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Iubirea-i o chestiune foarte importantă
(fragment de roman)

Un ingrat şi un nesimţit, ce mai, are dreptate Luiza, iar Emanuel
n-ar avea cum să uite că resimţise dispariţia lui ca eliberarea de o
povară; e adevărat, cîndva o dulce povară, care cu timpul se amărîse...
Nu le era totuşi indiferentă soarta maestrului. Cine ştie ce o fi cu el?
O fi murit... S-o fi chinuind bolnav pe un pat de spital, singur ca un
cîine... O avea nevoie de ajutor... Dintre toţi care ar fi putut să ştie,
Luiza se gîndi la Beatrice Ţîrcovnicu, cu care socotea că are o relaţie
mai specială, mă rog, cu marea lor dragoste şi cu pregătirile pentru
nuntă, şi pe ea o cam neglijaseră în ultimele patru luni. Îi telefonă.
Maestrul Vergilius, desigur, Beatrice ciricăi în receptor nişte arpegii
de soprană încălzindu-şi vocea:
– Veşnic tînăr şi fericeeee... Roiesc iubitele-n jurul lui, hi-hi-hi,
nu-şi mai vede capul de-atîtea solicitări. Nu-nu, n-a murit, slavă
Domnului. Nici bolnav nu-i. Nici nu s-a mutat din vizuina din Calea
Călăraşilor, deşi se pare că imobilul a intrat în planul de demolări...
Vestea rea e că omul nostru s-a cam ţicnit. S-a izolat de nu se poate.
Nu mai vrea să ştie de nimeni absolut. Nici de prietenii-discipoli,
nici de amantele lui de nădejde...
Auzind de amante, Luiza o întrerupse luîndu-i vorba din gură.
Nu cumva Beatrice să se lase posedată de ideea că special pentru
maestru o sunase şi să întindă zvonul că ei, Luizei, i se făcuse de
scărmăneală cu veşnicul tînăr şi ferice în baston, în contul nostalgiei
după statutul de amantă de nădejde pe care-l avusese la un moment
dat... Beatrice e în stare, o duce capul la din astea, iar Luizei nu i-ar
pica prea bine acum, în preajma căsătoriei, aşa că să-i fie de bine omului dacă s-a izolat. Să nu-l deranjăm. Pentru cu totul altceva a sunat-o
ea de fapt pe Beatrice. Ca s-o anunţe că se mărită. Cu Emanuel, da,
au aproape doi ani de cînd sînt împreună... Nu mică-i fu însă mirarea
Luizei, să afle că, de cînd nu se mai auziseră, Beatrice se învrednicise
ea însăşi să se mărite.
– A dat boala măritişului peste noi, constată Luiza pe un ton
ce s-ar fi vrut glumeţ-entuziast, dar suna mai degrabă resemnat, ca
şi cum măritişul ar fi fost chiar o boală, care te seacă de vitalitate şi
te apropie de moarte. Ne facem femei cuminţi, de casă, gospodine,
mame... Şi, cine-i fericitul, Beatrice?
Nenorocitul, adăugă numaidecît în gînd. Beatrice e o fată rea.
Răutatea-i emană parcă din aura erotică densă, palpabilă aproape.
Rea de muscă, dar rea şi cînd e să-şi revendice un privilegiu, o poziţie, un bărbat sau un bun. O fată din popor, abia şlefuită de strămutarea în Bucureşti, de studii filologice şi de vînturatul prin mediul
din Pepinieră. Intrigantă, agresivă, perversă cînd situaţia o cere,
dar şi pur şi simplu de amorul artei. Moldoveancă, mă rog, Luiza
nu-i poate ignora originea, deşi n-are prejudecăţi discriminatorii de
felul ăsta, iar relaţia lor cordială, la un moment dat, devenise chiar
afectuoasă, în virtutea vocaţiei Beatricei pentru ceaiurile dansante şi
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petrecerile dezinhibate de orice fel. Pe Luiza o tentase, iar Beatrice
se dovedise tovarăşa ideală pentru astfel de iniţieri, în perioada cînd
picaseră amîndouă pe veşnic tînărul şi fericele în baston.
– Fericitul? N-ai de unde să-l ştii. Un inginer...
