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                                                      FIN DEL MUNDO  

 

 

 

 

 

  Drumul spre casă era sinuos, cu o pantă exagera de abruptă și îngust, atât cât să treacă o 

singură mașină. Împrejur era doar pădure; pini enormi, care susțineau cu rădăcinile 

pământul stâncos, gălbui, pe alocuri surpat până spre mijlocul șoselei. În spate, orașul se 

vedea tot mai mic și mai îndepărtat, iar fetei i-a trecut prin cap că îl cunoaște prea puțin pe 

bărbatul de la volan;  își dorea cu ardoare să fie cu adevărat binefăcătorul ei, nu contrariul. 

Pe de altă parte, îi era puțin indiferent, era oricum aici, decizia fusese luată. Și-a îndepărtat 

gândul, pentru că peisajul devenea incredibil, pe măsură ce panta șerpuia tot mai abrupt. Era 

noapte, în spatele lor marea sclipea sub o lună plină, enormă, iar luminile orașului păreau 

foarte îndepărtate.  

  Pe un zid cenușiu, apărut ca din senin pe marginea drumului pustiu, Francesca a întrezărit la 

lumina farurilor o săgeată la capătul căreia stătea scris cu vopsea neagră un mesaj: FIN DEL 

MUNDO. Puțin după, în direcția indicată de săgeată au apărut primele case, surprinzător de 

frumoase așa cum se profilau în lumina filtrată a farurilor și a razelor de lună. Părea un 

cartier de vile ascuns de o vegetație bogată, liniștit și ordonat, nimic care să indice că acolo 

ar fi locul în care s-ar putea sfârși lumea; cel puțin, nu lumea ei. Și cel puțin, nu așa cum îl 

vedea ea acum, sub lumina acelei uriașe luni, aproape palpabile. 

  După ce-au urcat cea mai abruptă pantă asfaltată care i-a fost dat s-o parcurgă vreodată, 

bărbatul a tras mașina pe o alee laterală de pământ, mărginită de tufe dese, la finalul căreia 

se întrezăreau ziduri albe, înalte, sub forma unei case pătrățoase, ca o cazemată uriașă. 

Semăna mai degrabă cu un bloc, decât cu o casă, iar zidurile vechi și scorțoase se profilau 

solitar pe fundalul negru al finalului de drum. O casă ciudată, fără o arhitectură oarecare, 

care domina noaptea și colina de deasupra orașului. În jur era dezordine; la lumina farurilor 
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și a razelor de lună, Francesca a observat o mulțime de lucruri aruncate fără noimă de o 

parte și de alta a aleii și o platformă pietruită care părea să fie terasa părăsită a unui local. 

  Au coborât împreună sacii și cutiile înghesuite în mașină, după care bărbatul a plecat, nu 

înainte de a-i înmâna cheia camerei și un telefon mobil vechi, din cele cu butoane, cu ecranul 

puțin zgâriat.  

  - Are card cu minute și internet. Ți-am salvat numărul meu, pentru orice eventualitate. Ne 

vedem mâine pe la amiază, au fost cuvintele lui de la revedere, după care s-a urcat în mașină 

și a dispărut în noapte. 

  Camera era spațioasă, avea podeaua acoperită cu plăci mate de gresie, în culoarea argilei, 

un tavan foarte înalt, plin de bârne groase și semăna mai degrabă cu o garsonieră. Spre final 

era fragmentată cu un mezanin la care se ajungea de pe scări laterale, acoperite cu aceeași 

gresie roșcată, mărginite de o balustradă din fier forjat. În mijlocul camerei trona un pat din 

lemn masiv, cu o tăblie înaltă, din bambus împletit. Lângă el, două noptiere cu aceleași 

intarsii, acoperite de un strat gros de praf și o veioză fără bec. Un brâu din gresie cu modele 

andaluze, în care predominau arabescuri în tonuri marine înconjura patul, oferindu-i 

prestanța celui mai important obiect din încăpere. Totul era un amestec de vechi cu nou, de 

lemn, gresie, fier forjat și decoruri andaluze, care rezulta exotic și fermecător, doar că acum, 

o parte din podea era acoperită de sacii aruncați alandala, cutii și plase de rafie. 

  A găsit ușa spre baie și a aruncat o privire: avea de toate. Pereții erau faianțați cu verde, iar 

după o perdea a găsit cabina de duș. Boilerul de apă caldă era deja pornit, a fost primul lucru 

pe care l-a făcut bărbatul, atunci când i-a pus cheile de la cameră în mână. Peste puțin, va 

putea face primul duș în noua ei locuință. 

  A sărit peste sacii aruncați pe podea și a urcat scările spre mezaninul aflat în partea opusă 

intrării. A găsit un dulap vechi, o canapea de trei locuri si o comodă din lemn masiv. O ușă de 

sticlă dublă, fără perdea, lăsa să pătrundă lumina lunii în încăperea întunecoasă. Francesca a 

apăsat clanța, s-a luptat puțin cu ușa înțepenită și în final, a călcat pe terasă. Era enormă, se 

întindea pe întreaga suprafață a cazematei pătrățoase, iar din prag vedea doar noaptea, 

cerul și zidul care înconjura terasa. S-a îndreptat spre margini și a privit în zare: în spatele 

zidului fragil se ascundea o lume redusă la tăcere de întunericul nopții. Orașul părea acum la 
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picioarele ei: autostrada, șoseaua, clădirile, toate erau reduse la dimensiunile unor minusculi 

licurici insignificanți, distanți și silențioși în noaptea care domina colina. Iar peste toate, la 

capătul tuturor era marea. Tăcută, întunecată, vizibilă doar prin strălucirea metalică a 

enormei luni și a luminilor îndepărtate ale vaselor pescărești. A stat preț de câteva minute și 

a privit, fără să gândească, fără să respire, fără chiar să-și amintească cine e și ce caută acolo.  

  A trezit-o din reverie un zgomot venit de undeva de jos. Un bărbat vorbea tare la telefon, 

într-o limbă ce părea să fie bulgară. Probabil era chiriașul, știa că în casă mai sunt camere 

locuite și că avea un vecin bulgar. Și-a dat seama că e foarte târziu, s-a întors în cameră și a 

reușit să-și găsească printre lucruri sacul de dormit. L-a aruncat peste cuvertura prăfuită, și-a 

pus la cap jacheta de fâș și a adormit cu lumina aprinsă. Îi era teamă de zgomotele acelei 

case pe care încă n-o cunoștea și de liniștea primei nopți din acel fin del mundo. 

 

 

  Francesca l-a cunoscut la barul în care a muncit în ultimele luni. Venea zilnic, acolo își bea 

cafeaua și mânca în fiecare zi la amiază. Inevitabil, au intrat în vorbă, era un bar de cartier în 

care toată lumea ajungea să cunoască pe toată lumea. Când a început Francesca în locul 

fetei de dinainte, a creat multă expectativă printre clienții permanenți. În marea lor 

majoritate erau bărbați trecuți de prima tinerețe, șoferi de camion sau proprietarii acestora, 

barul fiind undeva la marginea orașului, lângă poligonul industrial, un loc plin de firme de 

transport. El s-a dovedit a fi printre cei mai răbdători cu nou venita, căreia i-a luat o vreme să 

afle preferințele fiecăruia și rostul lucrurilor pe care le avea în fișa noului post de muncă. La 

început, n-a avut timp de amabilități și de discuții prelungite, dar pe măsură ce zilele treceau, 

a început să-i cunoască, să le știe gusturile și toanele. Juan a fost printre primii cu care a 

îndrăznit să povestească în spaniola ei stâlcită, primul care i-a inspirat suficientă încredere și 

care a smuls de la ea mai mult decât un dialog strict profesional.  

  Francesca avea doar câteva luni în Spania pe vremea aceea și stătea într-un apartament 

împărțit cu alți compatrioți, majoritatea șoferi de tir. Doi dintre ei îi erau frați. Avea patru în 

total, ea fiind singura fată și cea mai mică dintr-o familie cu cinci copii. În țară mai locuia doar 

unul dintre ei: doi erau aici, unul în Italia, iar cel mai mare acasă, la casa părintească. În 
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timpul săptămânii, apartamentul era gol; se aglomera doar spre sfârșitul ei, când reveneau 

șoferii, dar ea lucra în fiecare weekend. Împărțea camera cu frații ei, care s-au oferit s-o 

ajute atunci când s-a hotărât să plece de acasă.  

  În timpul săptămânii curăța apartamentul, le spăla și împacheta hainele, iar la fiecare sfârșit 

de săptămână, gătea pentru toți. Le făcea ciorbe, supe cu găluște și sarmale, iar ei erau 

fericiți, pentru că se simțeau puțin mai aproape de casă. Își plătea astfel locul pe salteaua de 

dormit, pentru că încă n-avea bani să contribuie la chirie. Primul job de la bar l-au găsit tot ei 

și deși încă articula doar câteva cuvinte în spaniolă, patronul i-a dat o șansă și a angajat-o 

ajutor la toate. Munca și-o făcea bine, lucra de la șaisprezece ani, era rapidă și pricepută, așa 

c-a prins repede cheag, clienții au îndrăgit-o, aveau răbdare cu spaniola ei bâjbâită și-i 

dădeau bacșișuri grase.  

  Francesca provenea dintr-un sat situat în nordul Ardealului, un capăt de lume foarte diferit 

față de cel în care tocmai se cazase. Taică-su murise când ea avea vreo cinci ani, iar maică-sa 

s-a îmbolnăvit și a căzut în depresii care recidivau imparabile în fața tratamentelor. După 

moartea lui, frații au rămas cu o pensie mizeră de urmaș și cu maică-sa, care devenise 

dependentă de ajutorul lor. Pe taică-su și-l amintea ca pe un Don Juan al satului, purta 

mereu cămăși deschise la culoare, costum de stofă și pantofi din piele. Fata își mai amintea 

doar mirosul greu de mahorcă și alcool ieftin al stofei aspre, de mânecile  roase ale 

costumului, atunci când o ridica pe genunchi. Se considera de viță nobilă, pentru că părinții 

lui, bunicii Francescăi, avuseseră pământuri și o brumă de avere până la colectivizare, când 

le-au confiscat totul. Din vechea măreție a familiei rămăsese doar ținuta lui la patru ace, 

devenită tot mai prăfuită, pe măsură ce sărăcia lor prindea luciu. N-a avut niciodată o 

meserie, era autodidact și nu-și putea păstra slujbele obținute mai mult de câteva luni, 

spunând că nu suporta ordinele nimănui. Ultimii ani din viață și i-a petrecut înecat între 

alcoolul ieftin pe care și-l fierbea singur și cărțile din biblioteca pe care o moștenise din 

familie, indiferent la mizeria în care-i creșteau copiii. Și-a botezat urmașii cu nume cel puțin 

ciudate pentru acel colț prăfuit de lume și spunea că cel al unicei fiice se datorează unui 

personaj dintr-o carte pe care Francesca n-a ajuns niciodată s-o citească. Frații ei se numeau 

Carol, Ramon, Oliver și Decebal. În satul lor, cei cinci erau frații al căror nume nu și-l amintea 

nimeni foarte bine, mai ales după ce degustau la comun producția nouă de țuică din poame.  
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  La șaisprezece ani, Francesca s-a angajat la barul din comuna învecinată; ieșea din tură la 

unu, două noaptea, iar iarna, când era zăpadă mare, rămânea să doarmă acolo, întinsă pe 

salteaua din magazie. Practic, acolo și-a definitivat Francesca educația. Era un restaurant 

deschis pe vremea când ea nu se născuse, funcțional din timpul comuniștilor, loc în care se 

adunau și atunci, și mai târziu, toți grangurii din zonă. Șefa era tot de atunci, avea clienți 

fideli, meniu neschimbat și fețe de mese îngălbenite, care miroseau a clor și a grăsime 

râncedă. O vreme a fost bine, localul funcționa din inerție, clienții fideli continuau să aibă 

bani și să tragă la ei din obișnuință. Când s-au deschis celelalte localuri, băutura bună se 

găsea peste tot, meniurile erau mai ofertante și grangurii bătrâni s-au dus după cei mai 

tineri, lăsând localul vechi pustiu și cu balanța negativă. 

  Expansiunea crâșmelor le-a venit până la urmă de hac, șefa a plecat la muncă în Italia, nu 

înainte de a o sfătui pe Francesca să facă la fel. I-a dat bani împrumut pentru viză și pentru 

biletul de autobuz, chiar dacă Francesca nu a ales Italia, ci Spania, pentru că avea acolo doi 

frați, dispuși s-o ajute pentru început. Practic, de la șefa ei a învățat aproape tot ce știa, nu 

doar meseria din spatele tejghelei de bar. I-a fost mamă și tată, prietenă și confidentă. A 

ajutat-o cu bani, cu haine, cu mâncare și a trimis-o la seral, unde și-a terminat liceul. A 

sfătuit-o să-și dorească mai mult decât să se mărite cu primul pretendent din satul ei și să 

viseze fără să privească în urmă, spre trecut. Șefa avea peste patruzeci de ani, era măritată 

cu doi copii mari acasă atunci când a tras obloanele barului și a plecat la muncă în Italia. 

Francesca avea puțin peste douăzeci, un păr lung, de culoarea mierii și un curaj pe care doar 

sărăcia, inconștiența și amintirea colbului din satul uitat de lume ți-l poate da.  

  Și cu el cu tot, a ajuns în Spania. 

 

 

  S-a trezit derutată; auzea câini lătrând și au trecut câteva secunde până când și-a amintit că 

nu se află în apartamentul din oraș. Acolo auzea doar mașinile și motocicletele care opreau 

la stopul aflat chiar sub  geamul de la dormitor. A privit în jur și a cuprins-o deznădejdea. 

Camera era plină de praf, de pânze de păianjeni care atârnau în toate colțurile și pe ici-colo, 

pe podea, stăteau bucăți din tencuială desprinse din perete. Era plin de saci și cutii aruncate 
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unele peste altele, inclusiv pe noptiere si pe unica mobilă din partea de jos a camerei, o 

comodă imensă, din lemn masiv, de culoare mahon. Deasupra ei trona o oglindă uriașă, 

veche, cu ramă din lemn, pe care era prinsă de margine fotografia unei femei frumoase și 

câteva coliere, așezate pe colț.  

  Habar nu avea cu ce să înceapă, erau prea multe de făcut acolo și aproape că-i venea să 

renunțe la idee. Instinctul îi spunea să pună mâna pe telefon, să-și sune frații și să le spună 

că s-a răzgândit: vrea înapoi la apartament și la jobul de unde tocmai demisionase.  

  A ieșit pe terasă și panica i-a fost înlocuită de entuziasmul pentru priveliștea incredibilă. Pe 

terasă avea câteva ghivece cu plante uscate, o bancă din lemn si ceva ce părea a fi un vechi 

paravan cu copertine de pânză. Probabil, s-a gândit, aici au fost odată o masă și scaune 

pentru exterior. Deși murdar și oarecum deprimant, locul îi dădea energie, îi dădea speranțe. 

Liniștea era copleșitoare, doar câteva păsări matinale și zgomotul vântului printre copacii din 

spatele casei făceau peisajul să pară real. Altfel, totul semăna cu o carte poștală pe care 

niciodată n-o primise în satul îndepărtat din Ardeal.  A stat preț de câteva minute pe banca 

prăfuită, privind cerul înroșit de la răsărit și a decis să nu renunțe prea ușor. Avea șansa să-și 

câștige un loc doar pentru ea, și nu unul oarecare, ci unul în care avea lumea și Mediterana 

la picioarele ei.  

  Și-a făcut un plic de ness cu apă caldă luată direct de la robinet. Avea și un pachet de 

biscuiți digestivi, a mâncat câțiva și a căutat printre saci prosopul, săpunul și periuța de dinți. 

A făcut un duș lung, fierbinte și s-a bucurat să constate că avea presiune bună la apa caldă. 

De fapt, situația nu era deloc critică.  

  Juan a început să-i vorbească despre locul acesta la scurt timp după ce-au devenit apropiați, 

după ce Francesca s-a convins că bărbatul nu avea altfel de intenții cu ea. I-a spus că are o 

casă moștenită, cu câteva camere de închiriat și un bar care funcționase bine, până în urmă 

cu puțin timp. Mai precis, până când nevasta lui se ocupase de toate, inclusiv de bar. I-au 

depistat un cancer pancreatic care a omorât-o în mai puțin de jumătate de an și de atunci, 

locul era aproape abandonat. Fără niciun gând serios la început, i-a ascultat totuși 

propunerile: îi oferea să preia barul, să se ocupe de el, să-l repună în funcțiune. În schimb, îi 

oferea o locuință în aceeași casă, cea mai bună cameră, cea mai frumoasă. El avea un 

apartament în orașul în care avea firma de transport și de unde nu avea intenția să se mute. 
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Juan i-a povestit că nu mai avea pe nimeni interesat de bar; copiii lui erau mari și erau 

stabiliți în străinătate. Fiica era măritată, iar băiatul era stabilit la Londra, unde lucra ca chef 

executive la un restaurant renumit. Niciunul nu era interesat să revină, cel puțin nu de 

moment.  

  Francesca s-a gândit și s-a răzgândit, iar în final a tras concluzia că nu avea mare lucru de 

pierdut; ar fi avut un loc al ei și un start pentru un viitor așa cum visa. Au stabilit că va începe 

cu salariul minim, el se va ocupa de marfă, de aprovizionare și ea de restul. Până când 

afacerea va merge și vor avea ceva câștiguri, va putea mânca la bar, iar în plus, nu va păți 

chirie și cheltuieli de niciun fel. Frații nu s-au opus, unul dintre ei lucra șofer chiar la firma lui 

Juan și oricum, erau obișnuiți să se descurce fiecare cum poate, pe propriile puteri. După 

șapte luni lucrate la bar avea ceva bănuți adunați, și-a dat demisia și a acceptat oferta lui. 

Așa a ajuns Francesca în cartierul de la fin del mundo. 

 

 

Kosta 

 

 

  Bulgarul ocupa una dintre camerele de la parterul casei. Juan și nevasta lui l-au adus dintr-o 

colibă pe care și-o construise singur, la marginea poligonului industrial, pe terenul care 

aparținea firmei de transporturi. Când l-au cunoscut, nu știa nici o boabă de spaniolă și 

mânca din mila patronilor de la barurile din poligon. Ca să-l ajute, îl plăteau pentru munci 

mărunte: făcea curat la băile șoferilor, repara stricăciunile, tundea iarba și întreținea curtea. 

L-au pus să construiască un zid, i-au dat să faianțeze băile de serviciu și să zugrăvească toate 

încăperile din clădirile aferente firmei. I-au găsit tot felul de îndeletniciri necesare, sau nu 

chiar, pentru că la mecanică nu se pricepea deloc și nici carnet de șofer nu avea. Kosta venea 

dintr-un sat foarte asemănător cu cel al Francescăi; n-a avut nici timp, nici ocazia să învețe 

vreo meserie. Știa doar să muncească pământul și să se ocupe de animale. În curtea 

poligonului, lângă coliba pe care și-o încropise, avea un țarc unde creștea câteva găini și 

drept companie, avea un câine. Când a venit iarna și după ce i-au aflat povestea de viață, 
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Juan a hotărât să-i dea o slujbă la barul nevestei și o cameră unde să locuiască. Kosta avea 

nevastă și doi copii, cărora le trimitea lunar tot ce reușea să câștige aici. Întreaga lui familie, 

cu bunici cu tot, trăia din banii primiți lunar de la el și din micuța fermă, rămasă acum în grija 

nevestei și a bătrânilor. 

  La bar îl foloseau ca om la toate, nu se putea spune că știe să facă ceva anume, dar știa din 

toate câte puțin și era dispus să facă orice muncă de care alții fugeau. Kosta căra marfa pe 

spate, descărca navetele, zugrăvea, repara instalațiile, desfunda toalete, schimba becuri și 

întreținea impecabil curtea. Era mare și solid, cu palme enorme și purta mereu mânecile 

bluzelor suflecate. Cât era Kosta acolo, nimeni nu îndrăznea să facă scandal în bar și reușea 

să țină departe traficanții de droguri, care-și aveau sediul în câteva case de pe colina de la fin 

del mundo.   

