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Partea întâi

AEROPORTUL
1
Nu, nu cred cã e vorba de femei; nu e vorba de nici una
dintre teoriile pe care fiecare generaþie le-a formulat sau le-a
repetat în legãturã cu ele.
Tot aºa cum nu e vorba nici de vreo dramã amoroasã.
Amorul a fost frumos, femeia a fost superbã ºi plinã de toate
virtuþile cu care-i hãrãzit dintotdeauna trupul ei.
E vorba, însã, de oameni; de ceea ce ar vrea sã ajungã ei ºi
ce loc ocupã în aceste planuri soarta semenilor lor.
E vorba de oamenii care-ºi gândesc rosturile ºi îºi plãnuiesc
viitorul dupã cele mai bizare teorii sau dupã cele mai stranii
instincte. Atât de stranii, depãºind atât de mult gândirea normalã
ºi limitele raþionale ale existenþei, încât reajung cumva din
nou între limitele aparente ale logicii umane. Atât de stranii
dar atât de încãpãþînat construite în inconºtienþa lor, încât ajung
sã parã fireºti ºi rezultate chiar dintr-o gândire neviciatã,
pãstrând în aparenþã trãsãturile a ceea ce s-ar putea credecã e
normal ºi cã se poate deduce aplicând elemente de logicã.
În fapt, însã, aceste fiinþe absurde reuºesc pentru câte o
clipã sã ne contamineze de absurditate ºi sã ne impunã pe
neobservate premisele lor false. De aici încolo totul pare firesc,
fiindcã superba logicã îºi desfãºoarã legile ei de neclintit
dezvoltând falsul pânã la cele mai grave consecinþe.

2
Cunoºteam teoria aceasta, dar aplicabilã la anumite categorii
de persoane malefice care te manipuleazã; la demagogiile care
te încalecã sau la escrocheriile care te lasã cu fundul gol.
În cazul de faþã, fiind vorba în ultimã instanþã de o poveste
de dragoste, cu toate cã sunt sigur cã nu vorbesc despre ea ca
femeie, cu toate cã sunt sigur cã toate sentimentele ºi
resentimentele mele nu sunt adresate ei ca femeie, nu ºtiu cum
sã explic faptul dar ea, femeia, apare ºi intrã în joc precum
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toate celelate categorii de manipulatori. Apare fãrã voia mea
ºi poate induce în eroare aºa cum am pãþit ºi eu prima datã.
Poate induce în eroare cu pãrul ei cãzând bogat ºi încadrândui chipul de pãpuºã, sau ridicat într-un coc sofisticat care-i
schimbã deodatã trãsãturile, fãcând-o sã domine cu eleganþã
petrecerile mondene ºi recepþiile oficiale.
Cum s-a întâmplat ºi cu mine prima oarã când, privind pe
urmele ei, în piaþa traversatã de soldaþii triumfãtori, i-am spus
corespondentului de la „Siempre” cã n-o admir pe ea, ci îi
admir mersul plin de vocaþie femininã. Dar acela, cu suficienþa
simpaticã de adevãrat american latin, mi-a trântit-o fãrã sã-ºi
punã prea multe probleme de politeþe:
- Crezi? Mie mi se pare cã-i mai degrabã un mers de
soldãþoi!
- Asta dacã, în loc sã-l priveºti, îi asculþi doar bocãnitul
tocurilor! am replicat eu cu un ton cam neprietenos care l-a
fãcut pe el sã adauge:
- Poate cã ai dreptate. N-am fãcut precizarea: de soldãþoi
cãruia i se miºcã grozav de tentant fesele.
ªi, privind dupã ce spunea el cã i se miºcã tentant, am rãmas
ultimii în piaþa plinã de hârtii, de flori cãlcate în picioare ºi de
umbrele turlei catolice întinse pânã lângã noi. Eu, într-o tãcere
rea, ofensatã, el, cu zâmbetul de cabaleros metis, care-i dãdea
atâta siguranþã de sine.
- Orbi sã fim ca sã nu ne impresioneze aºa ceva!... Cuervas,
adicã, mã tachinã el considerând, la temperamentul lui de
palavragiu zãpãcit, cã prietenia cu mine consta în a face jocuri
de cuvinte licenþioase bazate pe inadvertenþe de semnificaþie
dintre înþelesurile limbii mele ºi ale limbii lui... Ce hombre, nu
mai înghiþi prosa ligera? Ziceai cã suntem latini amândoi;
latinii au umor!
