
Încerc să privesc cu discreţie în jurul meu pentru a vedea dacă 
şi ceilalţi ziarişti sunt înconjuraţi de şobolani. Suntem anunţaţi că 
ultimile navete spre hotelurile noastre vor pleca în aproximativ 
zece minute. Mă îndrept spre ieşirea Centrului de Presă şi mă 
intersectez cu Vanessa care se plimbă cu un cortegiu de cel puţin 
200 de şobolani. Alţi jurnalişti, acompaniaţi de mult mai mulţi 
şobolani decît mine, se grăbesc spre autobuze. Mă simt dintr-o 
dată uşurat. Deci nu mă număr chiar printre cei mai mari 
producători de murdărie din corporaţia jurnaliştilor. Nu, sunt 
mai degrabă un producător modest de deşeuri, mai degrabă spre 
coada eşalonului…

Pînă la urmă, îmi spun, este totuşi important să poţi vedea, 
dintr-o aruncătură de ochi, cîţi şobolani cîntăreşte o fiinţă 
umană. Această formă de transparenţă are un sens, mai ales pe 
timp de criză. Şi poate că nu e chiar o idee proastă să fim obligaţi 
să ne plimbăm, noi cetăţenii, cît e ziua de lungă, cu toţi şobolanii 
personali la vedere… În felul acesta totul e clar. Ne putem 
compara unii cu alţii, vedem ce stil de viaţă are fiecare, ghicim 
excesele fiecăruia şi chiar viciile sale ascunse din numărul său de 
şobolani… Mulţumim mult, domnilor şobolani! Ne faceţi în 
felul acesta un mare serviciu, un foarte mare serviciu, un serviciu 
moral! Da, pînă la urmă ne obligaţi să fim mai atenţi la mizeria 
noastră morală. Ia te uită, o noutate totală în istoria umanităţii. 
Măcar să funcţioneze toată povestea asta şi să fie adoptată 
metoda la scară planetară!

Da, e sigur, şobolanii înţeleg perfect tot ce spun şi tot ce îmi 
spun eu mie însumi. Nu voi putea deci niciodată să mai ascund 
nimic, nici altora şi nici mie însumi. Îi privesc cu ceva mai multă 
atenţie. 

„Chiar îmi înţelegeţi gîndurile?”
Toţi cei 96 de şobolani fac DA cu capetele. 

În autobuzul care ne duce la pensiune domneşte o anumită 
agitaţie. Nimeni nu ne-a prevenit că vom pleca împreună cu 
şobolanii personali. În acelaşi timp, nimeni nu este cu adevărat 
panicat. Unii cred că este vorba de fapt despre o glumă. Rusul 
care a cîntat Internaţionala începe acum să fredoneze Kalinka. 
Ceea ce, după cîte îmi dau seama, îi amuză foarte tare pe şobolani. 
Mai toţi încep să-şi agite la unison capetele în ritmul muzicii.

N

 

u e uşor să te deplasezi împreună cu 96 de şobolani. 
Mi-am dat seama de acest lucru imediat, ieşind din 
cabina de montaj. Şobolanii se ţin foarte strîns de 

mine, după toate aparenţele decişi să mă urmeze peste tot.
Da, am numărat bine, sunt exact 96, nici unul mai puţin şi nici 

unul mai mult. Cum au făcut ei să-mi evalueze greutatea meta-
fizică la exact 96 de şobolani? Mister. Mă simt atît de jenat să-i 
simt mereu printre picioarele mele, încît ezit să le pun această 
întrebare. Deşi este dreptul meu… Va trebui poate să mă arăt 
puţin mai combativ. 

„Cum faceţi voi, dragi parteneri durabili, să decideţi, aşa, 
dintr-o clipire, cîţi şobolani cîntăreşte un om? Din cîte ştiu pe 
fruntea mea nu scrie nicăieri 96 de şobolani. De ce deci exact 96? 
De unde ştiţi voi cum trăiesc eu şi ce cantitate de gunoaie şi de 
murdării produc în fiecare zi? Sau poate că mă observaţi de o 
bună bucată de timp? De cîtă vreme mă observaţi? De cînd am 
ajuns la Paris? De cînd sunt născut? Şi cum aţi procedat ca să 
ieşiţi dintr-odată din neant şi să începeţi să mă însoţiţi peste tot? 
Summit-ul bunei vecinătăţi globale nu s-a încheiat încă. Detaliile 
tehnice ale colaborării noastre vor fi dezbătute abia mîine. Proto-
colul de confirmare va fi semnat abia mîine seară… Şi e vorba 
doar de un proiect în fază incipientă, atenţie, partida nu este încă 
deloc cîştigată, doar trăim în democraţie, toată povestea asta 
incredibilă va fi dezbătută public de popoarele Europei şi de 
vecinii lor… Apoi se vor apleca asupra chestiunii şi parlamentarii 
diverselor ţări… De ce sunteţi deci, domnilor şobolani, atît de 
grăbiţi?”

Fără îndoială, şobolanii îmi citesc gîndurile. Mă contemplă în 
orice caz cu o imensă expresie de admiraţie. Văd acest lucru în 
ochii lor, sau pe feţele lor, dacă pot să-mi permit să folosesc acest 
cuvînt în raport cu un şobolan. Cei 96 de şobolani ai mei au o 
atitudine extrem de reţinută, de politicioasă… Un enorm respect 
faţă de persoana mea se etalează pe boturile lor, se citeşte în 
gesturile lor, emană din mişcările lor. Ce ar trebui să înţeleg din 
toate acestea? Această atitudine este fără îndoială un mesaj. Vreţi 
să-mi spuneţi, nu-i aşa, că ne va fi bine împreună, că nu voi fi 
niciodată jenat de prezenţa voastră, că relaţiile noastre vor rămîne 
întotdeauna curtenitoare, bazate pe cîteva principii ferme, imu-
abile?
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sărim etapele. Mai avem încă de luat în considerare o mie de 
detalii de ordin tehnic, ceea ce vom face începînd de mîine. De 
exemplu, va trebui să concepem un Spaţiu Ş pentru prietenii 
noştri, şobolanii…

55.
Deşi discuţia noastră cu ministrul pare învăluită într-un fel 

de pîclă a improvizaţiei, îmi dau seama foarte repede că noi, altfel 
spus, toţi ziariştii prezenţi aici, facem parte dintr-un scenariu 
mult mai elaborat. Cum să-mi explic altfel faptul că hotelul 
dispune de o sală de proiecţie şi că ministrul de externe ne invită 
brusc să vizionăm un film? Este vorba de un film documentar 
despre Spaţiul Ş, ne informează ministrul cu o mină surîzătoare. 
Să descoperim deci ce înseamnă Spaţiul Ş.

Spaţiul Ş este un spaţiu pe care îl vom crea de acum încolo 
pentru prietenii noştri şobolanii, pretutindeni în oraşele noastre, 
în imobilele şi locuinţele noastre, în unităţile noastre industriale 
sau destinate divertismentului şi vacanţelor. A avea pubele vii la 
dispoziţie presupune crearea unui spaţiu paralel de viaţă pentru 
şobolani. Practic, configurarea locuinţelor noastre va suferi o 
modificare radicală. Arhitectura viitorului va implica acest 
imperativ: prevederea unui Spaţiu Ş. De acum încolo, vom locui 
în case prevăzute cu podea dublă şi eventual cu plafon dublu. Iar 
între cele două rînduri de podele sau de plafoane vor fi găzduiţi 
şobolanii. Bineînţeles, şobolanii sunt modeşti. Ei nu cer un mare 
spaţiu vital, doar un spaţiu practic şi adaptat noii lor misiuni. 
Şobolanii trăiesc oricum, dintotdeauna, în colonii, şi oricum 
sunt prin natura lor solidari, ceea ce îi face să trăiască înghesuiţi 
unii în alţii. Nu vor avea deci nici un motiv să-şi schimbe 
obiceiurile. Îngustimea spaţiului rezervat lor nu îi deranjează, 
această îngustime este conformă naturii lor. Dar, dimpotrivă, în 
ce priveşte recunoaşterea importanţei publice a muncii lor puse 
în slujba omului, ei bine, la acest nivel şobolanii sunt intran-
sigenţi, ei vor o clarif icare metafizică şi mai ales ca spaţiul 
rezervat alături de om să fie unul decent, chiar dacă îngust. S-a 
terminat deci cu găurile săpate sub fundaţiile caselor şi ale 
imobilelor, s-a terminat cu ocuparea ilegală a pivniţelor, a 
subsolurilor, a canalelor de scurgere şi a podurilor. S-a terminat 
deci cu promiscuitatea şi cu improvizaţia. Noul parteneriat 
şobolan-om presupune recunoaşterea, atît din punct de vedere 
simbolic, cît şi practic, din partea omului, a demnităţii şobo-
lanilor. Iar şobolanii sunt foarte, foarte sensibili în materie de 
simboluri, acest lucru a devenit clar de la începutul negocierilor, 
ne precizează ministrul.

