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omagiu supliciatului pasiv
Nouvorba se baza pe limba englezã aºa cum
o ºtim noi, deºi multe propoziþii în Nouvorbã,
chiar dacã nu formate cu cuvinte nou-create, cu
greu ar fi înþelese de un englez din zilele noastre.
GEORGE ORWELL – O mie nouã sute optzeci ºi patru

a

lin Dumitriu se sui în taxi cu sentimentul cã îºi
trãdeazã un principiu. Încã de acum opt ani, când ajunsese pentru prima datã în Bucureºti ºi nimerise peste un
ºnapan care-i adulmecase inocenþa provincialã ºi-l plimbase zece kilometri de la garã pânã la Ministerul Transporturilor, în loc sã-i spunã cinstit cã avea de mers douã
sute de metri pe jos, îºi promisese sã nu mai cotizeze nimic în folosul unei meserii cu o incidenþã atât de ridicatã
a escrocilor. Cum însã aderenþa la principii se verificã în
situaþii limitã, tânãrul licenþiat orãdean în managementul vânzãrilor cedã în faþa vremii vitrege ºi a crizei de timp
în care îl împinsese neputinþa de a adapta ritmurile vieþii
marginale la trepidaþia dizolvatã a centrului. Oricât i-ar
fi displãcut, trebuia sã scoatã o sutã de mii din buzunar
ºi sã-ºi semneze capitularea. Pe de o parte, fiindcã altminteri ar fi întârziat peste limita admisã. Pe de alta, fiindcã
nu se fãcea sã apari într-un local de cinci stele cu pantofii
stropiþi sau cu pardesiul împroºcat de noroi. Admiþând cã
portarul l-ar fi lãsat sã intre, invitaþii la recepþie l-ar fi luat
la ochi imediat. Cu atât mai mult cu cât ºtiau cã noul lor
coleg avea sã fie prezentat la un moment dat în toiul petrecerii, urmând sã înceapã lucrul cot la cot cu ei chiar de
a doua zi.
Tânãrul se dãdu jos din Dacia galbenã exact când o palã
de vânt îi ridicã poalele pardesiului ºi-i rãvãºi freza pusã
la punct cu atâta grijã înainte de-a pleca din locuinþa de

5

radu paraschivescu

serviciu oferitã de firmã. Se înfiorã uºor, scoase din buzunar invitaþia pe care huiduma de la intrare aruncã un
ochi neglijent, aflã unde se þinea petrecerea celor de la
Sales Unlimited ºi se îndreptã spre restaurantul dinspre
care îi ajungea deja la urechi zumzetul inconfundabil al
zecilor de oameni convocaþi de patronat sã se simtã bine
împreunã cu un prilej aniversar. Alin Dumitriu ºtia cã angajarea lui coincidea cu sãrbãtorirea a cinci ani de când
Sales Unlimited opera pe piaþa româneascã, devenind —
dupã cum susþineau ziarele — „un model de urmat în materie de cultura companiei“.
— ªtiþi ce-i ãla deviaþionist?
— Nu.
— Unul care-o þine drept, în timp ce partidul o ia la
stânga sau la dreapta.
— Ha, ha, ha. Bunã.
— Ce se-ntâmplã dacã te vorbesc oamenii pe la spate?
— Habar n-am. Ce?
— Înseamnã cã le-ai luat-o înainte.
— Hi, hi. Miºto.
— Dacã vrei sã fii realist, ce trebuie sã ceri?
— Cinci la sutã?
— Imposibilul.
— Ho, ho, bravo. Tare, tare de tot.
Dumitriu vãzuse scena de o mulþime de ori. Atâta doar
cã de data asta nu mai era un martor detaºat, ci un participant în toatã puterea cuvântului, chiar dacã periferic.
Toaletele comandate la corifeii vestimentari ai momentului, vorbele de duh scoase de la naftalinã pentru ocazii speciale, dentiþiile dezvelite în surâsuri de faþadã, gesturile
premeditat familiare, antrenul obligatoriu ºi totuºi fals, bufetul suedez vizitat de gurmanzi care îºi stãpâneau cu greu
pulsiunile asediatoare, cupele de ºampanie cu urme de ruj,
scrumierele golite pe nevãzute de niºte nãluci cu sacouri
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albe ºi papion, muzica de café-concert în surdinã, veghea
somptuoasã a candelabrelor de cristal, toasturile doldora
de banalitãþi, micile linguºiri ale ºefului ierarhic — totul
era montat într-un carusel în al cãrui vârtej junele amploaiat ºtia cã trebuia sã se lase prins, ca o concesie indispensabilã tuturor nesãbuiþilor capabili sã schimbe calmul curat
al Criºului pe putoarea stãtutã ºi mâloasã a Dâmboviþei.
Zâmbindu-le celor cãrora le era introdus de o tânãrã fardatã violent, pusã probabil sã-l piloteze din ordinul directorului de personal, Dumitriu îºi dãdu seama cã nu simþea
nici urmã de trac, ci mai degrabã un soi de nerãbdare faþã
de ceea ce avea sã urmeze cu începere de a doua zi dimineaþã. Se uitã de câteva ori în stânga ºi-n dreapta, luã un
pahar cu vin alb ºi îºi propuse sã se integreze cât mai bine
în mediu, indiferent dacã bruneta cu buze sângerii ºi faþa
tencuitã avea sau nu sã-i þinã companie mai departe.
La ºapte dimineaþa, când stridenþa deºteptãtorului fãcu
sã vibreze pereþii camerei, tânãrul era deja treaz. Stãtea
în capul oaselor în pat, rezemat de perna ridicatã, cu scrumiera în care scutura cea dintâi þigarã a zilei aºezatã grijuliu pe pântec ºi cu faþa luminatã de un zâmbet binedispus.
Îl trezise soarele pe care nu spera sã-l mai vadã cu atâta
limpezime dupã o sãptãmânã de ploi neîntrerupte ºi deschisese ochii în explozia portocalie a frunziºului unui copac
ale cãrui crengi i se legãnau cuminte în dreptul ferestrei.
Se anunþa o zi pe cinste, prima de muncã în marele oraº.
Inspirã adânc, mulþumit de cele vãzute ºi simþind cã avea
sã-ºi înceapã cariera sub auspicii cum nu se poate mai
favorabile.
Jovialitatea nu-i dispãru nici când zãri, la intrarea în
clãdirea placatã cu sticlã reflectorizantã unde se afla sediul
firmei, un automat bancar deasupra cãruia cineva lipise
un afiº pe care se putea citi: „BANCOMATUL DISPENSEAZÃ DOAR BILLS-URI DE MARE DENOMINAÞIE.“
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Departe de a vedea în pãsãreasca aceea ridicolã un motto
al absurdului citadin sau o aºchie din trunchiul de necuprins al noii limbi de lemn care, de ani buni, ataca pe toate
fronturile, Dumitriu se mulþumi sã râdã în sinea lui ºi sã
se grãbeascã spre lift. Chit cã nu pricepea ce rost avea sã
spui — printre altele — „bills-uri“ în loc de „bancnote“.
— A, bunã, Alin, intrã. Hai, curaj. Ia loc, te rog, îl întâmpinã un ins înalt, scheletic, cu ochelari ºi cu gulerul
pudrat de prima mãtreaþã a sãptãmânii. Sunt Lucian Harabagiu, eiciaremu’ firmei.
Dumitriu tresãri ca piºcat de un þânþar. Ici haremu’?
Poate cã n-ar fi fost rãu sã se uite mai atent la ce scria pe
uºã. Interlocutorul lui sesizã la timp impasul ºi continuã:
— Mã rog, sau haºremeu’. Human resource managerul.
Dã-mi voie sã-þi urez bun venit la Sales Unlimited. Sper
c-o sã colaborãm bine. ªi fiindcã timpul, ia sã vedem, ce
face timpul? timpul costã bani, sigur cã da, o sã te las sã te
uiþi pe schedula pentru azi înainte sã te brifez puþin, cum
fac cu fiecare nou recrut.
Absolventul de management luã foaia de hârtie întinsã
de Harabagiu, având încã înainte de-a o parcurge confirmarea suspiciunii cã una dintre chezãºiile succesului la
Sales Unlimited era stãpânirea dezinvoltã a romglezei. Se
gândi preþ de o clipã la pãrinþii rãmaºi la Oradea — ambii profesori de românã, ambii sideraþi ºi neputincioºi în
faþa avalanºei de barbarisme ºi calchieri sub care fragila
limbã maternã risca sã se sufoce —, iar apoi îºi coborî privirile ºi citi.
9.00–10.00: Meeting cu staff-ul
10.00–11.30: Brainstor ming despre stakeholderism
11.30–13.00: Briefing cu salesforce-ul
13.00–14.00: Break
14.00–15.30: Emergenþa noilor market-uri. Debate
15.30–17.30: Promotion-ul brand-ului. Panel
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Dumitriu cãzu pradã unui acces furibund de tuse, prin
care se strãdui, cu un histrionism aplaudabil, sã mascheze
râsul gâlgâit cãruia îºi dãdea seama cã nu i se mai putea
opune multã vreme. Harabagiu îl privi îngrijorat, neºtiind
dacã era cazul sã-i ardã o palmã între omoplaþi. Nou-venitul
se potoli într-un târziu, se ºterse la gurã cu o batistã pânã
atunci imaculatã ºi îºi impuse sã nu se mai uite nici în ruptul capului pe hârtia aceea care fusese cât pe-aci sã-l compromitã la nici jumãtate de orã de când pusese piciorul
în premierã la Sales Unlimited.
— Aºa. Þi-am asesat atent CV-ul, îl informã Harabagiu.
Vãd cã ai graduat chiar în varã. Între noi doi, Alin, pe o
scarã de la 1 la 10, la ce nivel crezi c-ai putea sã performezi?
Proaspãtul angajat avea deprinderea autoevaluãrii încã
din gimnaziu, aºa cã nu trebui sã stea mult pe gânduri.
Totuºi, întrebarea directorului de personal îl puse într-o
relativã încurcãturã. Dacã spunea 10, risca sã i se impute
lipsa de modestie, pe când þintirea oricãrei alte trepte l-ar
fi putut trece în dispreþuita categorie a defetiºtilor.
— La nivelul aºteptãrilor, oricare ar fi ele, rãspunse el
în cele din urmã.
— Ha, politician trebuia sã te faci. Procrastinãrile astea or sã ne vinã de hac, o spun de ani de zile. Oricum,
niþicã diplomaþie nu stricã, indiferent de background. ªi,
mã rog, cam de ce crezi c-ai avea nevoie ca s-ajungi un success story?
Dumitriu deschise gura, hotãrât sã-i arate haºremeului cã nu punea mare preþ pe gargara asta, dar cã, la nevoie, nu-i era greu nici lui sã batã apa în piuã. Din fericire
însã, uºa biroului se deschise chiar în clipa aceea ºi o secretarã îmbrãcatã într-un deux pièce sobru anunþã pe fugã:
— Haideþi în conference room. Începe meetingul.
Când pãºi în sala de ºedinþe, însoþit de Harabagiu, tânãrul dãdu cu ochii de zece oameni aºezaþi la o masã de
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consiliu în capul cãreia trona o blondã între douã vârste,
tunsã scurt, costumatã în negru ºi cu privirile aþintite asupra câtorva hârtii cãrora le schimba locul în permanenþã.
Femeia gesticulã scurt în direcþia celor doi, îi aºteptã sã
se instaleze pe scaune ºi sã deschidã mapele pe care le
aveau în faþã, dupã care tuºi uºor, îºi împreunã palmele ºi
luã cuvântul.
— Încep prin a-l saluta formal pe ultimul venit în companie, Alin Dumitriu. Trag nãdejde cã va ºti sã emuleze în
aºa fel încât sã ne putem mândri cu el cât mai mult, iar el
sã-ºi gãseascã la noi oportunitatea de carierã pe care s-a focusat imediat dupã terminarea facultãþii.
Dumitriu schiþã un gest discret de mulþumire, nebãgat
în seamã de vorbitoare ºi încredinþat în fine cã nimeni de
la Sales Unlimited nu se putea sustrage importurilor lingvistice, oricât de bizar ºi caraghios ar fi sunat.
— Avem o agendã extrem de încãrcatã ºi, dacã nu prioritizãm cum trebuie, pierdem bani ºi clienþi. Azi mai mult
ca oricând e nevoie sã ne customizãm relaþiile ºi sã ne punem toate skills-urile în slujba challenge-ului pe care l-am
identificat: creºterea market share-ului ºi implicit a turnover-ului, minimizarea riscurilor ºi dezvoltarea per formanþei. Pentru asta ne sunt necesare mai multe lucruri:
expertizã, drive, commitment, dedicaþie ºi gestionarea targetului. E o chestiune de eficientizare ºi de standing. Nu
putem fi principalii jucãtori din business environment dacã
ignorãm updatarea ºi dacã nu reuºim sã ne fidelizãm clienþii. Bãnuiesc cã ºi tânãrul nostru coleg s-a gândit la toate
astea când a aplicat pentru un job în compania noastrã.
Aºa e, Alin?
— Per fect adevãrat, confirmã Dumitriu, chinuit lãuntric de aceeaºi irepresibilã poftã de-a hohoti din toþi rãrunchii.
— Aici nu e nici showbiz, nici modelling, nici entertainment, continuã blonda, mutându-ºi privirile de la un
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angajat la altul ºi constatând cu satisfacþie cã toþi aveau niºte
mutre pãtrunse ºi preocupate, de parcã ºi-ar fi pregãtit lansarea într-o aventurã fãrã egal. Aici e o junglã în care nici
dintre cei puternici nu supravieþuiesc chiar toþi. E un fel
de all star game unde fiecare vrea sã fie MVP. În fond, e
nu atât o problemã de feeling, cât mai ales de striving. Aºa
cum driverii scuderiilor trag cu monoposturile la pit stop-uri
din motive tactice, aºa cum tenismenul vine cu backhand-ul
slaisat pentru efectul de surprizã, aºa cum boxerul alterneazã punch-ul cu jab-ul ca sã-l prindã descoperit pe celãlalt, ºi noi trebuie sã ne modificãm gradual look-ul, ca
sã putem evita deadlock-urile ºi sã ne consolidãm poziþia
în branch. Trendurile actuale sunt critice, fireºte. Dintre
ele, unul este feedback-ul la condiþionalitãþi. Un altul, elaborarea planurilor de contingentare. În fine, un al treilea, diseminarea verticalã. Piaþa nu aºteaptã pe nimeni,
domnilor. Cine nu prinde trenul rãmâne pe peron, ãsta-i
bottom line-ul.
Cu ochii pe graficele colorate din mapã, Alin Dumitriu îºi muºcã buzele pânã în pragul sângerãrii. Dincolo
de „diseminarea verticalã“, care i se pãrea o formulã neobiºnuit de sexy ºi îndrãzneaþã pentru o firmã de vânzãri,
nou-venitul începu sã simtã o alienare tot mai puternicã
de la o clipã la alta. În anii de liceu pãrinþii îi explicaserã
capcanele poporanismului cu suficient umor ca sã-l edifice
definitiv asupra fenomenului. Era, bineînþeles, o tâmpenie
sã înlocuieºti cravata cu gâtlegãul ºi sutienul cu þâþarniþa. Însã
de aici la commitment-ul în faþa challenge-ului era cale
lungã.
— ªi mare atenþie la mindset-uri, avertizã blonda, aprobatã cu miºcãri energice din cap de trei sferturi dintre cei
prezenþi. E vremea sã ne configurãm activitatea în pattern-uri
cu adevãrat profesioniste ºi pentru asta trebuie sã ºtim sã
schimbãm tot frame-ul. Sã citim corect benchmarking-ul,
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sã nu ne temem de canvassing ºi sã adresãm problemele
strict în ordinea importanþei. Dacã þineþi minte, exact pe
asta am insistat la ultimul meeting cu project managerii,
cu reprezentanþii pick-up point-urilor ºi cu senior consultant-ul. Pe asta ºi pe respectarea cu orice preþ a deadline-urilor.
Delirul ambiguu al vorbitoarei mai durã vreo douãzeci
de minute, timp în care Dumitriu desenã o barzã care ducea
în cioc o altã barzã care ducea în cioc o a treia barzã, transcrise de la coadã la cap versurile din The Sounds of Silence,
fumã o þigarã cu ochii minþii (un exerciþiu complicat, care
sfârºea de obicei prin a-l destinde pe el ºi a-i irita pe cei
din jur), iar la un moment dat îl întrebã în ºoaptã pe Harabagiu cine era blonda ºi ce voia de la viaþa lor.
— Unit manager-ul, susurã conspirativ haºremeul. ªi
lasã odatã hârtiile alea. Îþi pierzi focusul ºi involvement-ul.
Iar dacã n-ai involvement, n-ai nimic.
Dumitriu înghiþi perdaful fãrã sã scoatã o vorbã, decis
sã nu-l mai provoace de-acum încolo la dialog pe Harabagiu decât când nu avea încotro. Altfel, era pierdut. La
cel mai mic stimul, directorul de personal riposta printr-o
rafalã de cuvinte trãºcãlii pe care probabil cã le vehiculase atât de des, încât ajunsese sã le adore. În plus, dacã superiorul vorbea în dodii, ºi subalternul trebuia sã facã la
fel. Pesemne cã aºa se traducea corectitudinea politicã la
Sales Unlimited.
La sfârºitul ºedinþei de dimineaþã, pe când tânãrul orãdean încerca sã se oþeleascã în vederea sesiunii de brainstorming despre stakeholderism care-l aºtepta, pronia
cereascã interveni în favoarea lui, inculcându-i gândul cel
bun lui Harabagiu. Acesta vorbi un minut la telefonul mobil, iar pe urmã se întoarse binevoitor spre Dumitriu.
— L-am apelat pe CEO ca sã-l întreb ce fac cu tine mai
departe. O sã relaþionezi puþin cu restul staff-ului ºi o sã
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vezi cum se lucreazã la desk-uri. De mâine încolo socializezi de unul singur ºi e bine sã ai un pic de know-how.
În mintea lui Dumitriu se declanºã brusc un beculeþ
de alarmã. Retorica haºremeului începuse sã nu i se mai
parã atât de caraghioasã, ceea ce nu putea decât sã-l îngrijoreze. Era o formã de imunizare împotriva cãreia noul
angajat îºi dãdu seama cã trebuia sã lupte prin orice mijloace. Dacã se acomoda, în douã sãptãmâni îi ajungea din
urmã pe ceilalþi, lucru cu totul inacceptabil.
Într-o orã ºi jumãtate, cât durã turul companiei, Dumitriu se întâlni cu publisher-ul ºi senior editor-ul newsletter-ului intern, brokerage analyst-ul, head dealer-ul,
copywriter-ul, art director-ul, chief accountant-ul, business
consultant-ul ºi assistant manager-ul. În mintea lui pusã
deja la grea încercare îºi fãcurã loc câteva ponturi de
bun-simþ referitoare la joint-uri, overdraft-uri, liabilitãþi, dumping, deal-urile de marjã ºi pachetele de relocare. Introducând o bine-venitã componentã umanã în miezul discuþiilor,
Harabagiu îºi informã angajatul cã pericolul lay-off-urilor
în firmã nu era foarte mare, ceea ce nu trebuia nicidecum sã ducã la efasarea disciplinei. Nu de alta, dar cu trei
luni în urmã un vendor de mare succes fusese expelat
fiindcã harasase o colegã.
Când reveni în sala de ºedinþe, Dumitriu se aºezã pe
acelaºi scaun pe care-l ocupase ºi mai devreme ºi îºi aranjã
nodul cravatei cu un gest mai degrabã derutat decât nervos. Plimbarea prin companie îl fãcuse circumspect nu atât
faþã de „briefing-ul cu salesforce-ul“ care urma, cât mai
ales faþã de felul cum îºi vedea viitorul la Sales Unlimited.
Probabilitatea de a se transforma dintr-un june stenic ºi
solar într-un zombie imbecilizat nu putea fi nesocotitã. Pus
în situaþia de a alege între firma de vânzãri unde fusese
admis ulterior interviului ºi fabrica dickensianã din Timpuri grele, mai mult ca sigur cã Alin Dumitriu ar fi dat cu
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banul. Iar întâlnirea cu urmãtoarea categorie de personal nu-i atenuã în nici un fel presimþirile de rãu augur.
Dimpotrivã.
Forþa de vânzãri îºi fãcu apariþia în salã aidoma unui
comando trimis sã potoleascã tulburãrile iscate de niºte
bãºtinaºi inconºtienþi. Ochi ficºi, haine ºi tunsori identice,
mape bleumarin cu logoul firmei, mers cadenþat ºi neºovãielnic, câte un indicator luminiscent în mâna fiecãrui
agent ºi un chef de viaþã egal cu rata ºomajului pe Insula Sahalin. Dumitriu îi privi ºi i se puse un nod în gât. Câþi
izbuteau sã redevinã oameni normali dupã ce terminau
programul la Sales Unlimited? Câþi ºtiau sã refuze robotizarea? ªi câtor dintre ei li se extirpase fibra intimã care
le permisese, anterior angajãrii, sã trãiascã la temperatura
specificã vârstei? Din nefericire, trezit la realitate de glasul metalic al unui tânãr roºcovan, cu faþa nãpãditã de pistrui, Dumitriu nu avu vreme sã se abandoneze întrebãrilor.
— Dupã cum a reiterat chairman-ul board-ului, în semestrul actual avem un target multiplu. Anvizajãm în primul rând cãile de replicare a celor mai bune practici, în
al doilea identificarea de soluþii pentru problemele din
teritoriu ºi în al treilea dispersia riscurilor. Toate acestea
circumscrise, bineînþeles, conceptelor de optimizare ºi eficientizare. În folderele cu business planuri aveþi câteva hand
out-uri pe care sper cã v-aþi uitat. Conþin grafuri de vânzãri, spreadsheet-uri ºi cash flow-uri updatate. Haideþi sã
explorãm împreunã oportunitãþile de enhancement al vânzãrilor, mai ales cã patru dintre voi tocmai v-aþi întors de
la un training. Da, Marga, te ascultãm.
Dumitriu îºi mutã privirile spre tânãra cãreia îi predase ºtafeta roºcatul ºi nu regretã. Din câte îºi dãdea seama
de la distanþã, pãrea singura componentã a forþei de vânzãri care conservase un sâmbure uman ferit de influenþa
aneantizantã a mediului de lucru. Asta pânã când deschise gura.
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— Cred cã trebuie sã rerutãm puþin discuþia ºi sã punem totul în perspectivã. Adicã sã legãm saleskills-urile de
trendurile de emergenþã ale market-ului. Aceste skills-uri
folosite corect ne pot da un awareness superior al frame-ului general ºi ne obligã la o implementare modernã. Ceea
ce înseamnã cã nu vom mai fi reactivi ºi vom începe sã
ne manifestãm proactiv. În contextul restrâns al vânzãrii,
va fi nevoie de un check-up efectuat prin activitãþi de outreach, precum ºi de un follow-up corespunzãtor. Modalitatea optimã a check-up-ului este samplingul randomizat,
indiferent dacã obiectul vânzãrii este un deodorant antiperspirant, un kit de instalare pentru un home appliance
sau un set de tutoriale de web design. Nu uitaþi, nu vindem doar produse, ci ºi concepte. În altã ordine de idei…
Precaut, Dumitriu lãsã în plata Domnului cealaltã ordine de idei chiar în clipa când o auzi pe Marga pomenind de item-urile de upgradare a drive-ului, dispus sã îndure
o nouã mustrare a lui Harabagiu, a cãrui vigilenþã în observarea noului angajat nu slãbise câtuºi de puþin de când
ieºiserã împreunã pentru prima datã din biroul directorului de personal. Scãpã pixul pe jos ºi, aplecându-se sã-l
ridice, se uitã pe furiº la ceas. Nici când era în ºcoala primarã ºi se strãduia sã pãtrundã cu privirea pe sub fustele
fetelor care se aflau în capul scãrii, în timp ce el se gãsea
undeva mai jos, nu se simþise atât de vinovat. Dacã l-ar fi
surprins în flagrant, haºremeul probabil cã l-ar fi dojenit.
Sau, mã rog, reprimandat. Piei, drace, îºi zise el, vãzând cã
începuse — fie ºi în glumã — sã imite exprimarea cãlãuzei lui prin labirintul de coridoare de la Sales Unlimited.
Vestea bunã — cãci exista ºi aºa ceva — era cã pauza
de prânz se apropia încet, dar sigur. Dumitriu o aºtepta
cu fervoarea unui pelerin poposit la Medina cu covoraºul
la subsuoarã pentru incendiul matinal al rãsãritului. În
clipa când îºi vãzu colegii (în fond, erau totuºi colegii lui)
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pãrãsindu-ºi locurile, se încheie la hainã, îºi trase mânecile în jos cu un gest reflex, îl anunþã pe Harabagiu cã iese
sã ia o gurã de aer ºi pãrãsi clãdirea fãrã sã se uite în urmã.
În secunda când uºile automate i se deschiserã în faþã, se
simþi ca Robert de Niro la ieºirea din închisoare în Cape
Cod Fear. Lumea de afarã îi deveni brusc simpaticã pentru cã forfotea în treaba ei ºi mai ales fiindcã nu bãtea câmpii. Se amestecã printre trecãtorii care înnobilau trotuarele
care cu o flegmã, care cu un muc de þigarã strivit în grabã,
care cu un ghemotoc de hârtie, ºi încercã o enormã uºurare. Îi veni sã chiuie „Din nou printre oameni!“, însã îºi
aminti cã graþierea dura mai puþin de o orã, dupã care
avea sã cadã încã o datã victimã agresiunii psihice a lui
Harabagiu ºi a celorlalþi.
Dupã o plimbare de câteva minute, intrã într-un bistrou cochet, cu gândul sã mãnânce un sendviº la repezealã
ºi sã bea un nectar. Numai cã nu era singurul cãruia îi venise ideea. Abia apucã sã comande ºi se trezi pe cap cu
Marga, din a cãrei camerã a tortùrilor tocmai scãpase. Mai
ºtii, poate cã în particular e o fatã de treabã, se iluzionã
tânãrul, dispus sã-i acorde o a doua ºansã în ciuda logoreei chisnovatice de dinaintea pauzei.
— Bunã. Te superi dacã ºeruim masa?
— ??!
— Pot sã stau ºi eu?
— Ããã… da. Sigur.
— Thanks. Oops, era sã-þi dãrâm tumbler-ul. Am dat
o fugã ºi mi-am cheºuit un cec. Cum e, ai început sã te
minglezi în peisaj?
Dumitriu muºcã din sendviº ca un leu care sfâºie coapsa unei antilope-lirã. Cu puþinã muncã, Marga ar fi putut
publica un dicþionar în premierã absolutã, fãrã rival pe
piaþã.
— Încet-încet, mã acomodez. ªtii cum e în prima zi,
emoþii…
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— Emoþii? Superemoþii. Pãi þin minte când am ajuns
eu la Sales, eram megafleaºcã.
Dumitriu prelucrã atent informaþia. Interesant.
— ªefii cum sunt? De treabã?
— De treabã? Superdetreabã. Iar Dida Penciu, GM-ul,
e megamar fã. Bine-ar fi sã se ia ºi altele dupã ea.
— Ceva distracþii?
— Distracþii? Superdistracþii. Uite, chiar în weekendul
ãsta vine Bosquito la noi la un megaparty. Supershow, pe
bune.
Tânãrul clipi superultramegades. La fiecare tic augmentativ al colegei lui avea impresia cã mai încaseazã un pumn
în cap. Conversaþia lor, întreruptã când ºi când de câte-un
clefãit viguros, nu durã cine ºtie cât, dar Dumitriu tot avu
timp sã afle cã programul de lucru era ultrariguros, pachetul salarial hipermotivant, colegii superfocusaþi, iar concediile însoþite de câte-o megasurprizã. Înainte de-a cere
nota de platã, Marga se simþi obligatã la o avanpremierã
succintã a activitãþilor de dupã pauza de prânz.
— O sã-þi placã, pronosticã ea. Mai ales c-o sã vinã ºi
Robert de la IT ca sã vorbeascã despre downloading-ul performant ºi maximizarea outcome-urilor.
— Parcã era ceva ºi cu pieþele, zise Dumitriu, mai mult
ca sã nu tacã.
— A, ºi asta. Plus c-o sã aibã ºi Tina o prezentare despre setarea display-urilor de la showroom-uri. Cred c-o
sã facã ºi o analizã SWAT. Sau un studiu de caz. Dacã nu
cumva ºi una ºi alta.
Dupã ce îºi plãti fiecare consumaþia, Marga ºi proaspãtul ei coleg ieºirã din local ºi fãcurã cale întoarsã spre
sediul firmei.
— Aoleu, era sã uit, spuse Dumitriu la jumãtatea drumului. ªtii ce, du-te singurã ºi apar ºi eu cât pot de repede.
Trebuie sã rezolv o chestie la poºtã. Nu te supãra.
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— Nici o problemã. Dar nu întârzia. Sã nu-l antagonizezi pe boss.
Dumitriu se duse la primul ghiºeu al micului oficiu poºtal din centru, ceru o foaie de hârtie, un plic ºi un timbru loco, scoase un pix din buzunar ºi se puse pe treabã.
Harabagiu, Marga, Robert de la IT, Dida, Tina ºi toþi tâmpiþii de la Sales Unlimited îl vãzuserã pentru prima ºi ultima oarã. Numai un dement s-ar fi eternizat într-o asemenea
companie. Regretã doar cã nu avea timp pentru o scrisoare elaboratã, prin care sã se descarce plenar ºi nestãvilit.
Se concentrã, se uitã din nou la ceas — de data asta fãrã
sã se ascundã — ºi i se adresã în scris directorului de personal.
Stimate HRM,
Supozez cã acknowledgement-ul acestor rânduri vã va confuza. Deºi market research-ul, tehnicile de merchandising, deployment-ul asset-urilor ºi concedarea incentivelor cu endorsement-ul
employer-ului sunt matter-uri foarte trendy, mã vãd compelat
sã resignez din job-ul care mi-a fost asignat. Vã greetui ºi vã
flitui,
Alin Dumitriu

Împãturi foaia ºi o vârî în plicul pe care, dupã ce scrise
adresa ºi destinatarul, îl timbrã ºi-l puse la cutia poºtalã din
faþa oficiului. În mod normal, Harabagiu trebuia sã primeascã scrisoarea a doua zi dimineaþã. Dumitriu nutri speranþa fugarã cã avea sã-ºi verse cafeaua în poalã la citirea
celor câteva rânduri. Pe când se întorcea la Sales Unlimited mai mult ca sã-ºi recupereze servieta decât ca sã asiste
la sesiunea de dupã-amiazã, tânãrul absolvent îºi ridicã privirea spre cerul blând al toamnei, îl salutã cu pioºenie pe
Ienãchiþã Vãcãrescu ºi-i transmise telepatic nu doar întreaga lui compasiune, ci ºi felicitãri pentru inspiraþia
de-a se fi sãvârºit din viaþã cu mult înainte de înfiinþarea
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firmelor profesioniste de vânzãri. Zâmbetul împãcat i se
transformã într-un râs imposibil de cenzurat când, dupã
cura de romglezã al cãrei cobai fusese, Dumitriu trecu prin
dreptul unei uºi de cinematograf ºi dãdu cu privirea de
un carton pe care scria cu litere mari, strãlucitoare:
PE ACEASTÃ INTRARE DECÂT SE IESE.

filoclubul

l

— a ce etaj?
— Doi din ºapte, maicã. Baie mare, bucãtãrie aºa ºi-aºa.
Gresie, faianþã. Balcon închis. Televizor cu cablu, telefon,
tot tacâmul.
— Aproape de metrou?
— Un minut, maxim douã. E zonã bunã, liniºtitã. Oameni cumsecade.
— Probleme cu apa sau cu gazele?
— Aº, nici vorbã. A fost odatã. A, doar aºa, la revizie,
da’ asta-i peste tot. ªi nu dureazã mult. Nu mai e ca pe
vremuri.
— Se mai ia curentul?
— Deloc. Poþi sã-ntrebi pe la vecini.
— ªi suma e bãtutã-n cuie?
Coana Stela oftã adânc ºi fãcu un calcul contra cronometru. Putea sã mai lase o sutã de mii, hai douã, însã în
nici un caz mai mult. Pensia era ca vai de ea ºi se anunþau vremuri grele. Medicamente scumpe, indexãri simbolice, întreþineri colosale — ce mai, nu avea încotro. Dacã
o rata pe fãtuþa asta, cine ºtie când mai prindea un client.
Mai bine sã cedeze acum ºi sã recupereze mai târziu. Noroc cu dolarul. Puteai oricând sã dai vina pe el. ªi pe nemernicii de la Banca Mondialã.
— Mã rog, mai negociem, da’ nu prea mult.
— Aha, fãcu tânãra, socotind ºi ea de zor. Pãi, când pot
sã vin s-o vãd?
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— Când vrei, mãmicã, ºi-acuma dacã ai timp. Numa’
sã-mi spui, sã stau pe-acasã.
— Bine. Ajung cam într-o orã.
— Te-aºtept. Þii minte adresa, da?
— Sigur, nici o problemã.
Reprezentantele cererii ºi ofertei închiserã simultan.
Uºuratã, Anca Dragoslav, studentã în anul întâi la englezã
dupã douã eºecuri la ATF, sunã de douã ori în provincie
ca sã-ºi anunþe pãrinþii ºi prietenul cã spinoasa chestiune
a cazãrii fusese rezolvatã. Mãmica ºi tãticul uguirã satisfãcuþi, spre deosebire de Mugur, jumãtatea ei spiritualã, care
simþi nevoia sã punã lucrurile la punct de la distanþã.
— Pisi, da’ sper cã babeta nu stã cu tine, nu?
— Nu, þuþuraº, fii sobru, îl liniºti Anca.
— Cã vorba aia, mai vine bãiatu’ la o parolã, la o cafea…
Pe tânãrã o trecu un fior pasager. ªtia ca nimeni alta
(sau cel puþin aºa îi plãcea sã creadã) ce însemnau parola
ºi cafeaua pentru Muguraºul ei.
— ªi dacã poþi, plãteºte-i pe tot anul, cã altfel îþi creºte
preþul de la lunã la lunã, o mai sfãtui acesta. Plus cã dupã
trei luni gãseºte pe unu’ care-i dã cu un leu mai mult ºi te
zboarã din cuib. Eu zic sã faci ºi contract.
— Se aranjeazã. Dar mai întâi stai sã vãd unde mã duc.
Dacã nu-mi convine, mai caut.
— Cautã, pisi, cautã, da’ vezi c-acuºi încep cursurile.
Hai cã mai vorbim. Ai grijã de tine. Þiþili-miþili.
— Miþili-piþili.
În timp ce amorezii îºi luau acest rãmas-bun cifrat, Steliana Milcu, alias babeta, alias coana Stela, îºi împãrtãºea
succesul locativ câtorva vecine de scarã vizitate ºi ele de
tentaþia închirierii. Micile artificii lucrative erau la modã
în cartier. Scoteai un ban neimpozabil ºi-l puneai deoparte.
Altfel, te mâncau pãduchii pânã terminau ãºtia reforma.
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Areopagul domestic din care fãcea parte coana Stela mai
cuprindea patru surate: Mela, Ela, Nela ºi Gela, în ordinea crescãtoare a etajelor. Toate vãduve, toate dãruite cu
o curiozitate fãrã margini, în virtutea cãreia nimic nu se
întâmpla în cvartal fãrã ºtirea lor. Mintea lor era o bazã
de date de la care, printr-o întrebare bine þintitã, aflai la orice
orã cine ºi-a mai luat frigider, care neisprãvit ºi-a bãtut nevasta, cine a mai divorþat, ce culoare are gresia angrosistului de la parter sau câte spoturi sunt în baia inspectorului
alimentar de la ºase. Bâr fa era sosul dens al vieþii lor de
zi cu zi, curgând leneº printre câteva repere inconturnabile: cafeluþa de la zece, compotul de dupã prânz, calupul de seriale de dupã-amiazã ºi ºtirile serii. Astãzi ca ºi
ieri, mâine ca ºi azi.
— Ia zi, Stelo, iei un milion jumate pe lunã? îºi chestionã Nela de la patru vecina de la doi, inaugurând sesiunea de debriefing.
— Trag nãdejde. Oriºicât, sub unu trei sute nu scad un
leu. Suflã vântu’ prin buzunare.
— E grea vãduvia, soro, filozofã Gela de la cinci.
— Grea, mie-mi spui? Pãi când trãia al meu nu ne lipsea nimic. Fleica fleicã, brânza brânzã, ba mai ronþãiam
ºi-o ciocolatã. Ronþãie acu’ dacã poþi.
— Sau dacã ai cu ce, completã Mela de la unu, ºtirbã
din iunie 1990, de când un ortac cu mintea întunecatã
de alcool o confundase cu o intelectualã.
— Barem sã fie fatã de treabã, rosti Ela de la trei, singura care i-o luase înainte Stelei ºi momise cu douã sãptãmâni în urmã o studentã la drept. Uite, a mea nici cã
iese din casã dupã opt seara. Stã ºi citeºte, mititica de ea.
Câteodatã mai cã-mi vine sã mã duc ºi sã-i dau eu brânci
afarã.
— Da’ de unde ºtii, Elo, cã doar nu stai cu ea? se mirã
coana Stela.
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— Nepotu-meu ãsta la care m-am mutat stã chiar vizavi
ºi are un… un de-ãla de te uiþi la om în casã.
— Telescop?
— Lunetã?
— Ochean?
— Binoclu?
— Ei, cã eu mai ºtiu cum îi zice. O þeavã lungã pe-un
suport, ca aparatele de fotografiat de pe timpuri. Cum mã
uit pe þeavã, cum o vãd pe Florica mea cu cartea-n mânã.
— ªi nepotu’? Nepotu’ nu se uitã? se interesã Mela, strunindu-ºi anevoie înclinaþia spre aluzii frivole.
— Asta-i bunã, cã altã treabã n-are.
— Atunci de ce ºi-a mai luat telebinoclu? La ce se chiombeºte? La vrãbii? La stele?
Desprinsã momentan de conversaþia pe care o purtau cele
patru vecine, coana Stela îºi îngãdui un suspin de mulþumire.
Ceva îi spunea c-o sã batã palma cu… Anca? Parcã aºa o
chema. Avea toate motivele sã fie mândrã. Se descurcase
de fiecare datã. Toatã lumea o invidia fiindcã ºtia sã scoatã
bani din piatrã seacã. Oricât de grele ar fi fost condiþiile,
reuºise întotdeauna sã se ridice pe creasta valului, sã improvizeze genial în momentele de crizã, sã tragã lozuri câºtigãtoare când sorþii pãreau potrivnici. Îºi aminti cu nostalgie
de perioada de la mijlocul anilor ’80, când înfiinþase ceva
ce astãzi s-ar fi numit un S.R.L. de stat la cozi. Dacã te gândeºti bine, nici mãcar nu era mare filozofie. Totul era sã-þi
vinã ideea. Iar coanei Stela îi venise.
Vedea de parcã ar fi fost ieri uluirea de pe chipurile
neamurilor când le propusese afacerea. „Cum adicã, fato,
sã stãm la rând în locul altora? Pe bani? Nu þi-e bine?“ Contracarase toate puseurile de scepticism cu un surâs abia
schiþat ºi o explicaþie de bun-simþ. „Are lumea timp de pierdut la rând? N-are. Oamenii au serviciu, familie, probleme.
Ar zice bogdaproste sã stea altcineva la coadã în locul lor.
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La patruzeci de lei, cât e kilu’ de porc, ar mai da cinci lei
ca sã fie siguri cã apucã. Ce mare lucru? Îl trimiþi pe nepotu’ ãl mai mic la ultimul de la coadã ºi-l pui sã întrebe:
Nene, vrei sã fii al zecelea ºi sã prinzi carne? Cinci lei ºi
te-am fãcut om. Sã-l vãd eu pe ãla care nu bagã mâna-n
buzunar ca sã nu se ducã acasã la copii cu traista goalã.“
Simplu. La mintea cocoºului, ca mai toate iniþiativele geniale. Coana Stela mobilizase energiile unei familii mult
mai numeroase pe atunci, atrãgând în schemã ºi un contingent de pensionari obiºnuiþi sã se posteze zilnic la uºile
magazinelor înainte sã se crape de ziuã. Criza de produse,
un blestem pentru toatã lumea, devenise pentru ea o manã
cereascã. Ajunsese sã se roage ca lucrurile sã meargã prost
în continuare. ªi merseserã, spre deplina ei încântare. Cinci
lei de colo, cinci lei de dincolo — nu era rãu. Fireºte cã,
dupã ce operaþiunea îºi luase avânt, taxa crescuse la opt
lei, iar mai târziu la zece. Nu-i vorbã, merita osteneala. La
sfârºitul fiecãrei luni, dupã ce le plãtea o cotã celor care
stãteau efectiv sã-i ardã soarele sau sã-i batã vânturile ºi
ploile, coana Stela se alegea — la banii de atunci — cam
cu o mie douã sute de lei, stârnind invidia pieziºã a inadaptaþilor care fie nu ºtiau, fie nu aveau curajul sã transforme un handicap într-un atu. Flexibilã sau bãþoasã la
comandã, Steliana Milcu îºi exersase spiritul întreprinzãtor ani în ºir, de conivenþã cu vânzãtorii care ajunseserã
sã-i recunoascã reþeaua de subalterni ºi prevestind parcã
ingineriile la care fachirii actuali ai economiei subterane
recurgeau nestingheriþi. Fãrã sã ºtie, coana Stela privatizase statul la cozi ºi fãcuse operã de pionierat în materie
de atragerea resurselor.
Dacã însã îºi putea permite sã priveascã înapoi cu mândrie, Stela se crispa ori de câte ori revenea în prezent.
Catastrofa din 1989 îi stricase ploile. Ceea ce pãrea un
mecanism fãrã cusur capotase deplorabil chiar din ziua
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când se deschiseserã depozitele gospodãriei de partid. Sub
ochii ei triºti, necazurile prinseserã sã se þinã lanþ: portocale la liber, carne fãrã os, lapte praf din import, cafea pe
toate drumurile. Iar astãzi… astãzi coºmarul îºi trãia apogeul. Zece feluri de mãsline, mezeluri Campofrio, fistic
arãbesc fãrã coajã, par fumuri originale, o mie de Fante
ºi Cole, magazine Levi’s, KFC-uri, McDonalds-uri, baruri
irlandeze, restaurante chinezeºti ºi — insulta supremã —
un ditamai Mall-ul ridicat taman pe locul unui fost templu al foamei. Unde, dacã istoria n-ar fi fost o curvã, oamenii s-ar fi cãlcat în picioare pentru un tacâm de pui sau
un salam Victoria. ªi unde, într-o lume nesmintitã, plutonul ei de soldaþi ai cozilor ar fi fãcut furori.
— Tu mai stai, Stelo?
Trezitã din reverie, coana Stela se uitã pe rând la cele
patru vecine ºi apoi clãtinã din cap. Era bine la Nela, cã
avea ventilator, însã intrase în crizã de timp.
— Nu, nu mai pot. Trebuie sã vinã fata sã vadã garsoniera.
— Ai grijã cã peste-un sfert de orã începe Frumoasa
Emilia.
— Ce sã fac? Las’ cã-mi povestiþi mâine la cafea.
Anca Dragoslav sunã la uºã la zece minute dupã ce Stela
se întoarse acasã. Era o tânãrã nurlie, nu foarte înaltã, cu
gropiþe în obraji, ochelari ºi niºte haine care evocau anacronic perioada flower power. Cãra dupã ea o geantã sport
ºi o valizã. Pe cap avea o bandanã portocalie. Se bronzase
intens peste varã (semn bun, pãrinþii câºtigau frumuºel)
ºi nu semãna câtuºi de puþin cu provinciala timoratã la
care se aºtepta proprietara garsonierei. La un prim impuls,
coanei Stela îi veni sã urce preþul, dar pânã la urmã cumpãtarea învinse. Avea destule mijloace s-o tapeze de bani
de-acum încolo. Mai un dereticat prin casã, mai un împrumut nereturnat, gãsea ea ceva.
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— ªi de unde zici cã eºti, maicã? îºi întrebã musafira
dupã ce o pofti înãuntru ºi-i arãtã locuinþa care, dacã mergea totul bine, avea sã-i aparþinã cel puþin pânã vara viitoare.
— Din Simeria, rãspunse scurt fata, scoþându-ºi bandana ºi trecându-ºi o mânã prin pãrul ºaten.
— A, am fost ºi eu o datã acolo, ehe, demult, m-am
plimbat cu al meu. Mai aveþi parcul ãla termo… dermo…
ãla cu copaci mari?
— Parcul dendrologic? Sigur, pãi cine sã-l ia?
— Chiar aºa. ªi ai venit cu trenul, nu? Aoleu, ºi unde-ai
dormit? De cât timp eºti în Bucureºti? Þi-o fi foame, ai
mâncat ceva? De unde m-ai sunat?
Din mimica Ancãi reieºi limpede cã nu vedea cu ochi
buni întrebãrile în rafalã ºi cã ar fi vrut sã discute despre
cu totul altceva.
— Uitaþi, doamnã…
— Stela. Coana Stela, aºa mã ºtie lumea.
— Stela ºi mai cum?
— Milcu.
— Doamnã Milcu, haideþi sã-ncepem cu începutul.
Preþ, condiþii, drepturi ºi îndatoriri. Ca sã ºtim o treabã.
Coana Stela se conformã. Nu prea îi convenea tonul
studentei, dar nu avea încotro. Între sentimentele personale ºi banii peºin, ultimii aveau prioritate. Ce, era primul
om din lume care se trezea cu un chiriaº arogant? Nu era.
Iar dacã fetei îi plãcea sã umble cu nasul pe sus, treaba
ei. De obicei, chestiile astea se plãteau în viaþã. Când îþi
era lumea mai dragã.
Cele douã negociarã cam o jumãtate de orã, timp în
care, în schimbul unei dulceþe de cireºe amare, Anca îºi
informã gazda la ce facultate intrase, îi mãrturisi cã îºi lãsase prietenul acasã („dar din când în când o sã mai dea
o fugã pân-aici“) ºi acceptã fãrã sã crâcneascã interdicþia

26

bazar bizar

de a organiza petreceri ºi de a asculta muzicã tare. Coana
Stela o anunþã cã vinerea era zi de curãþenie („nu veni mai
devreme de ºase, gãseºti totul cu fundu-n sus“), îi lãsã un
rând de chei ºi-i fãgãdui discreþie deplinã. Cine o cunoºtea cât de cât ºi-ar fi râs în barbã la auzul acestei promisiuni. Discreþia se afla într-o profundã incompatibilitate
cu toate cele cinci vãduve de pe scarã ºi în mod special
cu Stela.
Din clipa când ieºi din garsonierã, aceasta se gândi la
un singur lucru: la ziua de vineri, când avea sã-i umble prin
lucruri tinerei fãrã s-o deranjeze nimeni. Era cu neputinþã
sã nu descopere ceva povestibil soborului. Un jurnal intim, câteva scrisori de dragoste, niscai biluþe din cele pe
care le vedea la televizor în reportajele cu drogaþi, vreo
carte mai deocheatã. Coana Gela þinuse nu de mult în chirie o sfioºenie de fatã care se îmbujora ºi când bãtea vântul, dar într-o bunã zi îi gãsise un vibrator sub pernã. Ea
de ce n-ar fi avut noroc?
Vineri dimineaþã Anca Dragoslav bãu o cafea, fumã trei
þigãri, se uitã peste niºte hârtii ºi plecã la cursuri fãrã sã
dea impresia cã ar fi suspectat cã Stela de-abia aºtepta sã-i
deschidã uºa garsonierei ºi, sub pretextul curãþeniei, sã
declanºeze o percheziþie ca-n filme. Fremãtând de nerãbdare, gazda refuzã sã ia în calcul posibilitatea ca tânãra sã
se întoarcã mai devreme din cauza unei migrene sau —
ºi mai grav — sã lase anumite semne greu de observat (clasicul fir de pãr, de exemplu) care sã-i indice dacã i se
cotrobãise prin lucruri. Din fericire pentru coana Stela,
investigaþia decurse fãrã opreliºti. Din nefericire, rezultatul ei nu se dovedi nici pe departe spectaculos. Dupã o
explorare gospodãreascã, metodicã, a tuturor posesiunilor tinerei, proprietãreasa se îndreptã din ºale, îºi puse o
mânã în ºold, îºi ºterse fruntea asudatã cu dosul celeilalte
ºi se resemnã în faþa nemiloasei realitãþi: Anca Dragoslav
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era o persoanã absolut normalã, care nu avea nimic de
ascuns. Nici un element despre vreun secret inavuabil, nimic care sã denote un caracter dubios. Haine, pantofi, farduri, articole de toaletã, cãrþi, un walkman ºi niºte casete,
o iconiþã, o agendã telefonicã ºi cam atât. Coana Stela rãsfoi douã-trei volume prin sondaj ºi întoarse câteva pagini
din agendã. Degeaba. Cenzurându-ºi o înjurãturã suculentã, chit cã n-o auzea nimeni, femeia cãzu pradã unei
decepþii grele. Cum Dumnezeu avea sã se prezinte în faþa
vecinelor fãrã nici o picanterie? Dupã-amiazã aveau s-o aºtepte toate ca pe un cireº copt, cu cafeaua aburind în ceaºcã,
iar ea avea sã le ofere un zero tãiat în patru. Nu era drept.
Coana Stela bombãni ceva dezaprobator la adresa tuturor studentelor neexploatabile epic ºi se pregãti sã se apuce de curãþenia propriu-zisã. Abia atunci observã cã Anca
lãsase paginile pe care se uitase mai devreme pe masa din
bucãtãrie. Se aºezã pe un scaun ºi, mai mult din respect
pentru zeul curiozitãþii, se puse pe citit.
Ceea ce avea sub ochi era o povestire intitulatã Târfa
din Mensa, scrisã de un individ pe nume Woody Allen, care
nu-i spunea nimic coanei Stela. Deºi cunoºtea doar doi
posesori ai acestui prenume — o ciocãnitoare antipaticã
ºi un actor care juca mai ales roluri de scelerat —, femeia
îºi luã inima în dinþi ºi parcurse foile dactilografiate pânã
la ultimul rând. Dupã o jumãtate de orã de efort intelectual fãrã precedent, pe figurã i se lãþi un zâmbet victorios.
Ce-i drept, nãzdrãvãniile relatabile vecinelor lipseau. Dar
ceea ce citise îi sãdise instantaneu în minte sãmânþa unei
noi idei sclipitoare.
Nu gustase umorul veninos al povestirii, nu apreciase
tipologia personajelor, nu vibrase la calitatea dialogului,
nu sesizase schimbãrile de ritm narativ, nu aplaudase calambururile de virtuoz ale lui Woody Allen ºi nu se simþise câtuºi de puþin tentatã sã reia vreun paragraf. Se fixase
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exclusiv asupra subiectului, cântãrindu-l cu ochii minþii
ºi gândindu-se deja ce urmãri ar fi putut avea transpunerea literaturii în viaþa de zi cu zi. În Târfa din Mensa era
vorba de un bordel clandestin pentru intelectualii subþiri
care, dincolo de reglarea fluxului de testosteron, simþeau
ºi nevoia unei conversaþii sofisticate. Truditoarele stabilimentului erau studente la filologie — aici în mintea coanei Stela se aprinse imediat un beculeþ —, iar în funcþie
de pretenþiile clienþilor ºi de alonja lor pecuniarã puteau
vorbi dezinvolt despre metonimiile lui Wallace Stevens,
suflul antiprozodic al lui Whitman, alegoriile lui Melville
sau analiza mentalitãþilor din romanele târzii ale lui Hawthorne.
Pentru coana Stela însã, toate astea erau deocamdatã
amãnunte nesemnificative. Conta iniþiativa în sine ºi atât.
Iar iniþiativa era mãreaþã. O casã de toleranþã ticsitã de
prospãturi cu diplomã. ªi pe deasupra policalificate. Formidabil. Un loc unde singuraticii, neînþeleºii, perverºii sau
complexaþii îºi puteau folosi cu egalã vigoare ambele capete. O oazã a plãcerilor trupeºti ºi spirituale deopotrivã.
Un spaþiu propice pentru un felatio benevolentiae în folosul universitarului scorþos ºi încliftat cu care aveai examen peste o sãptãmânã. O academie a desfrâului unde
fetele puteau fi simultan lingviste ºi limbiste. Un mediu
apetisant pentru cunoscãtorii capabili sã se delecteze nu
doar cu o coapsã tânãrã, ci ºi cu o ºuetã elitistã. O, da, este
minunat. ªi — bineînþeles — atât de simplu.
În clipa aceea, beculeþul ce se aprinsese în mintea coanei Stela clipi insistent, anunþând o întrebare care, nedesluºitã pânã atunci, se limpezi brusc, ca o dimineaþã de
toamnã dupã ridicarea ceþii. Oare faptul cã Anca Dragoslav
era studentã la englezã ºi neglijenþa cu care abandonase paginile dactilografiate la vedere erau simple coincidenþe? Sau
camuflau un mesaj pe care, perspicace nativ, îl decodase
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fãrã cine ºtie ce osteneli? Sã fi fost posibil ca fãtuþa asta
din Simeria sã deþinã gena unui întreprinzãtor în devenire ºi sã-i propunã, ocolit, o afacere în tandem? Coana
Stela se scãrpinã în fund cu cheia de la intrare ºi clãtinã
din cap. ªi dacã bãtea câmpii? Dacã erau aiureli de-ale ei
ºi nimic altceva? Asta-i bunã. Atunci ce rost ar fi avut lãsarea textului ãluia pe masa din bucãtãrie? Studenta nu
pãrea distratã. Stela reþinuse stilul pragmatic al primei lor
discuþii faþã în faþã. Nu putea fi vorba de nici o coincidenþã,
prezenþa fetei la ea în garsonierã deschidea perspective
nebãnuite ºi nebãnuibile cu o sãptãmânã în urmã. Oricum
însã, cel mai bine era s-o întrebe. Direct, fãrã sã se ascundã
pe dupã piersic. ªi asta cât mai repede. În mod normal,
ar mai fi lãsat sã treacã douã-trei sãptãmâni înainte s-o abordeze. Totuºi, se temea sã nu rateze un prilej de care nu
putea fi sigurã cã avea sã i se ofere ºi altã datã. Bate fierul
cât e cald, fato, se îndemnã coana Stela în gând, decizând
ca, dupã curãþenie, sã îºi mai facã de lucru prin garsonierã
ºi sã-ºi aºtepte chiriaºa.
Anca Dragoslav se întoarse pe la ºapte seara, însoþitã
de o blondã înãltuþã, tunsã scurt ºi pistruiatã, care clãmpãni din tocuri pe gresia din bucãtãrie ca un dansator de
flamenco hãrþuit de o albinã sub lumina reflectoarelor.
Nu pãru surprinsã la vederea coanei Stela. Aceasta, în
schimb, nu se arãtã entuziasmatã constatând cã studenta
nu venise singurã. Anca fãcu prezentãrile în bucãtãrie, îºi
aprinse o þigarã, trase în piept, expirã prelung, scoase o
cutie de Santal din frigider, le întrebã din priviri pe celelalte douã dacã sunt amatoare, le înregistrã absentã refuzul, îºi turnã într-un pahar ºi se duse în camerã, urmatã
de Sanda Comºa, colega ei, ºi de coana Stela. Tinerele se
aºezarã pe câte un fotoliu, iar proprietãreasa rãmase în
picioare, ca ºi cum s-ar fi pregãtit de plecare. Îi aruncã o
privire încãrcatã de regrete Ancãi ºi îºi înãbuºi anevoie un
oftat.
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— Maicã, eu am terminat. Am bãgat aspiratorul, am
ºters praful, am fãcut bucãtãria ºi baia lunã, am frecat covorul, am spãlat gresia în balcon ºi þi-am decongelat frigiderul. N-am crezut c-o sã mã prinzi aici, dar m-am luat
cu treaba. Aoleu, sã vezi cã-ncepe iar sã mã supere spatele.
Deh, bãtrâneþea. Cicã dacã dupã cincizeci de ani nu te mai
doare nimic, înseamnã c-ai murit ºi nu þi-ai dat seama.
— Aºa zicea ºi Mark Twain, rosti Anca înþelegãtoare.
— Ãsta cine-i?
— Un scriitor.
— ªi ce zicea?
— Cã de la ºaptezeci de ani încolo se ducea în fiecare
dimineaþã sã-ºi cumpere ziarul, citea rubrica de decese ºi,
dacã nu-ºi vedea numele, punea de ceai.
— Aha, murmurã nedecis coana Stela. Pãi, cam asta ar
fi, mãmicã. Mai vorbim. Ai nevoie de ceva?
Anca Dragoslav o privi fix pe deasupra ochelarilor care
îi alunecaserã la jumãtatea nasului ºi zâmbi indulgent.
— De ce m-aþi aºteptat de fapt, doamnã Milcu?
— Ha?
— ªtiu ºi eu cât timp ia curãþenia într-o garsonierã. Haideþi sã vã-ntreb altfel: v-a plãcut povestirea lui good old Wood?
— Ce ’seºi? se minunã proprietãreasa.
— Foile ale cu textul lui Woody Allen. Pline cu tâlc, nu?
Coana Stela furiºã o privire îngrozitã spre colega Ancãi, însã chiriaºa ei fãcu un gest liniºtitor cu mâna ºi se
hotãrî sã prindã ea taurul de coarne.
— Nu vã faceþi griji, Sanda e de încredere. În plus,
poate sã ne dea o mânã de ajutor.
— La ce, fata mamii?
De data asta Anca râse cu toatã gura.
— Haida-de, sã nu-mi spuneþi cã nu v-a dat prin cap
ce mi-a dat ºi mie.
— De unde-ai luat blestemãþia aia?
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— Dintr-un volum în englezã. Am tradus-o cu mâna
mea ºi pe urmã am cãzut pe gânduri. Drept sã vã spun,
de-aia am adus-o ºi pe Sanda. Ca sã ne sfãtuim.
Coana Stela îºi fãcu trei rânduri de cruci în grabã ºi
tocmai se pregãtea sã-ºi scuipe în sân, când vocea rece ºi
neutrã a Ancãi o opri la jumãtatea gestului, într-o poziþie
caraghioasã, vrednicã de milã.
— Doamnã Milcu, vreþi sã înfiinþaþi un bordel cultural? Da sau nu?
Stela renunþã ca prin farmec la atitudinea ultragiatã de
pânã atunci ºi se aºezã pe un taburet care protestã scârþâind sub greutatea ei.
— Vreau, ’tu-i viaþa mã-sii, cum sã nu vreau? Dar de
unde Doamne iartã-mã…
— Uºurel, uºurel, o potoli Anca. Toate la timpul lor.
Hai sã nu punem întrebãri în plus, bine?
Coana Stela dãdu cuminte din cap, încercând din rãsputeri sã urmeze sfatul tinerei, însã descoperind cât de
greu îi venea sã evadeze din propria stupefacþie ºi sã nu
se mai gândeascã la explicaþii plauzibile pentru felul cum
i se ghiciserã intenþiile. Oricum, de un lucru se convinsese.
Anca Dragoslav nu era nicidecum ceea ce pãrea sã fie. Stãtea mãrturie naturaleþea cu care amintise de ideea bordelului, precum ºi viziunea articulatã asupra planului de
afaceri care trebuia pus la punct. Cele douã fete vorbirã
cam o jumãtate de orã, pasându-ºi de mai multe ori ºtafeta. Ajunsã la momentul când se cereau împãrþite rãspunsurile, studenta cu bandanã portocalie se aplecã în faþã
spre cele douã interlocutoare ºi le privi pe rând, strãduindu-se parcã sã le smulgã prin hipnozã ultimul dram de nehotãrâre din suflet.
— Uitaþi cum facem. Sanda se ocupã de racolarea ºi
trierea fetelor.
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— Crezi c-o sã aibã ce tria? întrebã coana Stela, neputând sã tacã.
— Oho. N-aveþi idee ce face studentul român în tranziþie pentru un ban. Aºa, consider cã nu m-aþi întrerupt.
Eu o sã am grijã de promovare ºi-o sã iau legãtura cu niºte domni profesori dispuºi sã testeze cunoºtinþele candidatelor. O sã trebuiascã sã-i cointeresãm cumva ºi pe ei.
Poate le oferim servicii gratuite un semestru, vedem noi.
Dumneavoastrã, doamnã Milcu, aveþi de fãcut douã lucruri. Sã ne gãsiþi niºte camere în care sã funcþionãm ºi
sã conduceþi afacerea. Cu ajutorul meu, bineînþeles.
Perspectiva matronatului îi surâse coanei Stela, însã fãrã
sã-i distragã atenþia de la cealaltã însãrcinare.
— Pãi de unde camere, maicã, pãcatele mele? În asta
stai tu, iar eu m-am mutat la sorã-mea ca sã te las singurã,
cum ai vrut. Altceva n-am avut, nu am ºi nici n-o sã am
vreodatã. A, sã nu uit. Dacã vine bibiloiu’ tãu pe-aici ºi vede
în ce te-ai bãgat?
— Cine, Mugur? O sã zicã mersi când o sã vadã cã are
de unde alege. Nu vã faceþi probleme, e inofensiv. Mai bine
puneþi-vã mintea la contribuþie ºi dibuiþi niscai camere libere. Cam într-o lunã ar fi bine sã ieºim pe piaþã.
— Începutul conteazã enorm, rosti axiomatic Sanda
Comºa, completându-ºi colega ºi stingând la rândul ei o
þigarã în scrumierã.
Discuþia celor trei declanºã energii consumate febril ºi
spornic. Sanda îºi luã misiunea în serios chiar din ziua urmãtoare, sondând cu sârg terenul printre studentele din
anii trei ºi patru ºi întocmind la final o listã de opt tinere
care pãreau sã dea satisfacþie la toþi parametrii: discreþie,
bust, igienã, orizont literar, voce plãcutã, dezinhibiþie totalã ºi simþ al aventurii. Membrele octetului îºi asumarã
fãrã nazuri o nouã identitate, convinse cã era preferabil
sã despartã apele ºi sã nu lase douã lumi paralele sã facã
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nici cel mai mic efort de suprapunere. În afara amfiteatrelor ºi a sãlilor de curs le chema Sherry, Apricot, Peach,
Plum, Orange, Pear, Strawberry ºi Tangerine. Ideea de a
le atribui nume de fructe fusese a Ancãi.
La rândul ei, aceasta dovedi un curaj vecin cu inconºtienþa când se apucã sã batã la uºile mai multor catedre
filologice ºi sã solicite întrevederi cu o serie de academici
sobri ºi preocupaþi, chipurile pentru verificarea neoficialã
a nivelului de pregãtire al câtorva colege alãturi de care
ea, Anca Dragoslav, plãnuia sã înfiinþeze o revistã interdisciplinarã. Stratagema izbuti, deºi fetei îi fu imposibil
sã-ºi dea seama dacã onorabilii mirosiserã ceva sau, dimpotrivã, îºi pãstraserã intacte candorile juvenile. Aºa stând
lucrurile, cele opt studente susþinuserã prima ºi ultima serie de examene din viaþa lor de care nu mai depindeau
bursele sau ierarhiile finale, ci angajarea fermã în solda
coanei Stela ºi definitivatul în ipostaza de preotese ale corpului ºi ale minþii. Universitarii nu fãcurã rabat de la calitate, examinând conºtiincios, cu o rigoare teutonã ºi o
inflexibilitate spartanã. Lui Apricot ºi celorlalte li se ceru,
bunãoarã, sã analizeze contrastiv Meºterul Manole de Blaga
ºi Turla de Golding, sã stabileascã similitudini tematice între
Aºteptându-l pe Godot ºi Deºertul tãtarilor, sã lege Huckleberry Finn
de Changi ºi sã distingã nuanþele tuturor traducerilor româneºti din Villon ºi Baudelaire. Trecerea de la literatura
comparatã la teoria literaturii fu un calvar. Era un spectacol fascinant ºi totodatã lacrimogen s-o vezi pe Tangerine, o roºcatã minionã, cu rotunjimi capabile sã producã
furnicãturi în degetele unui cãlugãr cistercian, dându-ºi cu
pãrerea despre semem ca text virtual, despre caracterologia monadicã ºi interpretanþii complecºi sau despre izotopiile discursive transfrastice cu disjuncþie paradigmaticã.
Era o încântare s-o urmãreºti pe Sherry etalându-ºi bogãþiile indicibile ale decolteului ºi turuind despre eroarea