  Cartierul avea zone frumoase și îngrijite, în care casele erau bine securizate cu alarme și 

porți ferecate. O parte era însă un fel de Beirut periculos și plin de capcane. Odată cu criza 

economică, numeroase familii au pierdut casele în favoarea băncilor, care s-au trezit pe cap 

cu proprietăți pe care încercau cu disperare să le vândă, dar nu aveau cui. În așteptarea unor 

clienți care nu mai soseau, multe erau ocupate ilegal. În general, se trata de consumatori de 

droguri, persoane sub urmărire, certați cu legea, imigranți fără documente, dar și de familii 

rămase pe drumuri, tineri rebeli fugiți de acasă, aventurieri fără responsabilități. Oamenii se 

instalau în ele, protejați de lacune legislative pe care le cunoșteau foarte bine și de care 

profitau până la o eventuală evacuare forțată, care venea în unele cazuri după ani întregi de 

rezistență. Lipsiți de resurse, majoritatea foloseau curent furat cu instalații rudimentare, 

astfel că prin cartier spânzura o întreagă rețea ilicită de cabluri electrice și cam la două luni 

se incendia câte o locuință. O parte dintre ocupanți se dedicau furtișagurilor mărunte, dar 

printre ei se aflau și cultivatori de marijuana, traficanți de droguri de calibru mare, traficanți 

de persoane și alte grupuri periculoase, cu care nu era recomandabil să te întâlnești în 

drumul tău. Partea aceea a cartierului nu era departe de noua locuință a Francescăi, practic 

urcai pe drumeagul din spate, treceai șoseaua și intrai în zona periculoasă.  

  Kosta n-avea nicio treabă cu ei, de altfel era un fel de înțelegere secretă între toți locuitorii 

acelui cartier cu zone segregate: nu te amesteca în treburile mele, nu mă amestec în ale tale. 

Rareori spărgeau câte-o mașină, furau mărunțișuri de prin curți, și uneori dădeau atacul în 



10 
 

câte o casă a căror proprietari erau în vacanță. De obicei, toate aceste scăpări se datorau 

nou-veniților, care nu cunoșteau regulile mute ale conviețuirii pe colină. Erau rapid puși la 

respect de către cei mai vechi și de obicei nu se ajungea până la conflicte deschise între 

vecini. În general, așa periculos cum părea, cartierul era la fel de sigur ca oricare altul, dacă-i 

respectai legile interioare. Astfel că, la bar, atunci când încă funcționa, se adunau și unii și 

alții, legalii cu okupașii, în deplin consens. Scandalurile nu erau mai dese decât prin alte 

locuri, iar Kosta le stingea repede, cu zâmbetul pe buze. Impunea respect și nu atât prin forța 

lui, cât prin blândețea cu care le vorbea tuturor. Deruta candoarea acestui urs gigant și 

puternic, dispus să înțeleagă și să accepte slăbiciunile tuturor deopotrivă. Legalii îl îndrăgeau 

și-l chemau la lucru cu ziua, prin curțile caselor. Ceilalți îl respectau și erau mulțumiți de 

negoțul mărunt cu marijuana printre clienții barului, la care Kosta închidea ochii. În ultimii 

ani, mirosul de marijuana devenise ceva banal în majoritatea locurile publice, iar 

consumatorii ocazionali erau diversificați, aparțineau de acum tuturor claselor sociale și 

categoriilor de vârstă. Ba chiar și unii polițiști locali apelau la serviciile dealerilor de Maria din 

cartierul de pe colină și clasificau acest mic trafic ca fiind nevinovat, fără prea mare 

importanță. 

  Toate aceste amănunte îi erau necunoscute Francescăi, atunci când a luat decizia să 

accepte propunerea lui Juan. Câinii care au trezit-o în prima dimineață din noua ei locuință 

erau cei aflați pe partea rebelă a colinei, acolo unde ea nu avea să ajungă foarte devreme și 

despre a cărei existență avea să afle doar în timp.  

 

 

  După ce și-a savurat nesul sub soarele domolit al dimineții, a coborât pe ceea ce 

presupunea că era terasa barului. Aici, așezat pe un butuc, l-a găsit pe Kosta, care părea că o 

așteaptă: 

  - Eu sunt Kosta, i-a spus într-o spaniolă mult mai stricată decât a ei.  

A dat să-i strângă mâna, dar s-a simțit ca luată pe sus și pupată de trei ori, așa cum era 

obiceiul la bulgari.  
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  - Juan mi-a spus că ai ajuns aseară și m-a rugat să-ți arăt localul. Vom lucra împreună, eu 

ajut pe tine, Francesca, facem treabă bună amândoi. 

  Venirea fetei și vestea că vor redeschide localul a fost ca o mană cerească pentru Kosta. De 

când cu moartea patroanei, mai câștiga doar cât să mănânce, nu-i rămânea mai nimic de 

trimis acasă, cu toate că aici nu plătea chirie. Francesca a știut imediat că se va putea baza pe 

el, în orice situație. Kosta a scos cheia din buzunarul pantalonului de trening și a invitat-o să 

vadă barul.  

  În afară de faptul că toate aveau nevoie de apă și mult săpun, starea localului era destul de 

bună, chiar mai bună decât spera Francesca, asta după ce a văzut casa și curtea. Prima 

încăpere, barul propriu zis, avea un șir de mese lungi, din lemn masiv, așezate lateral, spre 

ferestre. Barra era construită din piatră, avea blatul din lemn șlefuit, iar pe pereți erau rafturi 

de sticle cu băutură. Încăperea era plină de obiecte vechi, butoaie de vin enorme, telefoane, 

mașini de scris, radiouri de epocă, era foarte luminoasă, cu ferestrele mari, arcuite, care 

dădeau spre mare. Francesca a pășit în spatele barului și a constatat că aveau de toate, de la 

expresor profesional de cafea, dozatoare de bere, căni, pahare, halbe, vitrină frigorifică și 

două mini frigidere. Toate erau acoperite de mult praf, dar păreau să fie perfect funcționale.  

  Din prima încăpere treceai printr-un hol întunecat în bucătărie și în saloanele de restaurant, 

două la număr, separate printr-o boltă zidită cu piatră aparentă. Era mult peste așteptările 

ei, iar mărimea acestui local  a speriat-o. Se aștepta să găsească un bar din categoria 

bistrourilor, asemănător celui în care a lucrat în oraș; în schimb, a găsit un restaurant în toată 

regula, cu o mulțime de mese, dispuse în ambele săli. Prima sală avea un șemineu enorm, în 

care încăpeau bușteni întregi și două bufete cu vitrină, pline de fotografii alb negru, foarte 

vechi. Al doilea salon era aerisit, extrem de luminos, iar mesele erau dispuse de-a lungul unui 

perete de sticlă, care dădea spre terasă și prin care se vedeau orașul, pădurile de pe colină și 

marea. Practic, restaurantul și barul ocupau întreg parterul enormei case, iar terasa, cea în 

care ieșise Francesca în seara anterioară, era acoperișul. Casa era construită în pantă, iar 

camerele închiriate despre care vorbea Juan se aflau la primul etaj, cel de sub local și pe care 

Francesca nu l-a putut vedea cu o seară înainte, atunci când a ajuns.  

   La bucătărie a fost impresionată să constate că avea de-a face doar cu utilaje profesionale, 

așa cum nu văzuse în nicio bucătărie în care lucrase până în acel moment. Foarte modernă, 
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foarte profesională, iar Francesca a tras concluzia că nici măcar nu știa rostul tuturor 

obiectelor de acolo. A fost momentul în care a cuprins-o panica și din nou a simțit nevoia să 

o ia la fugă, înapoi de unde venise.  

  În spatele lor stătea Juan, care intrase în bucătărie și pe care Francesca nu l-a auzit, aflată 

sub efectul surprizei a ceea ce descoperise acolo.  

  - Uite ce, Juan! Cred că ai greșit, nu sunt omul potrivit pentru oferta ta. Cred că am greșit 

amândoi, habar n-aveam ce ai tu aici, i-a spus Francesca fără să salute măcar. 

  Vocea îi tremura și cuvintele în spaniolă ieșeau mai stâlcite decât oricând, dar s-a făcut 

înțeleasă. Kosta zâmbea strâmb, nu știa dacă a greșit ceva, iar Juan a început să râdă în 

hohote: 

  - Stai, nena, nimeni n-a spus că trebuie să faci totul singură și nici nu mă aștept să 

deschidem tot restaurantul. Te ocupi de partea de bar la început, apoi vedem. Dacă avem 

pentru cine, deschidem și restaurantul, poate doar pe sezon, poate doar în weekend-uri. 

Dacă trebuie, luăm ajutoare, angajăm bucătar, personal. Și nu am greșit, cel puțin eu, dar 

dacă vrei să te răzgândești, ești liberă s-o faci.  

  Francesca era deja afară, urca pe cărăruia spre cameră, cu gândul să-și ia lucrurile și să-i 

ceară lui Juan s-o ducă înapoi, la apartamentul fraților. O urmau ambii bărbați; Kosta 

încercând să înțeleagă unde a greșit și Juan, care între timp se oprise din hohotit. A înțeles că 

panica Francescăi nu era o isterie de moment și că fata avea nevoie de explicații mai clare 

despre planurile lui de viitor.  
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Juan  

 

 

  Avea cincizeci și opt de ani când i-a murit nevasta de cancer. Ultimul an cu ea a fost un 

coșmar; spitale și tratamente costisitoare, epuizante, mirosuri grele, nopți nedormite. Apoi 

moartea. Totul a venit pe neașteptate, când relația lor devenise mai bună decât oricând. În 

sfârșit, găsiseră un echilibru, afacerile mergeau cât să plătească facturile la zi și ratele în 

bancă la timp, sau doar cu mici întârzieri. După ce-au moștenit casa de la familia ei, aproape 

c-au falimentat din cauza impozitelor pe care le-au datorat statului și dacă n-ar fi fost fiul din 

Londra, care i-a ajutat cu bani, ar fi trebuit să vândă fie casa, fie afacerea cu camioane. Au 

ipotecat apartamentul din oraș, au vândut trei camioane și cu un împrumut de la băiat, au 

reușit să rămână cu amândouă afacerile pe linia de plutire. Împrumutul nu au ajuns niciodată 

să-l înapoieze, pentru că între timp, Marta s-a îmbolnăvit, nimeni nu s-a mai ocupat nici de 

restaurant, nici de camerele închiriate, iar afacerea lui cu camioane a luat-o pe pantă în jos, 

în ritm amețitor. Juan stătea mai mult prin spitale, nu se putea baza pe nimeni să-l 

înlocuiască la birou și până să realizeze că are nevoie de un ajutor de încredere, afacerea era 

aproape pierdută din mână.  

  La moartea ei, Juan a rămas mai degrabă frustrat, decât îndurerat. O iubea în felul lui, dar în 

ultimii ani o considera mai degrabă o prietenă și o foarte corectă parteneră de afaceri. 

Locuiau mai mult timp separat, decât împreună, aveau conturi bancare diferite și practic, 

vieți paralele. Niciodată nu și-au pus problema divorțului, le era bine așa, mai ales că cei doi 

copii erau deja independenți și nu mai erau obligați să joace rolul unei familii perfecte. Când 

s-a îmbolnăvit, a îngrijit-o cum a știut mai bine și l-a durut suferința ei. A fost lângă ea în 

toate momentele grele, a spălat-o, i-a ascultat gemetele de durere, i-a administrat 

medicamente, a hrănit-o. Și în final, a ținut-o de mână când  s-a stins. La înmormântare n-a 

vărsat nicio lacrimă și de atunci simțea o furie oarbă pe care nu știa împotriva cui s-o 

îndrepte: ea nu mai era acolo.  

  O vreme n-a mai găsit motivație în nimic. Pe copii nu-i interesau afacerile lor, s-a rugat de 

fiul de la Londra să se întoarcă și să preia afacerea cu restaurantul, atât cât mai aveau o 
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afacere. I-a propus chiar să-i treacă toată casa pe numele lui, doar să revină; îi era teamă că 

totul, casa, barul, restaurantul vor deveni o ruină. Sergio, fiul lui, nici nu-și punea problema. 

Chiar dacă s-ar fi întors, n-ar fi acceptat să preia afacerea, știa foarte bine care sunt 

problemele în cartier și restaurantul n-ar fi putut ajunge la nivelul pe care-l țintea în carieră. 

Acum lucra la două stele Michelin, iar restaurantul părinților era pentru el un simplu bistro 

de cartier. Oricât și-ar fi dat interesul, datorită locației nefericite, n-ar fi putut să-l ducă 

înspre direcția dorită de el. Când au deschis, i-a ajutat la întocmirea meniurilor și chiar și-a 

petrecut o săptămână în bucătărie, instruind personalul și oferind bucătarului o parte dintre 

rețetele lui speciale. Ar face-o din nou la nevoie, dar de aici până la a prelua afacerea, era de 

neconceput pentru el. 

  Doi ani după moartea Martei, casa era aproape abandonată și ar fi fost probabil ocupată de 

ilegalii din cartier, dacă n-ar fi fost Kosta. Barul și restaurantul erau închise, iar în chirie mai 

stătea doar o bătrână cu trei pisici, o clientă care-și achita chiria la timp și care a murit puțin 

înainte de sosirea Francescăi. Juan a încercat cu disperare să vândă casa, dar i-a fost 

imposibil. A lăsat mult din preț, a încercat să vândă cu toate dotările incluse, dar n-a reușit. 

Era mult prea mare, nu interesa pe nimeni în condițiile în care piața imobiliară de după criză 

era paralizată, iar vecinătatea nu era deloc îmbietoare pentru investitori. Juan era în urmă cu 

ratele la bancă, avea mari probleme cu plățile și spera ca venirea Francescăi să-l repună pe 

linia de plutire.  

  Juan era scund, bondoc și pe jumătate chel. Deloc atractiv, ca bărbat. În plus, se îmbrăca 

doar cu pantaloni de stofă cafenii, demodați, la care asorta cămăși de culoarea oului de rață, 

sau pulovere în en-coeur; ținuta îl făcea să arate mult mai bătrân decât era în realitate. Nici 

măcar nu a încercat să-și caute o pereche, după moartea soției; a avut doar întâlniri 

pasagere cu aceleași femei pe care le frecventa dintotdeauna, prostituatele unui club din 

apropierea poligonului. Era conștient că n-are cum să placă unei femei ca Francesca, dar n-ar 

fi putut nega că fata îi ocupa toate gândurile, încă din momentul în care a văzut-o în barul 

din cartier. Francesca era extrem de frumoasă și proaspătă, era vie și caldă, ca o zi de 

primăvară. El era un personaj neinteresant, demodat, plin de datorii, deloc ofertant pentru o 

femeie ca ea. Când i-a făcut propunerea de parteneriat nu s-a gândit că Francesca i-ar putea 

vreodată ajunge în pat, dar putea măcar s-o aibă aproape, în viața lui. Pentru ea, dacă ar fi 
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reușit planul, ar fi fost o șansă bunicică. Iar pentru el, fără îndoială, prezența ei luminoasă l-

ar fi ajutat să facă din nou parte din propria lui viață. 

  Singurul gând care i-a trecut prin cap când a văzut-o convinsă să abandoneze totul a fost s-o 

ducă în oraș și să-i arate locul lui preferat. Poate acolo, pe malul mării, se va răzgândi. În 

niciun caz nu-i putea spune adevărul gol-goluț nici despre atracția lui bine mascată pentru 

prospețimea ei, și nici despre datoriile cu care vor trebui să se confrunte împreună, dacă 

barul va fi repus pe linia de plutire. Până la urmă, un job ca cel pe care-l lăsase în urmă, îi va 

putea găsi și după, dacă lucrurile nu vor merge bine. 

  Francesca a fost crescută de frații ei, care aveau mai degrabă în grijă să nu lipsească 

mâncarea de pe masă și lemnele de foc. Toate celelalte chestiuni legate de confort păleau ca 

importanță, în condițiile în care mama lor se comporta mai degrabă ca o soră mai mică, 

decât ca o mamă. Încă de când îi trăia soțul, bea cu el cot la cot, iar uneori făceau scandaluri 

cu rezonanțe până la știrile locale. Se împăcau la fel de zgomotos cum se certau. Era cam tot 

ce mai făceau împreună în ultimii ani în gospodăria părăginită și lăsată cu totul în grija 

fraților mai mari. O vreme lucrase la poșta din comuna învecinată, dar după restructurări 

rămăsese fără serviciu și se dedicase în întregime bărbatului pe care îl adora cu frenezie. În 

casă, atât cât a trăit, el a fost centrul atenției, lăsând-o în urmă debusolată și pierdută, cu o 

depresie devenită stare permanentă și cu o dependență de alcool care îngreuna orice 

tratament medicamentos. Pe taică-su l-au găsit mort la marginea satului într-o dimineață 

geroasă de ianuarie. Se îmbătase la crâșmă și n-a mai ajuns acasă niciodată. Francesca își 

amintea barba lui aspră și brațele osoase, iar de zâmbetul lui știrb și de privirea rătăcită de 

aburii alcoolului o ajutau să-și amintească unica fotografie pe care o avea cu el și pe care o 

păstra în portmoneu. Era, de fapt, printre puținele fotografii pe care le avea din copilărie. 

Frații și rudele spuneau că seamănă bine cu el: îi moștenise trupul firav, părul de culoarea 

mierii și ochii mari, albaștri-verzui, cu gene blonde și lungi. În aceste condiții, a fost învățată 

să poarte hainele care rămâneau de la frați, să taie lemne iarna și să-și îngrijească mama, 

care începuse să aibă episoade de demență alcoolică, în care liniștea celor cinci era tulburată 

zi și noapte. Cele mai frumoase zile pe care și le amintea din casa unde crescuse erau cele în 

care reușeau să-și interneze mama la spital, pentru dezintoxicare. Atunci rămâneau doar ei, 

ea curăța toată casa, gătea și chiar dacă aveau doar mămăligă uscată cu lapte, erau liniștiți 

pentru o vreme.  



16 
 

  La șaisprezece ani, când s-a angajat la bar și s-a văzut cu primul salariu în mână i s-a părut c-

a ajuns în Paradis. S-a dus țintă la alimentara din comună și a umplut o plasă cu bunătăți, 

brânzeturi, fructe și ciocolată. Abia mai târziu, după ce s-a convins singură că banii aceia vor 

veni în fiecare lună, a început să-și cumpere și pentru ea câte-o pereche de blugi, câte-un 

tricou, un ruj, un rimel.  

  Păstra încă prima pereche de blugi pe care și-a cumpărat-o de la bazarul chinezesc din oraș, 

magazin în care a intrat de nenumărate ori tânjind la diferite obiecte, dar din care a ieșit fără 

să cumpere nimic. În ziua în care i-a purtat pentru prima dată era liberă, se pregătea să iasă 

în oraș cu o vecină și a auzit scandal în curte. Maică-sa avea una dintre crizele ei, era urcată 

pe gardul vecinilor și arunca pe peretele casei gunoiul adunat în găleata cu care curățau la 

porci. Lua cu mătura din amestecul puturos, stropea peretele casei și slobozea blesteme, pe 

care doar ea le înțelegea. Francesca s-a îndreptat spre ea și a căzut victimă unui jet 

pestilențial, care a obligat-o să-și spele prima pereche de blugi noi pe care îi purta în viața ei. 

În crizele ei, maică-sa vedea necuratul chiar în proprii copii, în vecini, apoi ieșea pe uliță să-l 

caute și să-l alunge. Crizele, apărute tot mai frecvent în ultimii ani, se terminau cu vizita 

polițiștilor locali, apoi reușeau s-o interneze pentru câteva săptămâni și să respire ușurați de 

absența ei.  

  A fost foarte ușor să se îndrăgostească de primul bărbat care i-a dat atenție și care pe lângă 

atenție, i-a cumpărat blugi originali, nu de la bazarul chinezesc. Avea șaptesprezece ani când 

l-a cunoscut. Lucra la bar de un an, iar el era un client frecvent. Mișu era însurat, avea doi 

copii și un atelier mecanic. Aducea mașini din străinătate, le dădea kilometrajul înapoi, le 

aranja puțin și le vindea în satele învecinate. Mai avea și un autocar ruginit cu care făcea 

Germania: ducea și aducea oameni de la muncă, aducea pachete, sau când prindea, vechituri 

de la ghenă, pe care le vindea direct de acasă. Afacerea cu vechiturile i-a mers până la urmă 

cel mai bine, așa că a cumpărat o dubiță de marfă și a dezvoltat afacerea, a deschis un 

second hand cu de toate și și-a umplut buzunarele de cash. Umbla mereu cu multe bancnote 

în buzunar, iar când plătea la bar, avea grijă să scoată la vedere tot  teancul, ca să vadă și 

Francesca. Îi lăsa bacșișuri grase, care erau uneori un sfert din salariul ei și îi făcea cadouri de 

la vechiturile din Germania. Așa s-a ales Francesca cu un DVD, un televizor, o bicicletă și chiar 

o mașină de spălat automată, pe care i-a adus-o acasă, cu dubița lui. Carol, fratele său mai 

mare, s-a răstit: „Ce caută Mișu aici?”. Francesca l-a mințit, i-a spus că a cumpărat-o în rate, 
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din banii ei. Nimeni nu știa despre relația lor, dar măcar Mișu a fost sincer de la început și i-a 

spus că niciodată nu-și va părăsi nevasta pentru ea.  

