Adrian Lustig (n. 1953, Bucureºti) absolvã cursurile Facultãþii
de Automaticã a Politehnicii din Bucureºti, iar din 1989 este
doctor în calculatoare electronice al Institutului Politehnic
bucureºtean. Formaþia sa tehnicã se împacã bine nu doar
cu vocaþia umanistã, ci ºi, dupã 1989, cu flerul omului de
afaceri. Adrian Lustig debuteazã în presã în 1979, în revista
Luceafãrul, pentru ca trei ani mai târziu sã-i aparã primul volum,
romanul Romanþã cu stagiari (Editura Cartea Româneascã).
Prima apariþie la televiziune are loc în 1987, cu teleplay-ul O
poveste romanticã, iar debutul în teatru se petrece la Iaºi, în
2002, cu piesa Circul Matteo. Cea dintâi piesã radiofonicã,
Poker, i se joacã în 2003, în timp ce pentru primul film, Nunta
mutã, trebuie sã aºteptãm anul 2008. De ani buni, Adrian
Lustig îºi dovedeºte versatilitatea ºi hãrnicia în literaturã,
televiziune, radio ºi cinematografie. Funeralii fericite!, odiseea
dulce-amãruie a unui român aspirant la naturalizare în Franþa,
este romanul care-l readuce în atenþia lumii literare româneºti dupã o perioadã rezervatã altor prioritãþi.
Cãrþi de Adrian Lustig:
Romanþã cu stagiari
Legea timiditãþii universale
Un loc pe roatã
Un bãiat ura o fatã
Un ceai cu tipele de sâmbãtã
Poker ºi alte douã comedii
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Pentru Genua

Prolog foarte lung
în care aflãm ce hram poartã Lionel, cum face domnul Claude
o asigurare oneroasã, cum ghiceºte Esmé moartea cu bon
fiscal ºi TVA inclus ºi cum se consoleazã femeile neconsolate din Nantes. Cântã Dalida.