- Latinii, da: Gustavo, Richardo, Alfredo, Adolfo, Rodolfo!
îl pusei eu la punct înºirându-i toate surogatele de nume
germane ale conaþionalilor sãi; nemþi cu „o” în coadã, asta
sunteþi!
- Hereje, ereticule, atâta-þi spune þie la razon humana! Nu
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vezi cã, dacã ne-am fi întâlnit ºi-n leagãn, ºi tot ne-am. fi
înþeles! Cum se spune la voi „du-te ºi cumpãrã o varzã din
piaþã”?!
- Aici nu e vorba de asemãnare de limbã, ci de filozofie de
viaþã, i-am rãspuns înciudat.
- De civilizaþie, adicã!
I-am vãzut râsul amuzat cu care se pregãtea sã spunã o
tâmpenie plinã de umor dubios ºi i-am retezat-o:
Sã nu-mi serveºti acum ºi gogomãnia aia cu la sifilisation,
cu care-l tachinezi pe francez, cã la mine nu se prinde!
- ªtiu, pentru tine pãstrez glumele mele cele mai fine, cele
mai rafinate, cele mai intelectuale; tu eºti fratele meu mai mare
de care mã despart trei continente ºi, dacã þinem seama ºi de
Atlantida, patru! Dar ce sã-i faci dacã globul ãsta pe care
vieþuim este atât de mic! Uite ce spirit apropiat avem!
- Ricardo, Alfredo, Adolfo..., am repetat eu maliþios, pentru
ca sã-l aud deodatã strigând:
- Pe mine mã cheamã Jesus; Jesus Sarniento Lopez! Eu nam nimic germanic; mai degrabã iudaic, dacã vrei. ªi aflã cã
am aceleaºi gusturi cu tine: cred în religia patronului meu de
nume, dar asta nu mã-mpiedicã sã ador, în loc de moaºte,
miºcarea feselor colegei noastre care reprezintã marele
hebdomadar al marii puteri!
- „Marele hebdomadar”, pe dracu! I-ai citit articolele?
- Da! Când o citesc înclin sã cred cã e mai bun reporter de
radio, iar când o ascult, mã gândesc la apariþia ei care poate
fascina la televiziune!
- Iar când o vezi fãcând reportaj la televiziune, zici c-ar fi
mai bunã dansatoare de bar!
Asta i-a plãcut. Era în spiritul lui; al cinismului lui de copil
prost crescut.
- Bravo, Hombre! Nu toate lucrurile de care ne e poftã
trebuie ºi admirate. Omului modern îi e ruºine de propriile-i
gusturi ºi ºtie sã facã umor pe seama lor.
- Tu ai face umor ºi pe seama ºtreangului de care atârnã
viaþa mamei tale!
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- Aº face! Semnul suprem de inteligenþã umanã e umorul.
Ba chiar ºi la unele animale superioare se observã asta. Nu
cred în inteligenþii posaci; diferenþa dintre ei ºi noi este ca de
la rinocerul obtuz, suspicios ºi agresiv, la delfinul simpatic ºi
atât de inventiv. Umorul este pavãza mea, arma mea, drogul
meu, doppingul meu ºi, faute de mieux, în închisoare în cazarmã
sau în junglã, amanta mea.
- Amanta ta urâtã ºi nespãlatã!
- De ce?
- Pãi dacã seamãnã cu umorul vulgar pe care-l faci.
- Ascultã, Hombre, umorul nu e vulgar sau rafinat? umorul
este bun sau rãu, generos sau meschin, distrugãtor sau
reconfortant; ca ºi o femeie!... Uite cã a ta îþi vine înapoi!
Pãºeºte iarãºi þanþoº prin piaþã; jur cã e o femeie distrugãtoare,
devoratoare; n-are nimic reconfortant în ea!