Ne înghesuim toţi în sala de proiecţie şi vizonăm filmul 
realizat la Hamburg într-un prim imobil-pilot unde şobolanii au 
fost invitaţi să locuiască în spaţii special amenajate. Clădirea a 

găzduit, la începutul secolului al XIX-lea, ateliere de ţesători şi 
din această cauză încăperile sunt foarte înalte, întrucît răz-
boaiele de ţesut erau enorme. Dată fiind deci dimensiunea 
camerelor, instalarea unui al doilea rînd de planşeu, la o distanţă 
de zece centimetri de primul, nu a pus nici o problemă. Pierderea 
de spaţiu pentru locatarii acestui imobil public cu apartamente 
de funcţiune nu a fost deci foarte importantă, iar şobolanii au 
beneficiat şi ei de o locaţie convenabilă. Ministrul ne comentează 
filmul care a fost realizat în cel mai mare secret pentru a fi 
prezentat în premieră absolută şefilor de stat şi de guvern ai 
Uniunii Europene.

– Vă invit să remarcaţi, spune ministrul, generozitatea civică 
admirabilă de care toată lumea a dat dovadă. Fiecare şi-a asumat 
perfect rolul şi a jucat corect în acest joc… Familiile desemnate 
pentru această primă experienţă au fost extrem de amabile şi 
deschise, cu atît mai mult cu cît noul sistem de macerare a gunoa-
ielor la sursă permite o reducere radicală a impozitelor locale. 
Copiii, care prin natura lor nu se tem de şobolani (spre deosebire 
de mame) au fost încîntaţi. Cheltuielile pentru instalarea celui 
de-al doilea planşeu au fost integral suportate de fondurile 
structurale ale Uniunii Europene. Locatarii acestui imobil au 
optat pentru o versiune soft a coabitării cu şobolanii, altfel spus 
pentru un contact foarte limitat cu ei. Ceea ce înseamnă că 
şobolanii au lucrat, grosso modo, în absenţa locatarilor sau în 
timpul nopţii. Să-şi facă treaba, dar să nu-i prea vedem la faţă, iată 
cuvîntul de ordine adoptat de locatari în cadrul acestei prime 
experienţe comunitare inter-specii… Cuvîntul prea din această 
frază este foarte important, şi vă rog să remarcaţi acest aspect. 
Locatarii acestui imobil din Hamburg n-au impus ca exigenţă să 
nu-i vadă deloc pe şobolani, ci să nu-i vadă prea des. Ceea ce a 
permis efectuarea operaţiunii în condiţii de stres redus, de o parte 
şi de alta… Subliniez acest lucru întrucît şi şobolanii sunt sen-
sibili la acest lucru, la gradul de stres. Iar a le impune şobolanilor să 
lucreze pentru noi în calitate de pubele biologice şi de maceratori 
la sursă ai gunoaielor noastre, dar în condiţii de totală invi-
zibilitate, ar fi totuşi inuman. Să fim cinstiţi, şobolanii nu ar putea 
efectua în condiţii convenabile această muncă dacă li s-ar impune 
invizibilitatea absolută, iar mîine vom aborda, de altfel, la cel mai 
înalt nivel, această chestiune. Vom redacta deci un cod al 
toleranţei reciproce pe care toată lumea va trebui să-l respecte 
dacă vrem ca tot ceea ce am investit în acest proiect să dea 
rezultate…

Filmul este destul de bine făcut, chiar peste aşteptările mele. 
Ni se arată, concret, cum ar putea arăta viaţa fără pubele şi fără 
problema depozitării gunoaielor. Ni se prezintă de fapt cotidi-
anul unei familii obişnuite în timp ce ia masa, dimineaţa, la prînz 
şi seara. Imediat ce a terminat de mîncat, familia părăseşte bucă-

Traseul nu durează mult, în jur de treizeci de minute. Timp 
mai mult decît suficient pentru ca miracolul să se producă: o anu-
mită comuniune se instalează în autobuz între oameni şi şobo-
lani, eu cel puţin o simt. Noi, oamenii, descoperim că şobolanii 
au, de exemplu, simţul umorului, ceea ce nu este neglijabil. 
Construirea, în comun, a unui proiect de viaţă, presupune şi puţin 
umor, şi este bine ca el să existe de ambele tabere.

Pensiunea noastră este, de fapt, un mare hotel de patru stele 
ascuns în mijlocul unei păduri. Simt imediat cum îmi pătrunde în 
plămîni aerul curat şi mirosul de brazi. Ceasul arată ora unu fix 
cînd păşim în holul hotelului unde pare să se fi transferat 
febrilitatea Centrului de Presă. Mulţi ziarişti discută, gesticu-
lează, vorbesc la telefon sau pur şi simplu fac naveta între bar şi 
marele salon din faţa recepţiei. Ministrul francez al afacerilor 
globale urmează să coboare dintr-o clipă în alta ca să ne spună 
cîteva cuvinte, ne avertizează cineva. 

– Totuşi, ne-au luat pe neaşteptate, se plînge un neamţ 
extrem de jenat că trebuie să se expună în public cu 500 de 
şobolani în jurul său.

– De fapt, ne-au transformat într-o staţiune pilot, spune Bill. 
– În orice caz, eu nu urc cu şobolanii în cameră, spune 

Vanessa. 
Cei trei ziarişti din Macedonia care au distribuit dosare de 

informare despre ţara lor la Centrul de Presă continuă aceeaşi 
operaţiune şi aici, cu totul şi cu totul imperturbabili. 

– Suntem cel mai tînăr popor din Europa, explică unul dintre 
ei. Iată de ce Europa ne cunoaşte puţin sau chiar de loc. 

– Sau de ce ne cunoaşte prost, adaugă unul dintre colegii săi. 
Încerc să număr şobolanii care îi însoţesc pe prietenii noştri 

macedoneni… Nu sunt foarte numeroşi, ceea ce mă face să 
resimt brusc un plus de simpatie pentru aceşti colegi ai mei din 
Balcani. Iată, îmi spun, ei ar trebui să utilizeze în viitor şi acest 
argument, altfel spus slaba lor greutate metafizică în şobolani, 
pentru a obţine accelerarea integrării lor europene. Mă apropii de 
unul dintre macedoneni pentru a încerca să-i sugerez acest 
argument, dar apariţia ministrului francez de externe provoacă o 
adevărată busculadă în holul hotelului. Toată lumea vrea să se 
apropie de el şi zeci de întrebări îi sunt adresate în acelaşi timp.

Ministrul începe prin a ne cere să ne închidem reporto-
foanele, telefoanele mobile şi celelalte dispozitive susceptibile să 
înregistreze sunet şi imagine. 

– Tot ce ne vom spune aici este neoficial, ne precizează el. 
Oricum, întrebările dumneavoastră le ştiu deja, deci voi încerca 
să vă explic ce se întîmplă. Da, aţi fost aleşi pentru o primă 
experienţă de coabitare inter-specii. Ne aflăm cu toţii în faţa unei 
schimbări de comportament atît de radicale încît am decis să 
evaluăm efectul de surpriză întîi pe ziarişti…

– Deci vom servi de cobai, spune un prezentator vedetă de la 
televiziunea publică luxemburgheză şi toată lumea explodează în 
rîs.

