
                                  Atenție la scară!... 

  

                                                            De Nicolae VASILE 

 

                                                                                      
Soțul (vorbind încet, singur, cocoţat pe o scară, vopsind tavanul): 

 

- Când eram tânăr, așa, prin perioada liceului, dădeam o 

mare atenţie la tot ce exista în jurul meu. Credeam că totul 

se poate explica, că totul se poate calcula, şi chiar reuşeam 

să înţeleg lumea cu o logică foarte simplistă, cu puţinele 

cunoștițe de  matematică și de fizică pe care le învăţasem 

la școală!... Numerele erau toate doar naturale, la o 
dreaptă exista o singură paralelă printr-un punct, 

adevărurile erau toate absolute, iar  întrebările puteau 

avea doar două variante de răspuns. Simţeam cum, cu doar 

câteva înlănţuiri de raţionamente, puteam răspunde la 

toate întrebările mele şi ale altora!... 

 
Soția (ţipând către El, trebăluind prin casă, dar trăgând cu urechea la El): 

 
- Ce tot zici mă acolo?... Ţi-au murit lăudătorii?...  

 
Soțul: 

 

- Îî!... 

 
Soția: 

 

- Vezi, că prin orice punct trece şi o singură verticală, 

înclusiv prin acela unde eşti tu, şi de unde o să cazi, ca un 

bolovan, dacă mai umbli mult cu capu-n nori, stând cocoţat 

pe scara aia!... Termină mai repede şi lasă filozofia pentru 

când vei fi cu picioarele pe pământ!... 

 
Soțul (ca şi cum nici n-ar fi auzit-o): 

 

 - Totul s-a complicat când ai apărut tu în viața mea!... 

Gândeam la fel, învăţam la fel, dar parcă în privirea ta mai 



exista şi altceva! Pentru mine, universul devenise mult mai 

mare, numerele nu mai erau doar naturale, ci şi raţionale, 

iraţionale, sau chiar complexe, aflasem că există o 

infinitate de paralele printr-un punct, că adevărurile toate 

sunt relative şi că orice întrebare poate avea o infinitate de 
răspunsuri. La tine niciodată nu era nimic clar şi 

definitiv!... Totul rămânea suspendat în necunoscut, 

putând avea orice continuare, putând avea orice înțeles.  

 
Soția (strignd decisă spre el): 

 

 - Să vezi ce clară o să fiu, dacă mai cad multe picături de 

vopsea pe jos!... Ce dracu’, nu ştii cât de greu se curăţă 
vopsea asta?... 

 
Soțul (sesizând că ea nu-i dădea atenție): 

 

 - Am luat-o de la capăt!... Dintr-o dată nu mai înţelegeam 

nimic, întrebările, la care ştiam  să răspund înainte, nu mai 

mă înteresau, iar la noile întrebări nu mai puteam 

răspunde, nici singur, nici măcar ajutat de alţii! Şi asta, 
doar pentru că ai apărut tu, complexă, neeuclidiană, 

relativistă,... care la orice întrebare aveai nu doar două 

răspunsuri posibile, ci o infinitate. Parcă porneam să 

cuceresc Everestul!... Am încercat!... 

 
Soția (fără a-i da o atenţie deosebită): 

 

 - Văd!... Ai cucerit Everestul şi acum vrei să-l vopseşti!... 

 
Soțul  (continuând, negustând tentativa ei de a glumi): 

 

 - Când te-am cunoscut, evoluţia normală a curgerii 

timpului meu s-a schimbat! Acesta a luat-o într-o cu totul 
altă direcţie decât până atunci. Te căutam pe un drum 

şerpuitor de munte, cu urcuşuri şi coborâşuri, pe margini 

de prăpăstii, prin poeni luminoase, sau pe la umbra 

copacilor, urmând calea ajungerii la tine, m-am trezit la un 

moment dat undeva sus, chiar foarte sus, dar unde tu... nu 



erai! În tot acest timp propriu, altul decât cel normal, te-

am avut în faţă şi am făcut mari eforturi să mă ţin după 

tine, si dintr-o dată ai dispărut!... Nu te mai vedeam 

niciunde, nu mai erai călăuza mea, nu te mai aveam ca 

ţintă a călătoriei mele extratemporale!  
 
Soția: 

 

- Și cine era mă acolo, în locul meu?... Ți-ai găsit pe 

alta?... 

