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Aceastã carte descrie împrejurãrile în care am pãrãsit
România, cu o zi înainte de a împlini 26 de ani. Consider
publicarea ei mai întâi în limba românã un fel de întoarcere în
þarã, chiar dacã numai simbolicã, dupã mai bine de 44 de ani.
Le mulþumesc din suflet lui Alex. ªtefãnescu – care apreciase
cartea mea precedentã Un viitor luminos – pentru oferta de a
include Inele de hârtie în colecþia domniei sale la Editura
Pleiade ºi prietenului meu Paul Budimir – care m-a convins de
necesitatea traducerii în limba românã a ambelor manuscrise
– pentru cã mi-au înlesnit aceastã întoarcere.
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Era anul 1968. Aveam 22 de ani. Lumea mea, singura pe
care o cunoºteam – rigidã, nemiloasã ºi închistatã – era în
rãzboi cu lumea liberã. Istoricii ºi politicienii îl numeau „rãzboi
rece”. Era într-adevãr rãzboi – unul foarte sângeros îndreptat
împotriva neamului meu, care fusese rupt de restul lumii.
Contactele dintre noi ºi cetãþenii strãini nu erau permise. În
acel an am avut norocul sã întâlnesc o fatã pe care o chema
Ariella ºi venea din lumea liberã. Mi-am deschis inima cãtre
ea ºi ea ºi-a deschis inima cãtre mine. Pentru noi, dintr-o datã,
n-a mai fost rãzboi ºi cele douã lumi s-au fãcut una. În minþile
noastre totul a fost atât de simplu.
Aceasta este povestea noastrã din acele vremuri.
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CAPITOLUL 1
Ajunul Paºtelui ortodox, 1968, Bucureºti.
O vãzusem în lunea aceea doar din profil. Pãrea foarte grãbitã
ºi silueta ei a trecut ca o sãgeatã prin holul Facultãþii de Drept,
cu faþa zâmbitoare întoarsã doar o clipã spre mine, suficient ca
sã mi se întipãreascã în memorie pentru totdeauna. Apoi a
dispãrut din ochii mei la fel de iute, ca o gazelã înghiþitã de
savanã, lãsându-mã pe gânduri.
În zilele urmãtoare, am cãutat-o cu neliniºte în suflet,
cercetând chipurile care intrau ºi ieºeau pe uºa principalã.
Dispãruse. Mi-a trecut prin minte gândul cã venise la congres
doar pentru o zi. Dar nu, nu puteam sã cred. Totul din înfãþiºarea
ei îmi spunea cã era strãinã. ªi asta m-a bucurat, dar m-a ºi
speriat, în egalã mãsurã.
Apoi a venit sâmbãta, ultima zi a celui de-al 12-lea Congres
Internaþional de Lingvisticã ºi Filologie Romanicã. M-am
prezentat la lucru mai devreme, cu speranþã în inimã, refuzând
sã cred cã aceasta era ultima mea ºansã de a o vedea pe tânãra
care m-a încântat cu apariþia ei de-o clipã. Mi-a plãcut puþinul
pe care l-am remarcat la ea; pãrul culoarea corbului, strâns într-o
coadã ce i se legãna de pe un umãr pe celãlalt, buzele rotunde ºi
senzuale ºi pielea mãslinie care îmi amintea de þigãncile de la
Lupoaia. Nu voiam ca participanþii la congres ºi vraja creatã de
zumzetul vocilor în limbi strãine din holul facultãþii sã disparã,
sau, cel puþin, nu voiam sã se întâmple aºa ceva înainte ca sã o
pot revedea pe tânãra strãinã care mã fermecase. Gândul ãsta
m-a fãcut sã reflectez mult în sãptãmâna aceea la paradoxul pe
care-l trãiam. Eram în anul trei la universitate, studiam limbi
strãine ºi, totuºi, era pentru prima oarã când mã atingeam de
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strãini, în sens literal, atunci când treceau pe lângã mine, sau
chiar când mi se adresau. Mulþi dintre colegii mei studenþi nu
aveau o astfel de ocazie. Contactul dintre noi ºi strãini, în special
vestici, nu era permis, decât dacã era autorizat în mod expres.
Aºadar, mã simþeam privilegiat ºi norocos ºi zâmbeam în sinea
mea la gândul cã eram unul dintre cei câþiva studenþi, buni
vorbitori de limbi strãine, pe care decanul nostru i-a împrumutat
Comitetului de Organizare al congresului, ca sã ajute participanþii
sã ajungã în sãlile unde se þineau lucrãrile ºi sã rãspundã la
întrebãrile acestora. Am fost prelucraþi sã evitãm discuþiile
politice dar, în caz de nevoie, trebuia sã avem în vedere
supremaþia sistemului nostru politic asupra sistemului lor ºi sã
le amintim cã în þara noastrã nu mai exista exploatarea omului
de cãtre om, cã nu aveam ºomaj ºi cã fiecãruia i se asigura un
loc de muncã; cã în societatea noastrã nu erau întreruperi ale
producþiei datorate grevelor nici nesfârºite negocieri între
muncitori ºi fabrici ºi uzine. Sistemul nostru era echitabil pentru
toþi. Aveam, aºadar, toatã libertatea pe care o doream ca sã ne
concentrãm asupra principalei datorii, aceea de a construi un
viitor luminos pentru fiecare, aºa cum ne promiteau mereu
conducãtorii noºtri. Mulþi dintre noi ºtiam cã vorbele
conducãtorilor noºtri erau simple palavre ºi nu îi credeam. Aºa
încât, se pãrea cã ajunsesem la un fel de înþelegere nescrisã ca
ei sã ne mintã pe noi iar noi sã-i minþim pe ei. Spuneam da în
faþa lor ºi nu în sinea noastrã. În felul acesta fiecare mai câºtigam
o zi – ei continuau sã ne conducã iar noi continuam sã trãim.