– Într-un fel, da, recunoaşte ministrul. Dar, în acelaşi timp, 
contǎm pe înţelegerea dumneavoastă. Acest… cum să-i spun, 
proiect de societate trebuia încercat pe cineva… Este limpede 
pentru toată lumea în momentul de faţă că viitorul nu mai poate 
fi imaginat decît pe baza acestei mîini întinse, de ambele părţi… 
Iată, pentru prima dată de la declanşarea erei industriale avem un 
proiect global şi eficient de depoluare a planetei. De fapt, ne vom 
putea înzestra cu pubele vii, aflate la dispoziţia noastră în mod 
continuu, 24 de ore din 24. Toate reţelele de colectare şi transport 
a deşeurilor vor fi suprimate, ceea ce înseamnă realizarea unor 
economii considerabile. După revoluţia industrială şi cea infor-
matică, iată-ne în faţa celei de-a treia revoluţii tehno-biologice a 
epocii moderne. Acest pact cu şobolanii intervine la timp, trebuie 
să o recunoaştem, în momentul cel mai teribil traversat de uma-
nitate. Amintiţi-vă că noi, oamenii, ne-am pierdut pe drum toate 
utopiile, iar ultima utopie planetară, mă refer la cea comunistă, a 
lăsat în urma ei o sută de milioane de morţi. După căderea comu-
nismului am fost confruntaţi, aproape imediat, cu o globalizare 
galopantă, fără să ştim în ce direcţie urma să ne ducă acest 
fenomen… Criza financiară şi economică din 2009 ne-a sărăcit 
enorm în ce priveşte percepţia viitorului. Capitalismul şi-a arătat 
limitele, globalizarea ni s-a dezvăluit în dimensiunea sa sterilă, 
strict mercantilă… Vă amintiţi, cred, de valul de sinucideri din 
2012, expresie dramatică a vidului existenţial generat atît de 
criză, cît şi de lipsa de vizibilitate socială şi morală… Dar omul, 
din păcate, aşa este el construit. În mod visceral, el este făcut să 
imagineze utopii, să viseze, pentru că altfel se prăbuşeşte, cade în 
prăpastia disperării. Condiţa sa existenţială este cu totul 
paradoxală, întrucît, pe de o parte, omul se sufocă atunci cînd este 
privat de dreptul la utopie, iar pe de alta, imediat ce-şi pune în 
practică utopiile şi visele, omul nu provoacă decît oroare şi 
moarte… Cum să ieşim din această dilemă, iată, dragii mei prie-
teni jurnalişti, adevărata problemă filozofică a timpurilor noastre. 
Or, alianţa cu şobolanii şi apariţia pubelelor biologice reprezintă 
nu atît soluţia, cît ieşirea din această dilemă… Suntem, de fapt, pe 
cale să rezolvăm o problemă care-l angoasează pe om încă de la 
începuturile sale de fiinţă reflexivă…

– Domnule Ministru, întreabă neamţul care cîntăreşte 500 de 
şobolani, este adevărat că liderii noştri politici doresc să împingă 
şi mai departe acest parteneriat? Altfel spus, se preconizează şi 
depoluarea morală a umanităţii prin colaborarea cu şobolanii?

– Domnilor, am să fiu franc şi am să vă spun că totul este 
posibil dacă acest parteneriat se concretizează aşa cum dorim 
noi… În acelaşi timp, nu trebuie nici să fim foarte grăbiţi şi nici să 
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sărim etapele. Mai avem încă de luat în considerare o mie de 
detalii de ordin tehnic, ceea ce vom face începînd de mîine. De 
exemplu, va trebui să concepem un Spaţiu Ş pentru prietenii 
noştri, şobolanii…

55.
Deşi discuţia noastră cu ministrul pare învăluită într-un fel 

de pîclă a improvizaţiei, îmi dau seama foarte repede că noi, altfel 
spus, toţi ziariştii prezenţi aici, facem parte dintr-un scenariu 
mult mai elaborat. Cum să-mi explic altfel faptul că hotelul 
dispune de o sală de proiecţie şi că ministrul de externe ne invită 
brusc să vizionăm un film? Este vorba de un film documentar 
despre Spaţiul Ş, ne informează ministrul cu o mină surîzătoare. 
Să descoperim deci ce înseamnă Spaţiul Ş.

Spaţiul Ş este un spaţiu pe care îl vom crea de acum încolo 
pentru prietenii noştri şobolanii, pretutindeni în oraşele noastre, 
în imobilele şi locuinţele noastre, în unităţile noastre industriale 
sau destinate divertismentului şi vacanţelor. A avea pubele vii la 
dispoziţie presupune crearea unui spaţiu paralel de viaţă pentru 
şobolani. Practic, configurarea locuinţelor noastre va suferi o 
modificare radicală. Arhitectura viitorului va implica acest 
imperativ: prevederea unui Spaţiu Ş. De acum încolo, vom locui 
în case prevăzute cu podea dublă şi eventual cu plafon dublu. Iar 
între cele două rînduri de podele sau de plafoane vor fi găzduiţi 
şobolanii. Bineînţeles, şobolanii sunt modeşti. Ei nu cer un mare 
spaţiu vital, doar un spaţiu practic şi adaptat noii lor misiuni. 
Şobolanii trăiesc oricum, dintotdeauna, în colonii, şi oricum 
sunt prin natura lor solidari, ceea ce îi face să trăiască înghesuiţi 
unii în alţii. Nu vor avea deci nici un motiv să-şi schimbe 
obiceiurile. Îngustimea spaţiului rezervat lor nu îi deranjează, 
această îngustime este conformă naturii lor. Dar, dimpotrivă, în 
ce priveşte recunoaşterea importanţei publice a muncii lor puse 
în slujba omului, ei bine, la acest nivel şobolanii sunt intran-
sigenţi, ei vor o clarif icare metafizică şi mai ales ca spaţiul 
rezervat alături de om să fie unul decent, chiar dacă îngust. S-a 
terminat deci cu găurile săpate sub fundaţiile caselor şi ale 
imobilelor, s-a terminat cu ocuparea ilegală a pivniţelor, a 
subsolurilor, a canalelor de scurgere şi a podurilor. S-a terminat 
deci cu promiscuitatea şi cu improvizaţia. Noul parteneriat 
şobolan-om presupune recunoaşterea, atît din punct de vedere 
simbolic, cît şi practic, din partea omului, a demnităţii şobo-
lanilor. Iar şobolanii sunt foarte, foarte sensibili în materie de 
simboluri, acest lucru a devenit clar de la începutul negocierilor, 
ne precizează ministrul.

Ne înghesuim toţi în sala de proiecţie şi vizonăm filmul 
realizat la Hamburg într-un prim imobil-pilot unde şobolanii au 
fost invitaţi să locuiască în spaţii special amenajate. Clădirea a 

găzduit, la începutul secolului al XIX-lea, ateliere de ţesători şi 
din această cauză încăperile sunt foarte înalte, întrucît răz-
boaiele de ţesut erau enorme. Dată fiind deci dimensiunea 
camerelor, instalarea unui al doilea rînd de planşeu, la o distanţă 
de zece centimetri de primul, nu a pus nici o problemă. Pierderea 
de spaţiu pentru locatarii acestui imobil public cu apartamente 
de funcţiune nu a fost deci foarte importantă, iar şobolanii au 
beneficiat şi ei de o locaţie convenabilă. Ministrul ne comentează 
filmul care a fost realizat în cel mai mare secret pentru a fi 
prezentat în premieră absolută şefilor de stat şi de guvern ai 
Uniunii Europene.