  Pisi, cum îl alinta ea pe Mișu a fost întotdeauna iubit de femei și de bărbați, deopotrivă. Era 

genul de șmecher pe care nu te poți supăra, care se descurca mereu în viață. Școală nu avea, 

dar Mișu nu era deloc prost. Știa întotdeauna când să plaseze o glumă, chiar dacă se reducea 

doar la ironii adresate celor pe care-i considera mai slabi decât el. Lansa complimente false, 

în care nu credea nimeni și în general se gudura ca un cățel în fața celor puternici. Jongla cu 

sentimentele celorlalți în funcție de necesități, lucru cu care s-a învățat încă din fragedă 

pruncie și pe care le-a pus apoi în aplicare în viață. Astfel că mereu pica bine, în funcție de 

situația dată. Niciodată alb, niciodată negru, mai degrabă neutru, într-un fel pervers. În asta 

consta de fapt ne-prostia lui. Dar cel mai important la el era că avea un suflet de aur: dădea 

cu generozitate ceea ce-i prisosea. Și cel mai frecvent, îi prisosea iubirea. Astfel că o 

împărțea cu generozitate, Francesca fiind doar una dintre numeroasele lui iubiri secrete. La 

asta e drept că l-a ajutat și natura, era un fel de Brad Pitt local, o copie rurală, după chipul 

comunei pe raza căreia era arondat. Avea un zâmbet șmecher permanent pe chipul lui 

angelic. Puțin tâmp, ar spune unii. Era blond cu ochi albaștri, exact ca actorul cu care nu era 

totuși niciodată confundat. Când se îmbăta, nu făcea niciodată scandal, dar pica în 

melancolie și se apuca de plâns, povestind celor dispuși să asculte cât de mult își iubește 

nevasta și copiii. Ei erau viața lui și doar pentru ei se sacrifica.  Într-o noapte s-a îmbătat  în 

casa uneia dintre iubite și după ce-a băut aproape toată sticla de whisky ieftin pe care i-a 

dus-o cadou, s-a apucat de plâns. Amantei i-a trecut tot cheful, pentru că se pregătise pentru 

venirea lui: i-a cumpărat o halcă mare de ceafă de porc și a prăjit un grătar în miezul nopții, a 

umplut de miros toată scara blocului. I-a mai făcut și-o salată de roșii cu ceapă, așa cum îi 

plăcea lui, iar acum el stătea în bucătărie, cu capul  lui frumos, blond, sprijinit pe colțul 

mesei, plângând de dragul nevestei. Ea s-a ales doar cu o bucătărie în care mirosea a prăjeală 

și a coji de ceapă. L-a scos afară și i-a pus gunoiul în brațe: măcar atât să facă! De beat ce-a 

fost, a ajuns cu gunoiul de la amantă, acasă la nevasta pentru care plângea.  

  N-a putut niciodată să-i explice nevestei ce căuta sacul cu gunoi lângă patul lor de dormitor. 

A doua zi și-a invitat nevasta la mall și a cheltuit cu ea câteva teancuri din buzunarul 

pantalonului, și asta doar pentru că Pisi avea un suflet de aur. Cu amanta s-a revanșat mai 
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târziu, după ce-a vândut trei mașini de spălat luate de la container din Germania, când 

acesteia îi trecuse deja supărarea și mirosul de prăjeală din micuța bucătărie. 

  Cu Francesca se iubea rural, pe saltele. Rămânea uneori cu ea în magazia din bar, câteva 

ore peste noapte, dar niciodată nu s-au dus la motelul din zonă, pentru că acolo îl cunoștea 

toată lumea. De două ori a dus-o cu el la Sibiu, cu mașina. Mergea după viză. Acolo s-au 

cazat la motelul din benzinărie, au mâncat la restaurant și o dată a dus-o la mall. Primii ei 

blugi originali îi avea de acolo. Francesca s-a simțit ca o iubită adevărată și a fost singura dată 

când au umblat printre oameni ca o pereche normală, la lumina zilei. 

  Relația lor sporadică și strict secretă a decurs relativ identic, vreo doi ani, până când Mișu a 

început să aibă probleme cu cash-ul. Avea concurenți la autocarul ruginit, câteva firme de 

transport deschise între timp i-au furat clienții, s-au deschis mai multe second-uri și cash-ul 

s-a împuținat. Pentru Francesca asta n-ar fi fost o problemă, dar era una destul de mare 

pentru nevasta lui Mișu, care a sfârșit prin a-l convinge să plece la muncă în Germania, unde 

avea deja relații. Cei doi amanți s-au despărțit după o noapte focoasă de amor, pe salteaua 

din magazie, scăldată cu lacrimi și orgasme repetate, nu înainte ca Mișu să-i promită să o 

ajute și pe ea să ajungă în Germania, după ce-și va face un rost acolo. Bineînțeles că asta nu 

s-a întâmplat, Francesca a plecat între timp în Spania și multă vreme nu a mai știut nimic 

despre el. 

 

 

  Juan o aștepta deja în mașină. Kosta era în picioare, sprijinit ușor pe portiera mașinii, curios 

să vadă dacă Francesca va da curs invitației. Se schimbase, purta o pereche de pantaloni cu 

modele safari, cu buzunare laterale și un tricou alb, imaculat, bine mulat pe brațele 

puternice. Francesca îmbrăcase o pereche de pantaloni scurți din blugi, din aceia pe care și-i 

tăiase chiar ea; tivul era descusut și pe coapse îi atârnau fire de bumbac rebele. Un maiou 

alb, cu bretelele împletite și un colier lung cu o pană vișinie, care îi atârna chiar între sâni, 

luat în grabă de pe marginea oglinzii din cameră. Nu era machiată pentru că nu găsea nimic 

în bagajele din saci, care stăteau încă nedesfăcute pe gresia roșcată. Au urcat în mașină și a 
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insistat să o lase în spate. Nici ea nu știa prea bine de ce, dar era supărată pe Juan și dorea ca 

el să-și dea seama de supărarea ei. 

  Au coborât în oraș. De sus, de unde l-a văzut în prima ei noapte pe colină, părea destul de 

întins. Un fost sat pescăresc, transformat cu timpul în stațiune turistică, înțesat de hoteluri 

construite alandala, unul peste altul, parcă fără un plan urbanistic oarecare. Unele erau atât 

de apropiate, încât turiștii puteau ciocni halbele de bere de pe o terasă pe alta. Piscinele 

ridicol de mici din curțile unora erau extrem de aglomerate, umbrite, iar în jurul lor, aerul 

mirosea puternic a clor. Era în plin sezon turistic, străzile erau pline de oameni îmbrăcați 

sumar și aflați într-o mișcare aleatorie de du-te-vino înspre și dinspre plajă. Pe măsură ce se 

apropiau de prima linie spre mare, atmosfera se relaxa, hotelurile creșteau în prestanță și 

scădeau ca număr de etaje. Astfel că, de-a lungul plajei, vedeai doar vile și hoteluri elegante, 

cu garduri înalte care protejau intimitatea clienților, aerisite și cu o vegetație luxuriantă. Tufe 

de leandri în floare, glicine cățărate pe ziduri de piatră și palmieri, mulți palmieri.  

  Juan a cotit spre șoseaua principală, au mers preț de câteva minute și a tras la o parcare 

cățărată pe o stâncă. De aici se vedea tot golful, cu plaja imensă, mărginită de aleea cu 

palmieri. Fâșia de nisip auriu era lată și banda colorată formată din umbreluțele și 

prosoapele turiștilor se aglomera doar spre malul mării. În spate era orașul, care se termina 

brusc la baza colinelor împădurite; iar mai sus, cartierul de case, cocoțat printre pini. Marea 

era translucidă, pe fund se vedea nisipul creț, înțepat pe alocuri de stâncile maronii, care se 

înălțau printre valuri .  

  Era prima dată când Francesca vedea marea de aproape, altfel decât în fotografii, sau pe 

ecranul televizorului. O văzuse cu o noapte înainte, sub razele lunii, tăcută ca o străină 

înfumurată. Apoi dimineață, de pe terasă. Dar acum stătea în fața ei, îi simțea pulsul, 

prospețimea. Aerul era sărat, umed, lumina avea nuanțe de galben solar, iar valurile îi 

înțepau privirea cu sclipiri fulgerătoare. Juan avusese dreptate; în fața mării, Francesca 

capitulase. Ideea renunțării i se părea absurdă, iar Juan câștigase bătălia, chiar înainte de a-și 

susține pledoaria. 

  Plaja era foarte largă: de la aleea cu palmieri până să ajungă la apă era un drum destul de 

lung și neobișnuit pentru Francesca. Tălpile i se afundau în nisipul grunjos, o ardeau și o 

făceau să țopăie caraghios. A luat-o la fugă și s-a oprit doar când apa mării i-a acoperit 
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picioarele până la genunchi. Și-a făcut palmele căuș și a adunat în ele apa translucidă; se 

aștepta s-o vadă verde. A mirosit-o și a pus limba pe palmele umede. Și-a udat brațele, fața și 

a fost aproape de a se arunca, dacă nu-și amintea că nu știe să înoate. A ieșit într-un târziu, 

udă, sărată, cu bumbacul fin al maioului lipit de sâni, cu sfârcurile împietrite. Apa îi șiroia din 

pantalonii scurți de blugi, avea pielea încrețită și picuri mari de cristal sclipeau pe corpul ei; 

pe brațe, pe coapse, pe gât. Și-a dat seama că de pe margine, Juan și Kosta o priveau de 

câteva minute, cu picioarele înfundate în nisipul fierbinte și cu privirile rătăcite. Le-a zâmbit. 

Apoi a privit împrejur. Plaja era înțesată, erau o puzderie de umbreluțe de soare, corpuri 

dezgolite întinse pe cearșafuri, sâni bronzați, burți arse, pălării de paie, ochelari de soare, 

saltele, bărcuțe gonflabile, halbe de bere.  

  - Aici am să trăiesc eu! a strigat, uimită de afirmația ei și toți trei au izbucnit în hohote de 

râs care au întors capetele turiștilor pentru o clipă. 

  Era ora amiezii, soarele ardea puternic și termometrul arăta nouăzeci la sută umiditate 

atmosferică. Juan i-a invitat la chiringuito; barul era chiar pe plajă, terasa se termina cu 

câteva scaune așezate direct pe nisip, pitite sub umbrele gigantice, unde un ventilator 

împroșca particule fine de stropi reci și făcea atmosfera suportabilă. Muzica se auzea discret, 

dar barul era gălăgios. Clienții vorbeau tare, vorbeau mult, vorbeau toți deodată; copiii țipau, 

chelnerii încercau să acopere vacarmul general și aproape că-și urlau comenzile. Juan a 

comandat fideua de marisco pentru trei, care a venit într-o tigaie uriașă și fierbinte. 

Francesca nu știa să mănânce fructe de mare, chiar dacă a servit în barul din poligon. Nimeni 

n-o învățase cum se mănâncă o langostină, ce se mănâncă de la o scoică, cum se scoate 

carnea dintr-un gambon. Kosta a zâmbit, pentru că privind-o și-a amintit de el. A luat o 

langostină uriașă între degete și i-a spus: „Privește-mă și fă ca mine”. Degetele Francescăi au 

rupt capul langostinei, au desprins încet crusta rozalie de carnea albă, iar buzele au supt 

sucul marin, dulce sărat, cu o plăcere senzuală. Au băut sangria din pahare aburite, iar 

pledoaria lui Juan s-a anulat de la sine. Devenise inutilă. 
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  În lunile care au urmat a fost vânzoleală mare la casa de pe colină. Juan le-a trimis un ajutor 

pentru reparațiile pe care le aveau de finalizat în scurt timp. Au zugrăvit barul și tavanul din 

camera Francescăi, au schimbat câteva geamuri sparte, au reparat ușa, acoperișul și 

instalațiile din băi. Francesca a dezinfectat toată vesela, a spălat aparatura, faianța și 

ferestrele. Între camera ei și munca din bar, abia ce le rămânea timp să fugă la plajă, la orele 

în care turiștii fugeau înspre hoteluri.  

  Seara, plaja se golea și apa era caldă. Kosta avea un Seat vechi, care consuma puțin și cu 

care ajungeau în zece minute la parcarea de lângă chiriguinto. Întotdeauna mergeau la 

aceeași plajă, deși își propuneau în fiecare zi să meargă la alta. Timpul era scurt, iar ei erau 

înfierbântați și mereu grăbiți. Stăteau pe plajă până se înnopta și veneau pescarii, care-și 

instalau undițele chiar lângă ei. Kosta se chinuia s-o învețe să înoate și i-a cumpărat pernuțe 

gonflabile, de copii, pentru mână. Își aduceau cu ei o ladă frigorifică cu două doze de bere 

pentru fiecare și sandviciuri mari, pe care le mâncau doar după ce făceau măcar o baie. 

Venea cu ei și ajutorul lui Kosta, un român căruia Juan i-a dat o cameră în casă, deocamdată 

fără să-i încaseze chirie. Urma să lucreze la bar, ca ajutor.  

  Dani era verișorul unui angajat de-al lui Juan, un tânăr ajuns recent prin Spania, care știa să 

facă de toate, dar nimic în concret. Deocamdată, se mulțumea că are un acoperiș deasupra 

capului și speranța unui job plătit măcar pe viitor.  

Juan nu urca zilnic la ei, dar întotdeauna ajungea încărcat de cumpărături. Încă nu putea să-i 

plătească, dar le aducea de toate, astfel că dacă nu aveau bani, mâncarea nu le lipsea. Berea 

o cumpărau pe rând, o dată Francesca, o dată Kosta, și mai rar Dani: două doze de persoană 

și doar la plajă, unde avea alt gust și alt farmec.  

  Vecinii din cartier erau fericiți că barul se redeschide: pe de-o parte, aveau unde să se 

întâlnească și să bea o bere, pe de altă parte, casa stătea cumva la granița dintre legali și 

traficanții cartierului. Redeschiderea lui le dădea speranța că okupașii n-o vor lua în 

stăpânire și nu se vor extinde spre zona lor. Pe vremurile bune, vecinii se adunau în serile de 

vară pe terasă, pensionarii aveau masa lor, iar în restaurant se aniversau aproape toate zilele 

de naștere din cartier.  
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  Lucrările de redecorare au atras câțiva vecini curioși, unii dornici să dea o mână de ajutor, 

alții căutând doar compania cuiva pentru zilele lungi de vară. Cel mai repede s-a împrietenit 

cu vecina de vis-a-vis, o bătrânică simpatică, pentru care Kosta presta deja diverse munci, 

plătite la oră. Avea o mulțime de copii și de nepoți, dar acum, în casa de pe colină, a rămas 

doar ea, cu bătrânul ei. Casa era foarte mare, aveau o curte aranjată, cu mulți leandri, 

măslini și dafini, care erau perfect întreținute, datorită lui Kosta. Pepita era docilă, blândă și 

obsedată de mâncare. Purta în ea amintirile unei copilării marcată de foame și lipsuri, și o 

viață în care principala ei preocupare a fost să hrănească o familie mare, formată din părinți, 

copii, nepoți, unchi senili și singuri, mătuși abandonate. Acum mai avea doar pisici, un câine, 

un papagal bătrân și un soț ursuz, supărat pe viață și pe omenire, în general. Pepitei îi era 

milă de toată lumea, chiar și de drog-dependenții pe  care-i găseau uneori prăbușiți pe 

marginea șoselei; îi era milă de emigranți, îi era milă de vecinii pe care banca îi scotea afară 

din casă și-i lăsa pe stradă, uneori doar cu hainele de pe ei. Pepita avea obiceiul să fure din 

propriul frigider, ascunsă de privirile ursuzului ei soț, pentru a dărui celor năpăstuiți plase 

pline de mâncare.  

  Francesca mergea de două ori pe săptămână să-i facă curățenie, pentru câțiva euro pe oră 

și revenea mereu încărcată cu provizii de mâncare. Uneori aveau prea multă pentru ei, astfel 

că seara întindeau cina pe terasă și se adunau în jurul ei, împreună cu cei care-și ofereau 

ajutorul. Majoritatea erau vecini, văduvi pensionari care-și umpleau singurătatea căutând să 

fie de folos. Printre ei, un olandez singur, care trăia izolat pe colină, într-un permanent abur 

de alcool amestecat cu marijuana. Vorbea o spaniolă extrem de stricată, Francesca nu 

înțelegea aproape nimic din conversația lui, doar cu Kosta se înțelegea bine, mai ales după ce 

se îmbătau amândoi cu whisky ieftin, cumpărat de la magazinele pakistanezilor. În astfel de 

seri, Francesca se retrăgea în camera ei, unde era încă plin de găleți, bidinele și saci 

nedesfăcuți, dar mirosea deja a curat.  

 

  Spre sfârșitul verii, barul arăta destul de bine, așteptau să vină marfa și făceau planuri 

pentru ziua deschiderii. Francesca a profitat de ocazie și s-a retras în camera ei, unde încă 

avea destule de făcut. Pereții erau curați, dar o mare parte dintre lucruri așteptau să fie 

așezate fiecare la locurile lor. Sub scări a descoperit că una dintre plăcile de lemn s-a mișcat 
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la atingere, a apăsat și spre surpriza ei, s-a deschis. Era o ușiță secretă, pe care Francesca n-o 

remarcase până atunci, pentru că accesul era blocat de saci și cutii. Înăuntru a găsit un dosar 

cu coperțile cartonate, de culoare roz, prins cu elastic pe margini. A mai găsit un aparat retro 

de radio, o cutie pentru bijuterii și un album de fotografii. În imagini apărea aceeași femeie 

care era în fotografia de pe oglindă. L-a răsfoit grăbită și a deschis dosarul: erau scrisori 

nedatate, cu o caligrafie frumoasă și îngrijită. În cutia de bijuterii a găsit o plantă uscată, 

despre care și-a dat imediat seama că este marijuana. Era deja obișnuită cu mirosul ei de 

când trăia pe colină. Le-a pus pe toate deoparte și a continuat, dar seara, când camera era 

ordonată și toate lucrurile aruncate pe frumoasa ei podea dispăruseră, a revenit la 

corespondența necunoscutei din dosarul roz.   

 

Querida Nona, 

Au venit, sunt aici, le-am văzut mașina parcată pe alee. Ba chiar am recunoscut un chip, unul 

dintre bărbații pe care îi vedeam mereu pe urmele mele. Nu mi-e teamă, Nona. Frica mi-a 

murit, dacă voiau să mă omoare, o făceau demult. Vecina se ascunde în camera ei – bătrâna 

cu pisicile despre care îți povesteam - dar pe mine m-au văzut pe terasă, știu că sunt aici. Iar 

eu știam că vor veni. Am deja bagajul pregătit, mi-am pus doar strictul necesar și lucrurile pe 

care nu vreau să le găsească ei. Nu sunt multe, dar e o sacoșă destul de mare și grea, care 

sigur îi va face suspicioși. Pentru că ei nu știau că eu știu că nu voi reveni niciodată aici. 

Mi-am pus la mine până și laptopul vechi, care cântărește o tonă. Mai bine îmi las hainele; nu 

vreau să vadă nimeni textele mele, fotografiile și tot ce am salvat. Îmi dau seama că aici, 

după ce plec, o grămadă de ochi străini vor cotrobăi printre lucrurile mele cele mai intime și 

vor răscoli sertarele, rafturile din dulap. Nu vreau să par o dezordonată, așa că de două 

săptămâni m-am apucat să le sortez: am aruncat tot ce era vechi, tot ce nu-mi va mai folosi 

vreodată. Totul este la ghenă, în saci lipiți cu bandă izolantă. Ce a rămas este meticulos 

aranjat, hainele le-am împachetat cu atenție, iar acum dulapurile și sertarele sunt toate 

exemplare.  

