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dragul meu prieten,
Iată că mă apuc să-ți scriu despre călătoria în Insulele Canare,
cât încă nu s-a încheiat. Mi-am dat seama chiar din primele
zile că vin peste mine atât de multe lucruri cu totul noi, pe
care cu siguranță că nu ți le voi putea povesti cu de-amănuntul
când ne vom revedea. În plus, știu deja că memoria, vicleană
cum este, va conglomera totul în mintea mea, amestecând impresiile vii cu ingredientul ei preferat, uitarea. Așa că, probabil,
tot ce voi avea de povestit cândva în fața unei halbe de bere pe
o terasă din București va ﬁ un talmeș-balmeș, o relatare despre
tărâmuri care nu există.
Pot să-ți certiﬁc, tocmai ﬁindcă mă aﬂu aici în clipa în care
scriu, că Insulele Canare chiar există! Nu te grăbi să-mi reproșezi că glumesc sau că, prin astfel de vorbe, complic inutil
situația – ca și cum s-ar mai îndoi cineva de existența lor –, dar,
cum nu mă gândisem niciodată că voi ajunge aici, ele chiar nu
existau pentru mine! În deﬁnitiv, nici pentru europeni ele nu
au existat multă vreme, dat ﬁind că se aﬂau dincolo de Coloanele lui Hercule (stâncile Gibraltarului), adică dincolo de limita
lumii cunoscute atât în timpul Imperiului Roman, cât și în
secolele următoare. Pindar povestește că acolo Hercule însuși
ar ﬁ spus „mai departe de aici nu se merge“, replică transmisă
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de latini, succint, prin trei vorbe: non plus ultra. Asta a fost
valabil până la descoperirea Americii, moment în care spaniolii,
în urma atâtor cuceriri, au decis să scrie pe stema țării lor contrariul, plus ultra, făcându-și un titlu de glorie din depășirea
acestei granițe.
Ce-i drept, nu e prima oară când ajung în locuri în care nu
mă așteptam să ajung. Dar celelalte – Londra, Parisul, Berlinul
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sau… Texasul – existau totuși cumva cât încă nu călcasem acolo,
auzisem de ele, erau prezente pe harta mea mentală și intelectuală. Pe când Insulele Canare, deloc. Prea puțini din leatul
meu și din țara mea ar ști, luați repede, să spună exact unde se
aﬂă, câte sunt, cum se numește ﬁecare. Poți să faci singur proba
asta, anume să deschizi Google Earth și să încerci să le găsești
fără să folosești comanda de căutare. Te vei duce către Atlantic,
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