– Vă invit să remarcaţi, spune ministrul, generozitatea civică 
admirabilă de care toată lumea a dat dovadă. Fiecare şi-a asumat 
perfect rolul şi a jucat corect în acest joc… Familiile desemnate 
pentru această primă experienţă au fost extrem de amabile şi 
deschise, cu atît mai mult cu cît noul sistem de macerare a gunoa-
ielor la sursă permite o reducere radicală a impozitelor locale. 
Copiii, care prin natura lor nu se tem de şobolani (spre deosebire 
de mame) au fost încîntaţi. Cheltuielile pentru instalarea celui 
de-al doilea planşeu au fost integral suportate de fondurile 
structurale ale Uniunii Europene. Locatarii acestui imobil au 
optat pentru o versiune soft a coabitării cu şobolanii, altfel spus 
pentru un contact foarte limitat cu ei. Ceea ce înseamnă că 
şobolanii au lucrat, grosso modo, în absenţa locatarilor sau în 
timpul nopţii. Să-şi facă treaba, dar să nu-i prea vedem la faţă, iată 
cuvîntul de ordine adoptat de locatari în cadrul acestei prime 
experienţe comunitare inter-specii… Cuvîntul prea din această 
frază este foarte important, şi vă rog să remarcaţi acest aspect. 
Locatarii acestui imobil din Hamburg n-au impus ca exigenţă să 
nu-i vadă deloc pe şobolani, ci să nu-i vadă prea des. Ceea ce a 
permis efectuarea operaţiunii în condiţii de stres redus, de o parte 
şi de alta… Subliniez acest lucru întrucît şi şobolanii sunt sen-
sibili la acest lucru, la gradul de stres. Iar a le impune şobolanilor să 
lucreze pentru noi în calitate de pubele biologice şi de maceratori 
la sursă ai gunoaielor noastre, dar în condiţii de totală invi-
zibilitate, ar fi totuşi inuman. Să fim cinstiţi, şobolanii nu ar putea 
efectua în condiţii convenabile această muncă dacă li s-ar impune 
invizibilitatea absolută, iar mîine vom aborda, de altfel, la cel mai 
înalt nivel, această chestiune. Vom redacta deci un cod al 
toleranţei reciproce pe care toată lumea va trebui să-l respecte 
dacă vrem ca tot ceea ce am investit în acest proiect să dea 
rezultate…

Filmul este destul de bine făcut, chiar peste aşteptările mele. 
Ni se arată, concret, cum ar putea arăta viaţa fără pubele şi fără 
problema depozitării gunoaielor. Ni se prezintă de fapt cotidi-
anul unei familii obişnuite în timp ce ia masa, dimineaţa, la prînz 
şi seara. Imediat ce a terminat de mîncat, familia părăseşte bucă-

Traseul nu durează mult, în jur de treizeci de minute. Timp 
mai mult decît suficient pentru ca miracolul să se producă: o anu-
mită comuniune se instalează în autobuz între oameni şi şobo-
lani, eu cel puţin o simt. Noi, oamenii, descoperim că şobolanii 
au, de exemplu, simţul umorului, ceea ce nu este neglijabil. 
Construirea, în comun, a unui proiect de viaţă, presupune şi puţin 
umor, şi este bine ca el să existe de ambele tabere.

Pensiunea noastră este, de fapt, un mare hotel de patru stele 
ascuns în mijlocul unei păduri. Simt imediat cum îmi pătrunde în 
plămîni aerul curat şi mirosul de brazi. Ceasul arată ora unu fix 
cînd păşim în holul hotelului unde pare să se fi transferat 
febrilitatea Centrului de Presă. Mulţi ziarişti discută, gesticu-
lează, vorbesc la telefon sau pur şi simplu fac naveta între bar şi 
marele salon din faţa recepţiei. Ministrul francez al afacerilor 
globale urmează să coboare dintr-o clipă în alta ca să ne spună 
cîteva cuvinte, ne avertizează cineva. 

– Totuşi, ne-au luat pe neaşteptate, se plînge un neamţ 
extrem de jenat că trebuie să se expună în public cu 500 de 
şobolani în jurul său.

– De fapt, ne-au transformat într-o staţiune pilot, spune Bill. 
– În orice caz, eu nu urc cu şobolanii în cameră, spune 

Vanessa. 
Cei trei ziarişti din Macedonia care au distribuit dosare de 

informare despre ţara lor la Centrul de Presă continuă aceeaşi 
operaţiune şi aici, cu totul şi cu totul imperturbabili. 

– Suntem cel mai tînăr popor din Europa, explică unul dintre 
ei. Iată de ce Europa ne cunoaşte puţin sau chiar de loc. 

– Sau de ce ne cunoaşte prost, adaugă unul dintre colegii săi. 
Încerc să număr şobolanii care îi însoţesc pe prietenii noştri 

macedoneni… Nu sunt foarte numeroşi, ceea ce mă face să 
resimt brusc un plus de simpatie pentru aceşti colegi ai mei din 
Balcani. Iată, îmi spun, ei ar trebui să utilizeze în viitor şi acest 
argument, altfel spus slaba lor greutate metafizică în şobolani, 
pentru a obţine accelerarea integrării lor europene. Mă apropii de 
unul dintre macedoneni pentru a încerca să-i sugerez acest 
argument, dar apariţia ministrului francez de externe provoacă o 
adevărată busculadă în holul hotelului. Toată lumea vrea să se 
apropie de el şi zeci de întrebări îi sunt adresate în acelaşi timp.

Ministrul începe prin a ne cere să ne închidem reporto-
foanele, telefoanele mobile şi celelalte dispozitive susceptibile să 
înregistreze sunet şi imagine. 

– Tot ce ne vom spune aici este neoficial, ne precizează el. 
Oricum, întrebările dumneavoastră le ştiu deja, deci voi încerca 
să vă explic ce se întîmplă. Da, aţi fost aleşi pentru o primă 
experienţă de coabitare inter-specii. Ne aflăm cu toţii în faţa unei 
schimbări de comportament atît de radicale încît am decis să 
evaluăm efectul de surpriză întîi pe ziarişti…

– Deci vom servi de cobai, spune un prezentator vedetă de la 
televiziunea publică luxemburgheză şi toată lumea explodează în 
rîs.

– Într-un fel, da, recunoaşte ministrul. Dar, în acelaşi timp, 
contǎm pe înţelegerea dumneavoastă. Acest… cum să-i spun, 
proiect de societate trebuia încercat pe cineva… Este limpede 
pentru toată lumea în momentul de faţă că viitorul nu mai poate 
fi imaginat decît pe baza acestei mîini întinse, de ambele părţi… 
Iată, pentru prima dată de la declanşarea erei industriale avem un 
proiect global şi eficient de depoluare a planetei. De fapt, ne vom 
putea înzestra cu pubele vii, aflate la dispoziţia noastră în mod 
continuu, 24 de ore din 24. Toate reţelele de colectare şi transport 
a deşeurilor vor fi suprimate, ceea ce înseamnă realizarea unor 
economii considerabile. După revoluţia industrială şi cea infor-
matică, iată-ne în faţa celei de-a treia revoluţii tehno-biologice a 
epocii moderne. Acest pact cu şobolanii intervine la timp, trebuie 
să o recunoaştem, în momentul cel mai teribil traversat de uma-
nitate. Amintiţi-vă că noi, oamenii, ne-am pierdut pe drum toate 
utopiile, iar ultima utopie planetară, mă refer la cea comunistă, a 
lăsat în urma ei o sută de milioane de morţi. După căderea comu-
nismului am fost confruntaţi, aproape imediat, cu o globalizare 
galopantă, fără să ştim în ce direcţie urma să ne ducă acest 
fenomen… Criza financiară şi economică din 2009 ne-a sărăcit 
enorm în ce priveşte percepţia viitorului. Capitalismul şi-a arătat 
limitele, globalizarea ni s-a dezvăluit în dimensiunea sa sterilă, 
strict mercantilă… Vă amintiţi, cred, de valul de sinucideri din 
2012, expresie dramatică a vidului existenţial generat atît de 
criză, cît şi de lipsa de vizibilitate socială şi morală… Dar omul, 
din păcate, aşa este el construit. În mod visceral, el este făcut să 
imagineze utopii, să viseze, pentru că altfel se prăbuşeşte, cade în 
prăpastia disperării. Condiţa sa existenţială este cu totul 
paradoxală, întrucît, pe de o parte, omul se sufocă atunci cînd este 
privat de dreptul la utopie, iar pe de alta, imediat ce-şi pune în 
practică utopiile şi visele, omul nu provoacă decît oroare şi 
moarte… Cum să ieşim din această dilemă, iată, dragii mei prie-
teni jurnalişti, adevărata problemă filozofică a timpurilor noastre. 
Or, alianţa cu şobolanii şi apariţia pubelelor biologice reprezintă 
nu atît soluţia, cît ieşirea din această dilemă… Suntem, de fapt, pe 
cale să rezolvăm o problemă care-l angoasează pe om încă de la 
începuturile sale de fiinţă reflexivă…

– Domnule Ministru, întreabă neamţul care cîntăreşte 500 de 
şobolani, este adevărat că liderii noştri politici doresc să împingă 
şi mai departe acest parteneriat? Altfel spus, se preconizează şi 
depoluarea morală a umanităţii prin colaborarea cu şobolanii?