Fusesem pus în dimineaþa aceea la uºa de la intrarea
principalã. Primul grup de participanþi care a sosit vorbea
germana, o limbã pe care n-o ºtiam dar o puteam recunoaºte.
Erau bine dispuºi ºi râdeau cu voce tare. Când s-au apropiat de
mine, un domn chel, între douã vârste, din Germania Democratã
le-a cerut celorlalþi sã se opreascã, s-a întors spre mine ºi, întro româneascã aproximativã, arãtându-mi ºase degete, m-a
întrebat: „Ce numãr este ãsta în româneºte?” Am fost luat cam
pe nepregãtite dar am rãspuns „ªase” ºi toþi au izbucnit într-un
râs zgomotos. „Bun bãiat, grozav!” a zis el, dându-mi o scatoalcã
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zdravãnã pe spate. Mai târziu aveam sã aflu cã sunetul lui „ºase”
al nostru semãna cu Scheiße din germanã care la ei însemna
„caca”. Tovarãºul profesor din Germania de Est era hâtru. Avea
simþul umorului ºi asta mi-a plãcut la el. Pãrea un pic mai relaxat
decât mine ºi compatrioþii mei.
Dupã douã ore am fost schimbat de la uºã. Îmi era ciudã, pentru
cã n-o mai puteam vedea pe fata cu coada de culoarea corbului,
dacã avea sã reaparã, aºa cum speram eu. Puþin mai târziu, am
aranjat sã fac schimb de locuri cu un alt coleg ºi m-am instalat
din nou la uºa principalã, cercetând chipurile din foaier, iar cu un
ochi fiind atent la aleea care venea dinspre Bulevardul 6 Martie
spre intrarea în Facultatea de Drept.
În jurul prânzului, una dintre profesoarele mele tinere de
spaniolã a intrat grãbitã.
„Buenos días, Señora Profesora,” am salutat-o zâmbind pe
tovarãºa Panduru. Aveam o înþelegere sã vorbim în limba
spaniolã cât mai mult în afara orelor ºi eram bucuros cã spaniola
îmi permitea sã evit termenul urât de „tovarãº”.
„¡Hola Flonta! ¿Cómo estás?” m-a întrebat ea, aruncându-ºi
privirile spre cele câteva persoane din foaier.
Mi-a spus cã avea programatã o întâlnire cu o italiancã pe
care nu putea sã o onoreze pentru cã apãruse o altã problemã
importantã. Apoi m-a întrebat dacã m-am împrietenit cu vreun
strãin.
„N-avem voie,” i-am rãspuns.
„ªtiu!” ªi-a rotit ochii împrejur ºi, cu un aer de frondã, mi-a
spus cã ea s-a împrietenit cu câþiva spanioli ºi cã era foarte
bucuroasã de asta. În anul urmãtor, avea sã facã cerere de
paºaport ºi spera sã-l obþinã ºi sã poatã merge în Spania.
ªtiam cã nu putea sã schimbe lei româneºti ºi am întrebat-o
cum avea sã rezolve problema asta.
„Prietenii mei mi-au promis cã mã vor ajuta. Odatã ºi odatã
am sã le restitui împrumutul cumva, bineînþeles” a rãspuns foarte
sigurã pe ea; în timp ce vorbea, ochii erau îndreptaþi spre uºile
de la sãlile de conferinþã.
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„Perdona,” spuse, lasându-mã în expectativã, ºi îºi fluturã
mâna spre o tânãrã care ieºea dintr-o salã. Brusc, inima mea a
început sã batã de parcã voia sã-mi sarã afarã din piept. Era fata
cu pãrul împletit în coada de culoarea corbului, care îi zâmbea
ºi o saluta pe Señora Panduru, fluturându-ºi mâna. S-au apropiat
una de cealaltã la câþiva metri de locul unde eram eu ºi au
schimbat câteva cuvinte. Apoi, împreunã, s-au apropiat de mine.
„Aº vrea sã-þi fac cunoºtinþã cu Signorina Ariella Dal Seno,”
spuse Señora Panduru. „Flonta este cel mai bun student al meu,”
minþi ea.
I-am sãrutat mâna Ariellei, aºa cum se obiºnuia la noi cu
doamnele. Ea s-a înroºit, aproape retrãgându-ºi-o, pentru cã îi
era strãin acest tip de galanterie.
„Ai grijã de ea, Flonta, e ºansa ta sã vorbeºti cu o italiancã,”
spuse Señora Panduru, de data asta în româneºte, zâmbind. Apoi
a plecat.
Inima îmi bãtea la fel de repede ca ºi cum aº fi alergat ultima
sutã de metri ai unui maraton. Dorinþa mea de a face cunoºtinþã
cu fata asta, care m-a dominat întreaga sãptãmânã, s-a îndeplinit
ºi acum eram fãrã glas. ªtiam cã trebuia sã spun ceva. Eram
bãiatul la urma urmelor ºi asta se aºtepta de la mine. Ariella a
fãcut lucrurile mai uºoare, mutându-ºi privirea de la mine spre
tovarãºa Panduru care ajunsese deja afarã din clãdire ºi cobora
scãrile Facultãþii de Drept.
„Signorina Dal Seno, sunteþi prima tânãrã din Vest cu care
vorbesc în viaþa mea,” am spus sperând sã o impresionez. ªi,
judecând dupã mirarea ei, chiar am impresionat-o.
„Într-adevãr?” spuse aproape îngânând, vãdit surprinsã ºi
încântatã. „Dar, stai,” a continuat jumãtate în glumã, jumãtate
în serios, „sã începem cu dreptul. Spune-mi Ariella. Mi-ar face
plãcere.”
