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Scenă 3(2) (Fata din tren) 

 

Liceul l-a urmat într-un mic orășel situat la vreo zece kilometri de satul natal. Pentru a da concurs, 

din lipsă de bani, s-a dus pe jos la oraș, de-a lungul liniei ferate (pe linia ferată erau numai șapte 

kilometri). Din cauza slabei pregătiri căpătate în cadrul gimnaziului din sat, a intrat cam pe la mijlocul 

clasamentului dar, având în vedere situația economică a familiei, în primul an a primit bursă socială. 

Apoi, din anul 2 a reușit, printr-o medie bună, să obțină, pe tot restul liceului, bursă de merit. 

Profitând de bursă, a locuit la internatul liceului, dar vinerea se urca într-un tren, seara, și stătea 

acasă până duminică seara sau, uneori, până luni dimineața, când lua înapoi un tren mai matinal, să 

nu întârzie la ore. Avea și reducere la biletul de tren, de altfel. Liceul era unul de cultură generală, 

iar din anul 2 toată promoția s-a separat pe două secții de specializare, real, respectiv uman. A ales 

secția reală.  

Prin anul 3, toamna, într-o vineri seara, ca de obicei, s-a dus la gara feroviară. S-a anunțat că trenul 

are întârziere o oră, din motive pe care nu le-a înțeles prea bine de la stația dogită la care un glas 

destul de aspru de femeie explica întâmplarea. De obicei venea cu puțin timp înainte de sosirea 

trenului și aștepta direct pe peronul destul de părăginit, cu multe dale scoase sau clătinându-se când 

călcai pe ele, cu o mizerie permanentă de care nu se atingea decât din când în când, agale, o 

bătrânică destul de soioasă, angajată drept femeie de serviciu atât pentru holul stației, cât și pentru 

sălile de așteptare și peron. Se gândi că e prea frig pentru a rămâne pe peron timp de o oră, așa că 

urcă niște scări de marmură, soioase și ele și adâncite pe zonele în care, de obicei, se călca de atâția 

ani, spre sala de așteptare. La capătul de sus al scărilor se intra direct în sala de așteptare. Aceasta 

era cu adevărat sinistră. Exagerat de mare și, cu toate acestea, foarte călduroasă (pe toți pereții erau 

montate șiruri lungi de calorifere din fontă, vopsite odinioară într-un bej care abia se mai distingea 

acum pe ici pe colo, iar centrala termică nu se zgârcea cu „agentul termic”), semăna cu o hală imensă 

de producție din care au fost scoase toate utilajele. Senzația acută de inadecvare era dată și de 

faptul că era aproape mereu goală, puținii călători (în general navetiști spre localitățile din jurul 

orașului) neavând nevoie s-o folosească: când soseau în oraș plecau, grăbiți, direct spre locurile de 

muncă, iar când plecau spre satele unde locuiau așteptau pe peron, de cele mai multe ori în grupuri 

de doi-trei, vorbind și fumând, trenul-navetă. Tot un tren-navetă aștepta și el, un tren sumbru, care 

nu avea decât trei vagoane, scâlciate și ele pe toate părțile, ca o pereche de bocanci îndelung folosiți.  

Exact în fața caloriferelor erau montate, de jur-împrejurul sălii de așteptare, bănci de lemn, solide, 

nevopsite, pline, acum, de toate scrijeliturile făcute cu briceagul de tinerii convinși că posteritatea 

trebuie informată despre trecerea lor pe acolo (în fond strămoșii noștri preistorici nu au procedat la 

fel cu pereții peșterilor ancestrale?). În sală nu erau decât două persoane de gen masculin, un bătrân 

care se străduia să doarmă luând poziția „birjarului”, cu spatele drept, lipit de spătarul băncii, cu 

bărbia lăsată să cadă liberă pe piept și cu mâinile în poală (auzise că era cea mai comodă poziție, 

adică era aproape complet lipsită de tensiuni musculare). Fusese, desigur, descoperită prin 

nenumărate încercări, de vajnicii birjarii nevoiți să-și aștepte mușterii care, după ce-i chemaseră, 

continuau să întârzie în cârciumi sau chiar uitau de ei. Cel de-al doilea era un bărbat între două 

vârste, îmbrăcat îngrijit, ceea ce contrasta cu decorul sălii de așteptare, și care citea un ziar 