– Domnilor, am să fiu franc şi am să vă spun că totul este 
posibil dacă acest parteneriat se concretizează aşa cum dorim 
noi… În acelaşi timp, nu trebuie nici să fim foarte grăbiţi şi nici să 
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maşinile noastre vor putea rula pe bază de benzină timp de cel 
puţin încă un secol. Vom putea deci continua să consumăm în 
acelaşi stil deşănţat, stînd cu fesele pe această mare rezervă de 
petrol, aşa că maşina verde a fost aruncată imediat la pubelă… 
Sincer, chiar dacă aveţi alergie la şobolani, încercaţi să 
conştientizaţi acest adevăr: numai şobolanii sunt soluţia unui 
viitor durabil pentru planeta noastră. Adevărata industrie verde, 
adevărata economie curată, viitorul verde şi curat al omenirii, ca să 
utilizez termeni inventaţi tot de domniile voastre, depinde de 
şobolani. De şobolanul durabil. 

56.
Simt că mă sufoc în această sală unde transpiraţia umană se 

amestecă discret cu alte mirosuri… În sala de proiecţe, sunt 
aproape sigur, pătrund de undeva şi vagi efluvii şobolăneşti. Trei 
sau patru jurnalişti aşezaţi pe rîndurile din spate au început să 
fumeze, ceea ce încarcă aerul cu şi mai multă pestilenţialitate. Mă 
ridic cu greu şi mă îndrept spre ieşire. În capul meu se produc tot 
felul de explozii dureroase, stomacul mi s-a îngreţoşat, o sete 
teribilă mă arde din interior. Ieşind din sala de proiecţie, observ 

tăria şi îşi vede de alte treburi (copiii pleacă la şcoală, părinţii spre 
locurile lor de muncă; seara însă, după cină, toţi se instalează în 
salon). Imediat ce bucătăria este părăsită de oameni, vine rîndul 
şobolanilor să intre în scenă. Ei apar ca din senin, practic nici nu 
ne dăm seama de unde vin (dar de fapt ei dispun un Spaţiu Ş sub 
podea) şi se precipită cu o strategie sigură asupra resturilor pen-
tru a le aneantiza sistematic, cu excepţia deşeurilor reciclabile 
cum ar fi sticlele şi borcanele de sticlă. Totul este curăţat doar în 
cîteva minute: resturi alimentare, hîrtii impregnate de grăsime, 
firimituri de origine diversă, saci de plastic inutili şi chiar cutii de 
conserve deschise. Totul dispare sub dinţii şi în gurile şobo-
lanilor. Armata de şobolani ronţăie tot, devoră tot, înghite tot, 
deba-rasează familia de toate murdăriile şi o scuteşte de toate 
eforturile atît de neplăcute legate de gestiunea gunoaielor. 
Camera de filmat a regizorului ne invită apoi în subsolurile 
imobilului unde pubelele tradiţionale rămîn goale, exceptînd pe 
cele care vor fi umplute cu sticle, cutii din plastic şi maculatură 
(ziare şi reviste vechi). Aparatul de filmat ne face apoi să revenim 
în bucătărie, unde şobolanii deschid frigiderul şi devorează toate 
produsele alimentare a căror dată de valabilitate a expirat… Ce 
uşurare pentru stăpîna casei pe care o vedem, de altfel, în gros-
plan spunînd: „Viaţa mea s-a schimbat total, vă rog să mă 
credeţi”. Şi pe bună dreptate viaţa ei a devenit mai agreabilă, 
întrucît vedem cum şobolanii devorează, de asemenea, numai în 
cîteva secunde, pamperşii plini de caca ai bebeluşului.

Bruscă deplasare apoi în Italia, într-un sat din jurul oraşului 
Neapole. Vocea comentatorului este gravă, dar tonică: să-i 
vedem acum pe şobolani la lucru pentru lichidarea unui imens 
munte de gunoaie. Aflăm, cu această ocazie, că scandalul 
gunoaielor declanşat în Italia este pe cale de a se resorbi. În sfîrşit, 
autorităţile italiene au o soluţie pentru milioanele de tone de 
resturi menajere abandonate pretutindeni pe străzile şi în pieţele 
oraşului Neapole, dar şi de-a lungul şoselelor din regiune, pre-
cum şi în plină natură, pe plaje, în păduri sau jur împrejurul 
cîmpurilor recoltate cu grîu sau porumb. În sfîrşit, există o 
soluţie şi pentru algele toxice care cangrenează, de mai mulţi ani, 
coastele Mediteranei. Există o soluţie şi pentru curăţarea 
straturilor freatice din Bretania franceză, unde apa nu mai este 
de mult potabilă, întrucît pămîntul a fost infectat de excre-
mentele porcine, dat fiind că în ultimele decenii această 
industrie a fost dezvoltată intensiv… Apare, din nou, în prim-
plan, capul unei mari vedete ecologiste internaţionale care 
spune: „Camarazi, noi, oamenii, avem în sfîrşit un prieten, un 
aliat, o şansă… iată-l”. Şi imediat aparatul se fixează pe capul 
unui frumos exemplar din specia rozătoarelor, în timp ce liderul 
ecologist continuă să comenteze în off: „Numele lui ştiinţific este 
Rattus Norvegicus. Calităţile sale sunt uluitoare, capacităţile sale 

de adaptare incredibile, resursele sale sunt infinite. El este cel 
care va salva civilizaţia umană”. 

Proiecţia filmului este întreruptă momentan, întrucît unii 
jurnalişti au început să părăsească sala, în timp ce alţi doi sau trei 
nu-şi pot reprima nevoia de a vomita. 

– Domnule ministru, zău, spuneţi-ne că nu e adevărat… 
Omul care a vorbit nu s-a ridicat, nu şi-a spus numele şi 

rămîne anonim în masa celorlalţi jurnalişti din sala de proiecţie, 
ceea ce îl face să devină purtătorul nostru de cuvînt al tuturor şi să 
exprime angoasa noastră generală.