34

bazar bizar

intenþionalitãþii, topologiile culturale, modalitãþile de transcendere a imanenþei sau hipercodificarea retoricã ºi stilisticã. Era un deliciu s-o asiºti e Strawberry aºezându-se
picior peste picior în fustiþa care îi acoperea un tatuaj din
trei ºi pronunþându-se în legãturã cu poetica lui Jakobson,
ambiguitãþile lui Empson, fabula lui Eco, simbologia lui
Todorov sau mecanismul hermeneutic al lui Steiner. Stresul fu atât de puternic pentru noul val de hetaire, încât
plonjonul în apele artelor figurative li se pãru o joacã de
copii. Pear construi o argumentaþie convingãtoare pe marginea obsesiilor zoomorfice ale lui Gaudí, Apricot enunþã
principiile pointilismului, Plum teoretizã creaþia timpurie a lui Giacometti, iar Orange încheie apoteotic, cu o
trecere în revistã hors concours a categoriilor estetice ale lui
Burke. La capitolul muzicã nu avu loc nici o testare, dat
fiind cã fetele demonstraserã pe parcurs cã puteau conversa cu partenerii exigenþi ºi despre Muzica apelor, ºi despre
The Wall, nefiindu-le strãine nici tensiunile wagneriene,
nici discografiile complete Ten Years After, Bad Company,
Yngwie Malmsteen sau Jefferson Airplane. Una peste alta
(la figurat, fireºte), cele opt graþii erau pregãtite. ªi chiar
nerãbdãtoare.
Între timp coana Stela avu parte de o misiune la fel de
spinoasã. Femeia chibzui câteva zile de una singurã, fãrã
sã cearã ajutorul nimãnui. Nu era o chestiune de viaþã ºi
de moarte, ci ceva mult mai serios: o chestiune de bani.
Combinaþia în care era pe punctul de-a intra, alãturi de
Anca Dragoslav ºi Sanda Comºa, nu putea sã aibã succes
în absenþa unui spaþiu ferit de ochii clevetitorilor. Stela
ºtia prea bine ce virus redutabil era strãvechea bâr fã româneascã, motiv pentru care mãsurã de zece ori înainte
sã taie o datã, ca sã evite din capul locului regretele tardive. În cele din urmã, dupã ce stãtu cu picioarele în apã
rece ºi rãsuci mai multe variante pe toate pãrþile, ajunse
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la concluzia de care simþise deja cã nu avea cum sã scape:
trebuia sã cearã concursul celorlalte patru vecine din cercul vãduvelor. Era, neîndoios, cea mai bunã soluþie.
— Steluþo, ai înnebunit? fu prima reacþie a coanei Gela
trei zile mai târziu, când femeia decise sã le invite pe toate
la un coniac în garsoniera preluatã de Anca, plecatã la
cursuri de la opt dimineaþa.
— Fãi, femeilor, ce-i cu voi, v-aþi supãrat pe bani? se înfurie Stela, deranjatã de miopia vecinelor ºi de neputinþa
lor de a gândi pe termen lung. Pân-acu’ boceaþi cã nu v-ajungeþi cu pensiile, iar când vã iese norocu-n cale îi daþi
cu picioru’. Ia judecaþi niþel, sã vedeþi ce frumos or sã se
aranjeze lucrurile.
Complicea Ancãi Dragoslav le schiþã planul de bãtaie
în cât de puþine cuvinte putu, insistând asupra originalitãþii ideii ºi asupra viitorului tihnit care se întrezãrea dacã
aveau sã meargã toate conform graficului.
— Vã daþi seama, n-a mai existat aºa ceva la noi, se inflamã ea, împrumutând ceva din forþa de persuasiune a
tinerei sale chiriaºe. Ia sã v-aud, cine se duce la curve? ªoferu’ de TIR, ãla care n-are pe ce pune mâna acasã ºi ãla
c-o nevastã urâtã ca un film turcesc. A, ºi strãinii care agaþã
piþipoance prin hoteluri. ªtoar fele de pe centurã sau bor feturile de la „Dunãrea“ sau „Inter“, cu atâta ne lãudãm.
ªi uite cã deodatã apare ceva nou. Ceva unde sã te simþi
bine ºi înainte sã dai la pompã, ºi dupã, nu doar în timpul. Ceva stilat, mã, fetelor, ceva cu ºtaif, cum n-a mai vãzut Bucureºtiu’ ãsta nenorocit de când se ºtie. Vine omu’,
îi faci un pic de conversaþie, îl laºi sã batã câmpii, te mai
încontrezi cu el, da’ blând, nu ca la tocºouri, mai schimbi
o idee, mai bei o cafeluþã ºi dacã între timp i se face ºi de
cotoi pe varzã, îl serveºti. Da’ nu cu banii pã noptierã, ca
la Crucea de Piatrã. Nu, îl iei cu biniºoru’, îl drãgãleºti,
te pisiceºti, mai rupi o vorbã-douã pã franþuzeºte, îi mai
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faci un masaj, îi mai sugi un deget, mã rog, sã le-auziþi pe
fete, sunt maestre emerite, ce mai.
— Sã-l vãd io p-ãla lu’ care-i mai arde de discuþii când
ºi-o pune o nurlie poalele în cap în faþa lui, bombãni mafientã Mela. Ãstora le e gându’ la una ºi bunã, Stelo, ascultã-mã pe mine.
— Nu vorbi aºa, fato. Pãi tu crezi cã primim pe oricine?
Vrei sã ne ia peºtii de pe Magheru la ciomege? Nu, soro,
n-avem treabã cu ãºtia care-nvârt covrigu’ sau cu chinezii
din angrouri. Clienþii noºtri sunt oameni finuþi, ce naiba.
— „Clienþii noºtri“? se mirã Ela. Da’ vãd cã te-au bãgat
astea mici în horã. Bravo, n-am ce zice. Femeie bãtrânã
ºi cu frica lui Dumnezeu.
— Numai cu frica lui Dumnezeu mori de foame, dragã.
Iar eu dacã pot sã mai scot un ban, scot, mã ºtii doar. Dar
uite cã vreau sã vã fac ºi vouã un pustiu de bine. Ce ziceþi,
puneþi coteþele la bãtaie?
— Pãi bine, Steluþo, ºi pe fãtuþa mea de la drept unde-o trimit? întrebã Ela derutatã.
— Ia vezi, nu-i rea de muscã?
— Aoleu, da’ spurcatã eºti. Nu þi-am spus cã-i cu ochii-n
cursuri de dimineaþã pânã seara? Doar n-oi vrea s-o amesteci ºi pe ea în ciorba asta.
— Atunci fã-i vânt. Inventeazã ceva, orice. Hai cã te
pricepi.
— Poate mã dã naibii-n judecatã. La câte legi îi trec prin
mânã, precis gãseºte vreo ºurubãrie ºi mã leagã de gard.
— Fii serioasã, Elo. Te descurci, n-am eu grija ta. Voi
ce ziceþi, suratelor? Vã bãgaþi?
Dupã consultãri tumultuoase, Nela, Mela ºi Gela conchiserã cã propunerea vecinei lor merita riscul. Bineînþeles,
cu condiþia sã n-o facã pe gratis, lucru pe care coana Stela
avu grijã sã-l lãmureascã imediat. În primele sãptãmâni,
poate chiar luni, nu aveau sã încaseze mare lucru. Aºa era
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la început, trãgeai targa pe uscat. Însã dupã ce se puneau
pe picioare aveau sã le vinã ºi banii. Mai întâi sume nesemnificative, apoi din ce în ce mai mult. Pe principiul
paºilor mãrunþi. Iar dacã totul mergea bine, într-un an
puteau sã închirieze un spaþiu în centru, sã-l amenajeze
cum scrie la carte ºi sã-ºi reia garsonierele în primire. Pânã
atunci… pe la prieteni sau pe la neamuri, n-aveau încotro. Era grea vãduvia, ce-i drept, dar depindea de ele s-o
facã rentabilã.
În primele zile ale unui noiembrie neaºteptat de însorit ºi vesel, scara de la bloc a cvintetului domestic se transformã cu adevãrat în templu al deliciilor intelectuale ºi
trupeºti. Garsoniera coanei Stela deveni dispecerat ºi salã
de primiri, în vreme ce Ela, Gela, Nela ºi Mela se mutarã
provizoriu ºi le fãcurã loc celor opt curtezane repartizate
pe perechi, în funcþie de afinitãþi: Sherry cu Orange, Peach
cu Tangerine, Plum cu Apricot, iar Strawberry cu Pear.
Odatã organizat sistemul ºi efectuatã o reclamã discretã,
întreprinzãtoarelor le rãmase de fãcut un singur lucru, poate
cel mai greu în momentul acela: sã aºtepte. Sã aºtepte ºi
sã se roage sã nu-ºi fi stors creierii degeaba.
Cel dintâi client se dovedi a fi un asistent universitar
de la românã, mãcinat de frustrãrile acumulate ani de zile
în compania unei soþii gen jandarm cu fustã, în faþa cãreia deschidea gura doar ca sã cearã voie sã ducã gunoiul
sau sã plimbe pudelul. Coana Stela preferã sã rãmânã în
umbrã ºi, pititã în dosul uºii de la baie, sã fure meserie
de la Anca Dragoslav. Studenta cu bandanã portocalie îºi
tratã musafirul cu o cafea la ibric ºi o bomboanã, îl lãsã sã
le savureze ºi sã se acomodeze cu decorul ºi, abia dupã ce
se convinse cã tracul momentului fusese depãºit, începu
sã-i deducã preferinþele. Asistentul era un cinefil împãtimit,
însã nu avea cu cine sã discute despre recitalurile actorilor favoriþi sau despre operele de referinþã ale diverºilor
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regizori. ªi vorba aia, vedea filme serioase, nu Die Hard sau
Aliens. Cât despre o fatã anume, îi era totuna. Important
era sã gãseascã pe cineva dispus sã-ºi deschidã urechile,
nu picioarele. Anca Dragoslav îl aprobã întru totul, ºtiind
însã cã Peach, de pildã, le putea face pe amândouã cu acelaºi succes.
— Am înþeles cã te-ar interesa un tur de manivelã, stimate domn, îl abordã aceasta cinci minute mai târziu, pe
tonul unei deferenþe jucate, sub care palpitau promisiuni
ameþitoare. My name is Peach, I love the beach, but I ain’t no
bitch.
Asistentul o privi curios ºi relativ timorat. Nu pricepea
boabã de englezã, însã vocea joasã a fetei ºi costumaþia ei
interbelicã, de vampã întreþinutã de un capo mafioso, îl convinserã sã se apropie de canapeaua de sub fereastrã.
— Bunã… bunã ziua. Mã numesc…
— Nu vreau sã ºtiu, îl întrerupse Peach cu blândeþe.
Poþi sã fii Bogie ºi eu Laureen. Poþi sã fii Paul ºi eu Joanne.
Poþi sã fii o umbrã tarkovskianã sau un monstru wendersian. Poþi sã fii omul invizibil sau omul-elefant. Hai, aºazã-te,
tinere prinþ ºi spune-mi ce vânt te-aduce.
— Pãi… voiam… sã vorbim, bâigui stins asistentul.
— Asta ºi facem, Rambo, asta ºi facem deocamdatã. Ah,
vãd cã te-ai crispat. Nu te dai în vânt dupã Sly, nu? Drept
sã-þi spun, nici eu. Iartã-mã. ªi despre ce vorbim, domnul
meu? se interesã suav Peach, aºezându-se picior peste picior
ºi lãsând sã i se vadã o gambã ºi un început de coapsã de
care privirea universitarului se lipi ca marca de scrisoare.
— Despre fi-filme, se poticni tânãrul, gândindu-se probabil cum avea sã-ºi justifice întârzierea în faþa Brunhildei cu mâinile în ºold care-l aºtepta acasã.
— O, ce incitant, oftã ademenitor Peach ºi se cuibãri
pe canapea alãturi de el. Ce bine ne potrivim. ªi eu aº pãpa
cinema pe pâine, zãu dacã nu. Dimineaþa, la prânz ºi seara.
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Slavã Domnului cã existã HBO-ul, mãcar poþi sã vezi un
film cap-coadã fãrã sã te piseze cu reclame.
— Decodarea fracturatã a mesajului se poartã peste tot
în ultima vreme, generalizã asistentul, pe care Peach aflã
cã-l chema Sorin Silistraru. ªi în literaturã, ºi în teatru,
chiar ºi în picturã.
— Hm, ai dreptate. Dar parcã fractura filmicã e cea mai
penetrantã. ªi planurile paralele, ºi flash-back-urile sunt
la ele acasã. Uitã-te la Truffaut, uitã-te la René Clair.
Abilã ºi acomodantã, tânãra izbuti sã combine conversaþia cinefilã cu apropierea fizicã de partener. Disecã toate
capcanele în care cãzuse Jacqueline Bisset în Noaptea americanã ºi-i îndepãrtã un fir de pãr de pe sacou. Îi evocã pe
fraþii Lumière þi-i desfãcu nodul de la cravatã. Elogie virtuþile imaginii din Regula jocului ºi-i deschise nasturii cãmãºii dinspre ale cãrei subsuori venea un iz amestecat de
deodorant ieftin ºi transpiraþie provocatã de emoþie. Silistraru nu rezistã mult. Dupã cinci minute de tachinãri
libertine vru sã se descheie la curea ºi sã-ºi dea jos pantalonii, numai cã Peach îl blocã fermã, continuând sã surâdã,
uitându-se ca hipnotizatã la umflãtura care i se vedea în
poalã ºi sperând cã sfiosul asistent universitar sã nu facã
atac de cord în faþa ei.
— Stai, avem tot timpul. Nu vrei un strugure? Putem
sã-l mâncãm împreunã ºi sã citim o cronicã a Eugeniei
Vodã. Sau sã comparãm Hamlet-ul lui Olivier cu al lui Branagh. Îþi vine sã crezi cã am avut orgasm dupã ce l-am vãzut pe Welles în Othello?
Silistraru roºi violent ºi îºi coborî privirile. Nu era obiºnuit cu acest tip de confidenþe. Îºi dãdu seama cã era pândit de dilema mãgarului lui Buridan. Voia la fel de mult
s-o tãvãleascã pe pãpuºica asta neobrãzatã ºi sã discute despre toate filmele care-i veneau în minte. ªi în fond, chiar
dacã i se îndeplinea doar una dintre dorinþe, tot era bine.
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Numai cã Peach era generozitatea întruchipatã. O jumãtate de orã mai târziu, aceasta îºi culcã musafirul într-un 69 care îi crescu pulsul la cota maximã, dupã care
îl întinse cu faþa în sus, crucificându-l cu sãruturi care îi
marcau apãsat carnaþia, ºi îl rãsfãþã cu un masaj ce-l aduse
în pragul exploziei. Silistraru fugi cu gândul la This Is America ºi la episodul spãlãtoriei de maºini unde angajatele
frecau parbrize cu sânii ºi cu fesele. ªtiind cã nu se mai
putea abþine, vru s-o ridice pe fatã deasupra lui ºi sã se
lase cãlãrit la nemurire.
Peach prinse miºcarea. Printr-un artificiu specific meºteºugului, îºi temperã clientul ºi-l fãcu sã amâne descãrcarea, izbutind totodatã sã reînchege discuþia pe teme
cinematografice.
— Care-a fost comedia care þi-a plãcut cel mai mult?
se interesã ea, scormonindu-i cu limba în ureche.
— Gol… puºcã.
— ªi cea mai proastã?
— Cred cã Dogma. Da, Dogma. Categoric. Abia dupã
aceea aº pune Tãntãlãul ºi gogomanul. Iar pe trei… Cactus
Jack.
— Da? se mirã Peach. Bine, dar e prima comedie-pastiºã de dupã perioada romanticã. Tot ce vezi acum, de la
Formidabilul la Ace Ventura, de-acolo se trage. E pentru prima datã cã Hollywood-ul îºi conºtientizeazã hibele. Un caz
excepþional de exorcizare a rãului prin râs. America autoironicã, a opta minune a lumii, nu gãseºti? Iar Kirk Douglas a fost de basm.
— Pãreri ºi pãreri, acceptã pe jumãtate asistentul. Din
punctul meu de vedere, cel mai bun actor din toatã aiureala aia a fost calul.
— Apropo de actori. Dacã s-ar turna un remake dupã
Bucuria vieþii, pe cine-ai vedea în rolul lui Van Gogh?
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Silistraru nu rãspunse imediat. Îi mozoli cu sârg unul
dintre sfârcuri lui Peach, îi sãrutã în treacãt pântecele cald
ºi îºi plimbã o mânã pe sânii ei cu o atenþie de merceolog care controleazã un lot de export pentru Elveþia.
— O sã râzi. Pe Wilem Dafoe. Famelicul malefic.
— Mda, e o idee. Îhî, ai dreptate. Încerc sã mi-l imaginez. Pãi… sã ºtii c-ar merge. Ar merge bine. Dar de
Geoffrey Rush ce zici?
— Îi lipseºte demenþa din priviri.
— Kevin Bacon?
— Are prea multã.
— Tom Hanks?
— Ãsta cine mai e?
Peach râse neprefãcut ºi îºi ferici musafirul cu un sãrut interminabil, care îi antrenã pe cei doi într-o nouã rundã de acrobaþii erotice la capãtul cãrora Silistraru clipi des
ºi se frecã la ochi, nevenindu-i sã creadã. Nu se mai simþea ca Mickey Rourke în Nouã sãptãmâni ºi jumãtate, ci mai
degrabã ca Randy West în Pe la spate – III. Mai zãbovi în
patul lui Peach aproape o orã, timp în care explorã cu
ea, pe lângã pãrþile ascunse ale propriilor corpuri, influenþele occidentale din filmele lui Mizoguchi, descriptivismul frust al lui Oliver Stone, dubla conºtiinþã la Bergman
ºi somptuozitatea eºecului la Antonioni. Fata deplânse criza
de idei a lui Polanski („de la Tess încoace nu ºtiu sã mai
fi scos ceva ca lumea“), iar asistentul filozofã pe tema actorilor care, sub povara gloriei, nu mai puteau intra în pielea personajelor fãrã sã facã apel la condiþia lor de vedetã.
(„Vezi tu, în Propunere indecentã Redford nu joacã un miliardar, ci pe Redford însuºi încercând sã joace un miliardar.“)
Înainte de-a pleca, Silistraru fãcu un duº prelungit ºi avu
elementara înþelepciune de-a refuza o mânã de ajutor din
partea lui Peach. Se sãpuni vârtos, se clãti de câteva ori,
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dãdu jetul la maximum ºi sperã din tot sufletul lui de bãrbãþel prigonit cã vigilenta doamnã Silistraru nu avea sã miroasã nimic. Nici la propriu, nici la figurat. Se îmbrãcã fãrã
grabã ºi, dupã ce îºi aranjã cravata, dãdu sã vâre mâna în
buzunar. Fata simulã o jenã fãrã margini ºi-l lãmuri cã banii erau un lucru prea meschin pentru sufletul ei avid de
prietenie („sentimentele sunt intarifabile, nu?“), pentru
corpul ei dornic de noi ºi noi experienþe („eºti tânãr, domne, tânãr“) ºi pentru spiritul ei înnobilat de discuþiile despre Toshiro Mifune ºi Hilary Swank („Dar de Tom Cruise
în Rain Man ce pãrere ai? Stã sau nu lângã Hoffman?
Aud?“) În schimb, apãsã pe un buton aflat la capãtul patului, iar dupã douã minute se auzi o bãtaie în uºa în al
cãrei cadru se ivi silueta Ancãi Dragoslav. Studenta cu bandanã îl conduse pe asistent în garsoniera coanei Stela, pentru rezolvarea pãrþii prozaice a lucrurilor, în timp ce Peach
dãdea fuga la baie, râzând de data asta în gura mare. Un
etaj mai jos, Silistraru achitã la coana Stela în persoanã.
— Trei sute de mii în plus, maicã. Jumate pentru conversaþie, jumate fiindcã a fost fãrã prezervativ, decretã femeia, informatã deja despre conþinutul sesiunii.
Cu mâna pe clanþã ºi petrecut îndatoritor de Anca,
tânãrul universitar se întoarse ºi întrebã ºoptit:
— Am un prieten burlac, topit dupã rhythm and blues
ºi soul. Se poate?
— Cum sã nu, mãmicã, sigur cã se poate. Este pentru
toate gusturile, spuse coana Stela ca o precupeaþã nerãbdãtoare sã vândã tot ca sã n-o prindã întunericul în piaþã.
— Oricum, daþi un telefon pentru programare, adãugã
Anca. Fetele sunt disponibile de dupã-masa pânã noaptea
târziu. Totuºi, preferãm sã ºtim din timp.
În aceeaºi searã, douã garsoniere de pe scara unde locuia cvintetul vãduvelor cunoscurã o animaþie aparte. La
etajul patru, acasã la Nela (unde actualele ocupante erau
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Plum ºi Apricot), vecinele se vãzurã la o dulceaþã ºi-un lichior, nerãbdãtoare sã afle din gura coanei Stela sub ce
auspicii avusese loc debutul lui Peach în noua ei îndeletnicire. Cele opt curtezane, plus Anca Dragoslav ºi Sanda
Comºa, se întâlnirã în garsoniera-dispecerat a Stelei, unde
comandarã prin telefon trei pizze ºi douã baxuri de bere,
gata sã sãrbãtoreascã evenimentul. Însã nici nu se îndepãrtã bine Tangerine de casetofonul la care pusese ultimul
Everything but the Girl, cã se auzi zbârnâitul telefonului.
Anca ridicã receptorul imediat, convinsã cã era coana
Mela, care avea s-o roage sã dea muzica mai încet.
— Da?
— Pisi? Eu sunt. Aoleu, ce-i gãlãgia asta? Faci nuntã?
Era Mugur, alias þuþuraº, alias bibiloiul. Deprinsã din
fragedã pruncie sã mintã cursiv ºi convingãtor, Anca îi motivã pe datã plusul de decibeli.
— Sunt cu niºte colege. E ziua uneia ºi n-a avut unde
sã ºi-o serbeze. Ce faci, pe unde eºti?
— Acasã, unde? Ziceam cã poate-ajung luni sau marþi
pe la tine. La o parolã…
— …la o cafea, continuã studenta în locul lui. ªtii care-i chestia, peste douã sãptãmâni aveam un parþial nasol
ºi trebuie sã tocesc. Hai s-o lãsãm pe mai încolo, te superi?
— Nu, pisi, când vrei tu.
— Te sun eu. Nu-i exclus chiar sã dau o fugã acasã. Se
duc banii ãºtia, ceva de groazã. În rest, toate bune?
— Þac-pac. M-am bãgat la jandarmi. De lunea trecutã.
— Zãu?
— Pãi, ce sã fac? Altundeva n-am gãsit ºi m-am sãturat
sã frec menta. Aºa mãcar mai iau ceva mãlai.
— Bravo. Presupun cã de-acum trebuie sã te salut cu
„sã trãiþi“.
— Eºti numai bunã de instrucþie, pisi. Abia aºtept sã-þi
dau culcaturi, grohãi salivând þuþuraºul.
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Anca se strâmbã la receptor, stârnind râsetele lui Sherry
ºi Strawberry, iar dupã douã-trei minute îºi expedie interlocutorul ºi se întoarse în mijlocul fetelor chiar în clipa
când Sanda Comºa le propunea sã gãseascã o denumire
pentru întreprinderea la care aveau sã lucreze de-acum
încolo.
— Naked Truth, îndrãzni Plum.
— Aº, e preþios, obiectã Anca. Pe lângã asta, dac-o pui
pe madam Stela sã pronunþe, îi cade proteza.
— Sexperience, zise Orange.
— Fumat. ªi nu-i obligatoriu sã fie ceva englezesc.
— La zeama bordelezã, sugerã Apricot.
— Hai cã eºti scârboasã.
— De ce, mã? De la „bordel“.
— Filoclub, rosti Peach.
— Poate Faloclub, ricanã Tangerine.
— Nu, nu. Filoclub nu-i rãu. Poate sã-nsemne orice,
îºi dãdu cu pãrerea Sanda, aprobatã din cap de Anca Dragoslav. Ce ziceþi, rãmâne Filoclub?
Fetele acceptarã fãrã mari împotriviri. N-avea nici un
rost sã despice firul în patru ºi dupã aceea sã mãnânce pizza
rece ºi sã bea bere caldã. Cât despre Anca, îºi notã în gând
s-o mediteze niþel pe coana Stela la bunele maniere. Cuvântul de ordine în toatã povestea era „stil“. Nu puteai sã
i te adresezi unui cadru universitar cu „maicã“ ºi nici sã-i
arunci în faþã cã-l taxai suplimentar fiindcã fãcuse sex neprotejat. Cizelarea unei þaþe care se scãrpina cu cheile te
miri pe unde era o misiune anevoioasã, dar trebuia dusã
la îndeplinire. Cu orice risc.
În câteva luni, afacerea înflori încet ºi sigur. La început
rãzleþi ºi întâmplãtori, clienþii devenirã treptat fideli ºi din
ce în ce mai mulþi. Combinaþia preparatã de trioul coana
Stela–Sanda Comºa–Anca Dragoslav ºi servitã de octetul
studenþesc era pe cât de tentantã, pe atât de rarã. În câte
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locuri te mai puteai bucura de un asemenea dozaj? Unde
mai gãseai pe cineva capabil sã asorteze baletului sacadat
al copulãrii un comentariu la misterele eleusine sau o dezbatere despre motivul reinserþiei ontologice în romanul
sud-american contemporan? Cine se mai mândrea cu niºte
vestale ale plãcerii de pe buzele cãrora culegeai nu doar
fãgãduiala unor dulci nebunii, ci ºi gânduri despre semnificantul lui Saussure? Câþi erau privilegiaþii care îºi rezolvau concomitent excesul de hormoni ºi dilemele culturale?
Conform anticipãrilor, dupã un an ºi trei luni de provizorat, coana Stela strânse suficient capital ca sã închirieze
un spaþiu cu vad mai bun, aproape de kilometrul zero.
Cum era normal, fiecãrei fete îi fu repartizatã o camerã
numai a ei, amenajatã cu farmec, discreþie ºi bun-gust. Tinerele erau în general mulþumite. Câºtigau frumuºel, se
mai ºi amuzau din când în când, iar promovarea examenelor încetase sã fie o problemã din clipa când doi dintre profesorii cei mai severi descoperiserã o lume nouã
la pieptul lui Apricot sau între pulpele lui Pear. Micile insatisfacþii erau discutate lunar, de faþã cu Anca, Sanda ºi
coana Stela, ºi în majoritatea cazurilor rezolvarea lor nu
întârzia sã se producã. În linii mari, totul mergea ca pe
roate, spre sincera invidie a cuibului de vãduve: „A dracu’ Stela, s-a scos ºi de data asta.“ Recompensate onorabil
cât timp îºi oferiserã garsonierele, cumetrele se fereau sã
batã toba, ºtiind prea bine cã orice scurgere de informaþii le putea pune în situaþia de a da cu subsemnatul la secþie. Veniturile, atâtea câte erau, circulau departe de ochii
Fiscului, iar statul ar fi fost ºocat sã descopere ce forme
curioase ajunsese sã îmbrace evaziunea.
La parterul imobilului, coana Stela deschise o florãrie
cochetã ºi intimã. Ideea fusese a Sandei Comºa. Fata gândise spaþiul cu pricina ca pe un preludiu înmiresmat al
întâlnirilor de tainã de la cele douã etaje ºi fusese de acord
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sã pozeze în vânzãtoare. Clienþii stabilimentului aveau un
cod numai al lor: intrau în florãrie ºi cereau douã garoafe albe, chipurile pentru o înmormântare. Dupã ce plãteau, primeau florile unite printr-o foiþã de staniol în care
era ascuns un pãtrãþel metalic pe care era gravat numãrul camerei unde erau aºteptaþi. Alegerea partenerei nu
mai era opþiunea lor, ci a Ancãi Dragoslav, care þinea evidenþa aºa-numitului grafic de ocupare. Pe de altã parte,
succesul ºedinþei de amor intelectual era garantat indiferent dacã în spatele uºilor capitonate se afla Sherry sau
Tangerine, Strawberry sau Peach. În atâtea luni de rodaj,
fiecare dintre cele opt studente se instruise suficient ca
sã acopere cu egalã dezinvolturã ºi competenþã întreaga
plajã a subiectelor de discuþie.
La un moment dat, coana Stela sesizã o diversificare mãgulitoare, dar totodatã riscantã a clientelei. Deºi reflexul
dubitativ nu o caracteriza, femeia începu sã se întrebe dacã
nu cumva întrecuse mãsura. Nu de alta, dar pe uºa florãriei intrau de la o vreme nu doar universitari, ci ºi vedete
rock, plasticieni, câþiva ziariºti (puºi sã jure cã nu aveau
sã divulge nimic în presã) ºi chiar doi-trei politicieni a
cãror viaþã personalã era oricum subiectul preferat al tabloidelor. Fetele fãcurã faþã fãrã emoþii, ba chiar nutrirã
sentimentul cã standardul valoric al conversaþiei scãzuse
odatã cu lãrgirea gamei de oaspeþi. Orange nu reuºi sã
convingã un membru al comisiei pentru culturã din senat cã Augusto Roa Bastos nu avea un frate producãtor
de þigãri, Sherry îl surprinse pe unul dintre arhitecþii cu
firmã ai Capitalei confundându-l pe Cat Stevens cu Shakin’ Stevens, Strawberry aflã din gura unui textier de muzicã uºoarã cã în Chile ºi Paraguay se vorbea latina, iar
Apricot îi zâmbi complezent unui colonel de infanterie
care îi mãrturisi cã învãþase esperanto fiindcã abia aºtepta
sã meargã acolo. Totuºi, astea erau mofturi. Filoclubul avea
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vânt din pupa ºi nu mai stãtea nimeni sã caute nod în
papurã.
Dacã i-ar fi spus cineva coanei Stela cã, dupã aproape
doi ani de strãdanii, proiectul ei avea sã se ducã pe apa
sâmbetei din cauza unui accident aviatic, mica întreprinzãtoare i-ar fi râs în nas. Într-un sfârºit de mai cu vreme
caldã ºi cer senin, pilotul unui elicopter militar fãcu infarct în timpul unui zbor în care avea la bord trei capi de
la comandamentul trupelor de jandarmi ºi se prãbuºi cu
aparatul într-o pãdurice de la marginea Bucureºtiului. Tragedia þinu prima paginã a gazetelor doar o zi, pânã când
comisia de anchetã stabili cã nu fusese vorba nici de sabotaj, nici de o eroare umanã. Familiile îndoliate primirã
condoleanþele a doi miniºtri, dublate de promisiunea ca
de obicei neonoratã a sprijinului financiar, în timp ce fiecare judeþ îºi trimise doi reprezentanþi la funeraliile ce urmau sã aibã loc la Ghencea militar.
Când aflã cã trebuia sã plece la Bucureºti împreunã cu
un coleg din Deva, sergentul-major ªotângã Mugur nu jubilã defel. Ca pe mulþi provinciali, capitala îl perplexa ºi-l
punea nu de puþine ori în situaþii stânjenitoare. Deplasãrile precedente — tot mai puþine la numãr — se datoraserã în totalitate Ancãi Dragoslav. În ultima vreme însã,
studentei cu bandanã portocalie parcã nu-i mai ardea de
þuþuraºul ei. Pe lângã asta, n-o mai prindea niciodatã singurã. Ba dãdea peste bãbãtia care-i închiriase garsoniera,
ba peste o arãtare blondã, asexuatã ºi nesuferitã, care fuma
ca o ºerpoaicã ºi-l privea de sus, cu sprâncenele arcuite
într-un circumflex amuzat, de parcã ar fi vãzut un dromader pe rotile. În sinea lui, bibiloiul avusese din capul locului anumite îndoieli cu privire la rezistenþa în timp a
relaþiei cu Anca. Vraja corupãtoare a Capitalei putea sã subjuge ºi naturi mai robuste decât fata unor funcþionari din
Simeria. Aºa stând lucrurile, nu era de mirare cã o gãsea
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mai schimbatã de la o întâlnire la alta. ªi poate cã era normal ca la un moment dat sã-ºi uite prietenul de acasã. Eventual sã dea peste altcineva. Era în firea lucrurilor. Dacã se
gândea bine, Mugur nici mãcar nu regreta armonia inefabilã a unor vise comune, ci doar sporadicele sesiuni amoroase în decursul cãrora — putea sã bage mâna în foc —
Anca îi oferise delicii de negãsit la vreo altã fatã din oraº.
Înaintea înmormântãrii, sergentul-major trecu pe la comenduirea garnizoanei, unde lãsã cumpãrãturile fãcute
pentru cei de acasã, urmând sã le ridice în drum spre garã.
Cum colegul din Deva avea la rândul lui niºte probleme
de rezolvat, cei doi stabilirã sã se întâlneascã direct la cimitir. Þuþuraºul dãdu sã coboare la metrou, însã la jumãtatea drumului îºi aminti cã nu cumpãrase flori. Nu-ºi
putea permite sã aparã la mormânt cu mâna goalã, îl mai
raporta cineva la unitate ºi dãdea de bucluc. Nu-i cunoºtea pe rãposaþi ºi nu aprinsese nici o lumânare pentru sufletul lor. Totuºi, convenþiile trebuiau respectate.
Împinse uºa de la intrarea în florãrie, dar nu vãzu pe
nimeni înãuntru. Aºteptã câteva secunde, fãcu doi-trei paºi
printre aranjamentele florale, tuºi aluziv, iar în cele din
urmã de dupã o draperie lila apãru o tânãrã cu pãrul strâns
la spate, care bombãni agasatã „Unde naiba o fi Sanda
asta?“ înainte de a i se adresa cu o umbrã de jenã în glas:
— Bunã ziua. Spuneþi, vã rog.
— Sãru’ mâna. Douã garoafe albe, domniþã.
Fata se aferã cam o jumãtate de minut dincolo de tejghea, cu spatele la jandarmul cãruia îi întinse apoi cele
douã flori prinse cu staniol.
— Treizeci de mii.
Þuþuraºul plãti cu bani potriviþi, îºi vârî portofelul în
buzunar ºi preluã garoafele din mâna tinerei. Simþi ceva tare
în locul unde se gãsea foiþa argintie de staniol. O desfãcu
atent, se uitã la plãcuþa pe care era gravat un 8 compus din
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douã cerculeþe suprapuse ºi, ridicându-ºi privirile, vãzu cã
vânzãtoarea îl îndeamnã cu un gest discret sã se piardã
în spatele draperiei. Ce chestie, intri prin faþã, ieºi prin
spate, îºi zise sergentul-major, convins cã mãsura — absurdã, dupã pãrerea lui — fusese luatã într-una dintre zilele aglomerate pentru florãrese (de pildã, de sfinþii
Constantin ºi Elena) pentru fluidizarea fluxului de clienþi.
Bine, bine, dar ce era cu optul ãla? Se þinea vreo tombolã? Sau fusese al optulea cumpãrãtor al zilei? Tocmai se
pregãtea sã-ºi rãspundã la întrebãri, când observã cã la parter nu se mai afla nici o ieºire ºi cã era obligat sã urce o
scarã în spiralã. Sui treptele cu un pas vioi ºi imediat pe
dreapta vãzu o uºã pe care se gãsea un 8 care semãna leit
cu cel de pe plãcuþa ascunsã în peticul de staniol. Ciocãni
prevenitor, mirându-se de toatã ºarada, iar pe urmã apãsã pe clanþã ºi intrã.
— Fii bine-venit, tinere ostaº. Ce faci, îl salvezi pe soldatul Ryan?
Bãnuind cã avea parte de un nou cinefil, Peach se decise pentru o abordare mai vivace. Se ridicã de pe sofaua
pe care o surprinsese intrarea jandarmului, se apropie de
el cu buzele întredeschise, mimând bucuria produsã de
prezenþa eroului neînfricat, ºi i se aruncã în braþe, frecându-ºi pieptul de vestonul lui aspru ºi cãlcat. Scãpat teafãr
dintr-un sãrut de generic, Mugur ªotângã îºi înfrânse candorile ºi înþelese — mai lent decât s-ar fi cuvenit — cã florãria era un paravan ºi nimic altceva. Uimirea i se acutizã
abia când de pe coridor rãzbãtu în camerã un glas încãrcat de reproº ºi vai! atât de cunoscut, care îºi încheie apostrofa pe un ton ce nu admitea replicã: „Am spus clar, în
afarã de mine nu-i repartizeazã nimeni pe clienþi. Ce Dumnezeu, am vorbit cu pereþii?“ În clipa urmãtoare uºa se
deschise ºi în alcovul rafinat al lui Peach nãvãli Anca Dragoslav în persoanã. Cu un ultim efort, þuþuraºul izbuti sã-ºi
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mai dilate pupilele cu un centimetru, înainte de-a ºuiera
excedat:
— Ce cauþi aici, pisi?
— Da’ tu? ripostã studenta cu bandanã portocalie, probând o admirabilã stãpânire de sine. Nu þi-am zis sã suni
înainte sã vii la Bucureºti? Þi-am zis sau nu þi-am zis? De
unde dracu’ ai aflat de chestia asta? ªi ce crezi, cã dac-ai
venit în uniformã, o sã cadã lumea pe spate? Asta crezi?
Sau vrei reducere?
Nedorind sã asiste la ceea ce pãrea sã fie începutul unei
discuþii cât se poate de dezagreabile, Peach se scuzã ºi ieºi
din camerã. Foºtii amorezi rãmaserã singuri ºi continuarã
ostilitãþile la do de sus pânã când Orange, care se afla alãturi, le bãtu în perete ºi le ceru sã umble la potenþiometru. Amãrâtei îi cãzuse pe cap un diplomat indian care nu
numai cã o gâdila cu mustãþile, dar voia sã converseze despre raportul dintre imnurile vedice ºi filozofia limitei la
existenþialiºti. Exact tãrãboiul lor îi lipsea.
Douã ore mai târziu, la câþiva paºi de mormintele celor
patru victime ale accidentului aviatic, sergentul-major de
jandarmi ªotângã Mugur încã nu reuºise sã scape de golul care i se cãscase în suflet. Prietena lui, Ancuþa lui micã
ºi zburdalnicã, plecase la facultate ºi ajunsese la bordel.
Nu era studentã, ci codoaºã. ªi în toate lunile astea îºi bãtuse joc de el ca de ultimul tâmpit. Îl minþise cu neruºinare. Ce-or sã zicã oamenii din Simeria când or sã afle?
se întrebã þuþuraºul pradã deznãdejdii, în timp ce douã
lacrimi izvorâte dintr-o ciudã fãrã margini i se prelingeau
simetric pe obraji. Ce tânãr simþitor, îºi ziserã neamurile
dispãruþilor, aflate în imediata lui apropiere. Bietul copil,
plânge dupã niºte oameni pe care nu i-a vãzut în viaþa lui.
Ce inimã largã. ªi ce lucru mare, solidaritatea ostãºeascã.
Întors acasã, bibiloiul avu de luat o decizie simplã. Între a lãsa timpul sã cicatrizeze rana ºi a forþa citarea pe
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ordin de zi pentru denunþarea unui atentat la bunele moravuri, el optã pentru cea de-a doua variantã, deºi nu ºtia
cã, în acest fel, nu se rãzbuna doar pe Anca Dragoslav, ci
ºi pe pramatia bãtrânã care-i închiriase camera. Filoclubul îºi închise porþile chiar în ziua divulgãrii, provocând
tristeþea anevoie camuflatã a câtorva sute de beneficiari
ai rãsfãþului început în patru garsoniere ºi continuat deasupra micii florãrii din centru. ªi totuºi, în vreme ce iniþiatoarele ºi animatoarele proiectului se pregãteau sã dea
piept cu justiþia, Mugur ªotângã stãtu strâmb, judecã drept
ºi conchise cã, în ciuda pocinoagelor, ideea Ancãi nu fusese rea deloc. Motiv pentru care, dupã trei luni de expectativã, puse mâna pe telefon ºi îºi sunã un fost coleg
de liceu din Hunedoara.
— Luþã, sunt Mugur. Auzi, bã, neamþu’ ãla al tãu care
voia sã bage bani într-un minihotel mai e pe felie? Vreau
sã-i propun o afacere.

chitila sunrise

r

eciti încruntat paragraful. Nu suna rãu, dar nici nu
spãrgea cerul. Fraza era limpede, cuvintele în general bine
alese. ªi totuºi, ceva nu mergea. Îi era imposibil sã spunã
ce anume. Ceva. Suflul epic? Posibil. Ritmul? Nu era exclus. Subiectul? Nu, nici vorbã. Dacã se apuca sã schimbe
subiectul, trebuia sã refacã totul. ªi nu avea timp. Editura
începuse deja sã-l preseze. Pânã la termenul de predare
mai avea exact o lunã. Dacã îl rata, pierdea un tren care
nu oprea în multe gãri. Dacã se încadra… cine ºtie? Poate
cã recunoaºterea aceea — care ºi aºa întârziase nepermis,
dupã pãrerea lui — avea sã-ºi facã în sfârºit simþitã prezenþa. O prefaþã semnatã de un nume cu greutate, cu recenzie favorabilã (la comandã sau nu, asta conta mai
puþin) ºi totul ar fi luat o întorsãturã fericitã. Dumnezeu îi
era martor cã, de câþiva ani, numai la asta visa. În fond,
era normal sã vrei sã-þi vezi numele în librãrii ºi în reviste.
Cei care susþineau sus ºi tare cã scriu doar ca sã scape de
ghemul de foc care le sfâºie mãruntaiele i se pãreau suspecþi. Iar cei care-l considerau veleitar — ce-i drept, nu
puþini — se simþeau, probabil, ameninþaþi. Sã-i ia dracu’!
Smulse foaia din maºinã cu un gest teatral, o fãcu ghem
ºi o aruncã la coºul de hârtii, pe jumãtate gol, de sub birou. Ãsta era unul dintre handicapurile scrisului pe computer — nu-þi permitea nici o undã de histrionism. Nu-þi
plãcea ceva, apãsai frumuºel pe delete ºi totul dispãrea într-o clipã. Fãrã scene autentic sau fals dramatice, fãrã poze
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ale frustrãrii reflectate de geamul nu foarte curat din stânga biroului. În plus, totul se fãcea pe muteºte, nu se auzea
nimic. Pe când maºina de scris oferea perspective radical
diferite. De câte ori nu se înfiorase la sunetul abrupt ºi
ultimativ — harºt! — care consfinþise, odatã cu scoaterea
grãbitã a foii, zeci ºi zeci de eºecuri narative. De câte ori
nu-ºi admirase puterea de-a o lua de la capãt, asistat de
lumina albã a lãmpii de birou ºi vizitat de o muzã inspiratoare pe care nu izbutise niciodatã s-o convingã sã-i rãmânã alãturi timp îndelungat. De câte ori nu-ºi promisese,
privindu-ºi chipul oglindit în geam, cã o sã treacã peste
toate piedicile ºi o sã-ºi supunã destinul de etern ghinionist. De câte ori nu oftase dezamãgit, de câte ori nu fantazase necontrolat despre succese iluzorii, de câte ori nu-ºi
muºcase pumnii cu încheieturile albite, de câte ori nu plânsese nevãzut ºi neauzit, de câte ori nu-ºi amintise de loialitãþile interesante ale atâtor confraþi faþã de puternicii zilei…
Ochii i se oprirã pe un raft de bibliotecã pe care stãtea — stingher ºi parcã ruºinat — singurul roman pe care-l
publicase pânã în prezent. Restul raftului era un „spaþiu
de devenire“ populat deocamdatã de dosare, casete audio ºi câteva suveniruri, în aºteptarea celorlalte volume ce
aveau sã-i compunã opera. SILVIU MURANY — NU VÂNAÞI CASCADE. Cine Dumnezeu l-o fi pus sã aleagã un
titlu atât de tâmpit? Avea o rezonanþã gospodãreascã, utilitarã, de care îºi dãduse seama tardiv. Nu vânaþi cascade.
Nu cãlcaþi pe iarbã. Nu atingeþi firele. Iniþial aºternuse pe
hârtie zece titluri posibile, însã le tãiase pe rând de pe
listã, fiindcã nici unul nu era destul de frapant ºi original. Fiecare trimitea cu gândul la altceva, putând sã-i creeze cititorului un sentiment de déjà lu care l-ar fi expus pe
el, ca autor, sarcasmelor ºi bãnuielilor de tot felul. De fapt,
asta era marea lui problemã: tot ce fãcea pãrea inspirat din
altã parte, copiat sau imitat. Iar în ultima vreme pacostea
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asta îi contaminase ºi scrisul. Ceea ce era mult mai grav.
Douã cãrþi îi fuseserã refuzate tocmai din aceastã cauzã.
Indiferent cât ºi-ar fi dorit sã dea uitãrii totul, îi era cu neputinþã. Cele douã episoade, care — culmea! — semãnau
leit unul cu altul, îl bântuiau ºi azi, turnându-i plumb în
picioare ºi împingându-l spre o fundãturã din care nu ºtia
dacã avea sã mai poatã ieºi vreodatã.
Se ridicã de la birou, se îndreptã spre rastelul cu CD-uri,
alese unul, îl introduse în aparat ºi ieºi pe balconaºul care
dãdea spre curtea din spate a vecinilor, aprinzându-ºi o
þigarã din care trase cu nesaþ de douã ori. Dupã câteva clipe, vocea de înger decãzut a lui Glenn Frey îi însoþi gândurile ºi-l ajutã din nou sã plece undeva departe, într-o
lume numai a lui, unde nu-i mai putea reproºa nimeni cã
fiecare gest era proba unui mimetism involuntar ºi deopotrivã jalnic.
It’s another tequila sunrise
Staring slowly across the sky
She said good-bye.
He was just a hired hand
Working on the dreams he planned to try
The days go by.
Eagles. Trupa adolescenþei lui. Crescuse fredonându-le
cântecele ºi sperând cã, odatã ºi-odatã, o sã-i poatã vedea
pe viu în concert. Se înnegrise de ciudã când auzise de
desfiinþarea grupului, jubilase apoi la vestea reunirii. Îºi
dãduse ultimii bani din buzunar pe un exemplar nepiratat din Hell Freezes Over, albumul de întoarcere la treabã.
Cât despre Glenn Frey, era febleþea lui. Chiar dacã reflectoarele se fixau de obicei asupra lui Don Henley. Sau poate
tocmai de aceea. Glasul acela vicios ºi mângâietor, cald ºi
jucãuº, voluptuos ºi catifelat. Figura de Cristos descins la
Woodstock. Grija aproape paternã cu care se apleca asupra
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chitarei, implorând-o tandru sã scoatã sunetele acelea tânguitoare la auzul cãrora o întreagã generaþie palpitase isteric în sãli ºi pe stadioane. Iar mai presus de orice, hiturile.
Who’s Been Sleeping in My Bed, Smuggler’s Blues ºi, bineînþeles, Tequila Sunrise. Hotãrât lucru, lui Silviu Murany i-ar fi
plãcut sã fie Glenn Frey.
— Faci o pauzã? S-au blocat rotiþele?
Mona, fata vecinilor, îl privea amuzatã de pe scaunul
de plastic alb pe care se aºezase ca sã-ºi savureze cafeaua
ºi sã se lase încinsã de soarele sfârºitului de varã. Avea ºaptesprezece ani ºi visa — cum altfel? — la o carierã de fotomodel. Stabilise un fel de complicitate cu Murany. Era
singura la curent cu preocupãrile lui literare („Eºti scriitor ºi stai în Chitila? Nu ºtiu dac-o sã te creadã cineva.“),
iar el era singurul care îi cunoºtea planurile.
Murany încuviinþã din cap ºi-i fãcu ºmechereºte cu
ochiul.
— Trebuie unse.
— Dã-i cu whisky. Am auzit cã merge.
Scriitorul zâmbi acru ºi îºi reprimã un gest plictisit. Nu
credea defel cã pana de idei ar fi putut dispãrea prin tratare etilicã, în ciuda a tot ce auzise ºi citise despre condeierii care îºi extrãgeau sevele creatoare de pe funduri de
sticlã. Pe lângã asta, bãutura îl moleºea instantaneu. Cu
ani în urmã, fãcuse o pasiune subitã pentru o barmaniþã
pe care, dupã îndelungi tatonãri, o adusese acasã, fãgãduindu-i o cinã romanticã ºi o noapte de neuitat. Mâncaserã cu mãsurã, bãuserã câte douã pahare de vin roºu,
ascultaserã muzicã, iar pe urmã tânãra se dusese sã facã
duº, dându-i de înþeles cuceritorului cã turnirul sexual putea începe. Când ieºise din baie, intrase agale în dormitor, unde zâmbetul calin i se topise ca prin farmec când
îl vãzuse rãstignit în mijlocul patului, sforãind de mama
focului ºi debranºat de la tensiunea eroticã a nopþii ce stã-
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tea sã înceapã. Barmaniþa îi umblase prin buzunare, îi luase
bani cât sã-i ajungã pentru taxi, îi lãsase douã-trei rânduri
tãioase ºi plecase ofuscatã. Din ziua aceea, Murany devenise
prietenul fidel al apei minerale ºi al sucurilor de fructe.
— Acum despre ce mai scrii? îl întrebã Mona, dându-ºi
capul pe spate ºi abandonându-se total razelor de soare.
Murany nu-i rãspunse imediat. Mai întâi îi studie, cu
un interes cvasiºtiinþific, corpul acoperit simbolic de un
costum de baie portocaliu. Mai ºtii, dacã ajunge fotomodel de-adevãratelea? îºi zise el. Am la cine sã vin dupã sponsorizare pentru altã carte. Dac-oi mai putea sã scriu.
— Despre un ºahist chinez care emigreazã în State ºi
ajunge campion mondial. Exact în ziua când obþine titlul,
aflã cã are o tumoare pe creier. ªansele de supravieþuire
sunt minime. Din fericire, oamenii de ºtiinþã tocmai sunt
pe punctul de-a descoperi un tratament. Din pãcate…
— Cei care au gãsit tratamentul sunt chinezi, iar Partidul refuzã sã salveze un trãdãtor apatrid, încheie fata în
locul lui.
— Era chiar aºa previzibil? se minunã sincer Murany.
Mona clãtinã din cap.
— Seamãnã cu o chestie pe care am citit-o mai demult
într-un almanah de vacanþã. Numai cã nu era cu un chinez, ci cu un rus. ªi era cosmonaut, nu ºahist.
Scriitorul oftã exasperat. Nu deschisese în viaþa lui un
almanah, aºa cã nu putea fi vorba nici mãcar de o preluare
inconºtientã a tramei. Coincidenþã? Ce fel de coincidenþã
era asta care te punea de fiecare datã în inferioritate? Nu
trecuserã decât câteva clipe ºi Mona bãtu, fãrã sã vrea, încã
un cui în capacul coºciugului în care se pregãtea sã intre
gloria literarã a vecinului ei.
— Care ziceai cã-i titlul cãrþii ãleia de-acum trei ani?
— Nu vânaþi cascade.
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— Nu ºtiam de ce-mi sunã cunoscut, se dumiri în fine
fata, dând uºor din cap. Nu le ai cu fotografiile?
Murany negã vehement. Era unul dintre lucrurile care-l enervau cel mai profund. Viaþa la conservã.
— Cam tot când ai scos tu cartea… ba nu, cu un an
înainte, a fost o expoziþie mare la Dalles. Au venit o mulþime de pozari care umblaserã prin munþi ºi fãcuserã filme
dupã filme. S-a dus ºi taicã-meu, ºtii cât îi place sã cutreiere
pe unde paºte capra neagrã. Unde mai pui c-a luat ºi-o
menþiune.
— ªi?
— Cam tot aºa se numea ºi expoziþia. „Vânãtorii de cascade.“
Silviu Murany avu brusc un pronunþat sentiment de
inutilitate. Dacã tot ce-mi trece prin cap i-a mai trecut ºi
altcuiva, ce rost are sã mai fac umbrã pãmântului? se întrebã el decepþionat. Atrase de începuturile unui nou cântec care se auzea dinspre CD player, gândurile îi fugirã
din nou la Glenn Frey. Ferice de el, îºi spuse Murany. Nu
i-a zis nimeni de la casa de discuri: Ne pare rãu, dar Soul
Searching cam sunã a Bob Dylan. Sau: Mda, e reuºitã Taxi
Girl, pãcat cã aduce niþel cu Neil Young. Sau: Common
Ground? Pãi asta nu-i a lui Billy Joel?
Mona îºi terminã cafeaua ºi se ridicã sprintenã de pe
scaun.
— Gata, te duci la ºcoalã?
Fata pufni excedatã.
— E vacanþã, maestre. Se vede cã n-ai copii. Am primit un fluturaº pentru o preselecþie. Fac o încercare, poate-mi iese norocu-n drum.
Mãcar þie sã-þi iasã, gândi Murany, întrebând apoi cu
voce tare:
— Ceva legat de modã?
— Un casting. Doar nu crezi cã plec dansatoare la Istanbul.
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— Succes, îþi þin pumnii.
— Roagã-te sã iasã bine. Dacã dau lovitura, în doi ani
or sã creascã preþurile la case în zonã. Vorba aia, lume subþire. Scriitori, manechine, nu te joci.
Murany surâse complezent. Ar fi mizat oricând pe viitoarele succese ale Monei în locul propriilor împliniri ca
prozator. În plus, poate cã una din explicaþiile chixurilor
lui repetate avea legãturã chiar cu zona unde trãia. Avea
dreptate Mona. Cum naiba sã stai în Chitila ºi sã fii scriitor? Vãzuse o groazã de interviuri la televizor ºi constatase cã mai toþi greii literaturii locuiau pe strãzi ºi în cartiere
exclusiviste, selecte, rezervate protipendadei. Boteanu,
Dorobanþi, Bordei, Cotroceni, Câmpina, Aviatorilor, Cartierul Francez, Kogãlniceanu, Ana Ipãtescu. Pânã la urmã,
era o chestiune de statut. Nu puteai sã aspiri la premii ale
Uniunii ºi sã mergi zilnic cu tramvaiul 45 pânã la marginea oraºului. Cum sã împaci prezenþa la cocteiluri simandicoase cu vecinãtatea locativã a unui cârnãþar fraudulent
ºi a unei fiþe al cãrei ideal în viaþã era trupa lui Costin Mãrculescu? Ce impresie i-ai face unui critic dacã l-ai invita
la tine la prânz ºi l-ai plimba pe strada Mântuirii, intrarea
Anecdotei ºi fundãtura Sârguinþei? Ca sã fii scriitor, scriitor adevãrat, „de-ãla cu pedigri“, trebuie sã te muþi din
haznaua asta, îºi impuse tacit Silviu Murany, intrând la loc
în casã ºi trãgând perdeaua.
Vestea proastã era cã, pânã la urmã, trebuia sã modifice
totul. Nu putea sã-ºi ia gândul de la bazaconia aia de almanah. Dacã-i cãzuse în mânã ºi editorului? Se fãcea de
râs. Avea sã-l ºtie toatã breasla ca pe un cal breaz. Asta-i
mai lipsea. Da, da, riscul era prea mare. Inasumabil. Pãcat,
mare pãcat. Muncise degeaba aproape patru luni. Dar…
fie. O sã schimbe ce se putea schimba ºi o sã se prezinte
peste o lunã la editurã cu un roman rescris din temelii.
ªi poate cã de data asta n-o sã mai aibã nimeni obiecþii.
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Murany petrecu patru sãptãmâni în slujba exclusivã a
literaturii. Conºtient cã simpla cosmetizare a textului nu
era suficientã, se hotãrî sã o ia — a câta oarã? — de la capãt. Scrise febril, între opt ºi unsprezece ore pe zi, decuplându-se de la toate celelalte activitãþi. Renunþã la
televizor, radio, ziare ºi reviste. Ieºi din casã numai pentru strictul necesar. Mâncã rar, doar când îºi auzi maþele
ghiorãind. Refuzã sec puþinele invitaþii la masã ale celor
câþiva prieteni pe care-i mai avea ºi se declarã indisponibil pentru orice vizitã la domiciliu. Ca o culme a sacrificiului, decise sã nu se uite nici mãcar la meciurile din NBA,
convins cã bunul Dumnezeu îi va aprecia strãdaniile ºi-l
va rãsplãti în consecinþã. Îºi lãsã barbã, se spãlã tot mai rar
ºi se neglijã aproape cu desãvârºire. Uitându-se la un moment dat în oglindã, constatã cu o necenzuratã bucurie
cã, pe mãsurã ce aspectul lui fizic se degrada, noua carte
prindea contur tot mai apãsat, înflorea de la o zi la alta ºi
se închega mai frumos decât precedenta. Deznãdejdea
fãcu loc euforiei. La urma urmei, poate cã ieºise în câºtig. La fiecare recitire, îºi consolidã convingerea cã, de data
asta, tot rãul fusese într-adevãr spre bine. Nici nu mai conta cã aruncase trei sute de pagini la coº sau cã slãbise opt
kilograme în mai puþin de-o lunã. ªi ce dacã nu ºtia cine
se clasase pe primul loc în clasamentul pe medalii la Olimpiadã? Mare pagubã. Mãcar în felul ãsta sã se jertfeascã
ºi el.
Jigãrit, tras la faþã, cu mâinile tremurânde, cu ochii roºii, duºi în fundul capului, mirosind a transpiraþie ºi simþindu-se ca dupã o cursã de maraton în inima deºertului,
Silviu Murany îºi terminã noua variantã de roman cu douã
zile înaintea termenului de predare ºi cu o lunã ºi jumãtate înaintea propriei zile de naºtere. De obicei, treceau
cam cincizeci de zile pânã când editorul citea materialul
ºi-þi comunica decizia finalã. Ce putea fi mai frumos de-
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cât sã þi se accepte cartea tocmai de ziua ta? Naºterea ºi
renaºterea. Ei bine, da. Viaþa merita trãitã.
În sfârºit. În sfârºit. În sfârºit. În sfârºit.
O pace deplinã se înstãpâni pe Murany dupã citirea ultimei fraze a romanului. Ieºise bine, ce mai. Trebuia sã fii
orb, ignorant sau rãu intenþionat ca sã-i conteºti valoarea.
Scriitorul îºi îndreptã privirea spre un afiº cu Eagles care
veghea pe peretele de deasupra biroului, fixându-l întrebãtor pe Glenn Frey. Tu ai avut vreodatã asemenea emoþii,
amice? Ai habar cu ce se mãnâncã speranþa? Dar disperarea? Aiurea. Te-ai dus frumuºel la studio, te-ai întâlnit
cu Henley, cu Meisner, cu Felder ºi cu Walsh, ai mai scos
un hit, ai mai lansat un disc, þi-ai mai îngrãºat contul ºi
te-ai pus cu burta la soare prin Maldive sau Seychelles. Trai
neneacã.
Acum însã, Murany începu sã se legene cu iluzia cã ieºise soarele ºi pe strada lui. Viitorul se anunþa atât de luminos, încât poate cã era bine sã aibã ochelarii de soare în
buzunar. Cu sentimentul datoriei împlinite, se ocupã în fine
de igiena personalã îndelung ocultatã. Se bãrbieri riguros,
se delectã cu o baie recuperatoare, se tunse sport, se întoarse acasã, fãcu un duº ca sã scape de firicelele de pãr
care-i rãmãseserã lipite de ceafã la frizerie, se îmbrãcã elegant, cum nu-ºi amintea sã mai fi fãcut de o groazã de vreme, îºi puse grijuliu dactilograma într-o servietã-diplomat
ºi chemã un taxi. Sã moarã vecinii de invidie. Sã aibã ce
povesti pe la porþi. Când vãzu Dacia galbenã opritã la bordurã — drace, ar fi trebuit sã cearã un Mercedes! —, coborî dezinvolt cele câteva trepte de la intrare, se instalã pe
bancheta din spate, îi dãdu adresa ºoferului ºi deschise geamul, aruncând o privire satisfãcutã peste tot ce putea cuprinde. Zâmbi victorios, în timp ce maºina o lua din loc.
Dacã ziua bunã se cunoaºte de dimineaþã, dispoziþia directorului de editurã se deduce din surâsul secretarei sau
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din absenþa lui. Olguþa afiºa o mimicã veselã, semn cã ºeful ei era în toane bune.
— Poftiþi, luaþi loc, îl întâmpinã ea pe Murany. Îl anunþ
imediat pe domnul director cã aþi venit. O cafea, o apã
mineralã?
— Puþinã cafea ºi-atât. Mulþumesc.
Secretara formã un interior, spuse „A venit domnul Marony“ (întotdeauna îi stâlcea numele), ascultã atentã, dãdu
din cap ca în faþa unui interlocutor invizibil ºi puse receptorul în furcã.
— Vã roagã sã aºteptaþi câteva minuþele. E prins cu altcineva.
— Nici o grabã, rosti culant scriitorul, pe când Olguþa
îi turna cafea dintr-un filtru aºezat pe o mãsuþã joasã, sub
geam.
Ce diferenþã între cum sunt primit azi ºi cum m-a tratat mãgarul ãla data trecutã, îºi zise Murany, amintindu-ºi
de precedenta întâlnire cu un editor, altul decât cel la care
fãcea anticamerã acum. Nesimþitul, cãruia nu merita sã-i
rosteascã numele nici mãcar în gând, îºi ºtersese pantofii
cu el. Vocea lui îi rãsuna ºi la ora asta în urechi: „Ce faci,
dom’le, mã crezi venit cu pluta? Crezi cã, dacã-mi trimiþi
poezii scrise de Nichita ºi semnate de mata, gata — m-ai
driblat ca-n curtea ºcolii? Fii, dom’le, serios. Apucã-te,
dom’le, de-o meserie cinstitã, nu umbla cu prostii.“ Ar mai
fi avut vreun rost sã se disculpe? Sã-i spunã cã nu deschisese în viaþa lui un volum de Nichita, în afara lecturilor
obligatorii din liceu? Sã-i arate ciornele ºi sã-i demonstreze
cã totul fusese o afurisitã de coincidenþã? ªi oricum, poeziile semãnau doar ca stil ºi atmosferã, nu existau versuri
identice. Îºi aducea aminte ca ieri de tãcerea obiditã în
care se zidise, cu ochii adunaþi într-un colþ al parchetului,
cu mâinile împreunate în poalã ºi cu nodul cravatei ameninþând sã-l sufoce dintr-o clipã în alta. Iar pe ecranul min-
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þii îi rãmãsese întipãritã nu doar furia explozivã a directorului, ci ºi expresia de dispreþ suveran a secretarei care,
fãrã îndoialã, trãsese cu urechea la uºã ºi-l însoþise apoi
cu o privire în care nu putuse ghici cât era dezgust ºi cât
milã.
— Vã rog, domnule Murany.
Iulian Cumpãtã îl aºtepta în pragul uºii. Scriitorul se
ridicã, îi strânse mâna ºi îl însoþi în birou. Editorul îºi aprinse
un More mentolat, îi întinse pachetul musafirului sãu, care
refuzã politicos, ºi se lãsã în scaunul masiv deasupra cãruia fusese înrãmatã diploma de excelenþã obþinutã la un
recent târg de carte.
— Ia sã vedem, ce ne-aþi adus?
— Pãi… un roman… romanul pe care trebuia… mã
rog, aveam termen de predare mâine. Gata, l-am terminat,
spuse Murany, lovind uºor servieta-diplomat cu palma, parcã
pentru a-ºi face curaj.
— Îmi daþi voie? întrebã Cumpãtã, cu un zâmbet în colþul gurii.
— Ããã… sigur, cum sã nu. Poftiþi, ãsta e.
Editorul luã dosarul cu teancul de foi dactilografiate
din mâinile jilave ale scriitorului, îl deschise, se uitã la titlu ºi dãdu câteva pagini la întâmplare. Apoi mãsurã din
ochi grosimea dactilogramei ºi îºi împreunã degetele în
dreptul bãrbiei, sprijinindu-ºi coatele de birou.
— V-aº sugera sã umblãm niþeluº la titlu, domnule Murany, zise el pe un ton vag profesoral. Þara huzurului nu
prea merge.
— De ce?
Cumpãtã tuºi strategic ºi îºi privi afabil interlocutorul.
— Printre altele, fiindcã e titlul unui roman de Heinrich Mann. Probabil cã v-a scãpat.
Murany roºi instantaneu ºi simþi un gol în stomac. Altã
dandana. Iar? IAR???!!! Chiar nu putea sã scape niciodatã
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de coºmarul ãsta? Directorul editurii sesizã zbuciumul interior al celuilalt ºi se grãbi sã-i vinã în ajutor.
— Nu e deloc o dramã. Se mai întâmplã. ªtiþi ce, lãsaþi-mi timp s-o dau unui redactor de carte ºi poate vã propune el douã-trei variante de titlu. Ce ziceþi?
— De… de acord, e foarte bine aºa, acceptã Murany,
care începuse deja sã-ºi doreascã sã scurteze întrevederea
cu editorul ºi sã nu rãmânã o secundã peste cât era nevoie.
Însã Cumpãtã nu pãrea grãbit sã punã capãt discuþiei.
— Cred cã v-am mai întrebat, dar nu mai þin minte.
Ce aþi mai publicat?
— Un roman ºi niºte povestiri prin reviste. Destul de
multe, de altfel. Mai am ceva în lucru, tot un roman. Sper
sã-l termin pânã la sfârºitul anului.
— Aha. Bravo, vã felicit. Avem din ce în ce mai puþini
autori harnici.
Murany nu-ºi dãdu seama dacã fusese þinta unei ironii
sau i se fãcuse un compliment. Din fericire, Cumpãtã îºi
continuã ideea, nepãrând sã-l intereseze prea mult dacã
musafirul lui îl asculta sau nu. Vorbi despre noile tendinþe
editoriale ºi se arãtã reticent faþã de cei care îºi hârciogãreau articolele, editorialele sau interviurile, þinând morþiº
sã le vadã publicate ºi în volum. Tunã ºi fulgerã împotriva
comisiei de acordare a subvenþiilor, pe care o acuzã de partizanate fãþiºe. Beºteli câþiva miniºtri pentru politicianism,
le imputã confraþilor diverse practici neloiale, evocã nostalgic aerul respirabil de odinioarã ºi încheie trecând în
revistã prioritãþile care trebuiau bifate pentru ca editura
sã-ºi pãstreze cota de piaþã.
— Cred cã v-am plictisit de moarte, încheie el, obligându-l pe Murany sã nege printr-un gest pe cât de ferm, pe
atât de nesincer. Oricum, mã bucur cã am stat de vorbã.
Olguþa are telefonul dumneavoastrã?
— Da, da, îl are precis.
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— În regulã, zise Cumpãtã, ridicându-se ºi determinându-ºi invitatul sã-i urmeze exemplul. Dau cartea la citit ºi
ne mai auzim. Dar nu mai devreme de o lunã, o lunã ºi
jumãtate.
Murany îºi luã rãmas-bun de la editor, o salutã pe secretara care îi rãspunse la fel de jovial ca la sosire ºi ieºi
din apartamentul direcþiei cu o servietã-diplomat goalã ºi
cu mintea doldora de întrebãri. Afarã se rãcorise neaºteptat, norii se adunaserã pe cer ºi ploaia se pregãtea sã cadã
binefãcãtoare asupra oraºului. Primii stropi udaserã deja
trotuarul. Murany plecase de acasã fãrã umbrelã, aºa cã
traversã grãbit, intrã într-un bar aproape pustiu, comandã
o apã tonicã ºi o pungã cu fistic ºi se strãdui sã-ºi punã ordine în gânduri.
Dupã o jumãtate de orã, când pãrãsi localul, se simþi
remontat psihic. Una peste alta, lucrurile decurseserã bine.
Parcã nici povestea cu Þara huzurului nu i se mai pãrea
atât de apãsãtoare. Pãi, ia sã luãm muzica pop-rock, se îmbãrbãtã el. Existã un hit cãruia îi zice The Power of Love ºi
pe care-l cântã Jennifer Rush? Existã. Are ºi Huey Lewis
un The Power of Love? Are. Dar Frankie Goes to Hollywood?
La fel. ªi-atunci de ce sã nu fie permisã ºi Þara huzurului
de douã ori? Adicã Sadoveanu ºi Fraser au voie sã scrie
fiecare câte-o Creangã de aur, dar dacã titlul meu a mai apãrut ºi în altã parte e de rãu. Sã nu te enervezi?
Pânã la urmã, Silviu Murany reuºi sã se tempereze. Cumpãtã îl primise frumos ºi îi dãduse speranþe reale. Romanul nu era rãu deloc. ªansele de publicare crescuserã
simþitor. Ce sens avea sã-ºi mai facã sânge rãu pentru niºte fleacuri? Or sã-i schimbe titlul. Ei, ºi? Nu era nici primul, nici ultimul în situaþia asta. Sã se vadã odatã în librãrii.
Din partea lui, n-aveau decât sã-i punã ce titlu voiau. Puþin
îi pãsa.
Anticipând succesul, Murany se hotãrî sã reînnoade legãturile cu lumea, pe care singur le retezase pentru a-ºi
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canaliza toate energiile în direcþia scrisului. Îºi sunã prietenii, îi chemã de câteva ori pe la el ºi, bineînþeles, îi povesti totul cu lux de amãnunte Monei. Reîncepu sã cumpere
ziare ºi sã se uite la televizor, preferând, ce-i drept, transmisiunile sportive ºi filmele de aventuri. Reveni în circuit
cu inima largã, mai sigur pe el ca niciodatã, nerãbdãtor sã
primeascã un semn de viaþã de la editurã ºi mâhnit doar
la gândul cã nu avea o familie pe care s-o facã pãrtaºã la
apropiata lui izbândã. Îºi însemnã în calendar data întâlnirii cu Iulian Cumpãtã, ca pe un memento menit sã-i insufle optimismul necesar ori de câte ori simþea cã începe
sã i se clatine moralul.
Zilele treceau greu, neverosimil de greu. Dupã o sãptãmânã de ploi torenþiale, oraºul cãzuse din nou sub dictatura caniculei. Trecãtorii se prelingeau pe trotuarele
încinse, vânând peticele de umbrã de sub streºini ca pe
niºte oaze scoase în calea lor de providenþã. Praful îneca
deopotrivã centrul ºi mahalalele. Cardiacii leºinau pe stradã, apa mineralã se epuiza mai repede decât presa de cancan, troleibuzele rablagite, cu geamuri care refuzau sã se
deschidã, deveneau teatrul tot mai multor scene de isterie, iar câinii — castraþi sau nu — se piteau pe lângã tufele din parcuri ºi pe sub maºini. Capitala era în pragul
obiºnuitei paralizii estivale. Ritmurile citadine scãdeau drastic, iar oamenii narcotizaþi aºteptau toamna ca pe o izbãvire. Cantonat într-o expectativã încrezãtoare la capãt de
Bucureºti, Murany ºtia prea bine cã începutul lui septembrie — care pentru alþii însemna sfârºitul concediului —
avea sã-i aducã împlinirea pentru care trudise cu atâta zel.
Într-o zi de marþi în care mercurul ameninþa sã spargã
termometrele, primi într-adevãr un telefon de la editurã.
Probabil cã zãpuºeala o doborâse ºi pe Olguþa, fiindcã vocea ei nu i se mai pãru lui Murany la fel de veselã ca data
trecutã.
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— Domnul director are ceva sã vã spunã, îi comunicã
ea scurt.
Scriitorul rãmase pe fir, aºteptând sã audã glasul lui
Cumpãtã. De la primele cuvinte ale acestuia, îºi dãdu
seama cã lucrurile nu stãteau nici pe departe atât de bine
cum crezuse. Ce s-o mai fi întâmplat?
— Ai televizor acasã, domnule Murany?
— Ããã… am, îngãimã Murany, observând cã editorul
îl tutuia ºi cã îi vorbea cu o lehamite pe care nu fãcea mari
eforturi sã ºi-o controleze.
— Presupun cã-l ºi foloseºti.
— Nu foarte des. Mai mult seara ºi în weekenduri.
De ce?
Cumpãtã strãnutã de douã ori înainte de-a continua.
— Cã ne-ai fãcut sã ne pierdem vremea ºi pe mine, ºi
pe redactorul de carte, mai treacã-meargã. Dar ca sã-mi vii
cu imitaþia asta penibilã e prea de tot. Te credeam om de
ispravã…
— Staþi puþin…
— Te rog sã nu mã întrerupi. Ce þi-ai zis, dacã tot e vorba de ceva care n-o sã fie publicat niciodatã sub semnãtura originalã, de ce sã nu facem o încercare? Nimic nu
se pierde, totul se transformã, nu?
Murany simþi cã se învârte pãmântul cu el.
— Ce vreþi sã spuneþi? întrebã el cu o voce stinsã.
Nu-nþeleg o iotã. Ce semnãturã originalã?
— Domnule, mãcar scuteºte-mã de circul ãsta ieftin.
Numai de coþcãriile tale nu-mi arde. Bine cã s-a uitat redactorul la emisiune ºi-a pus lucrurile cap la cap.
— Ce emisiune, pentru numele lui Dumnezeu?! izbucni
Murany.
Cumpãtã fãcu o pauzã de câteva clipe, dupã care îl puse
în temã cu aceeaºi voce egalã, din care condescendenþa
dispãruse pentru a face loc dezamãgirii. În felul ãsta,
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Silviu Murany aflã cã, nu cu mult timp în urmã, fusese descoperit manuscrisul unui roman al lui Marin Sorescu, pe
care însã urmaºii lui declaraserã cã nu aveau de gând sã-l
publice. Într-o emisiune culturalã difuzatã într-o vineri, romanul fusese prezentat pe scurt, iar subiectul lui semãna
pânã la suprapunere cu cel din cartea lui Murany.
— Ar trebui sã te dau pe mâna justiþiei ca pe ultimul
tâlhar, încheie Cumpãtã, fãrã ca vocea lui sã trãdeze altceva decât o scârbã rece, pur profesionalã. Dacã vrei sã-þi
iei opera de-aici, n-ai decât. E la secretariat. În locul tãu,
aº pune-o pe foc ºi-aº scãpa de scrum.
Murany dãdu sã mai spunã ºi el ceva, însã directorul
închisese. Simþi o mâncãrime ciudatã pe tot corpul ºi o
greaþã care-i urcã pânã în gât, gata sã-l înece. Înþelesese
bine? Fusese acuzat de furt? De plagiat? Bine, dar era imposibil. În perioada aceea nici nu deschisese televizorul.
Erau exact sãptãmânile când îºi rescrisese cu frenezie romanul. Ce se întâmpla? Ce pãcate era pus sã ispãºeascã?
Prin ce festã morbidã intrase într-un asemenea carusel?
Abia schimbase subiectul cãrþii, tocmai ca sã evite suspiciunile ºi privirile chiorâºe. Cum ar fi putut sã prevadã cã
avea sã nimereascã din lac în puþ?
Castelul de nisip se nãrui în câteva secunde, iar Murany
îºi vãzu toate planurile ambiþioase compromise iremediabil. Gustul coclit din gurã nu era nimic pe lângã disperarea care-l acoperea din nou, ca un giulgiu greu, îngheþat,
de sub care ºtia precis cã, de data asta, avea sã-i fie cu neputinþã sã evadeze.
Urmarã câteva zile de letargie. La fel ca un boxer expediat la podea, care evitã sã se ridice imediat, cãutându-ºi
adversarul din priviri ºi încercând sã-i înºele vigilenþa. Silviu Murany se închise în casã, îºi urcã maºina de scris pe
bibliotecã, de unde nu avea sã o mai coboare vreodatã, distruse metodic, fãrã furie, tot ce pusese pe hârtie în ultima
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vreme ºi îºi luã în gând rãmas-bun de la lumea înaltã ºi
atât de greu accesibilã a scriitorimii, în care pãtrunsese
pentru scurt timp, înainte de-a primi atâtea ºi-atâtea semnale cã locul lui nu era acolo. Îºi contemplã îndelung înfrângerea ºi pricepu cã era momentul unei decizii capitale.
Se simþea dezonorat, umilit ºi fãrã rost sub soare. Îºi pierduse reperele ºi, odatã cu ele, credibilitatea. Ajunsese sã-i
fie ruºine sã iasã pe stradã, ba chiar ºi sã treacã prin dreptul oglinzii. Iar pe lângã toate astea, obosise. Avea nevoie
de odihnã. De o odihnã mântuitoare, neîntreruptã.
Înainte de-a deschide flaconul cu luminal, puse pentru
ultima datã CD-ul cu Eagles. Programã player-ul pentru repetare automatã, dãdu volumul mai tare ca de obicei —
cât sã se audã ºi la vecini —, iar apoi înghiþi doi pumni
de pastile ºi se întinse pe pat. Cine se descãlþase înainte de
a-ºi face de petrecanie, ca sã nu murdãreascã aºternutul?
se întrebã absurd Murany. Parcã Pavese, îºi rãspunse el câteva secunde mai târziu. Îºi conºtientizã pe deplin gestul
abia dupã comitere, moment în care groaza îl nãpãdi ca
un torent care sparge stãvilarul. Mai multe gânduri i se
învârtejirã în minte într-un balet dement, aiuritor, din ale
cãrui umbre imprecise se ghicea conturul unui sfârºit din
ce în ce mai apropiat. Le lãsã sã joace în voie, fixând cu
ochi goi tavanul strãjuit la colþuri de pãianjeni, vegheat
de privirea uºor miratã a lui Glenn Frey ºi convins, în cele
din urmã, cã avusese parte de cele mai mari nedreptãþi
din lume. În definitiv, poate cã trebuia sã se bucure. ªi
oricum, dacã nu putuse sã scrie nimic memorabil ºi original, mãcar moartea avea sã-l diferenþieze de ceilalþi. Cine
altcineva îºi mai luase zilele din sictir?
Poliþia îl gãsi a doua zi în zori, alertatã de un vecin care
sesizase cã muzica nu se oprea ºi cã era vorba de acelaºi
disc, reluat pânã la saturaþie. Sergentul-major se pregãti
sã spargã uºa, însã înainte de asta apãsã pe clanþa care cedã
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imediat. Însoþit de un gradat, subofiþerul pãtrunse în locuinþã ºi-l descoperi pe Murany în pat, întors spre geam,
cu spatele la player-ul de la care se auzea — pentru a suta
oarã? — versiunea de studio a lui Tequila Sunrise:
Take another shot of courage
Wonder why the right words never come
You just get numb.
It’s another tequila sunrise
This old world still looks the same
Another frame…
Scriitorul ar fi fost mândru dacã i s-ar fi putut da cumva de ºtire cã jurnalul de searã începuse cu vestea morþii
lui. Probabil însã cã mândria i s-ar fi transformat într-o ciudã isterizatã dacã ar fi avut cum sã parcurgã în întregime
comunicatul:
PROZATORUL SILVIU MURANY A FOST GÃSIT MORT LA LOCUINÞA PERSONALÃ DIN CARTIERUL BUCUREªTEAN CHITILA. ÎN VÂRSTÃ DE
TREIZECI ªI PATRU DE ANI, SILVIU MURANY A
PUBLICAT ROMANUL NU VÂNAÞI CASCADE,
DISTINS CU PREMIUL DE DEBUT AL UNIUNII
SCRIITORILOR, ªI NUMEROASE POVESTIRI. DIN
PRIMELE CERCETÃRI, SE PARE CÃ ESTE VORBA
DE O SINUCIDERE PRIN INGURGITAREA UNEI
SUPRADOZE DE SOMNIFERE. SILVIU MURANY
NU ERA CÃSÃTORIT ªI NU AVEA COPII. SINUCIDEREA LUI SEAMÃNÃ IZBITOR CU CEA A CELEBRULUI ROMANCIER ªI SCENARIST TRAIAN
EFTIMESCU, DECEDAT LUNA TRECUTÃ ÎN ÎMPREJURÃRI SIMILARE. VOM REVENI CU AMÃNUNTE ÎN EDIÞIILE VIITOARE ALE ªTIRILOR.
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parteneri din toate zãrile,
cruciþi-vã!