– Oh, Beatrice, n-aş fi crezut aşa ceva despre tine.
– Adică?
– Că-ţi va da mîna să te opreşti la un inginer. Mereu m-am gîndit cel puţin la un ministru.
– Las-o moartă, dragă... Păi tu, cu Emanuel, cine-ar fi crezut...
Te vedeam adică picnită, dar n-aş fi crezut în ruptul capului c-ai s-o
finalizezi. Parcă n-ar fi făcut de tine, măcar că băiat destupat şi nici
urît nu-i. Vezi bine, nu ştim dincotro ne loveşte dragostea. M-am
căpătuit cu Gore Vintilescu. Aşa-l cheamă pe inginerul meu. Nu
sună mai bine doamna Vintilescu, decît domnişoara Ţîrcovnicu?
– Sună excelent. Sper totuşi că nu doar numele te-a îndemnat...
– Sincer, dragă, îmi uram numele. Am răsuflat uşurată c-am
scăpat. Ţîrcovnicu, oaaaah.... Mă făcea să mă simt efectiv ca un
preot de ţară roşcovan şi ciolănos, care pute a balegă. Bineînţeles că
nu doar numele. Beatrice etală o prezentare de rubrică de anunţuri
matrimoniale, inexistentă în presa vremii, preluată desigur din cărţi
şi filme, pe un ton mimînd un anume suspans al apariţiei treptate
a bărbatului ideal: 30 de ani... Unu optzeci... şaten... ochi albaştri...
fără obligaţii, fără copii.... n-a mai fost căsătorit. E ca şi virgin, dragă,
închipuieşte-ţi! Un flăcău fierbinte! Mă iubeşte de nu se poate!
Beatrice nu se dezminţea. Aşa o pomenise Luiza de cînd o
cunoscuse în Pepinieră: pe cît de exuberantă în relaţiile amoroase sau
de alt tip, pe atît de mărginită, posedată totodată de un umor gros,
cel mai adesea involuntar, care o prindea. Spunea tot felul de prostii
afectate, cu aerul de a interpreta nişte roluri. Luizei nu-i displăcea să
se prindă în jocul ei.
– Asta-i foarte bine, dragă, că te iubeşte. Iubirea-i o chestiune
foarte importantă. Ar fi trebuit totuşi să mă chemi la nuntă.
– Care nuntă, dragă, eşti nebună? Astea-s vremuri pentru
nunţi? Nu ne permitem. N-avem cu ce. Poate altădată, cine ştie...
Deocamdată ne-am cununat la Sfat şi am făcut ceva aşa, foarte intim
şi foarte ieftin, în familie, cu zece beri şi un kil de crenvurşti.
În acel moment Luizei îi veni o idee, ivită dintr-un sentiment
nebulos nutrit pentru fata asta frumoasă, proastă şi rea, care o fascinase cîndva, stîrnindu-i admiraţia şi deopotrivă invidia.
– Ştii ceva? Dacă v-am pune naşi? Pe tine şi pe inginerul tău.
Emanuel s-ar bucura foarte tare.
– Mulţumesc pentru intenţie, dar e imposibil. Gore-i la fel de
amărăştean ca mine. Ţi-am spus doar că singurul nostru bun e iubirea. N-avem posibilităţi să năşim.
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Luiza n-ar fi conceput un refuz, fie şi pe deplin justificat. O
porcărie de felul ăsta, pur şi simplu nu se poate justifica. Nici un
sacrificiu n-ar fi fost prea mare, în numele prieteniei lor. În loc să se
simtă onorată, oaaaah, nesimţita! O nesimţită şi asta; ce mi-e maestrul, ce mi-e Beatrice... Luiza se strînse în ea de oroare, dar se replie
instantaneu, las’ că v-arată ea miss Piggy. Merita concesia, cheltuiala,
sacrificiul din partea ei, picînd de fapt în spinarea părinţilor, mămica
şi tăticu pot să ducă...
– Vai, scumpo, da’ nici nu se pune problema! Ştii doar ce
însemni tu pentru mine. Nu stau în loc de rahaturi d-astea, bani,
obligaţii, socoteli meschine... Mă năşiţi pe barba mea. Vă asigur cu
bani pentru dar, costumaţie, cadouri, tot absolut.