Îi aud la ușă. Sunt trei bărbați, iar mașina a rămas pe alee, cu motorul pornit. Fac inventarul 

în minte și încerc să-mi adun gândurile, în timp ce ei dau târcoale casei. Mi-am pus ochelarii 
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de soare și șapca cu cozoroc pe ochi . Între timp, mi-aduc aminte de jucăria din sertarul 

noptierei. Ce neglijență, după ce-am făcut curat cu atâta rigurozitate, să uit tocmai asta! Fug 

la noptieră, trag cu putere sertarul care scapă din locul lui și întreg conținutul se împrăștie pe 

podea. Printre ele și jucăria: un penis uriaș, mov, rigid, rece și țeapăn ca un mort, care se 

rostogolește pe podea și ajunge sub pat. Știi tu Nona, chestia aia căreia i se spune dildo, se 

vinde prin sex shopuri. Nu râde, am primit-o cadou. Bine, mă târâi după el, moment care mă 

face să constat că acolo n-am spălat cam de multișor. „Al naibii penis, nici mort nu stă 

cuminte!” mă gândesc, bâjbâind cu mâna întinsă prin praful adunat. Scot jucăria plină de 

praf și mai că-mi vine s-o spăl, dar mă răzgândesc. Nici măcar nu-mi place, mi l-au dat fetele 

când am organizat o sesiune de sex tupper la mine acasă. Am înșfăcat enormitatea rigidă și 

cu ea în mână mă învârt prin cameră; încerc să-i găsesc o ascunzătoare. Fug pe scări, mă 

împiedic și alunec, dar nu dau drumul jucăriei. Îmi dau seama că nu văd bine cu ochelarii de 

soare pe ochi, cozorocul mă încurcă și el, dar mă preocupă mai tare unde ascund 

mortăciunea. M-am gândit la coșul de gunoi, dar sacul e un plastic fin, se rupe ușor. Să-l vadă 

și vecina, bătrâna care spionează tot, cred că-mi caută și-n gunoi; atât mai lipsește! Și parcă 

nu-mi vine chiar să-l arunc; e totuși un penis, chiar dacă e mort. Minutele trec, iar eu, isterică, 

mă învârtit prin cameră cu obiectul în palma strânsă. Până la urmă, îl arunc pe raftul de sus 

al dulapului, după prosoape, acolo unde nu ajungi decât de pe scaun.  

Între timp, nu-i mai aud. Cred că au coborât, poate o trag de limbă pe bătrână. Privirea îmi 

cade pe cutia de bijuterii. Acolo am marijuana. Am primit două răsaduri de la dealerul 

barului. „ Cadou de casă nouă” mi-a spus. „ Sunt tot plante, le poți crește pe terasă, alungă 

țânțarii”. Și le-am crescut, Nona, doar nu era să le arunc. Le-am crescut ecologic, mi-am 

amintit de tine, de orele petrecute împreună în grădina de la fermă; e naturală și bio. Am 

uscat-o la soare și o păstrez în cutiuță, pentru nopțile cu insomnii. Ce să fac cu ea, nu vreau s-

o găsească la mine, dar nu vreau nici s-o las pentru alții? Primul instinct îmi spune s-o arunc 

în veceu, să trag apa după ea; dar cum s-o arunci pe Maria în veceu? Decid s-o las acolo, cu 

speranța că n-o vor fuma ei. Aproape că-mi vine să le strig: dacă găsiți iarba, luați laba de pe 

ea. E bio! Dar dacă găsiți penisul, ăla nu e al meu, faceți ce vreți cu el.  

Te las, Nona, cred că sunt la ușă! 

Ines 
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  În ziua deschiderii erau toți acolo. Pepita purta rochia de stambă, cu nasturi albaștri și 

buchețele de lavandă în imprimeu. Olandezul era deja afumat și căuta parteneri cu care să 

împartă jointul pe care îl ținea între degetele subțiri. Juan avea o cravată scurtă, lată, de 

culoarea diareii de bebeluș; se întreținea cu pensionarii, care-și refăceau gașca din cartier. 

Frații Francescăi, colegii de la apartament, familia lui Dani și copiii clienților, care alergau 

printre mese. Lipsea familia lui Juan, era prezent doar un frate de-a lui, cu nevasta. Cei doi 

băieți, dealerii de marijuana, au ajuns puțin mai târziu; amândoi aveau motociclete 

puternice, pe care le-au parcat chiar pe terasă, aproape de masa la care s-au așezat. Urma să 

fie masa lor, iar ei o prezență nelipsită de pe terasa barului.  

  Toți trei angajații aveau șorțuri negre, noi, purtate peste tricouri albe, imaculate. Pe șorț 

aveau o broderie țesută la mașină, făcută pe banii lor, la magazinul indienilor din oraș: Fin 

del Mundo. Kosta-și purta zâmbetul până la urechi și era atent la sosirea invitaților, Dani 

servea la bar, iar Francesca umbla printre invitați, oferind aperitive. În general, atmosfera era 

destinsă și animată, chiar dacă veniseră mai puțini curioși decât speraseră ei. Barul, dar mai 

ales terasa arătau minunat; au plantat mușcate roz și aveau umbrele de soare noi, de care au 

agățat lampioane colorate din hârtie. Aveau aperitive internaționale și la ideea Francescăi le-

au semnalizat cu stegulețe mici, prinse la capătul unor scobitori pe care le-au găsit la bazarul 

chinezesc. Au servit șampanie și gustări din partea casei, iar clienții făceau coadă la bar, unde 

Dani umplea halbele de bere. Marfa se vindea. 

  Prima dată au început să țipe copiii, care se jucau în grădina de jos, unde aveau un tobogan, 

o groapă de nisip și un leagăn dublu. Locul a fost cu grijă curățat de Kosta, iar acum arăta cel 

puțin decent. În groapa de nisip au lăsat câteva jucării ieftine, cumpărate tot de la bazarul 

chinezilor, iar copiii se jucau, în timp ce părinții puteau face consumație. 

  Cei mici au început să zbiere și au luat-o la fugă spre scările care urcau la terasa barului. 

Apoi au început să țipe femeile, unele s-au ascuns în bar, luând copiii cu ele. În câteva 

secunde s-a creat un vacarm general, câteva mese s-au răsturnat și paharele de șampanie s-

au spart. Francesca a ieșit de la bar în grabă, nereușind să înțeleagă ce se întâmplă. Toată 

lumea era adunată pe marginea terasei și privea îngrozită spre drumul de acces, la capătul 

căruia fornăia nervos un porc mistreț. Câțiva bărbați s-au refugiat și ei în bar. O parte au 

rămas acolo, retrași spre margine, aproape de ușă. L-a văzut pe Juan vorbind la telefon și a 
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înțeles că suna la poliție. Cei din bar au sunat și ei; li s-a spus să se retragă în clădire și să 

aștepte venirea echipajelor de intervenție. Între timp, mistrețul s-a apropiat de mese și a 

început să mănânce din aperitivele împrăștiate pe jos: stegulețele de hârtie ale diferitelor 

națiuni dispăreau în râtul lui și erau mestecate fără nicio urmă de discriminare. S-a plimbat 

printre clienții rămași pe terasă cu totală nonșalantă, a răsturnat câteva scaune și a distrus 

trei mușcate roz, plantate în jardiniere. A ignorat cu nesimțire persoanele din jur și în afară 

de faptul că era înfricoșător ca aspect, părea total inofensiv. A durat minute bune până când 

au apărut polițiștii pe motociclete. Ei au fost primii, imediat după s-au prezentat pe rând un 

echipaj într-o mașină cu sirenele pornite, o salvare și o mașină de pompieri. Unul dintre 

polițiști s-a apropiat de animal, care era acum mult mai agitat decât până în momentul sosirii 

echipajelor cu sirenele pornite. Mistrețul a dat să fugă spre cărarea din spate, dar polițistul i-

a blocat ieșirea. Animalul a fornăit nervos, a părut că atacă, polițistul s-a speriat, a alunecat și 

a căzut pe straturile de mușcate, iar animalul a scăpat pe cărare. Oamenii din bar strigau „Să 

cheme protecția animalelor!”, dar polițiștii erau deja în faza de urmărire. Unul dintre ei a 

scos arma și a tras de câteva ori. L-au împușcat chiar acolo, în fața intrării de la camera 

Francescăi, unde a rămas o pată uriașă de sânge. 

  Petrecerea s-a terminat brusc. După ce-au plecat toate echipajele de ordine, au rămas pe 

terasă doar angajații, frații Francescăi, familia lui Dani și câțiva pensionari din grupul lui Juan; 

bătrânii văzuseră totul în viață, nu-i speria un mistreț. Erau prea șocați ca să adune dezastrul 

rămas în urma neașteptatei vizite, așa că și-au umplut halbele de bere, au unit câteva mese 

și au scos aperitivele salvate. Era deja seară, cerul se înroșea de apus și prima zi de activitate 

era aproape de încheiere, cu un final pe care niciunul nu l-a prevăzut. Limbile s-au dezlegat 

de la bere și toată lumea povestea acum întâmplări personale cu animale sălbatice. 

Francesca era tăcută și tristă; se gândea că au început cu stângul și că afacerea era 

compromisă, chiar înainte de a începe.  

  Mai târziu, după câteva ore de la plecarea ultimului echipaj, s-a apropiat de terasa barului 

un bărbat care ținea de mână un copil. Își căutau animalul de companie, mai precis un 

mistreț. 

  Omul găsise prin pădurile din jur un pui de mistreț, pe care l-au adoptat și crescut în curtea 

lor. Pădurile din jurul cartierului erau pline, adeseori dădeau iama pe șosea și speriau 
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vecinătatea. Oamenii erau obișnuiți să-și păzească proprietățile cu garduri solide și să 

conducă cu prudență, de frică să nu dea peste câte o turmă rătăcită pe șosea. Culmea era că 

vecinii știau despre exemplarul domesticit din curtea omului, dar nimeni nu s-a gândit c-ar 

putea fi chiar el, deși bietul animal nu fusese deloc agresiv până la sosirea echipajelor de 

intervenție. Fapta era consumată, iar petrecerea planificată cu grijă rezultase un fiasco total. 

S-au dus la culcare dezamăgiți, cu gândul că sunt șomeri, chiar înainte de a-și începe munca. 

  Despre autoarea paginilor din dosarul roz nu a aflat o vreme nimic. Juan nu știa cine a fost 

femeia care a închiriat un timp relativ scurt camera cu pricina, treabă de care se ocupa pe 

vremea aceea Marta. Știa doar că era singuratică, retrasă și puțin ciudată, după cum zicea 

Marta. A apărut la recomandarea unei vecine din cartier, după care a dispărut destul de 

repede. „Poate a stat un an, cam așa ceva” – i-a spus Juan. „Dar de ce te interesează?” 

Francesca n-a vrut să-i dezvăluie încă secretul dintre pagini, dorea să citească mai mult, iar 

apoi să facă cercetări printre vecini, să afle cine a fost. I-a dezvăluit doar c-a găsit câteva 

fotografii și bijuterii despre care bănuia că sunt ale ei. Juan i-a spus că poate să arunce 

albumul și să păstreze bijuteriile: oricum, femeia era demult plecată din cartier și nimeni nu 

știa nimic despre adresa ei actuală. „Am găsit și un dosar roz cu ceva scrisori netrimise pe 

pat, cred că l-a uitat și pe ăla. Nu l-am aruncat, e în dulapul de sub scări. L-ai descoperit între 

timp?” a mai întrebat-o Juan.  

  Kosta nu lucra încă la bar, după cum i-a spus și habar n-avea despre destinul chiriașilor, care 

pe vremea Martei erau numeroși, veneau și plecau fără încetare. Singura de la care trăgea 

oarecare nădejde să afle amănunte despre misterioasa chiriașă era Pepita, care știa tot ce 

mișca în cartier și care avusese o strânsă legătură cu vecina ei Marta.  

  În fiecare seară, când nu cădea de oboseală, Francesca lua scrisorile și le răsfoia. Din păcate, 

nu erau datate și povestea părea că nu se leagă, dar spera ca pe parcursul lecturii să 

descopere misterul. Și-a cumpărat un dicționar, un caiet și și-a propus să parcurgă toate 

scrisorile cu creionul în mână. Dacă nu va afla secretul frumoasei necunoscute, își va 

îmbunătăți spaniola. 
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Querida Nona, 

N-am vrut să mă sinucid, chiar dacă nu moartea mă sperie, ci gândul că nici acolo nu veți fi 

lângă mine. Am vrut doar să dorm mult, mult, să te visez, să te aud, așa că am luat un pumn 

de somnifere. Zgomotele străzii s-au stins și odată cu ele vocile din mintea mea au devenit tot 

mai estompate. M-am întins pe pat îmbrăcată, purtam pantalonii de in și tricoul cu 

margarete primit de la bunicul. Nu știu cât am dormit, dar în vis ți-am auzit vocea. „Ridică-te, 

Ines”, mi-ai șoptit, atingându-mă ușor pe frunte. „Călătoria ta nu se încheie aici”. M-am 

așezat pe marginea patului, pe jumătate adormită și apoi te-am văzut. Mi-ai luat geanta, mi-

ai pus-o pe umăr, m-ai luat de mână și am plecat amândouă spre spital. Ai rămas tăcută.    

M-am trezit într-o rezervă, mi-era frig , iar tu nu mai erai acolo.  Am auzit  vocea unui bărbat 

care dădea indicații: „Las-o să doarmă o vreme, n-are nimic, își va reveni rapid”. Eram încă 

amețită și nu știam dacă e real, sau doar în mintea mea. Mi-am dat seama că sunt la spital 

când a intrat o asistentă, mi-a pus câteva întrebări banale și mi-a luat tensiunea. Am rămas 

singură, iar din salonul învecinat răzbătea puternic cearta dintre două femei. N-am reușit să 

adorm, am zăcut într-un fel de noapte a minții, deranjată de glasurile lor și așteptând să te 

regăsesc.  Cred că a fost spre unu noaptea când m-au trimis acasă. În miezul nopții, singură, 

cu picioarele împleticite și amorțite de la medicamente, m-am îndreptat spre casă. Te-am 

căutat din priviri la fiecare colț de stradă, m-am rătăcit și m–am trezit invocându-te cu voce 

tare. „Salvează-mă, Nona!” Iar într-un târziu, ți-am auzit din nou vocea: „Salvarea va veni de 

la tine, chiquilla!” 

 A doua zi, am citit pe foaia de externare observația medicului de gardă: „Se recomandă 

consiliere psihologică”. Deși au trecut câteva săptămâni de atunci, încă nu m–au chemat. 

Abrazos, 

Ines 

 

 

  După evenimentul nefericit de la redeschiderea oficială, lucrurile au mers exact contrar 

așteptărilor. Se face că cei care au văzut mistrețul au postat imagini pe online, Facebook-ul și 
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Instagram-ul erau pline de fotografii și filmulețe de amatori cu animalul care mesteca 

stegulețele țărilor, nediscriminant. În cursul săptămânii, netul a explodat, iar filmul în care 

animalul era împușcat a devenit viral. Povestea a ajuns la presa locală, care i-au luat un scurt 

interviu lui Juan și a distribuit fotografiile, insistând mai ales pe imaginea animalului ucis, 

zăcând într-o baltă de sânge. În același reportaj au distribuit declarațiile proprietarului acelui 

ciudat animal de companie și s-a declanșat o adevărată dezbatere mediatică despre 

corectitudinea intervenției polițiștilor. Toată lumea părea de acord că animalul nu avea ce să 

caute acolo, dar majoritatea considerau execuția lui inutilă și brutală. Cert este că scandalul 

a ținut barul în atenția publică mai bine de o lună, suficient cât să nască curiozitatea în 

rândul influencerilor, care s-au grăbit să vadă locul pe viu și să-și facă fotografii de la locul 

faptei. Nu se știe exact cine a fost primul, dar postările apăreau peste tot cu hashtag-ul 

#findelmundo. Barul de pe colină a devenit loc de pelerinaj pentru vânătorii de celebritate 

locali, pentru cei din organizațiile de protecție a animalelor, a celor care luau apărarea 

polițiștilor care au intervenit, sau pur și simplu, a curioșilor care n-aveau altceva mai bun de 

făcut. 

 

 

  Programul de la bar le ocupa toată ziua și din fericire, aveau de lucru mai mult chiar decât 

prevăzuseră. Dani se perfecționa la bar și când n-aveau clienți, se uita la videoclipuri pe 

telefonul mobil. „La ce te uiți acolo toată ziua?” l-a întrebat într-o zi Kosta. „Flairtending”, le-

a răspuns râzând Dani. Nici unul dintre ei nu știa ce înseamnă, Dani le-a arătat câteva postări 

și au înțeles că era vorba despre jonglerii cu ustensile de bar. Apoi le-a destăinuit că-și 

dorește să învețe și că dacă până atunci nu știuse ce vrea să facă în viață, în sfârșit aflase. Ba 

chiar le-a făcut o demonstrație timidă, cu un număr mic pe care îl exersa în secret de câteva 

zile și care i-a ieșit perfect. Era preocupat și de rețetele de cocktail-uri și chiar dacă nu aveau 

prea mulți clienți care să comande băuturi scumpe și exotice, insista să le introducă pe lista 

de meniuri, pentru orice eventualitate. Juan le satisfăcea toate cererile deocamdată, 

entuziasmat fiind de socotelile care rezultau extrem de favorabile la sfârșitul fiecărei zile. 

Patronul era singurul care se ocupa de comenzi către furnizori, tot el făcea în fiecare luni 
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inventarul mărfii și stabilea necesarul pentru comenzile următoare. Lunea barul era închis, 

iar cei trei angajați aveau liber.  

 

 

  Trecuse un an de când Francesca era în Spania și vorbea binișor spaniola. În decursul 

acestui an i se păruse c-a făcut foarte multe, i se păruse c-a trăit într-un an, cât trăise în 

ultimii zece acasă. Experiența plecării, apoi mutarea pe colină, munca de renovare, 

adaptarea într-o casă nouă, limba pe care se străduia s-o învețe, prietenii noi. Viața i se 

schimbase radical și recunoștea în sinea ei că se simțea extrem de bine în pielea cea nouă. 

Camera era acum minunată; și-a cumpărat un filtru de cafea și o plită electrică, pentru că-i 

lipsea bucătăria. Deși niciodată nu gătea în cameră, dorea să știe că o poate face, la nevoie. 

Kosta i-a adus din altă cameră un frigider și i-a legat o mașină de spălat pe veranda de la 

intrare. Terasa era plină de flori și de beculețe solare care se aprindeau pe întuneric; avea un 

set de bambus cu o canapea și două fotolii, pe care le-a cumpărat chiar ea, din banii ei. Ceva 

după  care tânjise mult și care acum devenise colțișorul preferat din casă. Aici își începea 

ziua, la răsăritul soarelui și tot aici îl încheia, indiferent de ora târzie din noapte. Camera era 

confortabilă, liniștită, răcoroasă chiar și în cele mai toride ore ale zilei. Pădurea începea de la 

ușa de intrare, iar curenții purtau aerul răcoros și sărat dinspre mare. Clima era 

extraordinară, nopțile plăcute, comparativ cu interiorul regiunii. Doar din când în când se 

trezea cu o peliculă de praf gălbui care acoperea mobilierul terasei, ferestrele și frunzele 

plantelor. Era praful saharian, pe care-l aducea calima din deșert. Cu timpul s-a învățat să-l 

depisteze de departe, chiar înainte de-a atinge țărmul. În acele zile, orizontul se colora 

cenușiu, devenea opac și aerul mirosea a praf. A doua zi se trezeau cu o pojghiță care 

acoperea obiectele și cu o ceață gălbuie ce limita priveliștea spre țărm. În astfel de zile, 

orizontul devenea tulbure, albastrul cenușiu, soarele strălucea difuz și marea era aproape 

imperceptibilă.  

  Acasă suna săptămânal și mereu cu inima strânsă. Între timp, Carol își construise o intrare 

separată, o prelungire a casei părintești și locuia acolo cu familia. Frații plecați trimiteau pe 

rând bani acasă, pentru cheltuielile pe spitale și medicamentele mamei, care avea crize de 

demență tot mai frecvente și mai periculoase pentru cei din jurul ei. Francesca a aflat despre  
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incendiul provocat de aceasta, singura victimă fiind porcul crescut pentru Crăciun. Frecvent 

spărgea ferestrele propriei case, ale vecinilor și cheltuielile le plăteau ei. Continua să-și 

blesteme vecinii fără un motiv oarecare, și-și blestema chiar propriul fiu, atunci când 

intervenea în crizele ei. Carol se plângea mereu că nu mai rezistă, dar nu dorea să plece de 

acolo și s-o lase undeva în grija unei instituții de specialitate. Nu voia s-o abandoneze, chiar 

dacă frații lui l-ar fi ajutat să înceapă undeva de la zero, Italia sau Spania, nu conta. Avea în 

sfârșit un serviciu care îi aducea satisfacții, lucra la un atelier mecanic bun din oraș, se 

descurca cu banii și se încăpățâna să păstreze bruma de bunăstare pe care o câștigase cu 

muncă.  