p

regãtirile pentru simpozion intraserã pe ultima linie
dreaptã. Nouãzeci la sutã dintre invitaþi confirmaserã participarea, cei mai prompþi arãtându-se danezii, iar cei mai
leneºi — previzibil — românii. Deºi evenimentul avea loc
la Bucureºti. Sau poate tocmai de aceea. Freundschaft und
Tourismus, organizaþia germanã care tutela întâlnirea ºi
a cãrei evocare în acronim stârnea invariabile chicoteli ºi
gesturi complice printre colaboratorii din buza Dâmboviþei, mobilizase o logisticã impresionantã, pentru ca toatã
lumea sã fie mulþumitã ºi nimãnui sã nu-i lipseascã nimic.
Capacitãþi prin puterea exemplului, partenerii români se
înhãmaserã la treabã ºi puseserã la punct într-o sãptãmânã un desfãºurãtor pentru care altãdatã ar fi avut nevoie
de douã luni. Cazãri la hotelurile de cinci stele ale Capitalei, selecþia riguroasã a interpreþilor, închirierea sãlii unde
aveau sã se desfãºoare lucrãrile, fixarea meniului, asigurarea transportului individual ºi în grup, îmbinarea sesiunilor de comunicãri cu ieºirile în naturã, redactarea
programului pe zile — totul era rezolvat atent ºi fãrã fisuri. Cum banii veniserã prin Banca Mondialã, toate cheltuielile trebuiau justificate la centimã. Aºa îºi fãcu apariþia
un document inedit: chitanþa de bacºiº. Oameni care vãzuserã multe la vremea lor, furnizorii indigeni de servicii
fãcurã pe plac strãinilor pedanþi ºi lãsarã posteritãþii bileþele de genul: „Subsemnatul Ion Tãbârcã, de profesie taximetrist, declar cã am primit un extracost de 45 000 lei din partea

71

radu paraschivescu

domnului Helmuth Traubert pentru efectuarea unei curse pe distanþa Aeroportul Internaþional Bucureºti – Otopeni – Hotelul
Marriott.“ La restaurant sau la coafor, la masaj sau la florãrie, lumea se obiºnui amuzatã cu noul tip de declaraþie
care, tradusã ulterior în englezã, nu fãcea decât sã-ºi
sporeascã doza de ridicol. I, the undersigned Marin Mânjoalã,
acknowledge receipt of 30 000 Romanian lei from Mr. Bill
Mattthews representing the dinner tip in the Premiera grill-room.
Pe inconfundabila spiralã a birocraþiilor occidentale, bileþelele cu pricina ajunserã sub ochii severi ai contabililor din Bruxelles, Dublin, Viena sau Stockholm, provocând
la început ridicãri mirate ale sprâncenelor, apoi mustãciri
ºi comentarii persiflante, iar în cele din urmã hohote în
toatã regula.
Una dintre grijile capitale ale organizatorilor, poate prima dupã atragerea unor sponsori cu posibilitãþi, gata sã
acopere cheltuielile de protocol de care Banca Mondialã
nu voia sã audã, se dovedi a fi stabilirea ordinii în care
aveau sã ia cuvântul vorbitorii. Aparent lesnicioasã, chestiunea prezenta asperitãþi la limita surmontabilului, cu atât
mai mult cu cât — datã fiind gruparea acestora în funcþie de o tematicã anume — criteriul alfabetic ieºea din discuþie. Câte manevre ale diplomaþiei conjuncturale! Ce
diligenþe neabãtute! Câtã energie cheltuitã pentru a-l convinge pe locutorul grec sã se lase devansat de cel macedonean, sau pentru a-l pondera pe invitatul pakistanez pe
a cãrui mapã de lucru cineva lipise un abþibild pe care scria
„Caºmirul e al Indiei“. Un reprezentant al comisiei de organizare verificã în fiecare zi dacã ºeful statului argentinian
(chemat în calitate de preºedinte onorific al Asociaþiei
Sud-americane a Turismului) era acelaºi sau fusese înlocuit. Într-un colþ de lume unde preþul pâinii era unul dimineaþa ºi altul seara, nimeni nu mai gãsi resurse sã se mire
vãzând cã exponentul autoritãþii supreme a þãrii se schimba de trei ori pe sãptãmânã. În fine, interpreþilor pitiþi în
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cabinele din fundul sãlii li se recomandã cãlduros sã ia
legãtura cu toþi cei înscriºi la cuvânt ºi sã se asigure cã în
prezentãrile lor nu apãruserã modificãri de ultimã orã.
Lucrãrile simpozionului „Pentru un turism fãrã frontiere“ se deschiserã într-o duminicã seninã de mai, moment în care se produse ºi prima surprizã. Alocuþiunea
introductivã ºi salutul participanþilor furã rostite de un bãtrân elveþian într-un cãrucior pe rotile, singurul supravieþuitor al unui accident de teleferic petrecut undeva în
Alpii Francezi. Într-o lume doldora de regi transformaþi
în prim-miniºtri, fotbaliºti atinºi de obezitate, teroriºti sanctificaþi ºi pacienþi þinuþi în viaþã prin transplanturi de organe
de la purcei clonaþi, prea puþini tresãrirã când îndemnul
la drumeþie le fu adresat de un octogenar invalid. Li s-ar
fi pãrut la fel de normal ca maica Tereza sã laude virtuþile
gazului sarin sau ca Vladimir Jirinovski sã preia trustul Cosmopolitan. Tocmai trecuserã prin dreptul unui stand amenajat în hol, unde un funcþionar deghizat în vampir vindea
acþiuni la Dracula Park, flancat de douã frumuseþi autohtone în niºte costume naþionale suficient de transparente
pentru a stârni freamãtul concupiscent al oricui. Hotãrât
lucru, era o lume unde nu puteai lãsa garda jos niciodatã.
Pânã la pauza de prânz mai avurã loc douã intervenþii,
despãrþite de un intermezzo mai mic, pentru o cafea ºi o
þigarã. Secretarul de stat din ministerul român de Interne
elogie ridicarea obligativitãþii vizelor ca pe un miracol pe
lângã care vindecarea lui Lazãr aluneca în derizoriu. Timp
de douãzeci ºi cinci de minute, demnitarul îºi concedie
demnitatea, se prãbuºi cu voluptate în capcana discursului lacrimal ºi îºi plictisi auditoriul cu o avalanºã de patetisme ieftine, locuri comune ºi poncife în faþa cãrora
capotarã într-un târziu pânã ºi veteranii evenimentelor de
acest gen, care de zeci de ani se plictiseau masiv, temeinic
ºi egal la Osaka ºi Katmandu, Curitiba ºi Salonic, Yaounde
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ºi Santa Cruz de Tenerife. Somnolenþa unei bune pãrþi a
asistenþei se destrãmã brusc în momentul când secretarul
de stat puse o casetã video pe care fuseserã înregistrate
secvenþe de la primul revelion fãrã vize petrecut într-una
dintre pieþele publice ale Bucureºtiului. Oaspeþii strãini
se frecarã la ochi vãzând cã tineretul adunat în piaþã nu
þinea în mâini sticle de ºampanie, ci steaguri ale Italiei,
Spaniei, SUA, Africii de Sud, Angliei, Mexicului ºi Olandei. Mirarea lor crescu exploziv când interpreþii le traduserã la cascã textul imnului Hai libi intonat de un grup
de vedete ale showbiz-ului naþional. Chiar dacã sloganurile „Hopa-tropa, hopa-tropa / Nãvãlim în Europa“ ºi „De
marþi, de joi / Venim la voi“ avurã parte de periajul prudent al celor care asigurau traducerea, mulþi invitaþi nu-ºi
puturã reprima sentimentul inconfortabil cã þãrile lor erau
pe punctul de-a începe sã þinã piept unor noi expediþii
cotropitoare ºi cã între Dunãre ºi Carpaþi crescuse un soi
aparte de Timur Lenk, gata de-acum sã cutreiere nestingherit prin Europa, cu un ochi la vitrine ºi cu celãlalt la
camerele video instalate ca ultimã (ºi adeseori zadarnicã)
mãsurã de precauþie. Vicepreºedintele autoritãþii naþionale a
turismului helvet clãtinã din cap ºi — mai mult ca sigur —
schiþã câteva mesaje telepatice pe adresa cancelariilor apusene, reproºându-le decizia nesãbuitã ºi avertizându-le cu
privire la consecinþele ei pe termen scurt.
Impactul celei de-a doua intervenþii nu fu cu nimic mai
prejos. Ajuns la microfon mai degrabã din raþiuni de protocol etnic decât din dorinþa de a transmite un mesaj viabil comunitãþii turistice, liderul parlamentar al Partidei
Romilor deplânse în fraze fãrã cap ºi fãrã coadã tratamentul abuziv ºi jignitor cãruia încã îi erau supuºi, mânca-þi-aº,
numeroºi membri ai minoritãþii în chestiune. Deºi agramat, discursul lui reuºi sã-i incendieze tocmai pe delegaþii
scandinavi, convinºi nu pentru prima datã cã strãjerii pãcii

74

bazar bizar

globale practicau discriminarea fie din reflex, fie din plãcere, neglijând cu o regretabilã uºurãtate un grup etnic
a cãrui anvergurã i-ar fi permis sã spere la mult mai mult.
Dacã antevorbitorul recursese la o casetã video, þigãnuºul
cu pãr muiat în briantinã ºi degetele curbate sub presiunea ghiulurilor îºi sacrificã ultimele minute din timpul rezervat ºi-i cedã locul unei tinere îmbrãcate cu niºte fuste
largi, multicolore, o bluzã pe care sclipea o salbã de cocoºei ºi o basma roºie, înnodatã deasupra cefei. Aceasta
ilustrã potenþialul la export al semenilor printr-un dans
mirobolant, compus din piruete interminabile ºi câteva
reprize de alergare în cerc pe poante, ca într-o epigoniadã
bezmeticã a baletului clasic, pe care asistenþa nu pãru s-o
prizeze cu cine ºtie ce entuziasm. Muºchii faciali ai reprezentantului englez zvâcnirã scurt. Mai-marele peste agenþiile de turism din Albion îºi aminti de scena reluatã pânã
la saþietate de Euronews, în care o minoritarã cu un puradel în braþe îl împroºcase cu niºte stropi de lapte dintr-o þâþã dezgolitã pe agentul care se strãduia fãrã succes
sã-i întrerupã cerºeala de pe un trotuar din centrul Londrei. Câteva aplauze complezente însoþirã finalul dansului ºi anunþarã pauza de prânz pe care toþi cei prezenþi
simþirã cã o meritau din plin.
Bufetul suedez este un pariu cu bunele maniere pe care
foarte puþini au ºanse sã-l câºtige. Cei aproape trei sute
de participanþi care se revãrsarã pe uºile deschise ale sãlii de conferinþe ºi pãtrunserã într-un flux ameninþãtor în
restaurantul internaþional nu fãcurã decât sã probeze
aceastã întristãtoare afirmaþie. La vederea meselor acoperite de platouri sofisticate ºi picturale, ei demisionarã cvasitotal din condiþia de exponenþi ai elitei, derapând pe
nesimþite în vecinãtatea hegemoniei tribale. Prioritatea deferentã fãcu loc meleului rugbistic. Darea de mânã se înfrãþi cu darea de buznã. Curtoazia trecu în subsidiar ºi
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rãmase acolo nouãzeci de minute, þinutã la respect de licãrul aproape erotic din privirile fixate pe pãstrãvul meunière, somonul afumat, icrele de Manciuria, ruladele de
mistreþ ºi celelalte borne ale festinului. Vagile tendinþe de
a forma un rând la fiecare dintre cele ºapte mese lungi sucombarã dupã câteva clipe. Doamnele se vãzurã dislocate
de domni, tinerii luarã faþa vârstnicilor ºi — fireºte — românii obþinurã prim-planul în faþa strãinilor. Rostitorul
cuvântului de deschidere încercã fãrã succes sã-ºi croiascã
drum pânã la una dintre mese în cãruciorul de invalid.
În locul scuzelor jenate ale colegilor luaþi de val, se alese
doar cu o cãutãturã glacialã din partea unui delegat slovac, fost halterofil de per formanþã. „ªezi biniºor, tataie, cã
n-au intrat zilele-n sac. ªi nu te bãga-n faþã dacã-þi cunoºti
interesul.“ Ambasadorul brazilian la Bucureºti, unul dintre puþinii cavaleri neconvertiþi, fu presat pe bombeu de
un tour operator din Estonia, o mamaºã cu un coc tip Lina
Ciobanu ºi o cãlcãturã mai apãsatã ca a ursului carpatin.
Schimbând cuþitul în spadã ºi far furia în scut, privilegiaþii
ajunºi în dreptul platourilor încinserã dueluri involuntare
de tot hazul. Douã furculiþe se înfipserã concomitent în
acelaºi ºniþel. Douã linguri hulpave pescuirã cu o obstinaþie asiaticã buchetiera de legume amplasatã în mijlocul
unei tãvi, nici una dispusã sã cedeze. Douã palete traserã
orbeºte de aceeaºi omletã. Douã spumiere scoaserã scântei deasupra unei grãmãjoare de cartofi rumeniþi la cuptor
cu usturoi. Hârºiþi în asemenea bãtãlii, americanii tranºarã toate clinciurile în favoarea lor, având grijã, ce-i drept,
sã le surâdã panoramic învinºilor ºi sã le arunce câte un
„sorry“ din vâr ful buzelor. Singurii care izbutirã — cu destule eforturi — sã spargã zidul uman din jurul meselor
furã ospãtarii care realimentau fãrã preget, împrospãtând
resemnaþi proviziile de fripturi, grãtare, salate, sosuri ºi garnituri.
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Ca de obicei în ocaziile de acest gen, deserturile avurã
parte de o soartã mai blândã, multe dintre ele scãpând
nemursecate. Extenuaþi nu atât de mâncarea în sine, cât
mai ales de mãruntele rãzboaie individuale duse pentru
o cât de micã breºã care sã ofere acces la masã, participanþii la simpozion tratarã dulciurile cu o relativã pasivitate, preferând apa mineralã ºi sucurile care — datã fiind
interdicþia consumului de bãuturi alcoolice — înlesnirã
fãrã concurenþã digestia. Valabile aproape pentru toþi, legile nescrise ale prânzurilor simandicoase provocarã rãzmeriþa deja clasicã a contingentului român, ai cãrui membri
plãtirã din buzunar pentru o votcã, un coniac sau douã
beri, pregãtindu-ºi astfel picoteala paºnicã din timpul sesiunii de dupã-amiazã.
Odatã încheiate ostilitãþile culinare, invitaþii îºi recuperarã spiritul convivial ºi schimbarã obiºnuitele banalitãþi în aºteptarea unui nou rând de cafele, jumãtate dintre
ei cu þigara în colþul gurii ºi cu bricheta între degete.
— Oho, herr Tiebauer. What a plaisir sã vã revedo.
— Herr Ionete? What a surprise. Wundebar, wundebar.
— Remember me, Jay? Tom Stillwell, with Eurotours?
— O, hi, Tom, of course. How are you? Long time no see.
— Ciao, Fabio come stai? Tot neînsurat? Îþi fac eu lipeala.
— Benissimo, grazie. Non capisco. Lipeala?
— ’Trãiþi, dom’ ministru. Vã stã nemaipomenit costumu’
ãsta. Armenii?
— Armani. Ce-i bã, Pantelimoane, vrei mãrire de salariu? Aºa crezi c-o obþii? Cu spinarea preº?
Conºtient cã, dupã un prânz copios, perspectiva întoarcerii în sala de conferinþe nu era dintre cele mai vesele,
îndeosebi într-o duminicã de mai când s-ar fi putut face
atâtea ºi-atâtea altele, Liviu Cristofor, preºedintele comisiei
de organizare, surâse ca pentru sine ºi îºi frecã mâinile
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într-un gest de anticipare febrilã. Le pregãtise tuturor o
surprizã de proporþii. ªi pentru ca efectul sã fie total, nu
scãpase o vorbã nimãnui, nici mãcar interpreþilor. Era mai
bine aºa. Dacã voiai discreþie absolutã, trebuia sã iei totul
pe cont propriu. Altfel, un risc tot ar fi existat, indiferent
cât de mic. Un cuvânt rostit când nu era cazul, o limbã
dezlegatã mai uºor de paharul ilicit cu bãuturã, sentimentul plãcut pe care þi-l conferea anunþarea unei veºti trãsnet,
tendinþa de a pãrea mai interesant decât erai de fapt —
iatã tot atâtea motive pentru care Cristofor se abþinuse sã-ºi
popularizeze iniþiativa, negãsind de cuviinþã sã-ºi încunoºtinþeze nici mãcar colegii din comisia de organizare despre farsa pusã la cale încã de luna trecutã, când se ºtia
deja cã simpozionul urma sã se desfãºoare la Bucureºti.
În afara lui, un singur om era la curent cu planul. Acela
însã era indispensabil, fiindcã el urma sã fie eroul incontestabil al clipei.
Avea sã fie un spectacol mãreþ.
Fãrã pereche.
Ceva despre care aveau sã scrie toate ziarele planetei.
Evenimentul cu care aveau sã se deschidã ºtirile serii
pe CNN, RAI UNO, BBC, TV 5, TVE, RTL ºi Ostankino.
Cristofor îºi mângâie þãcãlia încãrunþitã ºi se cuprinse
cu braþele, înfiorat de plãcere.
Ei bine, da, la atâþia ani de la decembrie 1989, în faþa
sutelor de invitaþi români ºi strãini avea sã ia cuvântul nimeni altul decât tovarãºul Nicolae Ceauºescu, secretar
general al CC al PCR, preºedintele RSR, preºedintele
Consiliului de Stat, comandantul suprem al forþelor armate. Iar dacã nici asta nu se putea numi o gãselniþã fabuloasã, atunci el, Liviu Cristofor, nu mai avea proprietatea
termenilor.
Departe de for fota generalã, într-o cabinã improvizatã
în spatele podiumului, Licã Stoian, machiorul surdo-mut
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al Teatrului Interval, se ocupase de ultimele detalii ale feþei lui Damian Furtunã, lãsându-l apoi pe protagonistul
urmãtoarei intervenþii în plen sã se concentreze în vederea reprezentaþiei. Pentru cine ar fi dat din greºealã peste
Furtunã, ºocul ar fi fost imens. Asemãnarea cu „Dunãrea
gândirii“ era fãrã cusur. Statura, freza, hainele, vocea, mai
ales vocea — toate erau de acolo, de la Congresul al XIV-lea,
de la nenumãratele ºedinþe ale Biroului Politic Executiv,
de la rapoartele prezentate în faþa Marii Adunãri Naþionale. Nu lipsea nici mãcar vestita cravatã cu blacheuri. Cârlionþii suri, buzele rãsfrânte, ochii apoºi, mâinile acoperite
cu pete de ficat — asta nu mai era o simplã imitaþie, era
artã în cel mai adevãrat sens al cuvântului.
Cu toate acestea, Furtunã era supãrat. Îi pãrea rãu cã
acceptase propunerea lui Cristofor ºi-i venea chiar ºi acum,
în ceasul al doisprezecelea, sã lase totul baltã ºi sã disparã.
Impulsurile histrionice i se diluaserã substanþial când aflase cã în salã aveau sã fie prezenþi miniºtri, ambasadori, secretari de stat ºi chiar preºedinþi. Cine ºtie ce pocinog mai
ieºea? Dacã pânã la urmã se hotãrâse totuºi sã rãmânã, o
fãcuse numai ºi numai pentru bani. Onorariul negociat
cu Cristofor pentru patruzeci de minute de spectacol depãºea de câteva ori salariul lui pe un an. Cu o soþie ºomerã
ºi un copil dependent de marijuana, actorul de cincizeci ºi
doi de ani nu avusese cum sã refuze oferta.
Cineva a spus cã iertãm mai greu un rãu mic produs
de un prieten decât unul mare pricinuit de un strãin. Un
crud adevãr. Lui Furtunã încã îi venea sã-l ia la pumni pe
Nicu Axente, peruchierul teatrului ºi amicul lui de pahar,
pentru cã bãtuse toba în faþa lui Cristofor, ajuns întâmplãtor în culise dupã un spectacol, ca sã-i dãruiascã un coº
cu flori interpretei rolului principal dintr-un Cehov într-o
montare nouã. „Dom’ Liviu, dacã l-aþi vedea pe Dami cum
îl imitã pe Piticu’, i-aþi aduce Grãdina Botanicã, pe-onoarea
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mea. Nu credeþi? Pe cât facem pariu? Poftim, staþi aici,
dupã perdeaua asta, ºi ciuliþi urechile. Îl fac eu sã-ºi dea
drumu’. O sã mã pomeniþi, uitaþi-vã la mine.“ Provocat ºi
neºtiind cã era urmãrit de un ascultãtor invizibil, Furtunã
reprodusese un fragment rostit la deschiderea anului de
învãþãmânt, cândva pe la începutul anilor ’80, moment în
care Cristofor simþise un sloi pe ºirã ºi se vãzuse teleportat în trecut, pe când era el însuºi director de ºcoalã ºi se
putea aºtepta oricând la o prelucrare de documente cu
activul de partid. Odatã depãºitã criza, îºi dãduse seama
imediat ce potenþial enorm ascundea actorul ºi tot atunci
îi trecuse prin minte gândul semeþ pe care se apucase sã-l
punã în practicã imediat dupã întoarcerea acasã.
Iar acesta era doar începutul.
O, da, fãrã discuþie. O terapie de ºoc riscantã, dar care
ar fi putut avea — ar fi fost normal sã aibã — consecinþe
spectaculoase.
Visul turistic al lui Cristofor avea o anvergurã epopeicã.
Fostul director predase câþiva ani istorie, vibrase la delirul mitologizant al manualului unic ºi îºi fãgãduise sã exploateze cândva capitalul de eroism al strãmoºilor în scopuri
lucrative. ªi iatã cã prilejul mult aºteptat se ivise. Acum ori
niciodatã. Sigur, multe depindeau de show-ul lui Furtunã.
Dar dacã ideea prindea, perspectivele care i se deschideau
în faþã erau colosale.
Liviu Cristofor simþise din capul locului cã nici cel mai
meºteºugit film istoric nu se compara cu învierea palpabilã a personajelor. Una era sã-i vezi pe Amza, pe Piersic
ºi pe toþi ceilalþi pe ecrane, alta sã-i atingi pe regi, voievozi sau preºedinþi ºi sã strigi „Existã!“ ªi pe sãrãcia asta
era imposibil sã nu mai descopere zece-douãzeci de actori
cu înzestrarea lui Furtunã, pe care sã-i momeascã pentru
a da viaþã figurilor legendare ale neamului. Iar ca rafinament suprem, Cristofor se gândise sã-i punã sã se producã
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în arealul istoric atestat documentar. Cum de nu-i venise
ideea mai devreme?
Acum, pe când participanþii reveneau în salã ºi se pregãteau sã reziste pe baricadele turismului fãrã frontiere
încã aproape trei ore, preºedintele comisiei de organizare
îºi continuã visatul cu ochii deschiºi, zâmbind înþelept ori
de câte ori pe ecranul minþii îi apãrea o imagine plinã de
miez, în care prezentul turistic se întâlnea cu trecutul de
falã ºi mândrie al naþiei. Îºi închipui un autocar plin cu
belgieni poposiþi la marginea Vasluiului, unde ghidul le
facilita un prim dialog cu un ªtefan cel Mare surprins la
puþine clipe dupã bãtãlie, cu spada însângeratã, calul spumegând în zãbalã ºi duºmanul pus pe fugã. Noul ªtefan,
poliglot ºi înarmat cu noþiuni elementare de PR, putea
oricând sã stea la un pahar de Cotnari cu turiºtii (eventual sã-i conducã în goana bidiviului pânã sus la podgorie) ºi sã întreþinã o conversaþie cordialã, edificatoare. La
marea meserie, îºi zise Cristofor încântat. Un grup de liceeni finlandezi pipãindu-i zalele lui Mircea cel Bãtrân ºi
fãcând cu el o excursie la Nicopole ºi la centrala de la Kozlodui; o liotã de italience gureºe schimbând priviri încãrcate de mister cu un Vlad Þepeº la margine de codru,
excedat de numãrul de recalcitranþi cãrora trebuia sã le
dea þeapã, dar înveselit de interesul manifestat de UE pentru metodele lui de management; o sârbã încinsã de niºte
scoþieni beþi turtã dupã un chef monstru în compania lui
Burebista. Ce-þi puteai dori mai mult?
Gata, începe, îºi spuse emoþionat Cristofor. Curaj, baftã
ºi pumnii strânºi.
Din cabina cu pereþi de sticlã plasatã în fundul sãlii,
Matei Vidraºcu, bãtrânul interpret care debutase în meserie la Congresul al IX-lea, avu o viziune de coºmar când
observã cine se afla la pupitru. Puseul de tahicardie ce-l
luã în stãpânire îi vesti apropierea dezastrului. În cursul
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dimineþii, furat de spectacolul decolteului ameþitor etalat de Miss Croaþia, invitatã în ultima secundã de organizatori, aºezatã în primul rând ºi prezentatã cu stãruinþã
pe ecranul uriaº din spatele podiumului, rostise în microfon „I want to undress you“ în loc de „I want to address
you“ ºi stârnise râsul nãvalnic al oaspeþilor externi. Pentru ca acum sã-ºi dea seama cã vederea îl trãda din nou,
de data asta jucându-i un renghi cu ecouri patologice. Hotãrât lucru, trebuia sã iasã din circuit. Stresul era prea
mare. Prevenitoare, Tania Lupu, colega lui de interpretariat, îl întrebã mai mult din gesturi dacã se întâmplase
ceva. Vidraºcu arãtã cu degetul spre pupitru ºi zâmbi amar,
ca pentru a-ºi recunoaºte ºubrezenia. Mai tânãrã cu douãzeci de ani, Tania Lupu avea o miopie avansatã, ceea ce —
din fericire pentru ea — atenuã cât de cât ºocul descoperirii. Cei doi translatori se privirã consternaþi câteva clipe,
promiþându-ºi un consult medical de urgenþã ºi notându-ºi
ca la proximul eveniment de acest gen sã solicite un spor
de risc.
Cât despre reacþiile asistenþei, acestea pendularã între
mefienþã ºi groazã la vederea vorbitorului. Câþiva dintre
românii patroni de agenþii de turism se lãsarã în scaune,
parcã pentru a se sustrage scrutãrii incomode a bãrbatului de la pupitru, trãdându-ºi fãrã sã vrea îndeletnicirile
prerevoluþionare. Alþi cinci roºirã brusc, înþelegând tardiv ce greºealã fãcuserã când îºi arseserã carnetul de partid cu martori. În ochii cufundaþi în grãsime ai unui ins
cu faþa ciupitã de vãrsat îmbobocirã lacrimi de recunoºtinþã. Vasãzicã, Tovarãºul trãia. ªtia el. ªtiuse dintotdeauna.
Pânã la urmã, privaþiunile îndurate toþi anii ãºtia nu fuseserã zadarnice. Acu’ sã-i vadã pe disidenþii fabricaþi care
o dãduserã la întors de la primul glonþ tras pe stradã. ªi
pe jigodia care pusese tablourile pe foc, dupã ce ani de
zile mâncase o pâine atât de albã împãrþindu-le pe sem-
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nãturã la ieºirile pe traseu. Ceilalþi se holbarã intens câteva secunde, râserã în surdinã, chit cã nu era râsul lor,
aplaudarã fãrã sã ºtie de ce, îºi slãbirã niþel nodul de la
cravatã ºi se uitarã în jur, aºteptând dezlegarea misterului de la un liber arbitru reþinut de alte treburi. Singurul
care îºi pãstrã cumpãtul fu ministrul Turismului. Strãduindu-se sã rãmânã impasibil, demnitarul îºi notã ceva într-un
blocnotes negru cu margini aurite, în vreme ce într-un cotlon al minþii începea sã i se înfiripe o bãnuialã legatã de
eminenþa cenuºie care orchestrase episodul.
Majoritatea strãinilor avurã impresia cã pumnul lui Lennox Lewis tocmai le explodase în plexul solar. Mulþi ºtiau
cã România — ºi îndeosebi Transilvania — era un tãrâm
al misterelor, unde rata de resurecþie a tiranilor surclasa
dezinvolt media pe continent. Bine, dar atunci pe cine împuºcaserã soldaþii în 1989, cã vãzuse o lume întreagã la
televizor? Primul se dumiri ataºatul cultural al Portugaliei,
care citise — ºi la vremea aceea nu crezuse — o poveste
despre cele cincisprezece sosii ale lui El Conducator, mai
multe chiar decât zice-se cã ar avea pramatia asta de… zi-i
pe nume… Bin Laden. Însãrcinatul cu afaceri al Bielorusiei zâmbi per fid. Deci, povestea aceea cu fuga în Cuba
nu fusese praf în ochi. Pânã la urmã, chiar aºa se întâmplase. Al dracu’ mãrunþel, straºnic îi pãcãlise. Pe acelaºi
rând, dar ceva mai la dreapta, pe chipul reprezentantului sloven al autoritãþii naþionale în turism se puteau citi
deopotrivã admiraþia ºi mirarea. Poftim, râdeam de români
ºi când colo, la clonãri ne au la degetul mic. Ãia de prin
Occident se joacã de-a oiþa Dolly ºi prãpãdiþii ãºtia îl scot
pe drug Nikolai din eprubetã. Bine cã nu le-a dat prin cap
sã-l cloneze ºi pe Hagi acum ºapte-opt ani. Mai pupam campionat mondial la calendele greceºti.
Singurii rãmaºi cu capul pe umeri furã reporterii strãini. Luaserã parte la atâtea grozãvii, încât pe panglicarii

83

radu paraschivescu

de doi bani îi simþeau de la o poºtã. Asistaserã la execuþii, transmiseserã puciuri, relataserã despre cutremure. În
general, îºi trãiserã viaþa pe marginea prãpastiei: deasupra Niagarei, în preajma canibalilor, în închisorile indoneziene sau în prima linie a frontului. Vãzuserã cu ochii
lor adevãrata faþã a lucrurilor la Mogadiscio ºi Teheran,
în Eritreea ºi Ruanda, pe pãmânt ºi pe mare. Nu-i mai putea impresiona un bãtrânel care, printr-un capriciu al sorþii, ducea în spinare stigmatul similitudinii cu un paranoic
sangvinar ºi încerca acum sã-l comercializeze la un preþ
cât mai bun. Singurele lucruri care îi nedumereau erau
felul cum izbutise moºneagul sã înºele vigilenþa cerberilor
de la intrare ºi motivul pentru care nu-l lua nimeni pe sus
de la microfon.
— Dragi tovarãºi ºi pretini. Încep prin a vã adresa dumneavoastrã, tutulor lucrãtorilor din turismul de stat sau particular, un salut cãlduros împreunã cu cele mai bune urãri,
alãturi de îndemnul de a face totul pentru ca schimbul
de iesperenþã cu partenerii iesterni sã ajungã pe noi culmi
de progres ºi civilizaþie. Iezistã printre dumneavoastrã oameni care au vãzut Ioropa cu tot felul de ocazii: afaceri,
copentiþii sportive, iespediþii comune, iescursii organizate
ºi altele. Iezistã oameni care înainte defilau de douãzeci
ºi trei agust, iar astãzi defileazã prin magazinele din Chioln,
Brusel ºi ªtrasburg. Mulþi dintre dumneavoastrã, tovarãºi,
aþi putut sã comparaþi realizãrili comunismului luminos
cu acelea ale capitalismului putred ºi ros de contradicþii.
ªtiu cã s-au produs schimbãri. Am luat la cunoºtinþã de
unele dintre ele ºi pot sã vã spun cã nu toate au fost în
bine. Iar dacã astãzi, tovarãºi, beþi Fanta în loc de brifcor
ºi mâncaþi jambon de Serrano în loc de zgârciuri fierte,
asta tot nouã ni se datoreazã. Gândiþi-vã. Cum ar fi mai
putut sã aibã loc o revuluþie fãrã comunism? Revulþonarii
înlocuiesc o ordine cu o alta, dupã cum ne învaþã tero…
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toreri… teoreticienii marsism-leninismului. ªi atunci, dacã
ordinea de aici ar fi fost atât de bunã, ce rost ar fi avut s-o
schimbe? Prin asta, dragi tovarãºi ºi pretini, vreau sã spun
cã nu tot ce pare rãu e rãu pânã la capãt ºi cã poate da
naºtere la fenomene pozitive.
O parte a asistenþei strãine începu sã se foiascã stingheritã. Glumã-glumã, dar parcã ºi amprenta vocalã era aceeaºi.
Câþiva invitaþi îºi scoseserã cãºtile de pe urechi, preferând
sã-l audã o bucatã de vreme pe vorbitor, deºi nu-i înþelegeau limba. În pupilele românilor din salã pâlpâi un licãr
incert, pe când prin minte le treceau tot felul de întrebãri nerostite. Bine, bã, dar dacã trãieºte, de ce mã-sa n-a
intrat în afaceri? Sau în politicã? De ce nu ºi-a fãcut partid? Pãi ce, era mai slab ca Verdeþ? Barem sã-ºi fi scris memoriile. Mã rog, sã i le fi scris cineva. Cum adicã, Pleºiþã,
Mãnescu, Burticã, Mizil ºi toþi ãilalþi se lãfãiau pe tarabe, iar
el stãtea deoparte? ªi încã o chestie: unde era Tovarãºa?
Lipit de peretele din fund al sãlii ºi protejat parþial de
cabina interpreþilor, Liviu Cristofor trãia momentul la intensitate maximã. Scrisese cu mânuþa lui textul alocuþiunii. Avusese grijã sã strecoare cât mai multe cuvinte cu „x“
ºi în general folosise cam toate vocabulele stâlcite de-a lungul deceniilor de preºedintele împuºcat. Acum încerca —
fãrã mare succes — sã fie obiectiv ºi sã sesizeze dacã iniþiativa lui meritase efortul. Ce-i drept, pe unii dintre ai
noºtri insolita apariþie îi cam pusese pe jar. Însã cu strãinii ãºtia nu se ºtia niciodatã. Fie cã se pierduserã, fie cã
imitaþia îºi pierduse din consistenþã ºi aplomb — cert este
cã, dupã câteva minute de tãcere subjugatã, unii ieºiserã
pe hol, alþii se uitaserã intrigaþi pe ordinea de zi ºi câþiva
chiar tuºiserã ostentativ, doar-doar l-or distrage pe vorbitor. Cristofor îºi muºcã buzele ºi cãzu ºi mai vârtos pe gânduri. Dacã dãduse chix? Îl jupuia ministrul. Îl mânca de viu.
Parcã ºi per fecþiunea actoriceascã a lui Furtunã pãlise
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întru câtva. Sau era doar o pãrere indusã de spectrul eºecului? Uf, cine naiba îl pusese, mai bine îºi vedea de treabã. Acest ultim gând al lui Cristofor coincidea plenar cu
punctul de vedere al ministrului Turismului, care, dupã
câteva deducþii facile, îl identificase fãrã putinþã de tãgadã
pe vinovat, iar acum îl cãuta din priviri ca sã-i ofere o avanpremierã prin gesturi a perdafului oficial.
La sfârºitul intervenþiei sale, Damian Furtunã primi
aplauze precaute din partea participanþilor români, zâmbete superioare de la reporterii strãini ºi o tãcere ofuscatã
emanând dinspre înaltele feþe ale turismului euroatlantic. Matei Vidraºcu îºi ºterse transpiraþia de pe frunte, clipi
des de câteva ori, ca un miner la ieºirea din ºut, ºi slobozi
o înjurãturã neaoºã, cu microfonul uitat deschis, dar din
fericire fãrã consecinþe pentru þinuta evenimentului. Retras în culise, Furtunã se prãbuºi cu capul în mâini pe un
scaun, bucuros cã nu-l mai vedea nimeni, dar totodatã mãcinat de amintirea debutului în teatru, când un critic cu
venin în condei îl fãcuse praf dupã prestaþia muiatã în trac
din Moartea unui comis-voiajor. Ce i-o fi trebuit o asemenea complicaþie, nu pricepea nici sã-l pici cu cearã. Afurisiþii ãºtia de bani. De la ei plecau toate.
Dupã o primã zi în care dinamica turismului global se
concretizase în discursurile pronunþate de un invalid, un
mahãr de la Interne, un þigan ºi o reîntrupare a lui Ceauºescu, simpozionul intrã cât de cât pe coordonatele fireºti ale unei manifestãri de acest gen. Totuºi, ideea lui
Cristofor îºi gãsi imediat reflectarea în presa internaþionalã de a doua zi. E adevãrat, nu chiar pe tonul scontat
de preºedintele comisiei de organizare.
„Cã românii sunt un popor nostalgic ºtiam. Cã nostalgia lor poate îmbrãca forme schizoide am aflat acum.
Ceea ce trebuia sã fie un concert al armoniei turistice într-o Europã tot mai unitã a derapat inadmisibil în zonele
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joase ale circului politic. Noi nu i-am glorificat destul pe
Charlemagne, Ludovic al XIV-lea sau Danton. Bucureºtiul în schimb s-a miºcat repede ºi l-a resuscitat pe dictatorul roºu Nicolae Ceauºescu.“
La Dernière Heure
„Într-o þarã recent eliberatã de tirania vizelor, organizatorii simpozionului Pentru un turism fãrã frontiere
n-au gãsit nimic mai bun de fãcut decât sã-l reîncarneze
pe cel care le interzisese pânã ºi excursiile în URSS. La o
olimpiadã a umorului politic involuntar, România nu ar
avea voie sã lipseascã de pe podium.“
Daily Mirror
„Promisiunea unei discuþii lucide despre potenþialul turistic al momentului s-a transformat în bufonadã în clipa
când microfonul principal al simpozionului a fost confiscat
de o copie kitsch a vampirului comunist Ceauºescu.“
La Stampa
„În ciuda unei organizãri sensibil mai bune, Pentru
un turism fãrã frontiere a cunoscut un regretabil accident de parcurs odatã cu apariþia în faþa auditoriului
perplex a unui Nicolae Ceauºescu în versiune nouã, uºor
capitalist, dar la fel de bâlbâit ºi strident.“
Der Spiegel
„Dacã ar fi fost ieri la Bucureºti, Fidel Castro, Kim Jong
Il, Muamar Gaddafi ºi Saddam Hussein s-ar fi bucurat
de întâlnirea cu un tovarãº de nãdejde. Din fericire pentru noi, Ceauºescul recreat ca atracþie specialã de români
n-a putut s-o învie pe Dolores Ibarruri.“
El País
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Trei zile mai târziu, la ora când invitaþii europeni la
simpozion se întorceau în þãrile de provenienþã, Liviu
Cristofor era deja pus pe liber, cu tinicheaua de coadã.
Concedierea lui nu era câtuºi de puþin surprinzãtoare, dat
fiind efectul de bumerang al iniþiativei lui nemãrturisite.
Cãtrãnit ºi furios, fostul preºedinte al comisiei de organizare îºi înecã amarul într-un local pe al cãrui patron îl ajutase sã-ºi obþinã autorizaþia de funcþionare, bãu pânã cãzu
sub masã ºi fu lãsat la poarta vilei proprietate personalã
de lângã Spitalul Elias de un ºofer îndatoritor, sensibilizat
probabil de bacºiºul primit de la patron. A doua zi nu îºi
mai aduse aminte prin ce minune ajunsese în pat. Îºi aminti
în schimb de visul destrãmat în zori de alarma jeep-ului de
vizavi. Se fãcea cã stãtea la taclale cu Tovarãºul pe o terasã
care dãdea spre o plajã exoticã, strãjuitã de palmieri între
care spânzurau hamacuri. Tovarãºul sorbea pe îndelete
dintr-un daiquiri ºi cerceta orizontul cu priviri viclene, curios sã vadã ce-i rezerva viitorul. La un moment dat se întoarse spre Cristofor, îºi drese glasul câteva secunde ºi-i
spuse pe un ton rugãtor, aproape calin: „Auzi, Liviuºor,
dacã o sã organizezi ºi conferinþa femeilor, invit-o, mã ºi
pe Leana. ªtii cã se supãrã dacã n-o bagi în seamã.“

v i a þ a c a p e ro a t e

m

—
ucosule! Ce naiba vã-nvaþã la ºcoala aia? Stã
omu’ ãsta bãtrân lângã tine-n picioare ºi tu te uiþi pe geam.
— Cât s-a terminat, mã, azi-noapte, c-am adormit la 1–1?
— Marcela, ai apucat sã urci?
— Domnilor ºi domnilor dacã puteþi ºi aveþi posibilitatea sã ne ajutaþi cu un bãnuþ –
— ªi chiar e pe bune chestia aia cu Operaþiunea Palmierul?
— Lasã, mamaie, stau ºi eu acu’ pã scaun, cã-n picioare-o sã tot stau când o sã mã boºorogesc.
— Le-a tras-o Lucescu, 2–1. A dat chelu’ ãla gol, Hasan-nu-ºtiu-cum.
— Suntem cinci fraþi acasã ºi banii de mâncare nu ne-ajunge mama a murit tata e-n spital –
— Ce, mã, s-a cuplat Robbie Williams cu slãbãnoaga
aia de Nicole Kidman?
— Poate urcaþi mai sus, domnu’, cã mã-mpinge lumea
din spate, sau coborâþi, pãi dacã nu, faceþi-mi ºi mie loc,
uite-aºa, vedeþi cã se poate… aaaaºa, maicã, mersi, ce te
uiþi, fato, mai bine þi-ai da geanta aia jos din cârcã, nu vezi
c-o zgârii pe doamna cu fermoaru’?
— Hai, nene, c-a scris ºi-n ziar negru pe alb. Ei ºi-ai lor.
Toþi greii: Hrebe, Ilici, Temeºan, trupã serioasã. Uite-aici,
cã-þi ºi arãt. Ia fii atent: bancrutã frauduloasã, afaceri de
contrabandã, trafic de droguri ºi de arme, evaziune fiscalã,
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trafic de carne vie, pãi de unde crezi cã le vine banu’, vere,
din cupoane?
— „Sunteþi la drum cu prioritate pe Europa FM. A fost
ora 15. Sunt Marius Mitricã ºi vã spun bun gãsit la ºtirile
dupã-amiezii.“
— Bã, ºi bagã de seamã, fãrã Gicã, fãrã Gicã ãlãlalt, fãrã
Tafarel, fãrã Hakan ªukur, fãrã Umit, fãrã Okan, fãrã Emre.
E meseriaº Lucicã, tatã. ªi sã vezi cã prinde semifinala în
Ligã.
— Da, i-am vãzut asearã pe MCM. Cântau o chestie retro, ceva de-al lu’ Frank Sinistru. Naºpa cât încape. Ai vãzut-o pe girafã în Moulin Rouge? Pãi ce, o compari cu Giulia
de la Candy?
— Da’ scoalã-te, bã, nesimþitule ºi dã locu’. Vrei sã vin
la tine?
— Înger îngeraºu’ meu ce mi te-a dat Dumnezeu eu
sunt mic tu fã-mã mare eu sunt slab tu fã-mã tare –
— Stai, Jimmy, stai, mã, cã se uitã lumea, au, ce faci,
mã, eºti nebun, Jimmy, ia mâna, hai mã nu fi –
— Tu stai ca tâmpitu’ ºi faci infarct la coadã ca sã-þi plãteºti dãrile ºi ei râd de tine. Vila-vilã, contu’-cont ºi-n rest
îi doare-n frezã. ªi fii atent, cicã vor sã dea o lege, habar
n-am, ceva ca sã nu mai ai voie nici sã votezi. Se-aleg între ei. Pãi, e normal? De-aia am ieºit pe stradã în ’89?
— „Poliþiºtii timiºeni efectueazã în prezent o anchetã
în legãturã cu arsenalul descoperit sâmbãtã dimineaþã de
vameºii de la Aeroportul Internaþional Timiºoara, la controlul de rutinã al bagajelor de calã ale pasagerilor cursei
aeriene New York–Bucureºti. Suspiciunile au apãrut –“
— Mamaie, te rog eu, ia-þi varza muratã de pe bombeul
meu, ce te uiþi aºa la mine, nu pricepi, vrei sã-þi desenez?
— N-ai chiloþi, sã moarã calu’. Ginuþo, hai sã coborâm
ºi sã mergem la mine. Te rog eu. Sunt singur acasã, mama
e-n schimbu’ doi. Vrei? Hai, las-o-ncolo de tezã, o dãm altã
datã.
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— Aveþi cumva un bilet? M-am urcat în grabã ºi dacã
vine Doamne fereºte vreun control –
— Tatãl nostru carele eºti în ceruri sfinþeascã-se numele
tãu fie împãrãþia ta facã-se voia ta precum în cer aºa ºi pe
pãmânt –
— Urcaþi, doamnã, de pe scarã cã nu pleacã pânã nu
se-nchid uºile ºi-ntârzii la servici care mai mi-a tãiat o orã
ºi-acum o sãptãmânã tot din cauza la unu’ de-ãsta…
— Da’ pã SOV Invest l-ai vãzut, dom’le, la Tucã? Bã, o
fi bandit, nu zic, da’ are-un papagal de te face de comandã.
Ascult-aici, dacã-ºi pune-n cap, ãsta ajunge preºedinte. Îi
ia maul ºi lu’ Bãsescu, ºi lu’ Bombo. Cu toatã liota aia care
stã pã stradã ºi cârâie dupã bani, pariu cã-i bagã-n buzunar pã toþi?
— Ce facem, mã, mergem sâmbãtã la bairam la Cristi?
A vorbit cu ãia de la PRO FM ºi cicã vine AXXA sã-i cânte
acasã la miezu’ nopþii. Hai, ziceþi, ne bãgãm? Are ditamai
cãsoiu’ ºi-ai ei sunt plecaþi pe-afarã.
— Tâmpita asta de Parma retrogradeazã, moºule. Pe
cuvântul meu dacã mai ºtii ce sã joci la Pronosport. Adicã
bate la Perugia ºi-o face Venezia acasã? Mai înþelege ceva.
Se-ntâmpla una ca asta pe vremea lui Scala? Sã fim sobri.
— Staþi, cã vã fac loc. Hai, treceþi, sã pun ºi eu plasele
astea aici. Of, of, of, altãdatã veneam de la piaþã cu taxiu’.
Mai vino acu’ dacã-þi dã mâna. Ultima pensie nu numai cã
nu mi-au indexat-o, da’ am luat mai puþin. Nenorociþii!
— Jimmy, dacã nu-þi scoþi mâna… bã, tu eºti nebun?
Se uitã baba asta la noi. Stai, cã-mi rupi ciorapii!
— Nu, domnule, eu pe cuvântul meu, pe Popescu l-aº
vota. Dacã ar candida, normal. Poftim? E nebun? O fi, numai cã e nevoie de nebuni ca el. Îi palpitã lui vâna lângã
tâmplã, dar þi le zice de la obraz.
— Vine ºi Laura la bairam? Da? Gata, I’m in. Tu vii,
Romi? Uite, mã, cã vine ºi-ãsta. Auzi, da’ ce facem, cã luni
e teza la românã?
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— „În timp ce sute de militari americani au sosit în Filipine pentru a interveni alãturi de armata localã împotriva rebelilor islamiºti, douã atentate comise miercuri în
sudul arhipelagului s-au soldat cu cel puþin trei morþi ºi
peste cincizeci de rãniþi.“
— Ah, Ginuþo, noroc cã m-am operat de hernie. Hai,
mai desfã un pic, te rog eu mult, hai cã-þi fur un par fum,
un stropºor acolo, cât sã bag o mânã…
— Aveþi dumneavoastrã? Mulþumesc, mersi mult, lãsaþi,
nu-mi mai daþi nici un rest, m-aþi scos din belea, asta-mi
trebuia, control, în rest le-aveam pe toate –
— ªi de sâmbãtã începe circul la noi. Iar nea Jean, iar
Pinalti. Mi se face silã, dom’le, habar n-am de ce-mi mai
pierd vremea. Vezi un Liverpool–Chelsea sau un Roma–Inter meseriaº ºi pe urmã te lovesc ai noºtri cu un Farul–Oþelul de-þi piere cheful. ªi ne mai mirãm cã ne bate cine
ne prinde.
— A zis cineva despre Cehia din timpul rãzboiului cã
nu se amestecã nici în propriile treburi interne. Aºa o s-ajungem ºi noi, domnul meu. Degeaba râzi. Criminalii ãºtia de la FMI ºi de la Banca Mondialã dicteazã tot. Tot,
mã-nþelegi? Mâine-poimâine o sã-i ceri voie lui Neven Mateº ºi sã te-nsori.
— Gaºcã, e-adevãrat cã ãla miºtocuþu de la Direcþia 5
e-n vorbe cu una de la Angels? Nu, nu Raluca, ailaltã. Nu
mai ºtiu, parc-am citit prin Evenimentul muzical. Hã, hã, fiþi
atenþi la batozã, era sã cadã peste ãia doi care se pipãie.
Le punea cartofii-n poalã, mai mare râsu’.
— Domnilor ºi domnilor dacã puteþi ºi aveþi posibilitatea sã mã ajutaþi cu un bãnuþ suntem ºapte copii acasã
ºi banii de mâncare nu ne-ajunge tata are SIDA –
— La voi care-i miºcarea, vã restructureazã? La noi trebuie sã plece cam o sutã cincizeci. E rãu, da’ putea sã fie
ºi mai ºi.

