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      APOCALIPSA 

 

 

    „Eu pe câţi îi iubesc îi mustru şi îi pedepsesc” 

        (Apocalipsa ; 3 - 19) 

 

 

 

    - Da!... Da! strigă doctorul Angelescu la telefon, cu gâtul sucit inutil, cu toată faţa încreţită 

de încordare. Nu!... Nu, bineînţeles!... Categoric!... Dacă vă spun, cum să... Nu, nu, nu, nu!... 

Fireşte – conchise şi puse încet, oftând, receptorul în furcă. 

    Un moment, rămase cu mâna încleştată pe el, dar parcă nici nu mai îşi dădea seama ce face. 

    Surorile îl priveau buimăcite, mirate, puţin crispate, aşteptând cu un soi de înfricoşare. Cea 

tânără se numea Tereza, era înaltă, subţire, brună, delicată, cu aparenţă fragilă şi halatul alb îi 

acorda  un aer aristocratic. Pe cealaltă, mult mai în vârstă ca ea, şi mai comună, o chema 

Mioara; avea chipul plin şi sever, cu tenul pergamentos, gălbui, brăzdat de cute şi era soră 

şefă. Din pricina ţinutei sobre şi a atitudinii reci, rezervate, semăna cu o stareţă. Însă purta 



ochelari cu lentile groase, prin care ochii i se vedeau bulbucaţi, ca ai fluturilor, şi asta îi 

conferea o alură mai mult de profesoară decât de egumenă. 

    Lângă uşă Marin, şoferul de pe ambulanţă, stătea zgribulit şi umil, ca un câine, frecându-şi 

palmele înroşite de frig. Pe gulerul şubei încă avea zăpadă, adusă de-afară, care se topea şi se 

scurgea către poale în râuleţe subţiri, alunecoase. 

    Medicul, simţind că nu e urmărit, se posomorî şi se închise în sine. Totuşi, îi lămuri: 

    - Trimit ei pe cineva, zise el. Trec şi pe la procuror, să-l ia şi pe el, sau să-i spună să vină   

încoace, nu prea am înţeles, fiindcă se auzea ca vai de lume. Numai că, la ora asta, e puţin 

probabil să vrea. Dar, dacă refuză să vină, până la urmă, nu ar fi tocmai rău. Ar mai avea şi ea 

o şansă. 

    Şi, fără să privească anume, arătă, printr-un gest indiferent, către patul mărunt de sub         

fereastră, pe care zăcea o femeie. 

    Doamna Mioara se înfioră. 

    - Dar moare până atunci, şopti ea. 

    Tereza tresări violent, deschizând gura şi parcă sorbind aerul printre buzele decolorate, însă 

numaidecât, luându-şi seama, se stăpâni, îşi reveni şi murmură, clătinând încet din cap: 

    - Nu... Asta nu trebuie să se întâmple... 

    Marin întinse gâtul. 

    - Ce-o vrea Dumnezeu, îngână el, mai mult ca pentru sine. Soarta omului e în mâna lui 

Dumnezeu... 

    Dar îndată parcă se sperie de propriul glas, se roşi, îşi retrase capul şi amuţi, prudent ca o 

ţestoasă ascunsă în carapace. 

    În picioare, doctorul sufla pe nări, foindu-se şi făcându-şi de treabă. Luă, enervat,   un    

tampon de sugativă de pe birou, îl ridică, îl privi şi îl azvârli înapoi, printre lucrurile aflate în 

devălmăşie. Între ele se detaşa o cană mare cu apă, adusă, acum o oră, de o infirmieră. Fără să 

vrea, medicul se strâmbă a lehamite mare, apoi săltă capul către surori. 

    Dar surorile îl ignorară. Tăcute, se apropiară de pat, aplecându-se către bolnavă şi privind-o 

puţin, apoi, deoarece nu li se îngăduia să o trateze, începură să o aşeze mai bine. Inertă, 

bolnava parcă nici nu simţea   ce i  se face, rămânând întocmai cum o puseseră brancardierii: 

cu faţa în sus, cu picioarele puţin desfăcute şi cu capul parcă trântit pe perna de muşama. 

