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Motto:
Vreau sĆ mor – moartea nu vine
SĆ trĆiesc – üi n-am cu cine
Ce mĆ va-ngropa pe mine?
DupĆ un anonim frĆmântat

CAPITOLUL I

C

hiar üi în ultima primĆvarĆ a mileniului trecut, scrâünind din dinĦii
rĆmaüi valabili sau din proteze, lumea repeta mânioasĆ cĆ groparul Ciolan era
atât de aiurit üi nesemniÀcativ, încât nu doar
cĆ nu avea nici un motiv sĆ se îmbogĆĦeascĆ,
sĆ ajungĆ celebru üi cĆutat de suferinzi, ci üi
cĆ-i va conduce pe toĦi, inclusiv pe pruncii de
acum, sub pĆmânt. CicĆ doamnei Moarte îi plĆcea sĆ se joace de-a veünicia cu asemenea indivizi. Aceasta era concluzia la care s-a ajuns
dupĆ ce unii s-au speriat ca nu cumva, invocându-i moartea sau imobilizarea în pat, în loc sĆ
trezeascĆ furia MorĦii, treziserĆ mila sau chiar
dragostea LongevitĆĦii faĦĆ de el.
Dar cu o sĆptĆmânĆ înainte de venirea
Eclipsei, Ciolan a fost ales în unanimitate gropar de onoare. Nu numai al cimitirului nostru,
ci Gropar de Onoare al tuturor celor vĆzute üi /
sau duse în lumea vecinĆ. TrecuserĆ peste patru decenii de îngropĆri izbutite, înfĆptuite cu
dragoste, cum aÀrmau admirativ colegii lui de
breaslĆ, üi aproape o jumĆtate de veac de scrâü-
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nire din dinĦi üi proteze a vecinilor. Din când
în când, mai apĆruse câte un deütept pragmatic
sau ins ce nu vroia sĆ-üi dea orgoliul pe niüte
dinĦi prea uzaĦi, üi chemase la calmare, propunând sĆ se renunĦe la acea scrâünire nesĆnĆtoasĆ din cel puĦin trei motive üi anume: ca sĆ
economisim dinĦii, Àe ei üi falüi, deüi carnea de
mâncat üi de muücat se împuĦina sĆptĆmânal;
ca sĆ nu stricĆm üi mai rĆu echilibrul sonor al
nopĦilor în mahala; üi, în Ànal, ca sĆ nu-i prelungim viaĦa groparului, creându-i, prin invidie
exprimatĆ, suspiciunea soartei. Unii au propus
chiar o soluĦie ingenioasĆ, un soi de mutare a
mâniei de la oameni la maidanezi sau alte animale necuvântĆtoare (dar producĆtoare de sunete), cu scopul ca acestea sĆ latre cam tot ceea
ce nu puteam exprima noi, dar necuvântĆtoarele nu prea s-au arĆtat dispuse sĆ se implice.
Ele îüi aveau propriile nemulĦumiri üi necazuri,
pe care nimeni nu se gândea sĆ le traducĆ în
limbaj omenesc.
Ciolan nu-üi fĆcea de mult sânge rĆu. Era
atât de calm – sau aiurit – încât pĆrea a À mereu altcineva, o fantomĆ ruptĆ de realitate sau
de irealitate. Nu spusese vreodatĆ ceva, poate
nici în sinea lui, despre mânia sau ura vecinilor. Doar o singurĆ datĆ, cu ani în urmĆ, când
invidia i-a pus pe unii sĆ-i trimitĆ o plângere
directorului crematoriului naĦional, Ciolan rostise un „Hm” care sunase ca un cui bĆtut pe un
coüciug ud. Plângerea se referea la înapoierea
sau bĆtaia pasului pe loc, produse în societatea
postmodernĆ de cĆtre unele meserii vechi üi de-
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pĆüite, cum era cea de gropar. Venise vremea ca
meseria asta sĆ iasĆ din circulaĦie. Ascunüi sub
haina debusolantĆ a anonimatului, abuzând
de mila ancestralĆ a rudelor îndoliate, groparii
mâncau prea multĆ colivĆ, informa scrisoarea.
