PRIMA ZI:
Neferici]ii din cimitirul vesel

D

octorul mi-a mai dat zece zile de tr`it. Nici n-ai timp s` te sinucizi, în caz
c` vrei s` te scute[ti de teroarea sfâr[itului iminent! Asistenta venea [i-mi
aranja perna sub cap, cât mai confortabil, având în vedere c` eram cople[it
de oboseal` [i nu puteam singur. Dar eu voiam s-o rog s` mi-o pun` pe fa]`
[i s` ]in` ap`sat zece minute. Desigur, asistentele de la noi sunt criminale
prin fi[a postului, e un fel de Jur`mânt al lui Hipocrate. A[adar, te ucid [i f`r`
s` le rogi. Dar niciodat` cu premeditare. Din p`cate! Puteam face, îns`, altceva: în loc s`-i propun s` m` sufoce cu perna, mai bine îi aduceam aminte
de injec]ie, cea pe care oricum trebuia s` mi-o fac`, fiind prescris` de medic.
[i s` m` rog la to]i dumnezeii ca seringa aia, al c`rei ac trecuse printr-o duzin`
de pacien]i, s`-mi provoace septicemie [i s` mor a doua zi. Dar în ziua
urm`toare eram tot viu, chiar dac` seringa reprezenta un hazard biologic
cert. Unde sunt microbii de alt`dat`?! Spitalul nu te mai ajut` azi nici m`car
cu un virus ca lumea, sau cu o bacterie uciga[`. Cic` trebuie s` ]i le cumperi,
dac` vrei a[a ceva. S` vii cu ele de acas`. Altfel, n-ai [anse. Eutanasia în România e o pur` întâmplare. Iar la mine roata norocului se blocase.
Când am aflat, [ocul a fost mare. Nu m` dumiream de ce-mi murea în fiecare zi câte un coleg de salon. M` b`gaser` la „Cimitirul Vesel”. A[a era botezat` înc`perea ticsit` de paturi [i aparate de monitorizare a semnelor vitale,
aparate care sem`nau cu ni[te televizoare corcite c-o perfuzie, c`ci toate
acele fire ]i se opreau în bra], în zonele de unde senzorii dezgropau tensiunea [i pulsul, ca pe ni[te vestigii arheologice.
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Denumirea fusese împrumutat` de la necropola maramure[ean`, dar nu
fiindc` pacien]ii afla]i în stadiul terminal ar fi fost prea veseli; c`ci, în afar` de
cei câ]iva care mai erau capabili s` fac` haz de necaz, majoritatea era deja în
moarte clinic`. Explica]ia din spatele poreclei funest-exuberante consta în
faptul c` salonul fusese mai demult un incubator pentru copii n`scu]i prematur [i avea pere]ii picta]i cu bebelu[i zâmbitori, cu nori roz [i cu ursule]i
de plu[. Dup` ce un incendiu devastator a ars copiii de vii, afumând pere]ii,
spitalul a trebuit s` pl`teasc` o groaz` de bani ca desp`gubiri acordate familiilor [i n-au mai r`mas fonduri s`-l zugr`veasc`. Astfel, l-au repartizat
adul]ilor, celor care nu se mai puteau plânge de condi]ii, c`ci aveau probleme mult mai grave. Credeam c` m-au repartizat în acel loc, mirosind a
gr`tar de carne uman`, fiindc` n-au avut pat liber în alt` parte. Eu, unul, ziceam mersi c` nu m-au l`sat pe coridor, sau n-au început s` m` mute de la
un spital la altul, ca pe celebrul domn L`z`rescu.
