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Anotimpuri
DINA HRENCIUC

CĂLĂTORII
Fata îmbrăcată sumar, cu pielea ei catifelată, strălucea
indecent în mulţime, ori de câte ori soarele se ascundea
după nori. Către ea priveau lung bărbaţii, încetinindu-şi
mersul şi întorcând capetele, astfel încât imaginea se decupa au ralenti, nefirească în spuma zilei. Dacă ar fi înotat
prin aer, nimeni nu s-ar fi mirat, dar aşa părea să plutească
minute bune, într-o linişte imperfectă, până când soarele
se ivea din nou, aspru şi puternic, făcând plauzibilă şi necesară imaginea ei. Diana o urmări cu privirea, un timp,
fascinată de jocul umbrelor şi de carnaţia fetei care-şi purta
tinereţea cu atâta nepăsare, după care-şi strânse de mână
uşor partenerul. Alex răspunse imediat fără s-o privească,
degetele lui erau agile şi suple, mâini frumoase de artist.
Intrară pe-o stradelă mărginită de buticuri şi terase
străjuite de câte-un tânăr politicos, care îmbia clienţii
înăuntrul tavernei, departe de căldura sufocantă a verii.
Din vitrine se zăreau atârnând de grinzi pastrame, pulpe
de porc afumate, şunci meşteşugite care îmbiau la desfrâu
culinar. Era ora prânzului şi patronii aproape că se băteau
pe clienţii scăpaţi din burţile autocarelor, încă amorţiţi,
uşor confuzi în alegerea traseului optim care să le permită
vizitarea orăşelului, a catedralei impunătoare, a unui local
pitoresc şi întoarcerea la autocar, totul într-un timp nemilos de scurt. Fuseseră deja avertizaţi de ghidul lor, robit
programului, de câteva ori, şi primiseră chiar avertismentul că data viitoare vor fi abandonaţi pe traseu.
Ghidul era o femeie dură, eficientă, vivace, încă nu se
citea plictiseală pe chipul ei, poate pentru că avea un job
provocator şi trăia, într-un fel, o aventură continuă. Sau,
cel puţin, aşa credeau soţii Miron, aflaţi la prima lor
excursie itinerantă, pe un traseu lacom gândit, din care
uitaseră să calculeze oboseala, stresul şi frustrarea de-a nu
reuşi, de fapt, să vadă nici un obiectiv turistic pe îndelete
şi relaxat. Se simţeau deja, după 5 zile de alergătură, suprasolicitaţi. Pe măsură ce energia lor ceda, se îmbogăţea cea
a doamnei Coca, ghidul turistic care părea, tot mai mult,
să se hrănească din eforturile adunăturii de oameni speriaţi,
curioşi şi timizi, care-şi puseseră la bătaie economiile
numai de ei ştiute, în încercarea romantică de-a cunoaşte,
timp de 10 zile, mândra Spanie.
Le rămăseseră împlântate în retină întinderile arse,
dealurile presărate cu vegetaţie săracă, după care parcă
urma să apară, din moment în moment, silueta uscăţivă a
lui Don Quijote. Îl înţelegeai pe Cervantes, după un asemenea tur nebunesc cu autocarul, prin vipia verii, pe
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autostrăzile măsurând singurătatea unui ţinut vast, cu aerul
mai limpede ca oriunde, prin care se desenau departe,
foarte departe, castele şi siluete legendare de eroi. Catedrale imense cu ziduri de piatră, urmele franciscanilor acoperite de mormintele poleite ale urmaşilor ce-şi dormeau
somnul de veci în catacombele mănăstirilor, în schimbul
donaţiilor care transformaseră spaţiul auster într-unul fastuos; aurul insinuat, indus în poveste ca o tristă răzbunare.
Turiştii intrau înghesuiţi ca turmele de oi, apucau să
fotografieze altarul şi vitraliile în speranţa deşartă că vor
zăbovi asupra imaginilor în viitor, într-o perioadă de criză
economică, consolându-se cu amintirea că apucaseră să
vadă, să bifeze.