– Recunosc, spune ministrul de externe, că filmul este destul 
de direct şi poate puţin crud. Recunosc, respiră şi puţină 
propagandă din el… Şi, totuşi, chiar dacă aveţi impresia unei 
imersiuni în lumea ştiinţifico-fantastică, el exprimă un adevăr al 
zilelor noastre. Amintiţi-vă de Reuniunea la vîrf mondială din 
2012 pe tema Terrei durabile… Unii dintre voi au fost acolo cu 
siguranţă… Şi ce concluzii s-au tras? Numai concluzii dezas-
truoase. Unu: totala ruptură dintre producţie şi tratamentul 
deşeurilor. Doi: umanitatea nu doreşte în nici un fel să-şi 
schimbe stilul de viaţă şi maniera de a consuma, chiar dacă se 
îneacă în gunoaie şi în produse toxice. Trei: nu se schiţează la 
orizont nici cea mai mică perspectivă a vreunui acord global între 
naţiuni, pe nici un subiect major de ordin economic sau ecologic, 
şi pe nici un fundament de valori comune. Noi, responsabilii 
politici, continuăm să ne vedem, să discutăm, să ne batem cu 
mîna pe umăr, să luăm masa împreună, să glumim cîteodată şi să 
facem cîte o fotografie de grup la sfîrşit, dar toate acestea nu duc 
la nimic. Amintiţi-vă că anul 2013 a fost unul crucial marcat de 
cea mai mare criză de supraproducţie de la al doilea război 
mondial încoace… S-au scris sute de cărţi despre necesitatea 
reformării capitalismului şi chiar a moralizării sale. Şi cu ce 
rezultat? După momentul de apogeu al crizei, după delirul 
provocat de acumularea unor datorii publice colosale, pieţele 
financiare şi-au reluat bunele lor obiceiuri speculative, noi bule 
sunt pe cale să se formeze, economiile emergente continuă să 
devore materii prime şi energie, ca şi cum resursele planetei 
noastre ar fi infinite… S-a vorbit puţin, acum cîţiva ani, de 
energia verde şi de industria verde… Şi unde sunt rezultatele? 
Unele firme au lansat pe piaţă nişte maşini hibride, semi-
electrice şi aparent nepoluante, dar care n-au convins pe nimeni. 
Şi apoi a venit acel an fatidic 2014 care, trebuie să recunoaştem, a 
pus lucrurile la punct. A fost anul cînd clanul mondial al 
petrolului a efectuat cele mai multe foraje şi prospecţii pentru 
depistarea a noi zăcăminte de aur negru. Şi s-a găsit încă atîta 
petrol în straturile profunde ale planetei noastre, sub oceane, 
mări şi calote glaciare, încît toată mafia automobilului s-a liniştit: 
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maşinile noastre vor putea rula pe bază de benzină timp de cel 
puţin încă un secol. Vom putea deci continua să consumăm în 
acelaşi stil deşănţat, stînd cu fesele pe această mare rezervă de 
petrol, aşa că maşina verde a fost aruncată imediat la pubelă… 
Sincer, chiar dacă aveţi alergie la şobolani, încercaţi să 
conştientizaţi acest adevăr: numai şobolanii sunt soluţia unui 
viitor durabil pentru planeta noastră. Adevărata industrie verde, 
adevărata economie curată, viitorul verde şi curat al omenirii, ca să 
utilizez termeni inventaţi tot de domniile voastre, depinde de 
şobolani. De şobolanul durabil. 

56.
Simt că mă sufoc în această sală unde transpiraţia umană se 

amestecă discret cu alte mirosuri… În sala de proiecţe, sunt 
aproape sigur, pătrund de undeva şi vagi efluvii şobolăneşti. Trei 
sau patru jurnalişti aşezaţi pe rîndurile din spate au început să 
fumeze, ceea ce încarcă aerul cu şi mai multă pestilenţialitate. Mă 
ridic cu greu şi mă îndrept spre ieşire. În capul meu se produc tot 
felul de explozii dureroase, stomacul mi s-a îngreţoşat, o sete 
teribilă mă arde din interior. Ieşind din sala de proiecţie, observ 

tăria şi îşi vede de alte treburi (copiii pleacă la şcoală, părinţii spre 
locurile lor de muncă; seara însă, după cină, toţi se instalează în 
salon). Imediat ce bucătăria este părăsită de oameni, vine rîndul 
şobolanilor să intre în scenă. Ei apar ca din senin, practic nici nu 
ne dăm seama de unde vin (dar de fapt ei dispun un Spaţiu Ş sub 
podea) şi se precipită cu o strategie sigură asupra resturilor pen-
tru a le aneantiza sistematic, cu excepţia deşeurilor reciclabile 
cum ar fi sticlele şi borcanele de sticlă. Totul este curăţat doar în 
cîteva minute: resturi alimentare, hîrtii impregnate de grăsime, 
firimituri de origine diversă, saci de plastic inutili şi chiar cutii de 
conserve deschise. Totul dispare sub dinţii şi în gurile şobo-
lanilor. Armata de şobolani ronţăie tot, devoră tot, înghite tot, 
deba-rasează familia de toate murdăriile şi o scuteşte de toate 
eforturile atît de neplăcute legate de gestiunea gunoaielor. 
Camera de filmat a regizorului ne invită apoi în subsolurile 
imobilului unde pubelele tradiţionale rămîn goale, exceptînd pe 
cele care vor fi umplute cu sticle, cutii din plastic şi maculatură 
(ziare şi reviste vechi). Aparatul de filmat ne face apoi să revenim 
în bucătărie, unde şobolanii deschid frigiderul şi devorează toate 
produsele alimentare a căror dată de valabilitate a expirat… Ce 
uşurare pentru stăpîna casei pe care o vedem, de altfel, în gros-
plan spunînd: „Viaţa mea s-a schimbat total, vă rog să mă 
credeţi”. Şi pe bună dreptate viaţa ei a devenit mai agreabilă, 
întrucît vedem cum şobolanii devorează, de asemenea, numai în 
cîteva secunde, pamperşii plini de caca ai bebeluşului.

Bruscă deplasare apoi în Italia, într-un sat din jurul oraşului 
Neapole. Vocea comentatorului este gravă, dar tonică: să-i 
vedem acum pe şobolani la lucru pentru lichidarea unui imens 
munte de gunoaie. Aflăm, cu această ocazie, că scandalul 
gunoaielor declanşat în Italia este pe cale de a se resorbi. În sfîrşit, 
autorităţile italiene au o soluţie pentru milioanele de tone de 
resturi menajere abandonate pretutindeni pe străzile şi în pieţele 
oraşului Neapole, dar şi de-a lungul şoselelor din regiune, pre-
cum şi în plină natură, pe plaje, în păduri sau jur împrejurul 
cîmpurilor recoltate cu grîu sau porumb. În sfîrşit, există o 
soluţie şi pentru algele toxice care cangrenează, de mai mulţi ani, 
coastele Mediteranei. Există o soluţie şi pentru curăţarea 
straturilor freatice din Bretania franceză, unde apa nu mai este 
de mult potabilă, întrucît pămîntul a fost infectat de excre-
mentele porcine, dat fiind că în ultimele decenii această 
industrie a fost dezvoltată intensiv… Apare, din nou, în prim-
plan, capul unei mari vedete ecologiste internaţionale care 
spune: „Camarazi, noi, oamenii, avem în sfîrşit un prieten, un 
aliat, o şansă… iată-l”. Şi imediat aparatul se fixează pe capul 
unui frumos exemplar din specia rozătoarelor, în timp ce liderul 
ecologist continuă să comenteze în off: „Numele lui ştiinţific este 
Rattus Norvegicus. Calităţile sale sunt uluitoare, capacităţile sale 

de adaptare incredibile, resursele sale sunt infinite. El este cel 
care va salva civilizaţia umană”. 

Proiecţia filmului este întreruptă momentan, întrucît unii 
jurnalişti au început să părăsească sala, în timp ce alţi doi sau trei 
nu-şi pot reprima nevoia de a vomita. 

– Domnule ministru, zău, spuneţi-ne că nu e adevărat… 
Omul care a vorbit nu s-a ridicat, nu şi-a spus numele şi 

rămîne anonim în masa celorlalţi jurnalişti din sala de proiecţie, 
ceea ce îl face să devină purtătorul nostru de cuvînt al tuturor şi să 
exprime angoasa noastră generală.