La început, nu m` deranja ]iuitul insistent care indica c` s-a mai oprit
inima cuiva. Eu oricum nu puteam dormi, a[a c` dac` vreunul mai norocos
se întâmpla s-o mierleasc` la ceas de tihn`, în plin` noapte, când resuscitarea era f`cut` între dou` reprize de somn ale medicilor [i reu[ea, astfel, s`
scape de chin, pentru mine era totuna. Dar dup` o s`pt`mân` de stat în Cimitir, lucrurile nu mai erau vesele deloc. Începuser` s` devin` un pic diferite
fa]` de cele din S`pân]a. [i nu trebuie s` evit`m cuvântul: erau de-a dreptul
SINISTRE. A[a cum [i trebuie s` fie într-un cimitir, de fapt. Dar nu într-un spital! Piuitul acela strident r`suna permanent, transformându-se vertiginos
într-un concert simfonic ce nu se mai termina, de-]i venea s` arunci cu papucii în dirijor. Nu se stricaser` aparatele; pur [i simplu se murea în grup. Inimile lor cedau una dup` alta, ca piesele dintr-un domino. Era un du-te-vino
de cadavre, încât îmi st`tea pe limb` s` le zic s` mute morga aici − c`ci ar fi
mai simplu pentru ei, ar fi economisit benzina de la dric.
În alte zile agita]ia era zero. Fâ]âiala înceta. Dar nu pentru c` nu se murea,
ci pentru c` era o zi onomastic` undeva, pe la vreun cabinet [i toat` lumea
se ducea acolo ca s` se ghiftuiasc` cu pi[coturi [i s` dea pe gât [ampanie. A[a
c` toate asistentele î[i puneau dopuri de cear` în urechi, precum Ulise, ca s`
nu aud` chem`rile sirenelor. Nu a celor din ocean, ci a celorlalte − ce se întreceau în intensitate chiar [i cu sirena lui Vasile Roait`, c` tot vorbim de

8 CRISTI LAVIN

mor]ii care le declan[eaz`. Unii muribunzi din salon mai aveau ceva [anse
s` fie resuscita]i. Ritmul cardiac le sc`zuse temporar. Deci, înc` nu erau mor]i
de-a binelea. Dar ni[te eclere aveau s`-i ucid`! Indirect, bineîn]eles. Unde e
trata]ie, nu e tratament − asta reprezint` o regul` de aur în spitale. Ni[te noin`scu]i ajunseser` lemne de foc pe chestia asta, când se declan[ase incendiul, iar asistenta se îndopa cu pr`jituri.
M` uitam în jur, s` v`d al cui monitor s-a aprins ca un brad de Cr`ciun. Era
b`iatul cu ochi alba[tri. Nu aflasem cum îl cheam`, dar îmi p`rea r`u de el, c`
se duce cu zile. Se vedea c` înc` nu-i mort! Trupul lui se mai mi[ca. M` rog,
se mi[ca din cauza convulsiilor. Avea spume la gur`. La cei 25 de ani ai s`i, mi
se p`rea stupid s` moar` singur, ca un câine. [i nu pe câmp, ci într-un spital
− de[i în România e cam tot aia! Nu m` puteam da jos din pat, crampele musculare mi-ar fi paralizat mersul înainte s` apuc s` fac doi pa[i. [i degeaba
zbieram ca bezmeticul dup` cineva. Dac` nu auzeau alarmele, nu m-ar fi
auzit nici pe mine! Dar speram s` fie pe aproape m`car femeia de serviciu,
care se fâ]âia uneori pe coridor, dar nu ca s` spele pe jos, ci ca s` vând` lucrurile r`mase de la mor]ii din salon altor pacien]i. Hâm, se pare c` nici
comer] nu se mai face ca lumea în spitalul `sta! Pueh, te apuc` groaza! De ce
nu e femeia de serviciu acolo − poate voiam s` cump`r un sacou sau un borcan cu compot?!