Ţinea ochii închişi, dar era conştientă; uneori se văita, alteori se tânguia; mai mereu însă 

gemea înfundat, reţinut, cu o ciudată rezervă. Cineva îi dezbrăcase paltonul şi acum rămăsese 

înveşmântată doar cu o flanelă scămoasă, veche, lucrată de mână, descheiată la nasturi, trasă 

peste un cămăşoi  de finet. Avea o fustă largă, de casă, ponosită şi foarte mototolită iar 

picioarele îi fuseseră vârâte într-o pereche de cizme negre, din cauciuc, deasupra cărora, până 

sub fustă, se vedeau nişte ciorapi tricotaţi, lungi şi cenuşii. 

    Când o aşezaseră, brancardierii o acoperiseră cu o pătură aspră, de inventar. Ea însă se    

dezvelise, din pricina durerilor mari, şi-acum, cu pătura adunată în jurul ei, îşi încleşta 

degetele, din când în când, pierită şi schimonosită, în aşternut. Pe cap, basmaua i se 

dezbrobodise, părul negru, spicat i se lipea de obraji, iar pielea, mustind de transpiraţie, îi 

strălucea. 

    Alături, în zid, deasupra unuia dintre calorifere şi a unei pete de igrasie, sub perdelele albe, 

din pânză groasă, care atârnau în falduri, se zărea un geam dreptunghiular încastrat în perete 

ca o oglindă. Printre perdele, pe fereastră, se vedea bine noaptea liniştită de iarnă, cu omăt 

troienit, cu fulgi care cădeau, cu lumini slabe de becuri, cu brazi încărcaţi, cu dezordine şi cu 

un frig vătuit, încremenit. 

    Lângă pat se mai aflau un cuier de lemn, cu paltonul bolnavei, şi o vitrină vetustă, ciobită şi 

prăfuită, aproape sprijinită de zid. Pe rafturi erau orânduite o mulţime de sticluţe etichetate, cu 

un conţinut colorat, tuburi de plastic, blistere etalate demonstrativ şi cutii de carton cu 

medicamente.  



    Sora şefă oftă, clipind cu părere de rău. 

    - Păcat! zise ea dezamăgită. Pierdem timpul degeaba, când am fi putut să intervenim... 

    Tereza stătea nemişcată. Rămăsese înţepenită şi se uita la bolnavă, pe ai cărei obraji, poroşi 

şi lucioşi, parcă unşi cu ulei, lumina albă a tubului fluorescent aluneca în ape înşelătoare. Dar, 

 când o auzi pe sora şefă, se pomeni dând şi ea din cap şi aprobând. Şi chiar îngână: 

    - N-ar fi târziu... N-ar fi târziu deloc... 

    Nimeni însă nu se sili să-i răspundă şi ea, descurajată, tăcu. 

    Neobservat, Marin se propti de uşă, apoi, cu spatele lipit de lemn, privi pe furiş, cu un fel 

de mirare, către propriii bocanci, pe care zăpada topită se transforma în dâre tremurătoare. 

    Angelescu simţi tensiunea surorilor, dându-şi seama că, deliberat, privirile lor îl ocoleau. 

Ba, i se părea că le percepe chiar şi gândurile învălmăşite, care mocneau de reproş, iar       

atitudinea lor,  involuntar, îi aminti de soţia sa. Acelaşi comportament dubios îl avea şi ea 

înainte să răbufnească: se învârtea acuzatoare pe lângă el, îl fila, îl observa, îl cerceta, apoi, 

într-un crescendo care îl înfricoşa, se dezlănţuia. 

