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Scenă 14(1) (Parada militară) 

 

Venise ziua națională și primise, prin email, o invitație oficială, destul de pompoasă, să participe la 

parada militară organizată cu acest prilej. Invitația venise ca urmare a faptului că, printr-un concurs 

de împrejurări, fusese nominalizat să facă parte dintr-o comisie prezidențială care avea drept scop 

să elaboreze un document strategic privind viitorul țării. Președintele și-a invitat, deci, membrii 

comisiei prezidențiale, așa că nu-și făcea iluzii că invitația i s-ar fi adresat lui. Pur și simplu, invitația 

era adresată unui membru al comisiei prezidențiale. Răspunse, totuși, afirmativ (trebuia să confirme 

participarea, din motive de protocol al organizării evenimentului) și, în ziua sorocită, se îmbrăcă mai 

gros, pentru că era o zi de toamnă destul de rece, asezonată cu curgerea permanentă a unei pânze 

abia perceptibile de apă (de fapt, o ceață invizibilă, coborâtă până aproape de sol). Știind că accesul 

cu mașina este restricționat în zona Arcului de Triumf, unde era planificată ceremonia, plecă cu mult 

mai devreme de ora fixată pentru trecerea de controlul inevitabil la intrarea spre tribuna oficială, 

parcă mașina undeva pe un trotuar, la circa cincisprezece minute distanță de mers pe jos (un polițist 

de la poliția rutieră încuviință, înțelegător, din cap, date fiind circumstanțele excepționale, 

încălcarea regulilor privind parcarea pe trotuar, cerându-i doar să lase un număr de telefon pe 

geamul mașinii, pentru orice eventualitate, ceea ce și făcu) și plecă pe jos spre Arcul de Triumf. După 

un timp, își dădu seama că nu reperase bine locul unde parcase, așa că se aștepta la o lungă căutare, 

după terminarea evenimentului, pentru a regăsi acel loc. Reținu, vag, un șir de clădiri pe partea 

stângă a trotuarului pe care mergea, în speranța că erau destul de personalizate pentru a nu le 

încurca la întoarcere. Mai erau circa treizeci de minute până la ora anunțată pentru începutul 

ceremoniei, iar trotuarul pe care mergea era plin de oameni de toate vârstele care se grăbeau și ei 

la eveniment. Majoritatea aveau în mână steaguri minuscule în culorile drapelului național, erau 

veseli în așteptarea spectacolului vizual care urma și vorbeau tot timpul. Înainta destul de greu prin 

marea aceea de oameni și se gândi ca nu cumva să întârzie, deoarece trebuia să intre la tribuna 

oficială cel puțin cu un sfert de oră înainte de ora stabilită, așa cum suna invitația. În sfârșit, ajunse 

la un cordon de filtrare, unde mai stătu vreo cinci minute întrucât trebuia să treacă mai întâi câteva 

grupuri organizate cu elevi. A așteptat, nerăbdător, ascultând, pe rând, numele liceelor care urmau 

să treacă de cordon. După ce au trecut elevii a fost lăsat și el, alături de alții care așteptau la rând, 

fiind controlat corporal (destul de superficial, se gândi, ar fi putut ascunde cu ușurință nu una, ci mai 

multe arme). După încă vreo treizeci de metri s-a trezit în fața altui cordon de filtrare. Li s-a spus că 

acesta este ultimul loc în care pot sta, dincolo trec, spre tribuna oficială, doar cei care au invitații. 

Răsuflă ușurat, scoase copia la imprimantă a invitației primite prin email și i-o arătă unuia dintre cei 

patru cerberi care erau cu ochii în patru pe deschizătura lăsată între câteva module de gard metalic 

folosit îndeobște pentru cazurile marilor aglomerări de mulțimi. Unul dintre ei se uită de la distanță 

la invitația pe care i-o flutură în față și-i spuse (era destulă gălăgie de fond, așa că abia înțelese ce 

spunea) că nu-i valabilă, că trebuie să aibă un ecuson de forma unei rozete tricolore, pe care s-o țină 

prinsă în piept. Îi răspunse că nu primise decât acea invitație pe hârtie și că nu știe de unde să ia 

ecusonul cu rozeta tricoloră. Personajul însărcinat cu filtrul celor care au acces la tribuna oficială nu-

i răspunse însă, aruncându-i doar o privire având sensul „astea sunt ordinele, nu am ce face”. Se 

gândi că ar fi mai bine să se întoarcă acasă, nu că dorința lui era să stea neapărat în tribuna oficială, 