B`iatul cu ochi alba[tri ca cerul de var` se uita sfâ[ietor la mine [i parc`
m` implora s` nu-l las prad` mor]ii. Eu nu dormeam niciodat`. A[a c`, fiind
mereu treaz, când ap`reau situa]ii de urgen]`, responsabilitatea c`dea pe
capul meu. Eram de gard` permanent. Da, poate c` eram eu campionul treziei, dar ce folos, dac` al]ii sunt adormi]i?! M` gândeam s` încep s` spun Tat`l
Nostru − m`car cu atât s`-l ajut!… Dar nu eram deloc în starea de reculegere
necesar`. C`ci nu voiam în ruptul capului s` accept faptul c` b`t`lia e complet pierdut`! Trebuia s` fac ceva! Dar ce?! Eram ]intuit de pat! Dar, chiar [i
a[a, nu m` puteam resemna: cum s` m` descotorosesc de un om ca de o
m`nu[` chirurgical` folosit`?! Bine, nu se descotorosea nimeni aici în spital
de m`nu[ile chirurgicale folosite, ci le reutilizau, dar vreau s` zic!
Trebuia s`-i salvez via]a, chit c` ar fi fost nevoie m` târ`sc pe du[umeaua
mirosind a moarte [i s` le sparg `lora petrecerea. Când s` m` ridic, mi-a
str`fulgerat o idee: ce-ar fi s` sun la Salvare?! Ei bine, a[a am f`cut! Am sunat
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la 112 [i am zis c` moare cineva, s` vin` cât mai repede cu putin]`. Le-am dat
adresa, iar de[tep]ii de la telefon nu [i-au dat seama c` acolo figureaz` un
spital. M-am trezit cu elicopterul SMURD la geam, c`utând loc de aterizare.
Doctorii [i asistentele au ap`rut en gross, deoarece din salonul nostru se
vedea cel mai bine elicopterul. Uite a[a am salvat via]a unui b`iat de 25 de
ani! Cel pu]in pân` la urm`toarea onomastic`!
Cel mai simpatic de la Cimitirul Vesel era nea Fane. El totdeauna zicea:
„Eu am venit din S`pân]a în Bucure[ti! Am fugit de Cimitirul Vesel [i uite c`
tot peste Cimitirul Vesel nimeresc!” Fusese în tinere]e boxer de performan]`.
Dup` ce s-a l`sat de cariera sportiv`, s-a apucat de p`linc`, normal. Doar [io f`cea singur! Iar dup` ce aburii de alcool se risipeau, se umplea imediat în
locul aburilor cu fumurile orgoliului s`u, astfel încât nu era niciodat` perfect
lucid. Se l`uda cu centurile lui de aur, de[i le pierduse de mult, cu mu[chii lui
din tinere]e, care atârnau acum ca ni[te [omoioage de vat` la un cadavru
împ`iat, cu sora lui din Canada, care se m`ritase cu un doctor putred de
bogat din Ottawa [i se aranjase pe via]`, doar c` aia nu-i trimitea nici m`car
o felicitare. Toat` familia sa era la munc` în str`in`tate, iar el r`m`sese singur
p-acilea, probabil din lene. Se combinase recent c-o muiere din S`pân]a, maramure[eanc` de-a lui. I-a reparat `leia casa, i-a pus inclusiv central` termic`.
Bineîn]eles, nu cu banii lui, c`ci n-avea. Dar se bucura de prietenia unui rugbist, care se apucase de afaceri [i devenise milionar. Iar când a auzit rugbistul c` el [i nevasta stau în condi]ii atât de mizere încât înghea]` în cas`
paharul cu ap` (a[a deosebindu-l pe cel cu ap` de cel cu p`linc`), le-a
cump`rat omul o central` ultimul r`cnet. Când s-a v`zut cu casa amenajat`,
muierea respectiv` l-a aruncat în strad` pe nea Fane, confiscându-i [i p`linca,
c`ci o tr`gea la m`sea mai vârtos decât dumnealui. Surghiunit fiind acu‘, cu
spitalul devenindu-i singura cas`, nea Fane îmi m`rturisea c` avea ascunse
dou` mii de dolari într-o Biblie, bani primi]i de la sponsor, pe când i se depistase boala, iar prietenul îi spusese s` aib` preg`tit plicul cu mit`, pentru
opera]ie. Dar dup` ce l-a evacuat consoarta, el a r`mas [i f`r` Biblie [i f`r`
opera]ie. Nebuna a vândut-o imediat, împreun` cu celelalte bulendre ale lui.