împăturit, ținându-l cu o singură mână, la o distanță neverosimil de mare de ochi. Când trebuia să 

meargă mai departe, sau la o altă rubrică, despăturea ziarul, apoi îl împăturea din nou așa încât să 

devină accesibilă pentru citit noua zonă de interes, după care îl ținea din nou cu o singură mână. Nici 

unul, nici celălalt nu au ridicat privirea spre noul venit, când a intrat. S-a așezat pe partea opusă 

celor doi, care și ei stăteau la capete opuse unul față de altul, dar pe rândul de bănci așezate pe 
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peretele pe care erau ferestrele, trei ferestre enorme și, desigur, nemaispălate din timpuri 

imemoriale. Amurgul cobora repede, aproape perceptibil, iar ferestrele deveneau din ce în ce mai 

negre, profilându-se în fața lui ca niște găvane goale. Agățate alandala pe plafon, luminau șters, din 

cauza prafului gros depus pe ele, trei neoane mari, de aproape doi metri fiecare. Unul dintre ele 

avea, pasămite vreo defecțiune căci scotea un țiuit continuu, ascuțit care, desigur, cu timpul se 

confunda cu sunetul de fond (se gândi, instantaneu, că liniștea nu înseamnă deloc absența 

zgomotului, ci absența variației zgomotului – așa cum se auzea, continuu și fără nici o variație de 

intensitate sau de frecvență, sunetul scos de neon nu părea sinistru decât în primele momente; 

după câtva timp, făcea parte din peisajul sonor și nici nu-l mai percepeai ca atare, ci laolaltă cu 

fondul sonor general). Mărimea sălii, căldura moleșitoare, lipsa oamenilor sau a conversațiilor, toate 

acestea, împreună cu sunetul acela permanent, insidios, dar deloc agresiv, pașnic și timid, aproape 

cerându-și scuze, ca un om care nu-și poate opri o tuse spontană și care se uită rugător în jur cerând 

scuze cu ochii, care părea, la un moment dat, că iese direct din pereții sălii de așteptare, creau o 

impresie ciudată, de oprire a timpului sau de încetinire nefirească a lui. Aveai, simultan, sentimentul 

că nimic nu s-ar fi putut schimba aici în următorii o mie de ani, și sentimentul că ceva iminent se va 

întâmpla în următoarele minute. Se sprijini cu mâna stângă de brațul băncii, lăsă capul pe spate până 

atinse peretele și închise ochii într-o poziție relaxată. Încercă să nu se gândească la nimic dar, 

desigur, nu reuși, deoarece se gândea să nu se gândească la nimic. Trecu așa cam o jumătate de oră, 

când auzi un zgomot caracteristic unui tren care intră în stație. Tresări un pic, speriat la gândul că e 

trenul lui, deși nu auzise nici un anunț din difuzorul dogit care anunțase anterior întârzierea de o 

oră. Se gândi că, poate, trenul recuperase întârzierea și ajunsese mai repede. Între a aștepta anunțul 

de la difuzor și a ieși afară pe peron, alese o cale de mijloc. Se ridică și, călcând fără zgomot, pentru 

a nu-i deranja pe ceilalți (observă acum că și bărbatul care citea ziarul împăturit ținându-l cu o 

singură mână adormise sau, oricum, stătea cu ochii închiși și gura deschisă, sprijinit și el cu capul de 

peretele din spate), se duse la fereastră. Chiar pe prima linie, lângă marginea peronului, se vedea 

silueta unui tren. Avea trei vagoane vechi și scorojite, luminile erau stinse peste tot. Se uită să vadă 

în ce parte este locomotiva, pentru a ști dacă este posibil să fie trenul său. Se uită, mai întâi, în 

direcția spre care trebuia să meargă, dar la acel capăt nu era locomotivă. Atunci se uită spre capătul 

celălalt, dar nici acolo nu era vreo locomotivă. Părea că trenul a venit de nicăieri și, pe cât se putea 

vedea, pleca (sau, mai degrabă, nu pleca) spre nicăieri. Căută cu privirea clasica tăbliță agățată pe 

partea exterioară a vagoanelor, pe care ar fi trebuit să scrie, cu litere mari, de unde și încotro merge 

acel tren, dar nici unul dintre vagoane nu avea așa ceva. În vagoane nu părea să fie cineva, oricum, 

cum am spus, toate vagoanele erau cufundate în beznă. Se uită la ceas, după anunțul privind 