  După fiecare convorbire telefonică în țară, Francesca avea sentimente contradictorii. Se 

simțea vinovată că nu poate face mai mult, dar foarte fericită pentru că era departe de toate 

problemele. Aici era la adăpost de orice nouă dezamăgire, de toate frustrările și uneori își 

imagina că familia ei este perfectă, sau măcar normală. Tinerețea o făcea egoistă, își dorea 

doar să uite, ca să poată merge mai departe. Și după un timp relativ scurt, chiar uita.  

  Despre Pisi știa doar că lucra într-o fabrică din Germania, undeva prin Nord. Că era încă 

însurat și trimitea bani acasă nevestei, iar vara își făcea vacanțele în țară. Aflase că în ultima 

vacanță a întrebat prin sat de ea. Probabil nimeni nu i-a dat numărul ei de telefon, sau poate 

că i l-a dat, dar n-o sunase niciodată. Francesca se gândea la povestea lor cu duioșie și cu o 

doză minusculă de vinovăție. I-ar fi plăcut să vorbească cu el, să știe că-i merge bine, dar îl 

prefera la distanță. Apropierea ar fi fost periculoasă, știa c-a fost o greșeală, dar la fel știa c-

ar fi repetat-o, dacă i-ar fi fost aproape. Fără el, acei ani ar fi fost mult mai grei, mult mai 

cenușii. Povestea lor de dragoste n-a dezamăgit-o. Rememorarea ei făcea parte din rarele 

secvențe în care putea reveni în propriul trecut, fără suferință, lucru care-o ajuta să se 

reconcilieze chiar și cu amintirile cele mai dureroase. Regreta doar faptul că Pisi al ei n-a 

căutat-o, așa cum i-a promis în ultima noapte, dar timpul a făcut-o să înțeleagă că drumul ei 

era în altă parte și Pisi era demult iertat pentru asta. Relația lor a fost din start destinată 

pieirii, chestiune pe care, cu toată inocența vârstei a știut-o chiar din prima noapte petrecută 

cu el în magazia barului, așa cum știa că Pisi nu aparține nimănui, de fapt.  

  Aici era singură, Kosta și Dani erau frații ei, iar Juan, un prieten cu interese comune. Acum 

știa că propunerea lui Juan n-a venit doar de dragul ei; afacerea era practic falimentară și 



32 
 

singura lui speranță a fost să găsească pe cineva ca ea, fără obligații, fără casă, fără mari 

pretenții. Dispus să muncească fără salariu o vreme, să investească cu risc maximum timp și 

efort într-un vis care era al lui, nu al ei. Pentru ea a fost o șansă, recunoștea, dar era departe 

de a-l considera binefăcătorul ei. Fusese doar o fericită coincidență a nevoile ambilor. O 

coincidență din care, cu puțin noroc, puteau beneficia în aceeași măsură. Francesca îl trata 

cu respect și era mult mai degajată în prezența lui, mai ales de când Juan renunțase la orice 

aluzie despre o posibilă apropiere între ei. Era conștientă că o speranță mică a existat în 

sufletul lui, atunci când i-a acceptat propunerea. Cu naturalitate, ca și cum ar fi făcut asta 

toată viața, Francesca i-a descurajat toate pornirile și relația s-a decantat de la sine într-una 

de prietenie. Cel puțin, așa credea ea în acele momente. 

 

 

  Odată cu sosirea toamnei, clienții s-au rărit. Despre evenimentul cu mistrețul nu mai vorbea 

nimeni și din toată agitația a mai rămas doar puțină curiozitate aprovizionată încă de 

hashtag-ul inspirat. Turiștii erau tot mai puțini și în stațiune, deși nu pe turiști contau ei, ca 

clientelă. În timpul verii au încercat să deschidă și restaurantul, au avut un meniu modest și 

un bucătar, dar au renunțat destul de repede, din lipsă de clienți. Se mai pierdeau câțiva la 

orele prânzului, dar cheltuielile cu bucătarul și costurile către furnizori nu rezultau favorabile 

pentru ei. Bucătarul n-a fost o alegere inspirată de-a lui Juan; erau rude. Omul era priceput, 

dar avea un caracter mizerabil. Din momentul în care a intrat în echipa lor, s-a comportat cu 

superioritate, le-a ignorat propunerile și uneori ajutorul. Era obsedat să preia conducerea și 

să-i organizeze, acolo unde ei erau deja organizați. N-a acceptat propunerile Francescăi de 

meniu, noutăți care n-ar fi făcut altceva decât să-l diversifice și să-l diferențieze față de restul 

localurilor din jur. În condițiile în care era vorba despre o stațiune plină de baruri, 

restaurante și bistrouri, originalitatea ar fi putut atrage curioși. Niciuna dintre propuneri nu 

le-a fost ascultată, iar rezultatele s-au văzut relativ rapid. Era conștient de eșec, dar din 

mândrie a refuzat să schimbe ceva, înainte de a fi prea târziu. Avea un trecut conflictual și nu 

era cazul să atragă clienți, pentru renumele lui. Iar în cazul lor, nu era suficient să-i convingă 

nici cu meniul banal stabilit de el. Ca să atragi oamenii pe colină nu doar într-o duminică, era 

nevoie de mult mai multă imaginație. Când pierderile au fost evidente, Juan i-a pus balanța 



33 
 

în față și de comun acord, l-a lăsat să plece în șomaj. Au rămas cu clienții locali, aveau 

bocadillos, tapasuri variate, iar Francesca făcea prăjituri de casă în weekend. Clienții erau în 

marea lor majoritate localnici, care ocazional închiriau restaurantul și organizau evenimente 

private.  

  La un astfel de eveniment a cunoscut-o pe Zita, o spanioloaică cu origini gitane, cu un păr 

lung, negru și des, care o acoperea ca o lână netoarsă până spre mijloc; cu pielea de culoarea 

cojii de pâine arse, ochi hipnotici, de un negru profund și un miros de păcat care persista în 

urma ei, mai ales în nările bărbaților. Zita era înaltă și cu picioare nefiresc de lungi, cu sâni 

abia mijiți dintre șuvițele de păr; avea o voce sonoră, guturală și vorbea cu un puternic 

accent andaluz. Rostea cuvintele în grabă, înghițea silabe întregi, iar cei din jur o ascultau 

fascinați; pe de-o parte, pentru că nu-i înțelegeau spaniola grăbită, pe de alta, pentru că Zita 

absorbea și anihila prin puterea ei oricare altă prezență vie dimprejur.  

  Zita avea trei copii, cu trei bărbați diferiți. N-avea nicio pereche stabilă, bărbații veneau și 

plecau din viața ei simplu și fără complicații. Niciunul dintre copii nu era recunoscut de tată, 

pentru că Zita avea teoriile ei despre apartenența copiilor, despre proprietăți și despre lume, 

în general. Trăia din lecții de dans, unde învăța femeile să se bucure de darul și de puterea 

ascunsă în corpul lor; avea un studio în care preda cursuri de flamenco și dansuri orientale. Și 

unde vindea bijuteriile făcute de ea, toate din materiale pe care le aduna în lungile plimbări 

pe plajă. Purta mereu fuste largi, lungi, din mătăsuri fine și cu imprimeuri vii, care se unduiau 

cu ea odată; și multe bijuterii, grele, sonore, care-i atârnau între sânii mici, pe ambele 

încheieturi ale mâinilor, pe degetele lungi și osoase.  

  În ziua în care a cunoscut-o, își purta băiatul cel mai mic înfășurat cu o pânză, în jurul 

torsului, strâns lipit de corpul ei. Copilul era pufos, blond, cu pielea albă și contrasta puternic 

cu întreaga ei prezență măslinie și osoasă. Pe ceilalți doi îi aducea de mână, părul îi flutura și 

purta o fustă de culoare roșie, cu frunze uriașe de palmier în imprimeu. O bluză galbenă, cu 

mâneci bufante, umerii goi și o pereche de cercei din pene colorate, care atârnau până la 

umeri. Francesca a avut senzația că întreaga pădure tropicală se îndrepta spre ea și s-a 

ridicat în picioare, ca s-o întâmpine cum se cuvine.   

  - Guapa, todo listo? a întrebat-o cu o voce sonoră, la fel de impunătoare ca întreaga ei 

făptură. 
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  Își aniversa unul dintre copii, iar preferințele mamei referitoare la desfășurarea 

evenimentului i-au fost toate transmise prin Kosta. Zita apela la serviciile lui foarte des, iar 

Kosta se prezenta ca un cățeluș care-și urma stăpânul; uneori pleca brusc în urma unui 

telefon, chiar din timpul serviciului, lăsând în urma lui doar un cuvânt, care-l urma ca un 

ecou: Zitaaaa.  

  Salonul principal era deja pregătit cu grijă, așa cum era de așteptat pentru o aniversare de 

copii; băiatul cel mare al Zitei împlinea nouă ani. Francesca și-a petrecut toată ziua umflând 

baloane și agățând ghirlande de hârtie colorată. A făcut un tort la cererea specială a mamei; 

era bacșișul ei. Comenzile Zitei au fost ferme și relativ simple: aveau sandviciuri cu pâine 

Bimbo, chipsuri, sucuri și gominolas. Părinții care însoțeau copiii își puteau comanda de la 

bar câte-o băutură, iar petrecăreții aveau la dispoziție tot restaurantul să fugă în voie. Kosta 

era responsabil cu atmosfera, le punea muzică și alerga împreună cu ei toată ziua, 

participând la jocurile lor. Copiii erau în siguranță aici, vesela și paharele erau din plastic, iar 

mobilierul era tras pe margine.  

  Zita a luat-o în brațe cu tot cu copilul blond prins de trupul ei și i-a aplicat două pupături 

zgomotoase pe obraji. 

  - Chica, în sfârșit ne cunoaștem! 

  - Încântată, și eu eram curioasă! i-a răspuns timorată Francesca. 

  - Kosta mi-a vorbit mult despre tine. Hai să vedem ce-ai pregătit aici! 

  - Da, și eu voiam să-ți spun exact același lucru. Kosta mi-a vorbit foarte mult despre tine! 

Intră, sper să-ți placă ornamentele. 

  Kevin, aniversatul, a început să țopăie de fericire la vederea piñatei care atârna de bârna 

din lemnul arcadei. Ideea îi aparținuse Francescăi, a găsit piñata la bazarul chinezesc; le 

văzuse prin telenovelele mexicane la care se uita înainte de a pleca din țară și știa prea bine 

la ce servesc. A cumpărat una din banii ei și-a oferit-o cadou aniversatului, doar pentru 

plăcerea de a privi pe viu cum se sparge una.  

  - Fran, chica, ce idee minunată ai avut! Niciodată nu m-aș fi gândit la o piñata. Se folosesc în 

țara de unde vii tu? 
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  A trebuit să-i explice Zitei că România e o țară din Europa și că nu e nici bulgăroaică, ca și 

Kosta. Nu de acolo știa despre piñatas, ci din telenovelele mexicane pe care le urmărea. 

  - Aaaa, se explică atunci spaniola ta mult mai bună decât a băieților. Ar trebui să-i obligi și 

pe ei să le urmărească, le-ar prinde bine. 

  Într-adevăr, spaniola lui Kosta era pocită și dialogul cu el extrem de obositor. Kosta avea 

mai bine de trei ani în Spania, avea mulți prieteni, dar vorbea o spaniolă de baltă.  

  - Dacă ar vorbi puțin mai bine, poate l-aș invita și la o charla, nu doar să taie gazonul, i-a 

spus Zita, făcând cu ochiul și zâmbind cu subînțeles. 

  Reacția Zitei a iritat-o pe Francesca și pe moment i-a trecut prin cap să-i povestească despre 

familia lui.  

  - Are copii, știi asta, nu? s-a trezit întrebând în românește. 

  - Que dices, guapa? 

  S-a oprit la timp; desigur că Zita știa totul despre el, erau prieteni dinaintea sosirii ei. A 

realizat însă brusc ce mult însemna Kosta pentru ea și cât de fragil îl vedea pe acest bărbat 

aparent indestructibil, mai apropiat de sufletul ei decât oricare dintre frați. A resimțit forța 

magnetică a frumoasei femei și slăbiciunea celui pe care-l considera prietenul cel mai bun. 

Cu siguranță, ar fi deranjat-o o eventuală relație a lui cu Zita, sau cu oricare altă femeie. Fără 

să-i fi văzut vreodată altfel decât în fotografii, îi cunoștea atât de bine familia, copiii și 

nevasta, încât simțea că face parte din ea. Era de acum familia ei. Iar sub un înveliș gros de 

mușchi, în trupul lui Kosta bătea o inimă incredibil de sensibilă, de naivă, pe care simțea o 

nevoie apăsătoare s-o protejeze. O eventuală aventură cu Zita l-ar fi consumat, probabil l-ar 

fi distrus; era omul care se implica trup și suflet, nu știa să lase nimic din el deoparte, pentru 

a se proteja.   

  - Es mas que un hermano para mi, i-a spus Francesca pe un ton rece. No te conviene! 

  Zita a privit-o puțin confuză, neînțelegând unde bătea noua ei prietenă, dar momentul de 

vrajbă s-a întrerupt repede, odată cu sosirea invitaților. Petrecerea a decurs minunat, iar 

Francesca a primit câteva comenzi anticipate pentru tortul ei special. Piñata s-a spart după 

câteva lovituri cu coada de mătura și pe podea au căzut grămadă dulciuri ieftine, în ambalaje 
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colorate. Până la sfârșitul zilei, Francesca i-a promis că va trece pe la studioul ei de dans, iar 

Zita a invitat-o la cină, în semn de mulțumire pentru efortul făcut la organizarea aniversării.  

 

  Abia mai târziu, după ce s-au cunoscut mai bine, Francesca a înțeles că Zita nu reprezenta 

niciun pericol pentru Kosta. Era doar felul ei de a se relaționa cu bărbații, făcea parte din 

natura ei. Zita știa chiar mai bine decât Francesca pericolul pe care-l reprezenta pentru un 

bărbat ca el, îl îndrăgea la fel de mult, iar Kosta n-a fost niciodată una dintre victimele 

magneticei forțe de seducție. 

                                                                                       

 

 

  Zita locuia pe colină de câțiva ani. Închiriase împreună cu perechea din acele timpuri o casă 

frumoasă, amplasată pe o pajiște amplă, chiar sub pădure și cu o deschidere impresionantă 

spre golf. Din casa cu etaj folosea doar parterul, cu salonul enorm și bucătărie americană. La 

etaj avea mobilate două dormitoare, o baie și o bucătărie micuță, care erau vara închiriate 

unor perechi de olandezi. Partenerul Zitei din acele timpuri era recent sosit din Olanda și a 

fost suficient să răspândească vorba despre cele două camere disponibile printre prietenii 

lui. În fiecare an, clienții reveneau și practic își rezervau camerele de pe un an pe altul, fără 

alte complicații și intermediari. Casa avea o curte impresionantă, era plină de flori, tufe 

uriașe de leandri și pomi fructiferi, iar priveliștea îți tăia răsuflarea. O zonă extrem de liniștită 

a urbanizației, departe de zona ilegalilor. Retrasă, situată chiar la capătul șoselei și ascunsă 

de pădure, casa părea o cabană de munte, doar că odată intrat în curtea ei, aveai surpriza să 

descoperi o priveliște halucinantă, cu marea și întreg golful la picioare. Clienții reveneau 

hipnotizați în fiecare an, chiar dacă facilitățile pe care le oferea Zita erau departe de a fi 

conforme unor standarde turistice ridicate. Singura ei preocupare adevărată era curtea, pe 

care o întreținea impecabil cu ajutorul lui Kosta. Curățenia în camere era superficială și 

turiștii, dacă doreau mai mult, n-aveau decât să se descurce singuri. Pe Zita o interesa prea 

puțin acest aspect, chestiune care se vedea cu ochiul liber nu doar la etajul închiriat, ci și la 

nivelul în care locuiau împreună cu copiii.  
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  Olandezul, care era și tatăl celui de-al treilea copil, dispăruse din viața ei aproape imediat 

după nașterea băiatului blond și pufos. Relațiile Zitei oricum nu durau prea mult, dar 

olandezul a plecat chiar înainte de a începe scenele pe care era obișnuită să le monteze, 

când începea să obosească lângă ei. Bărbatul a fost învins de nepăsarea femeii în fața vaselor 

murdare din chiuvetă și a hainelor aruncate peste tot. Într-o zi, a urcat în mașină și a plecat, 

nu înainte de  a-i da contactul clienților olandezi, bani destinați să suplinească orice obligație 

față de copilul pe care îl aveau împreună.  

  Tot așa cum ordinea și curățenia nu era o preocupare pentru Zita, nici banii nu erau. Avea 

clienții de la studioul de dans, care îi asigurau un trai decent. Fabrica bijuterii pe care le 

vindea la studio și pe internet, iar vara încasa chiria. Plecarea ultimilor turiști la sfârșitul 

sezonului estival coincidea cu redeschiderea studioului, astfel că banii erau cea mai mică 

preocupare a Zitei, care l-a uitat pe olandez, imediat ce mașina lui a cotit după prima curbă.  

  Pe durata vacanței de vară Zita nu dădea lecții de dans; petrecea ziua cu copiii, la plajă și la 

piscina municipală. În zilele toride și la orele amiezii stăteau acasă, pe colină, unde era 

răcoare și liniște, evitând aglomerația din oraș.  

  În luna august mai ales, stațiunea era extrem de gălăgioasă. În timpul zilei plaja era plină 

chiar și la orele în care soarele ardea pieile albe ale nordicilor și umplea sala de urgență a 

spitalului municipal. Majoritatea soseau pentru vacanțe relativ scurte, de șase-șapte zile, 

astfel că petreceau maximum de timp profitând de soarele puternic al Mediteranei. Seara 

ieșeau la cină la ore imposibil de înțeles pentru localnici, motiv pentru care restaurantele 

locale trebuiau să se adapteze unor schimbări radicale, care să asigure serviciile pentru toate 

categoriile de clienți. Spaniolii, mai ales în vacanțe, rămâneau pe plajă doar la orele în care 

soarele era potolit, apoi luau masa de prânz în tihnă, fără grabă. Încheiau undeva pe la trei-

patru, după care se retrăgeau pentru siesta. Se întorceau pe plajă după șase seara, iar în 

cazul lor, cina era undeva la zece. Chestiune care contrasta total cu programul turiștilor 

europeni, care stăteau pe plajă inclusiv la orele prânzului și își amețeau foamea cu patatas 

bravas, sau pungi de chipsuri de la chioșc. Și multă bere rece. Abia apoi ieșeau pe teren, 

spălați, aranjați și bine arși de soare, undeva pe la șase seara, morți de foame și gata să 

cheltuiască o sumă considerabilă pentru o cină bogată. După un timp relativ scurt petrecut în 

oraș, ajungeai să ghicești care sunt unii și care sunt alții, în funcție de ora la care cinau. În 
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mod normal, restaurantele aveau program cu pauze pentru personal între prânz și cină, dar 

aici nu respecta nimeni programul; sau cine îl respecta, risca să tragă obloanele după o lună 

de funcționare. Barurile aveau program prelungit și majoritatea organizau spectacole live în 

aer liber, de la care muzica se auzea din ce în ce mai tare, pe măsură ce seara avansa în 

noapte. Toate barurile erau deschise în fiecare noapte din sezonul plin, astfel că pe străzi era 

o aglomerație de nedescris, la ușile lor adunându-se mulțimi gălăgioase. În oraș, localnicii 

mai norocoși se grăbeau să plece în luna august care pe unde puteau, pentru că era imposibil 

să te odihnești în toată tevatura sezonului. Iar cei mai puțin norocoși, cei care munceau 

două, trei slujbe pe sezon, ieșeau din vară epuizați, cu ochii roșii, cu o oboseală cronică pe 

care și-o vindecau abia spre primăvară.  

  Locurile ferite deveneau rarități în tevatura sezonului plin, astfel că, să te cazezi și implicit 

să locuiești pe colină devenise un lux care îți permitea să dormi, dacă vrei, sau să bați 

barurile noaptea, dacă asta îți făcea plăcere. Turiștii Zitei erau stabili și într-atât de fideli, 

încât au cumpărat un Renault ieftin, pe care l-au lăsau parcat peste iarnă în curtea casei. Se 

cunoșteau cu toții între ei și își stabileau singuri programul pentru sezonul următor cu un an 

înainte. Cele două dormitoare erau ocupate mereu din mai până în octombrie, iar clienții nu-

i dădeau nicio bătaie de cap. Zita plătea o femeie din vecini care făcea curățenie cu ora în 

spațiile comune, de două ori pe săptămână și după eliberarea unei camere.  

