
GEORGE

1.

M-am trezit în avionul c`tre Torino aproape împotriva voin]ei mele. Mi se

întâmpl` de la o vreme s` fac lucruri care nu-mi plac defel, doar cu gândul c-o

s` am lini[te. Chiar nu-mi pas` c` trec drept pap`-lapte, ob]in r`gazul s` m`

gândesc la ale mele. Sigur e un atribut al vârstei, m` p`c`lesc [i-i zic în]elep-

ciune, când eram mai tân`r nu cedam în fa]a insisten]elor [i lacrimilor niciunei

femei [i probabil am pierdut mult, dup` ce-mi ie[iser` vorbe c` sunt neîndu-

plecat femeile începuser` s` se fereasc` de mine. Acum, chiar nu-mi mai pas`

ce se spune. Îmi e suficient s` [tiu în sinea mea c` nu s-a schimbat nimic.

Urma s` iau parte la Salonul Interna]ional de Carte, edi]ia a XXVI-a, 2013,

unde se lansa traducerea în italian` a unuia dintre romanele mele. Asta era

partea pl`cut` a lucrurilor. Partea nepl`cut` mi-o d`dea convingerea c` voi fi

obligat s` particip la conferin]e [i discu]ii în care s` l`muresc ce-am vrut s`

spun în carte. Detest asta. Am scris-o, i-am dat drumul în lume, are destinul ei,

oricare ar fi el, nu mai e nevoie s` explic ce-am vrut s` spun. Nu înseamn` c`

am [i dreptate, dar mi s-a p`rut mereu aiurea s` m` explic, de asta exist` cri-

tici literari pe lume [i servicii de promovare [i marketing.

Nu m-a[ fi aflat în avion dac` n-ar fi insistat nevast`-mea. Sunt c`s`torit de

când m` [tiu, aproape am uitat num`rul anilor. Nu [tiu dac` asta sun` bine

sau r`u. Pentru mine înc` sun` bine. Are cel mai ciudat nume din lume, Elodia.
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Când a izbucnit povestea cu avocata disp`rut` [i, probabil, ciopâr]it` de so]ul

ei poli]ist, era mândr` c` o întreba lumea ce crede despre cazul tizei, de[i nu e

nici avocat`, nici ziarist`, nici rud` cu celebra disp`rut`. N-avea nicio compe-

ten]` în afar` de nume. De fapt, pe Elodia mea o cheam` Eloisa, dar îl socotise

un nume prea romantic [i-[i zisese Elodia.

E faptul prin care se remarc`, în afar` c` e pur [i simplu înnebunit` de banii

pe care-i câ[tig. Adic` destul, din dou` slujbe bine pl`tite c`rora nu numai c`

le fac fa]`, [i sper s` se-ntâmple asta înc` zece, cincisprezece ani, pân` ies la

pensie, dar îmi las` [i timp s` scriu câte c`r]i vreau, de[i nu câ[tig un sfan] din

c`r]i. O fac doar pentru c`-mi place. Observ de ani buni cât de repede se go-

lesc conturile mele din banc` [i, simultan, cum se umple garderoba cu haine

femeie[ti nefolosite ori îmbr`cate o dat` la multe luni, când mai sunt scoase din

cutiile de carton ca ni[te cufere în care zac împ`turite pe sezoane. Sunt vreo

cincisprezece „cufere“ a[ezate unele peste altele într-o debara cât un dormi-

tor, cu rafturi de jos pân` sus pe unul dintre pere]i pentru perechile de pantofi

de toate culorile [i formele. Parc` ar fi Imelda Marcos. Nu iese o dat` în ora[ ori

la vreo sindrofie s` nu poarte pe ea câteva milioane vechi în haine [i bijuterii

[i nu m` îndoiesc c` ochii cunosc`tori care o privesc apreciaz`. Uneori mai

d`ruie[te din hainele care-o sufoc`, dar cel mai adesea prefer` s` le p`streze,

moda revine [i ea vrea s` fie la mod`, mereu ultimul r`cnet, nu e blestem mai

mare pentru o femeie. Sau poate o binefacere?

Culmea este c` e atât de frumoas`, o femeie coapt`, la cump`na dintre

vârste, c` ar fi minunat` în orice s-ar îmbr`ca, chiar [i-n zdren]e. Mereu am fost

uluit s` constat c`, spre deosebire de alte femei, n-a recurs niciodat` la bistu-

riu s`-[i remodeleze nasul, sânii, fesele, blondul ei nu e oxigenat, onduleurile

impecabile sunt naturale, mare noroc.