întârzierea, ar mai fi fost vreo douăzeci de minute până la sosirea trenului său. Hotărî să iasă pe 

peron. Coborî, tot cu grija de a nu face cel mai mic zgomot, pe scările alunecoase și ieși din clădirea 

stației. Dar, stupoare, nu era nici un tren în stație. Cercetă cu grijă toate cele cinci linii care se înșirau 

de la peron spre câmpul care continua până departe, dar nicăieri nu era nici un tren. Verifică 

fereastra de unde se uitase mai devreme afară și văzuse trenul în stație. Trenul cel fără locomotivă. 

Și care acum dispăruse. Da, fereastra era la locul ei și, făcând câțiva pași spre stânga peronului, 

ajunse chiar sub ea. Chiar acolo, pe prima linie, văzuse de sus, din sala de așteptare, cele trei vagoane 

întunecate, garate și fără locomotivă. Alergă repede înapoi, pe scări, și se duse, de data aceasta fără 

măsurile de precauție luate prima dată, așa încât bărbatul mai tânăr se trezi, dar nu deschise ochii, 

se așeză mai bine și-și continuă moțăiala odihnitoare, la fereastră. Înainte să ajungă acolo închise 

ochii, bâjbâi cu mâna pervazul de marmură rece și lipicioasă și, când se convinse că s-a apropiat 

destul, deschise ochii, dar nu brusc, ci treptat, de parcă ar fi fost lipiți. Sări un pas înapoi, renunțând, 

din nou, la măsuri de precauție. Pe prima linie, într-un întuneric deplin, staționa, parcă de o veșnicie, 
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un tren format din trei vagoane, fără locomotivă la nici unul dintre capete. Închise ochii la loc și, 

după un timp, îi redeschise. Trenul era la locul său, tăcut, întunecat, de parcă ar fi fost deplin încadrat 

într-un program pe care-l respecta la sânge. Se uită la ceas, mai erau cinci minute până la sosirea 

trenului său. Se așeză pe bancă, în locul unde stătuse mai înainte și așteptă să audă anunțul la 

megafon, oricum anunțul ar fi fost făcut cu unul sau două minute înainte de intrarea trenului în 

stație, așa că avea timp să coboare după ce anunțul ar fi fost făcut. Trecură cele cinci minute fără ca 

uruitul dogit, parcă rău prevestitor al glasului feminin metalic, să se mai audă. Chiar dacă întârzierea 

se prelungea, megafonul ar fi trebuit să anunțe și acest lucru, dar, după încă cinci minute, totul 

rămânea tăcut și calm. Din situația banală, repetabilă și anostă care domina așteptarea trenului 

întârziat, simți că intră într-una nefirească, inexplicabilă și, asta i s-a părut extrem de evident, 

nereală. Se ridică de pe bancă și reluă coborârea scărilor, de data aceasta dorind să întrebe la ghișeul 

unde se dădeau informații, despre situația trenului său. La ghișeul de informații nu era nimeni, deși 

ușița prin care trebuia să întrebi și prin care ți se dădea răspunsul cu o voce profesională, adică fără 

nici o inflexiune, era deschisă. Se îndreptă spre singura casă de bilete care funcționa la parter, în 

holul vast prin care se ieșea și pe peron, în partea opusă ghișeului de informații, dar acolo situația 

era aceeași, ușița era deschisă, dar înăuntru nu era nimeni. 