  Verile se scurgeau domol între drumurile la plajă, nopțile calde cu lună plină și grătare 

prelungite pe terasă. Toamna, după începerea școlilor, ritmul revenea la normal. Zita 

redeschidea studioul, turiștii părăseau stațiunea și orașul rămânea liniștit, pustiit și de 

nerecunoscut. Localnicii reveneau la casele lor și pe faleză mai circulau doar pensionarii, care 

umblau cu telefoanele în mână și cu ochii pe aplicațiile care le numărau pașii parcurși.  

 

 

  La barul de acum cunoscut ca „Fin del Mundo”, programul de lucru s-a redus considerabil 

odată cu venirea toamnei. Țineau închis lunea și marțea, iar miercurea și joia deschideau 

seara, câteva ore. Doar în weekenduri mai deschideau toată ziua, la fel ca vara. Cu atât de 
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mult timp liber la dispoziție, Francesca s-a decis să se înscrie la cursurile de flamenco ale 

Zitei, să iasă mai des din casă, să încerce să cunoască lume, să-și facă un loc printre ei.  

  Continua să nu știe încă nimic despre misterioasa femeie ale cărei scrisori încerca încă să le 

descifreze, cu dicționarul lângă ea. Pepita n-a ajutat-o prea mult în cercetările ei, știa despre 

ea că a stat puțin pe colină și nu s-a vizitat cu vecinii. Scrisorile aveau un limbaj foarte elevat, 

iar Francescăi îi venea tot mai greu să le descifreze. 

 

Querida Nona, 

  Probabil e o molimă ciudată, fluturii au înnebunit și controlează întregul oraș de aproape o 

săptămână. Sunt peste tot, iar străzile sunt pustii de pași;  au rămas doar zbateri de aripi. E o 

invazie de fluturi gigantești, care îmbracă pereții caselor și te urmăresc ca un nor viu, negru și 

amenințător, oriunde ai încerca să te ascunzi. Pe trotuar zac aripi cu cap de mort, în zbateri 

muribunde și încercări disperate de a-și relua traiectoria. E o căldură sufocantă, aerul e 

imobil și frunzele palmierilor au înțepenit ca într-o carte poștală din țările calde. Marea nu se 

mișcă, stă ca o oglindă în care se privește doar cerul, senin și lipsit de orice urmă de nor. 

Niciun val, nicio adiere de briză; pescărușii plutesc ca rățuștele de plastic dintr-o cadă de baie 

și singura mișcare din jurul meu e zbaterea aripilor cu cap de mort. Merg pe strada pustie 

fără o țintă anume și-mi doresc să aud pași, dar orașul e mut. Pe lângă mine trec doar siluete 

fragile pe trotinete electrice silențioase; îi urmărește norul de fluturi și simt curentul de aer 

fierbinte, care rămâne după  trecerea lor. Trotuarul arde și se mișcă ca într-un dans hipnotic 

spre capătul străzii.  

  Intru într-un bar cu toate copertinele coborâte. Fluturii se strecoară printre crăpăturile 

perdelelor din plastic, se așază la masă, pe spătarele scaunelor și pe cănile de cafea. În bar 

mai sunt doar câțiva oameni, singuri, tăcuți. Probabil se gândesc, așa cum fac și eu, la 

conspirația fluturilor cap de mort. La o apocalipsă temporară, în care oamenii mai durează 

doar până la finalul stadiului de crisalidă al generației următoare. Chelnerița a uitat să 

zâmbească, se luptă cu câteva aripi care se zbat deasupra paharului meu de nectar. Aici e 

răcoare și mintea se așază la locul ei. Ascult pocnetele sparte dinspre copertina de plastic: 

sunt fluturii cap de mort, care se izbesc de folie. Singurele zgomote perceptibile. Gândurile 
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celor așezați la mesele din jur nu le pot asculta. Îi privesc doar și nu revăd chipurile 

urmăritorilor mei.  

  La plecare am călcat câțiva fluturi muribunzi cu talpa fierbinte a șlapului. S-au zdrobit cu un 

strigăt surd și pe șlapul meu a rămas un lichid lipicios, ca un puroi. Un pieton cu o trotinetă 

electrică aproape mă doboară și întoarce capul; de sub gluga neagră întrezăresc doar 

ochelarii mari, negri, așezați pe un craniu. 

  Mi-aș dori să fii aici, să descânți orașul de vrăji. Mai am totuși o ultimă soluție: sub plapuma 

din camera mea nu vor pătrunde! 

Te extraño, 

Ines 

 

  Ieșirile la studioul de dans i-au deschis Francescăi noi orizonturi. După doar câteva ședințe, 

avea câteva prietene noi, cu care a început să schimbe mesaje pe grupul de whatsapp și cu 

care ieșea din ce în ce mai des. Erau practic primele prietene din lumea nouă și doar când le-

a avut, a înțeles cât de mult îi lipsiseră. Până atunci, viața ei s-a redus doar la serviciu și 

scurte ieșiri la plajă, însoțită fiind mereu de Kosta, Dani și ocazional, de frații veniți în vizită.  

  Așa cum a promis, Zita a invitat-o la cină: un restaurant japonez, unde Francesca a mâncat 

primul sushi din viața ei. A constatat că nu-i place, dar a gustat puțin din fiecare, ca să nu-și 

jignească prietena. Când i-a lansat invitația, Zita a întrebat-o dacă-i place mâncarea 

japoneză, dar n-a știut ce să răspundă; n-a gustat niciodată. I-a răspuns afirmativ, îi era 

rușine să recunoască că habar nu are. A înghițit fiecare bucățică de pește crud cu silă și cu 

mult sake, care-i aducea aminte de palinca de acasă. În acea seară, la restaurantul japonez, a 

descoperit că nu-i place peștele crud. Dar cel mai important, a descoperit o femeie 

fascinantă, a ascultat traiectoria Zitei și a reușit să afle în sfârșit cine era femeia misterioasă, 

autoarea cuvintelor din dosarul roz. 
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Zita 

 

 

 - La cinșpe ani m-a violat fratele mamei; om serios, cu familie și doi copii de vârsta mea, cu 

care am crescut împreună. N-a fost primul bărbat din viața mea, măcar cu asta am avut 

noroc. Din nefericire, i-am povestit imediat mamei. M-a bătut și a durut mai tare decât 

violul. Știa că nu-s virgină și a dat vina pe mine. Mi-a spus că toate s-au întâmplat din cauza 

mea, din cauza fustelor scurte și a rujului roșu, pe care ea mi-a interzis să-l folosesc. Din 

cauză că toată lumea știa că Zita nu e o fată cuminte!  

  Primele fraze ale Zitei au estompat rumoarea restaurantului și au făcut-o pe Francesca să 

golească tot paharul de sake, dintr-o suflare. Zita și-a continuat istoria cu o voce joasă și a 

povestit cum la șaisprezece ani a făcut primul avort; copilul rezultat în urma violului. A doua 

zi și-a făcut valiza și s-a prezentat la serviciile sociale, a denunțat violul, a cerut protecție și 

adăpost temporar. Și-a petrecut un an schimbând apartamente sociale, încercând să-și 

piardă urma, căutând o modalitate să-și refacă viața, pe propriile picioare. A ieșit din acest 

cerc când l-a cunoscut pe tatăl lui Kevin, primul ei fiu, un chitarist dintr-o trupă de flamenco. 

Cu el a ajuns aici, în orașul de pe coastă; dădeau spectacole la barurile din stațiune și 

câștigau destul de bine în timpul sezonului. Zita dansa și făcea background.  

  - Am stat cu el doi ani, până când trupa a plecat spre Franța, unde avea câteva contracte 

fixe. Eu eram gravidă și nu m-au luat cu ei. Într-o noapte au dispărut și m-au lăsat la 

pensiunea în care locuiam, fără niciun ban. M-am mutat din nou la adăpostul social și am dat 

ore de flamenco, pentru femeile de acolo. O făceam din plăcere, trecea timpul mai ușor. 

Apoi mi-a venit ideea cu studioul de dans. Am găsit un apartament vechi, într-o casă pe 

jumătate dărăpănată, chiar în centru. Era suficient de încăpător pentru planurile mele. M-a 

ajutat asistenta socială, mi-au dat un credit din acela nerambursabil, dar acum aveam nevoie 

de ajutor. Înțelegi? Așa l-am cunoscut pe tatăl celui de-al doilea băiat. Era constructor. Ne-

am despărțit imediat după ce-am deschis prima sală a studioului, care a fost un succes chiar 

din primele luni. Primii clienți au fost copii, dar au venit apoi și părinții, și bunicii. Nu m-am 

limitat la flamenco; am luat alt credit, am aranjat încă două săli și am angajat un cubanez, 
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profesor de dansuri de salon și o profesoară de dansuri sportive. Am dus echipele la 

concursuri și am câștigat câteva premii, așa că studioul a ajuns celebru în oraș. După trei ani 

am cumpărat clădirea.  

  Era deja o femeie de succes când l-a cunoscut pe olandez, cel de-al treilea tată, cu care s-a 

mutat în casa de pe colină. Francesca a ascultat totul între două îmbucături de pește crud, 

mestecate fără poftă. A rămas tăcută, pentru că nu erau multe de comentat și intimidată de 

tonul impersonal folosit de prietena ei. Iar printre cuvintele care se scurgeau neutre, îi vedea 

genunchii încă juliți de la urcuș, îi simțea înverșunarea și percepea cu tot mai mare claritate 

carapacea în spatele căreia se ascundea. 

  - Înțelegi, nena? Pur și simplu am învățat să folosesc tot ghinionul în favoarea mea! Și pe 

bărbați, după cum vezi! Copiii sunt doar ai mei, doar ei mai contează .  

  La sfârșitul cinei, Zita a plătit o notă care Francescăi i s-a părut exorbitantă și au ieșit pe 

faleza pustie la acea oră târzie din noapte. În lunga plimbare care a urmat, Francesca a aflat 

primele detalii despre femeia misterioasă. Mai precis, faptul că se numea Ines și că intrase în 

viața Zitei pe ușa studioului de dans.  

  - Nu căuta un curs anume, mai degrabă se căuta pe ea. Părea nehotărâtă și pe punctul de a 

face cale întoarsă, când am abordat-o de după tejghea. După un schimb de fraze banale, i-

am recomandat flamenco, tocmai pentru că fizicul ei contrasta puternic cu ținuta acestor 

dansatori. 

  Din descrierea Zitei a perceput-o ca pe o blondă înaltă, silfidă, hieratică ca o pictură 

bisericească și cu o atitudine indecisă.  

  - Ines mi s-a părut de la început solitară și stingheră, n-o vedeam potrivită unui dans în 

pereche. Apoi îi lipsea patosul, siguranța, m-am gândit că flamenco îi va conferi puțin din 

aceste calități. După câteva cursuri ne-am împrietenit, pentru că simțeam o nevoie stranie s-

o protejez și s-o trezesc la viață. Avea probleme, îmi spunea că e urmărită, hărțuită. N-am 

crezut niciodată că e în pericol, dar după un timp am dus-o pe colină, unde Marta i-a 

închiriat una dintre camere. Mai precis, cea în care locuiești tu acum.  
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Querida Nona, 

  Astăzi am ieșit din casă, în ciuda caniculei. În timpul zilei, căldura e năucitoare, iar umezeala 

din aer face ca totul să fie lipicios. Hainele mi se lipesc de piele și asfaltul arde mocnit. Am 

privit de câteva ori în spate, dar strada era pustie din nou. Și era liniște, o liniște de sfârșit de 

lume, doar pescărușii țipau asurzitor. 

  Le-am revăzut în magazin; erau amândouă, aceleași femei cu aspect de estice, între două 

vârste. Mă urmau de aproape, se învârteau ca vulturii în jurul meu, mă atingeau, îmi studiau 

fiecare mișcare. Nici măcar nu se fereau de privirile mele. La casa de marcat s-au așezat chiar 

în spatele meu, aproape c-au împins o bătrână ca să fie lângă mine. Mă priveau direct, fix în 

ochi; nu-mi ocoleau privirea. Voiau să înțeleg bine că eu sunt ținta lor. Brusc a apărut un 

bărbat, care a intrat în față și a aruncat o doză de bere pe bandă, între mine și ele. S-au ferit, 

poate e cineva de care până și lor le e teamă. Tipul arăta ca un polițist în civil, avea șort, un 

maiou larg și o pereche de ochelari negri. Când a ieșit l-am auzit spunând cu voce joasă, ca 

pentru el: „Are coadă” . Mi s-a făcut din nou frică, am plecat grăbită, dar fără să-mi amintesc 

spre ce mă îndrept și m-am trezit pe o străduță necunoscută, strâmtă, întunecoasă.  

  Mi-a abătut gândul de la urmăritori afișul colorat, am apăsat pe clanță și am intrat. A fost 

un instinct. O brunetă cu păr lung, cu haine foarte colorate mi-a vorbit de după o tejghea. 

Habar n-aveam unde sunt și doar după o vreme am înțeles că femeia îmi propunea să mă 

înscriu la cursuri de dans. Vorbea mult, repede, dar eu am auzit doar o parte din tot ce-mi 

povestea. Am acceptat. Am plătit taxa și am completat un formular. Am nevoie de prieteni, 

am nevoie să stau printre oameni, ca să nu-mi pierd mințile de tot.  

  La ieșire nu i-am mai văzut.  

  În piața publică erau o mulțime de oameni și un spectacol de artiști ambulanți: malabares, 

flăcări și costume colorate. Nu semăna deloc cu trupa din care am făcut eu parte. Doi câini 

năpârliți pe o pătură în carouri și o pălărie pentru monede, așezată lângă. O fată cu rasta în 

toate culorile s-a apropiat de mine și mi-a rânjit în față. Avea dinți galbeni, duhnea a 

transpirație și a alcool ieftin. Un băiat cocoțat pe picioroange striga „acercaos a ver la rara”. 

Oamenii râdeau în hohote, dar nu era nimic de râs. Până și câinii păreau înfometați. Toată 

lumea avea telefoanele mobile în mână și toți făceau fotografii. Pe câțiva i-am văzut 
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fotografiindu-mă pe ascuns și rânjind, la fel ca fata cu rasta. Am luat-o la fugă și m-am 

împiedicat de bordura trotuarului; am căzut pe șosea, chiar în fața unui autobuz care a 

frânat la doi centimetri de mine.  Nimeni nu mi-a sărit în ajutor, șoferul a claxonat lung și cei 

de pe margine erau preocupați să facă fotografii. 

  M-am îndreptat direct spre casă și am realizat că tocmai m-am înscris la un curs de 

flamenco. De ce am ales flamenco, eu întotdeauna mi-am dorit să învăț tango? Mi-a răsunat 

în minte vocea femeii, gravă și convingătoare. Era frumoasă și sigură pe ea. A reușit să-mi 

abată gândurile și chiar mi-a îndepărtat frica, pe moment. De fapt, Nona, acesta a fost 

motivul pentru care m-am înscris la curs. 

Abrazos, 

Ines 

 

 

  La începutul lui decembrie, vremea devenea din ce în ce mai rece. Nici vorbă de frigul de 

acasă, își spunea zilnic Francesca. Ziua temperaturile ajungeau la cincisprezece grade, iar 

noaptea scădeau spre șapte, opt. Vântul în schimb era puternic și aducea curenți tot mai reci 

dinspre mare. În octombrie, Francesca a avut parte de cele mai frumoase apusuri văzute de 

pe terasa ei. Chiar din casă, mai precis. Își așezase canapeaua lângă ușa de sticlă și de acolo 

vedea întreg spectacolul asfințitului, fără chiar să se ridice dintre pături. Avea un șemineu, 

dar hornul era spart și camera se umplea de fum la orice încercare de a face focul. După 

câteva încercări nereușite, a renunțat și a cumpărat un calorifer electric.  

  În cameră era frig și curentul era scump. Din cauza lipsei de clienți, Juan le dădea doar o 

parte din salariu, plus că pierduse bacșișurile din zilele bune. Continua s-o ajute pe Pepita la 

curățenie, Dani muncea în nopțile de weekend la un bar de noapte din oraș, iar Kosta lucra 

cu ora prin grădinile vecinilor. Juan nu le mai aducea nici mâncare, așa cum făcuse până la 

deschiderea barului, dar se descurcau destul de bine cu caserolele Pepitei și cu ce rămânea 

din restaurant, în weekenduri. 
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  Spre norocul ei, Zita îi aducea clienți pentru comenzi la torturi și evenimente private în 

restaurant. În plus, o chema din ce în ce mai des să stea cu copiii și o plătea cu ora. 

Francescăi îi plăcea mult acasă la Zita; casa era călduroasă și veselă, se juca cu copiii, se uitau 

la televizor împreună și uneori rămânea să doarmă peste noapte cu ei. Zita nu aducea acasă 

bărbații cu care avea aventuri, dar dispărea câte-o noapte și revenea uneori târziu, după 

numeroasele mesaje ale Francescăi. Ajungea spășită, cu rimelul întins, cu pungi negre sub 

ochi, iar Francesca primea un ciubuc generos, ca să-i treacă supărarea. Oricum, cu sau fără 

ciubuc, îi era imposibil să se supere pe ea. Zita o trata ca pe o soră mai mică, îi dăruia haine, 

bijuterii, și-i vorbea deschis despre teme inabordabile pentru ea până atunci. Cu Zita a fumat 

prima țigară cu marijuana și a constatat că nu-i place amorțeala care o apăsa după câteva 

fumuri. A avut primele discuții deschise despre sex și a învățat să abordeze tema cu aceeași 

normalitate cu care-și împărtășea alte trăiri, mai puțin intime. Zita obișnuia să-i povestească 

ultimele aventuri tot așa cum probabil le trăia, fără implicare emoțională, ca și cum ar fi fost 

ședințe de cosmetică sau vizite la psiholog. 

  Pentru Francesca, toate aceste conversații au fost la început pe cât de stânjenitoare, pe 

atât de halucinante; nici măcar nu putea rosti cuvântul orgasm atunci când a cunoscut-o pe 

Zita, nu știa mai nimic despre corpul ei și foarte puține despre sexualitate.  Mișu fusese 

primul și unicul din viața ei, partidele de amor din magazie erau majoritatea pe fugă, între 

două telefoane de-ale nevestei. În singurele nopți întregi petrecute cu el, bărbatul a fost pe 

jumătate beat, s-a urcat pe ea cu pantalonii pe vine și a adormit îmbrăcat, imediat după. I-a 

destăinuit Zitei toate acestea oarecum rușinată de neștiința ei, dar cu speranța că noua ei 

prietenă o va ajuta să schimbe ceva în acest sens.  Era singură de prea mult timp, își dorea să 

cunoască pe cineva. Dar visa să se îndrăgostească, să fie plimbată de mână pe faleza plajei, 

invitată la cină și așteptată cu flori. Visa o relație așa cum Mișu nu-i oferise, care să-i 

trezească emoții și în care să se implice total.  

 

 

  Într-una din serile în care a rămas cu copiii, Francesca i-a culcat și și-a umplut cada de baie. 

Era unul dintre răsfățurile din casa Zitei, de care se bucura întotdeauna când rămânea peste 

noapte. N-a avut parte de una nici acasă, nici în casele în care s-a mutat apoi. Cada Zitei era 
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enormă, din fontă, pe picioare metalice; o cadă vintage, pe care o umplea de spumă și apă 

fierbinte și în care se afunda câte-o jumătate de oră, până când i se încrețea pielea.  

  De data asta, nici n-apucase să se încălzească bine și a auzit cheile în ușă. Zita nu trebuia să 

revină până a doua zi, așa c-a sărit din cadă direct în halatul de baie și a ieșit speriată din 

baie. 

  Zita se sprijinea de perete și părea beată. Un bărbat înalt, brunet și extrem de stânjenit i-a 

întins mâna și i-a pus în brațe geanta Zitei: 

  - Nu știu ce-a apucat-o, dar am crezut că e mai bine s-o aduc acasă. Scuze, sunt Miguel, un 

prieten. Știam că ești aici cu copiii, dar n-am avut cum să te avertizez că venim. Îmi pare rău 

dacă te-am speriat. 

  Miguel i-a explicat că Zita amestecase băutura cu niște pastile și începuse să vorbească fără 

sens; a vomat din fericire tot ce avea în stomac, dar acum tremura și abia se ținea pe 

picioare. Au pus-o în pat și au lăsat ușa întredeschisă la cameră. 

  - Poți rămâne noaptea asta aici, nu? a întrebat-o Miguel. 