Era cazul ca veünicul foc, cel slĆvit de mitologii
üi credinĦe, sĆ reia locul cuvenit în viaĦa cetĆĦenilor, Àe ei decedaĦi, Àe încĆ vii, üi sĆ ne scape
de niüte excroci.
Directorul crematoriului naĦional nu dĆduse rĆspuns üi pentru faptul cĆ plângerea nu
era semnatĆ de nimeni. Ea pĆrea mai degrabĆ
plângerea unor morĦi care visaserĆ nu sĆ Àe îngropaĦi, ci incineraĦi, decât a unor vecini vii üi
mânioüi. ûeful cimitirului unde lucra Ciolan îi
scosese atunci la o bericicĆ de lucru, la o terasĆ
aÁatĆ pe marginea crematoriului naĦional.
– IatĆ, bĆieĦi, – rostise üeful, arĆtând cu degetul cĆtre o clĆdire cenuüie, învelitĆ în fum üi
construitĆ parcĆ cu rezultat din oasele defuncĦilor. ąia vrea sĆ ne ia pâinea din gurĆ… ąia
cred cĆ planeta asta nu-i destul de poluatĆ de
experimente üi accidente nucleare üi mai vor
s-o mai sprijine oleacĆ üi cu cenuüĆ din cenuüa
lor… PricepeĦi?
Ciolan tĆcuse. El tĆcea mai tot timpul, ca üi
cum ar À rĆpit din naütere cantitatea de tĆcere
pe care trebuiau s-o foloseascĆ vecinii. ûtia cĆ
invidia avea sĆ se potoleascĆ într-o zi, dar nu
vroia ca invidia sĆ se potoleascĆ imediat dupĆ
ce el avea sĆ-l îngroape pe ultimul dintre invidioüi. El Ħinea la vecini, deüi observase cĆ cei mai
Àoroüi adversari ai sĆi, cei care nici nu-üi puteau
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imagina cĆ vor À îngropaĦi de el erau üi cei mai
apropiaĦi în spaĦiu. Cum treceai de primul rând
de case, indiferent de direcĦia mersului, cum încĆpĆĦânarea de a À îngropat de altcineva, nu
conteazĆ cine, scĆdea. Iar cu cât te apropiai spre
casa lui Ciolan, cu atât mai bizare deveneau
reacĦiile. Domnul Lipeanu, de exemplu, vechi
duüman ascuns în ale vitalitĆĦii, ajunsese chiar
sĆ declare la cârciumĆ cĆ „Mai bine mĆ las futut
de el, decât îngropat”. Destinul lui Ciolan însĆ,
ütia sĆ facĆ din multe butade gargare üi supĆrĆri retorice. Ciolan l-a îngropat cu dragostea
dintotdeauna üi pe regretatul domn Lipeanu,
l-a iertat în timp ce-i gusta din colivĆ, s-a rugat pentru suÁetul acestuia, aÁând cu plĆcere
cĆ, odatĆ cu acea îngropare, crescuse în grad.