Nu face mai nimic toat` ziua, de[i are o slujb`, o sinecur` g`sit` de t`ticul

ei, mare mah`r în fostul regim comunist [i mare industria[ în noul regim capi-

talist. Nim`nui nu-i pas` c` [ade doar de vorb`, navigheaz` pe internet,

bârfe[te pe contul de facebook pe care [i l-a deschis printre primele, s` fie în

rândul lumii moderne, r`sfoie[te revistu]e glossy [i bea cafea dup` cafea, m`

[i mir c` nu i se revolt` ficatul. Toat` ziua bun` ziua, îndat` ce-[i încheie pro-

gramul de patru, cinci ore de lucru de mântuial`, e în vizite, prime[te rareori

acas` pe cineva, sus]ine c` n-are spa]iul necesar, de[i locuim într-o hardughie
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pentru dou` familii cel pu]in. Nu i-am spus niciodat` c` e zgârcit` [i nu vrea s`

ofere nim`nui nimic, a[ gre[i, fire[te, nu-i zgârcit` din moment ce î[i invit` prie-

tenele la restaurant, e mai degrab` lene[`, comod`, n-ar preg`ti un sandvi[

pentru minunatele ei surate pe care tot zice c` le ador` [i-i seam`n` de parc`

i-ar fi gemene. Ar putea comanda unei firme de catering [i s` se scuteasc` de

b`t`i de cap, au ap`rut ca ciupercile, dar [i atunci ar fi nevoit` s` strâng` dup`

ele. Prefer` s` n`scoceasc` pretexte [i s` umble din cas` în cas`. Sau nu sunt

eu în stare s` în]eleg. Multe nu în]eleg. De pild`, de ce e înnebunit` dup` bani,

are câ]i vrea.

Sau de ce e înnebunit` dup` sindrofii de orice fel. Mi-ar pl`cea s` tr`iesc

într-un cerc restrâns, dar ea sufer` dac` lipse[te de la vreo petrecere, mai ales

din lumea scriitorilor. Mi-am limitat rela]iile sociale la câ]iva dintre vechii colegi

de facultate, cei mai mul]i blaza]i, frustra]i c` n-au reu[it în via]`, m` invidiaz`

f`r` motiv, dar îmi sunt dragi, îmi place s` stau cu ei la un pahar de vin, s` dis-

cut`m despre nebunia vie]ii. Eloisa nu poate suferi discu]iile astea, a fost de

fa]` de vreo dou` ori, s-a plictisit cumplit, nu înceteaz` s`-mi spun` c`-mi pierd

vremea cu rata]ii mei, ar fi mul]umit` s` nu-i mai v`d. M` întristeaz`. Dar e unul

dintre lucrurile la care nu cedez. Contracareaz` cu sindrofiile scriitorilor, cena-

cluri, lans`ri de carte, workshop-uri, conferin]e, premiere, primesc zeci de in-

vita]ii s`pt`mânal, nici nu [tiu câte sunt, ea se ocup` de coresponden]a mea,

chiar [i de cea electronic`, spune c-o face ca s`-mi u[ureze munca. {i m` tre-

zesc târât peste tot, zile la rând, e nelipsit` la bra]ul meu, îi place s` fie oriunde

e centrul aten]iei, e de-a dreptul fericit`, str`lucitoare de fiecare dat`, roiesc în

jurul ei o mul]ime de spilcui]i c`rora le curg balele, ar fute-o acolo, pe loc, dar

ea r`spunde avansurilor numai cât s`-i înt`râte. M` distreaz`. Sau cred eu c`

le r`spunde numai atât, nu i-am controlat niciodat` agenda, n-am întrebat-o

unde se duce.

Eu scriu. E bucuroas` c` scriu [i-mi spune c` pleac` de-acas` doar s` m`

lase s` m` desf`[or. Ar trebui s-o ador. Dar [tiu c` ceva nu e cum ar trebui. M`

gândesc c` majoritatea dintre cei care m` tot v`d în lume sunt convin[i c` nu

m-am mai s`turat de promovare [i o bag pe ea la înaintare. Gre[it! Gre[it!