Spera s-o mai g`seasc`. Se ducea mereu prin anticariate, c`utând-o înnebunit. Vânz`torii îl credeau un c`lug`r sau ceva de genul. Nu mai v`zuser` în
via]a lor un om a[a de pios, care s` caute cu atâta febrilitate o Biblie! Ca s`-l
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provoc, îi spuneam: „S` [tii c` am v`zut Biblia ta la preotul care vine mereu
pe la noi, s`-i împ`rt`[easc` pe cei afla]i în stadiu terminal!” Nea Fane se
înro[ea ca un rac de furie: „Aoleu! Îl iau la pumni! Fac sac de box din el!” Î[i
umfla pieptul, dar era clar c` nu mai poate s` bat` nici m`car covoarele. Boala
îl doborâse. Avea limfom non-Hodgkin. [i doar o singur` lun` de tr`it. Deja
nu mai avea p`r. De la citostatice. Se ru[ina îngrozitor c` e chel [i purta mereu
un clop. Dar pe urm` a renun]at la clop, c`ci râdeau brancardierii de el c` e
]`ran. [i a început s`-[i pun` peruci. Niciuna nu-i st`tea bine. Mereu le
schimba. Pe mine m` amuza c` aveam lâng` mine un boxer cu peruc`! Era
singurul lucru vesel în Cimitirul Vesel − respectiv umorul lui involuntar. Desigur, nu voia s`-l bat` doar pe preot (cu motiv sau f`r`), ci voia s`-i bat` [i pe
al]ii, pe oricine se nimerea. Chiar m` întreba, când m` vedea trist, dac` m-a
sup`rat careva, ca s`-l fac` [ni]el. Dorind s`-i ofer ocazia s` braveze, pentru
a se sim]i din nou important, îi d`deam de în]eles c` da, într-adev`r, am pic`
pe cineva: „P`i, ar fi un mo[, pe care a[ vrea s`-l iau la b`taie…” „Cine, preotul?” Îi b`gasem în cap obsesia asta, iar acum nu-i mai ie[ea! „Ha-ha-ha! Nu!
Alt mo[!” „Care?” „Mo[ Ene!… Nu vine la mine niciodat` [i din cauza asta m`
disper`! Orice a[ face, nu pot sc`pa de insomnia asta cronic`! N-am mai dormit de la alegerile de anul trecut!” „De ce?, e[ti îngrijorat de soarta ]`rii?” „Nu
− ar fi însemnat s` nu fi dormit niciodat`, de când m-am n`scut, dac` asta ar
fi fost etiologia! Dar pur [i simplu m-am dus în seara aceea la vot, m-am întors acas`, am ciugulit ceva de prin frigider, am stat pân` târziu s` urm`resc
rezultatele par]iale ale exit-poll-urilor [i mi-am dat seama c` nu mai pot s`
dorm!” „Ce bun` ar fi boala ta la politicieni; ar trebui s` face]i schimb, z`u!”
„S` [tii! Casa Poporului ar deveni Ochiul lui Sauron.” L-am întrebat de ce
crede c` a f`cut cancer: de la sup`r`ri, de la pumnii lua]i în cap pe ring, de la
trasul la m`sea? Nici el nu [tia, s`rmanul. Îmi spunea c` [tie un singur lucru:
din Cimitirul Vesel o s` ajung` în Cimitirul Vesel, unde î[i avea rânduit locul
de veci. Un b`iat din sat îi pictase deja crucea. Era cu ni[te sticle de t`rie pe
ea, bineîn]eles. C` doar n-o s`-l pun` s`-i picteze acolo[a mutra lu‘ `la, cum
îl cheam`, a lui „non-Hodgkin”! A[a c` prefera s` lase lumea s` cread` c`
moartea i-a survenit în urma alcoolismului. E mai cool. Mi-am dat seama c`
românii nu falsific` doar alcoolul, dar î[i falsific` [i moartea.
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