92

bazar bizar

— Aoleu, da’ mult mai stã la stopurile astea. Hai, nene,
mai repejor, c-avem copii acasã. Pe vremea lu’ Împu’ nu
era aglomeraþia asta, zãu aºa. Poate doar la orele de vârf.
Acum orele de vârf sunt de la ºapte dimineaþa la opt seara.
Fiecare are maºina lui ºi toþi se plâng cã-s sãraci.
— Dinamo unde are, la Bacãu? Se-nþeleg din priviri.
PSD cât vezi cu ochii. Da’ Steaua? Acasã cu Reºiþa? Greu,
parol, sã vezi cã-i încing ãia mici. Tricã, Liþã ºi Mitriþã, la
ce sã te-aºtepþi?
— „Liderul extremei dreapta austriece, Joerg Haider,
a anunþat cã se retrage din politica federalã a þãrii sale,
la scurt timp dupã ce s-a întors dintr-o controversatã cãlãtorie în Irak, în cadrul cãreia s-a întâlnit cu Saddam Hussein. Haider, fost ºef al Partidului Libertãþii, nu face parte
din coaliþia aflatã la putere în ultimii doi ani, dar participã
indirect la luarea deciziilor de cãtre aceastã coaliþie.“
— Mama a murit tatãl nostru carele eºti în ceruri sfinþeascã-se numele tãu fie-mpãrãþia ta facã-se voia ta precum
în cer aºa ºi pe pãmânt pâinea noastrã cea de toate zilele
dã-ne-o nouã astãzi ºi nu ne duce –
— Jimmy, dacã-mi mai bagi limba-n ureche, te muºc
ºtii tu de unde. Ei, nu, cã nu eºti întreg la cap. Stai, mã,
dracului — uau, asta e ce cred eu cã e, sau umbli cu bâta
de baseball la tine?
— Pãi la douãj de mii kilu’ de morcovi îþi mai arde sã
te duci la piaþã? Iar dacã vrei ajutoru’ ãla amãrât cicã n-ai
voie sã ai televizor color ºi covor. De unde iau eu televizor alb-negru, îmi spui ºi mie? ªi fãrã covor? N-ajunge cât
e de frig în casã? Sunt curioasã, ãºtia care scot aºa ceva
pe gurã tot aºa trãiesc, ca-n peºterã?
— Când terminaþi Libertatea, mi-o daþi ºi mie un pic?
Mersi. A, nu, fiþi fãrã grijã, nu mã intereseazã talonul.
— Ce e azi, joi? Nu trebuia sã-nceapã procesul ãla de
hãrþuire? Daniela Gyorfi contra Copilul Minune? Dacã n-aº
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ºti c-o sã fie omor de lume, m-aº duce sã casc gura. O sã
fie show. Show mare.
— Da’ mai mergeþi, maicã, la muncã ºi lãsaþi cerºitu’.
Pãi dacã toþi oamenii necãjiþi ar sta cu mâna-ntinsã, ce s-ar
alege de noi? ªi organizaþiile astea pentru copii de ce nu
fac nimic? Când se dau bani de-afarã sau e rost de vreo
recepþie le vezi imediat, da’ n-am vãzut pe nimeni care sã-i
întrebe de sãnãtate pe-ãºtia mici.
— Tomiþã, domne, e-adevãrat cã ambasadoru’ ãsta nou
de la americani e… da? Hai, mã, serios?
— Te-am lãsat, madam Borcicã, eu cobor aici. Hai la
revedere. Mai vorbim mâine. Pardon, pardon, domnu’!
Coborâþi? Pãi, dacã nu, de ce staþi în uºã?
— Problema e cine pe cine-a hãrþuit? Copilu’ Minune
e pân’ la clanþã. Aºa, ºi pe mine mã hãrþuieºte far fuza aia
cu silicoane dacã deschide gura ºi n-am telecomanda la
mine.
— „Preºedintele irakian Saddam Hussein a afirmat
miercuri cã þara sa nu cautã sã se doteze cu arme de distrugere în masã, transmite agenþia INA. Þara noastrã cautã sã punã ºtiinþa în slujba umanitãþii ºi sã aducã fericirea
oamenilor, a spus ºeful statului irakian, adresându-se Organizaþiei Irakiene pentru Energie Nuclearã ºi unui grup
de cercetãtori internaþionali.“
— Uitaþi Giuleºtiu’, bãi, sã moarã mama dacã ãla nu-i
gipanu’ lu’ Pancone. Ei Panco Panco Italiano, ei Panco
Panco Italiano. Hai, bã, strigaþi, fanu-i fan ºi-n autobuz.
— Intenþionat ni l-au trimis, Fane, îþi spun eu. Din cauza tam-tam-ului ãluia cu Articolul 200. N-ai auzit cã-n Afganistan vor sã punã o femeie ambasador? Astea nu-s
coincidenþe, bãiatule.
— Am vorbit cu bãrbatu-meu ºi n-avem cum sã ne debranºãm. Mai vine nepoþica pe la noi ºi-o ia cu frig. Nu se
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poate. Unde pui cã te costã rebranºarea de te vede sfântu’.
Aºa mi-a zis Tanþa.
— Care n-aveþi a doua notã la francezã? Hai, mã, aveþi
toate? Aoleu, pãi atunci o sã-nceapã s-o punã pe-a treia ºi
sunt bâtã. Nici caietu’ nu mi l-am luat. A, fiþi atente, a apãrut filmu’ ãla cu Russell Crowe, ãla cu savantu’. Ruleazã
aici. Coborâm, ce ziceþi? Hai, cã asta nu pune absenþe.
— Mergem pânã la capãt ºi luãm metroul? Parcã-i mai
bine, nu vezi, se aglomereazã întruna. Uºurel, nu-mpingeþi cã nu mai am unde sã mã duc. Bã, scoate mâna din
buzunar, fi-þi-ar naþia a dracu’ de cioroi, cã mãtur cu tine
pe jos. Ia uite-l, frate, una-douã la dat cu jula.
— Composteazã-mi ºi mie, flãcãu, te rog frumos, cã nu
ajung –
— Domnule, dacã nici la fotbal nu te mai distrezi, s-a
dus naibii. Plus cã sunt atâtea scandaluri, cã-þi vine sã-þi
iei câmpii. În tot sportul, nu doar în fotbal. Ãia de la box,
cum le zice, Obreja ºi Zamfir, se ceartã de mama focului,
la gimnasticã moº Teacã ãla de pe vremea lu’ Pazvante se
ia de fãtuþele care mai scot un ban din poze, Szabo ºi Beclea se târãsc prin tribunale ºi aºa mai departe. La suedezi
tot aºa o fi?
— Ginuþo, sã nu vinã vreo bãbãtie acum s-o las în locu’
meu, cã nici nu pot sã mã ridic. Îmi pocneºte fermoaru’.
— Mamelor din lumea-ntreagã eu vã dau un singur sfat
nu lãsaþi copii pe stradã din cauza la bãrbat –
— Ce, mã, a luat Blair comision la chestia cu Sidexu’?
— Tataie, biletu’ ãsta a mai fost gãurit. Ce-ai fãcut, l-ai
cãlcat cu fierul? Eu þi-l mai bag o datã-n aparat, dar dacã
vine vreun controlor care vede bine, te priveºte.
— „Premierul israelian Ariel Sharon a declarat marþi,
la câteva ore dupã ce un nou atentat sinucigaº comis luni
seara într-o colonie evreiascã s-a soldat cu moartea a doi
soldaþi ºi rãnirea altor treizeci de persoane, cã þara sa va
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câºtiga confruntarea cu palestinienii, relateazã presa israelianã de ieri. Israelul nu a pierdut pânã acum nici un rãzboi ºi îl va câºtiga ºi pe cel care i-a fost declarat de palestinieni,
a afirmat ºeful executivului. Dacã vom rãmâne uniþi, ne
vom atinge obiectivul ºi vom fi victorioºi, a mai spus premierul Sharon, subliniind cã Israelul trebuie sã sporeascã
impactul operaþiunilor sale militare antiteroriste.“
— Dragã, da’ pân’ la urmã pe Bin Laden tot nu l-au
prins, nu? Am zis eu încã de-atunci, acum cine ºtie cum
aratã ºi prin ce cotlon din Uruguay îºi cheltuieºte averile.
— Ca sã nu mai spun cã s-a scumpit ºi zahãru’. Îþi dai
seama de Crãciun?
— A, cã mi-am adus aminte. Mimoza care-a intrat în
direct la Diaconescu nu era crainicã la TV pe vremea lui
Odi? Una mai plângãreaþã, aºa, mai sclifositã. Aia era, nu?
ªi ce-a vrut sã arate? Cã Becali e boier ºi CTP-ul un monstru, sau ce?
— Mamã mi-e or felinatu tatã grota din canal ºi m-am
sãturat de patu’ care este la spital domnilor dragi ºi domniþelor nu vreau sã cerºesc ºi ºtiu cã viaþa-i grea dar dacã
aveþi un bãniºor pentru copilaºii care am patru acasã ºi
n-am mai vãzut o masã de –
— Auzi, e râcã între Esca ºi Sârbu? Cicã ºefu’ ãl mare
s-a ºucãrit cã asta micã nu ºi-a fãcut rochie de mireasã la
nevastã-sa ºi s-a dus la Levintza. Am aflat cã nici n-au venit la nuntã. Mi-a zis o prietenã care-i contabilã-n PRO.
— De ce eºti aºa roºu la faþã, Jimmy? Mã, nu te simþi
bine? Sã rog pe cineva sã deschidã un geam? Sã nu dai
în vreo apoplexie, cã nu ºtiu ce-þi fac!
— ªi-acum, fie vorba între noi, l-a cam bãtut Balbi pe
Doroftei. Cã Moºu-n sus, cã Moºu-n jos, da’ la urmã brunetu’ n-avea nici pe dracu’, iar pe-al nostru ziceai cã l-a
lovit trenu’. Cum i-o fi îmbârligat pe arbitri, habar n-am.
— Dacã nu vã aºezaþi, mã lãsaþi pe mine?
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— Zgãberþelor, v-am pupat. Ne vedem mâine la mate.
Luci, vino un pic mai devreme, sã-mi scriu ºi eu de la tine.
Hai, cã-þi dã frate-meu o cartelã Kamarad. Cu bairamu’
rãmâne cum am stabilit, da?
— „Membrii Congresului american ºi-au exprimat recent îngrijorarea în faþa autoritãþilor din Belarus din cauza unor posibile livrãri de arme cãtre grupãrile teroriste.
Parlamentarii americani au dat glas, în faþa interlocutorilor lor, profundei îngrijorãri pe tema implicãrii Belarusului în vânzarea de arme cãtre state sau grupãri care susþin
terorismul, sau în antrenarea unor indivizi asociaþi acestor grupãri ºi state.“
— Da, domne, la mine cântã. Îl am în buzunar ºi nu
pot sã rãspund. Nu vezi cã stãm ca sardelele? Nu-i nimic,
mai sunã de douã-trei ori ºi se dã bãtut. Ce te uiþi aºa, ce
nu-þi convine?
— Îþi spun eu, spalã bani, de-aia le merge aºa bine. Altfel s-ar fi dat la fund de mult. Pãi n-ai vãzut ce scrie-n Adevãru’? Dacã intrã ãºtia tare-n economia subteranã, se duce
dracu’ ºi aia oficialã. Rãu cu rãu, da’ mai rãu fãrã rãu.
— Didi, controlu’. Urcã acu’. Hai, bagã material, cã ne
prind la mijloc. Hai, mã, împinge. Mai nervos, Didi. Ia uite-l, frate, îºi cere scuze.
— Am vrut sã fac ieri o mâncare de gutui, dar nu m-a
lãsat bãrbatu-meu. Gutui? zice. Nu þi-e bine? zice. Taie doi
cartofi ºi-o ceapã ºi pune-i la fiert. Ne-au trecut datori la
întreþinere ºi þie-þi arde de gutui? zice. Are ºi el dreptate,
sãracu’, da’ ce sã fac dacã mi-e poftã?
— Mami, piºu. Mamiii, piºuuu! MAAAMIII! PIIIªUUU!!!
— Mi-e cam cald, Ginuþo, nu’º ce am. Las’ cã trece. Mai
avem mult?
— O sãptãmânã cãutãm dupã pâine mucegãitã prin
tomberoane cu pisicile dacã vreþi sã ne-ajutaþi Dumnezeu
sã vã binecuvânteze în sfânta zi de joi –
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— ªi poimâine e Lazio–Milan pe B1. Iau 1 solist, ce zici?
— „Toate cele trei formaþii feminine româneºti de handbal care au ajuns în faza optimilor de finalã ale cupelor
europene au avut evoluþii foarte bune în partidele-tur, care
le dau mari speranþe pentru calificarea în sferturi. Mai
mult, aceste rezultate valoroase au fost obþinute în faþa
unor adversare cu nume grele în Europa, douã dintre cele
trei victorii fiind consemnate în deplasare.“
— De fiecare datã când ziua de pensie picã sâmbãta,
ne amânã pe luni. ªi fiicã-mea pãþeºte la fel cu salariul.
Parcã înainte nu era aºa. ªi þin minte cã acu’ doi-trei ani
pe profesorii de la nu ºtiu ce ºcoalã i-au plãtit numai cu
bancnote de-alea rupte ºi lipite. Sã nu-þi crape obrazu’?
Mã rog, dacã ai obraz.
— Aþi fost, mã, pe strada de iarnã? Îhî, tot acolo unde
era ºi aia de varã. M-am dus cu Edi de Valentine’s. Beton,
sã n-am parte. Era sã vãrs o canã de vin fiert pe ãla mic
de la Taxi.
— Eu nu-nþeleg ce urmãreºte Andreescu ãsta, domnule. Întâi îl face securist pe Pleºu, acum îl scoate de reacþionar pe Patapievici. Jos pãlãria pentru c-a avut curaj
înainte, dar când îl vãd cum dã cu bâta în baltã mi se suie
sângele la cap. Cred cã le e ruºine ºi ãlora de la Amnesty
International cã ºi-au pus obrazul.
— Voi mai prindeþi VH1? Nouã ni l-au scos ºi ne-au
bãgat niºte turci în loc. ªâkâdâm, ºâkâdâm. Mai mare
jena.
— Doar aºa, duminica, mai facem câte-un compot. Prãjituri, nici vorbã. M-a pus al meu sã aleg: ori douã savarine,
ori patru integrame pe sãptãmânã. Am luat integramele,
cã þin mai mult. ªi nici nu îngraºã.
— Vã rog frumos dacã aveþi posibilitatea ºi nu vã e greu
pentru unii o mie de lei nu înseamnã nimic alþii mai strâng
trei ºi-ºi iau o pâine –
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— M-ai speriat rãu de tot, Jimmy. ªtii ce-mi bate inima? Lasã, nu pune mâna, crede-mã pe cuvânt. Altã datã
sã fii cuminte, da? Am uitat cã stai prost cu pitpalacu’.
— Când ies camionagiii în stradã, mâine? Stau cuminte în casã. Când ne-am mutat în Piaþa Victoriei, am crezut cã l-am prins pe Dumnezeu de-un picior. De treiºpe
ani, rar trece o sãptãmânã fãrã o manifestaþie la guvern.
Am ajuns sã mã rog sã se strice vremea ca sã nu-i mai aud
pe sub geamuri. Nu zici c-am început sã visez greve ºi claxoane?
— „Vremea se menþine caldã pentru aceastã perioadã
a anului în toate regiunile þãrii, cu intensificãri sporadice ale vântului în nord ºi nord-est. La Bucureºti soare, vânt
slab pânã la moderat ºi o maximã a zilei de 10 grade. Posibilitãþile de ploaie sunt extrem de reduse. Vremea nu-ºi
va schimba caracteristicile pânã în primele zile ale sãptãmânii viitoare, când se va înregistra o rãcire semnificativã.“
— În sfânta zi de joi daþi un bãniºor cã e greu sã n-ai ce
pune-n gurã sã v-ajute Dumnezeu ºi Maica Domnului –
— Când a zis, bre, popa ãla cã-i sfârºitu’ lumii? Pe cât?
11 august? Tot e bine cã nu l-a pus pe 11 septembrie. Bine,
tatã, îmi iau concediu în iunie.
— Moºule, ce spui de ultimul Santana? Dacã nici asta
nu-i meseria meseriilor… Dar filmul de pe Mezzo despre
Petrucciani l-ai vãzut? Am rãmas eu în urmã, sau e al doilea geniu care apare pe sticlã? Da, al doilea. Cum cine-a
fost primul? Pãi, Maradona, nu?
— Mata chiar crezi, doamna Geta, cã emisiunea aia a
lu’ Ianþu e pe bune? Aº, fii cuminte. Îi bagã-n ºedinþã pe
copii ºi face repetiþii cu ei pânã le intrã-n cap ce sã spunã.
Am fost ºi eu micã, da’ n-aveam atâta minte. Barem sã nu
ne mai prosteascã-n faþã.
— Îi zic lui frate-meu: Bobby, iar mã prinde târgul de
carte fãrã bani. Cum explici? El de colo: Simplu. Tu n-ai
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bani niciodatã. Te þine bãiatul ãsta de investitor strategic.
Auzi la el. Pãi dacã mã þinea, mã mai înghesuiam cu proletarii-n autobuz? ªi când mã gândesc cã l-am scos din canal când era mic…
— Crede-mã pe cuvânt, monºer, summitul ãsta e un
moft de protocol. Jocurile sunt fãcute de mult. Doar nu
m-am nãscut ieri.
— Aoleu, iar s-a oprit. Ajungem acasã la sfântu’ aºteaptã.
— E o lume veselã, Florine. De o vreme vãd cã se ceartã
ºi revistele literare între ele. Numai ãºtia nu se pãruiserã.
— E panã. Vã rugãm, coborâþi.
— „În încheiere, vã informãm cã, din cauza unor lucrãri la carosabil în zona Bulevardului Iuliu Maniu, circulaþia mijloacelor de transport se modif –“
— Am vãzut ieri în ProSport pe cine vrea sã ia Realul la
varã. Crespo, ªevcenko, Vieira ºi Nesta. Dinamo l-a luat
pe Costel Ilie. Asta-i diferenþa.
— Ginuþo, coborâm, bine? Dracu’ ºtie ce-am avut, da’
m-am speriat. E prima datã cã mã ia aºa, cu cald ºi cu ameþealã.
— A venit nepotu’ ieri de la ºcoalã — e într-a treia, bagã
de seamã — ºi m-a luat din scurt: Mamaie, a zis doamna
învãþãtoare cã premiul întâi e o sutã de parai. Eu ºtiu cã
le cam înfloreºte, dar dacã de data asta spune adevãrul?
— E panã. Alo, se aude? Coborâþi!
— Sã vã uitaþi la noapte pe HBO, fã, cã e concert Mark
Anthony. Târziu, dupã ãia cu Cana Suptã. Ce? Da, mã, ºtiu
cã-i Kama Sutra, bravo, mã mai crezi ºi proastã.
— Te referi la scandalul Patapievici, nu? Sã vezi cât o
sã þinã. Pe scriitorii ãºtia îi superi uºor, dar îi împaci greu.
— Ai mai pomenit dumneata ºapte sute de mii kilu’
de cireºe în piaþã? Cicã din Grecia. Scrisese vânzãtoarea
jos cu pixul: zece mii bucata. Ce þarã-i asta, te-ntreb? Te
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duci cu copilul prin piaþã, e mai mare chinul. Trebuie sã-i
þii mâna la ochi. Jigodiile. ªi l-a gãsit nevoia ºi pe Mihai
sã-ºi cearã palatele înapoi. Pãi acum, nene? Când se ciocneºte PIB-ul de metrou?
— Bogdaproste sã v-ajute Dumnezeu bogdaproste patru copii am ºi e foame mare tatã –
— Era sã mã cert cu Gusti. El voia la Filantropica, eu la
Harry Potter. Pân’ la coadã, am fost la Burlane, am bãgat
câte douã beri, am cumpãrat o biluþã ºi ne-am scos. Bã,
da’ te ameþeºte, nu glumã. Acum am auzit c-au început
sã vinã cu poliþia prin ºcoli. Naºpa. Trebuie fãcut ceva.
— Dom’le, se aude sau nu-nþelegeþi româneºte? E panã.
Panã, da. De cauciuc, cã doar nu de vultur. Hai, toatã lumea jos. Hai, dom’le, ridicaþi-vã de pe scaune, cã nu mai
pleacã. Alo, cu cine vorbesc? Jos!!!
— Ce-a zis? Panã?
— Ai înnebunit? Cum panã? Pãi, ºi ce facem?
— Ce, bã, te-a prins lenea? Pune mâna pe volan, cã mã
dau la tine!
— Panã? Dupã ce cã vine unul pe orã? Stau la cap de
linie de-i uitã Dumnezeu. De ce nu-ºi controleazã cauciucurile în loc sã joace table?
— Huuuuooo!!! ’R-aþi ai dracu’! Bã, a murit Ceauºescu,
numa’ pã vremea lui…
— Hai, domne, sã-l luãm pe sus –
— Nu se poate, e bãtaie de joc –
— Þara lu’ Peºte –
— Pana mã-tii de bandit –
— Þine-i calea –
— Hai, cã n-are pe unde –
— Te linºãm, sã moarã Lenin –
— Unde-i, bre? Un’ s-a dus? A scãpat?
— Ha? Cum sã scape?
— Uitaþi-l! Uitaþi-l! Formidabil! A fugit cu taxiul. ªi ne-a
lãsat cu ochii-n soare. Nu pot sã cred.
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— Domne, deci ascultaþi-mã puþin. Am fost rãnit la Revoluþie, deci mã ºtie ºi domnu’ Bebe, ºi Ioºca. Domne, deci
propun pânã vine ãºtia cu depanarea sã facem zob autobuzu’. Sã vadã cã nu te joci cu democraþia ºi cu poporu’.
Cã nu-i cum vrea ei. Pãi ce, am ajuns sã-ºi batã joc de noi
un târâie-brâie? Ia sã vedem. Deci, cine e pentru? Alo, mata
nu participi? De ce pleci? Oi fi vreun liberal, ai? Restul,
deci, cine e pentru? Cine ºtie unde-i levieru’? L-aþi gãsit?
Bravo. Deci, dã-l încoa’, flãcãu. La o parte, haideþi, la o
parte, sã nu vã tãiaþi de la cioburi. Panã, da? Ei, stai cã-þi
dau io panã.

animal plan(e)t

c

ampionatul se întrerupsese din nou, ca sã joace naþionala. Era un lucru care se întâmpla de câteva ori pe an,
producând multe zâmbete satisfãcute ºi puþine încruntãri.
Amicalul cu Republica Moldova trebuia pregãtit cu grijã,
chit cã era doar un meci de palmares. Da, dar tocmai pe
baza palmaresului se fãcea clasamentul Coca-Cola. ªi în
funcþie de clasamentul ãsta îºi umpleau federalii teºchereaua. În plus, una era sã te batã Raul sau Morientes ºi alta
sã râdã de tine Catãnsus, Botgros, Barbãroº ºi Ciupercuþã.
Ploaia se pornise dupã ce trecuse cam un sfert de orã
din antrenament. Þârâia mãrunt, sâcâitor, fãrã speranþã.
Stropii fini cãdeau din înalturi în lumina nocturnei ca o
armatã de musculiþe în picaj dupã contactul cu un spray
letal. Deºi era destul de frig, nimeni dintre cei de pe margine nu se dãdea dus. Printre zecile de gurã-cascã veniþi
sã sprijine gardul la antrenament se afla ºi un grup ai cãrui componenþi ieºeau din tiparul suporterului obiºnuit.
Erau singurii care îºi permiteau critici sau sfaturi acide la
adresa fotbaliºtilor. Ceilalþi îi mâncau din ochi ºi se visau
în locul lor. Le râvneau nevestele, conturile în bancã, maºinile. Îi adulau cu fiecare respiraþie, dar i-ar fi înlocuit în
pat sau la volan cu prima ocazie. Le aºteptau nerãbdãtor
autografele ºi în acelaºi timp îºi înjurau vârtos pãrinþii, învãþãtorii ºi destinul, reproºându-le conspiraþia în urma cãreia ajunseserã sudori, taximetriºti, studenþi sau ingineri —
de toate, numai fotbaliºti nu.
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Dupã obiºnuitele ture de teren ºi o porþie de stretching,
antrenamentul continuã cu un joc-ºcoalã, cu antrenorul pe
post de arbitru. Pentru mai multã transparenþã, selecþionerul acceptase prezenþa spectatorilor de ocazie ºi lucrase cu porþile deschise. O bilã albã în ochii ziariºtilor, scutiþi
în fine de coºmarul interviurilor de la distanþã ºi al fotografiilor efectuate din copacii gospodãriilor învecinate. Meciul începu ºi, la scurt timp dupã aceea, apãrurã primele
atenþii din partea celor optsprezece spectatori cu drepturi
speciale.
— Stelicã, pune-i toarte, tatã, dacã nu poþi altfel, îi
aruncã un ins scund, îndesat ºi tuciuriu portarului, dupã
ce acesta scãpase o minge uºoarã printre mâini.
— Bã, fiþi atenþi la „Brili“, s-a speriat cã i s-a udat tricou’. Stai liniºtit, bre, e de la ploaie, amendã o matahalã
blondã apatia vâr fului de atac, spre hazul celorlalþi.
— Costele, mai uºor, vere, cã le paradeºti ãstora Airbusurile, îl sfãtui un hâtru cu mâinile cât douã cazmale
pe mijlocaºul la închidere, vãzând cã balonul ºutat de el
decoleazã spre Otopeni.
Puºtii care se insinuaserã în jurul celor optsprezece începurã sã chicoteascã ºi sã schimbe ghionturi ºi priviri complice. „Ce texte are, sã moarã Stalin.“ „Megavrãjealã, bã,
la marea meserie.“ „Sânge-n el cât apã-n ciorbã.“ Personal,
pe nici unul dintre ei nu-l tenta sã formuleze o cât de micã
obiecþie faþã de evoluþia favoriþilor. Ar fi fost o probã de
smintealã, de curaj inconºtient. În schimb, cu barosanii
din mijlocul lor era cu totul altã mâncare de peºte. Erau
cunoscuþi, puternici ºi influenþi.
Nimic mai adevãrat. În plan fotbalistic, duzina ºi jumãtate de limbuþi privilegiaþi de pe margine era un fel de
stat în stat. Componenþii ei nu erau preºedinþi de club,
arbitri sau oficiali ai Federaþiei. Nu luau bani de la buget,
nu ofereau sponsorizãri suspecte ºi nu aveau carte de muncã.
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Consumau masiv ºi riscau puþin. Nu aveau nume (sau poate
cã aveau, dar foarte puþinã lume le ºtia), legându-ºi celebritatea de porecle. Pe scurt, erau ºefi de galerie.
Ciocolatã, Gardone, Butelie, Dingo-Bingo, Pârnaie,
Guadalupe, Calibanu’, Toni ªmen, Garderobã, Dentistul,
Mãslinã, Salvador, Stan Bostan, Furã Zoli, Miºu Clanþã, Cultu’, Lecitinã, Ricã Ventuzã. Aºa se prezenta nominal galeria ºefilor de galerie. Un catalog pitoresc, deºi „catalog“
e un cuvânt impropriu în condiþiile în care, puºi cap la
cap, anii de ºcoalã ai celor optsprezece nu depãºeau cu
mult un ciclu complet de douãsprezece clase. Foarte puþini tatonaserã o meserie, majoritatea optând pentru o viaþã
de azi pe mâine. Mai o bãtaie la cârciumã, mai un bairam
la prieteni, mai un furtiºag, mai un dolar schimbat la negru — în linii mari, cam din aºa ceva se alcãtuia existenþa
fiecãruia.
Asta pânã când fotbalul se transformase din sport în
industrie. Din clipa aceea, se înscriseserã cu toþii pe o orbitã care-i propulsase în fruntea unor grupuri — mai mici
sau mai mari — ce pãreau sã aºtepte exact aºa ceva: o prezenþã deopotrivã mesianicã ºi cartieristã, cu pumni de fier,
limbaj frust ºi autoritate incontestabilã, un ºef de ceatã capabil sã conducã ºi sã incite, un ferment mobilizator care
sã nu se teamã nici de bulanele poliþiºtilor, nici de rigorile legii ºi cu atât mai puþin de violenþa omologilor. Cine
le trecea în revistã poreclele le pricepea fãrã eforturi provenienþa. Ciocolatã, Mãslinã, Salvador ºi Guadalupe împãrþeau acelaºi pigment, Cultu’ fãcuse doi ani de culturism,
Pârnaie stãtuse un an ºi jumãtate la rãcoare pentru furt,
Toni ªmen devenise celebru prin þepuirea unor naivi cãrora le fusese lene sã meargã pânã la casa de schimb, Dentistul avea în palmares cinci adversari trimiºi la stomatologie
prin plasarea aceleiaºi directe de dreapta în figurã, Garderobã venea la fiecare meci cu un tricou sau un pulover
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nou în culorile idolilor, Lecitinã te urmãrea ºi-n gaurã de
ºarpe dacã trebuia sã-þi plãteascã o poliþã, fãrã sã te uite
vreodatã, Miºu Clanþã avea un glas care acoperea un parc
auto, Stan Bostan mânca zece pungi de seminþe de dovleac pe zi fãrã sã-l supere ficatul, Dingo-Bingo nu ºtia exact
cum se numea jocul de la Antena 1 fiindcã era analfabet,
Ricã Ventuzã avea un nas cât un borcan de iaurt, modelat în felul ãsta cu prilejul unei gale pugilistice ad-hoc, Gardone mituise cândva doi comisari ai Gãrzii Financiare cu
câte trei navete de Garrone contrafãcut, iar Butelie avea
o circumferinþã cât stejarul din Borzeºti.
O menþiune specialã meritau Calibanu’ ºi Furã Zoli.
Porecla primului era un hibrid între Calibalu’ ºi Talibanu’, pe altoiul involuntar al numelui unui personaj din
Shakespeare. Cel care o scornise îl vãzuse cu ochii lui pe
destinatar demolând un þigan care încercase sã-i spargã
maºina ºi îl auzise declarând în gura mare: „Ai noroc cã
eºti baragladinã, bã, altfel te fãceam pastã de mici ºi te haleam cu bere.“ Etimologia lui Furã Zoli era la fel de bizarã.
„Te bat de-or sã te bage doctorii pe per fuzii cu furazolidon“, îl ameninþase respectivul pe un ºmecheraº care orchestrase un puci în interiorul propriei galerii. FU-RA-ZO-LI,
scandaserã ulterior fanii încântaþi de riposta ºefului ºi preluaþi ironic la un meci în deplasare de cãtre suporterii adverºi, care crezuserã cã un oarecare Zoli era îndemnat sã
fure. A se feri de foc. Aºe, Feri, dã foc. Cam aºa ceva.
Cei optsprezece nu se întâlniserã întâmplãtor pe marginea terenului de antrenament de la Sãftica. Nici n-ar fi
avut cum, dat fiind cã unii veniserã de la sute de kilometri
depãrtare. Fuseserã convocaþi de un vicepreºedinte al Federaþiei ºi de un înalt oficial al Ligii Profesioniste. Primul
trebuia sã le înmâneze biletele solicitate de fiecare galerie din Divizia A pentru meciul decisiv cu Spania, care
urma sã se dispute peste douã sãptãmâni. Al doilea voia
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sã poarte cu ei o discuþie francã ºi lucidã despre acele aspecte ale campionatului intern unde influenþa lor s-ar fi
putut face simþitã: ritualurile de mãscãrire a adversarului,
violenþa pe stadioane, încãierãrile aproape tradiþionale dintre anumite galerii, armele albe gãsite tot mai des de forþele de ordine cu ocazia percheziþiilor de la intrarea la
meciuri, cuantumul cotizaþiilor ºi — în fine — tendinþa
unor ºefi de a-ºi depãºi atribuþiile ºi de a încerca sã impunã
antrenori la echipã sau, dimpotrivã, sã-i îndepãrteze pe
cei existenþi. ªefii de galerie acceptaserã cam cu jumãtate
de gurã. În mod normal, ar fi mustãcit nemulþumiþi ºi probabil cã mulþi s-ar fi eschivat. Însã capii Federaþiei ºi ai Ligii
fuseserã suficient de abili ca sã amâne repartizarea biletelor pânã dupã dezbaterea lãmuritoare.
Antrenamentul se încheie sub aceeaºi ploaie agasantã.
Uzi leoarcã ºi plini de noroi, jucãtorii plecarã în grabã la
duºuri, pãrând sã nu dea atenþie nici elogiilor, nici micilor împunsãturi ale asistenþei. Selecþionerul ieºi ultimul
de pe teren, discutând preocupat cu secunzii, fãrã sã se
arate întru totul edificat asupra formulei de început pentru partidele oficiale. Mai era destul de mult de lucru.
Sesizându-i zbuciumul, cei optsprezece se abþinurã de la
comentarii. Îl cãutarã din priviri pe Minel Fotache, reprezentantul Ligii, dornici sã se punã odatã la adãpost de vremea câinoasã ºi sã vadã ce doreau ºefii cei mari de la ei.
— Bãieþi, înc-un sfert de orã ºi-o luãm din loc. Am puþinã treabã la vestiar. Sau ºtiþi ce? Duceþi-vã voi înainte, cã
vã prind din urmã. Mergem la Naþional, la sala de conferinþe. Hai cã nu dureazã mult. Mersi.
Aferat ºi unsuros, Fotache ºtia ca nimeni altul sã fie
mare cu cei mici ºi mic cu cei mari. Fost contabil la gospodãria de partid, avusese timp sã memoreze slãbiciunile
celor din jur, gata sã le fructifice oricând cu maximum de
eficienþã. Sub masca de bãiat bun, de-ai noºtri, se ascundea
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un tip calculat, rob al interesului ºi al ciupelii. Rar i se întâmpla sã lipseascã de pe listã la vreo ieºire din þarã a lotului naþional sau a vreuneia dintre echipele tari, ºi mai rar
sã aibã cineva o diurnã mai consistentã. Oficial, era al
treilea om în ierarhia Ligii, însã mulþi bãnuiau în el pe
adevãratul decident în materie de fotbal intern.
ªefii de galerie se risipirã pe la maºini. Dupã câteva minute, convoiul se încadrã pe ºoseaua Bucureºti–Ploieºti, cap
compas Stadionul Naþional. Guadalupe era singurul prãpãdit care conducea o Skoda Fabia, dar asta fiindcã tocmai îºi vânduse BMW-ul ca sã-ºi achite niºte datorii mai
vechi. În rest, paradã în toatã regula: Audi-uri, Mercedesuri, Opel-uri, jeep-uri peste jeep-uri ºi un Alfa Romeo care
încheia coloana. Mai putea sã se supere cineva pe Hagi
fiindcã avea Mitsubishi, dacã Dingo-Bingo ºi Pârnaie îºi
plimbau kilogramele în câte-un 4 x 4 cu banchete de piele
ºi sistem de navigaþie?
Ajunºi la sala de conferinþe a Complexului Naþional,
cei optsprezece constatarã cã erau aºteptaþi de un veritabil comitet de primire: preºedintele Ligii, ºeful Comisiei
Centrale de Arbitri, omologul lui de la Comisia de Observatori, un colonel de la Poliþia Capitalei, inevitabilul
vicepreºedinte al Federaþiei, venit probabil sã le împartã
biletele, ºi un ins uscãþiv, cãrunt ºi cu o frunte ridatã, pe
care acum îl vedeau pentru prima datã. Mãslinã ºi Calibanu’ se privirã surprinºi. La rândul lor, Lecitinã, Toni ªmen
ºi ceilalþi îºi luarã niºte mutre nedumerite. Ce mama naibii pusese la cale Fotache? Te pomeneºti cã de asta nu venise cu ei, ca sã nu-i sarã nimeni la beregatã. Chiar atunci
însã, de parcã le-ar fi citit gândurile, tartorul Ligii li se
adresã în stilul atât de savurat de presã.
— Zmeilor, luaþi ceva tare-n cur ºi haideþi sã-i dãm bice.
Hai, repejor, cã se-nchide metrou’ ºi rãmânem dracu’ aicea.

108

bazar bizar

Miºu Clanþã râse stentorial, semn cã se prinsese. Dacã
ei, niºte pârliþi, aveau asemenea scule de maºini, probabil
cã nea Sicã îºi trãsese Concorde.
— Bãi, uite de ce v-am adunat, continuã Sicã Stanomir,
împingându-ºi ochelarii la jumãtatea nasului. Tre’ sã rezolvãm chestia asta cu scandalurile. Urlã ziarele de cafturile ºi porcãriile voastre. Dacã deschizi Ziua sau ProSportu’,
te ia cu frig. Dom’le, nu zic cã tot ce scriu ãºtia prin fiþuicile lor e de-adevãratelea. Una, cã vor sã-ºi vândã ziaru’.
A doua, cã pã mulþi i-am fãcut oameni ºi-acum trag în mine
cu ce le vine la mânã. Mã rog, asta-i altã gâscã-n altã traistã.
Da’ ºi dacã jumate din ce spun e pã bune, tot e groasã,
fraþilor. Ce naiba, mã, numa’ grija voastrã pân tribune n-o
aveam. Nu-i etapã sã nu se lase cu buºeli. Internãri pân
spitale, bãtãi cu jandarmii, ochi scoºi, oase rupte, balamucu’ dã pã lume. Pãi ºi-aºa ne iau toþi la ochi ºi ne-ntorc
spatele. Cã dreptu’ la proprietate, cã handicapaþii, cã copiii strãzii, cã securizarea graniþelor, cã munca la negru.
Mãcar la fotbal sã ne scoatem, fraþilor, cã la ãlelalte s-a dus
în gâtu’ mã-sii. Când colo, nu mai poþi sã mergi cu nevasta la meci decât dacã-i surdã, dom’le. Altfel îþi crapã obrazu’, sã moarã ce-am mai scump. Uite, aveþi cablu acasã.
Aþi vãzut aºa ceva la olandeji, la broscari, la engleji? Nu,
tatã, meciu-i meci, henþu-i henþ, faultu-i fault, da’ în rest
nu þi-e, dom’le, târºã, pã cuvântu’ meu. Adicã franþuzu’
poa’ sã se ducã la stadion cu fata, cu amanta, cu mama-soacrã, cã nu riscã nimic. Aici, ieºi cu gagica la iarbã, ãla eºti.
Roºeºte iaurtu’ când vã aude, bã. ªi voi sunteþi cei mai vinovaþi. Da, da, ’geaba daþi din ridichi. În loc sã-i potoliþi
pe-ãia de sub voi, le cântaþi în strunã. A scos unu’ de la
Dinamo o porcãrie, iese ºi-ãla de la Steaua cu douã. Vine
Rapidu’ cu cinci banere naºpa, apare ºi Craiova cu zece.
ªi p-ormã ne mirãm cã ne-aratã lumea cu degetu’. E mai
mare jena, tatã. Ascultaþi la mine, c-am îmbãtrânit în fotbal. Ca la noi la nimenea.
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Tirada lui Stanomir durã peste un sfert de orã, însoþitã
sporadic de gesturile aprobatoare ale celor care i se aºezaserã la stânga ºi la dreapta. Liderii galeriilor ascultau cuminþi. Ar fi avut ce sã-i rãspundã, dar preferau sã n-o facã.
Dacã se întorceau fãrã bilete, nu îºi îndeplineau mandatul. Cine ºtie ce mai ieºea de-aici? Tentativa de puci din
galeria lui Furã Zoli le rãmãsese tuturor în minte ca un
avertisment ºi un îndemn la vigilenþã. Mai ales cã peste
tot pândeau ºulfe care aºteptau primul pas greºit ca sã-i
uzurpe pe titulari ºi sã se proclame ºefi.
— Ia ziceþi, bã, vã angajaþi aicea, cu martori, sã vã faceþi curãþenie printre oameni ºi sã nu ne mai daþi bãtãi
de cap? întrebã Stanomir în cele din urmã, rotindu-ºi ochii
bulbucaþi de la unul la altul. Sunteþi oameni serioºi sau
cârlige de rufe?
Cei pe care-i viza întrebarea se foirã în scaune, se privirã între ei ºi scoaserã niºte murmure nedesluºite, incapabili de o replicã fermã. Într-un târziu, când liniºtea din
sala de conferinþe deveni stingheritoare, Garderobã se fãcu
purtãtorul de cuvânt al grupului.
— Pãi nu prea se poate, domnu’ preº. Nu ºtiþi ce-nseamnã sã conduci o galerie. Fiecare o þine pe-a lui, iar tu tre’
sã le rezolvi problema la toþi. Nu cred…
— Muceo, dacã nici eu n-am condus în þara asta, n-a
mai condus nimeni, întrerupse „domnu’ preº“, luându-ºi
o minã severã. Reþine ce-þi spun, n-a mai condus nimeni.
Ce mare filozofie sã le bagi minþile-n cap unor golani? Îi
tai de la porþie la deplasãri, îi pui sã-ºi cumpere bilet ºi sã
vezi cum se dau pe brazdã. Ce dracu’, bã, tre’ sã vã-nvãþ eu?
— Da, ºefu’, da’ vine bulangiii ãilalþi… schiþã timid un
gambit ºi Stan Bostan.
— Vezi cum vorbeºti, moºule, se zborºi Stanomir. Grijã
mare, cã nu eºti la tine-n groapã. Bãi, uite care-i treaba. Nea
Florin o sã vã împartã biletele pentru meciu’ cu spaniolii,
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iar eu vã dau termen o lunã de zile. Dacã peste-o lunã mai
aud de vreo galerie care-a fãcut deranj, v-am ars. Sã nu ziceþi cã nu v-am spus. Adio gratuitãþi, adio plecãri, adio înscrieri în partid. ªi nu mai lucrãm moca. Clar? Clar, bã?
repetã Stanomir, îmbrãþiºând încã o datã cu privirea grupul celor optsprezece.
— Gata, ºefu’, încercãm, acceptã Butelie cu o undã de
resemnare în glas, susþinut de o nouã serie de mormãieli ale celorlalþi. Nu bãgãm mâna-n foc c-o sã fie bine,
da’ vedem ce iese.
Stanomir le mai reþinu atenþia cu câteva probleme administrative, dupã care îi fãcu un semn din cap vicepreºedintelui Federaþiei. Florin Amza îi chemã pe rând în faþã
pe cei optsprezece ºefi de galerie, înmânându-i fiecãruia
un teanc de bilete, proporþional cu numãrul de membri
cotizanþi. Fidelã principiului „jumuleºte ca sã nu fii jumulit“, Federaþia încasa un procent din cotizaþii, chipurile
pentru a le permite membrilor reprezentativi ai galeriilor
sã însoþeascã naþionala la diverse meciuri afarã, cu toate
cheltuielile acoperite. Amza nu avea nici verva, nici dezinvoltura de bulevard a lui Stanomir. Dupã împãrþirea biletelor, îºi drese vocea ºi li se adresã ºefilor de galerie, dând
impresia cã traseazã sarcini de serviciu.
— Treaba voastrã ce faceþi miercuri cu Moldova. Dar
vedeþi cã miercurea ailaltã vine Spania. Aveþi grijã cum strigaþi ºi mai ales cum cântaþi imnul la început. Aºtept sã ne
rãsplãtiþi încrederea. Vrem sã-i batem pe spanioli jumãtate
pe teren, jumãtate în tribune. Sã simtã ºi bãieþii ãºtia cã
au pe cineva lângã ei, încheie el chiar în secunda când pe
uºa sãlii de conferinþe intrã Minel Fotache.
Nou-venitul ºuºoti ceva la urechea superiorului ierarhic,
îndoit din ºale ºi cu mâinile la spate. Stanomir se încruntã
fugitiv, dupã care anunþã cu o furie abia reþinutã:
— Chelu’ ãla de Popescu a dat pe prima paginã un articol la care-i zice „Moarte ºi muie“. Ia ghiciþi despre cine e.
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Îhî, despre voi. Numa-n Adevãru’ n-ajunseserãm. Noi ºi Sidexu’. Ne râd ºi curcile, bã, reþineþi ce vã spun. ªi curcile
ne râd.
Întrevederea ºefilor de galerie cu mai-marii fotbalului
autohton luã sfârºit pe acest ton de insatisfacþie acutã. Din
fericire pentru alde Guadalupe ºi Dentistul, ceilalþi oficiali
nu avurã nimic de adãugat, rolul lor fiind, probabil, pur
decorativ. Sau mai ºtii, poate cã Stanomir îi adusese acolo
pentru timorarea comandoului adunat de la peluze. N-ar
fi mirat pe nimeni; paleta de tactici a ºefului Ligii era un
inepuizabil rezervor de surprize.
Îndreptându-se în dezordine spre parcare, cei optsprezece comentarã succint ºi deloc amabil episodul ai cãrui
protagoniºti fuseserã.
— Sanchi, ne arde. Ne ia mânecile de la vestã, asta ne
face, rosti vexat Ricã Ventuzã, ferindu-se sã apeleze la imagini mai naturaliste, fiindcã nu ºtia cine l-ar fi putut auzi.
— Sã-ºi vadã de blaturile lui, nene, în loc sã ne frece
pe noi la icre. Pãi eu mã bag peste ei când bate Astra în
Ghencea? licitã Ciocolatã, enervat peste mãsurã de ingerinþa lui Stanomir.
— Sã ne lase sã ne facem treaba, bre, ce atâta gargarã.
Ce mã-sa vrea, sã spunem poezii la meci? Ce, suntem la
serbare? se zbârli la rândul lui Miºu Clanþã.
— Mâine-poimâine face ºedinþã cu pãrinþii dacã nu suntem cuminþi, prognozã ironic Salvador.
Tot bombãnind, ºefii de galerie ajunserã la maºini. Chiar
dacã unii dintre ei trãiau într-o rivalitate patologicã, în faþa
duºmanului comun trebuia luptat umãr la umãr. Iar acum
se lãmuriserã cã erau puºi în faþa unui caz de — cum îi
zicea Ceaºcã? — amestec în treburile interne. Stanomir
se bãga unde nu-i fierbea oala, ceea ce era inadmisibil.
Pânã aici, pãreau sã avertizeze cãutãrile duºmãnoase ale
liderilor. Înainte de-a se instala la volan, cei optsprezece
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þinurã un sfat scurt ºi deciserã unanim în favoarea unei
politici de nealiniere. Oricum, biletele pentru meciul cu
Spania nu li le mai putea lua nimeni înapoi. Cât despre nea
Sicã, sã-i scuteascã. Prea se credea buricul pãmântului.
Marea partidã avu loc la o sãptãmânã dupã ce naþionala învinsese Moldova cu 2–1 într-un amical decis în ultimul minut dintr-un penalti inventat de arbitru. În tribunele
Naþionalului se strânserã peste cincizeci de mii de oameni
nerãbdãtori sã-i vadã îngenuncheaþi pe iberici. Disciplinate ºi punctuale, galeriile din provincie se prezentarã
având asupra lor recuzita clasicã: steaguri tricolore cu sau
fãrã gaurã, cearºafuri cât o zi de post, cu tot felul de înscrisuri patriotard-naþionaliste, goarne care chemau la
luptã, eºar fe în roºu, galben ºi albastru. Mulþi se vopsiserã
pe faþã; câþiva exaltaþi se îmbrãcaserã în port popular, convinºi cã în felul ãsta Morientes ºi Helguera aveau sã se piardã
cu firea ºi sã capoteze psihic. Tribuna a doua vuia încontinuu, vestindu-le spaniolilor iminenta apocalipsã de pe gazon. Fanii din capitalã se gruparã la cele douã peluze —
într-o parte cei ai Stelei ºi ai Naþionalului, în alta cei ai
lui Dinamo ºi ai Sportului — cu excepþia rapidiºtilor, care
aleserã o zonã neutrã de la tribuna întâi. Furã Zoli îi cãutã
din priviri pe suporterii veniþi din Spania ca sã-i ia la omor.
Nu vãzu picior de strãin, ceea ce nu fãcu decât sã-i creascã
iritarea. Butelie avu nevoie de multã diplomaþie ca sã-ºi
convingã aprigul confrate cã expresia lui Amza — „sã-i batem jumãtate pe teren, jumãtate în tribune“ — fusese o
figurã de stil ºi nimic mai mult. Furã Zoli se calmã cu greu,
dilatându-ºi vindicativ pupilele ºi sperând în ºinea lui sã
repereze doi-trei spanioli fie ºi în ceasul al doisprezecelea. La peluza cealaltã, Ciocolatã puse mâna pe un megafon ºi începu sã li se adreseze direct jucãtorilor, cu gândul
sã-i monteze ºi mai bine pentru urmãtoarea orã ºi jumãtate. „Didi, nãsosu’ ãla cu 9 a zis cã-i place de nevastã-ta.“
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„Ai grijã de creþu’ ãsta de pe stânga, Guriþã, din cauza lui
n-aþi prins Liga Campionilor astã-varã.“ „Paule, cântã la
meniscu’ lor, tatã, cã ºi tu ai stat pe barã ºase luni.“
Cu tot optimismul debordant al publicului, la pauzã
era 2–0 pentru spanioli. Consecventã ºi fidelã, galeria provincialilor îºi fãcu datoria pânã la capãt, încurajându-ºi
neobosit rãsfãþaþii, chiar ºi pe cei care jucau lamentabil,
strãduindu-se sã-i dopeze moral ºi fluierându-i copios pe
adversari la fiecare atingere de balon. Arbitrul îºi avu, fireºte, porþia lui ºi se vãzu potopit de un ºuvoi de înjurãturi pe care, din fericire pentru toatã lumea, nici nu le
pricepu ºi nici nu le deduse. Conformându-se regiei comune a lui Gardone, Mãslinã, Cultu’, Dingo-Bingo ºi Calibanu’, moldovenii, dobrogenii, bãnãþenii, ardelenii ºi
oltenii veniþi la meci iscarã în câteva rânduri valul bucuriei, chit cã nu aveau nici un motiv, scandarã prenumele
favoriþilor — titulari ºi rezerve — fãrã sã primeascã nici
mãcar o fluturare grãbitã a mâinii, se unduirã în contratimp (un rând la stânga, cel de deasupra la dreapta), cum
vãzuserã la galeria lui Liverpool, alegându-se doar cu priviri circumspecte din partea jandarmilor, ºi însoþirã cu urale
fulminante fiecare combinaþie reuºitã a bãieþilor. Totuºi,
scorul rãmase 0–2. În þara unde vãzuserã lumina zilei
Adi-gol, Moldo-gol, Clau-gol, Danciu-gol, Guºi-gol, Radu-gol
ºi ªumi-gol, nimeni nu izbuti sã per foreze mãcar o datã
poarta ibericilor. În schimb, cãlcând cu ghetele peste tradiþionala ospitalitate carpato-danubiano-ponticã ºi ignorând flagrant eforturile de integrare ale naþiei, Javi Moreno,
cel alintat „Trompetã“ ºi „Nasotti“ de spectatorii ºugubeþi,
prinse câte o torpilã în fiecare vinclu ºi rezolvã problema.
Dacã provincialii primirã duºul rece cu demnitate, galeriile reunite ale capitalei schimbarã urgent macazul. Din
câteva mii de guri þâºni simultan o puzderie de insulte la
adresa învinºilor. Din eroi ºi idoli, tricolorii se metamor -
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fozarã — sub verbul caustic al lui Toni ªmen, Pârnaie, Furã
Zoli, Butelie ºi Ciocolatã — în rapandule, gãozari, leoarbe,
balaoarþe, sifiloni ºi jagardele. Ploaia de invective nu-i lãsã
insensibili pe protagoniºti. Liberoul îºi dãdu ºortul jos ºi
le arãtã plãtitorilor de bilet ce pãrere avea despre ei, portarul le propuse contestatarilor un numãr de sex în grup,
cu degetul mijlociu întins în sus pânã la ultimul nerv, vâr ful retras azvârli douã doze de Coca-Cola în tribuna de
unde aterizaserã, iar cãpitanul echipei ceru sã fie înlocuit
ºi plecã la vestiar mãcinând o avalanºã de cuvinte imposibil de gãsit prin dicþionare. Depãºiþi de situaþie, selecþionerul aflat pe bancã ºi oficialii cocoþaþi la protocol asistarã
blazaþi la ultima parte din recitalul galeriilor bucureºtene
care, pierzându-ºi interesul pentru meciul interþãri, îºi
amintirã de campionatul intern. Din colþul dinamovist se
auzi, brusc ºi sacadat, un refren nepieritor: „Oli, ola, sã
moarã C.C.A.“ Falanga stelistã ripostã în trei secunde:
„Ahe, aho, sã moarã Dinamo.“ Odatã depãºit preludiul,
cele douã galerii se concentrarã metodic asupra inamicului comun de lângã Podul Grant. Deasupra întregii suflãri
din Balta Albã pluti preþ de câteva clipe incantaþia sacrã,
ineludabilã ºi pãtimaºã a fiecãrei etape: „Muuuuuuie Rapiiiiiid, laaa infiniiiiiit, / Muuuuuuie Rapiiiiiid, laaa infiniiiiiit.“ Aºezat lângã preºedintele Federaþiei, acþionarul
principal al giuleºtenilor surâse dezolat. Ce oameni! Câtã
rãutate! Ce lipsã de educaþie!
Colac peste pupãzã, la proxima etapã de campionat
cãzu, odatã cu gardul de protecþie al stadionului din Suceava, ºi recordul naþional de spitalizãri per eveniment,
precum ºi cel al arestãrilor în grup. Scandalizat ºi împins
cu voioasã inconºtienþã dincolo de geamandurile rãbdãrii,
starostele Ligii îi convocã la o nouã ºedinþã pe ºefii galeriilor (inclusiv pe provinciali) la exact zece zile de la apãsãtorul fiasco spaniol.
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ªi de data asta tot Minel Fotache jucã rolul maestrului
de ceremonii. Atâta doar cã întâlnirea nu mai avu loc la
complexul Naþional, ci la sediul Ligii. Cele optsprezece
cãpetenii ale stadioanelor dãdurã încã o datã ochii cu Stanomir, flancat de uscãþivul care fusese prezent ºi la ultima
întrevedere ºi de Florin Amza, vicepreºedintele Federaþiei.
Invitat sã participe, consilierul pe probleme sportive al preºedintelui declinase în ultima clipã, invocând chestiuni ce
nu suportau amânare, deºi cam toatã lumea bãnuia cã
omul prefera jocurile Nintendo ciocnirilor de idei cu Stan
Bostan ºi Lecitinã.
Sicã Stanomir îºi luase un aer opãrit, semn cã interpretase totul ca pe o jignire personalã. De fapt, nimeni nu avea
chef de glume — bãtând la Bucureºti, Spania se calificase
pentru turneul final al europenelor ºi ne lãsase la mila barajului —, iar palidele tentative de înveselire a atmosferei
din partea lui Fotache ricoºarã dezagreabil ºi-l silirã pe al
treilea om al Ligii sã-ºi înfigã nasul în niºte hârþoage, sub
sfredelul din privirile ºefului.
— Înainte de-a discuta ºi de-a vã comunica mãsurile pe
care le-am decis, începu ex abrupto Stanomir, incomparabil mai protocolar ca de obicei, îi dau cuvântul domnului
profesor universitar Maximilian Ionaºcu de la Facultatea de
Psihologie. Dânsul o sã vã prezinte un material care sper
cã o sã vã ajute sã vã daþi seama de ce vã purtaþi aºa. Domnu’ Ionaºcu, vã rog.
Uscãþivul îºi cercetã auditoriul cu o privire albã, nepãrând deranjat cã, în locul candidelor studente pasionate
de psihologia lacanianã ºi de behaviorism, trebuia sã se
producã în faþa lui Guadalupe ºi Mãslinã. Îºi drese vocea
discret, îºi pipãi nodul de la cravatã cu un gest reflex ºi
începu.
— Domnilor, vã voi vorbi despre incidenþa ºi prevalenþa
actelor de violenþã în grup asupra segmentelor popu-
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laþionale expuse aleatoriu impactului. Voi aduce în discuþie atavismele, impulsurile gregare, spiritul de turmã în
accepþia lui Gustave Le Bon, precum ºi propensiunea individului contemporan spre radicalizarea discursului ºi
spre derapajul atitudinal. Voi decela raþiunile pentru care
grupul uman la apogeul surescitãrii preferã identificarea
cu anumite ordine ale regnului animal ºi voi amenda teoria potrivit cãreia revanºardismul latent are neapãratã
nevoie de un dublu stimul, senzorial ºi extrasenzorial, pentru a rãbufni. În fine, vã voi propune o soluþie de pacifizare
pe termen scurt ºi mediu în condiþiile date, în care atenuarea componentelor rebarbative ale intrinsecului fiecãruia
comportã o marjã de eroare de 2,48%.
Optsprezece perechi de ochi lucirã maladiv ºi dobândirã concomitent o fixitate dãtãtoare de fiori. Revenindu-ºi
primul din ºoc, Ciocolatã se cutremurã scurt, ca într-o
ultimã convulsie orgasmicã, ºi se întoarse prudent spre Garderobã, aflat chiar lângã el. Acesta rãmãsese cu gura cãscatã,
siderat de torentul ininteligibil pe care-l auzise revãrsându-se dintre buzele subþiri ale maestrului Ionaºcu. Undeva
la margine de rând, Miºu Clanþã tresãrise imperceptibil
la auzul cuvântului „propensiune“. Intuind cã era vorba de
o pensiune a PRO TV-ului, fusese cât pe-aci sã-l întrerupã
pe universitar ca sã-l întrebe cât costa o noapte ºi dacã
micul dejun era inclus. Din fericire, Gardone prinsese miºcarea la vreme ºi îºi convinsese printr-un gest ferm colegul
sã renunþe ºi sã îndure mai departe în tãcere.
În timp ce Ionaºcu îºi susþinea recitalul jargonautic,
câþiva dintre cursanþii de ocazie se uitarã intrigaþi la Stanomir. Pe chipul lui lãtãreþ se citea o satisfacþie perversã,
de rafinat al supliciilor. Preºedintele Ligii se mai întorcea
din când în când spre Amza, cu care schimba impresii,
însã fãrã a-i pierde de sub observaþie pe cei optsprezece
ºefi de galerie zãpãciþi deja de verbiajul devastator al profesorului.
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— Unul dintre stereotipurile cu gradul cel mai ridicat
de recurenþã al contemporaneitãþii este agresivitatea nucleelor umane — grupuri, grupuscule, comunitãþi — aflate
în interactivitate directã. Contextul social, frustrãrile personale, condiþiile pedoclimatice ºi instinctul de supravieþuire îl obligã pe actant la reacþii dominatoare, menite sã-l
legitimeze hegemonic în ochii rivalilor. Extrapolând de
pe palierul individual pe cel al grupului organizat, constatãm prezenþa aceloraºi tipare asumate inconºtient ºi operaþionalizate pânã la reuºita finalã.
Crisparea ºefilor de galerie se apropia vertiginos de
punctul critic. Butelie se uitã la ceas pe furiº, sperând sã
scape teafãr. Dentistul îºi îndesã pumnul drept în cãuºul
palmei stângi ºi repetã gestul de câteva ori, ca pentru a
exorciza rãul care i se cuibãrise în gând cu douãzeci de
minute în urmã. Dingo-Bingo, Salvador ºi Ricã Ventuzã
oftarã zgomotos de douã-trei ori, fãrã sã-l înduioºeze pe
orator. La un moment dat, pânã ºi Minel Fotache se scãrpinã nervos în creºtet, nesigur pe propria rezistenþã la o
asemenea demonstraþie de forþã.
— Verificatã de atâtea ori, disponibilitatea pentru conflict, pentru înfruntarea fãþiºã, este unul dintre elementele
de coagulare ºi la nivelul galeriilor, continuã Ionaºcu, ajungând în cele din urmã la chestiunea spinoasã a violenþei.
Am vorbit de identificarea actanþilor organizaþi în grupuri
cu diverºi prãdãtori, cu sãlbãticiuni deprinse sã facã legea,
sã distrugã ºi sã supunã. Aceºti actanþi ajung sã dezvolte
raporturi de simbiozã cu modelul comportamental pe care
l-au preluat, modificându-ºi propriile determinãri pânã la
imitarea lui cvasitotalã. Energiile remanente ale fiecãrui
component al grupului trec printr-o catalizã potenþialã de
antipatie faþã de celãlalt, faþã de oponentul pe care îl doreºte aneantizat, înfrânt, demis din toate funcþiile pe care
le deþine. În universul lui atitudinal, suporterul copiazã
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fidel tehnicile de atac ºi de repliere ale acelui animal transformat în matrice de apartenenþã pentru întreaga galerie. Nu întâmplãtor, preferinþele grupurilor de suporteri
se îndreaptã spre felide, acvilide, falconide ºi alte ordine
de rãpitoare, fie ele terestre, acvatice sau aeriene. Am compilat pentru dumneavoastrã o listã cu titulatura celor optsprezece galerii din Divizia A. Vã rog sã o parcurgeþi ºi veþi
infera, mai mult ca sigur, una dintre explicaþiile comportamentului deviat de la normã al susþinãtorilor echipelor
respective.
Fotache trecu repede printre rânduri ºi aºezã sub ochii
increduli ai celor optsprezece o foaie de hârtie pe care
se afla un fel de tabel nominal. În capul listei stãtea scris
ANEXA 1, iar dedesubt se putea citi:
LEII ALBAªTRI
LUPII GALBENI
VULTURII VIOLEÞI
CÂINII ROªII
TIGRII NEGRI
LEOPARZII VERZI
COBRELE ARGINTII
ªOIMII ORANJ
GHEPARZII VIªINII

URªII GRENA
PUMELE ALBE
LINCªII AURII
RECHINII BORDO
ACVILELE VERNIL
JAGUARII GRI
HIENELE ROZ
PANTERELE TURCOAZ
ªACALII KAKI

— Ce mã-sa-n cur e asta? explodã Ciocolatã, neputând
sã se mai abþinã. Vã bateþi joc de noi? Bun, am cãlcat pe
bec, am feºtelit-o, asta e. Amendaþi-ne, suspendaþi-ne terenurile, faceþi ce vreþi, da’ lãsaþi-ne dracului în pace, scrâºni
el, mutându-ºi privirile de la Sicã Stanomir la impasibilul
Ionaºcu ºi înapoi.
— Are dreptate, domnu’ preº, îi sãri în ajutor Toni ªmen.
Care-i problema? Nici cu nume de animale nu-i bine? Acu’
doi ani v-aþi luat de amãrâþii ãia din Timiºoara, cu noi ce
mai aveþi?
Episodul evocat aºternu o umbrã pe chipul vicepreºedintelui Amza. Din exces de zel, cu douã sezoane în
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urmã un oficial al Federaþiei obligase galeria lui Poli sã-ºi
schimbe numele, sub ameninþarea unor mãsuri punitive
drastice. „Ce-i aia, domnule, cum poþi sã-þi iei numele de
la un comando care-a violat o curvã de lux în partea de
sud a oraºului?“ se burzuluise federalul, informat tardiv
cã de fapt Comando Viola Ultra Curva Sud însemna cu
totul altceva.
Sesizând pericolul, Stanomir preluã frâiele discuþiei.
— Bãi, domnu’ profesor a vrut sã spunã cã din cauzã
cã v-aþi pus numele astea aþi dat cu mucii-n fasole. Aºa e?
întrebã el, semipivotând spre dreapta ºi aºteptând confirmarea din partea lui Ionaºcu.
Universitarul încuviinþã din cap, câtuºi de puþin frapat
de imagistica lui Stanomir.
— Pãi bine, dom’ ºef, ºi-atunci ce facem? Nu mai mergem la meciuri? se alertã Lecitinã.
Preºedintele Ligii negã printr-un þâþâit al buzelor.
— Nu, dragã, vã schimbaþi numele. Gata cu leii, tigrii
ºi gheparzii, cã numai de boacãne v-aþi þinut. Ducã-se. ªi
ca sã nu ziceþi cã nu vã vrem binele, ne-am pus mintea la
contribuþie ºi v-am produs o alternativã. Minele, bagã.
Fotache se executã conºtiincios, pasându-i fiecãrui ºef
de galerie o nouã foaie de hârtie, intitulatã ANEXA 2. Cei
optsprezece o studiarã în tãcere. Era tot o înºiruire de animale ºi animãluþe, nearticulate ºi lipsite de data asta de
determinantul cromatic al jivinelor din ANEXA 1.
IEPURI
DELFINI
ANTILOPE
LEBEDE
ZEBRE
CASTORI
GAZELE
CANGURI
KOALA

120

FLUTURI
MIERLE
RÂNDUNICI
LEMURI
BURSUCI
ORNITORINCI
SOMNI
CIMPANZEI
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Cei optsprezece îºi ridicarã încet privirile de pe foi, implorând parcã pe cineva sã le spunã cã totul era o farsã.
Vãzând însã expresia împlinitã de pe feþele lui Stanomir,
Fotache ºi Amza, începurã sã evalueze amploarea dezastrului.
— Iepurii albaºtri, testã sceptic Salvador. Cum Doamne
iartã-mã sã apar cu aºa ceva pe Dinamo? Mã bagã ãia la
Urgenþã, cã-i aproape.
— Dar, vezi tu, ºi galeria lui Dinamo o sã aibã alt nume,
îl liniºti Amza. De pildã… Lebedele Roºii.
Ciocolatã, ºeful galeriei din ªtefan cel Mare, se uitã de
la unul la altul ca lovit cu leuca. Dãdu sã spunã ceva, numai cã Stanomir i-o luã înainte.
— Dom’le, aici e-o chestie. Sã mai vedem cu lebedele
astea, poate gãsim altceva. De când cu nasulelile alea de
prin Austria, cu mâncãtori de lebede ºi mai ºtiu eu ce, nu
mai poþi sã te gândeºti la lebede cã se interpreteazã.
— Lemurii viºinii, rosti sumbru Pârnaie. Nu merge,
mânca-v-aº, nu merge ºi pace. Dacã le zic la bãieþi, e belea.
— Þânþaru’ e tot animal? se interesã Calibanu’.
— Nu, e legumã. Cred ºi io cã-i animal, ce-ai vrea sã
fie? Uite, voi ãºtia de la Faru’ puteþi sã vã spuneþi þânþari,
ºi-aºa sunteþi trei sferturi machedoni, sugerã Stanomir.
— Þânþarii Turcoaz, zise de probã Mãslinã. Ca nuca-n
perete.
— Ce sã-þi spun, ce bine sunã Câinii Roºii. Sau Vulturii
Violeþi, contracarã enervat Amza.
Discuþiile în contradictoriu durarã aproape o jumãtate de orã, fãrã sã se ajungã la un acord. Simþind cã prezenþa lui nu mai era necesarã, Maximilian Ionaºcu se
retrase, petrecut de înjurãturile în surdinã ale celor optsprezece. Cât timp Stanomir polemizã cu Dingo-Bingo ºi
Stan Bostan, Fotache ºi Amza puserã la punct ANEXA 3,
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pe care o supuserã atenþiei de îndatã ce li se dãdu prilejul.
BEGONIILE ALBASTRE
PANSELUÞELE GALBENE
LALELELE VIOLETE
CRÃIÞELE ROªII
MARGARETELE NEGRE
GAROAFELE VERZI
PETUNIILE ARGINTII
GLADIOLELE ORANJ
MIMOZELE VIªINII
MUªCATELE ALBE
VIOLETELE GRI
ALBÃSTRELELE AURII
FREZIILE BORDO
DALIILE VERNIL
BRÂNDUªELE KAKI
NARCISELE ROZ
ANEMONELE TURCOAZ
LÃCRÃMIOARELE GRENA