CĆci lumea groparilor respecta o ierarhie ciudatĆ, aproape misticĆ: purtai epoleĦii sau gradul
ütiinĦiÀc ori pedagogic, al ultimului reîntors la
ĦĆrânĆ. Iar regretatul domn Lipeanu, fost tovarĆü, precum a reieüit din presa centralĆ, fusese
mare general pe la Securitate. Ultimul militar
îngropat de proaspĆtul general al cimitirului fusese un maior de miliĦie, un anume Doru Duru,
ucis într-o încĆierare cu primii aducĆtori ai democraĦiei. TresĆltarea inimii de maior nici nu
se putea compara cu cea a inimii de general. ûi
se pare cĆ înaintĆrile în grad ajung sĆ modiÀce
chiar üi lumea somnului, ÀindcĆ tocmai în ziua
în care i-a digerat generalului coliva Ciolan a
avut un vis. Unul cât se poate de banal, ocolit
de simboluri profunde, cum s-ar zice. Nu visase
de când îüi îngropase nevasta, pe mult îndrĆgi-
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ta üi bârÀta Eleonora. Ciolan o visĆ pe neaüteptate, în centrul unui câmp de grâu care aducea
cumva a curtea din spatele casei lor, aÁatĆ pe
„Trofeelor” 13, deüi curticica lor era atât de pustie, încât gĆinaĦii pĆsĆrilor carnivore sau ierbivore pĆreau steluĦe strivite pe o stâncĆ. Uite-te
la mine, Ciolane, îi üoptise fosta soĦie. Ciolan se
uitase la ea. ArĆta ceva mai bine decât în viaĦa
asta sau aia. Era înaltĆ, plinuĦĆ, imposibil de
sĆturat, ci doar de iubit, de suferit crunt de dragul ei, de faptul cĆ ea se nĆscuse pe lumea asta
üi tu erai obligat s-o iubeüti, s-o iei de nevastĆ,
sĆ-i suporĦi nĆzdrĆvĆniile, sĆ te laüi umilit, neglijat, înüelat üi iar de la capĆt. Era o zeiĦĆ.
– Ei, aÁĆ cĆ nu m-am mĆritat cu tine doar
ca sĆ mĆ dau altora, – îl încredinĦa zeiĦa.
Ciolan încremenise. În acele clipe dulci üi
bizare üi-a dat seama cĆ este în vis sau într-o
vedenie. Crezuse mereu cĆ nu ea, ci tocmai
alĦii, începând cu deja de-gradatul Lipeanu üi
terminând cu nea Scorobete beĦivanul, trĆiserĆ,
nu se prĆpĆdiserĆ înainte de vreme üi se zbĆtuserĆ s-o tot aibĆ, sĆ se înfrupte din carnea
üi din gemetele ei doar ca s-o ĦinĆ mĆritatĆ cu
Ciolan. CĆ altfel cum ar À avut Ciolan o soĦie
stricatĆ?! Se grĆbise s-o calmeze pe Eleonora cu
celebra lui mantrĆ: „Nu-i aüa de simplu… SĆ
mĆ gândesc…”, dar ea dispĆruse, repetând o întrebare ciudatĆ, unde e copilul, de ce nu mi-ai
dat bobul de grâu, pe urmĆ se topise în aerul
visului, oarecum dezamĆgitĆ, deüi el o iubea la
fel ca înainte de moarte, deüi ea poate se distra
cu aceeaüi dĆrnicie üi în lumea cealaltĆ, unde
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tĆcerea üi mĆrinimia lui n-o puteau opri sĆ se
sinucidĆ.
FĆrĆ a înĦelege prea bine, Ciolan întinse
mâna dreaptĆ, sfĆrâmĆ blând un spic, pĆstrĆ
un singur bob, îl puse pe vârful limbii üi îl mâncĆ încet.
N-avea sĆ uite gustul acelui bob pânĆ la
moarte. ûi doar s-a strĆduit sĆ-l contopeascĆ în
coliva lui Lipeanu, dar nu era cu putinĦĆ.