  - Sigur, oricum rămâneam. Dar ce fac cu ea dacă e mai rău, sun la urgențe? 

  - Mă suni pe mine, vin imediat, dacă e nevoie. Nu cred să fie mai rău, mâine o s-o doară rău 

capul, dar până poimâine îi trece.  

  Francesca a căutat în baie telefonul mobil, și-a tras pantalonii de trening și și-a pus șosetele 

flaușate. Când a ieși din baie, Miguel era așezat pe canapea, cu ochii în telefonul mobil. L-a 

întrebat dacă vrea un pahar de vin și a adus din bucătărie încă un pahar.  

  După ce-au schimbat numerele de telefon, Miguel a început să-i vorbească: 

  - N-am văzut-o în așa hal în ultima vreme. Am crezut că i-a mai trecut, a trecut ceva de când 

a dispărut Ines. Știi despre cine vorbesc, nu? Ți-a vorbit vreodată despre ea? 

  - Mi-a vorbit, dar nu văd legătura. Erau prietene bune, dar n-am văzut-o niciodată să plângă 

după ea. Sau a fost mai mult de atât? 
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  - Au avut o aventură, cred că Ines a fost singura persoană de care a fost îndrăgostită cu 

adevărat. L-am cunoscut doar pe olandez, pe ceilalți nu, dar cu siguranță că pe el nu l-a iubit. 

Cu Ines era tandră, grijulie, atentă, așa cum era doar cu copiii ei, până atunci. Un timp au fost 

minunate, ca pereche, dar după o vreme, Ines s-a schimbat. Dispărea cu zilele, era rece și o 

ocolea pe Zita, nu-i răspundea la telefoane, o făcea să sufere și părea să facă totul ca s-o 

îndepărteze. Am încercat s-o convingem să pună capăt relației, era deja o legătură toxică, 

dar Zita n-a renunțat niciun moment la ea, până într-o zi, când Ines a dispărut fără să lase 

nicio adresă, niciun bilet de despărțire. După dispariția ei n-a mai interesat-o nimeni și nimic. 

Noroc că studioul mergea de la sine, aproape.  

  Francesca și-a tras pătura peste picioare, în timp ce Miguel îi povestea despre depresia 

Zitei, în perioada care a urmat după dispariția lui Ines. Despre faptul c-a fost aproape să 

piardă totul, dacă n-ar fi fost ajutorul prietenilor și a celor doi instructori de la studio, care au 

continuat să ducă afacerea pe picioare.  

  - N-ai fi recunoscut-o! Nu ieșea din casă cu zilele, copiii îi duceam pe rând la școală, făceam 

cu schimbul să stăm cu ea. Slăbise, era piele și os, dependentă de sticla de votcă. Într-o zi s-a 

îmbolnăvit cel mic, a ajuns la urgențe cu o pneumonie gravă. A fost pe punctul să moară. 

Asta a trezit-o și de atunci e Zita pe care o știi. M-am speriat azi când am găsit-o în baie 

plângând, credeam c-a lăsat totul în trecut. 

  În timp ce vorbea, Francesca îl privea fascinată. Miguel era un bărbat foarte frumos, cu 

câteva fire albe în păr, cu o voce caldă, care-i inspira multă încredere. Purta o pereche de 

blugi clasici și o bluză verde crud, mulată pe corp. Era suplu, atletic, exact pe gustul  ei. Îi 

vorbea pe un ton calm, puțin trist și cu privirea pierdută. I-a plăcut mult acest bărbat și n-a 

făcut nimic s-o ascundă. Și-ar fi dorit să-l rețină lângă ea și s-a apucat să facă focul în 

șemineu, cu gândul că-i va întârzia plecarea. A căutat prin bufetul din bucătărie și a găsit 

niște alune, a scos o sticlă nouă de vin din frigider și l-a rugat să-i povestească mai multe 

despre Ines și prietena ei.  N-a dezvăluit nimic despre dosarul roz descoperit în dulap, nimeni 

nu știa încă despre existența lui. Era deocamdată secretul ei și părea că misterul abia începe 

să se dezlege. Acum înțelegea tristețea din glasul Zitei, atunci când i-a vorbit despre Ines și 

refuzul ei să redeschidă subiectul, ori de câte ori ea încerca să afle mai mult. 
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  Noaptea s-a terminat târziu, după ce-au terminat sticla de vin, toate alunele și brânza 

maturată din frigiderul Zitei. Francesca a aflat că Zita a avut o relație scurtă, dar intensă cu 

Ines, care a durat până la dispariția acesteia. Miguel a descris-o pe Ines cu totul altfel decât o 

percepea ea din relatările Zitei: o femeie instabilă, cu mari probleme emoționale și cu un fizic 

mai degrabă debil. O blondă cam ștearsă, dacă o comparai cu exploziva Zita. Din ce spunea 

el, prima relație publică a Zitei cu o femeie, spre surpriza tuturor celor care o cunoșteau. Și 

prima relație pentru care se părea că Zita suferă din dragoste și din lipsă de reciprocitate. 

Ines se izola cu zilele, refuza cu încăpățânare ajutorul celor din jur, nu doar al Zitei. Pentru că, 

după cum povestea Miguel, Ines era o femeie care avea nevoie de ajutor. Și în pofida 

perioadei care a urmat, prietenii Zitei, printre care și el, au considerat o binecuvântare 

dispariția femeii, înainte de a-i da acesteia viața peste cap.  

  Despre el, despre Miguel, a aflat că e singur, că Zita era doar o prietenă veche, cu care s-a 

întâlnit întâmplător la bar; s-a oferit s-o aducă acasă, când a găsit-o plângând la baie. 

Francesca și-a amintit de Mișu și de reacțiile lui, a zâmbit și l-a invitat a doua zi la cafea, la 

barul de la Fin del Mundo.  

  Cerul aproape se lumina când s-a culcat cu zâmbetul pe buze, aproape îndrăgostită de 

Miguel.  

                                                                  

 

 

Querida Nona, 

M-am agățat de relația cu Zita ca o disperată. Este exact opusul meu, n-are frici, n-are 

inhibiții, poate muta munții din loc. N-am făcut-o din egoism, am făcut-o din teamă și din 

convingerea că puterea minții ei va controla până și demonii mei. Și am greșit într-o singură 

privință: nimeni altcineva nu-mi poate controla demonii, Nona, așa cum întotdeauna mi-ai 

spus. 

Îi repet de la o vreme că  messengerul mi-a fost spart. Știi tu, locul acela în care primeam 

mesajele de la tata pe telefonul meu. Și nu doar i-am spus, de câteva ori i-am demonstrat, 
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pentru că mesajele nu se șterg, ele rămân acolo.  I-am citit câteva, apoi i-am povestit despre 

replicile lor, în care se amestecau fraze din discuțiile noastre intime, aruncate ca la 

întâmplare. Știu inclusiv ce muzică ascultăm, atunci când suntem împreună. Și în ultimul 

timp, pun des muzica noastră la birou, deși gusturile lor muzicale sunt departe de a fi aceleași 

cu ale noastre!!! Relația mea cu Zita a ajuns subiectul lor preferat de batjocură. „Nu e nimic 

evident”, îmi spune Zita, care continuă să nu creadă nimic din ce-i spun. Nu, dar e ostentativ, 

încerc eu să-i explic. Aruncă cuvintele la întâmplare, rânjesc cu subînțeles. Sunt apropouri pe 

care își doresc să le aud, să le înțeleg. „Ești obsedată, Ines. Nu fi paranoică” îmi spune Zita. 

„Pe cine să intereseze relația dintre noi?”  

Încearcă să mă convingă c-am făcut o obsesie, că toate se întâmplă doar în mintea mea. Că 

sunt doar demonii mei, Nona, iar eu încerc să mă conving singură că e așa. Dar nu pot lupta 

cu ei. Pentru că după câteva minute deschid facebookul și acolo găsesc doar postări care fac 

același lucru: ironii, batjocură, replici cu două sensuri. Nu mai înțeleg nimic, dar orice caut pe 

google, orice discuție cu ea, toate mesajele noastre par să fie ascultate și apoi ironizate, într-

un fel sau altul. I-am arătat și ei unele postări, am încercat să-i explic că suntem amândouă 

victimele unei campanii de cyberbullying. Habar n-am avut nici eu cum îi spune, dar am 

căutat și am aflat. Dar din nou, Zita încearcă să mă liniștească, îmi repetă că totul se petrece 

doar în capul meu, că exagerez și că nimeni nu-mi vrea răul. La fel cum susține și despre cei 

care mă urmăresc: ei nu există. „Îți promit că nu vei păți nimic” îmi repetă și nu face decât să 

mă sperie mai tare.  

Am căutat pe instagram toate postările cu „rara”. Nona, cred că eu sunt aceea! Și nu, nu e 

doar în capul meu, cei care mă urmăresc să-mi facă fotografii sunt din ce în ce mai mulți. 

Sunt peste tot, la fiecare colț de stradă, în fiecare magazin, la plajă. Merg pe trotuar și mă 

depășesc, se întorc brusc și mă fotografiază. Mă simt ca o pradă, sunt vânată, sunt cel mai 

prețios trofeu al sezonului actual. Lumea mea a devenit o scenă imensă, iar eu sunt subiectul 

principal al unui reality show. Iar Zita nu înțelege de ce fug de ea în ultimul timp; de ce evit 

orice atingere, de ce toate îmbrățișările ei rămân fără răspuns! Nu înțelege că totul se 

întoarce împotriva noastră, toate gesturile noastre intime sunt ridiculizate, batjocorite. Orice 

gest de tandrețe se transformă într-o nouă umilință pentru mine! Mi-e greu să o resping, 

prefer să fug de ea.  
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Chiar acum, telefonul sună. E Zita, o văd la fereastră, mă așteaptă pe alee. Nu-i voi răspunde 

nici acum. Mă întreb când va începe să înțeleagă că suntem ambele victimele unui abuz? 

La naiba cu toate aplicațiile lor, Nona. Le-am dezinstalat pe toate, poate demonii vor 

dispărea! 

Ines 

 

 

  A doua zi, Miguel s-a prezentat la cafea undeva înainte de amiază. Era o sâmbătă liniștită, 

doar clienții obișnuiți și o Francesca puțin prea tare machiată în spatele barului. Și-a pus 

fusta mini de blugi și cămașa de serviciu, pe care o purta mereu la bar. A încercat pantofii cu 

tocuri, dar a renunțat la ei destul de repede. Se simțea caraghioasă, tocurile sunau puternic 

pe podeaua barului și nici măcar nu știa dacă Miguel va veni. Privea des spre alee, în timp ce 

pensionarii barului o urmăreau intrigați, șușotind între ei. Kosta era plecat prin vecini, iar 

Dani dormea: nu intra de serviciu decât după-amiază.  S-a prezentat și Juan, nelipsit în zilele 

de weekend și s-a așezat la masa pensionarilor, nu înainte de-a o privi lung: 

  - Hei chica, ceva fiesta azi? E ziua ta cumva? 

S-a înroșit, a eschivat întrebarea și i-a dat un sărut scurt pe obraz. 

  - Ia vezi-ți de cafeaua ta, hombre! 

  A fost extrem de emoționată când în sfârșit a apărut la capătul aleii. L-a văzut de la distanță, 

pentru că n-a fost capabilă să-și ia ochii de acolo toată dimineața. Purta o pereche de 

pantaloni gris petrol, cămașă albă și o geacă de piele neagră. Era elegant și Francesca s-a 

bucurat gândindu-se că ținuta asta era pentru ea.  

  S-a apropiat direct de bar și a sărutat-o oficial, de două ori, pe ambii obraji. Era roșie și 

stânjenită: toți ochii din bar erau îndreptați spre ei și i se părea că le aude gândurile tuturor.  

- Hola, cum ai dormit? Zita e bine? 
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  I-a preparat cafeaua și a așezat un croasant cu unt lângă. Apoi și-a pus un fresh de 

portocale și l-a invitat la masa din colț, cea cu priveliștea cea mai bună, de lângă fereastră.  

  - Zita încă dormea când am plecat eu de acolo! i-a spus Francesca. Am lăsat copiii la desene 

animate, cu un bol de cereale și i-am rugat să stea cuminți, până se trezește mama lor. Cât 

despre Zita, nici o noutate după plecarea ta, probabil că azi o va durea cumplit capul. Voi 

trece pe la ea în pauză! 

 Nu i-a spus că a adormit cu gândul la el, dar i se citea din priviri. Au discutat câteva banalități 

și au fost întrerupți de intervenția lui Juan, curios să afle cine era bărbatul pentru care 

Francesca își etala frumoasele picioare și purta rujul roșu aprins la orele dimineții.  

  Miguel a vrut să afle amănunte despre ea; și-a dat seama că în noaptea anterioară 

discutaseră doar despre Zita. I-a povestit despre satul ei, i-a arătat fotografii cu frații. Puțin 

despre moartea tatălui, depresia mamei și în câteva cuvinte, cum a ajuns să lucreze la barul 

de pe colină.   

  - Nu, n-am niciun plan pentru viitor. Și niciun plan B.   

  Miguel o asculta atent și vorbea puțin. În mintea ei, se întreba dacă era cu adevărat posibil 

să placă acestui bărbat matur, frumos și sensibil?!  

A apărut și Kosta la un moment dat, iar Francesca i-a prezentat.  

  - Ne știm demult! au răspuns deodată. 

Era normal să fie așa, ambii erau prietenii Zitei, aveau cunoștințe comune. Kosta i-a strâns 

mâna și i-a făcut cu ochiul: 

  - Hei, cuidado con nuestra chica!  

Apoi a zâmbind larg, făcând în glumă gestul de amenințare că-i taie gâtul: 

  - Ai grijă cum te porți cu ea! 

  Juan le dădea târcoale și era evident pentru toți că nu-l vede cu ochi buni pe Miguel lângă 

picioarele dezgolite ale Francescăi.  
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  Nici nu avea cum. În ultimul timp, Juan o luase razna și era pierdut în dragostea lui absolut 

fără speranțe pentru româncă. În secret, nutrea planuri de viitor pentru ei și era atât de 

convins că-i vor ieși, încât scosese apartamentul în vânzare. Ar fi făcut orice pentru ea, 

renunța cu drag la tot ce avea aici: casele, banii, camioanele. Visa să vândă tot și să plece 

oriunde împreună. Nici măcar nu trebuia să-l iubească, era suficient să fie lângă el, să fie a 

lui. Va fi un nou început pentru amândoi. Se gândea la România, țara ei ar fi fost locul perfect 

unde ar fi putut s-o facă fericită. Știa că acolo toate sunt la începuturi, țara era deja în UE și 

ar fi putut deschide ceva împreună, din care ar fi ținut-o ca pe o regină. Un atelier mecanic, o 

spălătorie auto, un restaurant pentru ea, dacă și-ar fi dorit. În secret, Juan învăța românește 

și studia pe internet afaceri de succes în România. Aici nu pierdea nimic, nu avea pe nimeni 

pentru care să rămână. Iar Francesca era acum totul pentru el, prezența ei îi ocupa obsesiv 

gândurile, nu putea și nici nu dorea să și-o scoată din minte. În planurile lui secrete a ales 

regiunea de unde venea Francesca, chiar satul ei; s-ar fi stabilit acolo și ar fi avut grijă și de 

mama ei, despre care nu i-a vorbit niciodată. A ajuns până într-acolo încât a studiat prețurile 

terenurilor, costurile unei construcții și s-a documentat despre orașul cel mai apropiat de 

satul ei de baștină. 

  Plănuia să-i vorbească curând despre planurile lui secrete, convins fiind că Francesca îi va 

accepta cu entuziasm propunerile.  Venirea lui Miguel l-a dat peste cap și privindu-i așa cum 

stăteau amândoi, cu genunchii apropiați, cu capetele aplecate și aproape atingându-se peste 

masă, a realizat absurditatea planurilor și a înțeles c-o va pierde pentru totdeauna. 

 

 

  Întâlnirea celor doi s-a încheiat în camera Francescăi, unde l-a invitat pe terasă. În treacăt, 

bărbatul a văzut pe oglindă fotografia lui Ines, care era tot acolo unde o găsise actuala 

chiriașă. I-a rostit numele și Francesca a fost pe punctul de a-i vorbi despre dosarul roz, dar s-

a oprit la timp. Miguel a părut enervat de prezența fotografiei: 

- De ce o păstrezi aici? Nici măcar n-o cunoșteai, nu știi nimic despre ea. Nu e bine s-o vadă 

Zita, te-ai gândit că-i faci rău prietenei tale? 
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  A luat poza și a așezat-o pe raft, cu fața în jos. După reacția lui nervoasă, Francesca n-a mai 

pomenit nimic despre dosar și s-a gândit doar la ei. La el. Îl plăcea foarte mult și dacă ar fi 

vrut, ar fi făcut dragoste cu el chiar atunci. Dar Miguel n-a schițat niciun gest de apropiere, i-

a admirat plantele, terasa, priveliștea, au discutat banalități. Vizita s-a încheiat brusc, când 

Miguel s-a ridicat și i-a spus grăbit că trebuie să plece. Era așteptat la prânzul de familie. 

- Într-o zi, te duc cu mine! 

A sărutat-o pe buze, scurt și apăsat. Francesca a rămas puțin surprinsă de plecarea lui 

intempestivă, confuză și fără să înțeleagă încă dacă are sau nu vreo șansă să-l cucerească pe 

acest bărbat. 

 

 

Miguel 

 

 

  S-a născut în orașul de pe coastă, unde a trăit toată viața. A crescut într-o vilă frumoasă, 

împreună cu cei doi frați, iar acum locuia singur, într-un atico situat chiar pe faleză. N-a fost 

niciodată însurat și nu credea în legături de lungă durată, deși era departe de a fi un 

aventurier. Avea o viață stabilă și așezată; un mic magazin sportiv, destinat pescarilor și 

amatorilor de yachting, care îi aducea venituri rezonabile și îi asigura suportul necesar 

pentru călătoriile îndelungate. În relațiile cu femeile era foarte rezervat; nimeni nu-i 

cunoștea vreo pereche stabilă cu care să fi împărțit apartamentul și toată lumea îl știa de 

celibatar convins. Călătorea mult, era pasiunea lui principală; făcea cel puțin o călătorie 

lungă în perioada de iarnă, când închidea magazinul și pleca prin lume. A străbătut cu 

rucsacul în spate America de Sud, Australia și Noua Zeelandă, s-a plimbat cu caravana prin 

Europa și cu motocicleta prin America de Nord. Vara rămânea aici, se ocupa de magazin, 

pentru că-i plăcea să-și servească personal clienții fideli și dorea să fie la zi cu toate noutățile 

apărute în domeniu. Mânca la prânz în casa mamei joia și duminica, un orar de la care se 

abătea doar dacă era într-una dintre lungile lui călătorii. Duminica se întâlnea cu restul 
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familiei: sora cea mare, cu cei doi copii și soțul ei. Fratele mijlociu venea însoțit de copii, sau 

de iubita de la momentul respectiv. a divorțat și fără îndoială, opusul lui Miguel. Împărțea 

tutela cu fosta soție și aducea copiii la prânzul duminical doar la două săptămâni. Când nu 

avea copiii, venea însoțit de femei, mereu altele, spre disperarea mamei. Își petrecea prânzul 

băgându-și mâna pe sub fustele lor, râzând cu gura până la urechi la replicile acide ale 

mamei și trăgând cu ochiul tatălui, care încerca să îndulcească atmosfera. Era incorigibil, 

expansiv și în mod categoric, răzvrătitul familiei.  

  Părinții erau pensionari și aveau o casă frumoasă undeva la marginea orașului, înconjurată 

de pădure. Acum erau la pensie, retrași recent de la o brutărie foarte apreciată în oraș; din 

păcate, niciunul dintre copiii lor nu dorise să continue afacerea de familie, așa c-o vânduseră 

cu o sumă care le asigura o bătrânețe senină. Fiica cea mare era profesoară, mijlociul era 

agent de vânzări și Miguel avea magazinul. Cei patru nepoți le ocupau unele zile, în care 

bunicul îi scotea la prânz de la școală și mâncau amiaza în casa lor.  