Gre[it! Detest sindrofiile.

Cu toate astea, tr`iesc cu ea de cincisprezece ani [i sigur o iubesc, nu doar

când se gudur` [i m` dorloteaz`, convins` c` nimeni pe lume n-ar face  pentru
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mine cât face ea. O iubesc mai ales în pat. E grozav`, n-am întâlnit femeie ca

ea. Sunt subjugat, prins, obsedat, pierdut, înl`n]uit, captivat, rob, uit de mine.

{tie [i profit`. Sunt un prost, dar nu m` pot schimba. M` îmbr`]i[eaz` când ies

din ea, de-abia îmi trag respira]ia, ame]it [i epuizat, [i primul lucru pe care mi-l

spune invariabil este c` sunt un b`rbat nemaipomenit [i c` a[ fi [i mai nemai-

pomenit dac` m-a[ apuca de scris înc` un roman. Sau s`-l termin odat` pe cel

început [i la care lâncezesc prea mult. A[a am ajuns s` scriu carte dup` carte.

De parc` ar fi ou`. Nu s-a mul]umit cu una pe an, am trecut la dou`, acum vrea

mai multe. Cum a putut Simenon [i tu s` nu po]i? îmi zice. O s`-mi crape capul

într-o bun` zi. 

Cu atâta amor ar fi trebuit s` apar` demult [i copiii, n-au ap`rut, nu dis-

cut`m despre asta, nu [tiu a cui e vina, simt c` e un subiect dureros pentru ea,

m-am convins când [i-a luat o pisic`, doarme la picioarele ei, nu o dat` m` zgâ-

rie când m` trezesc noaptea [i-o îmbr`]i[ez pe Eloisa. E singurul moment în

care Eloisa o alung`, înainte s` mi se ofere [i s` toarc` ea în bra]ele mele, chiar

[i adormit`.

{i mai face un lucru care m` amu]e[te. Când m` vede c` scriu la biroul meu

din bibliotec`, vine uneori neauzit` pe covorul în care i se afund` t`lpile, cu o

t`vi]` cu cafea aburind`, sau alteori m` îmbr`]i[eaz` pe dup` umeri [i înge-

nuncheaz` lâng` scaunul meu, cu b`rbia pe genunchii mei care încep deja s`

tremure a[teptând s` aud ce mai auzisem, nu-mi venea s` cred [i în continuare

nu-mi vine s` cred,

e[ti toat` lumea mea,

atunci devin o cârp`, sigur ajung cu ea în pat [i toate sfâr[esc cu gâfâieli [i

gemete. 

Nici m`car nu câ[tig din romanele mele, pia]a e proast`, sistemul nu-i ca-n

Occident, lumii pu]in îi pas` de c`r]i, nu cump`r`.

S` ne mut`m acolo, spune, o dat`, de zece ori,

nici s` n-aud! îi replic,

o s` scrii direct în francez`, insist` ea, doar [tii limba, ca prietenul t`u Virgil

T`nase,

am f`cut prostia s`-i povestesc cum îl cunosc de decenii.
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Îi retez mereu avântul, se repliaz`, doar ca s` atace [i mai puternic alt`dat`,

de obicei pân` nu ob]ine ce dore[te nu se las`. În vecii vecilor îns` n-am s` m`

mut în Occident!

Sigur auzise cumva de concurs, altfel n-ar fi insistat atâta s` plec la Torino

la Salon. M` tot întrebam cum de [tiuse ea înaintea mea, dar nu g`seam

r`spuns. Pân` la Roma, avionul era plin de românce care se întorceau la munc`,

turuiau întruna, sim]eau c` le[in` dac` nu povestesc vecinului prin ce-au tre-

cut sau la ce se a[teptau dup` revenirea în Italia. Erau nevorbite de zile [i

s`pt`mâni. Nu era nevoie s` m` angajez într-o conversa]ie cu ele, era suficient

s` dau din cap [i pricepeau c` empatizez [i sunt de-al lor. Îmi venea s`-mi iau

câmpii. Din fericire, erau [i câteva tinerele destul de frumoase, o pl`cere s` le

prive[ti, speram s` nu se duc` s` bat` str`zile sau s`-ncap` pe mâna unor pe[ti.