ci că la televizor putea să vadă mai bine întreaga paradă, venise la manifestația publică doar pentru 

că fusese invitat și nu voia să fie ingrat cu cei care-l invitaseră (poate se centraliza undeva numele 

celor care au participat sau nu). După un minut sau două, la filtru ajunse un bărbat cu o figură 
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importantă (se gândi imediat, ei, da, acesta e un bărbat demn de tribuna oficială, trebuie să fie vreun 

demnitar sau ceva pe aici), care avea prinsă pe palton, în dreptul butonierei, faimosul ecuson-rozetă 

tricoloră. Cerberul său i-l arătă pe bărbat cu brațul, fără să rostească vreun cuvânt, cu sensul „uite, 

așa trebuia să ai”. Bărbatul trecu de filtru cu un aer liniștit, de om care îndeplinește toate criteriile 

cerute și, ca urmare, nu are a se neliniști de nimic. El, însă, era din ce în ce mai neliniștit, deoarece 

mai erau circa zece minute până la începerea ceremoniei. Se apropie de cel cu care vorbise și-l 

întrebă, fluturând iarăși invitația „Păi, și eu cum fac? Am, totuși, invitație de la Cotroceni”. 

Verificatorul se uită la el, se uită la ceasul de la mână, și ceru, prin stație, să vină cineva de la protocol. 

După încă un minut, veni un tânăr ager, plin de responsabilitatea funcției ce ocupa și-l chestionă pe 

cel care îl chemase în legătură cu problema ivită. Acesta îi spuse, scurt, arătând spre el, că se 

nimerise pe strada greșită de intrare în piața Arcului de Triumf, că are, se pare, invitație scrisă de la 

Președinție (la auzul acestor cuvinte îi întinse repede și cu speranță hârtia noului controlor, care a 

citit-o îndelung, cerându-i și actul de identitate). Apoi, îi făcu semn să-l urmeze și îl conduse la 

tribuna oficială. Aceasta era plină deja, așa că a urcat pe penultima treaptă, unde a găsit, la marginea 

din stânga a tribunei, un loc în dreptul căruia nu erau persoane prea înalte, așa încât să poată spera 

la o bună vizibilitate spre piața pe unde trebuia să treacă cei care defilau (ulterior, imediat după 

începerea ceremoniei, s-a postat, totuși, drept în fața sa, un militar care nu numai că era foarte înalt, 

dar avea și șapca din dotare pe cap, șapcă pe care nu și-a dat-o jos nici un moment, presupuse că 

așa sunt regulamentele militare). Nu era timp să vadă dacă are cunoscuți printre cei din imediată 

apropiere dar, de fapt, nici nu dorea acest lucru, s-ar fi putut trezi cu cine știe ce subiecte de discuție 

total alandala în raport cu semnificația evenimentului pentru care era acolo. Așa că rămase nemișcat 

cu fața spre piața pe care garda de onoare constituită pentru a-l primi pe președinte, și fanfara 

militară erau deja dislocate. Jos, la baza tribunei oficiale mai era, încă, forfotă, deoarece soseau 

demnitarii guvernamentali sau parlamentari (nu era de bon ton să sosească cu mult înainte, nu? 

Soseau cu două-trei minute înainte de începerea oficială, în felul acesta erau văzuți de toată lumea 

și, în plus, nici nu mai erau nevoiți să aștepte prea mult, ei, începerea festivităților). Văzu câțiva șefi 

de partide parlamentare, îl văzu și pe primul ministru. Soseau și se așezau în primul rând, rândul de 

onoare, și foștii președinți de stat. Fix la ora 11.00, ora stabilită pentru începerea programului, sosi 

și președintele, care trecu în revistă garda de onoare, o salută, primind răspunsul consacrat de „Să 

trăiți” scurt și ferm, cum stă bine unei gărzi de onoare militare. Apoi președintele se așeză și el în 

primul rând, dar mult mai la stânga față de locul în care se afla el, așa că nu-l mai putu vedea până 

la sfârșitul ceremoniei. Se auzi speakerul, care anunța începerea paradei militare și care va continua 

să descrie ce și cine trecea la acel moment prin fața tribunei oficiale, pe tot parcursul paradei.   