– Recunosc, spune ministrul de externe, că filmul este destul 
de direct şi poate puţin crud. Recunosc, respiră şi puţină 
propagandă din el… Şi, totuşi, chiar dacă aveţi impresia unei 
imersiuni în lumea ştiinţifico-fantastică, el exprimă un adevăr al 
zilelor noastre. Amintiţi-vă de Reuniunea la vîrf mondială din 
2012 pe tema Terrei durabile… Unii dintre voi au fost acolo cu 
siguranţă… Şi ce concluzii s-au tras? Numai concluzii dezas-
truoase. Unu: totala ruptură dintre producţie şi tratamentul 
deşeurilor. Doi: umanitatea nu doreşte în nici un fel să-şi 
schimbe stilul de viaţă şi maniera de a consuma, chiar dacă se 
îneacă în gunoaie şi în produse toxice. Trei: nu se schiţează la 
orizont nici cea mai mică perspectivă a vreunui acord global între 
naţiuni, pe nici un subiect major de ordin economic sau ecologic, 
şi pe nici un fundament de valori comune. Noi, responsabilii 
politici, continuăm să ne vedem, să discutăm, să ne batem cu 
mîna pe umăr, să luăm masa împreună, să glumim cîteodată şi să 
facem cîte o fotografie de grup la sfîrşit, dar toate acestea nu duc 
la nimic. Amintiţi-vă că anul 2013 a fost unul crucial marcat de 
cea mai mare criză de supraproducţie de la al doilea război 
mondial încoace… S-au scris sute de cărţi despre necesitatea 
reformării capitalismului şi chiar a moralizării sale. Şi cu ce 
rezultat? După momentul de apogeu al crizei, după delirul 
provocat de acumularea unor datorii publice colosale, pieţele 
financiare şi-au reluat bunele lor obiceiuri speculative, noi bule 
sunt pe cale să se formeze, economiile emergente continuă să 
devore materii prime şi energie, ca şi cum resursele planetei 
noastre ar fi infinite… S-a vorbit puţin, acum cîţiva ani, de 
energia verde şi de industria verde… Şi unde sunt rezultatele? 
Unele firme au lansat pe piaţă nişte maşini hibride, semi-
electrice şi aparent nepoluante, dar care n-au convins pe nimeni. 
Şi apoi a venit acel an fatidic 2014 care, trebuie să recunoaştem, a 
pus lucrurile la punct. A fost anul cînd clanul mondial al 
petrolului a efectuat cele mai multe foraje şi prospecţii pentru 
depistarea a noi zăcăminte de aur negru. Şi s-a găsit încă atîta 
petrol în straturile profunde ale planetei noastre, sub oceane, 
mări şi calote glaciare, încît toată mafia automobilului s-a liniştit: 
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G
răbeşte-te, îmi striga mama, tata e deja la maşină. Să 

nu-l lăsăm să aştepte… Ştiu că nu-i place, completez 
eu, sărind cîte două trepte deodată, rîzînd. Eram 

fericit, plecam la bunicul, la ţară. Eram sătul de şcoală, abia 
aşteptasem vacanţa. Vacanţa! Cea mare, o vară întreagă de 
libertate. 

De cînd mă ştiu îmi petrec vacanţele la bunicul. Pe bunica   
n-am mai prins-o în viaţă, însă în fiecare vară, seara, după ce 
facem focul în fundul curţii, în timp ce prăjim slănina, îl pun pe 
bunicul să mi-o descrie, să-mi povestească. Cum era bunica, 
bunicule? îl întreb. Faţa i se luminează şi pot citi în ridurile-i cum 
dragostea lui pentru ea a rămas aceeaşi. Cea mai frumoasă fată 
din sat, ba ce zic, din toate satele din jur! Pune-ţi centura de sigu-
ranţă, îmi spune mama, înainte ca tata să accelereze. O ascult. 
Pornim. Fac cu mîna casei noastre, n-o să-mi fie dor de ea decît 
după o vreme, apoi o să-mi treacă imediat, am şi la ţară prieteni 
cu care mă joc în vacanţe, aşa cum aici îi am pe cei de şcoală. Aici 
am jocurile pe care le împărţim şi le împărtăşim, acolo am pădu-
rea şi dealurile, aici am balansoarul din curte şi cazemata din 
copac, acolo am zeci de cuiburi de păsări, pe care o să le explorez, 
fără să le ating însă, într-un an era să mă iau la bătaie cu unul cine 
ştie de unde venit care stricase un cuib, l-am alungat cu toţii, noi 
ne ziceam „apărătorii naturii”, ne plăcea să ne închipuim mai 
mult decît simpli iubitori ai ei, eram păzitorii şi, dacă trebuia, 
cînd cineva scăpa de paza noastră, justiţiarii. 

Maşina muşca din asfalt; tata zicea că trebuie să ne bucurăm 
cît mai este şosea, imediat ce o să intrăm pe drumul de ţară, care 
ţine mai bine de doisprezece kilometri, s-a terminat cu domnia. 
Praful se ridică la un metru, poate şi doi, în spatele maşinii, nu 
poţi deschide geamurile, nu poţi merge nici prea repede, pentru 
că sînt nişte gropi imense, bine că nu plouă, atunci e şi mai rău, 
noroiul e cît casa, doamne-fereşte să rămîi în vreo baltă, cînd o să 
se asfalteze şi drumul ăsta, întreabă ca în fiecare an tata, fără să 
aştepte vreun răspuns. Ştia şi el că nu există nici unul. 

Nu era chiar aproape de noi satul bunicului, de aceea ne 
opream pe drum, la un popas turistic, o cabană dintr-o pădure de 
brazi ce se înălţau de o parte şi cealaltă a şoselei vreme de cîţiva 
kilometri. Aici eu primeam un suc, mama un ceai, iar tata o cafea. 
De fiecare dată era la fel, şi mie asta îmi plăcea. Ştiam că toate sînt 
la locul lor, într-o ordine firească. Şi mai ştiam că aşa o să-l găsim 

şi pe bunicul, cum îl lăsasem, la fel de vesel, cu lacrimi în ochi, 
acum la sosire de bucurie că ne vede din nou şi că o să rămîn iarăşi 
cu el aproape trei luni, la plecare de tristeţe, cel mai greu îi e la 
plecarea după vacanţa de primăvară, urmînd perioada cea mai 
lungă în care stă singur, nu-şi arată însă niciodată tristeţea, deşi 
noi o ştim, o simţim, în schimb bucuria, da, cu tot sufletul. După 
ce ne mai mişcăm puţin printre brazi, pornim mai departe, veseli 
şi dezmorţiţi. Nu mai este aşa mult, dar ţinînd cont că ultima 
porţiune este pe drumul acela extrem de rău, ca timp facem tot 
atît ca pînă aici. În total să tot fie vreo trei ore, dacă totul decurge 
normal. Şi n-are de ce să nu.

Ajungem pe la trei, numai bine să ne aşezăm la masă. Bunicul 
ne aşteaptă în faţa porţii, pe băncuţă. Imediat ce vede maşina în 
depărtare, se ridică şi se pregăteşte să ne îmbrăţişeze. Pe mine 
tata mă lasă să cobor înainte să facă manevrele de întoarcere a 
maşinii, aşa că am timp suficient să-i sar în braţe. Ehei, dar ce 
voinic te-ai făcut, îmi spune bunicul. În curînd n-o să te mai pot 
ridica. Rîd şi nu-l cred: de fiecare dată îmi spune la fel. Iar eu ştiu 
că bunicul e puternic, e învăţat să ridice buştenii mari pe care-i 
aduce pentru foc înaintea fiecărei ierni, să muncească din greu la 
cîmp, să tragă la coasă, să ducă în fiecare zi mîncare şi apă 
animalelor, şi va putea să mă ridice în braţe pînă cînd voi fi eu 
destul de mare încît să mă sfiesc de aşa ceva. Ce mai face Lupu, e 
prima mea întrebare. Şi alerg repede să-mi revăd dulăul, negru 
fără pată, parcă şi mai mare anul ăsta. Se bucură şi el să mă vadă, 
dă din coadă şi sare dintr-o parte în alta, se urcă cu labele pe 
mine, mai să mă doboare, şi mă linge. Lupu, jos, îi strig. Dar el e 
prea fericit ca să mă asculte. Îl las să-şi facă de cap, chiar dacă abia 
îi pot susţine greutatea. 