Până la urmă, setea de cultură ceda locul setei adevărate
şi jumătatea de oră de învoire pe la terasele cochete ale
unui burg medieval resuscitat corect şi vesel, întru înviorarea trupului obosit, devenea o adevărată plăcere. Tot
atunci socializau rapid turiştii altfel prinşi în spaţiul oricum insuficient al autocarului, cu reacţii claustrofobice pe
chip şi, după cinci zile de drum, urându-se unii pe alţii,
cei de la margine pe cei de la geam, cei din faţa autocarului,
ca nişte elevi de grădiniţă pe lângă ghidul autoritar, pe cei
din spate. Gălăgioşi, miştocari şi rebeli, cei de la mijloc,
întotdeauna primii la coborâre şi ultimii la urcare. Printre
ei profesori, avocaţi, câţiva copii de bani gata, contabili,
jurişti, câte-un cuplu misterios, romantic, ce nu dorea cu
nici un chip să-şi decline competenţele profesionale, peste
jumătate din ei pensionari echipaţi multicolor, asemenea
turiştilor occidentali care, la rândul lor, le cutreierau ţara.
Li se alătură o tânără care părea să-i fi urmărit cu interes
încă de la începutul călătoriei. O fată înaltă, subţire, cu o
faţă tristă care, atunci când începea să povestească, devenea
strălucitoare şi interesantă. De la o masă mai încolo, o urmăreau, cu atenţie, privirile bunicii. Era a doua călătorie
a ei în Spania, alesese un tur al ţării diferit de data trecută,
unde prinsese şi sudul, cu culorile lui sclipitoare şi mozaicurile fine de ceramică maură. În liniştea îngheţată a catedralelor vizitate seara, Diana o zărise plângând liniştit.
Bunica ei o mângâia pe creştet, protectoare. Stăteau nemişcate un timp, ascultând ceva dincolo de forfota mulţimii, apoi ieşeau încet, întotdeauna primele din grup. Alina,
căci aşa o chema pe tânără, aprindea iute şi oarecum ciudat, o ţigară, sub zidurile groase, o fuma îndelung, cu sete,
după care urca printre ultimii în autocar.
Poate asta o făcea simpatică, oricum prezenţa ei nu deranja relaxarea Dianei şi lui Miron, o acceptară la masa
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lor, prinşi de farmecul terasei, învăluiţi în lumina aceea extraordinar de limpede a amiezii. Priveau fascinaţi cum o
femeie ducea trei piersici pe-un talger de aramă. Piersicile
erau atât de frumoase, încât dogoreau lumină pe obrajii
femeii. Dispăru undeva, după o uşă de lemn, iar cei trei
sorbiră visători din sangria subţire de vară.
Alina începu să vorbească, dintr-o dată neliniştită, despre cum fusese adusă în excursie ca să fie ţinută departe
de ultima iubire din viaţa sa: un amărât de profesor. O
dragoste impetuoasă, care-i dăduse viaţa peste cap. Părinţii
ei ţinteau mai sus. Aranjaseră excursii prin Europa, ca pe
timpuri. Erau convinşi că imensitatea lumii va stârpi în
sufletul ei imensitatea dragostei... Fata îşi dorea, evident,
o soluţie care să împace imensităţile. Diana şi Miron o
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ascultară atenţi, cu multă simpatie. Poate cu noua lege a
salarizării? – îndrăzni, stângace, Diana... Fata o privi cu
speranţă şi neîncredere simultan. Nu?...
Se pare că nu!
Atunci, poate lumina din scoici să ajute, poate razele
piezişe printre arborii de plută, poate măslinii, palmierii
sau rodiile. Sau bărbaţii ascunși în umbra tavernelor. Toată
suflarea lenevind de căldură ziua şi însufleţindu-se noaptea,
când grupul lor dormea năucit de cele trei sute de kilometri străbătuţi într-un tur de catedrale, muzee şi autostrăzi, ce-i drept, terminate. Poate fata cu piersicile,
întrebându-i visătoare dacă mai doresc ceva. Sau poate nu.
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