    - Ce vă uitaţi aşa la mine ?! izbucni el, deşi nimeni nu îl privea. Ce vreţi să fac ?! Ce dracu 

mai pot să fac?! L-am sunat pe Oprea, l-am anunţat, i-am spus despre ce este vorba, a înţeles, 

e pe drum, vine încoace acum! Ce Dumnezeului vă tot holbaţi ?! Se răsuci iritat către ele, 

desfăcu braţele, neputincios, şi aripile halatului alb se smuciră zvâcnind în sus. Apoi se dezlipi 

de birou. Căldura degajată de reşoul rudimentar, ascuns sub scaun, îl agasa. Străbătu camera 

în sus şi-n jos. În cele din urmă se opri, ca poticnit, cu o expresie meditativă, şi-şi şterse 

fruntea cu dosul palmei. Aţi pregătit sala de operaţii?  întrebă el. 

    - I-am spus lui Florea să dea drumul la caldarină, zise sec sora şefă. 

    - Atât ?!... Şi restul ?! strigă el, răguşit. Aţi prevenit anestezistul ? Aţi pus pe cineva să 

pregătească instrumentarul ? Aţi descuiat blocul operator ? L-aţi asigurat ? Dacă se fofilează 

vreun intrus pe acolo? Nu vreau să văd picior de om străin în sala aia! 

    La fel de liniştită ca la început, sora şefă îl lămuri: 

    - Nu veţi vedea pe nimeni, nu vă faceţi griji ! Am vorbit cu asistentele de la „Ortopedie”,  

le-am rugat pe ele să supravegheze. Le-am cerut să-i înştiinţeze şi pe brancardieri, să le spună 

să fie gata. Iar doctorul Murariu deja ne aşteaptă. Aşa că totul e aranjat. 

    Însă Angelescu nu se arătă mulţumit. Supărat, pocni din degete, cu un gest ţărănesc, şi din 

nou începu să se învârtească prin încăpere. Păşea energic, pufnea şi se încrunta. Doar       

câteodată parcă se împiedica şi stătea pe loc, apoi se răsucea şi se uita spre bolnavă, şi-atunci 

o mare mirare i se întipărea pe chip. 

    Pacienta, nemişcată, lungită pe pat, respira adânc. Tendoanele gâtului, umede şi         

proeminente, îi tresăltau în răstimpuri ca nişte vergi. Şi continua să suspine, să geamă şi să 

icnească, mototolind pătura cadrilată în pumni. 

    Angelescu se încruntă, mestecând puţin din fălci, pe urmă porni iar să măsoare odaia.    

Uneori se oprea brusc, ca programat, în dreptul chiuvetei de după birou, şi iarăşi privea mirat, 

apoi pleca din nou. Umbra sa, mişcătoare şi inconsistentă, părea colţuroasă ; venea fantomatic 

dinspre cuier şi, pe când el trecea pe sub tub, ea se chircea şi se dilata măturând parcă 

scaunele  înşiruite pe lângă zid, podeaua murdară şi dulapul cu fişe. 

    Lângă uşă, Marin îşi luă căciula din cap, dar o făcu pe furiş, cu mare fereală, ca şi când ar fi 

comis ceva interzis. Se uită circumspect primprejur, apoi, cu dosul palmei, începu să 

îndepărteze încet, lovind-o, apa de pe blana de miel. 

    Sora şefă se răsuci spre Tereza, îi făcu semn cu capul către bolnavă şi îi şopti: 

    - Şterge-o puţin de năduşeală, te rog! Cu un tampon. Uite, sunt destule pe măsuţa din colţ. 

Dacă mai trebuiesc, mai scot eu din dulap. Şi mai turteşte-i perna, fiindcă respiră cam greu. 

Dar încearcă s-o şi linişteşti... 



    Apoi, încă în timp ce vorbea, ea însăşi făcu un pas şi se întinse spre pat, voind să o descalţe 

pe pacientă de cizmele din cauciuc. Apucă una şi se pregăti să o tragă. Medicul însă o observă 

şi, fără să se oprească, rosti gâtuit, amorţit: 

    - Mioara, te rog! Nu te atinge de ea! Au spus să nu-i facem nimic până când... Până când nu 

vin şi ei aici ... 

    - Dar nu-i acord îngrijiri ! protestă sora şefă. O ajut doar să stea mai comod. Ce    

Dumnezeului! Să nu fim absurzi! 