Cuprins de o bănuială sumbră, urcă din nou scările spre sala de așteptare, cei doi bărbați 

dispăruseră, deși nu a văzut pe nimeni coborând pe scări. Coborî din nou și ieși pe peron. Ca și cum 

nu s-ar fi mișcat de eoni din loc, trenul cu cele trei vagoane staționa, de data aceasta, liniștit, pe 

prima linie, exact în locul unde îl văzuse de la fereastră. Observă că în vagonul al treilea (număra 

vagoanele, instinctiv, dinspre direcția în care urma să plece cu trenul său navetă), exact la mijlocul 

acestuia, la una dintre ferestre, se vedea, vag, luminat doar de neonul de pe stâlpul de pe peron, un 

chip. Era o fată, poate să nu fi avut mai mult de nouăsprezece ani. Părul negru cădea natural pe 

ambele părți ale capului, fără nici o grijă evidentă pentru forma sau aranjamentul său, contrastând 

cu fața albă dar care, în lumina slabă a neonului, era palidă, fără culoare.  Nu se uita la nimic anume, 

ochii aveau un aer hieratic, părând să fixeze ceva atât de departe încât nu era nevoie de vreo 

concentrare a privirii. Se gândi că era valabila și inversa: ochii puteau fixa ceva atât de aproape, mai 

aproape decât orice obiect exterior (adică fixau un obiect interior, un gând, sau o dorință, sau o 

neputință, sau o  așteptare, sau o dezamăgire) încât, din nou, nu era nevoie de concentrarea privirii. 

Geamul ferestrei nu era lăsat, așa încât chipul părea așa de ireal în rama ferestrei murdare a 

vagonului de tren încât putea fi foarte bine o reflexie a vreunui panou publicitar din apropiere. 

Cercetă rapid în jur, dar nu era nimic de felul acesta vis-á-vis de fereastra trenului staționat. Așadar, 

ceea ce vedea era în tren. Ceva asemănător i se mai întâmplase de câteva ori, în trecut. Așteptând 

trenul său navetă, alte trenuri opreau în gară, așa că, în câteva rânduri, chipuri angelice de fete 

apăruseră la geam cercetând cu privirea avidă o gară necunoscută. Le făcea cu mâna în semn de 

salut, unele răspundeau, surprinse de gest, altele îl priveau la fel de mirate, dar fără să schițeze 

vreun răspuns. În toate cazurile avusese un sentiment năprasnic: fetele din fereastra trenului vor 

pleca, înainte sau după el, în direcții și spre gări necunoscute. Ceea ce se întâmpla acum, contactul 

vizual de câteva zeci de secunde cât staționau acele trenuri înainte de a-și relua, cu un scrâșnet 

metalic, deplasarea, era singular, irepetabil. Acest gând i se părea devastator, ca atunci când 

mângâia, pe câmp, un fir de iarbă cu sentimentul clar că niciodată nu-l va reîntâlni, în acel ocean 

nesfârșit de fire de iarbă, aproape toate la fel, că acea întâlnire, acel contact era unic în întregul 

Univers și i se întâmpla doar lui, și doar aici și acum. Da, sentimentul irepetabilității, al singularității, 

al nerevenirii, al ireversibilității, al unicității, aceasta era povara pe care o resimțea, nu neapărat 

cerebral, ci afectiv și chiar fiziologic, ca o sfârșeală în stomac. Fata din fereastra trenului avea să 

plece, acum sau un pic mai târziu, dar avea să plece în mod necesar la un moment dat și niciodată, 



4 
 

niciodată n-o va reîntâlni. Spre deosebire de dățile trecute, însă, de data aceasta părea că fata din 

fereastră nu-l vede, deși era singurul suflet de pe peron. În mod ciudat nu simțea nevoia să facă un 

semn privind prezența sau existența lui pe peron, în acea gară în care fata poposise cu trenul ei (sau 

trenul său?) de trei vagoane și fără locomotivă.  

Se îndreptă spre ultimul vagon, vagonul în care era chipul acela la fereastră. Deschise cu un efort 

destul de mare ușa grea a vagonului și intră pe culoar. Vagonul avea cinci compartimente, care aveau 

ușile închise și erau cufundate în întuneric. Trecu prin dreptul fiecăruia, cercetând atent cu privirea, 

să vadă dacă mai era cineva. Nu era nimeni. Ajunse la capătul vagonului și nu văzu pe nimeni. Dar 

fata? Ar fi trebui să fie în dreptul compartimentului al treilea, adică la mijlocul vagonului. Așa o 

văzuse de pe peron și de la fereastra sălii de așteptare. O  frică rece, care-i ascuțea toate simțurile 