– Vai, dragă, nu pot să cred. Faci tu asta pentru mine?
Era într-adevăr cam de necrezut. Distracţia, bucuria, onoarea
rolului de naşă, generozitatea prin care era umilită subtil căsătorita
în familie cu zece beri şi un kil de crenvurşti, fiindcă astea-s vremurile, epoca de aur, cum au botezat-o întru veşnică pomenire reputata
eminescologistă Buşulenga, din Filologia unde-şi ispăşea Beatrice
studenţia cu restanţe şi ani repetaţi, învăţînd mai ales să stîlcească
specializările şi numele somităţilor profesori, posedată de o plăcere
perversă care-l făcea pe maestru să se strîmbe de rîs. Altminteri,
Beatrice se conforma, în timp ce lui miss Piggy îi dădea mîna să arate
prin nunta ei la Restaurantul „Mărul de Aur”, că o doare-n cur de
epoca de aur: o amplă desfăşurare de fast şi risipă cu mîncăruri alese,
sortimente variate de vinuri şi tării de export, ospătari-valeţi roind
în jurul celor o sută de invitaţi şi atmosferă întreţinută de vedete ale
epocii: Dan Spătaru, Ion Dolănescu şi maestrul Gheorghe Zamfir,
a căror simplă apariţie pe viu în faţa nuntaşilor a fost un lux supraadăugat luxului general de vis şi de basm, plătit cu o grămadă de bani
peşin de soţii Davila, care să fi zis mersi că au fost iertaţi de o locaţie
mult mai scumpă.
Pînă să opteze pentru „Mărul de Aur”, Luiza cochetase cu
Intercontinentalul – şi acolo se fac nunţi, chiar dacă nu ca la Paris,
să te pozezi coborînd din rolsroisul alb parcat între cracii turnului
Eiffel... Renunţase, la insistenţele lui Emanuel de a-i cruţa pe mămica
şi tăticu, care şi aşa fac nişte eforturi supra, peste puteri şi ea liniştindu-l: la puterile lor ar fi aiurea să le plîngem de milă. Adevărul e că
cei douăzeci şi cinci de mii de lei băgaţi în locaţie, tacîmuri, servire,
orchestră, cîntăreţi, başca prestaţia unor naşi decorativi luaţi de suflet
de mireasă, au fost mizilic, echivalînd totuşi cu cîştigul lui Emanuel
pe vreun an şi jumătate. Purcica lui dragă îl băga într-o ceaţă cu iz
euforizant, procurîndu-i şi lui o umilire subtilă, mai subtilă încă decît
cea a Beatricei, dar mai trainică, vezi, cu ea mergea la cîştig: nuntaşii
au fost mai cu seamă oameni cu bani din lumea bună a medicilor,
colegi de-ai soţilor Davila, apoi studenţi şi profesori colegi de-ai
mirilor şi-n rest părinţii lui Emanuel şi cîteva neamuri din Caracal
şi împrejurimi, care să vadă şi să povestească acasă ce nuntă de fală a
făcut băiatul lui Calomfirescu. O nuntă de lume bună aşadar, care nu
s-a putut lipsi însă de neamurile proaste şi mai ales de obiceiurile lor
sănătoase. Darul, da, care, adunat la socoteala finală, a fost dublu faţă
de suma investită, iar banii au revenit tinerilor căsătoriţi sub formă
de cecuri de cinci mii de lei cîştigătoare de Dacie – cadoul socrilor
mici care nu-i puţin lucru că au înţeles că nu-i cale de-ntors şi nu-i de
glumă cu fericirea şi dragostea fiicei, în afară că Emanuel nu fusese
umilit îndeajuns. Nu-şi cunoştea încă socrii. Peste investiţia nunţii,
aceştia au purces la alt efort, alt mizilic, de astă dată de treizeci de mii
de lei, prin care au facilitat un schimb de locuinţă în trei, başca sacri-
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ficiul de a renunţa la apartamentul lor cu patru camere, pentru două
apartamente cu trei camere în acelaşi bloc din Piaţa Kogălniceanu,
unul pentru ei şi celălalt pentru tinerii căsătoriţi, başca zugrăveala,
amenajările, mobilatul complet, tot din banii lor.