„De acord,” am spus uºor încurcat.
Ariella cu coada ei lungã, arãtând mai degrabã ca o ºcolãriþã
silitoare, pãrea mult mai tânãrã pentru vârsta ei; când zâmbea,
buzele ei bine conturate lãsau sã se vadã niºte dinþi albi ca perlele
care strãluceau în contrast cu pielea ei mãslinie. Privind cu
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admiraþie aceastã încântãtoare fatã imperialistã, toate învãþãturile
primite de la regimul nostru – cum cã þãrile capitaliste ºi, implicit, cetãþenii acestora, erau duºmanii noºtri – s-au dus pe apa
sâmbetei. Toate legile care împedicau relaþiile dintre noi ºi ei au
devenit pe loc irelevante, în ciuda regulilor.
La vremea aceea, erau douã tipuri de crime pe care le puteai
sãvârºi: propagandã împotriva sistemului socialist ºi trãdare –
diferite tipuri de trãdare – faþã de Stat. Legislaþia era scrisã în
puþine cuvinte dar avea aplicaþie largã ca sã permitã Securitãþii
sã acþioneze împotriva unui suspect dupã bunul ei plac. Oricine
putea deveni suspect în orice moment. Pedeapsa era pânã la
douãzeci de ani de închisoare ºi confiscarea averii ºi, uneori,
chiar moartea.
„La ce conferinþe ai participat pânã acum?” m-a întrebat.
I-am spus cã n-am participat la niciuna pentru cã noi, studenþii,
eram acolo doar ca sã le fim ghizi participanþilor. A pãrut uºor
dezamãgitã, dar mi-a spus cã îi pãrea foarte bine cã a venit la
congres pentru cã era interesatã în lingvistica structuralistã ºi cã
deja fãcea cercetãri în acest domeniu. Era cu câþiva ani mai
mare decât mine ºi absolvise cu trei ani în urmã Universitatea
de Stat din Milano. Apoi, ca ºi cum am fi fost deja buni prieteni,
m-a întrebat:
„Ce faci în dupã-amiaza asta?”
„Nu ºtiu… nimic special,” am spus repede. Întrebarea ei m-a
luat prin surprindere pentru cã a venit pe neaºteptate.
„Poate vii în excursia la Muzeul Satului. Am auzit cã este pe
malul unui lac minunat. Ai fost acolo?”
Mi-a plãcut întrebarea ei. Puteam spune nu? Asta ar fi trebuit
sã fac dacã era sã respect regulile. Dar cum o puteam refuza pe
fata asta încântãtoare? Cine ºtie dacã eu aº fi avut curajul sã o
invit pe ea? Poate nu, date fiind restricþiile care ni se impuneau.
În urechi îmi suna interdicþia de a accepta invitaþii sau cadouri
de la strãini.
„Da, am fost acolo de câteva ori.”
„Ne vedem aici dupã urmãtoarea conferinþã?” m-a întrebat
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Ariella.
„Desigur,” am rãspuns cu nerãbdare.
„Pe curând!” spuse, învãluindu-mi sufletul cu privirea ei.
„Pe curând!”
A plecat ºi, dupã câþiva paºi, s-a întors ºi mi-a fãcut cu degetul
în glumã: „Ai grijã, sã nu întârzii la prima noastrã întâlnire!”
„Fii liniºtitã, nu mã miºc din locul ãsta,” am spus râzând. Nu
puteam crede cã mi se întâmpla mie asta.
N-am plecat. Trebuia sã rãmân la postul meu ca sã vãd dacã
vreunul din imperialiºtii aceia pãrãsea sãlile de conferinþã, unde
mergeau, ce fãceau ºi sã alertãm autoritãþile sã ia mãsuri la timp
pentru a preveni ca strãinii sã comploteze împotriva noastrã.
Sau… sã vrea sã se împrieteneascã cu noi.
Desigur, Ariella era foarte directã, deºi la prima vedere lãsa
impresia cã e o persoanã timidã. Eram tot mai intrigat, atras de ea.
ªi speram din toatã inima cã nu se va rãzgândi în legãturã cu
excursia.
Uºa sãlii de conferinþã s-a închis în urma ei. Prin minte mi-a
trecut gândul cã aº putea sã mã iau dupã ea sub un pretext
oarecare, rugând pe unul dintre colegi sã-mi þinã locul. În schimb,
m-am dus în ghereta instalatã temporar pentru noi, studenþii
ghizi. Nu mai rãmãsese mult spaþiu, pentru cã era înþesatã de
persoane. Nori denºi de fum pluteau peste tot, nori mici care se
uneau cu alþii mai mari, dupã care erau dispersaþi de mâini
experte, doar pentru a fi inhalaþi de piepturi tinere care tuºeau.
Tovarãºii mei stãteau înghesuiþi în gheretã ºi devorau cu nesaþ
þigarã dupã þigarã. Erau þigãri strãine, în special Kent. Þigãrile
strãine se gãseau doar în magazinele speciale, cu plata în valutã,
la care aveau acces vizitatorii strãini ºi membrii de partid de
rang înalt, sau pe piaþa neagrã. Pe piaþa neagrã se gãseau mai
multe mãrci de þigãri strãine, dar, din cine ºtie ce motiv, þigãrile
Kent au devenit o fixaþie pentru români. Kent-urile te ajutau sã
cumperi un televizor color sau un mult râvnit video-recorder
precum ºi alte mãrfuri de contrabandã importate din Vest; un
carton de Kent te ajuta sã-þi pui o protezã dentarã sau te plasa în
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faþã pe lista de aºteptare la un faimos specialist, în timp ce un
pachet îþi deschidea tot felul de portiþe care altfel þi-ar fi rãmas
închise. Þigãrile Kent erau valuta ilegalã acceptatã tacit de cãtre
regim ºi, atâta timp cât nu erai prins asupra faptului cã le cumperi,
erai în siguranþã.