ANEXA 3 produse efecte din sfera catatoniei printre cei
optsprezece, fãrã ca asta sã-l impresioneze în vreun fel pe
întâi stãtãtorul Ligii. Primul care îºi depãºi momentul de
perplexitate fu Cultu’, care formulã o obiecþie imbatabilã.
— Cum adicã, „albãstrelele aurii“, bre? Pãi ori e albãstrele, ori e aurii.
— Valabil ºi pentru „violetele gri“, plusã decis Guadalupe, sesizând o breºã în armura pânã atunci de nepãtruns
a inamicului.
— Astea-s cioace, bã, se ambalã Stanomir. Staþi de vorbã
între voi, le mai suciþi, le mai învârtiþi ºi pân’ la urmã vã-nþelegeþi cumva. V-am dat o idee, n-aveþi decât sã vã potriviþi
singuri plantele ºi culorile.
— Adicã noi suntem plante, ºefu’? tatonã mâhnit Calibanu’.
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— Uitaþi ce e, interveni Fotache. Cum a zis ºi domnu’
preºedinte, luãm mãsura asta ca sã vã facem un bine. Dacã
galeriile voastre or sã aibã nume paºnice, or sã se comporte
în consecinþã. Pânã acum aþi fost câini º-aþi muºcat, aþi fost
rechini ºi-aþi terorizat, aþi fost pantere ºi-aþi atacat, aþi fost
lupi ºi-aþi hãrtãnit. Gata, nu se mai poate. E nevoie de ceva
nou. De o schimbare de etichetã, care sã provoace o schimbare de atitudine.
— Cred cã trebe ºi-o schimbare de sex, nea Minele, se
pronunþã Furã Zoli.
— De ce?
— N-aþi vãzut cã toate florile alea e de genu’ femelin?
Pãi avem noi feþe de panseluþe ºi anemone?
Observaþia lui Furã Zoli îi fãcu mat pe oficiali. Aceºtia
parcurserã încã o datã ANEXA 3 ºi se recunoscurã înfrânþi.
Vagabondul ãsta cu ºcoala vieþii la seral avea dreptate. Pe
ditamai lista nu se afla nici mãcar un masculin. Mai mare
râsul.
— Un bob zãbavã, zmeilor, insistã Stanomir, adresându-li-se apoi lui Amza ºi Fotache: Ce mama dracului fãcurãþi, bãi? Vã arde de caterincã? Scuipaþi-mi opºpe bãlãrii
masculine în cinci minute, cã dacã nu, v-am ras. Reþineþi
ce vã spun. Sã le vãd pe hârtie. Executarea.
— ANEXA 4, oftã vlãguit Amza, privindu-ºi colegul de
suferinþã. Trebuia sã ne luãm atlasul botanic cu noi. Domnu’ preºedinte, da’ dacã nici asta nu le convine, n-avem ce
face.
— Asta-i ultima, Florine, pe-onoarea mea. Le place, nu
le place, treaba lor. Cu ea defileazã. Hai, la muncã.
ªefii de galerie aºteptarã în liniºte cel de-al patrulea tabel cu opþiuni, care nu întârzie sã aparã. Fotache le mai
împãrþi niºte foi (mai puþine de data asta, fiindcã îl durea mâna de-atâta scris), trãindu-ºi condiþia sisificã într-o
tãcere care ascundea gânduri de rãzbunare.
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CLOPOÞEL
TRANDAFIR
MAC
BREBENEL
CRIN
GHIOCEL
TOPORAª
BUJOR
SMIRDAR

FRÃSINEL
BULBUC
ROZMARIN
LILIAC
CORIANDRU
STÂNJENEL
CACTUS
LAUR
BUSUIOC

— Dacã aveþi întrebãri, spuse Fotache dupã ce ºefii galeriilor se mai afundarã cu un pas în nisipurile miºcãtoare
ale ridicolului federal.
— Cum ceapa mã-sii desenez io un smirdar pã steag?
ceru lãmuriri Gardone.
— Pui mâna pe carte ºi te uiþi, îl sfãtui pedagogic Fotache. Altcineva?
— Ce-i ãla bulbuc? vru sã ºtie Dentistul.
— Da’ nu vã e ruºine, bã? tunã Stanomir. Sunaþi la informaþii pentru prostiile astea. Dacã aveþi întrebãri serioase,
puneþi-le. Dacã nu, adio ºi-un praz verde.
— Bostane, auzi bã, praz verde. Ãsta-i bun pentru voi,
juveþii, speculã oportun Mãslinã. Oricum, e mai ca lumea
decât ghioceii albaºtri.
— Am eu o-ntrebare serioasã, domnu’ preº, se aventurã
Garderobã. Ce se-ntâmplã dacã nu suntem de acord?
Stanomir ieºi la atac, cu figura încinsã de un zâmbet
per fid.
— Mã bãiatule, stai cã nu pricepi. Aici nu-i vorba de nici
un acord. Faceþi cum v-am spus, sau sunteþi pe fãraº. Simplu. Reþine ce-þi spun. Am vorbit cu preºedinþii de cluburi
ºi mi-au dat dreptate. Pânã acu’ v-am pompat bani întruna.
Ba pentru deplasãri, ba pentru confeti, ba pentru tobe,
ba pentru sprayuri, ba pentru mai ºtiu eu ce aiureli. ªi-n
schimb voi ce faceþi? Paradiþi scaune, daþi cu fumigene pã
teren, îi porcãiþi pã observatori ºi furaþi de pân pieþe. Iar
dacã se lasã cu mardealã la stadion, cine plãteºte? Voi? Aº,
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clubu’, adicã taman ãºtia pã care-i mulgeþi de mãlai. Ia ziceþi, e corect? Nu e, tatã, ascultaþi la mine. Sã vã fie clar:
ori vã alegeþi frumuºel niºte nume de-astea cumsecade ºi-nvãþaþi ce-i aia o galerie adevãratã, ori schimbãm foaia. Ciuciu
bani, canci excursii cu echipa. Priceput?
O tãcere densã urmã apostrofelor lui Stanomir. Cei optsprezece ºefi de galerie ajunseserã pe ultima treaptã a
consternãrii. Avuseserã timp berechet sã-ºi dea seama cã
preºedintele Ligii voia efectiv sã-i facã de râs, sã-i compromitã fãrã putinþã de reabilitare. Cãci în ce fel puteai
alege între douã variante la fel de neconvenabile? Aceasta
era întrebarea cãreia Butelie, Dingo-Bingo ºi ceilalþi îi cãutau zadarnic rãspunsul. Treptat, înþeleserã cu toþii cã situaþia era fãrã ieºire. Redenumirea pãrea inevitabilã.
Ca prim rezultat al mãsurii dictate de Stanomir, ziarele
de sport de a doua zi îºi dublarã tirajul ºi — în consecinþã — încasãrile. Câþiva preºedinþi de club conchiserã cã
asanarea moralã a ambientului fotbalistic începuse, aºteptând încrezãtori urmãtoarea etapã de campionat pentru
confirmare. Ofiþerul de presã al naþionalei aplaudã iniþiativa
lui nea Sicã ºi vãzu în ea o garanþie a fair-play-ului viitor. Pânã
ºi ministrul de resort trimise o telegramã de felicitare, în care
îl invitã totodatã pe preºedintele Ligii la fermitate ºi consecvenþã. Totul pãrea pregãtit pentru un fotbal jucat printre albatroºi ºi nuferi.
Cu atât mai mare fu nedumerirea lui John Turcu, un
român stabilit la Winnipeg, când navigã pe Internet o sãptãmânã mai târziu ºi citi în principalul cotidian de sport
din Bucureºti comentariul la meciul disputat de echipa cu
care þinea din fragedã pruncie. Ceea ce-i reþinu atenþia fu
îndeosebi finalul articolului:
Din pãcate, partida a fost umbritã de duelul celor douã galerii, care ºi-au dat în petic dupã ultimul
fluier al arbitrului. Aripa durã a „stânjeneilor roºii“
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a atacat grupul „cactuºilor galbeni“ masaþi la peluza
nord, distrugându-le steagurile ºi incendiindu-le
bannerele. Prezent la meci, preºedintele Ligii Profesioniste, Sicã Stanomir, a declarat unui reporter al
postului naþional de televiziune: „Ãºtia nu-s oameni,
dom’le, sunt animale! Reþineþi ce vã spun! Fiare, asta
sunt! A avut dreptate cine le-a zis câini ºi lupi.“

o lunã plinã

s

e ciupi temãtor, dorindu-ºi din suflet sã nu fie un
vis. Nu era. Nici vorbã. Se afla în plinã ºi intensã realitate,
departe de palpitul oniric ºi de efemerul bizar al acelor
episoade pe care le-ai uitat din clipa când ai deschis ochii.
Iar cadra din faþa lui îi aparþinea sutã la sutã. Nu trebuia
s-o împartã cu nimeni. Posesiv ºi exaltat, îºi dorise mai mult
decât orice pe lume s-o aibã numai pentru el, s-o transforme în prinþesa lui surâzãtoare, în zâna lui bunã, în muza
lui voluptuoasã ºi totodatã atât de plinã de mister. Într-un
târziu, dorinþa i se îndeplinise. Totul e sã vrei cu adevãrat, îl încurajase un prieten pe vremea când mai avea aºa
ceva. Dacã vrei cu adevãrat, dacã þii morþiº, dacã eºti gata
sã dai totul pentru obiectul dorinþei tale, pânã la urmã o
sã vezi cã o sã þi se facã pe plac. Nu-l crezuse pe cel care-i
spusese cuvintele astea. I se pãruse cã erau de circumstanþã,
cã aveau un scop pur consolator. Dar uite cã se înºelase.
Fostul lui amic avusese dreptate.
Monica Bellucci. Monica Bellucci la el în garsonierã.
Monica Bellucci goalã la el în garsonierã. La un metru ºi
ceva de el. Uitându-i-se în ochi cu un amestec indefinibil
de frivolitate ºi indiferenþã. Îmbietoare, totuºi absentã. Fierbinte, totuºi distantã. Meridionalã, totuºi rece. Fixându-l
fãrã sã-ºi coboare o secundã privirile grele de torpoare,
abandon ºi plãceri nemãrturisite. Sfidându-l pe sub pleoape. Chemându-l pe muteºte. Înfiorându-l înainte de-a cuteza s-o atingã. Promiþându-i extazul clipei ºi prevestindu-i
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tristeþile de mai târziu. Stârnindu-i simþurile ºi rãscolindu-i
mândria de bãrbat singur, trecut de prima tinereþe.
Monica Bellucci la el în garsonierã o lunã încheiatã.
Monica Bellucci la el în garsonierã o lunã încheiatã, fãrã
ºtirea vecinilor. Monica Bellucci la el în garsonierã o lunã
încheiatã, fãrã ºtirea vecinilor, gata sã-l primeascã la pieptul ei cald, bronzat ºi generos. Gata sã-i înþeleagã frustrãrile. Sã-i accepte poftele. Sã-i îngãduie gesturile. Sã nu-i
cenzureze nimic. Sã-i restituie mãcar o pãrticicã din orgoliul fer feniþit în eºecurile de peste zi. Sã-l reabiliteze în
propriii ochi. Sã i se ofere tãcut ºi deplin, ca într-un ritual
decupat din mintea amorului.
Se apropie ca în transã ºi întinse prudent mâna dreaptã,
de parcã o miºcare bruscã ar fi nãruit totul. Putea sã-i
atingã goliciunea, sã-ºi lipeascã palma care începuse deja
sã-i transpire de pântecele ei neted, sã-ºi plimbe degetele
pe curbura ºoldurilor ei apetisante, sã-i lase pe buzele întredeschise un sãrut tremurat, lacom ºi în acelaºi timp sfios.
În cele din urmã mâna îi cãzu la loc pe lângã corp, iar el
îi mai cercetã câteva secunde chipul încadrat de un pãr
negru ºi lung ca al unui indian din romanele lui Karl May,
gura arcuitã într-o uºoarã nedumerire, nasul drept ºi bine
proporþionat, urechile mici, de care atârnau doi cercei nemiºcaþi, ochii în care te pierdeai ca într-un abis al desfãtãrilor ºi bãrbia împinsã abia perceptibil în faþã, într-un
gest de provocare cochetã, care parcã o fãcea ºi mai atrãgãtoare. Avea ceva ºi din Isabelle Adjanei, ºi din Sophie
Marceau. Însã era Monica lui. A lui ºi numai a lui. Vreme
de o lunã. O lunã încheiatã. O lunã plinã, cum probabil cã
nu avea sã-i fie dat sã mai trãiascã niciodatã.
ªi-o dorise în garsoniera lui impersonalã încã de când
o vãzuse în filmul acela în care era soþia lui Gene Hackman. Nu mai þinea minte titlul, ºtia doar cã mai juca ºi
Morgan Freeman ºi cã nici unul dintre personaje nu-i plã-
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cuse. În afara ei, bineînþeles. Îl încercase o gelozie pârjolitoare când bãtrânul Gene o vãzuse cum se dezbracã, de
parcã un intrus s-ar fi furiºat pe nesimþite între ei ºi ar fi
torpilat prin simpla sa prezenþã acolo o relaþie unicã, irepetabilã. Chiar dacã în film Monica era soþia lui Gene, i
se pãrea nedemn sã-ºi dea hainele jos în faþa cuiva care
putea sã-i fie tatã. Oricum, dupã ce se smulsese din starea
aceea apãsãtoare, îºi fixase întreaga atenþie asupra ei, gata
sã aspire ecranul din priviri. Nu-ºi dãdea seama dacã era
o actriþã bunã. Dupã câþiva ani, vãzuse Malena ºi tot nu se
lãmurise. Însã avea o calitate pe care toþi bãrbaþii de soiul
lui o apreciau la o femeie: ºtia sã tacã. Tãcea imperial, dominator, consistent. Era o preoteasã a muþeniei, o vestalã a cuvântului reprimat, o hetairã a gândului nerostit. O
statuie de carne. Un martor discret al evenimentelor, un
accesoriu decorativ, exotic ºi oricând disponibil, un depozitar de nãdejde al angoaselor, neîmplinirilor ºi ambiþiilor celui de alãturi. Îi lumina cãmãruþa aºa cum îºi dorise
dintotdeauna. Se afla acolo ºi nu scotea o vorbã. Era greu
de spus dacã îºi ajungea sieºi. Lui, în schimb, nu-i mai trebuia altceva. Nici muzicã, nici cafea, nici þigãri, nici televizor. ªi, fireºte, nici o altã femeie.
Monica Bellucci pãstrând pe ea doar o brãþarã ºi un
inel. Monica Bellucci veghindu-i protector singurãtatea.
Monica Bellucci transmiþându-i mesaje stranii, printr-o telepatie de care el, unul, nu s-ar fi crezut capabil niciodatã.
Se mai apropie cu un pas. Tricoul jilav pe care îl purta i
se pãrea o povarã. ªi l-ar fi dat jos ºi l-ar fi aruncat cât colo,
dar se temea ca gestul sã nu-i fie interpretat aiurea. Ca nu
cumva seminuditatea lui sã fie resimþitã ca un afront. ªi
Monica era goalã, ba chiar goalã puºcã, numai cã nu exista
termen de comparaþie. Cum sã pui alãturi o sculpturã ºi un
spasm? Cum sã stea unul lângã altul un produs situat la
graniþa rebutului ºi o capodoperã a naturii? De când era
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miracolul vecinul ratãrii? Cum ar fi putut sã dezonoreze
splendoarea tonicã a italiencei exhibându-ºi torsul nevolnic ºi alb, ca un boþ de telemea cu pãr, pe care soarele
nu-l mai mângâiase de trei ani? Îºi pãstrã tricoul pe el ºi,
fãrã sã vrea, îºi coborî privirea spre gleznele actriþei. Nu
îndeajuns de subþiri, apreciaserã criticii. Groase de-a binelea, licitase o ochelaristã pistruiatã într-un supliment TV.
Bun, ºi ce voiau, o nouã Marlene Dietrich? Îi trecuse vremea. Îºi trãise traiul. Nu poþi sã pui ºublerul pe glezna unei
dive fiindcã i-ai cãutat cu disperare cusururi ºi nu i-ai gãsit nici unul. Sau, mã rog, poþi, dar asta înseamnã cã eºti
sãrac cu duhul. Îºi încleºtã pumnii preþ de o clipã. Cine se
atingea de gleznele Monicãi devenea automat duºmanul lui.
Ardea de nerãbdare s-o atingã. Atâta doar cã nu ºtia
de unde sã înceapã. ªtia în schimb cã reacþia ei ar fi fost
aceeaºi, indiferent cum ar fi arãtat prima lui miºcare. Fãceau parte din douã lumi diferite, nu vorbeau aceeaºi limbã, îi despãrþeau ani-luminã ºi era prea puþin probabil sã
se întâlneascã ºi pe alte coordonate, în afara imediatului
tactil. Ea era o minunãþie a celuloidului, el un slujbaº mãrunt. Ea îl supusese din ochi pe Gene Hackman, el nu îndrãznea sã-i cearã ºefului o zi de concediu. Ea cucerise o
lume, el enervase un oficiu. Ea asigura imaginea unui celebru creator de par fumuri, el îºi cumpãra cel mai ieftin deodorant de la colþul blocului. Ea fãcuse fericiþi sute de
milioane de bãrbaþi, el o adusese în pragul sinuciderii pe
singura femeie pe care o cunoscuse. ªi totuºi, contrariile
se atrag, se îmbãrbãtã el, uitându-se din nou în ochii meridionalei somptuoase ºi întrebându-se ce ar fi zis colegii
lui de serviciu dacã ar fi ºtiut cu cine împãrþea garsoniera.
Pe de altã parte, ºi lor le dãdea inima ghes, o ºtia prea
bine. Purtase destule discuþii cu ei ca sã-ºi întipãreascã în
minte preferinþele fiecãruia. Sandu, ºeful de serviciu, era
topit dupã Shania Twain. Avea toate discurile ei, vãzuse
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ºapte concerte ºi nutrise pasager iluzia cã va ajunge cândva
peste ocean ºi i se va înfãþiºa în toatã naturaleþea lui balcanicã. Vedeta country nu putea decât sã fie recunoscãtoare autoritãþilor canadiene hotãrâte sã nu acorde vize
unor cetãþeni din þãrile cuprinse în valul trei al integrãrii,
care pe deasupra îºi motivau intenþia turisticã printr-un
vers stupid, desprins dintr-un cântec aºijderea: I just called
to say I love you. Dacã toþi masculii care râvneau la o orã cu
Shania Twain ar fi fost admiºi în þarã, supremaþia demograficã a Chinei ar fi fost grav periclitatã. Stelicã, miopul
cu mãtreaþã de lângã geam, o adora pe Jennifer Lopez.
Cornel, ºmecheraºul cu figurã de ospãtar din stânga uºii,
ºi-ar fi dat haina de pe el pentru o noapte cu Elle MacPherson. Mihai, ultimul venit, nutrea o slãbiciune maladivã pentru Christina Aguilera. Costi, junele rebel al oficiului,
era halucinat de nurii lui Nadine. În fine, Petricã, paznicul, s-ar fi mulþumit ºi cu Natalia Oreiro. Toþi erau burlaci,
divorþaþi sau vãduvi. Cu toþii trecuserã prin experienþe neplãcute cu femei din lumea lor ºi deciseserã sã-ºi îndrepte
aspiraþiile spre sfere mai înalte. Dacã tot cãdem, mãcar
s-o facem de pe un cal frumos. Conotaþia hipicã a imaginii nu era întâmplãtoare. Cu excepþia lui, care ar fi fost în
stare s-o priveascã pe Monica Bellucci zile în ºir, ca pe o
icoanã în mãrime naturalã, ceilalþi erau incomparabil mai
tentaþi de o partidã de sex viguros decât de contemplarea fermecatã a alesei. Nici prin cap nu le trecea sã-ºi refacã viaþa alãturi de Jenny, Christina, Elle, Shania sau Nadine.
Nu visau câtuºi de puþin la aºa ceva ºi, dacã li s-ar fi oferit
o asemenea variantã, ar fi strâmbat din nas. Bãieþii doreau
douã lucruri: sã-ºi astâmpere curiozitatea ºi sã se comporte
cocoºeºte. Atâta tot. ªtiau cã era imposibil, însã nimic nu-i
împiedica sã gloseze la infinit ºi sã se punã în cele mai atrãgãtoare postùri.
El era cu totul altfel. Luna asta, cât stãtea cu Monica,
avea s-o transforme în prietena ºi confidenta lui. Avea s-o
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atingã, s-o mângâie, sã-i deseneze conturul cu vâr ful unghiei, dar fãrã nimic lasciv. Nu puteai fi porc în faþa Monicãi. Nici Gene nu reuºise, deºi se strãduise din rãsputeri.
Puteai, ce-i drept, s-o admiri cu fervoare ºi s-o doreºti în
limitele decenþei. Sã te vezi alãturi de ea pe o plajã brazilianã sau într-un castel din Scoþia. S-o rãsfeþi ºi s-o preþuieºti. Sã-i bei zâmbetul ºi sã-i mulþumeºti fiindcã existã.
S-o plimbi cu gondola ºi sã-i cumperi bijuterii. Sã nu-i pretinzi nimic ºi sã-i dãruieºti totul. Iar apoi, întors în garsoniera înnobilatã de prezenþa ei, sã te bucuri descãtuºat,
ca un copil care iese sã batã mingea dupã ploaie.
Se mai apropie cu un pas ºi avu impresia cã în ochii
negri îi joacã o luminã ºãgalnicã. Hai, curaj, pãrea sã-i spunã. Nici unul dintre noi n-are de ce sã se teamã. Mã cunoºti ºi te cunosc. Poþi sã-mi spui tot ce te-apasã ºi sã… Sã
ce? Oare îi comunicase cã putea s-o atingã? Chiar îi dãdea voie? Nu se supãra? Nu ºi-ar fi iertat-o niciodatã, dacã
ar fi citit în privirea aceea întunecatã un semn cât de mic
de reproº. S-ar fi luat la palme în faþa ei, s-ar fi autopedepsit la sânge ºi nu i-ar fi pãsat nici cât negru sub unghie
de mândria lui rãnitã.
Îi cercetã pe îndelete degetele lungi, terminate cu unghii ovale, se mai uitã puþin la brãþara care i se odihnea
pe încheietura mâinii stângi, vãzu într-un târziu cã mai avea
una la fel, prinsã în jurul gleznei drepte, iar când simþi
cã îºi mobilizase toate resursele de curaj, îºi ridicã ochii
spre sânii ei ampli, ca douã balize ale plãcerii. Oftã ºi roºi
concomitent. Încercã sã scape de nodul din gât, îºi umezi
buzele trecându-ºi limba peste ele ºi regretã cã nu era poet.
Ar fi vrut sã cânte în ode fãrã egal perfecþiunea cafenie a
areolelor, curbele molatice ale pieptului, greutatea lui rãscolitoare, textura impecabilã a pielii, carnaþia pietroasã ºi
atât de dulce, chemarea ei irezistibilã, tot acel festin epicureic, recitalul pentru un unic ºi privilegiat spectator, aven-
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tura nemaiîntâlnitã de care avea sã se bucure treizeci de
zile una dupã alta. Monica merita cu prisosinþã toate omagiile din lume. Merita s-o cânþi, s-o evoci, s-o ridici pe piedestal, s-o durezi în piatrã, sã-i prinzi esenþa în cât mai
multe feluri, pentru ca mãrinimia ei înaltã sã aibã parte
de un rãspuns pe mãsurã. ªi nu în ultimul rând, sã-i spui
cã o iubeºti.
— Te iubesc.
Fãrã sã-ºi dea seama cum, se lipise de ea. Se retrase puþin, dar îºi lãsã mâinile sã se plimbe tremurãtor pe corpul
ei bronzat pe malul Mediteranei, în dispreþul succeselor
îndoielnice ale solarului. Nu mai putea sã dea înapoi. ªi
nici nu voia. Vegheat de ochii italiencei, în care stãruia
aceeaºi detaºare voluntarã, explorã un þinut ale cãrui bogãþii i se iveau acum pentru prima oarã, într-un ritm cãruia de-abia putea sã-i facã faþã. Învãþã un alt fel de geografie,
cu alt fel de vãioage, vâlcele ºi podiºuri. Atinse cu degetele tot mai puþin crispate centimetru cu centimetru din
pielea ciocolatie a Monicãi, scriindu-i pe corp întreaga ºi
ciudata lui dragoste nemãrturisitã pânã atunci, ºi însoþind-o cu o litanie ºoptitã timid, ca ºi cum muzica ei monocordã ar fi putut atrage musafiri nepoftiþi.
— Nu ºtii cât mã bucur cã eºti aici. Deºi mi-e tare greu
sã vorbesc cu tine. Am atâtea sã-þi spun ºi nu ºtiu cu ce sã
încep. Dar ºtiu cã, de oriunde aº porni, m-ai înþelege. Ãsta
e primul lucru care m-a atras la tine. Îi înþelegi pe toþi. Þi
se citeºte în ochi, e rostul tãu pe pãmânt. Dobitocul ãla
de Gene n-a ºtiut ce sã caute. Eu însã ºtiu. Acum te mângâi
ºi îmi vine sã te sãrut de sus pânã jos, însã îmi dau seama
cã, dincolo de toate astea, existã ceva mult mai important.
Totul e sã rãmâi în lumea ta, cu victoriile tale, ºi sã nu te
mai intereseze restul. Iar lumea mea eºti tu. Mã rãzbuni
ºi mã aperi, mã faci sã mã simt întreg ºi mã trimiþi sã-i înfrunt pe ceilalþi. Habar n-am dacã ai mai fãcut aºa ceva ºi
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pentru alþii, dar eu, unul, îþi sunt recunoscãtor. Iar dacã
aº fi mai tânãr, aproape cã aº spune cã sunt fericit. Numai cã am aflat cã fericirea e suma lucrurilor de care ai
fost ferit. Am citit asta într-o carte. La început am râs, însã
acum vãd cã aºa este. Nu e neapãratã nevoie sã fii fericit
fiindcã ai câºtigat la loto, þi-a nãscut nevasta sau ai fost avansat. Poþi s-o faci ºi fiindcã n-ai trecut prin rãzboi, nu þi-a
confiscat nimeni casa, n-ai trãit nici un cutremur ºi nu te-a
trãdat nici un prieten. Cu tine, totul e posibil. Dincolo de
uºa asta însã, începe iadul. E curios cât de bine pot despãrþi câþiva centimetri infernul de paradis. ªi cât de aproape
e eºecul de izbândã. Mã mai urmãreºti? O, da, nici nu trebuia sã întreb. Iartã-mã. Oricum, poate cã e mai bine sã
tac. Sã tãcem amândoi. Ca actorii aceia taciturni care se
întâlneau la cârciumã ºi se întrebau unul pe altul: Ia zi,
iubitule, despre ce tãcem azi?
Se opri ºi îºi retrase mâinile de pe sânii Monicãi. Actriþa îi întoarse privirea, þinându-ºi în continuare buzele
întredeschise. Era cu neputinþã sã anticipeze ce i-ar fi ieºit pe gurã, dacã s-ar fi hotãrât sã vorbeascã. Pãrea la fel
de în largul ei printre înjurãturi ºi delicii oratorice. Sentimentele, atâtea câte ar fi avut, îi erau ecranate de expresia de vagã derutã, de aerul întrebãtor, de sprâncenele
ridicate într-o abia sesizabilã mirare. Era ºi nu era acolo,
în garsonierã, alãturi de el. Îi dãdea impresia cã i s-ar fi
putut strecura printre degete la fel de uºor ca nisipul de
pe plajã împrãºtiat de paºii unui turist grãbit. Oare la ce
se gândea? Nu cumva la Gene? Nu, era imposibil. O umilise destul. Iar aici nu era vorba de filmul propriu-zis, de
roluri, ci în primul rând de felul în care ieºise Gene din
pielea personajului ºi se înapoiase în viaþa de zi cu zi, obligând-o sã facã acelaºi lucru. Simþise tensiunea emanând
dinspre ecran ºi mai cã-i venise sã spargã televizorul. Se abþinuse doar fiindcã îºi dãduse seama cã, dacã ar fi cedat
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impulsului, n-ar mai fi putut s-o vadã pânã la sfârºit. Iar
asta ar fi fost insuportabil. De neconceput.
Cât de bine te poþi înþelege cu cineva care nu scoate
un cuvânt? se întrebã el, îmbrãþiºându-ºi zâna cu o privire
în care adoraþia se împletea cu o afecþiune caldã ºi duioasã.
Câteodatã mai bine decât dacã ar vorbi, îºi dãdu singur
rãspunsul. Una dintre virtuþile cardinale ale tãcerii era cã,
mascând îngustimea minþii, sugera înþelepciune ºi tact. Sigur, nu era cazul aici. Monica nu era o prostovanã care
ajunsese pe platoul de filmare fiindcã arãta bine. Nici pomenealã. Vremea pãpuºilor Barbie cu talaº în loc de creier trecuse de mult. Pe lângã asta, tãcerea Monicãi trimitea
cu gândul la o personalitate atât de puternicã, la un eu
atât de bine articulat, încât cuvintele deveneau inutile. ªi
pe urmã, în ce limbã s-ar fi putut înþelege? El fãcuse germanã ºi rusã în liceu, iar cu o asemenea combinaþie puteai sã-þi traduci cursuri de tehnologia materialelor de pe
Internet, nu sã discuþi cu Monica Bellucci.
Ochii i se oprirã din nou asupra pieptului ei primitor,
care invita la reverii inavuabile. ªi nu ne duce pe noi în
ispitã, iar dacã totuºi ne duci, mãcar nu ne întrerupe, psalmodie el în minte, sperând ca frumoasa italiancã sã nu-i
citeascã gândurile. Tentat de o altã viziune tulburãtoare,
îºi lipi buzele de sânul ei stâng ºi constatã cã era mai cald
decât ar fi crezut, de parcã temperatura ridicatã din garsonierã i-ar fi luat în stãpânire corpul tânãr ºi arãmiu.
— Te rog sã mã ierþi.
ªtia cã vorbise de pomanã. ªi cã ar fi putut repeta gestul de sute de ori, fãrã sã riºte nici o punere la punct. Dar
uneori glasul inimii o lua înaintea celui al minþii.
— E bine sã ai pe cineva care nu te judecã, indiferent
ce-ai face, continuã el, sub privirile neschimbate ale vedetei. Cineva care îþi stã alãturi necondiþionat. Vezi tu, Monica, nici nu mai conteazã cã o sã-mi petrec noaptea asta
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ºi încã douãzeci ºi nouã cu tine. Fiindcã oricum n-o sã se
întâmple nimic. O ºtim amândoi. Dar gândeºte-te cum o
sã ies mâine în lume. Cum o sã mã uit la ceilalþi. La nenorocitul ãla de Sandu, care, nu ºtiu dacã ai observat, seamãnã cu Gene al tãu. La rataþii ãilalþi, de care m-am plictisit
din ziua când i-am vãzut pentru prima oarã. La administratorul care m-a anunþat cã mã trece la restanþieri. La dentistul care mi-a zis cã nu mai fumeazã Snagov de douãzeci
de ani. La vecinii care au fãcut de cinci ori cerere sã fiu
evacuat. La câinele blocului, care sare sã mã muºte de câte
ori mã vede. La fosta soþie, care e controlor de acces la
metrou ºi mã lasã sã intru pe gratis de milã. La toþi ºi la
toate. Pânã acum, mã gândeam cu groazã cã se face dimineaþã ºi trebuie s-o iau de la capãt. Azi numãr secundele
pânã mâine. Abia aºtept sã le vãd mutrele alea superioare.
Noaptea trecu mai repede decât precedentele. Actriþa
ascultã alte trei monologuri, considerabil mai lungi prin
comparaþie cu cele diurne, iar el adormi abia spre dimineaþã, vlãguit ca dupã o orgie, dar încântat de atenþia ei
statornicã. Visã cã era un Don Juan la care frumuseþile planetei fãceau anticamerã. Era atât de solicitat, încât trebui
sã renunþe la serviciu ºi sã rãmânã acasã, asaltat de un roi
de celebritãþi din care fiecare voia sã-l aibã mãcar câteva
ore pentru ea. Reuºi sã le mulþumeascã pe toate cu preþul
unei delimitãri depline de restul lumii, pe care însã nu
avu cine ºtie ce motive s-o regrete.
Se trezi cãutând-o din priviri. Era tot acolo. La fel de
calmã, la fel de tãcutã. Se uitã la ceas ºi vãzu cã trecuse
de zece. Fusese atât de sigur pe ceasul lui biologic, încât
nu mai pusese deºteptãtorul. Tare ar mai fi lenevit puþin,
dar ºi aºa întârziase. Noroc cu programul ãsta culisant, care
îi permitea sã vinã cât de târziu dorea, cu condiþia sã recupereze pânã spre searã. Deja se gândea cu groazã cã nu
avea sã ajungã acasã înainte de opt.
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— Oho, lume nouã, îl luã în primire Sandu. Ce-i cu
tine, domnule? Am crezut cã te-ai supãrat pe noi. Ai fãcut-o latã?
Murmurã o negare în doi peri ºi se aºezã la biroul lui
cu gesturi precaute, ca ºi cum s-ar fi temut sã nu se spargã
ºi sã nu se împrãºtie pe jos în mii de cioburi. Îl durea capul ºi s-ar fi lipsit bucuros de ironiile celorlalþi. Dar ºtia
cã nu avea cum sã le punã lacãt la gurã. Aºa fãceau de
aproape zece ani. Cum întârzia cineva, cum imaginau tot
felul de scenarii pe seama lui. Se sãturase. În plus, deºi
venise doar de trei minute, de-abia aºtepta sã plece.
Ziua de lucru trecu greu, poticnit, chinuitor de încet.
Îºi fãcu douã cafele, rãsfoi niºte materiale, mai mult ca sã-l
vadã colegii cã lucreazã, ieºi din birou de câteva ori, chipurile, cu treburi, însã nu pãcãli pe nimeni. Toþi înþeleserã cã în viaþa lui intervenise ceva special. Nu mai semãna
aproape deloc cu cel de pânã mai ieri. Cel mai ciudat era
cã nu îºi dãdeau seama dacã schimbarea aceea, pe care
încerca degeaba s-o ascundã, era în bine sau în rãu. În
mod sigur însã, era un alt om. Nu mai rãspundea înþepãturilor. Se cenzura ori de câte ori avea motive de enervare.
Dacã voiai sã scoþi ceva de la el, trebuia sã-i repeþi întrebarea de douã-trei ori. Se uita la ceas din cinci în cinci
minute. ªi de multe ori rãmânea dus pe gânduri, cu ochii
pironiþi pe geam, cu faþa sprijinitã în podul palmei drepte ºi cu un surâs care îi înflorea fugar pe buze când credea cã nu-l observã nimeni.
Cornel, cel mai curios dintre colegi, simþi cã trebuia
acþionat. Îºi stoarse creierii, se perpeli câteva ore, se consultã cu ceilalþi ºi în cele din urmã ieºi din încãpere, îndreptându-se spre debaraua femeilor de serviciu. Petricã,
paznicul, stãtea la o cafea cu douã dintre ele ºi, din câte
îºi dãdu seama Cornel, tocmai le povestea episodul 216
din Soledad, pe care acestea nu-l apucaserã fiindcã plecaserã mai târziu acasã.
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— Mãriuco, ia vino-ncoace un pic. Am o vorbã cu tine.
Femeia stafiditã din colþul debaralei se ridicã þinându-ºi
o mânã la ºale ºi ieºi pe coridor, trãgând uºa dupã ea. Fãcea
curãþenie o datã pe lunã la fiecare dintre cei ºase singuratici din birou ºi mai câºtiga un ban, cu ferma certitudine
cã nici unul nu avea s-o toarne la direcþie. Aveau nevoie
de ea ºi nici nu costa foarte mult. Cornel o luã cu biniºorul ºi aflã fãrã probleme ce-l interesa.
— ªi zici cã pe 30 te duci la el, da?
— Îhî. Da’ sã nu mã puneþi sã fac mai ºtiu ce blestemãþii, cã nu fac.
Cornel o liniºti afabil. Doamne fereºte, nu i se cerea
nimic rãu. Sã caºte ochii, atâta tot. Sã se uite atent în garsonierã ºi sã raporteze ce anume se schimbase. Era imposibil ca o femeie sã nu adulmece urma unei alte femei,
îºi zise Cornel, care ajunsese între timp la concluzia neîmpãrtãºitã cã nu putea fi vorba de altceva.
— Ochii-n patru, bine? Cauþi sub cuier, în dulap, în
baie, în geamantane, pe balcon, în bucãtãrie, unde ºtii.
Pe urmã vii ºi-mi spui, da? Numai mie. Mã bazez pe tine,
ai grijã.
Sub un soare tot mai insistent, zilele verii bucureºtene
treceau anevoie. Apatia pusese stãpânire pe oraº ºi pe locuitorii lui, lãsându-le mici rãgazuri seara, când migrau
din apartamente spre terase sau spre restaurantele în aer
liber. La serviciu, singurul eveniment care îi animã cât de
cât pe ocupanþii biroului fu repartizarea perioadelor de
concediu. Altãdatã îndârjiþi ºi pisãlogi, cei ºase acceptarã
sã-ºi tragã la sorþi sãptãmânile de odihnã ºi nu comentarã
în nici un fel rezultatul. Pe 31, în cea mai cãlduroasã zi a
anului, Mãriuca bãtu politicos la uºã, goli coºurile de hârtii într-unul mai mare, lãsat pe coridor, iar înainte de-a pleca se opri lângã masa lui Cornel, þinând un sul de hârtie
velinã la subsuoarã.
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— Ia zi, fato, ce-ai gãsit? o întrebã el, mustind de curiozitate.
Îºi permitea sã vorbeascã tare, fiindcã ocupantul garsonierei investigate de femeia de serviciu fusese chemat
la centralã.
— Nimic, dom’ Cornel. Pe-onoarea mea. N-am lãsat colþiºor nescotocit.
Bãrbatul se pleoºti. Mizase atât de hotãrât pe o descoperire spectaculoasã, încât rãspunsul Mãriucãi nu avu cum
sã nu-l dezamãgeascã. Vãzând cã nu era rost de nici o recompensã pentru strãdanie, femeia dãdu sã plece la ale
ei. Înainte de-a ieºi pe uºã, se întoarse ºi puse sulul de hârtie pe biroul ºefului de serviciu.
— Asta-i pentru ’mneavoastrã, dom’ Sandu. ªtie cã vã
daþi în vânt dupã ele. Cre’ cã voia sã v-o aducã ’mnealui,
da’ a uitat-o acasã. V-am adus-o eu. Hai sãnãtate.
Sandu despãturi foaia velinã, o netezi ºi chicoti scurt,
atrãgându-le atenþia celorlalþi. De pe coala 2 x 1,5 a unui
calendar Pirelli, plinã de amprente lipicioase, goalã ca în
ziua când venise pe lume, cu buzele întredeschise ºi cu
ochii pierduþi într-o zare incertã, Monica Bellucci, idolul
de uz intern al funcþionarului anonim, li se ivi tuturor, frumoasã, calinã ºi aparent mulþumitã fiindcã, fãrã sã miºte un
deget, îi asigurase cuiva un abonament lunar la fericire.

b u s h u re º t i

î

ntr-un sfârºit de noiembrie neobiºnuit de cãlduros,
care urmã unui octombrie neobiºnuit de friguros, eterna
ºi fascinanta Românie primi invitaþia de integrare în NATO,
dupã o întâlnire la nivel înalt, consumatã între turlele medievale ale Pragãi. Cum nimic pe lumea asta nu este rodul hazardului, minþile neamnezice de la noi (nu foarte
multe la numãr) descifrarã prompt simbolul capitalei cehe.
Cãci tocmai din Praga þâºnise revolta lui Jan Palach, torþa umanã care înfiorase conºtiinþele europene înainte de
a ajunge pe soclul ridicat martirilor autentici. Prin contrast, braºoveanul Liviu Babeº sfârºise în uitare la puþin
timp dupã ce incendiase cu propriul trup o pârtie de schi
în Poianã, iar clujeanul Cãlin Nemeº preferase sã se sinucidã constatând cã, în timp, sacrificiul din spaþiul mioritic devine obiect al deriziunii ºi prilej de glume nesãrate.
Pus iarãºi în inferioritate de modelul praghez, românul
încasã nonºalant noul bobârnac al istoriei ºi se pregãti pentru a sãrbãtori cum se cuvine triumful nord-atlantic. Cu
atât mai mult cu cât adaptarea la cerinþele transcontinentale se produsese fulgerãtor: coloneii deveniserã comisari,
iar generalii fuseserã rebotezaþi chestori.
Imediat dupã anunþarea veºtii celei mari, euforia oficialã îmbrãcã forme bufe. În faþa camerelor de luat vederi,
preºedintele, primul-ministru, ministrul de Externe ºi cel
al Apãrãrii îºi unirã mâinile într-un gest care aminti mai
degrabã de salutul familiei Bundy decât de solidaritatea
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muschetarilor lui Dumas. ªeful statului arborã tradiþionalul zâmbet abia zãgãzuit de lobii urechilor, pe când cel al
guvernului nu uitã sã le aminteascã predecesorilor cã prezenþa lor la putere nu fãcuse decât sã amâne mult aºteptatul eveniment. Convocat la rându-i, patriarhul elogie
jovial ceea ce afurisise pânã mai ieri, confirmându-ºi gena
duplicitarã ºi acoperindu-se o datã în plus de ridicol.
Însã cel care cotizã cel mai mult în beneficiul momentului se dovedi chiar preºedintele american. Preocupat sã
recupereze afarã ceea ce începuse sã piardã acasã, popularitatea, George W. Bush îºi anunþã prezenþa la Bucureºti
imediat dupã summit-ul ceh ºi dupã un intermezzo similar în capitala Lituaniei. Decizia era explicabilã. În þarã,
electoratul manifesta un interes de-a dreptul sâcâitor pentru soarta lui Osama Bin Laden, care, vânat intens ºi inutil dupã 11 septembrie, trimitea bine mersi comunicate
prin intermediul postului Al-Jazeera, gãsindu-ºi timp sã
arunce în aer hoteluri prin Bali sau Nairobi. Nici intenþia de a stârni o nouã furtunã în deºertul irakian, conform
brevetului parental, nu se bucura de un ecou lipsit de bruiaje. Pe plan extern, în schimb, George W. Bush repurta
destule succese, chiar dacã unele erau doar de faþadã. ªi
cum un colecþionar care se respectã nu cunoaºte oboseala,
ºeful executivului american decisese sã-ºi sporeascã zestrea
de îmbrãþiºãri protocolare. Dupã cele livrate mai de voie,
mai de nevoie, de ruºi, chinezi, germani, englezi ºi saudiþi,
venise în sfârºit ºi vremea pupãturii româneºti. Atâta doar
cã timpul costã bani, lucru pe care nimeni nu-l ºtie mai
bine decât Unchiul Sam. Din acest motiv, între momentul aterizãrii ºi cel al decolãrii de pe Otopeni nu aveau sã
treacã decât patru ore. Douãzeci de milioane de români
erau siliþi sã-ºi comprime efuziunile în douã sute patruzeci de minute. Scandalos de puþin, dar incomparabil mai
mult decât nimic.
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Dacã hotãrârea se luã în câteva minute, pentru traducerea ei în fapt se cheltuirã energii incomensurabile. Mobilizat de urgenþã, serviciul de protocol de la Bucureºti
parcurse pas cu pas, alãturi de omologii americani, traseul
prezidenþial din prima pânã în ultima secundã a vizitei.
Se ºtie din filme cã orice avion la bordul cãruia suie ºeful de la Casa Albã devine automat Air Force One. Prin
extensie, în sâmbãta descinderii, capitala României avea
sã se transforme în Bushville. Micul Paris urma sã cedeze
locul — fie ºi pentru o zi — Marelui Georgetown. Iar pentru o asemenea metamor fozã nici o strãdanie nu era nelalocul ei.
Conducãtorii români primiserã ºi în trecut vizita unor
preºedinþi americani, iar coordonatele fuseserã în linii
mari aceleaºi: o grabã de sprinter din partea oaspeþilor,
un carnaval de temenele dinspre gazde, mãsuri de securitate pe lângã care paza de la Alcatraz pãrea un ºvaiþer
în care s-a tras cu mitraliera ºi o vreme când sufocantã,
când rece ºi ploioasã. În plus, fiecare întâlnire la nivel înalt
lãsase cel puþin o urmã de neuitat. Cu ocazia sosirii lui
Richard Nixon, un grup de militanþi pentru pace izbutise
sã-ºi facã apariþia pe traseu ºi sã înalþe câteva pancarte pe
care onorabilul oaspete citise tot atâtea îndemnuri laconice ºi rimate: YANKEE SCUM OUT OF ’NAM, COME
ON, DICK, DON’T BE A PRICK sau USA USA JUST FUCK
OFF AND GO AWAY. Nici vizita lui Gerald Ford nu scãpase de teroarea neprevãzutului. Dintr-o supãrãtoare neatenþie, un inginer de sunet uitase sã închidã microfoanele
de fond în timpul discursurilor oficiale, motiv pentru care
o þarã întreagã auzise dialogul ºoptit dintre Elena ºi Nicolae Ceauºescu, suprapus frazelor chibzuite ale lui old
Gerry: „Nicule, unde mi-e poºeta, mã?“ „A luat-o unul din
bãieþi.“ „Dobitocul. Sã-l dai afarã. Sã-l dai afarã, auzi?“ În
fine, popasul consolator al lui Bill Clinton în 1997, menit
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sã panseze rãnile provocate de neinvitarea României la negocierile de aderare de la Madrid, se soldase cu o gafã de
care mass-media europeanã râsese cu poftã. Impresionat
de gestul preºedintelui Senatului, care-i oferise steagul naþional cu vechea stemã decupatã, fostul guvernator de Arkansas rãspunsese cu nemuritoarele cuvinte: „Mulþumesc
pentru poncho.“
Însã toate acestea aparþineau trecutului. Acum singurul lucru care conta era buna desfãºurare a vizitei preconizate de George W. Iar condiþia indispensabilã a succesului
era, bineînþeles, prestaþia fãrã cusur a serviciilor de securitate, americane ºi române deopotrivã. Ce-i drept, momentul impunea precauþii maxime. La un an ºi ceva dupã
coºmarul de la World Trade Center, fusese rândul Washingtonului sã-ºi ducã zilele cu frica-n sân. Cel mai per formant
sistem de protecþie de pe planetã fusese ironizat câteva
sãptãmâni de un lunetist care, în sinistra lui leapºã pe-mpuºcatelea, trimisese doisprezece oameni sub pãmânt ºi alþi
trei în spital. Panicate, autoritãþile recomandaserã locuitorilor sã se deplaseze în zigzag ori de câte ori îºi pãrãseau locuinþele, mãsurã care declanºase spectacolul aiuritor
a milioane de oameni aparent beþi, ºerpuind cu spaima
în oase din uºa benzinãriei pânã la maºinã sau de la ieºirea de la serviciu pânã la intrarea în metrou. În cele din
urmã, asasinul fusese prins ºi identificat în persoana unui
scelerat vindicativ, fãrã legãturã cu reþeaua Al-Qaida, aºa
cum suspectaserã liderii gãrzii naþionale. Capturarea se datorase unei bãtrânici pitite în spatele perdelei din sufragerie, care observase de la înãlþime un bãrbat mergând
drept în mijlocul unui furnicar de ameþiþi, pusese mâna pe
telefon ºi vânduse pontul poliþiei. ªi chiar dacã în România franctirorii — singuratici sau nu — dispãruserã din
modã pe la începutul lui 1990, cei din Secret Service instituiserã reglementãri draconice în vederea apropiatei descinderi a preºedintelui american la Bucureºti.
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Pentru ca totul sã meargã nepoticnit, Franklin Mitchum, coordonatorul strategiilor în teritoriu, fixã o întâlnire de lucru cu participarea câtorva reprezentanþi ai SRI,
ai SPP-ului, ai Poliþiei, ai Prefecturii ºi ai Primãriei Capitalei. Însoþit de mai mulþi experþi cu vechime în domeniu, Mitchum le prezentã planul de bãtaie românilor ºi
detalie de fiecare datã când avu impresia cã pe feþele lor
se citea scepticism sau stupoare. Cum toþi aceºtia vorbeau
englezã, nevoia unui interpret de meserie dispãruse de
la sine.
— Cam asta ar fi, domnilor, încheie americanul la capãtul unui monolog de treizeci ºi opt de minute, cronometrat pedant de purtãtorul de cuvânt al Primãriei. Dacã
aveþi întrebãri, vã stau la dispoziþie. Colegii mei, de asemenea. Dacã nu, trecem la mãsurile speciale, pe care e
de datoria dumneavoastrã sã le luaþi începând de la prima
orã a zilei de mâine.
— ªi, mã rog, care e prima orã? se trezi vorbind adjunctul ºefului Poliþiei, însoþit de privirea uluitã a superiorului ierarhic.
— Cinci dimineaþa, se auzi vocea cu extract de ºmirghel a responsabilului cu securizarea strãzilor. E vreo problemã?
Adjunctul clãtinã obidit din cap. Bine c-a ajuns balaurul
ãsta sã-mi dea deºteptarea, îºi zise el, reprimându-ºi o înjurãturã vânoasã. Mâine-poimâine o sã-mi spunã ºi pe ce
parte sã dorm. NATO ne-a trebuit, NATO avem.
Alãturi de el, primarul general îºi duse mâna la gurã,
chinuit de un râs greu de stãvilit. Tocmai îi dãduse prin
cap cã, potrivit legii Pruteanu, preºedintele SUA ar fi trebuit prezentat drept Gheorghe Tufiº, ceea ce l-ar fi adus
în invidiata posturã de a avea acelaºi nume cu ºoferul personal al întâiului gospodar al urbei. Pãcat cã yankeii ºi-au
schimbat simþul umorului în cel al omorului, conchise el
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în gând. ªi oricum, nu se face sã glumeºti cu constipaþii
ãºtia. Te trezeºti cã pune vreunul mâna pe ciomag când
þi-e lumea mai dragã.
— În regulã, spuse Mitchum, odatã elucidat misterul
primei ore. Alte întrebãri?
— Sâmbãtã era programat Crosul Integrãrii, interveni
comandantul Poliþiei.
Plecarea de la troiþa de la Universitate, sosirea la Statuia Aviatorilor. Ce facem?
— Contramandaþi, rãspunse scurt Mitchum.
— Am înþeles, se conformã comandantul. Contramandãm, sigur. ªi când o sã ne trezim cu o mie de participanþi
la troiþã?
Coordonatorul strategiilor în teritoriu îºi îngãdui luxul unui prim oftat. Era mai greu decât anticipase. Avusese de-a face cu o sumedenie de capete seci de-a lungul
ºi de-a latul planetei, dar ãsta parcã-i întrecea pe toþi.
— Tocmai ãsta e rostul contramandãrii, sã nu vã treziþi. Anunþaþi în ziare, la radio, la televiziune, unde ºtiþi.
Aveþi timp. Mai e ceva?
Partenerii români negarã monosilabic ºi schimbarã priviri mustind de nedumerire. Presimþiserã din capul locului cã întrevederea cu agenþii din Secret Service avea sã le
dea bãtãi de cap, însã nu-ºi imaginaserã cã se va ajunge atât
de repede la resentimente. Americanii stãpâneau arta de
a se face nesuferiþi fãrã urmã de efort. Era suficient sã deschidã gura. Cât despre slãbãnogul ãla cãrunt, cu ochelari
cu rame subþiri, avea un fel de-a se uita la tine când îþi vorbea care te scotea din sãrite. Deºi mai era o sãptãmânã
pânã la sosirea lui George W. Bush la Bucureºti, colaboratorii locali ai serviciilor secrete americane abia aºteptau
sã-l vadã plecat.
Franklin Mitchum întoarse capul spre un negru ras în
cap, cu pielea pergamentoasã ºi niºte ochi din care cel mai
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mic semn de omenie fusese, probabil, extirpat la scurt timp
dupã venirea pe lume. Era insul cu vocea ca de ºmirghel,
pe a cãrui carte de vizitã stãtea scris cã rãspundea de securizarea strãzilor.
— Homer Braddock o sã vã instruiascã în legãturã cu
mãsurile pe care trebuie sã le dispuneþi încã din noaptea
asta ºi sã le transmiteþi pe cele mai rapide canale cu putinþã. Homer, te rog.
— Mulþumesc, Frank. Domnilor, ºtiþi cu toþii cã trãim
zile speciale într-o lume specialã. De aceea, nu trebuie sã
vã mire lucrurile pe care urmeazã sã vi le cer. Vã asigur
cã am împuternicirea expresã a preºedintelui. În primul
rând, o sã fim nevoiþi sã umblãm puþin la aspectul general al strãzilor ºi trotuarelor. Colegii mei au cercetat zona
centralã a oraºului ºi au ajuns la concluzia cã siguranþa
lasã mult de tot de dorit.
Neºtiind ce avea sã urmeze, doi oficiali români încuviinþarã filozofic din cap. Pe urmã unul dintre ei, pe al cãrui ecuson scria Protecþia Civilã, îl abordã constructiv pe
Braddock.
— La ce anume vã gândiþi, domnule?
— De exemplu, la coºurile de gunoi.
Primarul general, pe care discuþia începuse sã-l plictiseascã
pânã la limita fragilã a picotelii, reveni brusc la viaþã.
— Coºurile? Ce-i cu ele?
— Sunt un pericol potenþial. Trebuie scoase imediat.
— Domnu’ Braddock, daþi-o-n pisici de treabã, râde lumea de noi. Cum sã m-apuc sã le spun oamenilor…
— Domnule primar.
ªmirghelul din vocea lui Braddock devenise brusc ºi
mai abraziv.
— Nu uitaþi cã primul lucru de care trebuie sã avem
grijã este cordonul de securitate din jurul preºedintelui.
La momentul discursului din piaþã, n-o sã mai existe nici
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un element de risc care sã poatã perturba desfãºurarea evenimentelor.
Cantonat pânã atunci într-o tãcere mormântalã, reprezentantul SRI se simþi obligat sã-ºi dea cu pãrerea. Îºi drese
grijuliu vocea ºi se înscrise la cuvânt.
— Totuºi, nu vãd legãtura. Asigurãm traseul, ocupãm
dispozitiv pe clãdirile înalte, deplasãm efective sporite, de
acord. Dar coºurile? ªi oricum, doar n-o sã vreþi sã le scoateþi din tot oraºul.
Homer Braddock îºi aprinse o þigarã, trase douã fumuri
vârtoase ºi se uitã la cel care i se adresase cu o privire încãrcatã de pulsiuni antropofage.
— Domnilor, cred cã uitaþi despre cine e vorba în frazã.
Oaspetele dumneavoastrã nu e directorul de la Coca-Cola,
ci cel mai vânat om de pe planetã. Aveþi idee câte atentate
la viaþa lui am dejucat în ultimul an? Nouãsprezece. Vi se
pare o mãsurã exageratã? Nu trebuia sã ne chemaþi.
Toþi românii prezenþi la întâlnire ºtiau cã nimeni nu-i
chemase pe cei de la Secret Service, dar nu gãsirã curajul
sã le spunã verde-n faþã cã, dacã ar fi fost dupã ei, s-ar fi
descurcat pe plan local, fãrã ajutorul nimãnui. Dacã nici
ei nu se pricepeau sã asigure traseul, nu se mai pricepea
nimeni. Singurul care se încumetã sã comenteze fu adjunctul prefectului.
— Noroc cã n-avem zgârie-nori, probabil cã ne-aþi fi pus
sã-i demolãm. Vã rog, nu vã enervaþi, rosti el, vãzând cã
pielea lucioasã a feþei lui Braddock devine neobiºnuit de
matã, semn cã negrul ras în cap era în pragul unei izbucniri nervoase. Totuºi, suntem într-o capitalã europeanã la
început de mileniu. Încercãm sã fim mai civilizaþi ºi sã ne
integrãm în structuri care se mândresc cu nivelul lor de
civilizaþie. Cum credeþi cã ar reacþiona o populaþie pe care
abia am obiºnuit-o sã nu arunce ambalaje pe jos dacã s-ar
trezi peste noapte cã am lãsat-o fãrã coºurile de gunoi?
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Nu mai departe de anul trecut am avut o campanie de
educaþie publicã în care am bãgat peste douã milioane
de euro.
Responsabilul cu securizarea strãzilor îºi fumã þigara
pânã la capãt, aºteptând cu o rãbdare aparentã ca adjunctul prefectului sã-ºi încheie intervenþia. Strivi mucul în scrumierã, îºi împreunã mâinile sub bãrbie, într-o pozã de
înþelept tibetan, ºi îºi fixã ochii cenuºii asupra portretului preºedintelui român, care îi zâmbea cu premolari cu
tot de pe peretele aflat în faþa lui. Pe urmã vorbi rar, apãsat, ca ºi cum s-ar fi adresat unei adunãturi de retardaþi.
— Coºurile de gunoi vor fi demontate în zona dintre
sediul Guvernului ºi Piaþa Revoluþiei. ªi fiindcã tot aþi folosit expresia „peste noapte“, vã informez cã acþiunea, care
se va desfãºura sub directa noastrã coordonare, va avea
loc în cursul acestei nopþi. Orice alte comentarii sunt de
prisos. În aceeaºi ordine de idei, va trebui sã procedãm
la sudarea tuturor capacelor de canal din zona amintitã.
Sper cã aici nu aveþi obiecþii. Sã nu-mi spuneþi c-aþi investit bani în campanii prin care sã-i obiºnuiþi pe bucureºteni
cu viaþa subteranã.
Ironia acrã a lui Braddock avu drept efect o holbare
excedatã din partea primarilor de sector ºi un râs compãtimitor, care se revãrsã peste sala de conferinþe din gâtlejul primarului general.
— ªtiþi câþi amãrâþi îºi duc zilele-n canale, domnule? Vã
spun eu. Peste douã sute de mii. Pentru ei ce propuneþi?
— Or sã defluiascã spre periferii, rãspunse netulburat
responsabilul cu securizarea strãzilor, care dãdu impresia
cã se aºtepta la o asemenea întrebare.
Primarul clãtinã din cap, îl înjurã în gând pe negru ºi
rãsfoi o agendã pe care-o avea deschisã în faþa ochilor pe
masã.
— Vã felicit pentru cã la dumneavoastrã în State cei fãrã
casã îºi fac veacul prin parcuri, nu în reþeaua de canalizare.
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Numai cã aici e România, domnul meu. Suntem în Bucureºti, nu la Washington. Iar viaþa din subterane e o viaþã
de câine, trãitã dupã regulile unei vieþi de câine. Dacã o
ºarlã nimereºte lângã un tomberon sau lângã un bloc unde
n-are ce cãuta, câinii locului o fac bucãþi. La fel stau lucrurile ºi cu aurolacii. Au zonele lor ºi nu se calcã pe picioare. Credeþi-mã pe cuvânt.
Braddock începu sã bâþâie dintr-un picior ºi îi aruncã
o privire înfuriatã lui Franklin Mitchum, coordonatorul
strategiilor în teritoriu. Acesta îi rãspunse printr-o ridicare
imperceptibilã din umeri. Tradus, gestul voia sã spunã: e
felia ta, descurcã-te.
— Nimeni nu vã contestã expertiza în ceea ce priveºte
câinii vagabonzi, domnule primar. Vã cunoaºtem palmaresul în domeniu. Dar aici vorbim de vizita preºedintelui
Bush la Bucureºti, nu de conflictele dintre maidanezi. În
concluzie, luaþi legãtura urgent cu cei de la Administraþia Drumurilor ºi cereþi-le echipe operative pentru sudarea capacelor. Mãsura e necesarã ºi o s-o luãm, indiferent
cât de absurdã vi s-ar pãrea. Frank?
Mitchum preluã ºtafeta de la Braddock cu o dexteritate care denota ani buni petrecuþi în instructaje de acest
gen, efectuate oriunde l-ar fi putut mâna paºii pe ºeful de
la Casa Albã: Rabat, Pamplona, Auckland, Santo Domingo,
Abidjan, Vilnius ºi aºa mai departe.
— Mulþumesc, Homer. Dacã or sã aparã ºi alte nelãmuriri, o sã revenim. Domnilor, trebuie sã vã mai reþin
atenþia cu un aspect. Ce ºtiþi despre baia de mulþime?
Primarul sectorului 5, care tocmai îºi luase bacalaureatul, îºi sondã inutil cunoºtinþele de geografie. Auzise de
Baia de Aramã ºi de Baia de Arieº, însã asta era o localitate cu totul nouã ºi — din punctul lui de vedere — profund
irelevantã pentru vizita preºedintelui american. Spre deosebire de el, reprezentantul SIE plimbã asupra colegilor o
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privire în care se citea siguranþa omului documentat fãrã
fisuri.
— La sfârºitul fiecãrui eveniment de acest gen, are loc
o recepþie la ambasadã, unde, în funcþie de vreme, înalþii oaspeþi ºi toþi cei prezenþi fac o baie în piscina de la reºedinþa ambasadorului.
Franklin Mitchum icni scurt, de parcã ar fi fost împuºcat de la distanþã cu o armã cu amortizor. Ar fi vrut sã râdã
ºi sã-l facã bou pe cel care vorbise, însã uzanþele întâlnirii nu permiteau o sinceritate atât de mare. În schimb, la
câþiva metri de el, primarul general se amuzã copios, bãtându-se cu palmele peste coapse.
— Domnule, vã atrag respectuos atenþia cã suntem la
sfârºitul lui noiembrie, afarã sunt zero grade, plouã ºi bate
vântul, rosti americanul. Deºi v-ar putea surprinde, nu se
pune problema unei bãlãceli colective în piscina Excelenþei Sale. Baia de mulþime se referã la minutele de dupã
discursul din piaþã, când preºedintele coboarã printre participanþii care vor sã-l felicite ºi dã mâna cu ei. Este vâr ful de risc de pe întreaga duratã a vizitei, unde cea mai
micã neatenþie poate compromite totul.
Coordonatorul strategiilor în teritoriu se lansã într-un
lung expozeu despre importanþa mãsurilor de precauþie
pe care le bine-merita momentul strângerilor de mânã ºi
al bãtutului pe spate cu privilegiaþii din primul rând al mulþimii. Reprezentanþii români îl ascultarã blazaþi, ºtiind cã
orice tentativã de scurtare a discursului avea sã eºueze ºi
cuplându-se fãrã voia lor la o avalanºã de termeni tehnici
ºi de formule standard pe care minþilor lor hãituite le fu
cu neputinþã sã le stocheze. Mitchum izbuti sã învioreze
cât de cât atmosfera abia când le puse în vedere cã, pe
durata bãii de mulþime a lui George W., preºedintele român avea sã fie înlãturat din imediata lui apropiere ºi redus la ipostaza unui accesoriu ornamental.
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— Cum vine asta, domnule? zise comandantul Poliþiei.
Ce facem, ne batem joc? E ºeful statului, nu un muþunache.
Unde s-a mai pomenit sã-l daþi deoparte? ªi, mã rog, cu ce
deranjeazã?
Americanul oferi cuvenita explicaþie, cu o uºoarã ºi deloc reconfortantã încleºtare a maxilarelor.
— De la începutul pânã la sfârºitul bãii de mulþime,
preºedintele va avea la stânga, la dreapta ºi în spate doar
agenþi ai Secret Service-ului, pe nimeni altcineva. Aceºtia
vor sta lipiþi de el ºi vor asigura aºa-numita protecþie la rever. Vor fi atât de aproape de preºedinte, încât vor putea
oricând sã-l acopere cu corpurile lor în cazul unui gest
nelalocul lui. Orice tentativã de interpunere a unui cetãþean român între preºedinte ºi primul cerc de securizare
va fi sancþionatã drastic.
— Vi se pare o atitudine democraticã? îndrãzni purtãtorul de cuvânt al Primãriei.
— Nu încurcaþi planurile. ªi mai ales nu ne daþi lecþii
de democraþie, ripostã Mitchum, nedeprins cu arta menajãrii aproapelui. Miza este prea importantã ca sã ne preocupe eticheta.
— ªi preºedintele nostru unde-o sã stea? se interesã ºeful SPP-ului.
— La doi metri de oricare dintre agenþii care asigurã
protecþia la rever, precizã coordonatorul strategiilor în teritoriu.
— Bine, dom’le, ºi de el cine are grijã?
— Asta deja e problema dumneavoastrã.
În timp ce dialogul româno-american pe probleme de
securitate stradal-traseisticã atingea pe rând, ºi cu inevitabile opinteli, toate etapele vizitei de sâmbãtã, serviciul
de protocol îºi continua demersurile pentru ca evenimentul sã fie o reuºitã deplinã. ªi aici se iveau o sumedenie
de probleme, dar — cu tact ºi perseverenþã — se puteau
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gãsi soluþii pentru fiecare. Incertitudinea planã, bunãoarã, asupra temei muzicale care avea sã anunþe apariþia lui
George W. în Piaþa Revoluþiei.
— Trebuie sã fie ceva sugestiv, frapant ºi cunoscut, recomandã ºeful cancelariei prezidenþiale. Ceva care sã poatã
fi fredonat ºi pe care lumea sã-l recunoascã fãrã eforturi.
Propuneri?
— Yankee Doodle, se aventurã consilierul pe problemele
de imagine, þinând morþiº sã-ºi probeze familiarizarea cu
tradiþiile nord-americane.
— Nu merge, e prea… nu ºtiu, prea sãltãreþ. Altceva.
— Dac-ar fi dupã mine, aº bãga Beat It a lui Michael
Jackson, spuse purtãtoarea de cuvânt, exasperatã deja de
consumul nervos provocat de apropierea vizitei.
ªeful cancelariei o privi mustrãtor. Ai noroc cã te place
ãl bãtrân, altfel þi-aº scoate pe nas toate bancurile astea
de doi bani, îi zise el în gând, reformulând diplomatic cu
voce tare:
— Toþi suntem obosiþi, Marga, dar hai sã ne suspendãm ironiile pânã sâmbãtã seara. Ai vreo propunere serioasã?
— Nu-mi trece nimic prin cap. Oricum, e nevoie de
ceva cu mesaj direct, ceva care sã inducã ideea de solidaritate, de front comun. O chestie gen toþi pentru unul,
unul pentru toþi.
ªeful biroului de presã o privi luminat.
— Are dreptate. Ce-aþi zice de hitul ãla… uf, am uitat…
ceva cu All for Love… mã rog, îl cântã trei barosani, l-am
auzit într-un film.
— All for One and All for Love. Îhî, nu sunã rãu, încuviinþã ºeful cancelariei. Da, e bunã ideea. Ne ajutaþi, vã ajutãm. Merge, zãu cã merge. ªi cine zici cã-l cântã?
— Sting, Rod Stewart ºi încã unul.
— Bryan Adams.
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— Aºa. Aoleu, pãi primii doi sunt englezi. Ce facem,
o cãutãm cu lumânarea? Cum sã-l primeºti pe-un american cu melodii cântate de briþi? O sã spunã cã-l luãm în
balon.
— Bryan Adams e american.
— Aº, e canadian.
— Tot un drac. ªi bãgãm numai prima parte, când cântã el singur. Eventual ºi refrenul, dã bine la impresie.
Simþind cã prelungirea discuþiei nu ar fi adus nimic bun,
ºeful cancelariei decise abrupt:
— S-a marcat, rãmâne All for Love. Bun, trecem la urmãtoarea problemã. Ce facem cu Prima Doamnã?
— E nevoie de ceva special? întrebã consilierul pentru
imagine.
— Normal. Sunt câteva perioade în care Bush se desparte de ea. Un aparteu cu primul-ministru la aeroport, altul cu preºedintele la palat, încã unul tot la palat, când se
rostesc alocuþiunile. Trebuie sã-i umplem timpul într-un fel.
ªeful cancelariei se simþi pe un teritoriu sigur, pe care
pãºise de atâtea ori pânã atunci.
— La aeroport o preia soþia premierului, la palat a preºedintelui.
— Care tocmai ne-a anunþat sã nu contãm pe ea, interveni purtãtoarea de cuvânt, declanºând un oftat general.
— Hai, mã, nici acum?
— Domnule, înþeleg, discreþie-discreþie, dar nici în halul
ãsta, se burzului ºeful biroului de presã. ªi ce-i de fãcut?
— O plimbãm prin muzeu. Are ce vedea. ªi pe-urmã îi
montãm un moment artistic, ceva cu copilãret mult. Dansuri, cântece. ªtiþi cã americanii se dau în vânt dupã chestiile astea.
— Corect, aprobã consilierul pentru imagine. Eventual
aducem niºte amãrâþi cu SIDA, am auzit cã Prima Doamnã
e preºedinta de onoare a unor asociaþii caritabile.
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— Ai chef sã ne frigã Secret Service-ul la foc mic? izbucni purtãtoarea de cuvânt, revoltatã de perseverenþa de
a cãlca în strãchini a unora dintre membrii anturajului prezidenþial. Pe noi ne þin ãºtia-n analize de când s-a anunþat
vizita ºi tu vrei s-o virusezi pe Laura Bush?
— Aºa e, povestea cu SIDA picã. Aducem copii normali.
Încet-încet, programul Primei Doamne prinse contur.
Fireºte, varianta finalã trebuia prezentatã spre aprobare
pãrþii americane, dar, dacã totul era gândit cu atenþie, nu
puteau sã aparã modificãri substanþiale. Cu atât mai mult
cu cât evenimentul nu dura o veºnicie, ci patru ore, cu
tot cu aterizarea ºi decolarea. Dupã o maturã chibzuinþã,
organizatorii îºi dãdurã votul final ºi trecurã la urmãtoarea
problemã de pe ordinea de zi.
— Cum procedãm cu interpretul? întrebã consilierul
pentru imagine, ºtiind la fel de bine ca toþi ceilalþi cã atinsese un punct delicat.
ªeful cancelariei fãcu un gest liniºtitor cu mâna în care
þinea þigara, pudrându-ºi pantalonii cu o pulbere finã ºi
cenuºie.
— Îl aduc ei. De fapt, a venit de patru zile. Nu cu mâna
goalã, cu iubita. L-am cazat la Marriott, l-am plimbat niþel prin þarã, i-am cumpãrat niºte icoane din secolul ºapteºpe…
— Bãi, eºti inconºtient? Astea-s obiecte de patrimoniu.
Iar ne ies vorbe, obiectã, conform tradiþiei, purtãtoarea
de cuvânt.
— Stai liniºtitã, le-am terminat de pictat acum o sãptãmânã. De-abia s-au uscat culorile.
— Vrei sã spui cã interpretul e american? O sã iasã comedie, protestã ºeful biroului de presã.
— E un român stabilit în State de aproape douãzeci
de ani. ªi pânã la urmã, treaba lor. Dacã n-au avut încredere…
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— În fond, ai ºi tu dreptate. Bun, am bifat-o ºi pe asta.
De cadouri s-a ocupat cineva?
— A, da, aici stãm bine. Totul e ambalat, poleit, la marea meserie. N-avem emoþii.
— Aþi bãgat ºi din cãrþile lui ãl bãtrân?
— Tu ce crezi?
— Dar din ale lui…
— ªi din alea.
Pânã spre searã, nu mai rãmase nimic nerezolvat. Cu
sentimentul datoriei împlinite, membrii comandoului român de protocol pãrãsirã sfatul de tainã de la palat, urcarã în maºini ºi se pierdurã în oraºul care avea sã treacã
printr-una dintre cele mai agitate nopþi din istoria ultimului deceniu. La ora când ultimele autobuze ºi tramvaie se
retrãgeau în depouri, cerºetorii din metrouri îºi numãrau
câºtigurile de peste zi, oprindu-ºi procentul negociat cu
liderii de nucleu de pe fiecare magistralã înainte de a preda restul ºi vindecându-se miraculos, prin acte de contorsionism halucinant, de beteºugurile cu care îi impresionaserã
pe naivi, iar pãsãrile de pradã din hoteluri intrau în producþie, o armatã de angajaþi ai Direcþiei Drumuri din cadrul Primãriei colonizã rapid trotuarele din centrul Capitalei
ºi se puse judicios pe treabã. Recurgând la tehnica din dotare, muncitorii oferirã locatarilor din blocurile aflate în
raza de acþiune un spectacol inedit, de mult sunet ºi puþinã luminã, în cursul cãruia demontarã fãrã milã coºurile
de gunoi pe care tot ei le amplasaserã cu mai bine de un
an în urmã, într-un generos efort de a-i salva pe bucureºteni de la înotul în propriile ambalaje azvârlite la nimerealã pe jos. Zgomotul ciocanelor aduse instantaneu la
geamuri o mulþime de curioºi, care însã nu gustarã decât
câteva secunde din deliciile vizuale ale meºteºugului. Câþiva
roºcovani tunºi perie ºi aproape imposibil de diferenþiat
adoptarã o atitudine vãdit belicoasã la adresa lor, duserã
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la gurã tot atâtea megafoane ºi se zborºirã scurt oriunde
vãzurã perdele care se miºcau sau capete clãtinându-se incredul sub fiorul celor ce se petreceau dedesubt. GET THE
FUCK AWAY FROM THE WINDOWS UNLESS YOU’RE FISHING FOR TROUBLE! Neiniþiaþi în subtilitãþile limbii engleze, câþiva muncitori traduserã din instinct invitaþia la
repliere, conºtienþi cã nesupunerea locatarilor ar fi dus
în mod sigur la pagube colaterale: „Plecaþi, mânca-v-aº, de
la geamuri, cã se pun ãºtia cu pistoalele pe voi!“ Marea
majoritate a spectatorilor se supuse somaþiei. Unii dãdurã
televizoarele sau casetofoanele la maximum, ca sã se apere
de hãrmãlaia de pe trotuar. Câþiva sunarã la Poliþie, unde
avurã parte de un râs amar, neputincios. Unul singur se
încumetã sã coboare ºi sã rezolve pe cont propriu. Se întoarse dupã trei minute în sânul familiei, escortat de o namilã cu facies lombrozian ºi purtându-ºi cu demnitate
vânãtaia de sub ochiul stâng.
Concomitent, alte echipe de intervenþie rapidã se ocuparã de capacele canalelor, punându-ºi operaþiunea sub
mobilizatoarea devizã „Sudaþi ºi asudaþi“. La auzul primelor zgomote, o parte dintre ocupanþii subteranelor cedarã sfintei curiozitãþi ºi îºi iþirã capetele în plinã intersecþie,
lângã semafoare sau în staþiile de transport în comun. Contactul cu agresorul strãin se dovedi lãmuritor. Convinºi cã
erau pe punctul de-a deveni victime ale unui experiment
înrudit cu pogromul, aurolacii o zbughirã care-ncotro ºi
se oprirã din alergat, dupã ce se lovirã de o groazã de þevi
ºi intrarã cu picioarele în bãltoace care mai de care mai
pline de capcane, abia când ajunserã în zone unde liniºtea nopþii nu era destrãmatã de sunete suspecte. Aici îºi
traserã sufletul ºi, odatã cu el, concluzia inconturnabilã:
Au terminat cu câinii vagabonzi ºi ne-au luat pe noi la încins. Or sã scape doar ºobolanii. Ãºtia scapã întotdeauna.
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Orice zi trãitã în Bucureºti poartã în ea sâmburele
aventurii. Pentru locuitorii Capitalei, confirmarea acestui
adevãr axiomatic veni încã de la primele ore ale sâmbetei în care preºedintele american urma sã aterizeze la Otopeni. Centrul oraºului era greu de recunoscut. Câteva
dintre principalele artere de circulaþie — unele cu sens
unic — fuseserã închise, silindu-i pe cei nimeriþi cu maºina în zonele respective la ocoluri ample, unde se mergea
barã-n barã. Tarabagiii care vindeau cãrþi lângã Universitate primirã o zi de concediu forþat, explicându-li-se repercusiunile catastrofale ale comerþului cu Platon, Sábato sau
Kundera la o distanþã atât de micã de locul unde George W.
avea sã li se adreseze românilor. Singurele exceptate
de la îngrãdiri se dovedirã florãresele din solda mafiei
þigãneºti, semn cã pânã ºi Secret Service-ul avea limitele
lui. Pietonii colindaþi de proasta inspiraþie de a fuma sau
de a mânca eugenii pe trotuar constatarã absenþa din peisaj a coºurilor de gunoi ºi reacþionarã mai mult sau mai
puþin previzibil. Conform unui studiu întreprins ulterior
de Asociaþia pentru Civilizaþie Urbanã, doar 0,23% dintre subiecþi îºi vârârã ambalajele sau resturile în buzunar
pentru a le evacua în Titan, Berceni, Dristor, Militari sau
Drumul Sãrii. Ceilalþi împodobirã trotuarele cu tot ce le
prisosea ºi clãdirã mici piramide menajere chiar pe locul
unde se aflaserã pânã atunci cutiile dispãrute, ca omagiu
adus efemerei lor prezenþe în firescul citadin. Din când
în când, mormanele de gunoi erau scormonite prudent
de inºi cu o înfãþiºare anonimã, care se încãpãþânau sã caute grenade ananas sau bombe cu explozie întârziatã ºi
nu gãseau decât bucãþi de staniol, cartoane de pizza, ºerveþele îmbibate cu muºtar, bilete per forate ºi ici-colo câte
un tampon cu aspect stânjenitor. Patronilor puþinelor magazine deschise li se impuse sã nu vândã strop de alcool
ºi în general nimic îmbuteliat, sub ameninþarea ridicãrii