Rezolvaseră în regim de urgenţă, într-o lună şi o săptămînă
doar, cununia civilă şi religioasă, nunta şi mutatul în casă nouă –
graba Luizei, eficientă la o adică, susţinută de o scrupulozitate agitată
care ţinea să ordoneze obiecte, treburi şi oameni conform propriei
scheme prinse într-un vîrtej dezminţitor de zbucium şi alergătură.
Osteniră pînă într-atît, încît amînară pe termen limitat luna de miere
pe măsura nunţii, presupunînd alţi bani şi altă distracţie şi alergătură, care să pună în funcţiune relaţii, obţinerea unor paşapoarte şi
vize pentru ceva ca o excursie-croazieră pe Mediterană. Altădată sau
poate niciodată, deocamdată să-şi tragă sufletul în cuibuşorul lor ce
pare să reproducă confortul şi intimitatea apartamentului părintesc,
aduse desigur la zi de gustul elevat-fistichiu al Luizei: dormitoarele alcovuri, paturile cu baldachin, baia şi toaleta de serviciu placate pînă-n tavan cu faianţă albă şi albastră, livingul de treizeci de
metri pătraţi cu centrul marcat de persanul manual vast, de culoarea
unei pajişti întomnate, în care se îngroapă piciorul chiar ca într-o
pajişte, înconjurată de aglomerări de mobilă stil la belle epoque,
scrinuri, servante, recamiere, scaune cu picioare curbate, tapisate cu
stofă înflorată, potrivindu-se cu jumătate din moştenirea de tablouri
adusă de dincolo, de la bătrîni şi Emanuel inspirînd cu nesaţ decorul
de magazin de antichităţi, el însuşi un obiect de decor aşa răstignit
pe canapea în halatul englezesc din mătase stacojie, procurat de purcica lui dragă din pachet, de la un mahăr pacient al tatălui întors de
la Londra, în afară că Emanuel s-a apucat de fumat, se prosteşte pufăind cu nădejde din trabucul cubanez de contrabandă, procurat tot
de Luiza şi tot prin taică-său. Lîngă soţul ei, pe canapea, în neglijeul
larg, vaporos-transparent, dînd o consistenţă diafană rotunjimilor
dolofane, Luiza e integrată şi ea în decor. E duminică, zece dimineaţă, ora cafelei de după micul dejun, potrivită unor conversaţii în
familie cu iz de confesiuni şi mărturisiri, întretăiată de oftaturi de
recunoştinţă în contul tăticului şi mămicii împărtăşite de astă dată şi
de Luiza, deh, nu e vorbă că ai ei au cam suferit în urma manevrelor
prin care s-a încropit fericirea lor... Ea se simte în sfîrşit dezlegată
să-i spună. Emanuel s-ar cuveni să ştie că le-a cam călcat pe inimă
părinţilor. Nu, nu e vorba de banii cheltuiţi, fiindcă ei dintotdeauna
au avut şi s-au descurcat. Alta le-a fost apăsarea... Păi dacă ei, pînă-n
ultima clipă, nu s-au învrednicit să vadă în Emanuel decît o toană
de moment, trecătoare, cum i se mai întîmplase în destule rînduri
Luizei...
Roiseră cică bărbaţii în jurul ei, mă rog, Emanuel se foarte îndoieşte, dar nu-şi pune mintea să-i dea peste nas şi nici măcar s-o tragă
de mînecă. Ea n-are carismă de vampă sau curtezană, ca Beatrice
bunăoară, pe care degeaba s-a tot scremut s-o imite. Mai degrabă ea
a roit pe lîngă bărbaţi, ca musca-mprejurul rahatului, fiindcă oricum
povestea asta pute. Cică mulţi au încercat marea cu degetul asemenea
lui, dar n-au corespuns şi surîsul lui Emanuel inundat de satisfacţie,
semn c-a înţeles sugestia şi-i pică bine, e mîndru c-a reuşit să corespundă, graţie desigur unor calităţi intelectuale, sufleteşti, de caracter,
care n-ar fi însemnat însă mare lucru dacă el nu s-ar fi priceput s-o
scarpine pe burtă pe purcica lui, s-o atingă acolo unde-i place, pentru
că asta înţelege ea de fapt prin încercarea mării cu degetul, incitîndu-l pe Emanuel să poetizeze în sinea lui: Purcica-i o mare adîncă în
care mulţi s-au înecat, dar vocaţia lui de scufundător i-a dat ghes să
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captureze perla din adîncuri. Strălucirea perlei îţi ia vederea şi sufletul, te tîmpeşte, te prosternează la picioarele purcicăi, care-i de fapt
o scroafă, o curvă ordinară trufindu-se cu desfrîu-i murdar în faţa
soţului... Ai ştiut altminteri din capul locului cu cine ai de-a face.