și-i limpezea mintea, îl cuprinse. Se întoarse încet, parcă de teamă să nu trezească pe cineva din 

somn, spre compartimentul al treilea. Poate fata s-a întors în compartiment. Se uită, prin geamul 

ușii compartimentului, înăuntru. Nu părea să fie nimeni. Deschise ușa, care scârțâi ușor, metalic, și 

intră în compartiment. În lumina abia ițită de pe partea cealaltă a trenului, de la un stâlp de înaltă 

tensiune, reuși să-și dea seama că nu era nimeni înăuntru. Ieși din nou pe hol și se duse la fereastra 

unde o văzuse pe fată. Lăsă geamul în jos, apăsând cu toată puterea și scoase capul afară. Pe peron 

nu era nimeni. Ridică, instinctiv, privirea spre fereastra de la sala de așteptare, de unde o văzuse pe 

fată în geamul vagonului. Simți, brusc, în suflet, o groază animalică, groază care nu semăna decât cu 

groaza de moarte (încercase această groază de două ori, când era să se înece în râul din satul de 

baștină, odată după ce nimerise într-un ghiol rotitor fără să știe să înoate, altă dată când se surpase 

malul sub el, în timp ce pescuia într-o dolie). Ochii i se măriră deodată și se dădu, cu un salt, înapoi, 

izbindu-se de ușa compartimentului din spatele său. La fereastra de la sala de așteptare, acolo unde 

stătuse el când o văzuse pe fată în tren, privind undeva, în depărtate sau undeva, înăuntrul său, era 

chipul fetei din tren, nemișcat, palid, cu părul negru căzând, aparent neglijent, pe ambele părți ale 

capului. Reveni, împleticindu-se, la geam și privi din nou la fereastră. Fata era acolo, și părea să fi 

fost acolo din toți vecii. O așteptare pentru ceva rău, despre natura căruia nu avea nici o bănuială, 

începea să se dezvolte în întreaga sa ființă. Atunci auzi iarăși zgomotul acela nedeslușit pe care-l 

auzise și când văzuse pentru prima dată, pe fereastra din sala de așteptare, trenul cu cele trei 

vagoane fără locomotivă. De data aceasta, zgomotul venea dinspre clădirea stației. Imensa clădire 

a stației, cu cele două etaje ale sale, cu peronul și cu copertina metalică de deasupra peronului, cu 

fereastra în care se profila chipul nemișcat al fetei, se mișcau încet în direcția opusă în care ar fi 

trebuit să meargă trenul său. Într-o străfulgerare de luciditate, se gândi că trenul său a plecat spre 

casă (dar, cum asta?, doar nu are locomotivă, sau poate, între timp, i s-a atașat o locomotivă) iar, 

cum mișcarea este relativă, tulburat cum este, are impresia că se mișcă clădirea stației, nu trenul 

său. Totuși, nu simțea nici cea mai măruntă trepidație a rulării trenului pe șine. Deschise repede ușa 

compartimentului și se uită spre punctele de reper de pe cealaltă parte a trenului. Nu se mișca nici 

unul în raport cu trenul, deci trenul nu se mișca. Surescitat, sări înapoi la fereastra de pe culoar. 

Clădirea stației se mișcare între timp, iar fereastra de la sala de așteptare era acum chiar în dreptul 

său. Fata stătea impasibilă la fereastră, fără nici o modificare de poziție sau de orientare a privirii. 

Instinctiv, îi făcu din mână, dar nu primi nici un răspuns. Clădirea continua să se deplaseze pe lângă 

tren, cu tot cu peron. Nu se vedea nici o linie, nici în direcția spre care mergea clădirea, nici în direcția 

opusă, deși deplasarea gării producea un zgomot înfundat, continuu și persistent, ca mersul unui 

tren care abia încearcă să prindă viteză. În mod curios, deși fereastra unde era chipul fetei se 

îndepărta, iar perspectiva ar fi trebuit să facă în așa fel încât chipul să se vadă din ce în ce mai 

contractat vizual pe direcția de mers, acesta se vedea ca și cum i-ar fi stat în față, de parcă, pe măsură 

ce se îndepărta, se rotea spre dreapta, așa încât compensa tendința de a se contracta pe lățime.  