M-am aºezat lângã Iulia, care mi-a oferit o þigarã. În spiralele
de fum care îmi ieºeau din gurã întrezãream chipul Ariellei,
zâmbetul ei cuceritor, pãrul ei negru ca tãciunele, dar deodatã
m-a apucat panica: ºi dacã se rãzgândeºte? Nici nu voiam sã mã
gândesc la asta ºi, pentru a-mi alunga aceastã temere, am întins
braþul ca sã împrãºtii inelele de fum. Dar am greºit crezând cã-mi
pot alunga din minte gândul acela cu un simplu gest. Îi simþeam
lipsa. Spontaneitatea ei, naturaleþea cu care mi-a vorbit, felul de
a se purta, toate astea au fãcut o impresie puternicã asupra mea
într-un timp atât de scurt. În gheretã, nimeni nu scotea nicio
vorbã, þigãrile Kent deveneau tot mai scurte pânã când, dupã ce
ardeau în lanþul de fumãtori, sfârºeau zdrobite sub cãlcâiul
vreunui toc de pantofi.
Deodatã, prin norul de fum, mi s-a pãrut cã o vãd pe Ariella.
Am ieºit în fugã ºi chiar ea era, aºezatã pe o bancã din foaier,
picior peste picior, cu zâmbetul ei natural.
„Eºti deja aici? am întrebat-o plãcut surprins.
„M-am plictisit la conferinþã. Aº vrea sã ieºim de aici.”
„Aºteaptã-mã o clipã,” am rugat-o. M-am dus repede la
Marin, un student de la francezã ºi l-am rugat sã-mi þinã locul.
Am ºoptit rugãmintea ºi el a acceptat imediat, nu înainte de a
mã preveni sã am grijã sã nu fiu vãzut de supervizorul nostru. A
adãugat cã va trebui sã împart cu el cadourile pe care aveam sã
le primesc de la tânãra italiancã pentru serviciile mele ºi mi-a
fãcut cu ochiul în timp ce mã împingea afarã din gheretã.
Contactele cu vesticii erau jinduite pentru cã erau nu doar o
sursã de informaþii despre lumea spre care noi aspiram, ci ºi
una de bunuri materiale de care duceam permanent lipsã.
Am ieºit împreunã din clãdirea Facultãþii de Drept. Paºii ei
nesiguri la coborârea scãrilor m-au fãcut sã-i ofer braþul, ºi ea
l-a acceptat cu graþie. În imaginaþie mi-a apãrut o scenã în care
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era Ariella, asemeni unei prinþese elegante îmbrãcatã într-o
rochie albã, cu trenã lungã, ºi eu, asemeni Prinþului Fermecat,
în frac cu jabou, conducând-o de mânã, aºa cum vãzusem în
filme. Mi-am dat seama cã imaginaþia mea galopa în mare vitezã.
Gândul permanent cã relaþiile dintre noi ºi strãini nu erau permise
prin lege mã înfuria ºi fãcea ca visul meu sã fie ºi mai intens.
Autocarele închiriate de organizatorii congresului erau aliniate
pentru plecarea spre Muzeul Satului. Ne-am urcat în ultimul ºi
am aºteptat plecarea. Îi studiam pe cei care urcau, toþi strãini,
care sãreau în ochi prin croiala ºi culoarea îmbrãcãmintei, prin
exuberanþa lor ºi prin uºurinþa cu care comunicau între ei. N-am
reuºit sã identific niciun conaþional.
Ariella mi-a povestit despre venirea ei în România. Vorbea
repede. La început mi-a fost greu s-o urmãresc, pentru cã mintea
mea procesa încet cantitatea de italianã conversaþionalã ce
nãvãlea spre mine dintr-o datã, deºi nu aveam multe probleme
cu italiana pe care o auzeam la cursuri ºi seminarii. Totuºi, m-a
încântat imersiunea mea totalã în limba italianã ºi prilejul de a
o contempla pe tânãra imperialistã care stãtea atât de confortabil
alãturi de mine ºi de a-i sorbi din priviri fiecare gest; zâmbetul
ei; ochii migdalaþi; miºcarea buzelor ei; dinþii ei albi; dansul
cozii ei groase, negre, de pe un umãr pe celãlalt. ªi încetul cu
încetul am început sã mã simt tot mai în largul meu în prezenþa
ei. Dar, cumva, simþeam cã eram urmãrit – adeseori aveam
impresia asta – ºi nevoia de a-i tempera exuberanþa m-a fãcut sã
acþionez. I-am spus în ºoaptã sã vorbeascã mai încet. A pãrut cã
a înþeles ºi s-a uitat peste umãr, aºa cum fãcusem ºi eu în repetate
rânduri.
Mi-a spus cã fusese invitatã în România de cãtre o prietenã pe
care o întâlnise la niºte cursuri de varã de filologie, la Malaga, cu
participarea unor celebritãþi în domeniu precum Baldinger,
Coºeriu, Pottier, care þineau conferinþe ºi la acest congres. M-a
întrebat dacã ºtiam cã profesorul Coºeriu era român. Deºi faimos
în Vest, nu auzisem niciodatã de el înainte; nu era nici mãcar
menþionat în cursurile noastre de lingvisticã. Am aflat ulterior cã,
atunci când comuniºtii au preluat puterea, el era în Italia ºi nu s-a
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mai întors niciodatã sã guste din paradisul nostru muncitoresc.