157

radu paraschivescu

autorizaþiei de funcþionare ºi a unor întrevederi prea puþin atrãgãtoare cu temuþii emisari ai ordinii ºi disciplinei
de peste ocean. Mijloacele de transport în comun furã deviate de la traseul normal, iar acolo unde manevra nu era
posibilã — cazul tramvaielor — suspendate temporar. Îmbulzeala ºi deruta astfel create obligarã mulþi pasageri sã
gândeascã pe termen scurt ºi sã-l suduie pãtimaº pe înaltul oaspete, din cauza cãruia trebuiau sã renunþe la confortul motorizat ºi sã se târascã pânã acasã cu câte douã-trei
sacoºe în fiecare mânã. Ploaia mocãneascã ºi vântul pieziº care luaserã în stãpânire oraºul încã de la ivirea zorilor
contribuirã dupã puteri la nãduful general.
Existau însã ºi oameni pentru care vremea proastã nu
putea fi un impediment, iar obstacolele de circumstanþã
nu însemnau nimic. Aceºtia erau reporterii de televiziune,
care îºi propuseserã sã fie la înãlþime la figurat, chiar dacã
îºi îndeplinirã obiectivul mai mult la propriu. Într-un asalt
cu vagi remanenþe alpiniste, trimiºii speciali — majoritatea
femei — se cocoþarã pe tot felul de clãdiri sau monumente,
chircite de frig, biciuite de ploaie ºi coordonate din studio de domni joviali, care zâmbeau festiv la adãpostul celor
douãzeci ºi patru de grade din platou. O junã se instalã
victorios pe Arcul de Triumf, o alta cuceri Intercontinentalul, o a treia poposi pe Palatul Telefoanelor, iar cea din
urmã se mulþumi cu turnul Televiziunii Naþionale. Acolo
avurã privilegiul de a se întâlni cu niºte mascaþi fioroºi,
care încã de dimineaþã priveau lumea prin cuiul cãtãrii
ºi care, deloc impresionaþi de legitimaþiile vânturate prin
dreptul ochilor, procedarã la o temeinicã percheziþie corporalã înainte de a accepta mustãcind sã dârdâie alãturi
de ele ºi de operatorii aferenþi. Odatã instalate, fetele transmiserã în cãºti cã totul era în ordine, rugându-se la Dumnezeu sã nu fie lãsate de izbeliºte dupã încheierea vizitei
ºi sã-ºi aducã cineva aminte ºi de ele.

158

bazar bizar

Air Force One aterizã pe pista pãzitã cu zel, cu sãbii
de oþel, ºi de ea ºi de el, la fel, cu o precizie de ceasornic
elveþian. Dupã câteva tatonãri care suscitarã ipoteze dintre cele mai diverse — întâi coboarã sosia, ba nu, nu s-a
trezit purtãtorul de cuvânt al Casei Albe, nu, nici asta, Prima Doamnã îºi verificã machiajul — George W. apãru în
uºa avionului ºi purcese la o deconcertantã ºi repetatã încãlcare a protocolului. Ignorã limuzina blindatã care-l aºtepta ºi parcurse pe jos drumul pânã la salonul rezervat
din aeroport. Refuzã protecþia umbrelei ºi se abandonã
stropilor de ploaie. Petrecu mai mult timp strângând mâna
ministrului de Externe decât pe cea a premierului, pentru a se revanºa dupã câteva minute ºi a-i oferi celui din
urmã privilegiul a douãzeci de minute în salon, departe
de ochii presei. Decalajul produse mârâieli iritate printre
demnitarii împietriþi de frig ºi confuzii caraghioase pe traseu. Nepusã la curent cu întârzierea de la Otopeni, reporteriþa staþionatã la Arcul de Triumf zãri la un moment dat
o coloanã de maºini apropiindu-se dinspre Casa Presei Libere, se uitã la ceas, îºi alungã emoþia din voce ºi se puse
pe relatat. O þinu aºa câteva minute, fãcând abstracþie de
zgomotul asurzitor al elicopterelor apãrute pe cerul Capitalei ºi având timp sã deplângã, printre elogiile aduse
lui George W., relativa pasivitate a curioºilor de pe trotuar,
care, probabil din cauza frigului, nu agitaserã suficient steguleþele celor douã þãri. La un moment dat duse o mânã
la ureche, înþepeni subit, auzind ce i se ºoptea în cascã,
ºi arborã un surâs stingher înainte de a-ºi informa telespectatorii cã maºinile cãrora li se dedicase cu atâta patos îi
adãposteau de fapt pe antemergãtori ºi cã preºedintele,
hm, se afla în continuare… ããã… la, deci, Otopeni.
La Cotroceni, lucrurile se desfãºurarã operativ ºi armonios. Singura nedumerire a lui George W. ºi a Primei
Doamne se legã de identificarea soþiei omologului român.
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Nu foarte atent la lãmuririle interpretului, fostul guvernator de Texas îi rezervã aceastã posturã purtãtoarei de
cuvânt, admirând cu un zâmbet afabil trãinicia relaþiei, în
ciuda diferenþei de vârstã, în timp ce Laura Bush pãru sã
ia în vizor o doamnã distinsã, îmbrãcatã cu un pardesiu
elegant, despre care aflã prea târziu cã era directoarea muzeului din palat. Cei doi ºefi de stat îºi rostirã cuvântãrile
în faþa unei puzderii de bliþuri ºi de camere de luat vederi, iar dupã momentul artistic dedicat Primei Doamne
ºi o plimbare relaxatã prin sãlile muzeului se suirã în maºini ºi se îndreptarã spre Piaþa Revoluþiei.
Printre spectatorii de lux care se luptau cu frigul în
spatele Sãlii Palatului se numãrau o sumedenie de figuri
monarhice, deºi musafirii americani erau reprezentanþii
republicii par excellence. Erau de faþã regele ºi regina României, regele fotbalului, regina gimnasticii, regele tenisului, regele demolãrilor bisericeºti, regele ingineriilor
financiare, regele comisioanelor, regele creditelor neper formante, regele tabloidelor, regina modei, precum ºi un
contingent de prinþi, prinþese ºi prinþiºori. Aºteptarea lor
era vegheatã de pe imobilele din jur de efective ale trupelor antitero ºi de zeci de trãgãtori de elitã, care studiau
prin lunete tot ce se întâmpla dedesubt, gata sã intervinã
la orice miºcare dubioasã. Deocamdatã nu observaserã decât ºapte-opt hoþi de buzunare, care izbutiserã cumva sã
pãtrundã în piaþã ºi sã-ºi exercite mãiestria pe socoteala
inconºtienþilor care se aventuraserã într-o asemenea aglomeraþie cu portofelul plin, lãsat neglijent în buzunarul hanoracului. Din punctul de vedere al franctirorilor, n-aveau
decât. Atâta timp cât nu ºterpeleau pistoale sau spray-uri
paralizante, puteau sã opereze în voie.
La ora fixatã, cei doi preºedinþi îºi fãcurã apariþia în
Piaþa Revoluþiei, precedaþi de ceilalþi membri ai alaiului
oficial, conform unui protocol în sfârºit respectat. Sosirea
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lui George W. declanºã isteria printre spectatori, care se
manifestau la fel de fierbinte ca în vara lui 1994, când România eliminase Argentina în optimile World Cup. Din
boxe se revãrsã vocea rãguºitã a lui Bryan Adams, la auzul cãreia puþinele fire de pãr de pe þeasta purtãtorului
de cuvânt al Casei Albe se zbârlirã ameninþãtor, Prima
Doamnã surâse cu o falsã detaºare, iar soþul ei se strâmbã abia perceptibil. Pe lângã cã era canadian, rockerul în
blugi îºi declarase în mod repetat simpatia pentru cauza
democraþilor, profitând de interviurile luate ca sã-i reproºeze lui Bush senior Rãzboiul din Golf ºi atrãgându-i atenþia juniorului cã Irakul nu era poligonul de tragere al
Americii. În schimb, ministrul de Externe român schiþã
un dans pe loc în acordurile lui All for One, secondat cu
o graþie aproximativã de colegul lui de la Finanþe ºi imortalizat de toate televiziunile prezente în piaþã.
Discursul preºedintelui român trecu aproape neobservat,
iar aplauzele complezente ale asistenþei nu fãcurã decât
sã amâne intervenþia ilustrului oaspete, pe care o aºtepta
de fapt toatã lumea. Inclusiv reporterii TV, care îl acoperirã de câteva ori pe vorbitor pentru a comunica în eter
cã ploaia nu se oprise ºi cã vântul bãtea tot mai tare, ºtiind prea bine cã o intervenþie similarã peste cuvintele lui
George W. ar fi fost plãtitã cu postul. Ce-i drept, telespectatorii nu regretarã suprapunerea: fibra lemnoasã a limbajului prezidenþial rãmãsese aceeaºi, iar febrilitatea gesticulaþiei
nu pierduse nimic faþã de apariþiile anterioare. ªi dacã
totuºi observatorii atenþi ai evenimentului remarcarã un
plus de entuziasm în verbul septuagenarului, acesta nu putea fi pus decât pe seama prim-planului obþinut în faþa premierului în ochii opiniei publice. Personajul cunoscut sub
numele de cod „Arogantul“ în intimitatea palatului Cotroceni era nevoit sã se limiteze la a ocupa un loc în primul rând al oficialitãþilor, alãturi de discreþia somnolentã
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a patriarhului, de plictisul mofluz al regelui ºi de miºtourile marinãreºti ale primarului general.
Invitat în cele din urmã sã ia cuvântul, George W. Bush
oferi mulþimii imaginea unui om miºcat pânã la lacrimi
de primirea fãcutã ºi se trezi ovaþionat încã înainte de a
deschide gura. Dupã ce semnalã asistenþei vrãjite prezenþa
pe cerul bucureºtean a unui curcubeu prin care divinitatea însãºi aviza favorabil intrarea României în NATO, oaspetele trecu în revistã monumentele ºi clãdirile din Piaþa
Revoluþiei, zãbovind asupra fiecãruia pentru a-i marca rostul ºi simbolurile. Luat prin surprindere de abaterea de la
textul oficial, pe care îl tocise conºtiincios în luxul de cinci
stele de la Marriott, interpretul deplasat de la Washington
confundã dezinvolt statuia lui Maniu cu bustul lui Coposu,
Muzeul de Artã cu Biblioteca Universitarã ºi sediul Senatului cu magazinul Romarta, identificând însã corect —
spre cinstea lui — Ateneul Român ºi Biserica Kretzulescu.
Cei prezenþi râserã sincer, punându-l pe George W. în situaþia de a nu-ºi da seama cã fãcuse o glumã. Pe chipurile
angajaþilor din serviciul de protocol al Preºedinþiei trecu
o nouã umbrã, ambasadorul american la Bucureºti se scãrpinã diplomatic în creºtet, Prima Doamnã îºi pãstrã zâmbetul autocolant, iar preºedintele român îngãimã ceva la
urechea vorbitorului, cu figura boþitã de un rictus jenat.
La câteva sute de metri, strâns cu mic cu mare în faþa televizoarelor, personalul Ambasadei SUA asistã neputincios
la gafele interpretului, ignorând telefoanele care începuserã deja sã zbârnâie pentru explicaþii. În apartamentul
lui din Banu Manta, Claudiu Stamate, cel care se ocupase
de traducerea la microfon a discursului lui Bill Clinton cu
cinci ani ºi jumãtate în urmã, se simþi rãzbunat.
Revenindu-ºi din nedumerire, preºedintele american
vorbi mai departe, îmbrãþiºând din priviri mulþimea vie din
faþa lui ºi lãsându-se întrerupt ori de câte ori sentimentele
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ei se converteau în aplauze spontane. Singura izbucnire
potrivnicã ar fi putut veni dinspre un grup de inºi cu pielea smeadã, care se strânseserã undeva în apropierea Bibliotecii Universitare, plãnuind ca, într-o clipã de acalmie,
sã dea la ivealã câteva înscrisuri bilingve, ce scãpaserã la
filtrul poliþiºtilor, ºi sã-i comunice de la obraz texanului
protejat de un ecran antiglonþ ce pãrere avea minoritatea arabã din Bucureºti despre politica americanã. Tentativa fu dejucatã de ivirea ca din pãmânt a unui pluton
de mascaþi care se postarã în jurul contestatarilor ºi-i fixarã cu niºte ochi în care se citea hotãrârea de a mãtura
cu ei pe jos la primul gest inoportun. În cealaltã parte a
pieþei, vigilenþa forþelor de ordine îºi gãsi debuºeul râvnit în persoana unui student japonez la filologie, care scoase
un aparat foto miniatural dintr-un buzunar al jachetei de
piele ºi vru sã-l ridice deasupra capului, cu scopul blajin
al unei poze la care sã se uite cu duioºie peste ani. Tânãrul
asiatic nu apucã sã-ºi concretizeze intenþia. Picioarele lui
pierdurã ca prin farmec contactul cu solul, subsuorile îi
furã prinse în douã menghine înmãnuºate, iar buzele pe
care tocmai voia sã înmugureascã un protest de bun-simþ
recepþionarã douã directe nãprasnice, imposibil de evitat.
Sub ochii miraþi ai celor din jur, japonezul pãrãsi piaþa mai
mult pe sus, fãrã ca opinia publicã sã aibã curajul unei atitudini solidare.
Departe de incidentul cu pricina, George W. îºi continuã discursul, însoþit de uralele la fel de însufleþite ale
mulþimii ºi de chixurile semantice tot mai picante ale interpretului. Acesta din urmã smulse un nou hohot asistenþei când traduse formula prezindenþialã we shall work
shoulder to shoulder prin „vom lucra ºold la ºold“, dându-le
de înþeles celor prezenþi cã invitaþia la muncã susþinutã
presupunea ºi miºcãri din registrul lambadei. De data asta
locatarul de la Casa Albã se întoarse spre el preþ de o clipã,
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cu aceeaºi privire cu care, pe vremea când era guvernator, refuzase graþierea Carlei Fay Tucker, prima femeie executatã pe scaunul electric în istoria statului Texas. Interpretul
ridicã din umeri, vrând parcã sã-l convingã pe preºedinte
cã el, unul, îºi fãcea treaba ca un profesionist ºi cã vina o
purtau exclusiv cei din piaþã, care râdeau ca proasta-n târg
din te miri ce. Între timp, arcul curcubeului îºi mai pierduse din strãlucire, însã conturul lui inversat semãna la
fel de mult cu cel al zâmbetului preºedintelui român care,
molipsit de buna dispoziþie a spectatorilor, începu sã ia
în calcul chichiþele constituþionale prin care ar mai fi putut
obþine un mandat. Cãci pofta de putere vine mâncând,
iar vecinãtatea celui mai tare om din lume te poate duce
unde nu gândeºti.
Speech-ul lui George W. Bush se încheie la fel cum începuse: cald, sentimental ºi optimist. Singura referire care
cãzu greu la stomacul oficialitãþilor române, înflãcãrând
în schimb ºi mai tare mulþimea, vizã combaterea corupþiei. La auzul cuvântului tabu, cei care se simþeau cu musca pe cãciulã încercarã un frison anticipativ de rãu augur,
iar o camerã TV fixatã întâmplãtor asupra primarului general îl surprinse ºoptindu-i vecinului din stânga: „NATO
frântã cã þi-am dres-o.“ În rest, veselie mare: aplauze care
nu se mai opreau, scandãri RO-MÂ-NI-A – USA, o mare
de steguleþe care înfruntau ploaia ca tot atâtea minicatarge
ale unor minicorãbii în furtunã, încã o reprizã de muzicã
nord-americanã difuzatã în boxele din jurul pieþei, un preºedinte român aproape nebãgat în seamã ºi unul strãin
spre care se îndreptarã efuziunile îndelung suspendate ale
publicului. Pe blocuri, trãgãtorii de elitã ºtiau ce avea sã
urmeze ºi fãcurã miºcarea de pe urmã, lipindu-ºi arãtãtorul mâinii drepte de trãgaci. George W. Bush rãspunse cum
se cuvenea simpatiei populare, dupã care se întoarse spre
tribuna oficialã din spate, pentru protocolara trecere în
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revistã a VIP-urilor. Îl tratã cu o politeþe rezervatã pe rege
(deh, republicanul tot republican), dar o plie într-o îmbrãþiºare voiniceascã pe Nadia Comãneci. Se întreþinu amical cu Ilie Nãstase, fãrã sã ºtie cã, la zece centimetri de el,
îngheþase bocnã cel mai bun fotbalist român din toate timpurile. Dãdu mâna grãbit cu primarul, scãpând însã din
marcajul preºedintelui român pentru a-l gratula pe cel care-l precedase la Cotroceni ºi despre care unele ziare americane pãruserã sã nu ºtie cã nu mai era în funcþie de doi
ani. În fine, o regãsi cu un zâmbet larg pe Prima Doamnã,
ca ºi cum n-ar mai fi vãzut-o de-o veºnicie, iar apoi reveni
cu faþa la public ºi se pregãti sã coboare treptele care duceau spre primele rânduri ale celor din piaþã.
Ca la un semn, Franklin Mitchum ºi Homer Braddock
îºi duserã mâna stângã la gurã ºi vorbirã undeva în interiorul manºetei. Cowboy takes a bath. În aceeaºi secundã,
George W. se vãzu înconjurat de câþiva androizi cu trãsãturi cioplite cu dalta ºi cu ochii în patru, pândind pericolul iminent care ar fi putut veni de oriunde. Desprinºi parcã
din recuzita unui film de duzinã, aceºtia îl marginalizarã
fãrã vorbe pe preºedintele român, mai vulnerabil decât
fusese vreodatã în toþi anii de mandat. Expresia „protecþie la rever“ îºi ilustrã virtuþile dezbrãcate de orice nuanþã metaforicã: ceea ce mai prinserã camerele de luat vederi
din chiriaºul Casei Albe se limitã la doi ochi care clipeau
des, un rid pe frunte ºi o mânã întinsã la nimerealã spre
a fi atinsã, mângâiatã, strânsã ºi chiar pupatã de norocoºii
aflaþi la o distanþã convenabilã. Coºmarul Secret Service-ului durã cam un sfert de orã, pânã când ºeful executivului
decise cã baia de mulþime se putea încheia, iar el era liber sã urce la loc în faþa tribunei oficiale, pentru un ultim salut adresat mulþimii.
În timp ce George W. Bush pãrãsea Piaþa Revoluþiei,
slujbaºii mediatici conectaþi la eveniment se pregãtirã sã
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le desluºeascã profanilor sensul celor vãzute. Realizatorii
ediþiilor speciale ale ºtirilor se lansarã într-o cursã encomiasticã la care ar fi aspirat cu invidie toate montajele literar-artistice de pe vremea „geniului Carpaþilor“. Din ecrane
rãsunarã rafale de superlative rostite cu glasuri pãtrunse
de extazul integrãrii. Analiºtii politici se grãbirã sã comenteze doct, având grijã sã-ºi contrazicã punct cu punct opiniile pe care le enunþaserã înaintea vizitei. Unul se încumetã
sã-l vadã în preºedintele american pe însuºi Mântuitorul,
descins pe malul Dâmboviþei spre a lua asuprã-i pãcatele
românilor. Enormitatea smulse un oftat cucernic din pieptul amfitrionului TV, deºi, auzind-o, George W. probabil
cã s-ar fi cutremurat de râs. Grãbiþi sã surprindã pulsul pieþei, reporterii de teren invitarã la microfon câþiva oameni
de pe stradã, care îºi vedeau liniºtiþi de ale lor, departe
de tumultul din centru.
— Care credeþi cã vor fi consecinþele vizitei preºedintelui american la Bucureºti?
— Mamã, sã-þi spun ceva, cã eºti ca copilu’ meu. Tot
crapii ãºtia mari îºi vede sacii-n cãruþã. De-aia se face cinci
mii ou’ de Crãciun, c-a venit Bush?
— Pãi, ce consecinþe? Sã trãiascã omu’ mai bine, cã
de-aia am murit în decembrie.
— Interesantã întrebare. Nu ºtiu, habar n-am.
— Vã spun eu care-s consecinþele, da’ parcã vãd cã nu
mã daþi pe post. Dacã intrãm în NATO, ne lasã boanghinele-n pace cu Ardealul ºi poate cã se-astâmpãrã ºi nenorociþii ãia cu limba lor moldoveneascã. Da’ hai sã vã-ntreb
ºi eu ceva: Vadim de ce n-a fost invitat la chermezã? Aud?
— Ascultaþi-mã, cã-s om bãtrân ºi-am vãzut multe. Pericolul e China. Restul sunt aiureli.
— Ce aþi reþinut din discursul lui George W. Bush din Piaþa
Revoluþiei?
— Cã maimuþoiul ãla care traducea e un idiot. Mai bine
mã chemau pe mine, mãcar nu mã fãceam de râs.
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— Cã, dacã vrem sã sugem ochiºor, trebuie sã roadem
ºi bãtãturicã. Era un banc pe vremuri, cu cioara ºi puii în
cimitir. Adicã, domnu’ reporter, cã trebuie sã muncim pe
rupte. Uite-aºa, ca ei, ca americanii.
— Cã ne þin ãºtia-n loc cu corupþia. N-avem sânge-n
noi, dom’le, aici e buba. Italianul ãla dupã care s-a fãcut
Caracatiþa a bãgat douã mii de jigodii în puºcãrie. La noi
ºtiþi cum se roagã mahãrii de la Justiþie? În numele naºului, al finului ºi al sfântului NUP.
— Cã politica e, pardon, curvã. Îl doare pe Bush de
noi cum mã doare pe mine de Eritreea.
— Cã doamna Laura aratã tare bine.
— Ce aþi dori sã-i transmiteþi preºedintelui Statelor Unite, dacã
aþi avea ocazia?
— S-o þinã tot aºa. A-nceput o treabã, s-o ducã pânã la
capãt. ªi poate ne pune-o vorbã bunã la UE. Meritãm,
domnule, destul ne-au cãlãrit ruºii. Se mai învârte roata.
— I love you, George. A, îl intereseazã contul molahului Omar? ªtiu un hacker bazat.
— Sã vinã domnu’ preºedinte la noi în Matache ºi sã-i
vadã pe-ãia de la administraþia pieþei ce ºpãgi ia.
— Îi mulþumesc din suflet pentru vizita asta minunatã
ºi pentru încrederea care ne-a dat-o.
— Eu? Ce-i transmit eu? Ce sã-i transmit? Trãiascã regele.
Caraghioase sau absurde, dar în orice caz sincere, rãspunsurile celor intervievaþi erau primul semn cã, încã înainte de plecarea oaspetelui texan, Capitala îºi recupera
ritmurile ºi trãirile obiºnuite. La ora când George W. ºi
Prima Doamnã urcau scãrile lui Air Force One pentru a-ºi
lua rãmas-bun de la gazdele române, telespectatoarele impresionabile îºi ºtergeau lacrima din colþul ochiului, aurolacii aºteptau ridicarea embargoului subteran, franctirorii
îºi ungeau armele nefolosite, politicienii de cartier ieºeau
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la cârciuma din colþ ca sã-ºi dea cu pãrerea, microbiºtii
bombãneau din cauzã cã evenimentul îi privase de televizarea a douã meciuri importante, iar reporteriþele ajunse
cu treisprezece, opt, douãzeci ºi douã sau ºaisprezece etaje
mai aproape de cer reveneau pe pãmânt cu pãrul vâlvoi,
dinþii clãnþãnind ºi mâinile vinete. Singurele de care nu
se ocupã nimeni furã coºurile de gunoi demontate cu atâta
tãrãboi din centru. Absenþa lor prelungitã rãmase sã arate
cã, într-un sfârºit de noiembrie cenuºiu ca o blanã de carpatin stropitã cu petrol, Bucureºtiul fusese — fie ºi pentru douãzeci ºi patru de ore — un oraº bushversat.