 
Soțul (continuând  monologul): 

 

- Mai departe nu mai exista decât Dumnezeu,... care era 

pe acolo, prin apropiere, I-am simţit prezenţa prin toţi 

porii fiinţei mele!... 

 
Soția(surprinsă și gânditoare): 

 
- Dumnezeu!!!... Și tu ce ai făcut atunci?... 

 
Soțul: 

 

- Am încercat să ajung la El, dar nu m-a vrut acolo!... A 

decis că mai  

am o grămadă de lucruri de făcut pe Pământ!... Am 
încercat să mă întorc pe aceleaşi cărări pe unde venisem 

dar nu reuşeam, drumul de întoarcere nu-mi mai era 

călăuzit de nimeni, şi, deşi era o coborâre, era mult mai 

greu, că nu ducea spre nimeni!... Nu mai aveam o ţintă!...  

 
Soția: 

 

- Ei!... Și ce-ai făcut atunci? 
 
Soțul: 

 



- Singura soluţie a fost să mă arunc de acolo, să plonjez 

de pe piscurile dorinţei de iubire în platitudinea vieţii 

normale.  

 
Soția: 

 

- Și cum a fost?... 

 
Soțul: 

 

- Dureros!... Chiar foarte dureros!... Și știi de ce?... 
 
Soția: 

 

- De ce?... 

 
Soțul: 

 

- Pentru ca nu inventase nimeni o paraşută de coborât 

în timp!... Impactul cu solul a fost unul foarte brutal, 

dar nu mortal! Altfel m-ar fi reţinut Dumnezeu la el, 

nu ar mai fi fost necesară această întoarcere!...  Pe 

Pământ plantele au fost cele mai prietenoase cu mine, 

pentru că ele nu au niciodată vreo opinie, animalele au 

fost foarte simţitoare, ele având toate dotările 

senzoriale mult mai dezvoltate decât ale omului,... dar 
oamenii!!!...  

 
Soția: 

 

- Ei,... cum au fost oamenii?... 

 
Soțul: 

 

- Oamenii mi s-au părut mici, agitați și răi!... Nu mă mai 

recunoșteam ca făcând parte din această specie. 

 
Soția: 

 



- Și ce ai simțit atunci?... 

 
Soțul: 

 

- Nu căzusem exact acolo de unde părăsism curgerea 

normală a timpului!... Diferența de timp îmi provoca 

cele mai mari nedumeriri  referitoare la ceea ce se 

petrecuse  în acea perioadă, nimeni nu îmi putea 

spune nimic!... Toţi ziceau că nu se întâmplase nimic 

deosebit, că eu nu fusesem plecat nicăieri şi că viaţa 

își urmase cursul ei normal!... Pe Pământ, te-am 

reîntâlnit şi pe tine, şi cel mai dureros fapt a fost  că şi 

tu spuneai la fel ca toţi ceilalţi, că de fapt nimic nu se 
întâmplase şi că totul a fost doar rodul imaginaţiei 

mele bolnave!... 

 
Soția (schimbând tonul, devenind tandră şi apropiindu-se de scara lui): 

 

 - Auzi mă,... ce este cu tine?... Ce tot spui acolo?... Nu 

înțeleg nimic!... 

 
Soțul (continuând pe acelaşi ton): 

 

 - Eu mă simţeam ca şi cum aş fi avut un vis foarte plăcut 

din care m-am trezit brusc.  Regretam că m-am trezit!... Aş 

fi preferat să rămân permanent acolo!... Ajunsesem să 

înțeleg mai bine teoria neeuclidiană a paralelismului. Cele 

două axe paralele, care nu se întâlnesc niciodată, cea a 
vieţii şi cea divină, eu am reuşit să le apropii,... prin 

iubiiire!...  

 
Soția (mirată, dar înțelegătoare): 

 

 - Și,... când s-a întâmplat ceea ce tot spui tu acolo?... 

 
Soțul:  

 

 - Demult!... Atunci,... în liceu,... când m-ai refuzat în 

favoarea colegului meu de bancă. 



 
Soția: 

 
 - Hai dragule, fii serios!... Până la urmă tot tu ai câştigat 

tu. Ce te-au apucat amintirile astea acum?... După atâta 

timp!... 

 
Soțul:  

 

 - Acum,... pentru că acum am aflat că sunt bolnav. Da,... 

sunt grav bolnav,... cancer!!!... 
 
Soția:  

 

 - Hai iubitule!... Coboară,... uşor,... vezi să nu cazi,... 

atenţie la scară!... 

  