La cursul de la Malaga erau doar douã fete din România,
mi-a spus, ºi a observat cã ele nu mergeau niciodatã la cantinã,
ca toþi ceilalþi. Dupã ce s-a împrietenit cu Cristina, Ariella le-a
vizitat într-o zi în camerã ºi le-a vãzut valizele pline de conserve
de peºte, de carne ºi de cacao ºi atunci a înþeles cã n-aveau bani.
Mai târziu avea sã afle ºi motivul. Nu aveau voie sã iasã din þarã
cu dolari, iar banii româneºti nu erau acceptaþi în schimbul
internaþional.
Cu câteva zile înainte, când Ariella a sosit în Bucureºti,
Cristina ºi soþul ei au dus-o la o garsonierã din centrul oraºului
ºi pe pat era un cadou pentru ea, un disc LP cu muzicã folcloricã.
I s-a spus cã urma sã doarmã acolo. Habar n-avea cã prietenii ei
aveau sã doarmã pe jos, în apartamentul pãrinþilor Cristinei.
Acum se simþea foarte stânjenitã ºi cãuta o modalitate de a se
revanºa faþã de ei, pentru cã nu voiau sã accepte nimic de la ea.
Am coborât ultimii din autocar. Parcul Herãstrãu se întindea
pe o suprafaþã vastã, de-a lungul malului Lacului Herãstrãu, ºi
pe bãncile din parc erau aºezate persoane de toate vârstele. Lacul
imens, o întindere de apã scânteietoare în soare, era înþesat de
bãrci cu vâsle. Grupul s-a îndreptat repede spre muzeu, dar noi
doi am rãmas în urmã.
„Cum îþi petreci timpul liber?” m-a întrebat Ariella.
„Oh, lucrez, studiez ºi ... dorm.”
„ªi altceva nu faci?” întrebã ea încruntatã.
„Nu prea multe. Ce altceva aº putea face?”
„Nu ieºi cu prietenii?”
„Nu prea am prieteni.” Simþeam cã trebuia sã-i explic cât de
ocupat sunt, dar pãrea ridicol.
„Ciudat! Eu am o mulþime, ne ajutãm unii pe alþii, facem
multe lucruri împreunã. Uneori putem sã nu ne vedem cu lunile,
ba chiar cu anii, dar totuºi rãmânem prieteni.”
Concepþia ei despre prietenia extinsã îmi era total strãinã. Eu
îmi puteam numãra prietenii pe degetele de la o mânã. Faptul
cã tatãl meu fusese etichetat ani mulþi drept chiabur – duºman
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al poporului – putea fi o explicaþie pentru asta. M-am obiºnuit
aºa. Ariella mi-a vorbit despre prietenii ei din Spania, Portugalia,
România ºi aºa mai departe. Ce lux, mi-am zis. Pãrea cã studiul
era un lucru auxiliar pentru ea, dupã felul cum vorbea. Am
invidiat-o pentru uºurinþa cu care îºi fãcea prieteni ºi dezinvoltura
cu care vorbea despre viaþa ei. Brusc, am simþit dorinþa arzãtoare
de a fi în pielea ei, departe de mediul meu cenuºiu ºi limitat.
Studiul ºi munca pãreau sã constituie toatã lumea mea.
„Prea frumos ca sã fie adevãrat,” au fost singurele cuvinte
stupide care mi-au ieºit din gurã.
„Pentru noi e o plãcere sã ne întâlnim, sã discutãm, sã
schimbãm idei. Nu e neapãrat nevoie sã avem opinii, filozofii
identice.”
Era evident cã nu ºtia mare lucru despre lumea mea, în care
schimbul de idei putea fi periculos. Noi ºtiam cã a critica
guvernul era o crimã, iar cumpãrarea de cãrþi strãine ºi discuþiile
pe marginea acestora nu prea erau tolerate. Multe cãrþi din
bibliotecile noastre puteau fi consultate doar cu aprobare
specialã. Corespondenþa cu strãinii nu era nici ea recomandabilã.
Ariella era norocoasã. Lumea mea era atât de diferitã de a ei.
Multe lucruri erau cu susul în jos, nimic nu era în bunã
orânduialã. ªi cum ar fi putut fi când în auto-proclamata noastrã
societate materialistã tocmai lucrurile materiale erau cele care
lipseau. Era evident pentru oricine cã lumea occidentalã era din
punct de vedere material mai bogatã decât a noastrã. Noi eram
toþi nevoiaºi, sãraci prin comparaþie. De aceea prietenia era în
primul rând un schimb de bunuri care crea un lanþ de obligaþii
între noi. Aveam nevoie unii de alþii ca sã supravieþuim, pentru
cã regimul era mai ales interesat de ceea ce noi nu trebuia sã
facem decât de ceea ce trebuia sã avem. „Am obligaþia sã fac
asta pentru el sau ea” era ceea ce se auzea adeseori ºi acesta era
liantul care unea oamenii în lumea mea. O viaþã plinã de obligaþii
ºi deseori lipsitã de sentimente nu era deloc plãcutã, dar ne þinea
ocupaþi.
„Eºti o norocoasã!” am spus ºi m-am simþit vinovat pentru
lipsa mea de imaginaþie. Apoi am simþit nevoia sã-i explic în
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liniºte cã trebuia întotdeauna sã fim atenþi la ce spunem ºi ce
gândim, pentru cã în societatea noastrã pânã ºi pereþii aveau
ochi ºi urechi care aparþineau Securitãþii.
Securitatea a fost înfiinþatã în 1948 ºi pânã în 1960 a pus în
funcþiune un sistem formidabil de supraveghere ºi represiune,
caracterizat prin arestãri în toiul nopþii, bãtãi, torturã ºi violarea
femeilor deþinute. Scopul lor era implementarea obiectivelor
Partidului, dar neoficial administrau teroarea. S-a estimat cã
Securitatea avea sute de mii de colaboratori. Oricine putea fi un
potenþial duºman ºi, din acest motiv, ne simþeam sub o continuã
supraveghere.