    - Nu, nu! se împotrivi însă medicul, netulburat. Las-o aşa cum ţi-am spus! Mai aşteptăm, şi 

pe urmă... Să vină ei... Mult nu pot să mai întârzie. Ziceau că au ordonat să li se încălzească 

maşina... 

    Sora şefă oftă şi se dezumflă. Lăsă cizma pe care o avea în mână şi privi spre podea, apoi, 

observând că Tereza încă nu se mişcase, ci se uita atentă când la ea, când la Angelescu, şi mai 

rar la bolnavă, o îndemnă, înălţând cu blândeţe capul: 

    - Tereza! Fii, te rog, rezonabilă ! Ia un tampon şi fă ce ţi-am spus. 

    - Da, dar... Să nu se considere că... zise Tereza şi când, în sfârşit, se uită din nou spre 

bolnavă,  se poticni, fiindcă vederea femeii aceleia neputincioase îi făcea rău, iar mirosul o 

cutremura. Dar şi mai mult o chinuia faptul că pacienta refuza să o privească în mod voit, ca 

şi când ea ar fi fost vinovată de starea ei. O ! De-ar fi ştiut bolnava cât o compătimea! Şi cum 

se amăra când se imagina în locul ei! Îi era atât de milă de ea încât ar fi făcut orice ca să o   

ajute, să o scape de chinuri şi să o însănătoşească. Dar nu putea, şi asta, adăugată 

împrejurărilor, o îndemna să se acuze şi să se arate încă mai sfioasă şi mai stângace decât era. 

În plus, gândul că Angelescu ar putea-o certa fiindcă îi încălca interdicţia o muncea într-atât 

încât, de teamă şi de ruşine, repetă bâlbâit:  Să să... Să nu zică dom’ doctor că trec peste 

cuvântul lui... 

    - Nu zice ! o asigură sora şefă. Ştie dom’ doctor că asta nu e un act medical. 

    Tereza însă încă nu se mişcă, aştepta în continuare încuviinţarea lui Angelescu. 

    - Dragă, m-asculţi, sau nu m-asculţi ?! o întrebă sora şefă. 

    Fata o privi înfricoşată. Totuşi, observând că medicul tot nu zicea nimic, se îndreptă, în 

sfârşit, către celălalt colţ al încăperii, unde era măsuţa. Pe tablia rotundă, furniruită se aflau 

cutii cu seringi şi cu ace sterilizate, feşe, pense, un garou, stetoscopul, pachete de vată, tifon  

şi o mulţime de piese de instrumentar medical. Mecanic, luă mai multe tampoane, apoi se 

reapropie de bolnavă, se aplecă deasupra ei şi se sperie. 

    Femeia începuse să se strâmbe de suferinţă. Pe obrajii contorsionaţi îi curgea sudoarea, 

printre buzele cianozate, deschise ca într-un surâs, i se zăreau dinţii albi, umezi şi încleştaţi. 

Din când în când trupul îi zvâcnea răscolit de convulsii, şi-atunci ea gemea din nou, chinuită 

şi îndurerată. Îşi punea palmele, în mod reflex, pe fusta mototolită, se zvârcolea şi se apăsa. 

Mâinile i se pătaseră de ceva închis la culoare, ca vinul, care însă pe îmbrăcăminte se zărea 

cafeniu. 

    - Doamne! icni Tereza, ducându-şi mâna la gură, şi se îngrozi. Dar ce i se întâmplă ?!... 

Doamna Mioara! Vă rog să vă uitaţi! 

    Sora şefă, care era alături, lăsă capul în jos şi, deşi văzuse, mai privi o dată către bolnavă. 

    - Nu e altceva decât sânge, răspunse ea. Are hemoragie, datorită contracţiilor. 

    - O, Doamne sfinte! şopti Tereza din nou, şi se înmuie. Ochii începură să-i ardă şi tenul 

parcă i se albi. Dar îi e rău! Rău de tot !... Poate că ar trebui... Poate c-ar trebui să îi facem 

ceva... N-o putem lăsa aşa... 