Pe măsură ce parada militară se desfășura, o întrebare îi răsări în minte și nu-i mai dădu pace până 

la sfârșit. Așadar, era ziua națională a țării sale, cea mai înălțătoare zi a unui cetățean. Și cum anume 

era marcată această zi cu totul deosebită? Cu etalarea armelor și a soldaților? În aceasta constă 

emoția colectivă, sentimentul unității și solidarității oamenilor în jurul unui ideal care transcende 

fiecare individ în parte, dar implicându-l, în același timp, pe fiecare, adică situându-se la nivelul 

poporului, al națiunii? Arătând bâtele către vecini? (în sens metaforic, cel mai modern tanc complet 

automatizat nu este, conceptual, decât o bâtă preistorică – își aminti celebra butadă a lui Einstein, 

„Nu știu cu ce arme se vor lupta oamenii în al treilea război mondial, dar în al patrulea se vor bate 

cu bețe și pietre”). 

Iată un blindat frumos vopsit în culori de camuflaj (speakerul explică, pe măsură ce blindatul 

avansează, ce greutate totală are, ce viteză atinge, cu ce guri de foc este dotat și la ce distanță aceste 

guri de foc au efect nimicitor asupra inamicului). In turela deschisă stă în poziție de tragere, cu mâna 
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pe o mitralieră de calibru mare, un militar îmbrăcat, de asemenea, în haine de camuflaj. Are o privire 

cruntă, de parcă inamicul ar fi chiar în fața lui (desigur, acesta este și scopul pentru care stă acolo, 

să ne transmită un sentiment de liniște, de siguranță că nimeni nu va atenta la viața și avutul nostru, 

la suveranitatea și independența țării atât timp cât el este la postul de luptă). Trece, apoi, un șir de 

patru mașini multifuncționale, având tiparul unor microbuze de teren. Ușa laterală este deschisă 

spre tribuna oficială, iar în dreptul acestei uși se vede, în poziție de drepți, cu un automat modern 

la piept, o tânără cu figura înghețată de fermitate, determinare și patriotism (desigur, trei trăsături 

absolut obligatorii pentru rolul pe care și l-a asumat în slujba patriei, și care nu sunt diminuate cu 

nimic de faptul că, chiar și de la distanța la care se afla, se putea vedea cu ușurință că tânăra nu 

rezistase instinctului milenar de a se farda discret; își dădu deodată seama că femeile îmbrăcate 

militar i s-au părut întotdeauna cu mai mult sex appeal cele decât îmbrăcate „civil”, mai ales faptul 

că tunicile păreau să preseze sânii femeii, deși erau, în mod cert, răscroite tocmai pentru a nu face 

acest lucru, îi creau un sentiment ciudat, poate chiar o dorință umanistă de a-i elibera de acest 

supliciu; se gândi că acceptarea femeilor tinere în armată, inclusiv pe câmpul de luptă, avea un rol 

psihologic adânc și ezoteric pentru el). După vreo treizeci de minute, observă că, la un moment dat, 

trecerea mașinilor de război se oprise. Chiar în momentul acela, speakerul anunță asistența că piața 

va fi survolată de tot felul de tipuri de elicoptere (desigur, tot de luptă) și de avioane de transport și 

de vânătoare. Câteva minute s-a zgâit, cu capul dat pe spate (șapca un pic prea largă risca mereu să 

alunece de pe cap dar simțea asta cu o fracțiune de timp mai devreme și-și redresa poziția capului) 

pentru a urmări acele mașini care fuseseră inventate pentru a te ucide din aer, dacă cumva reușeai 

să te ascunzi sau să te aperi față de cele de pe uscat. Zburau foarte jos dar, desigur, piloții și 

echipajele de luptători nu se vedeau, de aceea speakerul menționa întotdeauna, pe lângă tipul, 

viteza, armamentul etc. cu care erau dotate minunatele bijuterii inginerești de ucis, numele 

comandantului, al pilotului al co-pilotului. A anunțat, la un moment dat, că astăzi este ziua de 

naștere a unuia dintre piloții unuia dintre avioanele care tocmai trecea pe deasupra capetelor zgâite 

spre cer din tribuna oficială (se gândi că, dacă un abia nou-născut deja pilotează un avion de 

vânătoare multirol, atunci soarta țării nu va fi nicicând pusă sub semnul întrebării! Asta i se trăgea 

de la pedanta, obsedanta și, desigur, pentru cei din jur, enervanta sa înclinație de a pretinde 

exprimarea corectă în limba nativă).  