Ariella mi-a zis cã încerca sã înþeleagã, dar cã îi venea foarte greu.
Pentru o clipã, nesiguranþa ei a fãcut sã-mi treacã prin cap o
idee nebuneascã. ªi dacã, sub zâmbetul acela drãgãlaº, lucra
pentru ei? Orice era posibil. La urma urmei, cu atitudinea ei
prietenoasã ºi cu farmecul ei deosebit, nu i-a luat prea mult sã
mã facã sã vorbesc. Privind-o perplex pe experta mea Mata Hari
ºi dându-mi seama cã observaþiile mele merseserã prea departe,
am simþit nevoia imperioasã de a îndrepta, într-un fel, ceea ce
spusesem, poate sã mai atenuez sensul cuvintelor mele, dar ceva
m-a oprit; n-am fãcut nimic. Am aruncat o privire în jur ºi am
privit-o din nou. ªi totuºi, zâmbetul acela nu pãrea cel al unui
trãdãtor. Dar cum arãta zâmbetul unui trãdãtor? Nu puteam lãsa
ca neliniºtea momentului sã ruineze totul. De prea multe ori în
trecut am fost ghidat de reguli rezumate în simpla frazã „nu se
poate” ºi am acþionat în consecinþã. ªi de prea multe ori am
regretat hotãrârile luate.
„Ne aºezãm un pic?” întrebã Ariella, arãtând spre o bancã
din parc.
„Da, cred cã eºti obositã,” am remarcat eu.
S-a îndreptat pe alee spre bancã. Am urmat-o, bucuros cã
grupul nostru nu mai era prin preajmã ºi cã ghidul nu mai putea
sã ne cheme în rânduri. Ne-am aºezat. Deasupra capetelor
noastre, ca un dom maiestuos, se înãlþa coroana unui copac uriaº.
Crengile lui joase erau încãrcate de flori minunate de un alb
pur, delicat. Printre crengi, strãbãteau raze calde de soare care
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dansau pe iarbã. O adiere uºoarã aducea sunetul calm al apei
lacului. Parfumuri delicate se ridicau din straturile multicolore
de flori dimprejurul nostru.
„Ce flori superbe!” a exclamat Ariella. „Aici te simþi ca în rai.”
Am fost tentat sã spun sarcastic „raiul muncitoresc,” mult
trâmbiþata lozincã cu care ne agresa urechile propaganda oficialã,
dar am hotãrât cã deja am vorbit prea mult despre politicã.
„Mi-ar plãcea sã ai dreptate,” am rãspuns în schimb.
M-am ridicat în picioare, am rupt o ramurã înfloritã ºi i-am
oferit-o. Mi-a mulþumit cu surprindere în priviri ºi cu obraji
îmbujoraþi, apoi a rupt câteva flori ºi ºi le-a prins cu delicateþe
în coada neagrã; florile îi dãdeau un aer sãrbãtoresc ºi pãreau
aºezate în locul lor natural. Aº fi vrut s-o îmbrãþiºez. N-am fãcuto, dar m-am abþinut cu greu. M-am simþit mai uºurat ºi am
decis cã paranoia mea temporarã n-ar trebui sã stea în calea
petrecerii unui timp plãcut alãturi de fermecãtoarea mea
însoþitoare. Ochii ei care mã priveau fix ca ºi cum ar fi vrut
sã-mi strãpungã sufletul, uºoara roºeaþã din obraji, cochetãria
cu care îºi înclina capul când zâmbea ºi tonul blând ºi grijuliu al
vocii când îmi punea întrebãri pe care le considera indiscrete
erau naturale ºi inspirau încredere. Acum totul la ea îmi
contrazicea temerile de mai înainte cã ar putea fi un agent care
lucra împotriva mea. N-ar fi trebuit sã pun la îndoialã primele
mele instincte despre ea ºi acum regretam acel moment de
slãbiciune. Aº fi dorit din tot sufletul sã pot opri în loc acele
momente petrecute împreunã ºi sã le pun în ramã asemenea
fotografiilor, cu noi doi în mijloc, ca douã figurine inseparabile.
Alaiul zgomotos al delegaþilor care au urmat itinerarul impus
de ghidul oficial se apropia de banca noastrã. Am intrat în
coloana lor dar la puþin timp dupã aceea am luat-o spre lac.
Ariella a scos un mic þipãt la vederea bãrcuþelor cu vâsle care
alunecau pe apa liniºtitã. Vãzându-i entuziasmul, am hotãrât sã
închiriez una. Dupã ce ne-am îndepãrtat de mal, am lãsat vâslele,
mi-am scufundat mâna în apa limpede ºi curatã ºi priveam cum
se îndepãrtau undele. Ariella pãrea cã se amuzã urmãrindu-mã.
„Mã laºi sã vâslesc ºi eu?” m-a întrebat înclinându-ºi capul
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ºi zâmbind.
„Desigur.”
Când am dat sã schimbãm locurile, Ariella a alunecat ºi barca
s-a înclinat periculos pe partea ei. S-a sprijinit de mine ºi,
încercând sã-i vin în ajutor, am simþit parfumul discret ºi
ademenitor al pãrului ei care mi-a atins obrazul. Apoi fragila
ambarcaþiune s-a redresat ºi Ariella ºi-a tras faþa de la pieptul
meu ºi m-a privit cu ochii ei mari, înfricoºatã.
„Ce spaimã!” a exclamat, eliberându-se din braþele mele.