biserica catodicã

e

uimitor ce se poate isca dintr-o greºealã de tipar,
mi-am spus, dupã ce un ospãtar asudat mi-a adus o halbã
de bere ºi mi-a pus-o pe masã.
Stãteam într-un colþ ferit de lume al unui local din centru ºi citeam ziarul, în aºteptarea reporterului TV care mã
sunase cu douã zile în urmã ºi mã invitase la o discuþie
neprotocolarã. „Poate facem ºi-un interviu“, îmi aruncase
el momeala, ºtiind ca nimeni altul cât de greu e sã reziºti
tentaþiilor mediatice. Cum tocmai primisem un premiu —
cel dintâi din carierã — pentru reportaj, am acceptat fãrã
nazuri ºi m-am înfiinþat la Trattoria Il Calcio mai devreme
decât trebuia, decis sã termin revista presei înainte de apariþia interlocutorului. Dar, ce sã vezi? Nici n-am apucat sã
citesc mai mult de douã paragrafe dintr-un comentariu
politic ºi am dat peste o boacãnã tipograficã de mai mare
dragul. Cu un corp de literã suficient de mare pentru a
fi neignorabil, în articol se vehicula ideea cã, de câteva
sãptãmâni încoace, guvernul intrase în „zona prepuscularã“. Am citit ºi am chicotit pe înfundate. Apoi mi-am adus
aminte de un amãrât de redactor la radio care fusese zburat de pe post cu mulþi ani în urmã, dupã ce anunþase cu
tandreþe în glas cã „tovarãºul Gheorghe Cioarã s-a întors
în þarã pe calea aerului“. N-am reuºit sã continui lectura.
ªi din cauza asta n-am aflat motivul pentru care o mândreþe de guvern, cu cinci miniºtri ºi ºapte secretari de stat de
sex femeiesc, nimerise într-o vecinãtate atât de nebuloasã,
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atât de greu acceptabilã. Sã fi fost la mijloc un scandal sexual? Discutabil. În plus, pe lângã ce se întâmpla în America, bâr fele hormonale interne erau palide sclifoseli. Cât
de picante ar fi trebuit sã fie dezvãluirile mioritice pentru
a întrece în savoare duelul verbal dintre Jennifer Flowers
ºi Bill Clinton (Jennifer: „Preºedintele Clinton are un penis mic.“ Bill: „Nu vã luaþi dupã Jennifer Flowers, ºtie toatã
lumea cã are gura mare.“)? Nu, hotãrât lucru, nu putea
sã fie vorba de aºa ceva.
Cert este cã, printr-o bizarã asociere, gafa din ziar m-a
fãcut sã zbor cu gândul în cu totul altã parte. Nu-mi dau seama exact care a fost tainicul mecanism cerebral declanºat
pe nesimþite. Presupun doar cã mi s-au suprapus în minte
douã imagini: aceea a greºelii de tipar ºi aceea a reporterului TV cu care aveam întâlnire, oficiant într-unul dintre
noile temple ale începutului de mileniu. Rezultatul? Douã
cuvinte care definesc tot atâtea confesiuni religioase. Catolicismul ºi catodicismul. Ultimul, în perspectivã româneascã.
Mi-am lãsat mintea sã cutreiere ºi m-am surprins descoperind aiuritoare similitudini între Biserica Catolicã ºi
Biserica Catodicã. Am fost atât de uluit cã nu le depistasem pânã acum, încât cu greu mi-am putut stãpâni rictusul care dãdea sã-mi schimonoseascã faþa, nici aºa foarte
atrãgãtoare. Pe ce lume trãieºti? m-am apostrofat sever, reproºându-mi în gând orbirea cu totul condamnabilã. Chiar
aºa ai ajuns, nu mai observi nici mãcar simetriile evidente?
Unde þi-e spiritul speculativ cu care pe vremuri îþi epatai
profesorii ºi-þi subjugai colegele?
Covârºit de atâtea reproºuri tacite, am tras douã guri
de bere ºi, dupã ce mustaþa albã de spumã s-a aºternut
peste cea naturalã — ah, suprapunerile astea or sã mã termine, vorba protagonistei din Triplu masaj — am privit lucrurile cu detaºarea pe care þi-o conferã întotdeauna
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hameiul prelucrat. Încet-încet, ca un miez de nucã lãsat
sã se cufunde într-un borcan cu miere, ceaþa mi s-a ridicat de pe ochi ºi improbabilele alãturãri de adineauri au
cãpãtat contur. Mai mult, am început chiar sã gândesc în
oglindã, sã caut echivalenþe ºi acolo unde era greu sã le
gãsesc, sã obþin rigoarea arhitectonicã a douã construcþii
gemene din ceea ce pãrea sã fie — în cel mai bun caz —
o banalã coincidenþã. Am împãturit ziarul, de parcã m-ar
fi împiedicat sã meditez limpede, l-am aºezat pe colþul mesei, mi-am fixat privirea într-un punct vag desluºit de pe
stradã, m-am bucurat preþ de o clipã cã reporterul care mã
invitase la restaurant nu era punctual ºi am început sã aprofundez.
De unde aº fi putut pleca? De la momentul apariþiei,
fireºte. Atât pentru catolicism, cât ºi pentru catodicism.
Ambele s-au nãscut violent, dupã convulsii dramatice, în
urma unor spasmodice zvârcoliri la care publicul nu doar
a asistat, ci a avut de jucat — conºtient sau nu — roluri
mai mult sau mai puþin însemnate. Actul de naºtere al catolicismului e Marea Schismã din 1054, când Apusul oficializeazã, printre altele, primatul papei, infailibilitatea lui
în tot ce þine de credinþã, purcederea Sfântului Duh ºi de la
Dumnezeu-fiul ºi existenþa purgatoriului. La noi, în schimb,
e vorba de Marea Schemã. Catodicismul românesc vede
lumina zilei… într-o noapte: pe 22 decembrie 1989, dupã
ce, odatã cu dictatura, dispare ºi monopolul vizual de una
sutã douãzeci minute (remember?) al instituþiei de pe
Calea Dorobanþilor 191.
Interesant, mi-am spus, sorbind din nou din halba de
bere ºi aruncând un ochi critic în direcþia picturilor pe
teme fotbalistice de pe pereþii localului, care semãnau frapant cu fotografiile alb-negru ale Spor tului popular din
anii ’60. Dar atunci nu s-ar cuveni ca fiecare dintre aceste
confesiuni sã aibã un semn iconic, un simbol definitoriu,
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un element capabil sã-i asigure unicitatea, sã-l particularizeze? Cum sã nu. Sã ne gândim bunãoarã la ostie, la azima rotundã ºi subþire care semnificã la catolici trupul lui
Christos (la fel cum vinul roºu îi reprezintã sângele) în
taina sfântã a euharistiei. În bucãþica aceea de pâine nedospitã se adunã un întreg mister ºi o întreagã lume. Ei
bine, am putea oare gãsi ceva asemãnãtor în catodicism?
Ia sã vedem. Un obiect de cult, descris prin aceeaºi eleganþã
austerã, prin aceeaºi geometrie simplã… Telecomanda.
Exact, telecomanda, comutatorul fermecat al atâtor capricii vesperale ºi nocturne, prelungirea de ebonitã a mâinii, proteza conºtiinþei mediatice a omenirii, instrumentul
în care degetele noastre sapã ºanþuri cu aceeaºi râvnã neostoitã cu care pârâul de munte despicã rocile cele mai
dure, partenerul docil pe care îl putem abandona câteva
secunde pe braþul fotoliului, cât timp mestecãm în cafea,
desfacem punga cu seminþe sau ne punem ochelarii, prietenul tãcut ºi discret fãrã de care meciul nu-i meci, telenovela nu-i telenovelã ºi manelele nu-s manele, aliatul care
ne învaþã sã trãim zapând ºi sã zapãm trãind, cãlãuza alãturi de care strãbatem fulgerãtor lumea ºi rãsucim fusele
orare, paralelipipedul sobru ºi subþire ale cãrui butoane
ne ajutã sã trecem din China în Ungaria ºi din Bolivia în
Senegal cât ai clipi din ochi.
— Vã fac nota?
Adâncit în gânduri, nu-l observasem pe ospãtarul care,
vãzând cã golisem halba ºi cã nu pãream decis sã comand
o a doua, încerca acum sã mã facã sã eliberez masa, animat de nãdejdea cã urmãtorul client avea sã consume mai
aproape de nivelul aºteptãrilor.
— Încã una, vã rog, am spus, arãtând cu degetul spre
halbã.
— Sã mai mearg-un Tuborg! a tunat el, înveselit brusc
de felul cum izbutise sã mã dea pe brazdã.
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Mi-am reluat ºirul gândurilor cu o uºoarã strângere de
inimã. ªi dacã teoria mea nu era decât o speculaþie de doi
bani, izvorâtã dintr-o gãselniþã semanticã? Dacã bãteam
câmpii?
Însã tocmai când puseul de scepticism se pregãtea sã
îmboboceascã în mine, ochii mi-au cãzut pe marginea unui
ziar uitat pe masa vecinã de un muºteriu plecat în grabã.
„EXECUTIVUL PORNEªTE ÎN CRUCIADÃ ÎMPOTRIVA
CORUPÞIEI.“ Am scos un oftat de uºurare. Nu cumva dãdusem întâmplãtor peste un alt cuvânt-cheie al paralelei
dintre catolicism ºi catodicism? Cu cât îmi proiectam mai
clar vocabula aceea pe ecranul minþii, cu atât îi descifram
mai uºor sensurile ºi echivalenþele. Cãci existau ºi aici asemãnãri apãsate, pe care îmi era ciudã cã le sesizasem atât
de târziu. Expediþiile militare dintre 1096 ºi 1270 (opt la
numãr, dacã nu-mi joacã feste memoria), întreprinse de
feudalii catolici pentru a elibera mormântul lui Christos
de sub ocupaþia musulmanã, respectau aceeaºi progresie
ca iniþiativele catodice ale posturilor de televiziune lansate
în vociferante campanii de cucerire a publicului. Am spus
„vociferante“? Bine am fãcut, fiindcã nici o cruciadã nu
poate izbândi fãrã un strigãt de luptã, fãrã un — haideþi
sã redevenim contemporani — slogan. Tuez-les tous, Dieu
saura reconnaître les siens, iatã deviza (sãlbaticã ºi eficace)
sub care au fost mãcelãriþi albigenzii din Béziers în iulie
1209. Ucideþi-i pe toþi, Dumnezeu va ºti sã-i recunoascã
pe ai lui. Impactul îndemnului? Garantat 100%, spre a folosi, în plin catolicism, o formulã catodicã. ªi mai interesant este sã descoperim cine a rostit invitaþia la carnagiu.
Vorbe grele, încãrcate de paranoia sangvinarã. Te aºtepþi
sã fi fost un rege dement, o cãpetenie crudã, un nobil etilizat, inconºtient ºi cu ochii injectaþi. Când colo, gura din
care a ieºit aceastã otravã cu gust de foc ºi sabie este cea
a abatelui Arnaud Amaury, legat al papei ºi însãrcinat cu
administrarea lucrãrii lui Dumnezeu pe pãmânt.
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Incomparabil mai blând, cel puþin în aparenþã, catodicismul consfinþeºte lozinca scurtã, cuprinzãtoare ºi concurenþialã. Locul delirului criminal e luat de solidaritatea
cu populaþia cuceritã, urletul din rãrunchi pierde teren
în favoarea îndemnului mobilizator, a ofertei atotacoperitoare, a sfãtoºeniei joviale. Nu mai avem abaþi sângeroºi,
ci staruri al cãror destin depinde strict ºi exclusiv de rating. Strigãtele de luptã ale catodicismului sunt „Þineþi
aproape“ (a se rosti neapãrat cu pumnul strâns), „PRO TV
e tot ce vrei“ (ºi mai ales ce nu vrei, ricaneazã unii) ºi „Fii
cu ochii pe Prima“ (cã dacã nu, e vai de fundul tãu, îþi vine
sã completezi…). Sloganurile nu mai cheamã la atitudini
antipãgâne, preferând zona teribil de actualã a segmentelor de piaþã. Liderii catodici de opinie oficiazã ritualuri
cu duratã precisã, atenþi la miºcãrile celor din jur ºi gata
oricând sã-ºi copieze rivalii, dacã asta le poate aduce un
salt cât de mic pe scara sondajelor. Gândiþi-vã la „ºtirile
pe scurt“, de pildã. Vã vine sã credeþi cã patru posturi TV
au avut simultan aceeaºi idee? Iar dacã asta nu ajunge, încercaþi sã faceþi diferenþa dintre genericul muzical al actualitãþilor (Telejurnal, Observator, Focus, ªtirile PRO TV).
Daþi-vã silinþa sã fredonaþi vreunul dintre ele fãrã a nimeri
pe portativul celuilalt. Se încumetã cineva?
M-am mai uitat o datã la ceas ºi am constatat cã, deºi
trecuse ºi sfertul academic, reporterul care mã invitase la
Trattoria Il Calcio tot nu apãruse. Cu miºcãri discrete,
mi-am scos portofelul ºi m-am asigurat cã aveam destui
bani ca sã plãtesc consumaþia. Slavã Domnului, aveam. Puteam sã ºi mãnânc. L-am pândit pe ospãtar, am comandat
o salatã italieneascã ºi m-am consolat cu ideea cã e preferabil sã aºtepþi un fel de mâncare decât mai ºtiu eu ce filfizon în divorþ de bunul-simþ.
La masa din faþa mea stãtea tot un bãrbat singur, care,
ca atâþia alþii, citea ziarul cu satisfacþia mutã a celui care
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ºtie cã, în schimbul unei mii de lei în plus, vânzãtorul i-l
pãstreazã în fiecare zi, chiar ºi dupã ora prânzului. Omul
parcurgea, probabil, editorialul, motiv pentru care ultima
paginã era îndreptatã spre mine. Iar acolo, pe acea nemeritat de perifericã foaie împãnatã cu titluri scrise cu litere de-o ºchioapã, trona semeþ o ºtire cu iz de calambur:
„MIHAELA TATU ESTE MAMÃ“.
Aºa mi-a venit în minte o nouã asemãnare sistemicã dintre catolicism ºi catodicism, ºi anume existenþa ordinelor.
Ambele confesiuni s-au fãcut cunoscute prin înfiinþarea
unor structuri riguroase, ale cãror rãspunderi le situau în
prim-planul ochiului public de a cãrui simpatie se bucurau
în mod constant. Puþini mai ºtiu cã în 1537 s-a fondat ordinul catolic al ursulinelor, la iniþiativa unei italience entuziaste pe nume Angela Merici, o veritabilã Florence Nightingale
avant la lettre. Menirea principalã a ursulinelor viza educaþia fetelor ºi îngrijirea bolnavilor. Cum însã societatea
a devenit tot mai complexã, era normal sã aparã ºi o explozie a ordinelor. În catodicism lumea a uitat de ursuline
ºi de benedictine. Acum e rândul andreelor, al mihaelelor,
al danelor ºi al corinelor. Schimbarea e radicalã. Nu mai
aveam de-a face cu fãpturi cvasianonime, spiritualizate,
pentru care asceza e un mediu acomodant, binele aproapelui o datorie sacrã, iar rugãciunea un dialog de zi cu zi.
Catodicismul împinge în faþã fizionomii pufoase, obraji
rotofei ºi fardaþi, buze rãsfrânte amãgitor-senzual, ochi apoºi,
dentiþii implantate, coafuri exotice, decolteuri de perdiþie
ºi un comportament care te sufocã prin familiarism inoportun, gãunoºenie ºi falsitate.
Ordinul andreelor — surprizã, surprizã — e de departe
cel mai bine reprezentat. „La Palatul Victoria se aflã reporterul PRO TV Andreea Berecleanu. Bunã seara, Andreea.
Cât de plauzibilã e varianta unei remanieri guvernamentale?“ „Bunã seara, Andreea, bunã seara, doamnelor ºi
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domnilor (niciodatã invers). Andreea, se pare cã sunt simple zvonuri.“ „Andreea, îþi mulþumesc.“ „Cu bine, Andreea.“
Dacã ursulinele îºi fãceau din binele celorlalþi temei de
existenþã, autosituându-se la margine ºi aºezând restul populaþiei în centru, andreele (sau o parte din ele) folosesc
omenirea ca pe decorul inert al unor mesaje catodice pe
care au a ºi le transmite una alteia. Asta atunci când nu
se ocupã de ciufulirea lucrativã a compatrioatelor în vãzul
lumii, ca Andreea Raicu, sau de montarea unor infantile
miºcãri de stradã sub deviza Te iubim, Andreea (normal!), ca
Andreea Esca la întoarcerea de la Sydney a nefericitei…
Andreea Rãducan.
Un farmec subtil emanã dinspre membrele însemnate
ale ordinului mihaelelor, cãrora forul angajator le-a rezervat un statut antitetic ce nu are cum sã flateze pe nici una
dintre ele. De o parte avem vampa calinã, întrupatã din
curburi periculoase, urmãribile cu un deget nervos sau
cu o cãpºunã cu friºcã, de cealaltã antistarul teluric ºi din
topor. De o parte o mâþã siliconatã, de cealaltã o prelucrãtoare prin aºchiere. De o parte rochia mulatã pânã la
explozie, de cealaltã deux-pièce-ul tovãrãºesc. De o parte
metresa costisitoare, cãreia îi rãsplãteºti deliciile cu par fumuri, blãnuri sau ºampanii franþuzeºti, de cealaltã nevasta
muncitã, gata sã te încuie pe din afarã dacã topeºti chenzina pe trascãu. De o parte rãsfãþata descinsã din limuzine
cu aer condiþionat, de cealaltã fruntaºa în producþie care
prinde ultimul (sau primul) tramvai la ieºirea din schimb,
ducând înapoi acasã o jumãtate din sendviºul cu parizer
ºi pateu, împreunã cu mirosul de ceapã calitatea a doua
al nãduºelilor estivale. Prima este amfitrioana spumoasã
care, între douã reclame, danseazã conga în fruntea invitaþilor (ferice de cel ce-i poate pune mâinile pe ºolduri
de la spate, asta înseamnã sã ai o stea norocoasã), râde gâlgâitor, se unduieºte ca o trestie peþitã de zefir, catalizeazã
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energii scenice ºi participã la ºuºe poleite cu tone de sclipici. Cea de-a doua funcþioneazã ca depozitar al secretelor greu avuabile, având îndoielnicul avantaj de-a fi fost de
trei ori femeie ºi de-a fi vãzut viaþa snopind filmul. În prezenþa ei se dezvãluie intimitãþi sulfuroase ºi se iau revanºe
asistate. Se exorcizeazã false complexe, se forjeazã împãcãri de faþadã, se angajeazã pariuri câºtigãtoare cu decenþa
ºi se abereazã necenzurat, ºtiut fiind cã adevãrata deºertãciune a fiinþei omeneºti se mãsoarã din secunda când
i-ai pus un microfon în mânã.
— Salata dumneavoastrã, domnu’, m-a atenþionat ospãtarul.
— A, mulþumesc.
— S-aveþi poftã.
Deci aºa arãta o insalata calcio. Un ditamai castronul
plin cu salatã verde, boabe de porumb, mãsline, felii subþiri de roºie, piper alb, ciuperci, bucãþele de ton ºi un gãlbenuº de ou, totul muiat într-o baie copioasã de olio di sansa
di oliva ºi tivit cu douã urechi lãtãreþe, dintr-un fel de lipie
despre care am dedus din meniu cã se numea focaccia. În
aceeaºi clipã, mi-a atras atenþia un lucru: cea mai mare parte
a personalului din local era de sex bãrbãtesc. ªi mi-am dat
seama cã în ultimul timp mã limitasem la latura femininã
a culturii catodice, riscând sã mi se punã ºtampila de misogin, dacã mi-ar fi citit cineva gândurile. Departe de mine
sã-i protejez pe fãloºii micului ecran sau sã le trec sub tãcere hibele. Am început cu doamnele din purã ºi simplã
politeþe.
Am ciugulit precaut din salatã ºi n-am putut decât sã-i
mulþumesc reporterului TV pentru întârziere. Aveam în
faþã o bijuterie culinarã, o provocare la adresa celor mai
exigente papile gustative de pe mapamond. Fericit ºi pofticios, am mâncat mai departe, fugind din nou cu mintea la traseele paralele ale catolicismului ºi catodicismului.
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În Pentru un alt Ev Mediu, Jacques Le Goff dedicã un
întreg capitol ritualului simbolic al vasalitãþii, tratând acest
aspect al lumii catolice apusene prin recursul la pãrerea
unui nucleu de specialiºti trecuþi ºi contemporani, de la Galbert de Bruges ºi Ermold Le Noir la Don Claudio Sanchez
Albornoz ºi Hilda Grassotti. Limpezi ºi sintetice, elementele constitutive ale intrãrii medievale în vasalitate sunt trei
la numãr: omagiul, credinþa ºi învestitura fiefului. Seniorul sau regele are drept de viaþã ºi de moarte asupra vasalului, preþuindu-i fidelitatea ºi taxându-i drastic trãdarea
sau nesupunerea.
Catodicismul presupune la rându-i un ritual de vasalitate faþã de cinstitele sau dubioasele blazoane mediatice
ale momentului, în care încap destui tineri dispuºi sã pupe
steagul ºi sã jure credinþã veºnicã în schimbul bonusurilor pentru prime time, al indicelui de audienþã ºi al înlesnirilor circumstanþiale. La fel ca pe timpuri, noii cavaleri
care au înlocuit armura cu prompterul ºi sabia cu lavaliera
trebuie sã parcurgã trei etape pe drumul spre vasalizarea
deplinã.
Prima este cea a disciplinãrii catodice, prin care se înþelege ataºamentul total faþã de postul slujit, dublat de ignorarea (eventual de beºtelirea) celorlalte. Persiflarea
concurenþei, o îndeletnicire îndeobºte bãrbãteascã, nu se
face prin ironie cordialã, ci printr-un soi de miºtocãrealã
frustã, de gang, menitã sã trezeascã la viaþã zonele fetide
din sufletul atâtor telespectatori crescuþi în cultul ºpiþului în gurã ºi al cuþitului între omoplaþi. În cel mai bun
caz (ºi de obicei din cauza crizei de timp), aceste statui vii
ale fidelitãþii greºit înþelese nu-l bagã în seamã pe cel de
alãturi, insistând obsesiv asupra propriei anverguri ºi clamând astfel o supremaþie în care se încãpãþâneazã sã creadã ºi atunci când ºtiu cã trei sferturi din public a comutat
de mult pe alt canal. „Farul–Petrolul, în direct, NUMAI
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la TV1.“ (Subtext: „Amãrâþii ãilalþi n-au avut bani nici mãcar pentru un meci de trei lulele.“) „Marele Premiu al Australiei, în direct, NUMAI la PRO TV.“ (Subtext: „Uitaþi aici
integrare euroatlanticã, fofezelor, mai scutiþi-ne de aiurelile voastre naþionale.“) „România–Ungaria la hochei, în
direct, NUMAI la Antena 1.“ (Subtext: „Suntem singurii
care vegheazã sã nu ne prãjeascã boanghinele, fãrã noi
ar fi vai de capul vostru.“) Bineînþeles, apogeul este atins
când încep sã se producã atacuri decerebrate în circuit.
Atunci „Cronica cârcotaºilor“ (cacofonia aparþine celui
care a nãºit emisiunea) dã cu barda în „Chestiunea zilei“,
„Noaptea târziu cu Mircea Badea“ ia la pumni „Vrei sã fii
miliardar?“, iar „Teo“ loveºte nemilos „Din dragoste“. O,
þarã tristã, plinã de umor!
A doua etapã poartã un nume simplu, cristalin ºi inconfundabil: zvonistica. Altfel spus, efectul Talleyrand. Calomniaþi, calomniaþi, ceva tot rãmâne. Încap aici toate
bâr fele grosiere — multe fãrã temei — din a cãror substanþã vâscoasã se hrãneºte demonul îndoielii ºi al dispreþului. (Mai þineþi minte cã printre teroriºtii din decembrie
s-au numãrat cândva Ernest Maftei, Dorin Mateuþ ºi Rãducanu Necula?) O convorbire pe mobil cu un interlocutor imaginar, undeva într-un bar frecventat de jet-set-ul
bucureºtean, valoreazã cât trei minute de antireclamã la
o orã de vârf. Eºti ditamai vedetoiul, stai tolãnit într-un
fotoliu la Café Nova Brasilia, înconjurat de VIP-uri ºi vipuºti, dai a lehamite din mâna liberã ºi refuzi sastisit invitaþia unui post concurent. „Unde sã mã duc, la poponaru’
ãla de…? Fii sobru, dom’le, vrei sã nu mai pot sã mã aºez
pe scaun?“ Nu-i nevoie de mai mult. Vestea se rãspândeºte
ca o molimã, iar în câteva zile victima (care, sã vezi coincidenþã, are o emisiune la exact aceeaºi orã cu vedetoiul nostru) se prãbuºeºte sub greutatea blamului public. Reþeta
are o simplitate care impune respect. Cu minimum de
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efort, produci maximum de pagube ºi te scalzi în adoraþia fanelor, care îþi poartã poza în portofel tocmai fiindcã
nu eºti pe invers, ca „defecþii ãia“.
A treia etapã a vasalizãrii e de departe cea mai dulce
ºi poartã numele de diminutivare. Odatã cu intrarea pe
post, vasalul catodic suferã o depersonalizare parþialã care,
paradoxal, îl înalþã în loc sã-l coboare. Mica intervenþie
chirurgicalã practicatã pe numele din buletin începe sã
fie chezãºia celebritãþii, sau în orice caz o componentã imediatã a succesului în condiþii de concurenþã acerbã. Din
secunda când ºtie cã va apãrea pe sticlã, chipeºul macho
dâmboviþean acceptã sã-ºi înjumãtãþeascã identitatea, fiindcã doar aºa le poate þine piept confraþilor care s-au supus
aceleiaºi operaþii ca sã nu fie mai prejos decât el. Iar atunci,
într-o veselã sarabandã, Valentin devine Vali, Constantin
se preschimbã în Costi, Mihai se face Miºu, Octavian e Tavi,
Alexandru e Sãndel ºi — pour la bonne bouche — Cristian
mai aruncã din lest ºi rãmâne Cristi. O lege nescrisã a diminutivãrii spune cã majoritatea celor alintaþi astfel, departe de postura vag umilã a minionului, sunt feciori voinici,
zdupeºi, genul teracotã, cãrora identitatea diminutivalã li
se potriveºte ca nuca în perete. Ajunge sã te uiþi la Costi
Mocanu sau la Cristi Tabãrã ºi te lãmureºti. Reversul medaliei, la fel de savuros, e cã, la cei aproximativ 140 cm
din dotare, Adrian Copilul Minune refuzã sã cadã în plasa lui „Adi“, „Adiþã“ sau „Adiºor“. Priceapã cine poate. În
fine, sã observãm dubla valenþã a lui „Cristi“, care se iveºte
printre mediatizanþi ºi mediatizaþi deopotrivã. Cristi Tabãrã, Cristi Chivu, Cristi Minculescu, Cristi Vasc. Mâine-poimâine o sã aflã cã, din lumea mai bunã în care se aflã, marea
doamnã a romanului poliþist a cerut ca de-acum încolo
s-o cheme Agatha Cristi.
Nici nu mi-am dat seama când am terminat salata. De
data asta ospãtarul m-a pãsuit galanton, edificat asupra con-
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diþiei mele de client serios, care nu ocupã o bunãtate de
masã doar pentru o bericã. Ca sã rãspund gentileþei lui,
era gata sã comand ºi un desert. Pânã atunci însã, m-am
mai uitat o datã la ceas ºi am constatat cu stupoare cã trecuse mai bine de o jumãtate de orã de când trebuia sã mã
întâlnesc cu reporterul. (Am uitat sã vã spun, îl chema Cristi.)
Mi-am promis sã-l fixez cu o cãutãturã urâtã din clipa
când aveam sã-l vãd intrând pe uºã ºi, imediat dupã aceea,
sã-l întreb cine-i permitea sã-ºi batã joc de timpul meu,
folosindu-mã de un ton cât mai inchizitorial cu putinþã.
Hopa, încã un cuvânt-cheie. Da, da, Inchiziþia. Nu constituie ea pata de culoare — ºi ce culoare! — a catolicismului ºi a catodicismului? Ba constituie. Nu are ea instituþii
specializate ºi colo, ºi dincolo? Ba are. Nu este Tribunalul Inchiziþiei precursorul unui anumit tip de talk-show?
Nu sunt conciliile din Verona ºi Toulouse embrionii din
care vor þâºni „Chestiunea zilei“ ºi suratele ei? Nu seamãnã Frederic I Barbarossa, Nicolas Eymeric, Robert cel Pios
ºi Torquemada cu Florin „Cu mânuþele astea douã“ Cãlinescu ºi cu Marius „Þineþi aproape“ Tucã în zilele lor de
glorie? Comparaison n’a pas raison, vor spune scepticii. De
acord într-o singurã direcþie: Evul Mediu catolic punea
mult mai mare preþ pe buna cuviinþã. Marele Inchizitor
pregãtindu-se sã ardã (la propriu) un eretic era infinit mai
urban decât oricare dintre omologii lui catodici întrebându-ºi de sãnãtate invitaþii. Iar dacã tot nu v-am convins,
haideþi sã ne amintim de erezia manualului alternativ al
lui Sorin Mitu, de suplicierea catodicã a vinovatului, de
verva medieval-stalinistã a inchizitorilor nãscuþi în centrele
de civilizaþie Caracal ºi Gãgeºti, de vituperãrile telefonice
ale asesorilor indignaþi ºi de vuietul jos al gloatei dornice
de sânge ºi de carne arsã.
Am petrecut încã zece minute delectându-mã cu un tiramisu con gelato ºi tocmai mã pregãteam sã cer nota, când
ospãtarul s-a apropiat de masa mea, cu un telefon în mânã.
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— Vã cautã cineva. Un domn Cristi.
— Gând la gând, am spus, surprins totuºi de coincidenþa
intenþiilor.
Am pus mâna pe receptor, echivalând mintal preþ de
câteva secunde marile catedrale catolice ale Apusului cu
sediile reci ale culturii catodice, rãspândite ici ºi colo prin
oraº — Piaþa Victoriei, Dorobanþi, Pache, ªoseaua Bucureºti–Ploieºti —, precum ºi bulele emise de la Vatican cu
decretele Consiliului Naþional al Audiovizualului. Spre mirarea mea, tot reporterul era cel plin de arþag.
— Pãi ce faci, dom’le, te-aºtept ca tâmpitu’ de-aproape
o orã unde-a dus mutu’ iapa?
— Poftim?!
— Te credeam om serios. Unde Dumnezeu eºti?
Abia mi-am adunat forþele ca sã-i rãspund, cu vocea sugrumatã de mânie ºi nedumerire:
— Unde trebuia sã ne-ntâlnim. La Il Calcio.
Am auzit un râs amar în receptor.
— Da? Ia uitã-te unde þi-ai notat întâlnirea ºi spune-mi
ce vezi.
Intrigat, am scos din buzunar blocnotesul de care nu
mã despart niciodatã, am rãsfoit în grabã câteva pagini ºi
am dat peste cuvintele scrise alaltãieri cu un pix roºu. „Cristi,
reporter. Il Calico.“
Cum spuneam, e uimitor ce se poate isca dintr-o greºealã de tipar. Ce puteam sã fac? Dacã aº fi fost catolic, aº
fi aºteptat cuminte sã ajung într-un purgatoriu al celor vii
ºi sã mi se ierte pãcatele uºoare înainte de-a forþa uºa paradisului. Fiind însã catodic, nu mi-a rãmas decât sã-mi strivesc simultan o lacrimã înciudatã între gene ºi o înjurãturã
între dinþi, pentru ca apoi sã rostesc în receptor formula
magicã a invitaþilor junei Raluca Moianu (luni, ora 21.00,
NUMAI la TV1):
— Iartã-mã!
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osmin Manoliu închise enervat televizorul ºi fu pe
punctul sã arunce telecomanda cât colo. ªtirile dupã-amiezii nu fãcuserã decât sã-i sporeascã proasta dispoziþie. Pentru el, misterul Apocalipsei se lãmurise de mult, încã din
marþea aceea când se nimerise la ora cinci în faþa ecranului pentru a i se recita un pomelnic de sinucideri, crime ºi violuri la care nu ºtiuse ce sã admire mai întâi:
grozãvia imaginilor, verbiajul martorilor oculari sau zâmbetele serafice ale crainicilor. Sfârºitul lumii, care în condiþiile astea nu putea sã întârzie, nu avea sã se producã
nici printr-o explozie uriaºã, nici printr-un cutremur de
proporþii, nici prin topirea calotei polare. Manoliu îºi
aprinse o þigarã, dibui o scrumierã deja plinã sub niºte hârtii lãsate în dezordine pe birou ºi trase fumul în piept cu
un aer ºtiutor. Sfârºitul lumii urma sã aibã loc în clipa când
pornirile sangvinare a 3,1 miliarde de locuitori ai planetei aveau sã se sincronizeze la secundã ºi sã se rãsfrângã
direct asupra celorlalte 3,1 miliarde. În clipa când mii de
milioane de oameni din Filipine, Ecuador, Sudan, Antigua, Noua Zeelandã, Rusia, Surinam, Japonia, Franþa, Paraguay, Siria, Tanzania, Cehia, Martinica ºi din toate celelalte
þãri ale globului aveau sã urmeze întru totul pilda sãnãtoasã ºi ultimativã a ciobanului Marin Sfrijan din Ciocãneºti
(spânzurarea soþiei pentru sex cu un coleg de transhumanþã), a frezorului Gigicã Burcicã din Bârlad (sugrumarea
unei mãtuºi care nu acceptase sã-i dea bani de bãuturã)
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sau a numitului Cocârdan Vali din Curtea de Argeº, fãrã
ocupaþie, cunoscut cu antecedente penale (violarea ºi decapitarea fostei prietene, pentru refuzul de a-i ceda bijuteriile personale în vederea amanetãrii). În clipa când,
animaþi de o urã distructivã faþã de aproapele alãturi de
care trãiserã atâþia ani, aveau sã punã mâna pe topor, pistol, funie sau cuþit ºi sã împlineascã prorocirea în care —
culmea ironiei — victimele lor nu încetaserã sã creadã o
clipã.
În ultima vreme, reveriile lugubre ale lui Manoliu erau
din ce în ce mai dese. Fapt explicabil, în condiþiile în care,
în zece ani, pierduse mai mult decât câºtigaserã alþii într-o viaþã. Cronologic, pierderile lui erau urmãtoarele: piciorul stâng, prima soþie, cheile de la casã, a doua soþie,
apartamentul, serviciul ºi — logic — uzul raþiunii. ªchiop,
divorþat de douã ori, ºomer timp de câteva luni bune, sãrac ºi redus ani de zile la statutul de azilant cu domicilii
întâmplãtoare, stârnise mila proniei cereºti, care îi adusese
marele premiu la un concurs televizat. Anunþul fusese fãcut la una dintre ediþiile ºtirilor de ora cinci, dupã tradiþionalele reportaje cu paturi îmbibate de sânge ºi creieri
scurgându-se pe tocul uºii. Impresionat, Manoliu promisese sã se uite la toate jurnalele de dupã-amiazã ale postului cu pricina ºi, ori de câte ori se simþise tentat sã-ºi
încalce fãgãduinþa, demonul superstiþios dinãuntrul lui îl
convinsese cã trebuia sã reziste, dacã nu voia sã se trezeascã
într-o bunã zi la fel de lefter ca înainte. Neavând încotro,
rezistase. Înghiþise de-a valma calmante ºi reportaje cu copii arºi cu þigara, minunându-se în faþa controlului facial
al Feliciei ºi Corinei, tinerele care citeau de pe prompter
cu surâsuri pline de promisiuni.
Ce-i drept, dupã fiecare jurnal simþea nevoia unui gest
eliberator — ceva simplu, fãrã pretenþii, care sã-l smulgã
din disconfortul catodic de zi cu zi ºi sã-l facã sã simtã cã,
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în ciuda omniprezenþei morþii, viaþa meritã trãitã. Uneori ieºea la o bere cu doi foºti colegi, disponibilizaþi la trei
luni dupã el, alteori se ducea sã ia o gurã de aer prin parcul unde zeci de oameni îºi plimbau câinii sau copiii, fericit cã nu-ºi dãdea nimeni seama cã în loc de un picior
avea protezã. De data asta se gândi sã se tundã. La douã
staþii de autobuz se gãsea o micã frizerie particularã, la parterul unei scãri de bloc, unde patronul, mare amator de
fotbal, gãsea de fiecare datã timp sã-l punã la curent cu
ultimele transferuri din Belgia sau Portugalia, ºi totodatã
sã-i spunã ce mãsuri ar lua el dacã ar fi preºedintele Ligii
Profesioniste. Manoliu îl asculta rãbdãtor ºi termina invariabil prin a se bucura cã nea Ticã rãmãsese la foar fece
ºi pãmãtuf. Astãzi însã, bondocul cu unghie lungã la degetul mic închisese frizeria, din motive pe care nu gãsise
de cuviinþã sã le anunþe. Manoliu înjurã în gând, dar nu
abandonã. Oricum trebuia sã-ºi taie chica, începuse sã-i
treacã de gulerul cãmãºii, iar la mizeria din oraº era silit
sã foloseascã maºina de spãlat mult mai des decât i-ar fi
plãcut. Ieºi din bloc, strãbãtu din nou aleea care dãdea în
bulevard ºi cãutã din priviri o altã frizerie. O gãsi fãrã probleme, îi trecu pragul ºi constatã cã era singurul client.
Frizeriþe, în schimb, erau ºase. Stãteau una lângã alta pe
o canapea de vinilin ºi se uitau la televizor, unde rula episodul 385 din Maria Inés, serialul columbian care, spunea
târgul, ar fi provocat efluvii lacrimale ºi unui torþionar chinez. Manoliu aruncã o privire scurtã televizorului ºi una
mult mai lungã sextetului aflat în pauzã, vrând sã ºtie pe ce
scaun sã se aºeze ºi cine urma sã se ocupe de el. Dupã o tatonare plictisitã, o brunetã cu buze sângerii se ridicã de pe
canapea, se duse pânã la casierã, îi ºopti ceva la ureche, se
întoarse dupã câteva clipe, deschise gura ºi rosti moale:
— Poftiþi, vã rog.
Manoliu citi corect subtextul. Cine mã-sa l-a adus ºi pe ãsta,
sã-mi strice mie filmu’? Cu toate acestea, onorã rugãmintea
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brunetei ºi pofti. Frizeriþa, pe al cãrei ecuson clientul descoperi pe jumãtate amuzat, pe jumãtate îngrozit prenumele Dalila, scoase un cearºaf ºi un prosop dintr-un dulãpior,
îl ambalã pe Manoliu ca pe o mumie gata de export, având
grijã sã strângã nodul cearºafului pânã când celui de pe
scaun începurã sã-i iasã ochii din cap, ca la melc, ºi-l întrebã cu acelaºi spleen intratabil:
— Cum tundem?
Manoliu rezistã tentaþiei de-a rãspunde „cu grijã, eventual cu ochii la capul meu, nu la televizor“ ºi îºi dictã rece
preferinþele:
— Luat scurt de peste tot, bordurã la spate, lãsat puþin peste urechi.
— La mustaþã umblãm?
— Nu umblãm, refuzã clientul, agasat de complicitatea inutilã a pluralului.
Sã se ºtie-n lumea toatã,
Am gagicã minunatã.
E frumoasã, are stil,
Faþã, spate ºi profil.
— Mimi, dacã mai schimbi o datã canalu’, dai de dracu’!
— Fi-þi-ar manelele de râs. Nu te saturi de ele acasã?
Pusã la punct, mezina cvintetului de telespectatoare pe
banii statului îºi dãdu ochii peste cap ºi se îmbufnã fãrã
rezultat, pe când celelalte se reconectau la dramoleta de
pe ecran, iar a ºasea componentã a schimbului salva cât
de cât onoarea salonului, alegându-ºi instrumentele dintr-un sertar în care se vedea cã n-are chef sã umble. Se întoarse brusc ºi observã cã Manoliu se uita în colþul din
oglindã în care se reflectau imaginile de la televizor, cu
o expresie greu penetrabilã. Poate cã l-am judecat greºit,
îºi zise Dalila. Poate cã meritã sã fac o încercare:
— E Maria Inés, zise ea pe un ton temperat.
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— Aha, fãcu Manoliu, necopleºit de informaþie.
— Nu vã uitaþi?
— Nu.
— N-aþi vãzut nici un episod? insistã Dalila, clãmpãnind
prin aer cu foar fecele, de parcã ºi-ar fi fãcut încãlzirea.
— Nu.
Hotãrât lucru, stilul de-a conversa al clientului lãsa tot
greul în seama frizeriþei. Aceasta nu abandonã ºi mai fãcu
un pas spre obiectivul pitit în agenda ei ascunsã.
— Dacã sunteþi curios, puteþi sã vã uitaþi. Vã dau astea
jos de la gât, staþi frumuºel pe canapea ºi vã tund dupã aia.
— Nu.
Dalila îºi înãbuºi un oftat ºi începu sã-i pieptene pãrul
lui Manoliu cu gesturi mecanice, vãdit indispusã de faptul cã-i venise rândul sã presteze tocmai când — dupã cum
scria în Telemania — „Ramón aflã cã Miranda îl iubeºte,
dar inima lui bate numai pentru superba Maria Inés, care
însã e tot mai atrasã de Miguel, fratele lui Ramón ºi fostul ºef al Argentei, sora Mirandei, cu care avusese o relaþie secretã“. Colac peste pupãzã, postul care difuza serialul
se decisese sã nu mai reia episoadele a doua zi dimineaþã,
înlocuindu-le cu o emisiune în care un moºulicã de vreo
nouãzeci de ani stãtea la palavre cu diverºi neisprãviþi, unul
mai ciudat ca altul, de parcã asta-i trebuia amãrâtului ãstuia de popor, dialoguri despre istorie ºi documentare despre civilizaþiile vechi. Dalila Pãstârcã visa cu ochii deschiºi
la ziua când televiziunile aveau sã fie conduse de femeile
ca ea, suflete sensibile ºi oameni adevãraþi. Câte zece telenovele pe zi, douã filme indiene pe sãptãmânã — ehe,
unde erau cozile de pe vremuri la Ochii Shivanei? —, niºte
bâr fe subþiri despre Jojo, Micki ºi Adina, un talk-show moderat de Bitãneasca, o paradã a modei de la Paris sau Milano, iar seara, în prime time, filme biografice despre marile
spirite ale contemporaneitãþii: Adela Noriega, Britney
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Spears, Janine, Eva Herzigova, Sarah Jessica Parker ºi Alessandra Stoicescu.
— Au!
Trezitã la realitate de þipãtul scurt al lui Manoliu, frizeriþa se lãmuri singurã, înainte de a întreba ce se petrecuse. Un fleac, fusese cât pe-aci sã-i scoatã ochiul cu unul
dintre vârfurile foarfecelor þinute neglijent cu mâna stângã.
Ce sã-þi spun, sensibil mai eºti, îl boscorodi Dalila în gând.
Alþii se duc la rãzboi ºi nu se mai vaitã.
— Scuzaþi-mã, rosti ea de formã, continuând sã-i dea
târcoale clientului ºi sã-i descâlceascã pletele în vederea
asaltului decisiv.
Manoliu scoase o mânã destul de nesigurã de sub cearºaful în care fusese împachetat ºi-ºi tamponã fruntea cu
o batistã de o culoare incertã.
— Puteþi fi mai atentã, vã rog?
Dalila Pãstârcã ridicã din umeri ºi-ºi vãzu de treabã.
— Am zis cã sã mã scuzaþi, da? Se mai întâmplã, sunt
dupã aproape opt ore de muncã.
Manoliu îºi impuse sã nu râdã, fapt care ar fi complicat situaþia. Judecând dupã cât îi trebuise frizeriþei sã-ºi
gãseascã instrumentele, era clar cã stãtuse toatã ziua pe
canapea ºi se uitase la televizor, fericitã cu Ramón al ei ºi cu
Maria Inés. Îi trecu la un moment dat prin minte sã cearã
înlocuirea Dalilei cu o persoanã mai responsabilã, cu atât
mai mult cu cât ar fi avut de unde alege. Însã îºi dãdu seama
imediat cã ºi-ar fi forþat norocul. Patru dintre celelalte frizeriþe sorbeau din ochi ecranul, fiind de partea unuia sau
a altuia dintre personajele telenovelei, iar pe mâna lui
Mimi, manelista, nu s-ar fi dat nici mort. Manoliu îl regretã o datã în plus pe nea Ticã. Cu el nu riscai nimic. Îþi
împuia capul cu linia de mijloc a lui Belenenses ºi cu rezervele lui Mouscron, dar mãcar nu-þi periclita integritatea corporalã. ªi oricum, altfel te simþeai tu, bãrbat, când
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te tundea tot un bãrbat. La frizer era ca la medic — femeile se ruºinau de bãrbaþi, bãrbaþii se ruºinau de femei.
Era bunã democraþia, nimic de zis, dar un dram de segregaþie n-ar fi omorât pe nimeni.
În timp ce bruneta cu buze sângerii ºi — observã acum
Manoliu — un zâmbet fix, care nu prevestea nimic bun,
îi prindea o primã ºuviþã între degete ºi i-o reteza cu un
gest scurt ºi ferm, colegele de pe canapea salutau apariþia pe ecranul televizorului a unui ins hãituit de gânduri
dense, îngrijorãtoare, care-l fãcurã sã se agite inutil câteva secunde, înainte de a-ºi lua inima în dinþi ºi de a-ºi umple un pahar pe care-l dãdu pe gât fãrã sã respire. Tânãrul
repetã procedeul, închise ochii, trase aer în piept ºi scoase
o scrisoare din buzunarul sacoului grena. Remontat, citi
scrisoarea, o duse la buze ºi dãdu sã-ºi mai toarne o porþie,
când o uºã se deschise în spatele lui pentru a face loc unei
bãtrâne austere, cu ochelari, al cãrei mers trufaº amintea
de Caterina de Medici dupã ce îºi pusese spiþerul sã prepare un amestec mortal pentru cine ºtie ce duºman al þãrii.
— Que pasa, Miguel?
Spre deosebire de Miguel, care încremeni în prim-plan,
incapabil sã se întoarcã ºi sã-ºi înfrunte musafira, Dalila
Pãstârcã fãcu o piruetã de patinator rutinat, uitând însã cã
þinea în mânã o nouã ºuviþã din pãrul în curs de scurtare
al lui Manoliu. Clientul rãcni surprins, dar nu reuºi sã
obþinã decât un þâþâit dezaprobator dinspre frizeriþele degrevate de sarcini, cãrora zgomotele de felul ãsta le îngreunau vizionarea. Agasatã de bãrbatul acesta recalcitrant,
care refuza sã vibreze la dramele din Maria Inés, Dalila gãsi
de cuviinþã cã fusese politicoasã cu cine nu trebuia.
— Da’ stai, dom’le, potolit! Asta-i bunã, eºti mai rãu
ca un copil. Vrei sã te tund sau nu?
— Pãi tocmai…
— Atunci nu te mai foi ºi stai cuminte. Ia uite la el.
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Dupã felul cum þinea bruneta foar fecele, Manoliu înþelese cã divergenþele cu o frizeriþã în timpul unei telenovele erau total contraindicate. Dacã ar fi avut o urmã
de instinct de conservare, ºi-ar fi dezlegat singur cearºaful
ºi prosopul din jurul gâtului, s-ar fi ridicat de pe scaun ºi
ar fi ieºit din frizerie fãrã sã se uite în urmã. Totuºi, apãreau ºi aici douã probleme. În primul rând, cum-necum,
Dalila apucase deja sã-i taie o parte din pãr, iar dacã ar fi
abandonat acum, ar fi arãtat ca solistul vocal al lui Zigue
Zigue Sputnik în perioada de glorie a muzicii new wave.
În al doilea, cât ar fi trebuit sã plãteascã ºi cum ar fi putut cuantifica serviciile frizeriþei? Blazat, Manoliu se decise
sã trateze lucrurile cu umor ºi aºteptã ca bruneta confiscatã deocamdatã de intensitatea dialogului de pe ecran
sã-ºi aducã aminte cã la câþiva centimetri de ea, fãrã altã
vinã decât proasta inspiraþie, un client neputincios îºi aºtepta izbãvirea.
— E-ndrãcitã dona Augusta, comentã satisfãcutã una
dintre celelalte frizeriþe. Sã vezi ce mi þi-l joacã pe puºlamaua asta de Miguel.
— Þi-am zis, fã, cã-l pune cu botul pe labe? Aºa-i trebuie, sã se-nveþe minte.
Constatând cu tristeþe cã ultimele cuvinte i se potriveau
dureros de exact ºi lui, Manoliu se uitã din nou spre colþul de oglindã în care se reflectau imaginile de la televizor ºi vãzu cã dona Augusta ºi Miguel purtau o discuþie
câtuºi de puþin cordialã. De citit titrajul nu putea, fiindcã
literele îi apãreau inversate. Spaniolã nu ºtia ºi nici nu-ºi
propunea sã înveþe. Nu-i rãmase decât sã deducã din gesturile ºi tonul celor doi cât de încinsã era situaþia ºi cât
de aproape momentul crizei. În schimb, Dalila Pãstârcã,
întoarsã frontal spre micul ecran, cu pieptenul într-o mânã
ºi cu foar fecele în cealaltã, fãcu doi paºi în faþã ºi se apropie de colþul în care perora dona Augusta, ca un antrenor
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de box care-i spune elevului sã nu uite de upercutul la ficat. Ce-i drept, ostilitãþile din Maria Inés atinseserã un nivel la care folosirea forþei fizice pãrea pe deplin justificatã.
— Es un bandido y un cabrón, Miguelito! Nu þi-a ajuns
câte muchachas ai nenorocit? Dacã te-ar vedea don Alfio…
— Dona Augusta, sã vã explic –
— Ce sã-mi explici, ticãlosule? I-ai sucit capul bietei Miranda, ai fãcut-o sã creadã c-o s-o iei de soþie, ai obligat-o
sã renunþe la ºcoalã ºi-acum o faci de râsul cartierului!
— Chiar ea mi-a spus –
— Mincinos neruºinat! Ce þi-a spus? Ce-ar fi putut sã-þi
spunã?
— Cã… cã… cã iubeºte pe altcineva!!!
Lovitura de gong care însoþi ultima replicã a lui Miguelito îl fãcu sã tresarã pe Manoliu ºi aduse un zâmbet ºtiutor pe chipul femeilor de pe canapeaua frizeriei. Incomodat
de nodul cearºafului ºi strivit de felul cum îl ignora Dalila,
clientul întâmplãtor al brunetei cu buze sângerii tuºi sugestiv ºi schiþã un gambit doar pe jumãtate convingãtor.
— Domniºoarã, mai tundeþi ºi la mine niþel?
— Oi fi grãbit, ai? ªi de unde ºtii cã-s domniºoarã?
— Dacã mã terminaþi pânã la ora închiderii, tot e bine.
— Etete la el, face spirite. Te termin, te termin imediat. Stai sã vezi.
Concesia fãcutã de Dalila pretenþiosului client era imensã. Frizeriþa se întoarse spre Manoliu tocmai când în scenã
intra Ramón, cel evocat în Telemania, puse foar fecele la
treabã ºi începu sã taie ºuviþã dupã ºuviþã, pânã când nefericitul mumificat de pe scaun simþi cã începe sã-i ardã
craniul. Absorbitã de chirurgia capilarã pe care o practica
în paralel cu replicile fierbinþi dintre Ramón ºi o tânãrã
care îºi smucea capul spre stânga sau spre dreapta dupã
fiecare trei cuvinte rostite, bruneta meºteri câteva minute
bune la scãfârlia clientului, imunã la protestele lui tot mai
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intense, ºi îºi încununã opera tamponând zonele proaspãt iritate cu o bucatã de vatã muiatã în spirt. Manoliu se
fãcu roºu ca steagul Chinei, strânse din pumni pe sub cearºaf ºi-l mai trecu Dunãrea de câteva ori pe pisãlogul, dar
atât de inofensivul nea Ticã.
— Ce zici, te termin sau nu te termin? ºuierã cu patos
Dalila, umblând în sertar ºi dând la ivealã o maºinã electricã la vederea cãreia panica din sufletul lui Manoliu urcã
la cota de avarie.
— Nu-i nevoie –
— Da’ ºtii cã-mi placi? Bravo, acum mã-nveþi ºi cum
sã-mi fac meseria, nu? Pãi, de ce nu te tunzi singur, dacã
eºti atât de priceput?
— Ajunge dacã –
— Domne, nu vezi cã n-am terminat? Rectific un pic
cu maºina, te aranjez niþel cu briciul ºi gata. Eºti bun de
ginericã.
Manoliu mai fusese bun de ginericã de douã ori în viaþã
ºi regreta ºi acum. Mai mult, se pãrea cã nimerise într-un
loc unde noþiunea de client era sinonimã cu aceea de duºman ºi unde, odatã instalat pe scaun, imprudentul care
luase o asemenea decizie se putea aºtepta la suplicii cu tulburãtoare ecouri medievale. Iar dacã avea nevoie de dovezi în plus, nu putea decât sã mediteze la sensurile derivate
ale expresiei „te aranjez niþel cu briciul“.
— Ay, ay, ay, Ramón, es tu hermano, mira!
Atenþionat în legãturã cu identitatea rivalului în amor,
Ramón îºi privi cu urã fratele, iar Dalila se uitã fascinatã
la amândoi. Se hotãrâse sã facã douã lucruri deodatã, ca
sã împace pe toatã lumea. Prin urmare, de câteva minute
îºi muta repede ochii de la capul despodobit al lui Manoliu la televizor ºi înapoi, cu atenþia distributivã care-l fãcuse celebru pe Napoleon, neînsoþitã, din pãcate pentru
bãrbatul de pe scaun, de abilitãþi tehnice pe mãsurã. Aºa
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se face cã, în clipa când Ramón ºi Miguel se încãierarã,
iar Miranda ºi dona Augusta sãrirã sã-i despartã, frizeriþa
calculã greºit distanþele ºi înfipse un colþ al maºinii de tuns
electrice în gâtul neprotejat al lui Manoliu, destul de aproape
de carotidã. Clientul resimþi ºocul cu toatã fiinþa. Se cutremurã îngrozit ºi avu impresia cã malefica fãpturã în halat alb forase în corpul lui un orificiu prin care viaþa i se
scurgea rapid, ireparabil. Oricine ar fi ieºit valvârtej din
frizerie ºi ar fi anunþat poliþia. Pentru Manoliu însã, efortul ar fi fost prea mare. Proteza care-i înlocuia piciorul
stâng nu permitea sprinturi decisive, iar teroarea instilatã
treptat de prestaþia Dalilei Pãstârcã ajunsese sã-i inhibe reflexele ºi sã zãdãrniceascã orice tentativã de emancipare.
Redus la condiþia unui Samson de circumstanþã, Cosmin
Manoliu îl convocã în gând pe bunul Dumnezeu, îi fãcu
rezumatul pãþaniei ºi-l implorã sã întrerupã execuþia. Zadarnic.
— Lila, fii atentã, a venit Maria Inés!
— Aha. Sã vezi acu’ panaramã.
Branºatã cu tot sufletul la intriga telenovelei, bruneta
cu buze sângerii îºi fãcu timp sã dea o raitã cu maºina electricã pe anumite zone ale tãrtãcuþei lui Manoliu, ai cãrui
ochi bulbucaþi clipeau bezmetic ori de câte ori zimþii ei
se apropiau prea mult de pielea iritatã a scalpului. Winnetou ar fi plãtit bani grei pentru un transfer al frizeriþei,
îºi zise el, strãduindu-se sã anticipeze finalul acestei stranii experienþe cosmetice. Din fericire, chiar în momentul când Maria Inés ºi Miranda se pregãteau de o pãruialã
latinã cu tot tacâmul, salvarea apãru din partea zeului publicitãþii care, fidel interesului personal, întrerupse filmul
pentru o porþie consistentã de reclame. Cum însã multe
ironii ale vieþii se produc tocmai când apetenþa de a le gusta
scade la minimum, primele secvenþe ale calupului aduserã
în prim-plan noul ºampon Head and Shoulders ºi pe rivalul
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lui, Timotei. Corina Dãnilã ºi Oana Cuzino surâserã satisfãcute ºi îºi vânturarã pletele în faþa camerei de luat vederi, sub ochii apoºi ai lui Manoliu, care, vãzând imaginile
în oglindã, începuse deja sã se întrebe dacã nu cumva era
victima celor de la „Camera ascunsã“. Timp de ºase minute, cât durarã reclamele, Dalila se ocupã exclusiv de el,
lãsând deoparte maºina electricã ºi mizând pe foar fece ºi
pieptene. Manoliu îºi fãcu o cruce cu limba în cerul gurii ºi-i surâse timid brunetei, decis sã îngroape securea rãzboiului. Frizeriþa nu pãru înduioºatã. Îi aplecã de câteva
ori capul cu miºcãri scurte, i-l dãdu de douã ori pe spate, o datã la stânga ºi o datã la dreapta, ajungând în cele
din urmã sã se ocupe ºi de perciunii pe care individul, demodat ºi fãrã pic de haz, îi dorea clasici, în aºa fel încât
pãrul sã-i cadã „jumãtate peste urechi“. Manoliu închise
ochii ºi trase aer în piept. Ar fi fost culmea sã ameþeascã
într-un scaun de frizerie, deºi lucrul era per fect posibil,
dupã acrobaþiile cervicale impuse de Dalila. Când deschise ochii, observã în colþul oglinzii cã ultima reclamã era
la noul ºampon Pantene PRO V. Fãrã sã vrea, îºi aminti
de sfatul unui prieten trecut prin multe: fereºte-te de viaþa care imitã arta.
— Escucha me, Maria Inés! lãtrã implorator Ramón, gata
sã-ºi smulgã pãrul din cap cu un gest în faþa cãruia Manoliu se simþi strãbãtut de o solidaritate fãrã margini. Tu
es mi corazón, Inesita! No puedo vivir sin tigo! Eschucha me bien,
querida mia!
Dacã l-ar fi preocupat cât de cât telenovelele, Manoliu ar fi putut vibra la avatarurile sentimentale ale lui Ramón, mai ales cã altceva nu avea de fãcut. În ce-o priveºte
pe Dalila, care nu scãpase nici unul dintre precedentele 384
de episoade, parºivenia personajului o atrase ca un magnet spre ecranul de care dãdu sã se apropie din nou, nedându-ºi seama cã þinea în mâna dreaptã urechea stângã
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a clientului, victimã a unor elongaþii la care acesta nu avea
cum sã consimtã. Auzi ca de departe strigãtul lui de durere, îl privi, aruncã un ochi indiferent urechii înroºite,
reveni la bazã ºi se puse din nou pe treabã. De data asta,
îºi propuse sã se ocupe de ceafa lui Manoliu, fiindcã individul solicitase — încã o probã de lipsã de gust — o bordurã ce se demodase de pe vremea lui Adrian Romcescu.
Operaþiunea decurse normal un minut, dupã care un þipãt
sfâºietor acoperi hãrmãlaia celorlalte personaje din Maria
Inés. Manoliu se dumiri ceva mai greu cu privire la noua
întorsãturã a lucrurilor. În schimb, femeile din frizerie se
bucurarã peste poate de apariþia pe ecran a unei roºcate
clorotice ºi înlãcrimate care nu putea fi decât Miranda.
Cu un ochi la bordura în curs de amenajare a lui Manoliu ºi cu celãlalt la televizor, Dalila Pãstârcã scãpã foar fecele prea adânc ºi jupui un petic de piele de pe ceafa
expusã. Faciesul ºi aºa schimonosit al bãrbatului de pe scaun se urâþi ºi mai mult. Optimist incurabil ºi convins de
pedagogia hazului de necaz, Manoliu deschise gura ºi articulã câteva cuvinte pe care ºi le-ar fi dorit izbãvitoare.
— Nu era mai bine sã mã anesteziaþi înainte?
Frizeriþa întrerupse lucrul, rãmase în spatele lui ºi i se
uitã în ochi prin intermediul oglinzii.
— Eºti tare-n miºtouri, nu? Ai material de caterincã-n
tine cât Vacanþa Mare, ai? Pãi stai, puiule, cã încã n-am
ajuns la brici.
Femeile de pe canapea nechezarã isteric, fãrã ca Manoliu sã-ºi dea seama dacã râdeau de el, de replica Dalilei
sau de una dintre vorbele de duh ale donei Augusta sau
ale lui Ramón. Bãrbatul tocmai observase cã, deºi se pãstrase în limitele unei politeþi eroice, femeia îl tutuia cu
neruºinare ºi chiar îºi permitea intimitãþi nedemne. Cum
adicã, „puiule“? Pãi ce, era puiul ei? Dãdu sã-ºi exprime
protestul, însã nu avu când. Dinspre televizor se auzi un
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foc de revolver care o sperie pânã ºi pe frizeriþã. Dalila Pãstârcã ciupi uºor cu foar fecele lobul urechii drepte a lui
Manoliu, din care un strop de sânge se decise sã cadã într-un târziu pe cearºaful strâns sub bãrbie, ca simbol suprem al unui eveniment despre care bãrbatul nu-ºi închipuise
cã putea sã semene atât de mult cu sacrificiile rituale ale
Antichitãþii. Gândul lui Manoliu zburã la Convenþia de la
Geneva, care interzicea armele de distrugere în masã ºi
torturarea prizonierilor de rãzboi, dar le permitea frizeriþelor sã funcþioneze nepedepsit.
— S-a sinucis Miranda, tu! o puse la curent una dintre colege pe Dalila.
— Era clar c-o sã se întâmple, rosti aceasta. Sã-l vãd acu’
pe bandit pe unde scoate cãmaºa. Usturã? mai spuse ea,
vãzând cã Manoliu se chirceºte în urma unui nou tratament cu vatã ºi spirt.
Ce-i drept, ustura. Ustura al naibii. Ce Dumnezeu foloseºte nebuna asta, tincturã de iod? se întrebã Manoliu,
suficient de precaut ca sã nu dea glas nelãmuririi. La cum
arãt, bine cã nu trebuie sã mã duc la serviciu. Aº fi de râsul
lumii. Din fericire, luminiþa de la capãtul tunelului începea
sã se desluºeascã. Nu mai avea mult ºi scãpa. Bineînþeles, o
sã aibã grijã ºi n-o sã lase un leu bacºiº, iar pe urmã o sã
dea de veste în tot cartierul. ªi aºa femeile alea se holbau
toatã ziua la televizor. Ei bine, o sã aibã el grijã sã nu le
mai deranjeze nimeni de-acum încolo. Sã se ducã toþi la
concurenþã. Drãcia dracului, mãcar cu atâta sã se aleagã
din binefacerile economiei de piaþã.
Cum însã marile nedreptãþi se reparã prin mici bucurii,
Cosmin Manoliu îºi aduse aminte cã, de la ºapte seara, un
post de televiziune normal, care nu-ºi ucidea telespectatorii cu o groazã de telenovele pe zi, avea sã transmitã finala
Cupei UEFA la fotbal. Microbist înrãit, bãrbatul aºtepta meciul ca pe o indicibilã desfãtare. Celta Vigo dãdea piept cu
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Liverpool, iar duelul nu putea fi ratat. Deºi în zona unde
locuia curentul electric încã se întrerupea destul de des
ºi pe perioade enervant de lungi (ultima datã RENEL-ul
îi fãcuse figura dupã ce închiriase douã casete XXX de
la un chioºc ºi invitase o florãreasã arzuie la un fursec ºi-o
ºampanie), în seara asta era decis sã aplice planul de rezervã ºi sã se posteze în faþa unuia dintre magazinele Samsung, unde trei televizoare din vitrinã funcþionau non-stop,
iar unul era programat pe canalul pe care se transmitea
meciul. Manoliu nu putea decât sã spere cã nu se lua curentul ºi pe Calea Dorobanþilor.
Amintindu-ºi de ceea ce avea de fãcut ºi neizbutind sã
prindã în câmpul vizual ceasul aflat pe unul dintre pereþii frizeriei, reînnodã conversaþia cu Dalila Pãstârcã, fãrã
sã ºtie ce pericol îl pãºtea.
— Cam cât sã fie ceasul, aveþi idee?
— Ce, ai ardei sub coadã?
Manoliu surâse afabil, în ciuda usturimii care îl nãpãdea din toate pãrþile capului.
— Oarecum. Nu vreau sã scap meciul.
În clipa urmãtoare se întâmplarã câteva lucruri la fel
de importante. Maria Inés declarã cã rãmãsese gravidã,
don Alfio descoperi cã, printr-un concurs de împrejurãri
ºtiut doar de scenarist, ajunsese ca în 385 de episoade sã
devinã propriul lui bunic, Argenta recunoscu legãtura secretã cu Miguelito, Ramón scoase din buzunar scrisoarea
pe care o sãrutase cu atâta patimã la începutul episodului,
dona Augusta simulã un leºin, Miguelito vru s-o împuºte
pe Argenta, dar se lãsã pânã la urmã împuºcat el însuºi,
fiindcã peste douã sãptãmâni avea sã înceapã filmãrile la
Adorabila Teresa, fantoma recent sinucisei Miranda survolã ireal camera cu mobilier de epocã în care se desfãºura
drama nefericiþilor columbieni, iar don Clemente, fratele
vitreg al lui don Alfio, încurcã iremediabil iþele povestirii,
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declarându-se tatãl vitreg al Mariei Inés, unchiul adoptiv
al lui Ramón ºi iubitul din tinereþe al donei Concepción,
sora — fireºte — vitregã a donei Augusta. Toate astea pãlirã însã pe lângã reacþia celor cinci frizeriþe, ºi cu Dalila
ºase, la auzul ultimului cuvânt scos pe gurã de inconºtientul Manoliu. Femeile se ridicarã de pe canapea, pierdurã
bomba episodului, ºi anume cã Argenta era de fapt mama
surorii sale, ºi se apropiarã ameninþãtor de scaunul în care
bãrbatul imprudent suporta ultimele etape ale tratamentului cosmetic cu un stoicism stimulat de apropierea orei
de începere a partidei de fotbal.
— Meciul?! rãcni Fifi.
— Meciul?! se zborºi Mimi.
— Fotbal?! tunã Lulu.
— Fotbal?! fulgerã Bubu.
— La televizor?! se oripilã Mila.
— Meciul de fotbal de la televizor?! sintetizã Lila, alias
Dalila Pãstârcã.
Manoliu pricepu cã vorbise gura fãrã el. Era prea târziu ca sã mai dea înapoi, rãul fusese fãcut. Pomenise de
fotbal într-un loc unde singurul divertisment acceptat era
avalanºa de telenovele în care America de Sud investise
energii ºi fonduri colosale, plus vreo douãzeci de actoraºi
ce se perindau neobosiþi dintr-un decor în altul, schimbând regizorul, dar pãstrând trama între aceleaºi coordonate. Personal, vãzuse cu ani în urmã primele cinci minute
din Sclava Isaura, de la care pãstrase trei amintiri: plânsul plin de compasiune al primei soþii, felul cum numele
personajului principal devenise la un moment dat porecla de stadion a lui Ilie Dumitrescu ºi iniþiativa halucinantã
a locuitorilor dintr-un sat oltean, care, sensibilizaþi de suferinþele braziliencei, deschiseserã un cont la cea mai apropiatã filialã BCR pentru a-i grãbi rãscumpãrarea. În rest,
Fernanda, Miranda, Amanda ºi celelalte erau toate o apã
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ºi-un pãmânt. Însã punctul lui de vedere contrasta net cu
ºcoala de gândire din frizerie, fapt de care se convinse când
cele cinci telespectatoare paºnice de pânã atunci îl înconjurarã ºi-l fãcurã sã înþeleagã adevãratele proporþii ale gafei
comise.
— Deci din cauza la un nenorocit de meci am pierdut episodu’ cel mai tare din Perla, cãrãrile iubirii, care a
trebuit sã mã duc la o vecinã sã prind mãcar sfârºitu’. Deci,
dacã nu-l vedeam, nu mai înþelegeam nimic din restu’, pricepeþi, domnu’? turui Fifi, în timp ce Lila se ocupa de ceea
ce rãmãsese neciumpãvit din capul lui Manoliu.
— Dumneavoastrã nu v-a schimbat nimeni postul în
timp ce vã uitaþi la meciuri, rosti invidioasã Mimi. Eu în
trei ani cât am stat cu Sicã nu ºtiu dac-am vãzut un serial
cap-coadã. Cã, vorba aia, el aducea banu-n casã, el era ºeful. Voiam sã vãd Terra nostra, nu puteam, cã era Gloria–Oþelul pe alt canal. Mã pregãteam de Milágros, mã trezeam
cã vine ºi dã pe Chievo–Empoli. Îl întrebam dacã pot sã
mã uit la Inimã sãlbaticã, îmi spunea cã da, dacã nu se suprapune cu Dinamo–Bruges. Trei ani am rãbdat întruna,
pânã când într-o zi s-a umplut paharul.
— La mine era altfel, licitã Lulu. Al meu venea beat
cam în fiecare searã, se uita la televizor, o vedea pe Natty
sau pe Edith Gonzáles, le înjura bine, dãdea pe alt post,
gãsea câte-un meci nenorocit ºi-n cinci minute dormea
dus. Înfundat în fotoliu, cu vâr ful limbii afarã ºi sforãind
de se zguduiau pereþii. Cum încercam sã dau la loc pe film,
cum se trezea, îmi trãgea o bãtutã ºi chipurile se-ntorcea
la meci. Dupã cinci minute adormea la loc. Þin minte cã
am încercat o datã sã dau televizorul mut din telecomandã
ºi sã mã uit la Amor latino. O sãptãmânã mi-a fost ruºine
sã ies din casã. Le-am sunat pe fete ºi le-am zis cã m-a întors o gripã. Aveam ochiu’ cât sarmaua.
— Domnule, pe mine nici mãcar nu mã intereseazã ce
se-ntâmplã în filme, mã uit doar pentru actori, povesti
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Bubu. Frumoºi de picã. Vorba aia, ne mai clãtim ºi noi
ochii, cã dacã rãmânem doar la ãia lângã care ne trezim
dimineaþa… Mã rog, ºi-n plus eu chiar cred cã-s actori adevãraþi, nu papagali, cum am vãzut cã scria în nu ºtiu ce
revistã. Cum sã vã spun, dacã nici Mauricio Islas nu-i actor, cine mai e? ªi nu doar el. Ia gândiþi-vã. Pepe Monje,
Diego Rámos, Eduardo Palomo, Enrique Lizarde, César
Evora, Pablo Rago, Carlos Ponce, Sergio Goyri. Pãi, ãºtia-s
nimeni? Sunt meseriaºi domnule, asta sunt. Me-se-ri-aºi.
Am încercat sã-i spun ºi lu’ al meu, da’ þi-ai gãsit. A fãcut
o crizã de gelozie ºi nu m-am mai înþeles cu el. Nu mã bagã-n seamã cu zilele, da’ sã nu cumva sã zic ceva de bine
de altu’, cã naiba-i al meu. În afarã de fotbaliºti. La ãºtia
pot sã mã uit cât vreau, ºi chiar dacã nu vreau, n-am încotro. Ba mã trezesc cã mã mai ia ºi-n bâzã. Uite-aici, Bubu,
îmi spune câteodatã, ãºtia actori, nu leºinaþii tãi. Pãi, se
comparã Diego Rámos cu Totti sau Carlos Ponce cu Raul?
Sã fim sobri.
— Eu am încercat sã fac o înþelegere cu al meu, dar
n-a þinut, mãrturisi Mila. I-am zis: uite, Mariane, alege-þi
patru zile ºi lasã-mi mie trei pentru televizor. Sau mai cumpãrã unul ºi pune-l în bucãtãrie, sã am ºi eu la ce mã uit
când fac mâncare. Mãcar atâta bucurie sã am în viaþa asta
de rahat. Dacã tot vin frântã de la servici, barem sã pot ºi
eu sã casc ochii niþel la fetele alea, cã-s frumoase de picã.
Dumneavoastrã v-aþi uitat atent la Angelica Rivera? Sau la
Ana Colchero? Sau la Coraima Tórres? Aþi mai vãzut asemenea minunãþii? Vã spun eu cã n-aþi mai vãzut. În schimb,
eu trebuie sã fiu atentã sã nu pierd vreo fentã a lui Mutu
sau vreun gol al gãliganului ãluia din Portugalia, Jagardel
sau cum Dumnezeu îl cheamã. Fiindcã de înþelegerea
noastrã s-a ales praful. ªi nu numai de ea. Auzi, cicã dacã
vreau sã vãd Singurã ºi disponibilã, n-am decât sã pun ceasul
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la cinci dimineaþa, cã se dã în reluare. Spuneþi ºi dumneavoastrã, aþi sta cu un om ca ãsta?
În ultimii ani, Manoliu nu mai avusese parte de frustrãri femeieºti ºi se simþise foarte bine. De când îl pãrãsise
a doua soþie, nu fusese nevoit sã împartã cu nimeni patul, aerul ºi televizorul. Se gospodãrea singur, nu avea de
dat explicaþii ºi nu trebuia sã menajeze sensibilitãþi nelalocul lor. Iar ceea ce auzise în ultimele minute îl fãcuse
sã se felicite pentru felul tranºant cum refuzase sã se însoare a treia oarã, chit cã dupã fiecare dintre cãsãtoriile
anterioare trãise câteva luni insuportabile. Acum însã, motivul lui de îngrijorare era altul; tãcerea Dalilei. Frizeriþa
îºi lãsase colegele sã vorbeascã, preferând sã bricoleze în
continuare la cãpãþâna caraghioasã a clientului ºi nepãrând sã vibreze în vreun fel la nedreptãþile îndurate de
Fifi, Mimi, Lulu, Bubu ºi Mila. Dar nu era a bunã. Liniºtea asta prevestea ceva, era de rãu augur. Bãnuiala i se
transformã în certitudine când femeia puse foar fecele ºi
pieptenul în sertar ºi scoase în locul lor un brici a cãrui
lamã desfãcutã reflectã lumina albã a spoturilor din tavan,
amintindu-i de unul dintre cliºeele cele mai frecvente din
filmele cu criminali în serie. Finala Cupei UEFA dintre
Celta Vigo ºi Liverpool încetã sã fie o prioritate. În mintea lui Manoliu se învãlmãºirã imagini ºocante, ireale, în
centrul cãrora Dalila, zeiþa rãzbunãrii cosmetice, îl ciopârþea cu miºcãri sigure, privea mulþumitã picãturile de sânge scurse de pe lama briciului ºi înfãptuia cuvenitul act
de justiþie în numele tuturor femeilor care trebuiserã
cândva sã renunþe la o telenovelã pentru un meci. Cu aerul unui toreador care tocmai rãpusese taurul, bruneta reteza o ureche, o arãta asistenþei surescitate ºi o arunca
indiferentã pe jos, de unde femeia de serviciu o evacua
la un loc cu pãrul cãzut pe gresia bleu în timpul supliciului. Apoi râdea sãnãtos, îºi înãlþa briciul, îºi dãdea capul
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pe spate ºi scotea un urlet la auzul cãruia pânã ºi cei obiºnuiþi cu senzaþiile tari se simþeau obligaþi sã-ºi controleze
pulsul sau sã-ºi astupe urechile. Elanul ei vindicativ se revãrsa pe urmã asupra lui nea Ticã, dintre ale cãrui buze
se scurgeau într-o ultimã litanie linia de mijloc a lui Campomaiorense, rezervele lui La Gantoise, ultimii zece antrenori ai Benficãi ºi lista de trofee europene ale lui Anderlecht,
pe când nefericitul era legat de un stâlp, de fapt bara unei
porþi de fotbal, cu o minge fixatã pe cap ºi cu privirile îngrozite de apropierea frizeriþei cu buze sângerii ºi cu briciul în mânã.
— Nu miºca.
Manoliu tresãri ºi, contrar indicaþiilor, miºcã. Lama briciului crestã un semn subþire, aproape invizibil, pe pielea
gâtului, din care un firicel roºu se prelinse alene pe cearºaf. Bãrbatul transpirã instantaneu ºi îºi încleºtã ambele
mâini pe braþele scaunului, de parcã s-ar fi pregãtit pentru o decolare verticalã.
— Doar þi-am zis sã nu miºti. Vrei sã te plãtesc la preþ
întreg?
În loc sã-l enerveze, obrãznicia Dalilei Pãstârcã îl destinse pe Manoliu. Înseamnã cã nu vrea sã mã omoare, îºi
zise el iluminat. Altfel nu m-ar fi prevenit. Ce Dumnezeu,
am început s-o iau razna? Îmi pierd minþile? Sigur cã nu
vrea sã mã omoare. Vrea doar sã termine cu mine, ca sã-ºi
vadã mai departe porcãria asta de serial.
Bucuria lui nu avu viaþã lungã. ªi asta fiindcã frizeriþa
începu sã vorbeascã, reluând sub altã formã punctul de
vedere al colegelor, ºi anume cã singurii bãrbaþi care —
supravegheaþi îndeaproape — meritau totuºi sã trãiascã
erau Osvaldo Laport, Pepe Monje ºi ceilalþi eroi din telenovele. Manoliu se decise sã-i urmãreascã atent miºcãrile,
ceea ce îl fãcu sã nu observe relativa agitaþie din uºa frizeriei, pe care de la sosirea lui nu mai intrase nimeni, ºi
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nici miºcãrile de trupe din dreptul geamului, undeva pe
trotuarul cufundat între timp în întuneric. Dalila manevra briciul cu o precizie lãudabilã, semn cã episodul din
Maria Inés se încheiase, însã ceva din atitudinea ei îi dãdea de înþeles clientului cã nu era bine sã se culce pe o
ureche. Vigilenþã maximã, bãiete, îºi zise el încordat.
— Toatã viaþa am avut de suferit din cauza aiurelii ãsteia de fotbal, îl informã frizeriþa, ºtergând periºorii ºi spuma de pe lama briciului pe dosul uneia dintre palme. Când
eram micã, am udat o muºcatã dintr-un ghiveci care stãtea pe televizor, am turnat prea mult, a intrat apa în televizor ºi s-a stricat. N-o sã uit câte zile o sã am, era cu un
sfert de orã înainte de-o finalã de campionat mondial.
Nemþii cu olandezii. M-a bãtut taicã-meu de-am crezut cã
nu mã mai scol de jos. Când a murit mama, bãrbatu-meu
n-a putut sã vinã la înmormântare fiindcã era cu galeria
la Bacãu. Îþi moare soacra ºi tu te duci pe coclauri sã
te-mbeþi ºi sã strigi tot felul de porcãrii. I-am zis-o de la
obraz când s-a întors. Mi-am luat-o ºi de la el. A, sã nu uit.
Cu cine þii disearã?
— Cu nimeni. De fapt, nici nu ºtiu dacã o sã mã uit,
minþi Manoliu, sperând sã mai dreagã busuiocul la spartul târgului.
— Vrãjeli, diagnosticã Dalila. Da’ am vrut sã vãd ce zici.
Când am nãscut, crezi cã a dat pe la maternitate? Crezi
c-a venit cu o floare? Aº, a trimis vorbã prin cineva cã sã
nu mã sperii, dar e plecat într-o delegaþie ºi se întoarce
abia peste nu ºtiu câte zile. Auzi, tot eu sã nu mã sperii.
Pânã la urmã am aflat ce era cu delegaþia. Juca Dinamo
la Baia Mare ºi s-a dus ºi el cu bãieþii. Întoarce capul.
Manoliu se executã. Dalila îºi continuã lucrul, apropiindu-i din nou briciul de pielea gâtului.
— Oi fi ºi tu tot dinamovist, ce spui? întrebã ea cu o
voce moale.
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Bãrbatul clãtinã din cap, uitând cã nu avea voie sã facã
nici o miºcare dacã þinea la viaþa lui.
— Auzi, dacã vrei sã te sinucizi, aruncã-te de pe bloc
sau bagã-þi capul în cuptor. N-am chef sã mã trezesc cu
procuratura aici. Þi-am zis sã nu miºti decât când îþi spun
eu. Þi s-a urât cu binele?
Vãzând cã ºi din partea stângã a gâtului începe sã-i
curgã sânge, Manoliu simþi un gol în stomac ºi îºi promise,
dupã finala din seara aceea, o abstinenþã fotbalisticã de
trei sãptãmâni dacã scãpa întreg din frizerie. Încercã sã
se priveascã în oglindã cu ochii unui strãin care l-ar fi vãzut pentru prima oarã. Arãta jalnic. Tuns la voia întâmplãrii, lac de sudoare, cu pielea înroºitã, cu gâtul însângerat
ºi cu cearºaful plin de pete, semãna cu orice, numai cu un
client al unei frizerii europene din mileniul trei nu. Se compãtimi pentru naivitatea cu care pãºise în aceastã camerã
a ororilor, când ar fi putut foarte bine sã se ducã frumuºel acasã ºi sã revinã la nea Ticã a doua zi. Chit cã ar fi
trebuit sã afle cât câºtiga antrenorul Vitoriei Setubal pe
sezon ºi care erau prioritãþile de transfer ale lui Lokeren.
Oricât de inutile ar fi fost, informaþiile pe bandã rulantã
despre fotbalul din Portugalia ºi Belgia nu aveau nimic
din potenþialul distructiv al briciului Dalilei.
— În 1994, a aruncat pe geam un Sony nou-nouþ, pentru care fãcusem C.A.R., continuã frizeriþa. L-am întrebat
de ce ºi mi-a zis: cã ne-au bãtut suedejii, de-aia. Bunãtate
de televizor, dau o groazã de bani ºi el îl face zob. Pãi, spune
tu, ãsta-i om întreg la cap?
Din punctul de vedere al lui Manoliu, nici un bãrbat
care petrecea de bunãvoie o noapte sub acelaºi acoperiº
cu Dalila (sau, la alegere, cu Fifi, Mimi, Lulu, Bubu sau Lila)
nu era ºi nu avea cum sã fie întreg la cap. Cenzurându-ºi
opiniile vexante ºi înconjurat de cele ºase frizeriþe, omul se
mulþumi sã îngaime ceva care, cu un mic efort de imaginaþie,
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putea trece drept o aprobare a concepþiei pãstârciste. Pânã
ºi un naiv ca el ºtia cã era bine sã te faci frate cu dracul
pânã treceai puntea. Totuºi, gândindu-se mai bine la cele
aflate din gura brunetei, Manoliu avu un straniu sentiment
de déjà vu. Chestia asta cu televizorul, ba chiar ºi cealaltã,
cu maternitatea, îi erau cunoscute. Unde Dumnezeu…?
Sã fi fost…? Nu, nici vorbã, era imposibil. Ba da, ia stai
puþin… Da, da, asta era. Prima lui soþie avea o veriºoarã
frizeriþã. Mã rog, pe atunci era coafezã. O vãzuse o singurã
datã, fiindcã pe vremea aceea nu locuia în Bucureºti. Era
ºatenã, se pieptãna altfel ºi parcã n-o chema Dalila. În rest,
semãna. Poate cã se mai îngrãºase niþel, dar nu cine ºtie ce.
ªi se mãritase cu un individ care mânca fotbal pe pâine,
era dinamovist, mergea cu galeria în deplasãri ºi… da, lipsise de la înmormântarea cuiva din familie din cauza unui
meci de cupã. Iar când îi nãscuse nevasta… Îhî, fusese plecat din oraº. Dumnezeule, chiar atât de micã era lumea?
ªi de urâtã?
Profitând de faptul cã Dalila pusese momentan briciul
pe policioara de lângã scaun, Manoliu întoarse capul spre
ea ºi-i cãutã privirea. Îºi miji ochii ºi se strãdui sã-ºi dea
seama dacã pe chipul frizeriþei exista ceva care sã-i trãdeze
gândurile din clipele acelea. Bruneta îºi fãcu de lucru cu
o perie cu peri lungi pe care o tãvãli prin niºte pudrã de
talc înainte de a i-o trece peste ceafa ºi gâtul greu încercate. Era primul procedeu care nu-i provoca o durere fizicã. Bãrbatul se uitã la ea ºi avu impresia cã zâmbise uºor.
Îºi luã inima în dinþi ºi se hotãrî sã dea glas întrebãrii pe
care, deºi ºtia cã nu era prudent s-o punã, nu avu cum s-o
reprime.
— Ne… ne cunoaºtem?
Oare i se pãruse, sau colegele Dalilei Pãstârcã susuraserã ceva?
— Da, Cosmin. Ne cunoaºtem. Eºti tipul care-a nenorocit-o pe varã-mea.