Angers e un oraº situat în nord-vestul Franþei…
dar pe cine intereseazã oraºul Angers? Poate pe primarul din Angers. ªi pe el, doar în preajma alegerilor
locale. Ar fi de interes faptul cã are o catedralã cu
cel mai frumos vitraliu din secolul al XIII-lea, reprezentându-l pe sfântul Julien – cine-o mai fi fost ºi ãsta.
Aceasta ºi-a disputat cu catedrala din Metz – pe toatã
durata Evului Mediu – posesia capului original al
sfântului Ioan Botezãtorul; amândouã lãcaºurile
deþineau câte unul. Cum era evident pentru toatã
lumea cã sfântul n-ar fi putut sã aibã în nici un caz
douã capete, iar Salomeea – singura capabilã sã
tranºeze disputa fãrã echivoc – murise demult,
adevãrul a rãmas undeva la mijloc, la catedrala din
Tours. Aceastã disputã de marketing religios a avut
însã o influenþã beneficã asupra rãspândirii circului în Europa. Circ care continuã ºi azi: au proliferat
trupele itinerante care prezintã, în panopticumuri,
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diverse vietãþi cu douã capete, de la viþei la broaºte
þestoase ºi purici. Ar mai fi de spus doar cã oraºul
are o echipã de fotbal – SCO Angers – care se zbate
în apele mlãºtinoase ale ligii a doua franceze. Pe
la mijlocul romanului, SCO Angers, dintr-o confuzie generalã, va promova, pentru o noapte, în
Ligue 1. A, sã nu uit: aproximativ prin mijlocul oraºului trece râul Maine.
La periferie, a crescut din asfalt, prin anii ’80,
un bloc de opt etaje, identic cu alte blocuri care
au apãrut pletoric în acea perioadã, ca sã facã faþã
unei demografii debordante. Blocul are garsoniere
ºi apartamente cu douã camere, dar n-are interfon.
În loc de interfon, existã o portãreasã – madame
Agnès – care decide discreþionar cui sã-i deschidã
uºa ºi cui nu. Madame Agnès are un mic oficiu chiar
la intrare ºi nimeni nu poate intra sau ieºi din bloc
fãrã ca ea sã-l repereze. E mereu îmbrãcatã în negru
ºi, în spatele ferestruicii prin care monitorizeazã
tot ce miºcã în holul blocului ºi nu numai, presteazã, cât e ziua de lungã, douã activitãþi complementare: gãteºte cuºcuº la un primus ºi calcã. E de la
sine înþeles cã holul miroase a ulei ºi a detergent
ieftin, dar chiriaºii blocului au locuit ºi în condiþii
mai proaste. Chiar mult mai proaste. Nici unuia
nu-i trece prin cap sã protesteze. Atât i-ar trebui.
E duminicã, 6 mai. Ne aflãm în garsoniera cu
bucãtãrie americanã, de la etajul patru, în care
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locuieºte, cu chirie, Lionel Frunza. Ceasul electronic al radioului de pe noptierã aratã 5.59. Exact când
se pregãteºte sã þârâie enervant de ora 6, Lionel sare
ca un arc în capul oaselor ºi-l opreºte; radioul începe
imediat sã difuzeze o muzicã ritmatã. Un zâmbet
victorios se întinde pe faþa lui Lionel, de la un obraz
la altul: de când ºi-a cumpãrat radioul, acum opt
ani, ºi a pus ceasul sã-l trezeascã la ora 6 dimineaþa,
a reuºit sã se scoale întotdeauna înainte ca sirena
sã sune. Aºa cã nici mãcar nu ºtie dacã alarma funcþioneazã sau nu.
Lionel e deja pe covoraºul de lângã pat, unde
face cea de-a patruzeci ºi opta flotare din seria de
cincizeci executatã zilnic. Se simte în formã maximã. Flotãrile terminate, ia extensorul din debara,
deschide fereastra de la balcon ºi începe tracþiunile.
Energia pe care o degajã îi este diminuatã de imaginea lãmâiului pitic care se veºtejeºte într-un ghiveci
de pe balcon. Ia un pahar, îl umple cu apã platã
Evian, pune în el o aspirinã efervescentã ºi o lasã sã
se dizolve. Pânã atunci, duce extensorul în debara.
De unde revine cu o pungã pe care scrie Carrefour.
Potriveºte douã scaune spate în spate ºi le depãrteazã uºor, atât cât sã poatã sprijini punga de cele
douã spãtare. Pune o pernã pe mochetã, între cele
douã scaune. Face câteva exerciþii de respiraþie ca
un karateka experimentat, dupã care, cu o loviturã
precisã, sparge cele douã cãrãmizi din pungã. Punga
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cade pe pernã, fãrã sã facã vreun zgomot sau mizerie
pe jos. Duce punga la uºã, se întoarce, ia paharul
cu aspirina dizolvatã ºi-l varsã la rãdãcina lãmâiului.
Tot ce face, face în ritmul muzicii de la radio. Mângâie duios singura lãmâie, scofâlcitã, rãmasã în pomiºor, care se ambiþioneazã sã nu moarã.
Acum Lionel e în baie. A terminat cu bãrbieritul.
E într-un maiou gri ºi poartã niºte boxeri gri, mulaþi.
Verificã în oglindã calitatea rasului. Din oglindã îl
priveºte un Woody Allen de acum 20 de ani, când
nevroza lui era la început. Ãsta e un fel mai literar
de-a spune cã Lionel poartã ochelari cu dioptrii
mari, cã a început sã cheleascã ºi cã e stenic (dacã
Woody Allen nu s-a nãscut direct astenic). Mulþumit de cum aratã, îºi pregãteºte un mic dejun frugal,
nu lasã nimic, dar absolut nimic, în farfurie, spalã
vasele ºi le pune la scurs, dupã care deschide dulapul. Alege cu grijã un costum de culoare gri – pe
cel mai din dreapta – dintre cele trei costume gri,
identice, pe care le are. Asorteazã la el o cravatã gri
uni ºi – n-are de ales – culege o cãmaºã albã de pe un
umeraº. Din pãcate, nu se prea gãsesc cãmãºi gri în
comerþ, deºi sunt foarte practice, pentru cã nu se
observã depunerile de pe guler. În schimb, ciorapi
gri ºi pantofi gri se gãsesc pe toate drumurile.
Îndreaptã o cutã invizibilã a cuverturii întinse
peste patul fãcut impecabil ºi iese în vestibul. Ia din
cuier un parpalac ºi o pãlãrie – vã las sã ghiciþi de
ce culoare – ºi se opreºte în faþa unei oglinzi uriaºe.
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E foarte mulþumit de ceea ce vede: un bãrbat pe
care-l aºteaptã un viitor fericit. Peste o sãptãmânã.
Nu-ºi permite sã stea prea mult cu zâmbetul ãla
tâmp, de fericire, pe figurã ºi-ºi trage faþa publicã
de anonim: colþurile buzelor i se lasã, ochii privesc
fix spre vârfurile pantofilor, umerii îi cad, iar el scade
cu doi centimetri în înãlþime. Ar vrea sã fie atât
de ºters, încât sã nu se vadã nici mãcar în oglindã.
Se apleacã, ia punga de la Carrefour cu cãrãmizile
sparte ºi iese pe uºã.

Despre Lionel
Lionel e bãiat bun. ªi român, pe deasupra. A venit
în Franþa în urmã cu opt ani, ca sã uite de toate
umilinþele din România – dar despre asta, mai
târziu. Când s-a dat jos din autobuz, la Strasbourg,
ºtia o singurã propoziþie în limba francezã: Bonjour,
camarade professeur! Era tot ce se prinsese de el în
cei patru ani de liceu. Nu i-a fost de mare folos.
A încercat ºi alte propoziþii, dar toate i-au lãsat pe
francezi cu gura cãscatã: n-au înþeles nimic.
Mult mai de folos i-a fost diploma de inginer
constructor. Bula imobiliarã tocmai începuse sã se
umfle, aºa cã n-a fost prea complicat sã-ºi gãseascã
de lucru. Uºor-uºor, a învãþat toatã limba francezã,
inclusiv pronunþia: acum graseiazã mai accentuat
ca Edith Piaf când cânta Laissez vous faire, milord.
11