Ai tras nădejde însă că ea se va schimba... O schimbare care i s-ar fi
datorat lui, desigur, traiul împreună o va abate de pe căile ruşinoase
ale vieţii, făcînd din ea o bună soţie şi mamă. Emanuel nu mai putea
totuşi să se agaţe de o nădejde de felul ăsta, luînd aminte la sclifoselile-i scîrbavnice. Ea nu va mai putea vreodată să depăşească condiţia
de scroafă. Păcat, mare păcat... Ar mai fi de sperat totuşi că ar putea să
aibă parte de o căsnicie tihnită, potrivindu-se cu decorul de magazin
de antichităţi, printre care tinzi să dăinui, să devii tu însuţi o antichitate, un obiect străvechi menit să reziste, de, o căsnicie durabilă,
agrementată eventual, pentru a sparge monotonia, cu confruntări
civilizate, echilibrate prin inteligenţă şi simţ al umorului. Ei nu duc
lipsă de inteligenţă şi simţ al umorului, în pofida unor umori grele,
duhnitoare. În această dimineaţă de 10 iunie a anului de graţie 1987,
nimic nu poate umbri surîsul bonom al lui Emanuel reflectat de geamul pendulei în formă de lăută de sub tabloul cu horă sătească al lui
Theodor Aman, care arată ora zece şi zece minute.
– Mi se pare foarte interesant ce spui tu, purcica mea...
– Ştii că nu-mi place să-mi spui aşa şi totuşi continui...
– Da’ mie-mi place la nebunie şi mi-ai promis doar că nu-mi vei
refuza nici o plăcere.
– Aveam în vedere alt fel de plăceri.

ASTRA – 1-2, 2014
www.revista-astra.ro/literatura/

– Plăcerea-i plăcere, transcende felurile. Plăcerile sexuale, culinare, intelectuale, spirituale... Acelaşi drăcuşor îşi bagă codiţa în
ciorbiţa asta gustoasă şi hrănitoare. Apropo, dacă tot am luat-o pe
calea confesiunilor, spune-mi te rog, maestrul a încercat şi el marea
cu degetul? Să-ţi spun drept m-a cam apăsat bănuiala...
– Am trăit o lună cu el. Ce mare chestie? Te pomeneşti c-oi
fi gelos pe un biet bătrîn. O spune cu ţîfnă, provocator. El nu pare
dispus să răspundă provocării, aşa încît continuă să-l zgîndăre. Aşa
bătrîn şi debil, să ştii că maestrul avea o virilitate de invidiat.
– Sper că nu folosea celebrul lui baston-bîtă. L-am bănuit şi de
astfel de perversiuni. Omul abia se ţinea pe picioare şi totuşi se livra
en gros şi en detail femeilor.
– Emanuel, nu fi porc.
– Purcica mea dragă...
– Ţi-am spus că nu-mi place...
– Nu tot ce ne place ne face bine...
– Nu văd legătura...
Emanuel o face să tacă îmbrăţişînd-o şi răsturnîndu-se cu ea pe
canapea, răsturnînd totodată cu piciorul, înadins, măsuţa cu ceştile
cu cafea băute pe jumătate şi scrumiera cu trabucul fumegînd. Îi mai
place s-o vadă decuplată de la micile stricăciuni colaterale provocate
de acuplări. Continuă să se rostogolească şi cade pe persanul pătat de
cafea şi ars de trabuc, cu un şoc repede amortizat. Încremeneşte strîngînd-o în braţe. Încremenesc minute lungi înlănţuiţi şi încolăciţi ca
şerpii, revărsaţi unul în altul ca porcii în mocirlă.
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