S-a aºezat pe banchetã. Stând în picioare, am urmãrit-o cu
privirea iar inima îmi bãtea puternic. Eram bucuros cã, într-un
fel, am putut sã o protejez, chiar dacã doar de apa liniºtitã a
lacului. N-am simþit pânã atunci niciodatã aºa ceva pentru o
femeie.
„Nu vrei sã stai jos?” m-a întrebat.
N-am rãspuns. M-am aºezat ºi eu.
La reîntoarcerea în oraº, am vrut sã-i ofer Ariellei un cadou
care sã-i aminteascã de ºederea în România ºi, poate, ºi de mine.
În timp ce hoinãream pe Calea Victoriei, a vrut sã ºtie ce-i în
cele mai impunãtoare clãdiri. I-am spus cã în clãdirea de pe
partea stângã era Casa Armatei ºi ea s-a încruntat de parcã aº fi
spus o blasfemie.
„Ce-i aia?” m-a întrebat.
Nu ºtiam cum sã-i explic, dar i-am spus cã era un fel de club
al ofiþerilor.
„Chiar în mijlocul oraºului?”
„Mda, dupã cum se vede,” i-am spus ºi apoi am adãugat „ªi
la o sutã de metri în spatele nostru e sediul central al Poliþiei.”
M-a privit ºi faþa i-a cãzut, dar n-a spus nimic. Apoi m-a
întrebat ce clãdire era cea de pe partea dreaptã.
„E un magazin de jucãrii,” i-am rãspuns. A luat-o spre magazin.
Vitrina era la fel de goalã ca multe alte vitrine din oraº.
„Unde sunt jucãriile?” m-a întrebat.
„Înãuntru.”
A vrut sã vadã ºi am intrat. Era o gamã foarte redusã de
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cubuleþe din lemn ºi câteva unelte din plastic. Câteva articole
mai de calitate erau þinute sub tejghea. Cele douã vânzãtoare
stãteau la taclale ºi nici nu ne-au bãgat în seamã, aºa cã am
plecat.
„Nu prea e nimic de cumpãrat,” spuse Ariella. „Dacã ai vedea
magazinele de jucãrii din Milano!” a continuat, uitându-se la
mine cu ochi strãlucitori.
N-aveam ce sã-i rãspund ºi mergeam alãturi de ea, cu gândul
la cadoul pe care voiam sã i-l cumpãr. Am trecut pe lângã douã
palate, Poºta Centralã ºi Telefoanele, ºi când eu am pronunþat
cuvântul „palat” ea a fãcut ochii mari. Vãzând efectul pe care
acest cuvânt îl avea asupra ei, i-am indicat înainte, la distanþã,
ºi i-am spus cã în piaþã, pe partea stângã a strãzii se afla Palatul
Regal. Pe faþa ei s-a aºternut o expresie curioasã.
„Rege nu mai existã,” am explicat.
„A fost omorât?”
„Nu, a abdicat ºi acum trãieºte undeva în Elveþia.”
„Ah! În exil, ca regele nostru.”
Mi-a spus cã îi pãrea bine cã mã avea pe mine ca ghid. A
învãþat ceva despre Bucureºti unde erau palate peste tot, dar nu
erau jucãrii pentru copii. Râsul ei uºor m-a fãcut sã zâmbesc.
Mi-a plãcut ironia ei, dar ºi mai mult mi-a plãcut râsul ei.
„Merg adeseori la Biblioteca Centralã Universitarã care e în
piaþa aceea, vizavi de Palatul Regal,” am spus eu, arãtându-i
clãdirea.
„Bibliotecile sunt locuri minunate. Au cãrþi italiene de bunã
calitate?”
„Cred cã da, deºi nu toate sunt disponibile publicului larg.”
„Nu se poate!” Un amestec de mirare ºi indignare i se citea
pe faþã. „De ce?”
„Vehiculeazã ideologii reacþionare.”
„Pãi atunci cum vã pregãtiþi voi examenele?”
„Folosim manuale publicate de profesorii noºtri, luãm notiþe
ºi citim ce e disponibil la biblioteca facultãþii noastre.”
„Vi se permite sã exprimaþi pãreri care nu coincid cu cele
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ale profesorilor voºtri, sã zicem din cãrþi mai vechi?” m-a
întrebat.
„Avem nevoie de permis special ca sã consultãm cãrþi vechi,
publicate înainte de preluarea puterii de cãtre comuniºti.”
„Incredibil!” Abia putea sã se abþinã. „ªtiam cã oamenii nu
puteau avea Biblii în Rusia, dar m-am gândit cã e din cauzã cã
regimul profesa ateismul. Asta e ceva nou pentru mine,” a
continuat ea.
Am mers un timp unul lângã altul fãrã sã vorbim. Brusc, s-a
oprit ºi privindu-mã oarecum întrebãtor a spus o frazã pe care
aveam sã o þin minte mult timp dupã aceea. „Cine controleazã
trecutul controleazã viitorul; cine controleazã prezentul
controleazã trecutul,” spuse cu o figurã gânditoare. „A scris un
scriitor englez acum câþiva ani,” a adãugat ea.
Apoi mi-a povestit cã de curând a intrat într-o organizaþie
creatã de preoþi catolici care avea scopul de a educa oamenii în
legãturã cu ortodoxia rusã, sã-i informeze despre lipsa libertãþii
religioase ºi sã contribuie pe orice cale puteau la menþinerea
prezenþei creºtine în Rusia. Organizau seminarii cu scriitori ºi
artiºti ruºi exilaþi ºi tipãreau cãrþi ºi articole ce le ajungeau prin
samizdat, copii scrise de mânã sau fotocopii.