205

radu paraschivescu

Manoliu clipi des, arãtând ca ºi cum n-ar fi înþeles unde
bãtea femeia. ªi ca rãul sã fie mai rãu, o vãzu cã pune iar
mâna pe brici.
— Cum adicã?
Încurajatã de freamãtul anticipativ al celorlalte cinci
frizeriþe, Dalila se apropie iar de el ºi se uitã vag amuzatã
la instrumentul pe care-l þinea în mânã. Pe urmã îºi mutã
ochii asupra bãrbatului, de parcã ar fi vrut sã evalueze nivelul pagubelor ºi sã vadã ce avea de fãcut în continuare.
— Mai þii minte de ce te-a pãrãsit? De ce-aþi divorþat?
— Nepotrivire de caracter.
Dalila râse pentru prima oarã de la intrarea lui Manoliu în frizerie. Amar, ce-i drept, dar râse.
— Adicã Simona avea ºi tu nu. Te-am întrebat de motivul adevãrat, nu de ce scrie-n hârþoage.
Lui Manoliu îi era greu sã se simtã vizitat de tentaþii
introspective, mai ales la comandã. Însã atâta timp cât distanþa dintre briciul Dalilei ºi jugulara lui era de câþiva centimetri, orice formã de nesupunere i se pãrea un gest
inconºtient. Abia dacã îºi mai aducea aminte cã pe prima
lui soþie o chema Simona, ºi uite cã venea o nebunã care-l soma sã-ºi redescopere trecutul ºi sã-ºi înþeleagã vina.
ªi pentru ca tacâmul sã fie complet, nebuna în cauzã trebuia sã fie rudã cu femeia aceea lângã care îºi consumase
cinci ani insipizi ºi a cãrei imensã calitate era cã plãtea din
salariul ei întreþinerea ºi impozitul pe casã. Totuºi, pânã
la urmã de ce divorþaserã? Drãcia dracului, uitase. O bãtuse? Nici vorbã. O înºelase? Aº. O terorizase cu manifestãri de gelozie maladivã? Aiurea. Bun, ºi-atunci? Ce o fãcuse
sã-ºi ia câmpii ºi sã demisioneze din funcþiile conjugale?
Care fusese picãtura care umpluse paharul? Paiul care frânsese spinarea cãmilei, cum spuneau englezii.
Ridicã o privire albã spre frizeriþã ºi aºteptã din partea
ei un cât de mic semn de încurajare. Dupã felul cum pipãia

206

bazar bizar

Dalila lama briciului, înþelese cã mai avea de aºteptat. Îºi
stoarse creierii încã douã-trei minute, se mai foi niþel pe
scaun, se uitã în oglindã ca sã vadã în ce ape se scãldau
celelalte cinci femei din salon ºi, dupã ce se convinse cã
aspectul lui deplorabil nu le impresiona nici pe ele, îºi mãrturisi neputinþa.
— Nu ºtiu, n-am idee. Vorbesc serios, chiar nu ºtiu. Probabil cã dintr-un moft. Dacã ar fi fost ceva grav, cred cã
mi-aº fi amintit.
— Aha. ªtii cumva ce zi e azi?
— Ãã… 16. 16 septembrie.
— ªi?
— ªi ce?
— Nu-þi spune nimic data asta?
Manoliu îºi sondã febril memoria, profitând de faptul
cã Dalila nu se mai apropiase cu nici un instrument letal
de scãfârlia lui. Urgenþa plonjonului în trecut îi grãbi revelaþia, fãcându-l sã clatine uºor din cap ºi sã surâdã întristat.
— Ce chestie. Pe 16 septembrie am divorþat.
— Altceva? îl zgândãri Dalila.
— ???
— 16 septembrie ãsta nu mai înseamnã nimic pentru
tine?
Acoperit de cearºaful plin de pãr ºi de mici pete de
sânge, Manoliu se mobilizã ºi mai dãdu o fugã în trecut.
Îºi încreþi fruntea, simþi gâdilãturile a douã firicele de transpiraþie care i se prelingeau simetric pe dupã urechi ºi într-un târziu trase la malul unei abia desluºite certitudini
calendaristice.
— A fost ziua când ne-a bãtut Franþa în preliminarii.
— Ha!
Exclamaþia Dalilei nu-l sperie doar pe bãrbatul fixat pe
scaun, ci ºi pe colegele de serviciu.
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— Atât?
— Pãi, nu?
— Era ziua ei, nesimþitule!
Într-o lume normalã, Manoliu nu s-ar fi lãsat insultat
în halul ãsta. I-ar fi zis vreo douã de la obraz frizeriþei, i-ar
fi amintit cã era o simplã prestatoare de servicii (ºi alea
proaste), pe când el era Mãria Sa Clientul, ºi i-ar fi cerut
condica de reclamaþii ca sã-ºi depene impresiile sub semnãturã. Din pãcate pentru el, lumea în care nimerise de
mai bine de o jumãtate de orã încoace era oricum, numai normalã nu. Se gândi invidios la atâþia ºi-atâþia bãrbaþi
solizi, virili, cu pãrul lung, care îºi purtau trufaº podoaba
ºi n-ar fi cãlcat pentru nimic în lume la mai puþin de o
sutã de metri de o frizerie. Steven Seagal, Nicu Covaci, Mario Kempes, Ted Nugent, Marius Bodochi, Claudio Caniggia. Ehe, altã viaþã. Comparaþia îl umplu de ruºine ºi îl fãcu
sã mai clatine o datã din capul ciumpãvit, ca ºi cum ar fi
vrut sã alunge un nor de musculiþe sâcâitoare.
— Ai divorþat de ziua ei ºi tot din cauza unui meci prãpãdit. Nu mai þii minte? Ai plecat la serviciu fãrã cheie,
Simona nu era acasã când te-ai întors ºi-ai pierdut nu ºtiu
ce aiurealã. Spune tu, ãsta e motiv?
Între timp, în mintea lui Manoliu se fãcuse cât de cât
luminã. Nu, nu era singurul motiv, ci doar unul dintre ele.
Dar le pusese capac tuturor. Agasat de scenele tot mai dese
ale fostei soþii, de reproºurile ei permanente, de crizele
ei de plâns care nu se mai terminau, avusese nevoie de
un episod mãrunt ca sã ia decizia crucialã. Se sãturase sã i
se aducã aminte cã nu aveau bani, cã nu puteau sã plece
în concediu, cã viaþa era grea, cã era momentul sã-ºi gãseascã o slujbã plãtitã decent. Se sãturase de istericale ºi de calmantele înghiþite cu pumnul. De rãbufnirile din te miri ce
ºi din abstinenþa sexualã aproape deplinã. De privirile veninoase ºi de gesturile furibunde. Ratarea meciului — ºi
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nu era un meci oarecare, acum îºi aducea aminte per fect,
era finala Cupei Campionilor dintre Barcelona ºi Sampdoria (1-0 dupã prelungiri, gol Ronald Koeman) — îl scosese din pepeni ºi îl fãcuse sã-i arunce în faþã toate
nemulþumirile acumulate pânã atunci. De aici pânã la trântitul uºii ºi plecatul la o prietenã nu mai fusese decât un
pas. În mod ciudat, deºi el rostise cuvântul „divorþ“, cea
care plecase de acasã fusese ea. ªi într-adevãr, ca o tristã
ironie a sorþii, decizia fusese pronunþatã pe 16 septembrie,
exact de ziua ei de naºtere. Faptul cã în aceeaºi zi naþionala României încasase una dintre corecþiile ei de pominã
din partea Franþei nu era decât încã una dintre numeroasele coincidenþe printre care se vedea silit sã slalomeze.
— Probabil cã habar n-ai c-a încercat sã se sinucidã de
douã ori.
Manoliu se uitã la Dalila ºi clãtinã din cap pentru a treia
oarã în ultimele douã minute. Îi dãduse inima ghes sã-i
spunã cã, dacã vrei neapãrat ceva, e imposibil sã nu reuºeºti, însã briciul pe care frizeriþa continua sã-l þinã în mânã
îl fãcu sã se abþinã.
— ªi nici c-a stat aproape o lunã la Spitalul 9.
— Nu, de unde era sã ºtiu?
Dalila Pãstârcã îi aruncã o privire mustind de dispreþ,
imitatã în tãcere de cele cinci colege. Nici una dintre ele
n-ar fi bãnuit cã telenovela la care tocmai se uitaserã avea
sã gãseascã un asemenea supliment în viaþa realã. ªi nici
cã bãrbatul care le intrase ºchiopãtând uºor în frizerie avea
atât de multe în comun cu urangutanii care le târâserã la
starea civilã. Li se citea în ochi nedumerirea unui paradox planetar: cum Dumnezeu era posibil ca femeile sã fie
superioare numeric la nivelul Terrei ºi totuºi bãrbaþii sã
le domine? ªi când aveau sã înceapã o ofensivã decisã, care
sã rãstoarne raportul de forþe ºi sã-l armonizeze cu adevãrul statistic?
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— Ei bine, ai aflat acum de la mine, spuse frizeriþa, încununându-ºi opera cu o frecþie energicã, la finalul cãreia Manoliu îºi reproºã cã trecuserã mai bine de trei ani de
când intrase ultima datã într-o bisericã. Poftim, îþi place?
îl întrebã ea, apropiindu-i o oglindã de scalpul aproape jupuit ºi invitându-l sã contemple dezastrul.
În afarã de halul în care arãta, mai exista un lucru care
nu avea cum sã-i placã bãrbatului: prezenþa în dreptul uºii
de la intrare a unui individ cu o camerã TV fixatã asupra
lui. Alãturi se hlizeau câþiva curioºi, dintre care doi arãtau cu degetul spre el ºi îºi dãdeau coate.
— Pe ãla cine l-a chemat? îngãimã Manoliu, neputând
nici mãcar sã se mai enerveze ca lumea.
— Eu, rãspunse Dalila. Te-am recunoscut din clipa când
ai intrat pe uºã. De-atâtea ori mi te-a arãtat Simona în poze,
cã n-aveam cum sã te uit. M-am gândit cã mãcar bucuria
asta pot sã i-o fac.
— Ce bucurie?
— Sã te vadã la televizor, la ºtirile de la cinci. Nu de
alta, dar poate i se face dor de tine.
Manoliu îºi mutã privirile de pe faþa brunetei cu buze
sângerii spre colegele ei. Pãreau la fel de surprinse ca el
de noua întorsãturã a lucrurilor.
— ªi, mã rog, cine o sã-i spunã? Tu?
Dalila îºi acoperi gura cu palma, de parcã ar fi uitat ceva
esenþial.
— Zãpãcitã mai sunt. Hai sã-þi fac cunoºtinþã. Dar mai
întâi marcã banu’ aici, sã nu te iei cu altele.
Ridicat în fine de pe scaunul pe care i se pãrea cã stãtuse o veºnicie, bãrbatul scoase din buzunar o bancnotã
de o sutã de mii, aºteptã câteva secunde, pânã se convinse
cã nu avea de ce („Ia uite la el, tuns, frezat, spãlat, masat,
fricþionat ºi mai vrea ºi rest!“), iar pe urmã se apropie de
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cameramanul care între timp încetase filmarea, cu sentimentul cã era imposibil sã i se mai întâmple ceva rãu. Abia
când se uitã mai atent pe ecusonul nou-venitului observã
cã lucra la postul ale cãrui ºtiri de la cinci le urmãrea cu
sfinþenie în fiecare zi. ªi asta încã nu era tot. Þinând morþiº sã aibã ultimul cuvânt în sceneta pe care singurã o regizase, Dalila Pãstârcã scuturã pãrul de pe cearºaful în care
îºi împachetase clientul, se uitã la ceas, gândindu-se când
avea sã înceapã urmãtoarea telenovelã, iar apoi, cu un zâmbet parºiv, de cocotã beþivanã care îºi bagã muºteriii sub
masã, binevoi sã facã prezentãrile:
— Cosmin Manoliu, Gigi Trandafir. Fostul soþ, actualul.

abdominabil!

l

ocotenent-colonelul Clement Lilian Chiºleag îºi puse
ochelarii, deschise plicul cu un aer important, de profesor care se pregãteºte sã dea la ivealã subiectul unic pentru bacalaureat, parcurse foaia de hârtie cu o încruntãturã
tot mai pronunþatã, înjurã scurt, rãstit, probând o atenþie minuþios-cazonã faþã de genitaliile umane, ºi rãcni ca
un turist inconºtient la saltul cu coarda elasticã de pe barajul de la Assuan:
— Popeteeeeeeee!!!
Uºa biroului se deschise dupã trei secunde, iar în
încãpere se furiºã umil caporalul Bujor Popete, un tinerel
blond, slãbuþ, pistruiat, cu mutra îmbãtrânitã prematur de
copilãria petrecutã la holdã sau cu vacile, cu niºte urechi
clãpãuge ºi îngustate spre lobi, cu bocancii lustruiþi ºi cu
boneta frãmântatã de zor între mâinile nervoase. Urletul
comandantului fusese atât de rãscolitor, încât gradatul apucã sã batã la uºã abia dupã ce o închise pe dinãuntru.
— Ordonaþi.
— Mãi, ce-i porcãria asta, mãi? se burzului Chiºleag,
fluturând coala de hârtie ca pe un stindard al indignãrii.
Cine-ºi bate joc de noi, Popete? De unde mi-ai adus fiþuica
asta? Cui îi arde de bancuri?
— Raportez, a –
— Raportezi pe mã-ta, mie rãspunde-mi la întrebare.
— A venit cu poºta. Mi-a dat-o furierul companiei, dom’
comandant. Cicã-i de la Minister.
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Locotenent-colonelul Chiºleag înþepeni brusc. Nu se
uitase pe plic, nu studiase nici ºtampila, nici antetul foii
din interior, dar simpla pomenire a instanþei ministeriale
îl fãcu sã încremeneascã într-o poziþie rigid-omagialã, cu
mâinile pe lângã corp ºi degetele întinse pe aceeaºi linie
cu vipuºca. Pentru el, reflexul obedienþei se per fecþionase
în timp, încã de când era un biet comandant de pluton
dintr-o unitate pititã între munþii Neamþului, dornic sã avanseze ierarhic ºi sã ajungã prin orice mijloace în Bucureºti.
ªtia cã în Capitalã era bãtaia peºtelui ºi cã tot acolo îºi avea
sediul Ministerul, þinta lui de pe urmã, Vaticanul militar
din inima unei Rome strãbãtute de Dâmboviþa. Dacã în
Franþa napoleonianã fiecare soldat avea în raniþã bastonul de mareºal, aici, la noi, nimeni nu-i putea interzice
unui ofiþer superior sã se viseze ministru. Cã, odatã numit în funcþie, plãnuia un puci prin care sã preia puterea
în douãzeci ºi patru de ore, era deja o altã discuþie. Deocamdatã obiectivul lui era unul pe termen scurt: sã conducã o unitate model, sã obþinã rezultate bune la toate
inspecþiile ºi sã facã repede încã un pas înainte în carierã.
Cuvintele-cheie erau disciplinã, rigoare ºi control. Trebuiau fãcute o mulþime de lucruri ºi, în mod normal, dupã
ce ºi-ar fi vãrsat nervii pe caporal, comandantul ar fi considerat totul o glumã proastã, ar fi aruncat hârtia la coº
ºi ºi-ar fi vãzut de ale lui. Cum însã adresa venea de la Minister, treburile nu puteau fi lãsate aºa. Clement Lilian
Chiºleag îºi concedie ordonanþa cu un gest cinematografic, se aºezã la birou ºi mai citi o datã pagina buclucaºã.
Urmare eforturilor de integrare pe multiple planuri
a þãrii noastre în structurile euroatlantice, vã veþi preocupa de creºterea nivelului cultural-informativ al tuturor
soldaþilor, gradaþilor, subofiþerilor ºi ofiþerilor din Unitatea Militarã 01314. Se va efectua prelucrarea urmãtoarelor materiale prin studiu individual, lecturã în grup,
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discuþii, mese rotunde, forumuri de informare ºi opinie
ºi alte activitãþi complementare programului de instrucþie tehnicã, tacticã ºi de luptã:
CHRISTOPH RANSMAYR – Morbus Kitahara
HERMANN HESSE – Peter Camenzind
E.L. DOCTOROW – Billy Bathgate
CHARLOTTE BRONTË – Jane Eyre
JOHN FOWLES – Daniel Martin
CHARLES DICKENS – David Copperfield
FRANÇOIS MAURIAC – Thérèse Desqueyroux
RADU PETRESCU – Matei Iliescu
EMILE ZOLA – Thérèse Racquin
G.T. SMOLLETT – Roderick Random
WALTER SCOTT – Rob Roy
JACK LONDON – Martin Eden
HENRY FIELDING – Joseph Andrews
NIKOS KAZANTZAKIS – Alexis Zorba
HERMAN MELVILLE – Benito Cereno
GEORGE ELIOT – Daniel Deronda
ARNOLD BENNETT – Hilda Lessways
MARY MCCARTHY – Mary Sargent
EDMOND ROSTAND – Cyrano de Bergerac
WILLIAM GILMORE SIMMS – Paddy McGann

Derutat de avalanºa celor patruzeci de nume, surprins
de înclinaþia Ministerului spre frivolitãþi într-o lume unde
important era ca rãcanul sã demonstreze ºi sã monteze pistolul-mitralierã fãrã sã-i rãmânã piese în plus, ºi silit la o
acþiune imediatã de tonul peremptoriu al notificãrii, locotenent-colonelul Clement Lilian Chiºleag îºi dãdu seama cã — inevitabil — trebuia sã gândeascã. Iar pentru asta,
cu un gest intrat de mult în preludiul unei asemenea ocupaþiuni, îºi dãdu chipiul jos de pe cap ºi îl puse în cuierul pom, lãsându-ºi scãfârlia încercuitã de urma roºiaticã
a acoperãmântului sã se bucure câteva clipe înainte de angajarea capacitãþilor cerebrale. Pe urmã se scãrpinã în creºtet,
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scoase o acadea dintr-un sertar al biroului, o decoji de ambalajul lipicios, ºi-o înfipse în colþul gurii ca pe un simulacru de pipã ºi se puse pe chibzuit.
Nu-i trebui mult ca sã priceapã cã în textul comunicatului existau mai multe nelãmuriri, fiecare importantã în
felul ei, fiecare capabilã sã producã mai degrabã alte întrebãri decât rãspunsuri.
În primul rând, comunicatul, înºtiinþarea, mesajul operativ sau cum i-o fi spunând nu era semnat. Chiºleag nu
credea în anonime. Era, în schimb, un bun cunoscãtor al
palierelor autoritãþii, ceea ce îl duse la concluzia cã avea
de-a face cu un exponent atât de înalt al acestei autoritãþi,
încât identificarea sa prin semnãturã ºi ºtampilã devenea
superfluã. Bineînþeles, la momentul oportun comandantul avea sã întreprindã niºte cercetãri pe cont propriu; deocamdatã însã, prioritarã era reacþia eficientã.
În al doilea rând, cele patruzeci de nume proprii îl purtarã pe Chiºleag în vecinãtatea imediatã a migrenei. Nu
trebuia sã fii veteran ca sã ºtii cã orice listã de nume se
redacteazã alfabetic, cu numele la început ºi prenumele
dupã aceea. Fãceai frumos un tabel, treceai rubricile în
partea de sus, scriai numele — Andrews Joseph, Bathgate
Billy, Brontë Charlotte, Camenzind Peter etc. —, iar în
dreapta colii lãsai un spaþiu pentru observaþii. Ceea ce vãzuse pe foaia de hârtie i se pãrea o batjocurã. Capsomanul
care o bãtuse la maºinã sau o scosese din calculator nu
trecuse gradul ºi arma nici unuia dintre cei înºiraþi, îi scrisese pe unii cu majuscule, pe alþii cu litere mici, pe unii
cursiv, pe alþii nu, amestecase femei cu bãrbaþi, strãini cu
români ºi în general procedase de parcã ar fi vrut cu tot
dinadinsul sã-i piardã în ceaþã pânã ºi pe cei mai abili decodificatori ai mesajelor din armatã. Degeaba vorbim de
profesionalizare dacã lucrãm tot cu neisprãviþi care nu ºtiu
alfabetul, îºi spuse contrariat locotenent-colonelul. ªi, mã
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rog, ce materiale elaboreazã cei patruzeci, fiindcã din notificare nu reieºea nimic. Pãi, cum adicã, trecem autorul,
dar omitem titlul lucrãrii? Unde s-a mai pomenit?
— Abdominabil, mãi. Abdominabil.
Chiºleag tresãri la auzul propriei voci. Rostise unul dintre cuvintele care îi semnalau interlocutorului ipotetic sau
real cele trei trepte ale iritãrii pe care comandantul pãrea sã se deplaseze cu uºurinþa unui alpinist adus de pe
Aconcagua ºi pus sã escaladeze culmea Pricopanului. Dacã
lucrurile mergeau relativ prost, comandantul era „fustrat“.
Dacã starea generalã se deteriora, era „oribilat“. În fine,
dacã totul avea aerul unei catastrofe, situaþia devenea „abdominabilã“. Iar momentul de faþã justifica mai mult ca
sigur o asemenea etichetare.
Confuzia din ceea ce, în lipsa unui termen mai potrivit,
trecea drept mintea locotenent-colonelului era sporitã de
sonoritatea celor patruzeci de nume de pe listã. Majoritatea pãreau englezi ºi americani, chit cã Hesse ãla îi aducea
aminte mai degrabã de lagãrele naziºtilor. Parcã avuseserã
ºi ei pe unul. Dar nu era Hermann, altfel îl chema. ªi în
orice caz era Hess, nu Hesse. În rest? Doi-trei francezi, un
caþaon, câteva muieruºte ºi unul — Doctorow — care putea fi orice. Chiar ºi rus. E.L. Evgheni Larionovici. Vreun
kaghebist reciclat, mai ºtii? Bun, ºi asta ce înseamnã? se
întrebã Chiºleag, dându-ºi singur rãspunsul dupã câteva
clipe: E clar, o aplicaþie NATO, un exerciþiu de parteneriat, ceva de genul ãsta. Cei patruzeci erau, probabil, somitãþi în materie de tehnicã militarã. Spre ruºinea lui,
comandantul admise cã rãmãsese mult în urmã cu lecturile. O Libertatea scurtã, la prima orã, o România Mare cititã
pe îndelete la mijlocul sãptãmânii, dupã revista de front,
ºi… cam atât. A, din când în când câte o lucrare de specialitate indispensabilã cercetaºului modern. Din câte þinea
minte, ultimele fuseserã Sãparea adãpostului individual de
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supravieþuire cu lopãþica Linemann de infanterie, Tehnici de organizare a ambuscadei în zonele subcolinare ºi Rolul agentului
de legãturã în declanºarea alarmei de exerciþiu. Chiºleag nu-ºi
mai aducea aminte cine le scrisese. În mod sigur însã, nici
unul dintre cei patruzeci. I-ar fi sãrit în ochi.
RADU PETRESCU – Matei Iliescu. Poftim situaþie. Locotenent-colonelul se mai scãrpinã o datã în vâr ful capului, rãscolind câteva fire de pãr care se înãlþarã ca niºte
antene mici, iscoditoare ºi dezordonate, înainte de a fi lipite la loc de þeastã sub presiunea unei palme cu bãtãturi.
Între toþi strãinii ãºtia, doi români. Ce rol aveau? ªi cum
ajunseserã acolo? Probabil cã emigraserã imediat dupã
1989 ºi prinseserã un culoar favorabil, conchise Chiºleag,
scuturat pentru prima oarã de un fior în care invidia ºi
resentimentele se topirã fãrã eforturi.
Situaþia era complexã, constatã comandantul. ªi, ca în
fiecare situaþie complexã, decizia finalã trebuia luatã dupã
consultãri cu ceilalþi ofiþeri reprezentativi ai unitãþii. Clement Lilian Chiºleag proceda invariabil aºa nu din spirit
democratic, ci ca sã aibã pe cine sã arate cu degetul dacã
lucrurile ieºeau prost. Dacã ieºeau bine, era, fireºte, meritul lui. Exclusiv ºi personal.
— Popeteeee!!!
Caporalul blond se insinuã în birou cu aceleaºi miºcãri
de bãieþandru prins la furat de mere în grãdina primarului.
— Ordonaþi.
— Mãi, sã vinã la mine Scutelnicu, Homatã, Despa ºi
Tãtãraº. Pas alert.
— ’Nþeles.
— Mãi, ºi ce-i cu compania lui Mitrofan, mãi? Unde-au
plecat asearã? Mi-a raportat ofiþerul de serviciu pe batalion cã s-au încolonat ºi au ieºit.
— Sunt pedepsiþi disciplinar, dom’ comandant.
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— Pãi, cum?
— Merg la meciurile lu’ Steaua, sã trãiþi.
— Mãi, Popete, tu-þi baþi joc de mine, mãi? Asta-i pedeapsã?
— Dom’ locotenent Mitrofan aºa zice, sã trãiþi.
Chiºleag mustãci nervos ºi mutã câteva hârtii dintr-o
parte în alta a biroului. Locotenentul Pavel Mitrofan era
oaia neagrã a unitãþii. Era tânãr, nu-i lipsea umorul ºi înþelegea într-o manierã foarte flexibilã noþiunea de disciplinã cazonã. Unde mai pui cã Popete îi raportase la un
moment dat cã îl surprinsese citind. Colac peste pupãzã,
gurile rele spuneau cã, de aproape doi ani, Mitrofan îºi
cumpãrase calculator ºi se conectase la Internet. Fãrã o
intervenþie energicã, lucrurile riscau sã scape de sub control. Iar Chiºleag se sãturase sã-ºi toarne otravã în sânge
ºi sã se „oribileze“ pentru un puºtan frondeur.
— Unde-i Mitrofan acum? Sã vinã la mine.
— Nu-i în unitate, sã trãiþi. L-aþi delegat la instructajul ãla din Poianã. A plecat azi-dimineaþã la cinci.
— Mda. Adunã-i pe cei patru. Executarea.
— ’Nþeles.
— ªi ºterge-þi zâmbetul ãsta de pe faþã. Armata e haina
pe care þara ne-o pune pe umeri ca sã ne fereascã de frigul duºmanilor.
Popete ieºi de-a-ndãratelea, impresionat de metafora
comandantului, ºi plecã în cãutarea cvartetului de ofiþeri
de care era nevoie pentru luarea unei hotãrâri în cunoºtinþã de cauzã. Aºteptându-i, Chiºleag se apropie de una
dintre ferestrele largi ale biroului ºi, bãtând darabana pe
pervaz cu o mânã, dãdu în lãturi un colþ al perdelei cu
cealaltã ºi aruncã o privire spre platoul unde se desfãºurau o parte din activitãþile zilei. Ochiul lui vigilent înregistrã un tablou calm, aproape bucolic, lipsit de elementul
perturbator care, de câteva luni încoace, crescuse tensiunea
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arterialã a aproape întregului corp ofiþeresc. Altfel spus,
compania cu termen redus absenta din peisaj. Fusese detaºatã la Chiajna — plecarea dimineaþa la ºase, întoarcerea seara la ºapte — pentru douã sãptãmâni de munci
agricole, cu speranþa nerostitã cã viitorii studenþi (majoritatea la filologie) vor reveni la bazã mai buni, mai ponderaþi ºi în orice caz mai puþin predispuºi la farse ignobile.
Era o terapie cu un succes cvasigarantat: dupã testul rural al scosului sfeclei din pãmânt doar cu bocancii ºi cu
mâinile, rãsplãtit cu suplimentul zilnic al unei bucãþi de
telemea albã pe care o înnegreau þinând-o între degete,
ºtiut fiind cã în mijlocul lanului nu creºteau fântâni la care
sã te poþi spãla, cei mai mulþi dintre vitejii cu mintea pe
moaþe se cuminþeau barem temporar. Puþinii îndãrãtnici
aveau parte ºi de alte delicii: erau duºi în culcaturi ºi târâºuri pânã la dormitor dupã ce tocmai ieºiserã de sub duº,
li se dãdea o ciorbã fiartã pe care trebuiau s-o mãnânce în
douã minute fãrã lingurã, serveau câteva ture de pas de
defilare în care li se cerea sã cânte „Mândrã þarã, tânãr
colþ de rai“ cu masca de gaze pe figurã ºi lista putea continua. În ce-l priveºte, locotenent-colonelul Chiºleag nutrea sentimente amestecate faþã de TR-iºti. Pe de o parte,
îºi dãdea seama cã îmbrãcarea lor în uniformã era o ruºine pentru instituþia armatei. Pe de alta, stagiul obligatoriu le dãdea ofiþerilor timp suficient sã-i plimbe prin toatã
gama umilinþelor, fãrã teamã de repercusiuni. Personal
însã, s-ar fi lipsit bucuros de gaºca aia de nebuni care organizau beþii clandestine de douã ori pe sãptãmânã, salutau cu stânga ºi compromiteau solemnitatea apelului de
dimineaþã, iar odatã cu ea ºi prestigiul comandantului, rãspunzând la salutul lui matinal cu deja împãmântenita formulã „Vade Clement, basileus, morituri te refutant“.
Chiºleag habar n-avea de latinã (nu ºtia nici mãcar cã
exista o asemenea limbã), dar îºi dãdea seama cã ultimul
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cuvânt al sus-amintitutului enunþ nu putea sã aibã nimic
flatant.
O bãtaie fermã în uºã îl anunþã cã ofiþerii pe care voia
sã-i vadã se prezentaserã la ordin.
— Intrã.
ªeful statului-major Dan Scutelnicu, responsabilul cu
pregãtirea de luptã Stelian Homatã, maiorul de contrainformaþii Hristache Despa ºi coordonatorul strategiilor
de integrare Cosmin Tãtãraº îºi fãcurã apariþia în biroul
comandantului, îl salutarã formal ºi aºteptarã sã li se explice motivul convocãrii.
— Mã, bãieþi, e groasã, începu fãrã preambul Chiºleag,
dornic sã intre cât mai repede în chestiune. E groasã ca
mâneca de la cojoc. Am primit o hârtie de la Minister ºi-al
naibii sã fiu dacã pricep ce vor ãºtia de la noi. Cicã ar trebui sã prelucrãm mai multe… stai, sã vãd cum le-au zis…
materiale, dar în afarã de numele unor indivizi n-am mai
primit nimic. Ia aruncaþi-vã o privire ºi puneþi-vã mintea
la contribuþie. Ce vrea sã însemne povestea asta?
Cei patru îºi pasarã coala dactilografiatã din mânã în
mânã, petrecând în faþa ei câteva minute perplexe ºi strãduindu-se sã producã o sugestie viabilã mãcar de ochii ºefului.
— Dom’ comandant, raportez, unele nume îmi sunã
cunoscut, se aventurã maiorul Despa, încurajat sã deschidã
balul de privirile celorlalþi.
— Vorbeºti serios, Hristache? Care din ele, mãi?
— Pãi, ãsta, cum îi zice, Coprofield. A fost ºi pe la televizor.
— L-ai vãzut cu ochii tãi, Hristule? îºi descusu Chiºleag
subalternul.
— Vãzut, dom’ comandant. Individul e periculos. O sã
mã informez mai în amãnunt, dar, din câte ºtiu, face tot
felul de chestii dubioase. Mutã avioane din priviri, taie
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femei cu sabia ºi pe urmã le lipeºte la loc, mai multe. A,
ºi era-n vorbe c-o fãtuþã din alea care fac opturi când
merg…
— Un fotomodel, precizã îndatoritor Scutelnicu, sesizând impasul din cãutãtura hãbãucã a comandantului.
— Una blondã, genul cal de curse, hai c-aþi vãzut-o ºi
dumneavoastrã, face reclamã la cafeaua aia din pungã
verde.
— Pãi bine, mãi, ºi-atunci ce moaºã-sa pe gheaþã cautã
la mine pe listã? se înfurie Chiºleag. Doar aºa, ca sã mã
fustreze? A înnebunit Ministerul?
— Raportez, poate c-o fi ceva cu ungurii, opinã nesigur maiorul de contrainformaþii.
— De unde ºi pânã unde?
— V-aþi uitat atent la blondã? Meclã clasicã de boanghinã. Ochi verzi, craci lungi, buze groase, pomeþii ieºiþi,
ce mai, zici cã-i ciudata aia care cãsãpea þãrãnci ºi fãcea
baie în sângele lor.
Clement Lilian Chiºleag îºi þuguie buzele ºi cãzu pe gânduri. I-ar fi prins bine încã o acadea, dar nu se putea da
în spectacol în faþa celorlalþi. În afarã de Popete, nimeni
nu ºtia de slãbiciunea lui pentru bilele dulci pe bãþ. ªi nici
nu trebuia sã afle. Asta mai lipsea.
— Ai mai auzit ºi de alþii, Hristache? întrebã el într-un
târziu. De Matei Iliescu, de exemplu?
— Raportez, n-am auzit. Aoleu, e rudã cu…?
Chiºleag fãcu un semn de lehamite cu mâna. Maiorul
de contrainformaþii avea destule calitãþi, dar coeficientul
de inteligenþã îl apropia mai mult de echinoderme sau
nematelminþi. Din fericire, munca i-o fãceau alþii, ferind
în felul ãsta unitatea de catastrofe. Fusese detaºat la 01314
dupã un telefon scurt, pe un fir ºi mai scurt, iar comandantului nu-i rãmãsese decât sã execute ceea ce i se ceruse. ªi
chiar dacã uneori îi pãrea rãu, degeaba, nu avea ce sã
mai facã.
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— Stelicã, ai vreo idee? i se adresã el acum responsabilului cu pregãtirea de luptã.
— Trebuie sã fim vigilenþi, dom’ comandant. Are dreptate Hristache. Nu ºtim ce se coace aici.
— Mãi, daþi-o dracului de vigilenþã, mãi, avem o hârtie cu patruzeci de nume ºi trebuie sã-i dãm de cap. Ce
poa’ sã-nsemne, asta vreau sã ºtiu. Atât ºi nimic mai mult.
— Poate sã însemne orice, rosti misterios Tãtãraº.
— Cum adicã, mãi?
— De exemplu, poate sã fie un cod, continuã coordonatorul strategiilor de integrare, care se întorsese nu de
mult dintr-un schimb de experienþã în Belgia. Înlocuim
fiecare literã cu urmãtoarea la alfabet ºi decriptãm un mesaj. Cã sunt tulburãri în Caºmir. Cã studenþii din Seul pregãtesc un miting mamut. Cã armata a 14-a…
— Hai sã facem o probã, îl întrerupse Chiºleag, animat de speranþa firavã a dezlegãrii misterului.
Tãtãraº efectuã experimentul pe primele douã nume
de pe listã ºi citi cu voce tare:
— Lisitupri Sbotnbzs – Npscut Lîubibsb.
Despa râse zgomotos, cu gura pânã la urechi. Auzise
de oraºe poloneze cu o sonoritate infinit mai muzicalã.
Homatã schiþã la rândul lui un surâs fugar. Bazaconia aia
parcã era ceva între numele prim-ministrului Zairului ºi
o uzinã letonã de construcþii de maºini. Singurul care avu
o atitudine sobrã fu ºeful statului-major Dan Scutelnicu,
al cãrui orizont îl depãºea clar pe al celorlalþi. ªi în mintea cãruia înflori timid o nouã posibilitate.
— Dar dacã-s cãrþi, dom’ comandant?
Ipoteza produse o consternare densã, destrãmatã anevoie de cei patru ofiþeri, care preluarã la unison silaba
infamantã, scuipând-o printre dinþi, ca pe un ecou al recentului ultragiu:
— CÃRÞI???
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ªeful statului-major ridicã din umeri.
— E o idee. Ãia scriºi cu litere mari sunt autorii, ãia
scriºi aplecat sunt titlurile. Ce ziceþi?
Locotenent-colonelul se încruntã.
— Mãi, Scutelnicu, e abdominabil, mãi. Pãi aºa aratã
un titlu? Fugi, dom’le, de-aici. Am fost ºi eu la ºcoalã, mãi.
Am citit ºi eu cãrþi. Titluri? Hai cã-þi dau eu titluri. Dumbrava minunatã, Scrisoarea a III-a, Noroc cu moara…
— Moara cu noroc, corectã pedant Scutelnicu.
— Totuna. Astea sunt titluri, mãi, nu Tereza ºi Rechinu’ sau aiurelile ãlelalte. Nu vã mai þineþi de prostii, mãi.
Veniþi cu o explicaþie solidã ºi lãsaþi-vã de bancuri.
Modest din fire, Clement Lilian Chiºleag omisese sã-ºi
informeze subalternii cã patima cititului îl cuprinsese sporadic chiar ºi dupã absolvirea Academiei Militare. Eclecticã ºi mozaicatã, cultura literarã a comandantului fãcuse
abstracþie de cãrþile desuete pe care le predau profesorii
ºi le recomandau criticii, închegându-se în jurul unor opuri
dinamice, bine ancorate în imediat. Chiºleag nu auzise de
Faust, dar devorase Cenuºã ºi orhidee la New York. Nu ºtia
cine era Henry James, însã nu ratase nici un titlu din integrala cãpitanului Apostolescu. Nu avusese vreme pentru Cehov, ceea ce nu-l împiedicase sã se extazieze în faþa
dosarului Râmaru. ªi astãzi, când nu era nimic interesant
la televizor, locotenent-colonelul întindea mâna spre raftul
din dreapta patului ºi mai pescuia câte o comoarã prinsã
între coperte. Nu mai departe de sãptãmâna trecutã terminase Misterul statuetei din parc.
Cât timp Chiºleag îºi contemplã apetenþa pentru carte,
ceilalþi patru se strãduirã sã propunã o soluþie. Fãrã rezultat. Nici mãcar iniþiativa lui Tãtãraº de a introduce toate
numele într-un computer nu se bucurã de avizul ofiþerilor.
Aici era nevoie de discreþie ºi de tact, nu de per formanþe
informatice. În plus, cea mai sigurã modalitate de a te
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expune era sã te dai pe mâna computerului. Nu, nu, situaþia
reclama o cu totul altã abordare. Nimeni nu ºtia care anume.
Dar nu intraserã zilele în sac.
Fãrã a se lãsa copleºiþi de acest insucces, capii de la
UM 01314 revenirã la îndeletnicirile de zi cu zi ºi nu se
mai gândirã la lista nãrãvaºã. Hârtia bãtutã la maºinã poposi într-un sertar al biroului comandantului ºi se vãzu acoperitã de o puzderie de circulare, dispoziþii, tabele, liste
de materiale ºi rapoarte a cãror viaþã efemerã le condamna
la condiþia de maculaturã dupã maximum o zi de la redactare. Rutina se înstãpâni din nou, cu puteri absolute.
Deºteptare, apel, mic dejun, instrucþie, apel, prânz, sectoare, apel, cinã, apel, stingere. Din când în când, câte o
ºedinþã de trageri colora cât de cât plictiseala narcotizantã
dintre zidurile unitãþii. Într-un moment de inspiraþie, un
soldat de la compania cu termen redus nãscu o poezie pe
care comandantul de pluton i-o gãsi pititã într-un jurnal
ce nu fãcea câtuºi de puþin cinste instituþiei militare. Producþia se numea simplu, Kaki. Era o criticã versificatã a unitãþii ºi îi aduse autorului trei zile de arest ºi ºase sãptãmâni
de interdicþie la învoiri.
Mai trecurã cinci luni. Soldaþii devenirã fruntaºi, fruntaºii se trezirã caporali, caporalii ajunserã sergenþi, iar maiorul de contrainformaþii Hristache Despa îºi sãrbãtori cea
de-a cincizecea aniversare în mijlocul trupei. La UM 01314
zilele treceau relativ repede pentru ofiþeri ºi insuportabil
de lent pentru soldaþi, cãrora li se pãrea cã ar fi nevoie
de un fenomen geologic pentru a modifica în vreun fel
tiparele traiului cazon. Fostul caporal Popete, actualul sergent omonim, continuã sã fie mâna dreaptã, spionul, frizerul, lustragiul ºi furnizorul de acadele al comandantului.
Locotenentul Pavel Mitrofan îºi câºtigã simpatia TR-iºtilor la un meci între ofiþeri ºi soldaþi, când îºi marcã douã
autogoluri ºi le oferi victoria pe tavã pifanilor. Autoritar
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ºi vigilent, Clement Lilian Chiºleag rãmase instanþa supremã a unitãþii, mai convins ca niciodatã cã ambiþiile lui de
mãrire aveau sã fie rãsplãtite nu peste multã vreme.
Prilejul i se ivi într-un început de aprilie cãlduþ ºi nu
foarte ploios. La ora opt, într-o dimineaþã calmã de joi,
telefonul de pe biroul comandantului zbârnâi decis, strident ºi prelung. Chiºleag ridicã receptorul, luã drepþi când
aflã cã interlocutorul suna de la Minister ºi purtã cu el o
conversaþie scurtã, lãmuritoare.
— Ordonaþi.
— Parteneriat? ’Nþeles.
— Câþi? Patruzeci? ’Nþeles.
— Protocol zero? ’Nþeles.
— De asta depinde? ’Nþeles.
— Peste trei sãptãmâni? ’Nþeles.
Abia dupã ce puse receptorul la loc în furcã, locotenent-colonelul Clement Lilian Chiºleag conºtientizã anvergura provocãrii. Unitatea lui urma sã facã obiectul unei
vizite de documentare a unui grup internaþional de experþi. Asta însemna cã putea fi dat exemplu. Citat pe ordin de zi. ªi… avansat. Dunga roºie ºi latã de la pantaloni
nu i se mai pãrea un Everest inaccesibil. Dacã totul mergea normal, din toamnã la comanda UM 01314 nu avea
sã se mai afle colonelul Chiºleag, ci gealu’ Chiºleag. Ceea
ce reprezenta, nu-i aºa, o diferenþã ca de la cer la pãmânt.
Sigur, pentru ca totul sã se desfãºoare nepoticnit, era
necesarã remedierea câtorva minusuri. În primul rând,
compania TR, care între timp îºi încheiase naveta la Chiajna, trebuia înlocuitã cu o structurã profesionistã, care sã
nu stârneascã nici râsul, nici iritarea înalþilor oaspeþi. TR-iºtii alcãtuiau o companie de cercetare în dispozitivul inamic ºi oricine ar fi aºteptat de la ei isprãvi similare celor
din filmele cu Chuck Norris. Gravã eroare. Viitorii studenþi
se specializaserã à contre coeur în plantarea puieþilor,
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muncile agricole ºi cãratul mobilierului ori de câte ori se muta
vreun ofiþer, ceea ce-i fãcuse sã le piarã cheful de cercetãºie. Nu cã ar fi avut prea mult. La ora aceea, randamentul lor în misiuni sau aplicaþii ar fi fost nul. Iar asta reclama
mãsuri salutare. În luminoasa tradiþie a mistificãrii, colonelul Chiºleag avea de gând sã-i facã pierduþi pe TR-iºti.
Mã rog, nu de tot, chit cã ideea ar fi fost ispititoare. Pe
durata inspecþiei, aceºtia aveau sã fie cedaþi la schimb unei
unitãþi învecinate ºi substituiþi de o companie serioasã, capabilã de rigoare, însufleþitã de simþul datoriei ºi care sã
ºtie dracului sã salute.
Odatã rezolvatã problema asta, lui Chiºleag i-ar mai fi
rãmas de pus la punct câteva amãnunte de coloraturã. Sã-l
înveþe pe Homatã sã nu râgâie dupã masã. Sã-i impunã
lui Mitrofan sã nu deschidã gura nici opãrit. Sã-i aducã
aminte lui Popete sã-ºi schimbe ciorapii. ªi sã supravegheze
personal grupa de serviciu de la bucãtãrie. Toatã lumea
ºtia cum se comportau cei care asigurau mâncarea soldaþilor ºi ce obiceiuri scârboase aveau în timpul gãtitului. Ei
bine, de data asta, gata. Cei patruzeci de musafiri trebuiau
hrãniþi elegant, variat ºi igienic. Cu alte cuvinte…
Comandantul îºi întrerupse brusc firul gândurilor. Singur în biroul sãu, nevãzut de nimeni, îºi mai vârî o acadea în gurã, în cinstea revelaþiei de care tocmai avusese
parte. Patruzeci de musafiri? Un grup internaþional de experþi? Patruzeci la numãr? Pãi ia stai, unde era hârtia aia
afurisitã? Aia cu numele. Chiºleag îºi lãsã chipiul pe colþul mesei, începu sã deschidã sertar dupã sertar, scormoni
sârguincios ºi, dupã zece minute de cãutãri însoþite de înjurãturi care mai de care mai suculente, dãdu la ivealã
foaia cu pricina. Îi aruncã o privire cercetãtoare. Kitahara,
Fowles, Petrescu, Eden, Cereno, Bennett. Ãºtia erau. Ehehe,
ia uite cum se legau toate. Îi veni sã-ºi dea palme fiindcã
pierduse vremea cu ºeful statului-major ºi cu ceilalþi. Niºte
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tãntãlãi cãrora le plecase mintea cu sorcova. Unguri, coduri secrete ºi cãrþi. Ha, ha. Trebuia sã fi mers din capul
locului pe intuiþia lui. Mirosise din prima zi cã era ceva
legat de un parteneriat, iar acum primise confirmarea. Ce
altceva putea sã însemne protocol zero? ªi oricum, mai
presus de toate rãmânea numãrul invitaþilor. Fix patruzeci.
Aici nu mai era nici o coincidenþã. Clement Lilian Chiºleag zâmbi mulþumit ºi se gândi la surpriza pe care avea
sã i-o facã ãluia, cum îi zicea, aºa, Doctorow, când o sã-l
ia direct pe ruseºte dupã ce o sã-l identifice.
Pregãtirile pentru inspecþie cunoscurã un ritm devastator. La capãtul fiecãrei zile de ºmotru, soldaþii cãdeau
laþi ºi nu le mai ardea nici de bãute, nici de uitat la televizor. Înainte de a fi împrumutatã prin vecini, compania
TR primi sarcina onorantã de a vãrui toþi copacii ºi toate
bordurile din unitate, precum ºi pe aceea de a vopsi întreaga aparaturã instalatã la baza sportivã în aer liber. TR-iºtii inventarã în disperare de cauzã plantonul antipãsãri,
ºtiut fiind obiceiul zburãtoarelor de a se gãinãþa pe unde
nimereau, fãrã sã þinã cont de strãdania celor care stãtuserã ore în ºir cu pensula în mânã pentru ca totul sã arate
proaspãt, strãlucitor ºi nou. Campioni ai bombardamentului fecal, porumbeii se trezirã þinta predilectã a soldaþilor care se strãduirã, prin metode strãmoºeºti, sã pãstreze
neatins stratul de vopsea, nepregetând sã arunce cu piatra ºi chiar sã recurgã la praºtie când era cazul. Pentru integrare, nici un sacrificiu nu pãrea inutil. UM 01314 era
gata de orice ca sã-ºi impresioneze plãcut profesorii examinatori descinºi din cancelaria NATO, motiv pentru care
comandantul ordonã o aprovizionare consistentã, de naturã sã asigure succesul unui ospãþ sardanapalic. Mãrginit
de ochelarii de cal ai provincialului, Chiºleag era convins
cã presupusa severitate a oaspeþilor avea sã se dilueze în faþa
brânzeturilor în scoarþã de copac, a picanteriilor aperitive,
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a vânatului gãtit dupã reþete seculare ºi a vinurilor cu dop
cerat din sticlele fãrã etichetã. Orice om normal devenea
maleabil dupã un asemenea tratament. Iar invitaþii de
afarã erau tot oameni, deºi unii aveau niºte nume de te
durea capul.
În premierã, locotenent-colonelul trebui sã-ºi asume o
sarcinã care nu-i pica deloc bine: rostirea unui discurs de
bun venit. Clement Lilian Chiºleag era îndeobºte un orator submediocru, care în anumite zile putea tinde spre dezastruos. Dezinvolt în materie de mãscãri, sudãlmi ºi ordine
zborºite, el se ofilea subit când nevoia îl forþa sã articuleze
fraze în care, pe lângã principalã, încãpea mai mult de o
subordonatã. Involuntarele lui tentative retorice eºuau în
anacolut ºi dezacord, expunându-l râsetelor abia cenzurate ale TR-iºtilor. Într-o lume nealienatã, comandantul
l-ar fi chemat la el în birou pe unul dintre viitorii studenþi,
i-ar fi cerut o alocuþiune simþitã, bine adusã din condei,
ºi i-ar fi promis o permisie de cinci zile de care ar fi avut
grijã sã uite imediat dupã terminarea inspecþiei. Numai
cã raporturile dintre compania TR ºi conducerea unitãþii
deveniserã glaciale. Lunile de agriculturã intensivã de la
Chiajna lãsaserã urme adânci. Chiºleag ºtia cã nu putea
sã riºte. Mai mult ca sigur cã scribul închiriat cu ziua l-ar
fi trãdat. Cât despre încredere, nu putea fi vorba. Acum
mai mult ca niciodatã.
„Pus astfel în luminã, ancorat în sinergia faptelor, recursul la universalitate nu eludeazã meandrele concretului.“ Chiºleag îºi aminti de aceastã frazã cu un fior lãuntric.
Habar nu avea ce puteau sã însemne cuvintele preºedintelui, însã ele vãdeau o înzestrare nativã de invidiat. În ce-l
priveºte, n-ar fi fost capabil nici în ruptul capului de o asemenea dezvoltare. Lozinca lui mobilizatoare era una dickensianã: fapte, nu vorbe. ªi totuºi, ceva trebuia fãcut. Nu putea
sã-ºi lase musafirii sã scape. Era o chestiune de tradiþie, de
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obiceiul pãmântului. Veneai în România, înghiþeai ºi un
discurs. Ce-i drept, mai exista aici o problemã greu de rezolvat: limba în care urma sã se producã locotenent-colonelul. Dat fiind cã asistenþa avea sã fie compozitã, lumea
se aºtepta, fireºte, la un text în englezã. Numai cã pentru
Chiºleag limbile strãine reprezentau un continent nedescoperit. Comandantul încercase odatã sã discute cu un
omolog olandez pe plaja de la Eforie, însã abandonase dupã
câteva minute, chinuit de niºte crampe musculare puternice la ambele braþe. Iar dacã se apuca sã vorbeascã în românã, cine traducea? Iar ajungea la mâna companiei TR?
Exclus. Mai exista o variantã: sã trimitã Ministerul un text
de bun venit în englezã, într-o mapã de plastic, cu un pix
ºi un steguleþ alãturi, pentru fiecare invitat. Soluþia nu era
rea, deºi Chiºleag ar fi preferat sã demonstreze o inventivitate mai mare în ochii celor de la centru.
Însã problemele nu se oprirã aici. În dimineaþa în care
era anunþatã sosirea grupului de experþi, locotenent-colonelul încercã, spre imensa lui surprindere, o teamã nebunã la gândul cã se va trezi nas în nas cu patruzeci de
exponenþi ai Occidentului militar. ªi nu era vorba de emoþia inerentã unei asemenea întâlniri, ci de spaimã în toatã
regula. O fricã nevroticã, iraþionalã, dublatã de puseuri
de panicã. Bref, dupã o noapte în care visã tot felul de
prostii, Chiºleag îºi dãdu seama cã nu þinea defel sã fie
amfitrionul acestei întrevederi ºi cã momentul cel mai de
temut avea sã fie cel al primului contact vizual, faþã în faþã,
când avea sã îndure curiozitatea interogativã, superioarã,
a patruzeci de perechi de ochi. Handicapul era evident:
ei ºtiau exact cu cine aveau de-a face, el nu. Ei îi cunoºteau identitatea, el pe a lor nu. Ei aveau sã-ºi fixeze cãutãturile asupra lui, el nu avea sã ºtie la cine sã se uite mai
întâi. Nenorocitã situaþie. Abdominabilã, ce mai.
— Popeteeeee!!!
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Deºi avansat sergent, Bujor Popete deschise uºa comandantului cu aceeaºi sfioºenie maladivã.
— Ordonaþi.
— Mãi, e hârtie la closet, mãi?
— Este, sã trãiþi.
— Sãpun?
— ªi sãpun, sã trãiþi.
— Prosoape curate?
— Da, sã trãiþi.
— Liber.
— ’Nþeles, sã trãiþi.
Rãmas din nou singur în intimitatea austerã a biroului,
Chiºleag se duse la toaleta micã al cãrei unic utilizator era
ºi binecuvântã closetul cu un jet fierbinte, tremurãtor. În
timpul descãrcãrii, se uitã din întâmplare pe geam ºi vãzu
una dintre companiile de la transmisiuni executând o porþie de instrucþie de front pe platou. Grozav punct de observaþie, îºi zise el ºi chiar în clipa aceea îi veni ideea
salvatoare. Strãluminat, pocni victorios din degete. Asta era.
Avea sã-l trimitã pe Scutelnicu în întâmpinarea oaspeþilor chiar acolo, în centrul platoului, iar el avea sã-i spioneze de aici, din veceu. În felul ãsta, putea sã se acomodeze
cât de cât cu figurile musafirilor, mai ales dacã îºi aducea
aminte unde pusese binoclul. Iar dupã primele momente
de evaluare de la distanþã, profitând de protocolul ceremoniei, care însemna destul timp pierdut, avea sã efectueze un exerciþiu de împerechere care sã-l ajute mai târziu.
Avea sã scoatã iarãºi din sertar lista celor patruzeci de nume
ºi sã-l lipeascã pe fiecare dintre ele uneia dintre persoanele care aveau sã i se opreascã sub ochi. Din fericire, era
suficient de cald ca sã stea cu ferestruica de la toaletã deschisã. Totul era sã nu-l apuce vreo crizã de tuse care sã
atragã priviri nedorite.
Clement Lilian Chiºleag credea neabãtut în virtuþile planificãrii strategice. ªtia ca nimeni altul cã, dacã îþi calculai
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atent miºcãrile ºi nu lãsai nimic la voia întâmplãrii, izbânda era la îndemânã. Consecvent din fire, îºi urmã inspiraþia cu dârzenia pe care þi-o dau certitudinile vieþii de
soldat. Îl delegã pe ºeful statului-major sã facã oficiile de
gazdã, dispuse intonarea a douã-trei imnuri care sã-i þinã
ºi mai mult în loc pe experþi, îºi plasã lista fermecatã într-unul dintre buzunare ºi se rugã bunului Dumnezeu sã
nu trimitã chiar atunci o aversã însoþitã de descãrcãri electrice. Receptiv, Cel de Sus se conformã.
La unsprezece fãrã un sfert, patru microbuze grena
intrarã pe poarta UM 01314, primirã salutul solemn al
sergentului de serviciu ºi al soldatului care fãcea de gardã, oprirã unul în spatele celuilalt ºi aºteptarã coborârea
oaspeþilor. Aceºtia nu erau patruzeci, ci patruzeci ºi unu.
Printre ei se gãsea ºi o tânãrã roºie la faþã, cu fruntea perlatã de sudoare, despre care Chiºleag avea sã se lãmureascã ulterior cã era interpreta oficialã a grupului, repartizatã
pentru orice eventualitate de conducerea Ministerului.
Pitit conspirativ în veceu, locotenent-colonelul scoase
lista din buzunar, o despãturi ºi îºi începu ºirul deducþiilor onomastice. Maiorul acela scund, mãsliniu, cu mustaþã
de husar ºi perciuni tãiaþi la jumãtatea urechilor trebuia
sã fie Benito Cereno. Sigur, fãrã discuþie. Hai cã-i simplu,
îºi zise el ºi trecu mai departe. Îl depistã imediat ºi pe Alexis Zorba. Un gãligan cârlionþat, cu mânecile vestonului
niþel cam scurte, cu o uniformã oliv ºi cu epoleþii lucindu-i în soare. Pe urmã lucrurile se complicarã puþin, dar
ochii pãtrunzãtori ai lui Chiºleag, în strânsã interacþiune
cu mintea lui speculativã, dezlegarã una câte una iþele enigmei. Individul ras în cap, cu ochelari cu rame de aur, mers
de jucãrie întoarsã cu cheia ºi mãnuºi albe era — imposibil de confundat — Hermann Hesse. Bondocul agitat,
care pãrea s-o întrebe mereu ceva pe femeia de lângã el,
nu putea fi decât Billy Bathgate. Gãlbejitul cu ochi oblici
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ºi cu un zâmbet tâmpiþel se numea, ia sã vedem, Kitahara.
La un moment dat, binoclul comandantului se fixã asupra unui ins ºters, blonziu, cu un aspect anonim, îmbrãcat
de stradã ºi uºor adus de spate. Al naibii sã fiu dacã nu-i rusul, se extazie Chiºleag. Ai dat-o pe civilie, Evgheni, nu? Credeai cã te fofilezi. Dar te-am mirosit, bãiete, te-am mirosit.
Nu mã duci cu figuri din astea. Sunt trecut prin multe,
puiule.
Locotenent-colonelul îºi coborî binoclul de la ochi câteva clipe, surâse mulþumit, trase un pârþ în surdinã, cã
doar era la toaletã, ºi se întrebã amuzat care erau cei doi
români. Radu Petrescu ºi Matei Iliescu. Pânã la urmã tot
avea sã-i dibuie. Dacã nu altfel, prin metoda eliminãrii.
Ca Sherlock Holmes. Mai problematicã pãrea sã fie recunoaºterea femeilor. Deºi în netã inferioritate numericã,
acestea erau mult mai greu de nimerit. Matahala cu bretonul ieºit pe sub bonetã ºi cu mijlocul cât un trunchi de
baobab putea fi Hilda Lessways, dar nu era exclus sã fie
nici Mary McCarthy. Cât despre sfrijitura cloroticã al cãrei bust din profil semãna cu un furuncul cauterizat, mai
mult ca sigur cã era franþuzoaicã. Numai la Paris mai avea
succes femeia-ºnur. Roºcata minionã cu trese de sergent
pe umeri trebuia sã fie — cum altfel? — Mary Sargent.
Iar în privinþa lui Charlotte Brontë ºi Jane Eyre, Chiºleag
putea bine mersi sã dea cu banul. Indiciile de diferenþiere
lipseau cu desãvârºire.
Odatã încheiat filajul din cabina de toaletã, comandantul UM 01314 se decise sã dea piept cu lotul de experþi.
Îºi puse þinuta de paradã, înghiþi douã aspirine, îºi verificã aspectul la oglinda de lângã uºã, coborî scãrile cu un
aer impunãtor ºi tãie calea alaiului internaþional tocmai
când ºeful de stat-major Dan Scutelnicu se pregãtea sã-i
conducã pe oaspeþi în tradiþionalul tur al unitãþii. În mintea acestora se produse o confuzie fugarã, din cauzã cã
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înþeleseserã cã Scutelnicu era comandantul, iar interpreta
grupului nu îndreptase în nici un fel eroarea. Chiºleag preluã controlul ostilitãþilor ºi, cu ajutorul indispensabil al tinerei roºii la faþã ºi transpirate, se apucã sã le împuie capul
celorlalþi despre modelul de disciplinã ºi eficienþã pe care-l reprezenta UM 01314 ºi despre cât de înfocatã era dorinþa întregii armii române de a se vedea mai repede în
NATO. Musafirii ascultarã docil, cu expresii în general neutre. Doar Billy Bathgate, pe ecusonul cãruia scria, în chip
ciudat, cmr. Paul Tingley, se simþi dator sã punã douã întrebãri mai mult de formã. Chiºleag rãspunse cum se pricepu mai bine, lãmurindu-ºi concomitent misterul dublei
identitãþi: probabil cã strãinii lucrau sub acoperire. Foloseau nume de cod. Convingerea i se întãri când vãzu cã
pe Mary Sargent o mai chema ºi lt. Veronika Franke, iar
Morbus Kitahara rãspundea de asemenea la numele de
cpt. Hiroshi Tagakashi.
În sinea lui, locotenent-colonelul Chiºleag aºtepta nerãbdãtor masa de prânz din trei motive: turul unitãþii prezenta anumite riscuri, îi era foame, iar festinul preconizat
era metoda optimã de spargere a gheþii. Cu atât mai mare
fu mirarea constatând cã, dupã intrarea în popota amenajatã festiv, lucrurile începurã sã meargã mai rãu în loc
sã se îmbunãtãþeascã. La deteriorarea atmosferei nici aºa
exuberante contribuirã mai mulþi factori. Luat separat, nici
unul dintre aceºtia nu însemna enorm. Cumulaþi însã, ei
puserã UM 01314 într-o luminã îndoielnicã ºi ridicarã un
mare semn de întrebare în dreptul comandantului.
Întâi ºi-ntâi, cei patruzeci de musafiri îºi cãutarã în zadar numele în dreptul tacâmurilor, edificându-se abia dupã
o orbecãialã de un sfert de orã cã nu avea rost sã insiste.
Cel mai prost nimeri Gaetano Girardini, conducãtorul delegaþiei, un colonel italian de infanterie cu un nas cât un
pãstârnac de fermã, care se aºezã în dreptul unui cartonaº
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pe care scria Cyrano de Bergerac. Pe lângã cã toatã ºarada
asta cu numele i se pãrea o stupizenie fãrã margini, Girardini se ofuscã imediat ºi luã totul ca pe o insultã personalã.
Era clar cã nimerise într-un loc straniu. Cu o jumãtate de
orã în urmã, vizitând baza sportivã, observase niºte soldaþi
aruncând cu pietre în sus ºi rãstindu-se la câþiva porumbei nevinovaþi. Dupã aceea dorise sã-ºi arate forþa fizicã în
faþa colegelor ºi, nepricepând ce voiau sã-i comunice tinerii de lângã bara fixã (interpreta îºi gãsise tocmai atunci
sã disparã), se prinsese voiniceºte cu ambele mâini, înainte de a-ºi da seama cã aparatul era proaspãt vopsit. Îºi
privise palmele ca douã ecorºeuri sângerii, se lãsase condus la punctul sanitar ºi se frecase cu apã caldã ºi sãpun
pânã simþise cã era sã-i dea sângele de-adevãratelea. Iar
acum i se spunea de la obraz cã avea o punte a suspinelor pe care se puteau odihni trei bibilici hipertrofice. Girardini roºi furibund ºi îºi promise sã consemneze faptul
în raportul final.
Aºezându-se în fine pe scaune, experþii cercetarã mai
atent platourile instalate deja pe cele opt mese în formã
de L, moment în care cincisprezece dintre ei scoaserã niºte
oftaturi dezamãgite. Chiºleag aflã motivul pleoºtirii din
gura interpretei: respectivii erau vegetarieni. Ca ºi cum asta
n-ar fi fost de-ajuns, printre ei se gãsea ºi un oarecare comandor Irving Crowther, care în particular era preºedintele unei asociaþii de luptã împotriva vânãtorii sportive ºi
care privi anumite feluri de mâncare cu un dezgust nemascat. Comandantul UM 01314 fãcu pe niznaiul, gândindu-se pe cine sã sãpuneascã pentru scãpãrile de pânã
atunci ºi sperând din suflet ca mâncarea ºi bãutura sã dezlege limbile ºi sã decongeleze sufletele musafirilor. Mã rog,
în afarã de cele ale ãlora care mâncau ierburi. ªi care probabil cã în loc de vin beau ceaiuri medicinale.
Dupã ce ciugulirã selectiv din gustãri ºi sorbirã prudent
din pahare, mesenii observarã cã în dreptul fiecãruia se
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gãsea câte o mapã verde de plastic. Câþiva dintre ei le deschiserã, vârârã în buzunar pixul dinãuntru, ignorarã steguleþul tricolor, rãsfoirã câteva dintre paginile pline de
informaþii despre progresele militare ale României în ultimii ani ºi se pregãtirã sã le închidã la loc, urmând sã le
citeascã mai atent a doua zi, când trebuia sã înceapã inspecþia tacticã. Unul dintre ei, un francez cu o mutrã dispreþuitoare ºi un zâmbet inundat de silã, merse pânã la
capãt ºi nu regretã. Pe ultima paginã se lãfãia versiunea
în englezã a poemului Kaki, a cãrui lecturã îl înveseli brusc,
fãcându-i pe ceilalþi sã caute foaia cu pricina ca sã râdã
împreunã. Nici Chiºleag, nici subalternii lui nu-ºi puturã
explica în ce fel ajunsese porcãria aia acolo. Cât despre
varianta englezeascã, nu le fãcea trebuinþã. ªtiau foarte
bine originalul. Aproape cã îl învãþaserã pe de rost. Îndeosebi prima strofã.
Dintr-un colþ de arãturã, de pe-un pitoresc meleag,
Mândru ºi spurcat la gurã, dar cu mintea sãrãcuþã,
A venit în Capitalã Clement Lilian Chiºleag
Spre-a ne arãta amabil cã ne tragem din maimuþã.
Continuarea nici nu prea mai avea importanþã. Chiºleag mizase, ce-i drept, pe dezgheþ ambiental, dar hlizelile strãinilor cu foile de hârtie în faþã puneau lucrurile
sub o luminã nouã. Asta nu mai era o greºealã. Ãsta era
sabotaj în toatã regula. Cineva încerca sã torpileze eforturile UM 01314 ºi strãdaniile lui personale de a onora
pretenþiile Ministerului. Cineva voia sã i-o coacã. Sã-l facã
de râs în faþa tuturor. ªi — cel mai grav — sã-i bareze cariera. Cãci în ce fel mai puteai aspira sã ajungi general
dupã ce-i hrãneai pe niºte vegetarieni afurisiþi cu cârnãciori de mistreþ, le puneai sub ochi o poezioarã în care
erai þinta batjocurilor ºi-i sugerai ºefului grupului de experþi cã, aidoma lui Cyrano, îºi luase nasul la purtare?
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Locotenent-colonelul se întrebã turbat de mânie cine ºi
cum avusese acces la mapele de protocol ºi introdusese
mizeriile alea înãuntru. Îºi dãdu singur rãspunsul, dupã
ce eliminã celelalte variante: aici era mâna TR-iºtilor. Erau
singurii care întruneau criteriile. ªtiau limbi strãine, îi durea undeva de armatã ºi îºi detestau comandantul. Bine,
dar în ce mod ajunseserã sã umble la mape? Parcã fuseserã mutaþi provizoriu în altã unitate. Din pãcate pentru
el, Clement Lilian Chiºleag nu apucã sã elucideze misterul. Ceea ce urmã nu-i lãsã timp pentru investigaþiile amãnunþite pe care ar fi dorit sã le întreprindã.
În locul soldaþilor proaspãt raºi ºi cu uniforme apretate,
care trebuiau sã aducã la masã ciorba, îºi fãcurã apariþia
ºase tineri soioºi, cu tunicile pãtate de ulei de maºinã, petliþele descusute, pantalonii boþiþi, pantofii plini de noroi
ºi mâinile înnegrite de praf de cãrbune. Fiecare transporta
câte o oalã. Unul strãnutã deasupra recipientului, cel din
spatele lui tuºi cu precipitaþii, alþi doi îºi traserã nasul, iar
ultimii trântirã oalele pe masã, ca sã fie siguri cã stropii
de o culoare incertã ai ciorbei aveau sã poposeascã pe reverele mesenilor din apropiere. Simþindu-se neglijatã ºi
izgonitã nemeritat din unitate, compania cu termen redus revenea în forþã, hotãrâtã sã punã umãrul la ruinarea
totalã a ospãþului, la compromiterea inspecþiei ºi la schimbarea grabnicã din funcþie a lui Chiºleag.
— Help yourselves and enjoy, le urã cel mai murdar dintre TR-iºti.
— Ce-a zis ãla, mãi?! tunã Chiºleag spre interpretã, în
pragul apoplexiei.
— Cicã poftã bunã, îi traduse tânãra transpiratã, neºtiind ce se petrecea ºi nici dacã era indicat sã râdã.
Experþii internaþionali rãmaserã pe stand-by, incapabili
de reacþie. Li se spusese cã România era o þarã cu grad
mare de risc, însã nu se gândiserã cã puteau avea surprize
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chiar între zidurile unitãþii pe care trebuiau s-o inspecteze.
Mai mult, în rândul gazdelor carpatine coexistau douã atitudini incompatibile: comandantul ºi ofiþerimea se grãbeau sã arate cã totul era în regulã, pe când soldaþii aceºtia
îngãlaþi pãreau sã vrea cu tot dinadinsul sã-ºi batã joc de
solemnitatea momentului. Prinºi la mijloc, strãinii se uitarã cu speranþã la interpretã, dar aceasta ridicã enigmatic din umeri. Cât despre temerarii care gustarã din ciorbã,
avurã toate motivele sã se strâmbe nemulþumiþi. Citiserã
o întreagã literaturã despre inventivitatea culinarã a acestor latini dintr-o mare slavã ºi când colo se aleseserã cu
un lichid rezidual, asemãnãtor cu apa de zãcãmânt, în care
pluteau tot felul de bucãþele de provenienþã imprecisã ºi
cu un gust suspect. La vederea felului doi, coordonatorul
strategiilor de integrare pãli brusc, se ridicã de pe scaun,
aruncã un ochi în crãtiþoiul unde se odihnea o substanþã
pãstoasã, alb-gãlbuie, cu care s-ar fi putut tencui întreaga
salã de mese, ºi-l luã la întrebãri pe ospãtarul improvizat:
— Ce paºtele mã-sii e asta, soldat?
— Cacaroane ºi borez, sã trãiþi.
Tãtãraº se blocã ºi avu impresia cã se sufocã. Trase aer
în piept, inhalând involuntar mirosul de ºosete umede al
fierturii, ºi îºi ºterse transpiraþia de pe frunte.
— Ia porcãria asta de-aici ºi dispari, cã te omor, ºuierã
el în direcþia TR-istului. Fuga marº. Mã, n-auzi?
Militarul surâse ºmecher.
— Vã crapã buza dupã o varzã lungã, nu? Îmi pare rãu,
mâine.
Maiorul de contrainformaþii Hristache Despa sesizã cã
se întâmpla ceva neprevãzut ºi dãdu sã medieze conflictul. Chiar atunci însã el vãzu cã figura vecinului, un olandez depigmentat ºi ascuþit, îºi modificã dimensiunile, iar
ochii îi ies din cap ca unui gasteropod mirat. Se uitã în
direcþia în care privea batavul ºi încremeni. Pe uºa dinspre
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bucãtãrie, pe unde trebuia sã se reverse avalanºa de bunãtãþi, apãru un cvintet de tinere echipate sumar, cu zâmbete ademenitoare pe buzele cãrnoase, care avansarã spre
mesele în formã de L ºi se integrarã rapid în decor. Paul
Tingley, pe al cãrui cartonaº scria Billy Bathgate, o întrebã pe bruneta naturalã de lângã el cãrui fapt datora onoarea. Fãrã sã aibã nevoie de interpretã, fata îi declarã
americanului cã ele erau damele de companie ale plutonului, unele ºi aceleaºi cu damele de pluton ale companiei, ºi cã, pe linia caldei ospitalitãþi a întregului popor,
locotenent-colonelul Chiºleag le convocase, aºa cum fãcea de obicei la mesele importante, în ideea cã vreunuia
dintre distinºii oaspeþi i-ar fi ars de hârjonealã. Tingley se
interesã dacã acest lucru se întâmpla frecvent. O, da, regulat, îi rãspunse bruneta. Comandorul de rangul doi clãtinã
grav din cap ºi îºi notã ceva într-un blocnotes, þuguindu-ºi
buzele.
Între timp, Clement Lilian Chiºleag pãrãsise valvârtej
popota, înjurând fãrã discriminare ºi decis sã-l identifice
pe autorul acestei farse de prost gust. Zadarnic. Dupã o
jumãtate de orã de cercetãri nefinalizate, comandantul se
dãdu bãtut. Înainte de a se întoarce la masã, el simþi din
nou nevoia de a merge la piºu. Nu mai avu rãbdare sã ajungã
la el în toaletã, aºa cã alese veceul companiei TR, aflat la
parter, unde se gãseau ºi dormitoarele viitorilor studenþi.
Reveni pe coridor dupã un minut, cu douã sute de mililitri mai uºor. Toaleta soldaþilor nu avea oglindã, aºa cã
fu nevoit sã-ºi aranjeze þinuta în geamul unuia dintre corpurile de bibliotecã amplasate la ieºirea din dormitor. Îºi
trase pantalonii de curea în sus, îºi netezi clapetele buzunarelor de la veston ºi se privi câteva clipe în sticla îmbâcsitã. Pe urmã, dintr-un impuls pe care îi fu imposibil sã
ºi-l explice vreodatã, Chiºleag îºi pironi ochii asupra colþului din stânga al raftului de sus ºi citi la rând cotoarele
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primelor cinci volume. CHRISTOPH RANSMAYR —
Morbus Kitahara. HERMANN HESSE — Peter Camenzind.
E.L. DOCTOROW — Billy Bathgate. CHARLOTTE
BRONTË — Jane Eyre. JOHN FOWLES — Daniel Martin.
Comandantul se clãtinã spasmodic, ca o vitã care intrã pe
poarta abatorului ºi primeºte un baros în moalele capului. Nu mai avu nevoie sã-ºi cotrobãie prin buzunare ºi sã
dea la ivealã lista „de la Minister“. Singur, neurmãrit de privirile nimãnui, nici mãcar de ale fidelului Popete, pricepu cã fusese bãtaia de joc a unor mucoºi fãrã nimic sfânt,
care gãsiserã momentul cel mai bun ca sã-ºi achite poliþele. Trase nervos de cozorocul chipiului, vrând parcã sã-ºi
îngrãmãdeascã sub el toatã figura vineþie de ruºine, îºi drese vocea din reflex ºi îºi dãdu seama cã visele lui de mãrire se destrãmaserã ca un val risipit în nisipul plajei. În
locul dungii late de la pantalonii de general, la orizont
se profila spectrul unei mutãri disciplinare la Brezniþa de
Ocol, Cochirleanca sau Ardud. Temporar sau — Doamne apãrã ºi pãzeºte! — definitiv. ªi toate astea din cauza
unor nenorocite de cãrþi. ªi a unor tâmpiþi care probabil
cã le ºi citiserã. Departe de atmosfera stranie de la popotã, îngândurat ºi umilit, Clement Lilian Chiºleag se urni
din loc cu umerii gârboviþi, ducând cu el povara eºecului
ºi murmurând ca pentru sine:
— Abdominabil, mãi. Abdominabil.
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