Î[i dep`nau pove[tile f`r` ru[ine. C`scam gura la ele, minunându-m` de

tr`s`turile frumoase [i închipuindu-mi ce troglodi]i, români sau italieni, le mân-

gâie [i se bucur` de ele.

N-aveam cum s` scap s` fiu de fa]` la lansarea traducerii,

un succes nebun! se bucura Eloisa,

îmi place s` cred c` era sincer`, scepticismul se citea pe chipul meu,

î]i spun eu! striga, î]i spun eu! Întotdeauna când am sim]it a[a ai avut suc-

ces!

Ce rost avea s-o contrazic, niciunul nu [tia ce-o s` m` a[tepte! 

Dar ea [tia totu[i mai multe, mi-am dat seama în ultima clip`, când am sem-

nat un fel de contract. Am vrut s` abandonez pe loc, dar a izbucnit în plâns

când a aflat,

nu se poate s` faci asta! Nu e permis! Cum o s` dai cu piciorul la o sut` de

mii de euro, care, din start, sunt ai t`i?!

M-am blocat. Nimeni nu-mi vorbise de o sut` de mii de euro. Chiar nu mai

în]elegeam, organizatorii erau secreto[i, spuseser` c` detaliile concursului le

vom afla la fa]a locului, dar, oricât de secretos ai fi, nu te joci cu sume

dintr-astea, pot face oamenii infarct.

Eram trei scriitori invita]i, fuseser` mai mul]i pe lista ini]ial`, dar se deroba-

ser`, iar cei trei r`ma[i se angajau sub semn`tur` s` participe la un concurs,

îndat` ce se încheia Salonul. În zece zile trebuia s` scriem fiecare câte un

roman, izola]i în nu [tiu ce vil`, tema ni se va sugera când vom ajunge la  Torino.
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Nu mi se p`rea prostie mai mare. Nu te joci cu scrierea unei c`r]i. Organizato-

rii ne pl`teau drumul, [ederea [i toate nevoile, f`r` exager`ri, treaba noastr` era

doar s` scriem. Am`nuntele le vom afla la fa]a locului. În contract se mai spu-

nea c` romanul care va fi apreciat câ[tig`tor va fi tip`rit de îndat`, dar nu [tiu

cum Eloisa aflase [i c` va fi pl`tit cu o sut` de mii de euro. Mi s-a p`rut ridicol.

Am refuzat, chiar dac` semnasem deja, n-aveau ce s`-mi fac`, renun] la

orice participare la Salon, n-o s` ajung sclavul unora care s` m` exploateze

dup` placul lor, eram chiar furios [i m` preg`team s`-i scriu un email dis-

trug`tor [i plin de venin traduc`toarei c`r]ii mele, Beatrice, convins c` era

amestecat` în vreo ma[ina]iune mafiot`. Beatrice e o blond` superb`, la vâr-

sta la care o femeie poate cuceri pe oricine, doar s`-[i pun` asta în cap. Cum

de se ocupa de literatur` [i nu de altceva a fost mereu un mister pentru mine.

Când m` preg`team s`-i scriu, era o perioad` în care citisem câteva c`r]i des-

pre crima organizat` [i cam tot atunci ascultam în prostie muzica mafiei cala-

breze ’Ndragheta, primit` de la na[ul meu Horia, sim]eam c` m` lini[te[te [i

inspir`. {i, fire[te, în asemenea condi]ii toate nu puteau s` se învârt` în capul

meu decât în jurul Mafiei!

Nu se poate s` renun]i! striga Eloisa. Cum s` dai cu piciorul la o sut` de mii

de euro?

De unde i-ai scos [i pe `[tia? întrebam.

Î]i spun eu, atât o s` iei pe cartea pe care o s-o scrii acolo!

Am râs în hohote. Dar am cedat, din nou, la urma urmei o s` fie înc` o ex-

perien]`, n-o s`-mi cad` coroana dac` accept. În contract nu se spunea nimic

de vreo penalizare, în caz c` nu e[ti în stare s` scrii romanul, a[a c`, pân` la

urm`, puteam lua totul [i ca pe o excursie mai ciudat`. M`car s` m` bucur de

o [edere la Torino, numai minun`]ii auzisem despre ora[, dac` o s` stau zece

zile în lini[tea unei vile înconjurate de trandafiri [i leandri n-o s`-mi strice. De

mult m-am obi[nuit s` întorc mereu lucrurile în favoarea mea, nu e greu.
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