Îüi deschise ochii timp de câteva secunde,
pe urmĆ se hotĆrî sĆ adoarmĆ sau s-o viseze din
nou pe Eleonora. GĆsise mai de mult o soluĦie:
îüi aducea aminte cu lux de amĆnunte de pĆsĆrica iubitei sale soĦii. Acesteia îi plĆcea la nebunie sĆ-l punĆ în genunchi, sĆ-i absoarbe capul
cu coapsele lungi üi puternice üi sĆ-l implore:
„Oh, linge-o, cĆlĆule, cĆ altfel zboarĆ”. Iar cĆlĆul se simĦea cu capul prins într-un coif prea
strâns üi nu-üi putea Ħine limba în cerul gurii,
nici chiar dacĆ üi-o muüca, deüi avea dinĦi perfecĦi – nu scrâünise niciodatĆ din ei – üi-üi putea
decupa limba într-o mie de feluri, dar pĆsĆrica
n-avea deloc rĆbdare, se chinuia sĆ zboare, sĆ
disparĆ din viaĦa lui, iar cerul era mai îngust
decât coiful, ascultând ca din fundul unui cĆzĆnel de vrĆjitoare cum „cĆlĆul” devenea rapid
„vânĆtor”, pe urmĆ „üerpiüor”, „uh-uh” üi bĆtĆi
de inimi înÀerbântate. ûi tocmai devotamentul
limbii cĆlĆului üi puterea de stĆpânire a dinĦilor
sĆi perfecĦi o împiedicaserĆ mai târziu pe vulnerabila Eleonora ca, înainte sĆ-üi dea duhul –
Ciolan se aütepta ca duhul ei sĆ zboare odatĆ cu
pĆsĆrica, din dulcea colivie a ei – sĆ sarĆ peste
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el cu mĆtura, cu satârul sau cu maüina de cusut, urlând nebuneüte: „Din gura ta mi-a intrat
mie cancerul în pĆsĆricĆ, neghiobule!” Dar lucrurile se rezolvaserĆ cu mult mai calm, exact
ca în ziua nunĦii lor, în deplinĆ ascultare üi neguroasĆ resemnare, cum se întâmplĆ frecvent,
pânĆ la moarte, cu unele cupluri care-üi petrec
viaĦa împreunĆ, fĆrĆ a percepe nici „de ce”, nici
„zĆu”, nici „cum adicĆ”.
Curtea viranĆ üi plinĆ de stele, din spatele casei, se deghizĆ din nou în câmp de grâu.
Ciolan crezu cĆ tocmai îl pĆrĆseüte nevasta üi
regretĆ în tĆcere cĆ nu avuseserĆ üi ei un copil,
deüi nu prea puteai ghici cam ce ar À urmat sĆ
moüteneascĆ acel copil. Dar ceilalĦi copii, nĆscuĦi de oameni lipsiĦi de valoare üi de vlagĆ, sau
chiar monütri, ce moüteneau?! O voce blândĆ,
duioasĆ, i-a üoptit de undeva:
– TovarĆüe general… tovarĆüe general…
Aici creüte coliva lumii…
Ciolan a rĆmas mut de uimire. Nu-i venea
sĆ creadĆ cĆ üi în lumea viselor se instaurase
comunismul, dar mai ales cĆ se folosea coliva.
Oare pentru cei încĆ vii se mânca dincolo colivĆ? Privi câmpul auriu, nesfârüit, emoĦionat
de briza amurgului din vis, üi-i veni sĆ plângĆ.
La câtĆ colivĆ mâncase de-a lungul vieĦii, ar À
fost normal sĆ viseze un câmp în care creüteau
stânci de sare. Iar dacĆ într-adevĆr se aÁa înconjurat de coliva lumii, însemna cĆ lumea asta
n-avea sĆ disparĆ aüa cum prooroceau înĦelepĦii
din mahala üi nu numai. Sau – Doamne fereüte! – cu toĦii aveau sĆ disparĆ fulgerĆtor, cât ai
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clipi din ochi, fĆrĆ a-üi da seama ce se întâmplĆ,
sau dându-üi prea bine seama, dar atunci cine
avea sĆ mĆnânce toatĆ coliva aceea, îngerii?!
Câmpul era imens üi l-a ajutat sĆ descopere cĆ vocea venea exact de undeva üi nu de jos,
de sus, de peste tot sau de peste toĦi. Vocea se
revĆrsa dintr-un colĦ unde nu mai fusese nimeni. Ciolan n-a ütiut ce sĆ facĆ, ce sĆ spunĆ.