Încetă să mai urmărească fiecare navă aeriană, de fapt, pentru el toate erau la fel, niște invenții de 

ucis metodic, eficient, în masă, pe acei care le creaseră (poate nu exact aceiași, dar, oricum, din 

aceeași specie). Desigur că lupta intra-specie este comună în natură, nu asta era problema, ci faptul 

că această luptă intra-specie era planificată, deliberată. În natură, lupta intra-specie este un accident 

și, din câte a înțeles din documentarele științifice pe care le prindea, din când în când, la televizor, 

este mai degrabă simulată (în cele mai multe cazuri, animalele luptă între ele doar până când este 

evident raportul de forțe, nu până când unul dintre ele este ucis), pe când la oameni (deși simulările 

pot fi avea mult mai multă acuratețe prin folosirea inteligenței artificiale) sunt duse până la capăt.  

Se uită un pic în jurul său. Oamenii se bucurau, se minunau de ceea ce vedeau, de demonstrația de 

forță materială și umană care, la o adică, putea fi mobilizată pentru a apăra ființa națională (cât 

privește ființele particulare – adică oamenii – era posibil să fie nevoie ca aceste ființe să fie, desigur, 

sacrificate). Și iarăși îi veni în minte întrebarea care-l măcina chiar de când a început frumoasa și 

bine organizata paradă militară: așa se cuvine a fi sărbătorită ziua națională? În arsenalul militar, 

oricât de sofisticat, constă măreția, perpetuitatea și viitorul acestei națiuni? Cum ar fi fost, de 

exemplu, ca de ziua națională a țării, la paradă să participe coloane de savanți care au făcut 

descoperiri fundamentale, de cercetători care au elaborat soluții la probleme până acum 
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insurmontabile, de poeți și scriitori care au dus arta scriiturii mai departe, de elevi olimpici la științe, 

care au uimit jurii pretențioase din țări cu tradiție în acele științe, de sportivi care au adus lacrimi în 

ochii tuturor când drapelul național a fost înălțat pe cel mai înalt catarg, în sunetele imnului 

național? Oare oamenii, miile de oameni care acum stau atârnați de gardurile de protecție ale 

jandarmeriei pentru a vedea mai bine, mai de aproape, frumoasele fiare robotizate de ucis (desigur, 

numai inamici) ar mai fi venit și s-ar mai fi înșiruit pe sute de metri în jurul pieței Arcului de Triumf, 

ore întregi, deși nu e prea cald iar mulți a trebuit chiar să deschidă umbrelele? I-ar fi interesat pe 

acești oameni savanții bătrâni, obosiți de munca de o viață, câteodată pentru o singură descoperire 

care a dus omenirea un pas mai departe spre condiția ei materială, scriitorii introvertiți care au făcut, 

din opera lor, o rațiune de a perfecționa ființa umană pe plan moral, poeții triști care au transformat 

suferința și trăirea personală în coordonate ale simțirii universale, cercetătorii care nu au astâmpăr 

până nu dau de cap unor probleme care, odată rezolvate, fac din om o ființă mai aproape de condiția 

ei umană? 

Ocupat cu aceste gânduri, nu a mai reușit să fie atent la desfășurarea, între timp, a paradei militare. 

Speakerul tocmai anunța că ultimul modul de care de luptă (cu un înalt grad de automatizare, 

precizie în luptă și capacitate de nimicire a dușmanului, desigur) trece acum prin fața tribunei 

oficiale. Erau trei blindate-amfibii. În turelele lor deschise, câte un militar cu privirea crâncenă, dotat 

cu tot felul de dispozitive de ascultare-vedere-cercetare pe capul acoperit de o cască inexpugnabilă, 

stătea cu ochiul tehnicizat pe luneta mitralierei montate pe blindat. Avu certitudinea că, da, 

dușmanul, oricare ar fi fost el, nu putea scăpa viu din fața acelui minunat aparat de ucis. 

După ce garda de onoare și fanfara militară s-au retras în sunetele unui marș foarte frumos, se auzi 

sunetul unei hore, în care se încinseseră, în mijlocul pieței, câteva zeci de oameni aduși cu costumele 

populare gata îmbrăcate. Președintele se prinse, cu diplomație și spirit politic, în horă, câteva 

minute, după care urcă în mașina bine escortată de dispozitivul de pază și protecție și plecă la 

treburile țării. Cei din tribună începură să coboare, atât spre stânga, cât și spre dreapta, după cum 

le dictau interesele de a ajunge acasă. Se gândi că, atunci când venise, fusese adus din stânga 

tribunei oficiale, așa că o luă în direcția aceea, în speranța că-și sporea șansele de a găsi mai repede 

mașina parcată. Ceața se transformase, încet, într-o țârâială mai persistentă, dar nu-și deschise 

umbrela. Un timp, nu a putut înainta prea repede, deoarece pe trotuare se menținea o aglomerație 

compactă, dar, cu timpul, aceasta s-a mai rărit.  