Într-adevãr, cu paºii ei întinºi, cambraþi, cu þinuta suplã,
provenind neîndoielnic dintr-o copilãrie purtatã prin ºcoli de
balet, blondã, sportivã, fireascã în miºcãrile care o dovedeau
lipsitã atât de complexe cât ºi de prejudecãþi, ca un centru de
interes care existã ca atare fãrã sã-ºi dea seama de aceastã
calitate, ca un sputnic mic ce aterizeazã vertiginos ºi cu totalã
siguranþã, ea reintra în piaþã biciuindu-ºi cu indicaþii precise
colaboratorii din echipa de filmare, indicând cu gesturi sigure
ºi pricepute camerele, blendele, operatorii de sunet, bifând
din simpla rotire a mâinii cu degetul întins clãdirile ce trebuiau
prinse în obiectiv, marcând printr-o scurtã deschidere a braþelor
(deschidere, ca ºi atunci când te-ar fi îmbrãþiºat, dar neavând
nimic calm în ea) unghiul ce trebuia cuprins ºi amplasându-ºi
cu scurte dar autoritar-expresive miºcãri din degete
interlocutorii, niºte bãrbaþi viguroºi sau bãtrâni cu profunde
expresii de luptãtori pe feþele încercate, care o urmau executând
indicaþiile ei, neîndemânatici ºi lipsiþi complet de personalitate,
ca niºte copilaºi de grãdiniþã dornici sã se pozeze ºi sã-ºi
primeascã prãjitura promisã. Cu gesturi energice ale mâinilor
ei atât de fine, ca un cãprar, ea îi alinia, îi aºeza, îi aranja, le
brutaliza chipiele ºi le întorcea nasurile cãtre lumina care
convenea ochilor ei scrutãtori daþi cu fard de culoarea libelulei.
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Iar fioroºii luptãtori fãceau eforturi uriaºe sã se pãstreze dupã
voia ei! Ca niºte fiare carnivore urcate pe scãunele de circ.
Ei nu-i pãsa, considera firesc sã fie ascultatã ºi, mai firesc,
sã facã treaba asta cu toatã competenþa, într-un ritm precis în
care nu era vorba atât de dãruire cât de siguranþa de sine,
aºezându-ºi echipa, studiindu-ºi personajele ºi formulându-ºi
în acelaºi timp vorbele cu care avea sã înceapã reportajul.
Muncea intens, cu conºtiinciozitate, cu o conºtiinciozitate atât
de mare încât te fãcea sã n-o mai admiri ca femeie, sã nu-i mai
contempli linia elegantã a ºoldurilor marcatã de centironul sub
care-i intra bluza, sã nu te mai tenteze buzele ei frumos
modelate ºi obrazul fin, sã nu mai cauþi sã-i citeºti într-adevãr
adâncimea ochilor sau sã-i ghiceºti sub miºcarea greului pãr
strãlucitor ca o fascinantã undã metalicã, atracþia rozã din lobul
urechii. Muncea intens extirpându-þi (sau, mai bine zis,
electrocutându-þi, dizolvându-þi, spulberându-þi) orice instinct
de a o vedea sau a o aprecia ca femeie, impunându-þi brutal,
categoric ºi pe moment numai atributele ei de fiinþã în plinã ºi
deplinã activitate: pricepere, decizie, siguranþã de sine, precizie.
Un superb automat blond cu sâni involþi ºi talie superb
mulatã, ale cãrui miºcãri elegante pe picioarele sculptural
alungite, executau cu vocaþie un foarte intelectual proces de
producþie a showului de televiziune.
ªi numai eu, cu abur de îndrãgostit în priviri, eram în stare
sã exclam:
- Aiurea, Jesus!... Sã-mi taie mie los cohones dacã ãsta-i
mers de soldãþoi; e mers de balerinã.
- Alea or sã-þi cadã ºi aºa, dupã cum îþi curg balele! ªi
apoi, mã tachina el, nici nu ºtiu despre ce este vorba; ai rostit
ceva în limba spaniolã; dar spaniolii pe noi doar ne-au
descoperit; n-au reuºit sã ne ºi cucereascã.
Simþind de la distantã cã era vorba de ea, fata ne acordã o
secundã de zâmbet prietenesc, poate chiar camaraderesc,
oricum automat ºi lipsit de orice interiorizare, prin care ne
neglija total. Apoi abia, ca aducându-ºi aminte sau dându-ºi
seama, fixã c-un gest autoritar direcþia frunþii unui soldat cãtre
soarele care-o nimba pentru a scoate efecte simbolice în cadrul
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filmat ºi veni la noi cãutând în poºetã.
- Pentru voi, spuse ea întinzându-ne ca de obicei un set de
fotografii; sunt grozave, eu am folosit doar douã.
- Iar noi ne vom înfrupta din toate firimiturile de la masa
reginei; îi rãspunse Jesus cabotinând cu ondulaþiile expresive
ale trupului lui metis, din fibrã elasticã, ce exulta umor chiar
numai prin miºcare.
Ea ne zâmbi tot formal, dar de data asta ca un copil bun.