Poate vorbea tocmai bobul acela atât de râvnit
de Eleonora. Se strĆdui sĆ-üi repete „nu-i aüa de
simplu, sĆ mĆ gândesc”, dar vocea i-a luat locul,
adicĆ limba, spunându-i:
– Nu-i aüa de simplu sĆ treci prin ea…
Era vorba de coliva lumii sau de viaĦĆ. Mai
uüor era sĆ treci prin viaĦĆ, parcĆ.
Vocea a dispĆrut, a fost absorbitĆ de brizĆ
sau de valurile pufoase ale grâului, dar nu üi înĦelepciunea pe care o insuÁase. Ciolan trebuia
sĆ treacĆ prin câmpul de grâu cu mare grijĆ, la
fel ca üi cum ar À pĆüit pe un câmp plin de suÁete în formĆ de ouĆ sau de mine. Se ütia de mult
cĆ suÁetele erau sensibile, delicate, vulnerabile.
ûi imprevizibile. Nu ütiai cum sĆ nu le striveüti
sau cum sĆ le ocoleüti spre binele tuturor, chiar
üi atunci când nu intenĦionai sĆ le calci sau sĆ
le salvezi, sĆ le consolezi, sĆ le mângâi.
Ciolan atinse cu degetul arĆtĆtor un bob de
grâu: cam atât ar veni pe cap de muritor, un
singur bob, Àert üi îndulcit. Aüteptând mĆreaĦa
clipĆ a pomenii, bobii se înmulĦeau, se umÁau,
calmi üi conütienĦi de misiunea pe care o aveau,
pregĆtiĦi sĆ moarĆ în stomacurile a tot soiul de
viitori defuncĦi mânaĦi de nenumĆrate dureri,
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regrete sau plĆceri întunecate. Cum sĆ ghiceascĆ generalul Ciolan care-i propriul bob üi în ce
stomac avea sĆ zacĆ?! Poate în stomacul vreunui gropar necunoscut. Sau poate în stomacul
vreunui cerüetor. Cum sĆ parcurgĆ generalul
oceanul acela de colivĆ viitoare fĆrĆ a chinui
nici un suÁet?!
Se trezi. Nu transpirase üi nici nu era speriat. Gândi cĆ acel câmp nu era decât câmpul
refĆcut în vis cu bobii de grâu pe care Ciolan
îi mâncase încĆ din copilĆrie, cinstind memoria
unei armate de morĦi. Dar ce legĆturĆ ar exista
între coliva lumii üi mĆdularul care i se sculase
üi-l privea mohorât, ca un üarpe de piatrĆ, cu
un singur ochi, drept în ochi?! ParcĆ nu era a
lui, parcĆ cineva i-o lipise în somn, cineva care
Ħinea tainic üi enorm la Ciolan, chiar incredibil,
ÀindcĆ majoritatea covârüitoare a celor ce i-o
vĆzuserĆ, inclusiv unele femei, scrâüniserĆ din
dinĦi, visând probabil cum üi-o pierde în vreun
accident de muncĆ. La rândul sĆu, Ciolan gustase üi din amarul supradotĆrii. DacĆ mĆdularul i-ar À fost atât de vânjos üi tare de-a lungul vieĦii, în maturitate sau mai înainte, multe
umilinĦe ar À biruit. Dar poate nu era târziu.
NiciodatĆ nu era târziu, cât timp era prea târziu pentru toate.
Ieüi în curte ca sĆ se spele pe faĦĆ, având
impresia ciudatĆ cĆ, în tĆcere, devotat, câmpul
colivei omenirii îl urma la fel cum o turmĆ de oi
îüi urmeazĆ pĆstorul. ûi iar i-a venit sĆ plângĆ
cĆ oamenii, cu atâta grâu, în loc sĆ facĆ bucuroüi colivĆ, fĆceau pâine, întristaĦi.