O ascultam cu profundã admiraþie. Din când în când întorcea
capul spre mine ºi ochii ei sclipeau inteligent iar vocea ei pãrea
cã se strãduieºte sã gãseascã tonul potrivit pentru a mã convinge
cã ceea ce îmi spunea era adevãrat ºi cã vorbea foarte serios
despre aceste lucruri. Am observat cã, dupã fiecare privire pe
care mi-o adresa, cobora tonul vocii conspirativ ºi pe mine mã
încânta intimitatea acelor momente create între noi.
Am ajuns în faþa magazinului Muzica de lângã Biserica
Creþulescu ºi mi-am adus aminte de discul LP pe care i-l dãruise
Cristina. Am întrebat-o dacã îi plãcea muzica popularã. Mi-a
spus cã îi plãcea sã o asculte când era tristã. Sub cuvântul
„Electrecord” scris cu litere de-o ºchioapã, în vitrinã erau discuri
LP, o chitarã, o tobã ºi un saxofon.
„Hai sã intrãm,” am propus.
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„Vrei sã cumperi ceva?” m-a întrebat.
„Ceva pentru tine,” i-am spus.
S-a îmbujorat ºi a zâmbit.
„Nu, n-ar trebui,” a protestat ea blând.
„De ce nu? Trebuie sã-þi aduci aminte de România prin ceva,”
am spus.
I-am cerut tânãrului vânzãtor sã ne arate câteva discuri LP.
Ariella s-a aºezat pe un fotoliu ºi trãgea de rochie ca sã-ºi acopere
genunchii. Vãzând cã o privesc mi-a zâmbit uºor jenatã. Expresia
ei mi se pãrea adorabilã. A ales un disc al Mariei Tãnase. A
ascultat melodia Cine iubeºte ºi lasã ºi a vrut sã ºtie textul
cântecului. I-am tradus primul vers, dar pe urmã a vrut sã-i traduc
tot cântecul. Mi-a dat cãºtile ºi i l-am tradus. ªi când am terminat,
ea arãta puþin descumpãnitã.
„Ce e, nu-þi place?” am întrebat-o.
„Ba îmi place, îmi place foarte mult,” a spus. „E atât de
obsedant, de rãzbunãtor, de trist.” Pãrea cã se uitã prin mine
când spunea asta, ceea ce m-a îngrijorat un pic. Dupã care, când
a zãrit micuþa bisericã Creþulescu, ºi-a revenit. Ne-am dus la
uºa bisericii de unde ea privea lumea dinãuntru, iar eu o priveam
pe ea.
Ne-am întors pe jos, tãcuþi, spre Piaþa Universitãþii. Eu naveam curajul sã vorbesc despre iminenta, inevitabila noastrã
despãrþire. Mã încerca tristeþea cã, dupã ce am petrecut dupãamiaza împreunã ca doi vechi prieteni, acum trebuia sã ne
despãrþim aºa, brusc, mai ales cã dupã aceastã despãrþire mie
îmi rãmânea un mare semn de întrebare: asta era ultima oarã
când aveam s-o vãd?
Am ajuns la staþia de autobuz. A scos din poºetã o minunatã
carte de vizitã tipãritã cu adresa ºi numãrul ei de telefon ºi mi-a
întins-o. Am fost nespus de bucuros cã a fãcut asta spontan,
fiindcã eu mã luptam sã gãsesc o soluþie cum sã-i cer adresa.
„ªi acum?” am întrebat.
„Plec în seara asta.”
„Aºa de repede! Îmi pare rãu. Aº fi vrut cel puþin sã te conduc
la plecare.”
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„Nu-i nicio problemã, Teodor; ai fost foarte drãguþ cu mine,
ai pierdut deja destul timp,” a spus ea.
„Pentru mine a fost o dupã-amiazã petrecutã foarte plãcut,
una dintre cele mai frumoase, crede-mã,” am spus.
„Cum vrei tu,” a spus zâmbind, dar ochii ei mã priveau ca de
la mare distanþã, trãdând melancolie.
„Eºti probabil obosit, du-te ºi odihneºte-te puþin.”
„La noapte sunt de serviciu.”
„Dar în seara asta nu-i ajunul Paºtelui la voi?”
„Ba da, dar eu trebuie sã-l cinstesc prin muncã,” am spus cu
un zâmbet trist.
„Ce serviciu faci noaptea?”
„Sunt crainic la radio.”
„Crainic la radio? Ooo!”
„Pentru limba italianã,” am spus.
„Atunci am sã te pot asculta?” întrebã cu ochi învioraþi de
speranþã.
„Sigur, dacã ai sã vrei. Dar n-o sã-þi prea placã ce ai sã auzi,”
am replicat pe un ton mâhnit.
A respins afirmaþia mea cu un gest al mâinii. „Ai sã-mi scrii?”
m-a întrebat.
„Bineînþeles.” M-a bucurat nespus de mult întrebarea ei.
„Mulþumesc pentru tot,” a spus întinzându-mi mâna. I-am
sãrutat-o cu gentileþe ºi ea s-a îmbujorat din nou, ca dimineaþa,
dar de data aceasta nu a încercat sã ºi-o retragã.
Apoi s-a întors brusc ºi a intrat în autobuz.
În timp ce autobuzul se punea în miºcare, ºi-a fluturat mâna
la geam în semn de rãmas bun.
Am rãmas locului un timp, luptându-mã sã înþeleg de ce
trebuia sã-mi þin lacrimile. Era doar o strãinã, cu care am vorbit
pentru prima datã în dupã-amiaza aceea. Apoi, încã nãucit de
acea experienþã, a venit rândul meu sã iau un autobuz, pe acela
care mergea spre Radio Bucureºti, ca sã citesc ºtiri pentru
compatrioþii Ariellei care credeau cã lumea mea era mai bunã
decât a lor.