Mai mult, chiar: Fãcea totul automat, cu îndemânarea unei
afaceri curente, nepermiþându-ºi sã stea pe loc, ci înaintând
cu priviri atente spre echipa pe care ºi-o pãrãsise doar pentru
o clipã. N-am sã uit niciodatã zâmbetul ei dulce ºi darnic de
copil, care se desena pe aceeaºi faþã ai cãrei ochi exprimau
altceva; o preocupare în alt domeniu.
De ciudã, i-am spus lui Jesus ca ºi cum i-aº fi tras la karate
o muchie de palmã:
- Boule, hereje! Ãsta-i mers de soldãþoi?! E mers de
reginã!

3
Nu mai ºtiu unde s-au petrecut toate astea. Sau, mai bine
zis, unde nu s-au petrecut. Pentru cã s-au petrecut de
nenumãrate ori, în nenumãrate localitãþi eliberate de cãtre acei
militari fioroºi pe care ea îi îmblânzea pânã la non-voinþã în
faþa întrebãrilor pe care li le punea. Ochii mei avizi,
concupiscenþi, tulburi ºi fascinaþi, au urmãrit-o mereu ºi au
descoperit-o mereu astfel.
ªi, mereu, am simþit nevoia sã-mi rãzbun timiditatea
spunându-i lui Jesus o vorbã urâtã, mai mult invectivã decât
glumã.
Pentru cã el era de vinã. El mi-o scosese pentru prima oarã
în cale sau mã fãcuse sã iau cunoºtinþã de prezenþa ei pe aceastã
lume. Pe aceastã lume, despre care, tot el, pretinde cã este
prea micã ºi cã, pe sfera ei, ne ducem viaþa prea în familie.
Exemplul care concretiza ºi confirma aceastã idee era însuºi
faptul cã el ºi cu mine ne-am simþit prieteni de când lumea cu
toate cã, din colþul meu de Europã ºi pânã în colþul lui de
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Americã Latinã, este o distanþã geograficã atât de mare încât
poate cã numai cea dintre poli o întrece. S-a aºezat lîngã mine
atât de firesc pe banca albã din aeroportul straniu, încât am
impresia cã ºi vorba am început-o de la jumãtate, ca ºi cum
am fi fost în continuarea discuþiei.
- ªtii care-i diferenþa dintre mine ºi dumneata? m-a
chestionat cu zîmbet metis pe faþa-i bãrboasã.
- Care? am întrebat ºi eu c-o bucurie sincerã pentru faptul
cã se apropiase de mine.
Iar el a schimbat imediat ºi pentru totdeauna apelativul:
- Tu eºti un ateu ortodox, pe când eu un ateu catolic!
Mi-am amintit cã-n timpul golurilor de aer, pe când zburam
peste cercul polar, aºa cum n-am sã înþeleg niciodatã de ce
prin zonele de frig distanþele aviatice sunt mai scurte, un
reverend în sutanã scurtã s-a ridicat din fotoliul lui ºi,
sprijinindu-se de braþul stewardesei, a întrebat cine vrea sã i
se citeascã rugãciuni la staþia de amplificare. Avea o figurã
bizarã ºi supãrãtoare. Guleraºul alb, care se aplicã atât de firesc
pe gâtul pastorilor noºtri europeni, fãcându-i sã semene cu
niºte pedante profesoare de matematicã, nu se potrivea deloc
mutrei lui unsuroase de proxenet dintr-un Chinatown
occidental. Din pricina asta, din pricina faptului cã, în fãþãrnicia
ochilor lui înguºti ºi a obrazului verzui, era ceva ce nu se
potrivea cu mironoseala drept-credincioasã a preoþilor noºtri,
am ripostat cam neprietenos:
- ªi dacã ocupaþi difuzoarele cu rugãciunile dumnealui, noi
ateii ce facem?
Exageram, desigur; bravam faþã de propriul meu misticim
pozând în raþionalist laic, dar am auzit un hohot sãnãtos în
spate. Al unui om cu poftã de umor. Atâta poftã de umor, încât
scotea din râs chiar sunete muzicale. Asta m-a fãcut sã mã
întorc, cu toate curentãrile înþepãtoare ce-mi treceau pe undeva
din pricina bâþâielii avionului în golurile de aer. M-am întors,
spre disperarea stewardesei, ºi i-am vãzut faþa voioasã, cu ochii
mici ºi înþepãtori, fruntea desenatã numai în încruntãturi
verticale, formînd cu nasul scurt ºi pomeþii proeminenþi insule
de piele mãslinie. Insule parcelate de ºerpuirile groase ale
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