Între timp intră în curte şi părinţii cu bunicul, cărînd bagajele. 
Eu încep apoi să inspectez grajdul şi coteţele. Vacile şi caii sînt în 
ciurdă, oile cu turma, sînt însă porcii şi găinile, iar eu pot să mă 
mir şi să-i scuip să nu fie de deochi ce graşi sînt. De aici dau fuga 
în beciul mare, întunecat şi răcoros, unde încă se mai păstrează 
merele din toamnă, iar borcanele de murături puse de mama nu 
fac floare niciodată. Tot mai ţii uşa încuiată, bunicule, îi strig în 
timp ce merg în fundul beciului, unde o uşă masivă de stejar îmi 
opreşte trecerea dincolo, stîrnindu-mi curiozitatea şi imaginaţia. 
Sigur, e tot încuiată. Bunicul mi-a spus acum cîţiva ani, cînd am 
fost destul de mare să o descopăr, şi de atunci îmi repetă în fiecare 

Uşa

DORIN DAVID
cum cîţiva şobolani devoră cu poftă mai multe mucuri de ţigări 
proaspăt aruncate pe jos.

Toate holurile şi culoarele hotelului colcăiesc de oameni şi de 
şobolani. Toată lumea vorbeşte în acelaşi timp, se agită, strigă, 
protestează… Încerc să traversez prin masa de oameni pentru a 
ajunge la bar. Mă las dirijat de un strigăt care răsună la fiecare trei 
sau patru secunde: „trăiască Stalin!”. O busolă sonoră sigură, îl 
găsesc pe rusul meu bine proptit la tejghea, bucuros că mă vede. 
Mă salută cu un pahar de vodcă şi decide ca în cinstea mea să reia 
Internaţionala, dar după cîteva bîiguieli o transformă în La vie en 
rose. Probabil ca să-mi facă plăcere, întrucît am un badge pe care 
scrie Franţa. Singurul organ pe care şi-l mai poate mişca, în afară 
de buze şi de aparatul intern de ingurgitare, este mîna dreaptă 
strîns încleştată în jurul unui pahar cu vodcă. 

Pentru a-mi atenua greaţa din stomac, cer şi eu un pahar cu 
acelaşi lichid susceptibil să mă reconcilieze cu mine însumi şi cu 
întreg universul.

– Trăiască prietenia dintre popoare! Niciodată n-aţi vrut să 
colaboraţi cu noi, să fiţi partenerii noştri sinceri… Iar acum vă 
înhăitaţi cu şobolanii. Aşa vă trebuie.

Nu ştiu ce să-i răspund rusului. Nu ştiu nici măcar dacă sunt 
treaz sau dacă nu cumva visez. Sau poate că eu însumi proiectez 
asupra lumii un coşmar din ghearele căruia nu reuşesc să mă 
extirp. Nu mai ştiu ce să cred. Constat însă că sunt în continuare 
urmărit (cu o discreţie remarcabilă, recunosc) de cei 96 de 
şobolani rezervaţi mie. Indiferent unde intru, în sala de proiecţie, 
la bar sau la toaletă, şobolanii mei mă aşteaptă respectuos afară, în 
faţa uşii. Deduc în urma acestui comportament că nu au intenţia 
de a-şi petrece noaptea cu mine în cameră… Mă vor aştepta în 
faţa uşii, ca şi alte grupuri de şobolani pe care i-am văzut deja 
aglutinaţi de-a lungul unor culoare…

– E normal, face unul dintre ziariştii macedoneni, aflat şi el în 
picioare la bar. 

Omul nu mai distribuie dosare şi afişează o expresie dezabu-
zată. Pricipala lui grijă acum este să i se umple paharul din ce în ce 
mai des, dar este dispus şi la puţină conversaţie, indiferent cu cine.

– Ce e normal, ce vrei să spui? îl întreb mai mult din politeţe.
– Păi tot pe noi cade, cum era şi de aşteptat. Tot timpul picăm 

de fazan, noi, europenii de mîna a doua…
Nu-I spun nimic, întrucît îmi este greu să-mi deschid gura, 

mă tem să nu vomit dacă aş încerca să pronunţ vreun cuvînt. 
Macedoneanul se apleacă spre mine, ca şi cum ar fi miop, şi-mi 
examinează badge-ul.

– A, exclamă el, totuşi nu eşti de la televiziune…
Nu, nu sunt de la televiziune. Sunt de la radio. Deci sunt un 

sub-jurnalist. Ei, adevăraţii jurnalişti lucrează pentru imagine, nu 
pentru cuvînt. 

– Mă cheamă Sveko şi detest televiziunea, spune mace-
doneanul. 

Foarte bine, Sveko, presimt că noi doi ne vom înţelege de 
minune.

– Nu e bine ceea ce faceţi voi. Nu e drept. Întîi inventaţi 
capitalismul şi societatea de consum. Apoi, timp de decenii 
întregi, vă umpleţi burdihanele, vă ghiftuiţi, vă amuzaţi, pro-
fitaţi de viaţă, conduceţi maşini de lux, călătoriţi peste tot, trăiţi, 
ca să zic aşa, pe picior mare. Şi apoi, în clipa cînd reuşim şi noi, 
cei din Est, să ne descătuşăm de comunism şi vrem să o facem şi 
noi lată, să gustăm şi noi ce e viaţa, veniţi şi ne spuneţi: atenţie, 
nu vă luaţi după noi că nu e bine, nu urmaţi modelul nostru, nu 
luaţi exemplul nostru, modelul pe care l-am creat este efectiv 
nefast, întrucît distruge planeta, împute aerul, poluează ocea-
nele şi perturbă climatul, zău aşa, nu adoptaţi stilul nostru de 
viaţă, optaţi pentru orice soluţie, dar nu faceţi ce am făcut noi 
pentru că modelul nostru este unul sinucigaş dacă devine 
planetar… Iată ce ne spuneţi voi nouă cînd vrem şi noi, ca şi voi, 
să consumăm, să bem şi să mîncăm fără restricţii, să ne prăjim la 
soare şi să ne facem şi noi case mari cu piscine şi cu garaj pentru 
cel puţin două maşini… Asta ne spuneţi voi nouă cînd vrem să 
simţim şi noi ce înseamnă orgasmul consumului, cînd vrem să 
aruncăm şi noi la gunoi tot atîtea resturi cîte aruncă americanii, 
să consumăm tot atîţia litri de apă şi de benzină pe zi cît 
consumă occidentalii, să otrăvim şi noi aerul cu tot atîta gaz cu 
efect de seră cu cît otrăvesc marile democraţii… Dar voi ne 
spuneţi: stop, reflectaţi puţin, ceea ce faceţi nu e bine pentru 
sănătate, trebuie să vă strîngeţi puţin centura, trebuie să căutaţi 
alte surse de energie, încercaţi cu eolienele, instalaţi-vă panouri 
solare pe acoperişuri, mîncaţi mai puţin, deplasaţi-vă cu calul şi 
căruţa, evitaţi avioanele, că fac ravagii în stratul de ozon al 
planetei… Etcetera, etcetera, etcetera… Şi în plus acum ne 
propuneţi să trăim cu şobolanii… Ei bine, eu personal n-am 
nimic împotriva şobolanilor, decît că ori de cîte ori dau peste 
cîte unul îmi vine să-l fac terci. Reuşeşti să înţeleg ce spun, 
tovarăşe?

– Înţeleg tot, cuvînt cu cuvînt.
– Şi consideri că am dreptate?
– Da, de o mie de ori da. 
– Atunci hai să ciocnim. Jos cu şobolanii!
Mie însă îmi este greu să spun „jos cu şobolanii!”. Mie mi se 

învîrt încă în minte cuvintele spuse de ministrul nostru de 
externe. Şi anume că şobolanii doresc, pentru a concretiza 
viitorul parteneriat cu omul, să fie trataţi corect la nivelul 
limbajului. Altfel spus, pe viitor va trebui să fim corecţi din punct 
de vedere politic în relaţiile noastre cu şobolanii. Va trebui chiar 
să ne abţinem de la utilizarea unor cuvinte precum deratizare.
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