    Sora şefă observă că se tulburase, înălţă capul spre ea şi, cu acelaşi calm de nezdruncinat, îi 

explică: 

    - Are să intervină dom’ doctor. Dar mai târziu, aşa cum a spus, după ce vin ăia pe care îi   

aşteptăm. Şi după ce vine şi doctorul Oprea... Dar de ce te-ai pierdut aşa?... Nu mai fii 



timorată! Aminteşte-ţi ce ai făcut la şcoală, şi aplică întocmai ce ai învăţat. E doar o pacientă. 

O pacientă  obişnuită, care are nevoie de sprijinul tău. 

    Tereza se încordă. Pe de o parte, înţelegea că, purtându-se astfel, se discreditează, iar pe de 

alta vorbele sorei şefe o îmbărbătau, aşa că făcu un efort să se adune. 

    - Dar... Dar nu cred că o pot ajuta dacă... Dacă nu ni se permite să o tratăm... zise ea. Ar 

trebui să o conectăm la perfuzii, să îi dăm antibiotice... Să-i administrăm un calmant... 

    - O să le facem şi pe-astea, încuviinţă sora şefă, dar, deocamdată, ascultă-l, te rog, pe     

domnul doctor, lasă intervenţia  medicală pe mai târziu. Şterge-o doar de sânge şi de 

transpiraţie şi asigură-te că stă confortabil. Hai! Nu te mai codi, şi nu te mai teme, fiindcă sunt 

aici, lângă tine! 

    Apoi, ca şi când ar fi vrut ca, prin atitudinea sa, ea însăşi să-i dea o pildă, se aplecă spre   

bolnavă  şi o întrebă: 

    - Vă e sete, doamnă? Sau aveţi vreo trebuinţă anume?... Sau vă e cald, vă e frig? Spuneţi-mi 

dacă aveţi vreo doleanţă ! 

    Femeia însă nu răspunse nimic, o privi doar o clipă în ochi, umilită şi înspăimântată, pe 

urmă prinse din nou să se frământe. Pesemne că durerile îi erau de nesuportat. 

    - Hai! repetă sora şefă, întorcându-se încet către Tereza. Începi, te rog, să te ocupi de ea ! 

    Fata mai şovăi un moment dar, în cele din urmă, se încurajă şi se aplecă mai mult spre 

bolnavă. Cu mâini inabile, tremurătoare începu mai întâi să-i reaşeze perna, pe urmă,        

potrivind puţin pătura în jurul ei, dar mai mult pe picioare, fără să o atingă de pata de sânge, 

îşi mai reveni şi mişcările îi căpătară profesionalism. Îi tamponă bolnavei fruntea şi o 

mângâie, o strânse puţin de umăr, complice, ca să îi transmită că e aproape de ea apoi, cu o 

dexteritate din ce în ce mai evidentă, trecu, metodic, la ştersul mâinilor murdărite de sânge. 

    În timp ce făcea toate astea, la început nu se gândi la nimic. Se străduia doar să fie utilă şi 

să arate că ştie ceva, ca să o mulţumească pe sora şefă. Pe urmă însă, năprasnic şi parcă fără 

motiv, deodată se pomeni asaltată de propriu-i trecut, care izbucni luminos în mintea ei şi, 

pentru că nu se putea împotrivi, se lăsă în voia acelor sublime senzaţii. Din tot ce se         

întâmplase însă, nu-şi dădea seama cum, dar nu se alegeau nici griji mărunte, nici zbuciumul 

proiectelor adolescentine, nici ecourile vreunei camaraderii juvenile, nici altceva, ci îi răsări 

ca un fulger în gând doar chipul serafic al lui Eugen. Apoi îşi aminti de zâmbetul lui, de  

sărutările lui, de asigurările lui, de viitorul magnific pe care i-l făgăduise şi, pentru că el i se 

impregnase acum în toată fiinţa, şi o sfâşia,  şi o devora, i se puse parcă la dispoziţie şi, încă 

înfiorată de trecutul comun, începu, pentru a mia oară, să revadă mental tot ce se petrecuse   

cu ei. 

 