  În afară de călătorii, Miguel era pasionat de fotografie. Participa la expoziții pe plan local și 

uneori câștiga premii la nivel regional. Tema lui favorită erau peisajele, iar apartamentul îi 

era plin de fotografiile premiate la concursuri. Era un bărbat echilibrat, poate puțin prea 

serios, mai ales dacă-l comparai cu fratele lui, sau cu cei câțiva prieteni burlaci pe care-i avea 

din copilărie. Nu era un mare consumator de alcool, nici de droguri, iar aventurile lui cu 

femeile nu fuseseră niciodată sonore. Vorbea aproape întotdeauna pe un ton coborât, avea 

o voce gravă și părea extrem de serios, în orice împrejurări. După ce a terminat liceul, și-a 

deschis magazinul și a refuzat să meargă la facultate, rămânând singurul dintre frați fără 

studii. Părinții l-au avut târziu, iar el și-a dorit să fie pe picioarele lui de foarte devreme. În 

plus, avea nevoie de bani cât mai rapid posibil, pentru a străbate lumea în lung și în lat. După 

ce-a deschis magazinul, a rămas în casa părinților trei ani, a adunat bani și când a avut o 

sumă rezonabilă, și-a cumpărat apartamentul. Totul a fost bine calculat în viața lui. A prins 

un preț rezonabil, erau în plină criză imobiliară, când nimeni nu cumpăra, toată lumea 

vindea. A luat mansarda de pe malul mării într-o stare jalnică; apartamentul aparținuse unei 

familii, fusese confiscat de bancă, după care a stat gol și temporar a fost locuit de okupas. 

Mai erau în picioare doar pereții goi și a fost nevoie de o reconstrucție totală, nu doar de o 

reformă. Cu o ipotecă din bancă a reușit să termine totul într-o jumătate de an și la doar 

douăzeci și trei de ani s-a mutat la casa lui. Apartamentul avea un singur dormitor și un salon 
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uriaș, cu bucătărie americană. Terasa era în continuarea salonului, iar trecerea se făcea 

printr-un glasvand de sticlă, care se putea deschide complet pe perioada de vară. Practic, 

peretele de sticlă părea un poster uriaș cu mare, palmieri și o plaja exotică. Fiind la înălțime, 

apartamentul era ferit de gălăgia străzii din perioada sezonului de vară. În dormitor avea un 

pat cu baldachin și plasă pentru insecte, pentru că obișnuia să doarmă cu toate ferestrele 

deschise, chiar și atunci când barurile aveau spectacole până târziu în noapte și muzica se 

auzea până la el. Apartamentul era dotat cu cel mai modern sistem de aer condiționat, ar fi 

putut să se izoleze total de zgomotul din afară, dar lui îi plăcea să simtă briza nopții.   

  Miguel a avut nenumărate aventuri, dar nicio pereche stabilă. În afara unei colege de liceu, 

de care a fost îndrăgostit cam doi ani, familia nu i-a cunoscut nicio iubită. Probabil și asta 

făcea parte din planurile lui; avea nevoie de libertate de mișcare, mai mult decât de 

dragoste. Ca burlac, frecventa cluburi de noapte exclusiviste, era abonat la câteva site-uri de 

dating pentru sex ocazional și de fapt avea o viață intimă mult mai intensă decât bănuiau 

cunoscuții lui. Când a cunoscut-o pe Francesca nu avea nici cea mai mică intenție să modifice 

ceva în viața lui, cu atât mai puțin în cea privată. La el acasă, femeile aveau noroc dacă erau 

invitate să rămână dimineața la cafea; de obicei, nu ajungeau să mai fie acolo.  

  Nici el nu știa prea bine de ce a acceptat invitația fetei și mai ales de ce i-a promis c-o va 

invita la prânzul de familie. Francesca era frumoasă, foarte adevărat. Poate puțin cam naivă, 

cam imatură pentru gusturile lui. Foarte diferită față de toate femeile din viața lui, până în 

acel moment, mai ales prin traiectoria curajoasă, care contrazicea toate trăsăturile ei 

aproape copilărești. Ca o briză proaspătă, curată, cu o inocență și o sinceritate care l-au 

dezarmat. Dar cu o forță și o determinare extraordinară de a-și înfrunta destinul, de a-și găsi 

drumul într-o lume cu mult mai complicată decât a lui. Poate tocmai de aceea. 

 

 

  Zita era extrem de entuziasmată de noua pereche formată pe colină. Îl cunoștea pe Miguel 

de mai bine de zece ani, timp în care s-a dat peste cap să găsească o femeie pe gustul lui. 

Deși prieteni vechi, nu știa prea multe despre viața lui privată, despre aventurile lui 

pasagere; Miguel era discret și păstra pentru el tot ce făcea în nopțile aventuroase. De-a 
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lungul anilor, i-a fost imposibil să-l cupleze cu vreuna dintre cliente, vecine sau prietene, cu 

toate că încercase în nenumărate rânduri. Tot atât de imposibil i-a fost să afle ce tip de 

femeie căuta, ba chiar ajunsese la un moment dat să-l bănuiască că-i plac bărbații. Nici prin 

cap nu-i trecea că acest bărbat vertical, sobru până la extrem și cu o viață organizată în cele 

mai mărunte amănunte își dorea să rămână burlac pentru totdeauna. A fost uimită să 

descopere că femeia s-a dovedit a fi chiar Francesca și că cei doi s-au cunoscut până la urmă 

chiar prin intermediul ei, în casa ei. Se simțea obligată de situație să-i dădăcească și pe unul 

și pe celălalt constant, cu scopul de-a face relația lor să avanseze. 

  Duminica în care Francesca a fost invitată la prânzul de familie, Zita s-a prezentat de la 

prima oră în casa ei, înarmată cu farduri, haine de rezervă și ustensile pentru aranjat părul.  

  - Am adus și un buchet de flori, e în mașină. Nu te poți prezenta fără. Și am cumpărat o 

cutie pentru tort. Acum hai să vedem ce punem pe tine!  

  După o revizie a întregii garderobe, s-au hotărât pentru o fustă neagră, simplă, pe care Zita 

o adusese cu ea pentru orice eventualitate. Bluza aleasă a fost cea mai valoroasă piesă din 

dulapul Francescăi, o ie românească veche, cu fir de mătase galben auriu, pe care o purta 

doar în ocazii speciale. Deasupra și-a pus paltonul Zitei, pentru că Francesca avea doar o 

scurtă de fâș roșie, cumpărată de la piața săptămânală din oraș. Zita i-a făcut bucle largi și a 

machiat-o discret, astfel că atunci când a ajuns Miguel după ea, era foarte aranjată și părea 

mult mai matură, mult mai serioasă și de fapt, semăna foarte puțin cu Francesca de fiecare 

zi.  

  Lângă mașină o aștepta Juan, care își stăpânea cu greu reacțiile nefirești în fața legăturii 

dintre protejata lui și bărbatul care, după opinia lui, n-avea nicio calitate merituoasă. Ca să 

ajungă la prânzul familiei, Francesca își ceruse o zi liberă, pentru că duminica era de serviciu 

la bar toată ziua. Deși a fost primul liber pe care l-a cerut, a trebuit să explice cu claritate 

unde merge și de ce a dat curs invitației. Juan s-a bâlbâit, s-a fâstâcit, a început să-i explice 

ceva, apoi a renunțat și în final i-a dat acceptul.   

  Acum părea că Juan regretă, a oprit-o din drum și a invitat-o și el la masă, a doua zi. Mai 

precis lunea, zi în care barul era închis. Francesca a acceptat fără probleme și în afară de 

bâlbâielile ciudate, n-a găsit nimic straniu în comportamentul lui, nimic care s-o facă să 
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bănuiască ceea ce dorea să-i vorbească Juan a doua zi. Mai ciudat i s-a părut faptul că odată 

îndepărtați de bar, Miguel a întrebat-o pe nepusă masă: 

  - Ce-i cu șeful tău? Se comportă ciudat în ultimul timp, nu ți se pare?  

  - Poate din grijă pentru mine, sau poate n-are încredere în tine, i-a răspuns Francesca 

râzând și extrem de încântată de ieșirea lor. 

  - Eu cred că din gelozie, i-a tăiat-o cu un ton grav Miguel. 

  L-a privit mirată, dar nu a negat. Și-a dat seama c-ar fi putut avea dreptate. 

Comportamentul lui Juan, începând din ziua în care Miguel a intrat în bar la invitația ei se 

schimbase radical. Devenise dintr-o dată suspicios, o spiona mai mult decât înainte, se răstea 

la ea și-i imputa vini inventate, printre care și lipsa clienților. Deși făcea totul exact ca înainte, 

părea că acum face totul greșit. Francesca a observat toate aceste schimbări, dar le-a 

motivat prin faptul că așteptările i-au fost prea mari, iar barul nu-i aducea veniturile pe care 

le-a sperat. Venituri care nu erau nici pe departe cele din timpul verii, atunci când, după 

evenimentul cu mistrețul, clienții se înghesuiau la bere și la un selfie cu Fin del Mundo. Și nici 

pe departe comparabile cu cele obținute de Marta, când funcționa inclusiv restaurantul, iar 

casa era închiriată în întregime. Nu s-a gândit niciun moment că vina pentru atitudinea 

arțăgoasă a lui Juan s-ar datora de fapt apariției lui Miguel, nicidecum încasărilor din 

afacerea cu barul.  

  A rămas pe gânduri un moment, dar i-a trecut, pentru că Miguel tocmai parca mașina în 

fața casei părinților. Astăzi nu era cazul să se preocupe pentru dramele lui Juan. 

  Era duminica cu mulți copii, toți nepoții erau prezenți și masa era așezată în salonul central. 

O zi de decembrie caldă și însorită, cu cerul albastru intens, fără urmă de nor; pe masa 

frumos decorată ajungeau raze calde care se jucau în paharele cu picior. Un buchet de lalele 

albe trona chiar în mijloc, într-o vază transparentă, rotundă ca un acvariu. Albul simplu, 

verdele închis al frunzelor de lalele și argintiul tacâmurilor erau singurele pete de culoare, iar 

masa era de o eleganță rafinată, pe care Francesca o admira intimidată. 

  Prânzul a decurs bine, familia a primit-o cu multă amabilitate, dar cu și mai multă 

curiozitate; toți erau nerăbdători să afle cine era românca pentru care Miguel era dispus să-

și abandoneze obiceiurile.  
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  Despre românce știau prea puține: cunoșteau câteva familii care aveau chicas rumanas la 

curățenie și o familie care aveau o bonă tot de acolo. „Fete foarte harnice și serioase” a 

afirmat amfitrioana casei. „Hai să nu uităm de fetele de pe național” a amintit ironic fratele 

lui Miguel, făcând aluzie la prostituatele de pe naționalul de coastă. Copiii aveau câțiva colegi 

români la școală, dar toți constatau că, deși comunitatea era foarte numeroasă, țara era în 

UE de multă vreme, știau destul de puține despre români. Și despre România. Au evitat 

discuțiile despre prostituție - mijlociul a fost redus la tăcere - despre bande de hoți și 

cerșetori, cu toate că una dintre cerșetoare își făcea veacul chiar pe bulevardul central din 

orașul lor. Nu aveau prejudecăți, iar cu emigrantele erau relativ obișnuiți de la celălalt fiu al 

lor, care avea o adevărată predilecție pentru ele. 

  În afară de faptul că unul dintre copii a întrebat-o dacă o cunoaște pe señora care cerșește 

pe strada principală, despre care toți știau că este din România, restul interogatoriului a fost 

amabil, iar Francesca le-a răspuns tuturor cu zâmbetul pe buze. Nepotul care insista să afle 

răspunsul la întrebare a primit imediat o palmă peste cap de la bunicul lui, iar restul 

mesenilor au mimat elegant că n-au auzit întrebarea. Bărbații au fost interesați de mersul 

economiei, dar Francesca a știut doar să le explice cât câștiga ea și cam la cât se ridicau 

facturile, atunci când plecase din țară. Miguel era mai zâmbitor decât de obicei, a stat lângă 

ea și din când în când își așeza mâna peste a ei. O privea atent și o ajuta cu câte-un cuvânt pe 

care nu și-l găsea în timpul conversației. La desert au servit din tortul pregătit de ea și apoi 

deschis un subiect pe care îl stăpânea ceva mai bine: mâncarea tradițională românească. Au 

discutat despre rețete, despre obiceiuri și bineînțeles despre Dracula, subiect care i-a 

interesat în special pe copii. Dintre toate răspunsurile, faptul că nu-l cunoștea personal pe 

Dracula a fost cel care i-a dezamăgit mult mai tare decât faptul că n-o cunoștea pe 

cerșetoarea din oraș.  

  În final, Francesca i-a impresionat pe toți cu trăsăturile ei angelice, cu onestitatea, dar mai 

ales cu modestia cu care vorbea despre curajul de-a porni singură în lumea largă. Mama lui 

Miguel a strâns-o în brațe și au schimbat numere de telefon, fratele a pișcat-o prietenește de 

obraji, iar copiii au pus-o să promită că le procură obiecte provenite direct din țara lui 

Dracula.  
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  Prânzul s-a încheiat târziu, așa cum stă bine unui prânz de familie duminical. Afară era 

întuneric și răcoare, iar pe alocuri instalațiile de Crăciun erau deja aprinse. Miguel a parcat 

mașina acolo unde Francesca știa că este blocul lui și a invitat-o să urce la un pahar de vin. 

Era prima ei vizită în mansarda de pe malul mării. 

                                                               

 

 

  După plecarea celor doi, pe tot parcursul zilei, Juan s-a perpelit ca un copil căruia i s-a furat 

jucăria preferată. S-a certat fără motiv cu Kosta, care ținea locul Francescăi și care se agita 

cam fără rost la intrarea fiecărui client. S-a amestecat în treburile lui Dani, care-și vedea 

liniștit în spatele barului de prepararea cafelelor și a băuturilor. Juan l-a observat 

amestecând un cocktail și a descoperit brusc că barul lui nu are nevoie de „porcării 

moderne”.  

- Astea sunt băuturi de puticlub! i-a strigat lui Dani.  

A spart un pahar cu picior, pentru că a vrut să demonstreze că nu e nicio mare scofală să 

prepari un gin tonic; a umplut podeaua barului cu cafea când a pus căni de espresso mici, dar 

a ales opțiunea de cafele lungi. În plus, s-a opărit la mână, încercând să oprească jetul 

puternic al cafelei direct cu palma și i-a înjurat pe toți la grămadă, inclusiv pe cei câțiva 

clienți, care din fericire erau vecinii din cartier și nu i-au dat prea mare importanță. Kosta 

fugea de ici-colo, cu mopul și găleata, ca să șteargă cafeaua, să adune cioburile, să-l panseze 

pe Juan. Enervat, Dani a trântit șorțul de pământ și le-a urlat din ușă că-și dă demisia. 

Probabil asta l-a trezit la realitate pe Juan, care s-a grăbit să-l oprească, înainte de a fi prea 

târziu. Apoi și-a cerut scuze de la toți și a plecat acasă, cu intenția să-și plângă de milă în 

intimitatea apartamentului. A doua zi trebuia s-o convingă pe Francesca că planurile lui de 

viitor i se potrivesc mult mai bine decât acest nou prieten, despre care toată lumea știa că nu 

are gânduri serioase cu nicio femeie. În niciun caz nu poate avea cu ea. Trebuia s-o aducă cu 

picioarele pe pământ, să-i reamintească că nu e decât o româncă care are doar hainele de pe 

ea.  
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  Kosta și Dani au răsuflat ușurați la plecarea lui, s-au scuzat în fața clienților și i-au invitat la 

un rând din partea casei. Incidentul s-a soluționat favorabil, dar i-a pus pe gânduri pe 

amândoi. Simțeau că lucrurile se schimbaseră și că sfârșitul era aproape.  

  Din acest punct de vedere, Dani era liniștit, nu-și făcea mari griji pentru viitor; avea deja 

contacte la barurile de noapte din oraș. Totuși, plecarea definitivă de aici ar fi presupus să-și 

găsească o chirie, lucru extrem de dificil în zona de pe coastă, unde apartamentele 

disponibile pentru închiriere pe perioadă lungă erau extrem de puține și aveau prețuri 

exorbitante. Proprietarii închiriau vara, pe sezon, prin site-uri specializate și câștigau sume 

din care puteau trăi liniștiți pe tot parcursul anului. Era mult mai avantajos, mai simplu și fără 

bătaie de cap, chiar dacă exista riscul ca un apartament liber câteva luni să poată fi ocupat 

ilegal. Erau tot mai mulți cei care-și pierdeau veniturile și le devenea imposibil să plătească 

chiriile; sub protecția legilor, era tot mai dificil să-i evacuezi pe rău-platnici. Proprietarii erau 

târâți prin tribunale și așteptau cu lunile să-și recupereze casele. În condițiile în care 

închirierea pe sezon le asigura un venit care îl depășea cu mult pe cel dintr-un contract 

permanent - iar turiștii plecau cu siguranță la finalizarea perioadei - închideau ochii celorlalte 

neajunsuri și alegeau varianta cea mai profitabilă.  

  Așa cum arăta piața imobiliară, sigura șansă a lui Dani era să găsească pe cineva cu care să 

împartă un apartament, sau măcar o cameră liberă în apartamentul cuiva. Un fapt de care 

era conștient și pe care deja îl încercase, fără succes. După ieșirea nervoasă a lui Juan, a 

înțeles că lucrurile pe aici ar putea să se schimbe foarte repede pentru ei și a decis s-o facă 

mai serios decât înainte. Va vorbi cu toți colegii, îi va ruga să vorbească cu prietenii lor, se va 

duce pe la agențiile imobiliare. Munca o avea asigurată: odată început sezonul de vară, va 

putea lucra cu normă întreagă, cât îl vor ține puterile. Iar în perioada de iarnă se va descurca 

cu mai puțin. 

  Kosta în schimb avea o situație mai complicată, pentru că dorea să-și aducă familia lângă el. 

În casa de pe colină s-ar fi putut descurca o perioadă, dacă Juan ar fi acceptat să-i dea 

apartamentul cu două camere, care ar fi fost perfect pentru ei. Acolo ar fi avut două camere 

mari, bucătărie, baie și o curte separată; apartamentul era acum gol și nu părea nimeni 

interesat să-l închirieze. Kosta aștepta doar să treacă sărbătorile de iarnă și să abordeze 

subiectul cu Juan. La vară visa să-i aibă lângă el pe toți, iar în toamnă copiii să înceapă noul 



61 
 

an școlar aici. Era conștient că n-ar fi reușit să-și îndeplinească visurile dacă relațiile dintre el 

și Juan s-ar fi deteriorat, dacă Juan hotăra să închidă barul și să vândă casa, dacă n-ar fi 

acceptat o chirie modestă pentru apartamentul care acum stătea gol. Comportamentul 

patronului din ultimul timp îl speria peste măsură, pentru că-și vedea visul îndepărtându-se, 

pe măsură ce relația dintre ei se înrăutățea. Kosta era un tip simplu, nu prea înțelegea ce se 

întâmplă și nici prin cap nu-i trecea că toate se datorează sentimentelor pe care șeful le are 

pentru Francesca. Dar nu știa nici că se află încă aici, în casa de pe colină, tocmai datorită 

speranțelor nutrite în secret de același. În lipsa oricărei explicații logice, se autoînvinovățea 

pentru orele petrecute muncind în grădinile vecinilor și pentru stângăciile lui la bar. Și deși 

nimic din comportamentul lui nu lăsa să se vadă, Kosta suferea în singurătatea camerei, 

blestemându-și neputințele de care era mai mult ca oricând conștient. 

 

Querida Nona, 

  Până la urmă, nu am ajuns profesoară, așa cum ți-ai dorit. Știu că râzi în barbă, am jurat că 

nu voi sta niciodată ascunsă în spatele unui birou cu orele, dar uite că acum o fac. Am luat 

interviul foarte ușor, se pare că lipsa experienței nu i-a speriat deloc. Șeful meu e un tip 

antipatic, seamănă cu un purcel, dar se îmbracă ca un pinguin: toate costumele îi sunt mici, 

grăsimea i se revarsă peste curea, are un râs tâmp și o privire răutăcioasă. Cu siguranță, ți-ar 

displăcea! Și dacă aș fi avut de ales, mi-ar fi displăcut și mie.  

  Nu judeca un om după aparențe, mi-am amintit cum îmi spuneai. Și crede-mă c-am încercat 

și o vreme chiar mi-a reușit. Lucrurile au mers binișor, până într-o zi. Ziua în care toate au 

luat-o razna, chiar dacă acum nu-mi amintesc cu precizie nici ziua respectivă și nici primele 

semne. Programele pe care le foloseam erau simple, le-am învățat repede. Apoi, dintr-o dată, 

toate păreau date peste cap, se blocau, intrau emailuri ciudate, mesaje fără sens.  

  IT-istul firmei vine și pleacă, stă cu orele în fața calculatorului meu, apoi decretează: n-are 

nimic, am verificat totul. Domnul pinguin, șeful meu, zâmbește larg, cu ochii mijiți și-mi 

spune: vezi, ți-am zis eu că n-are nimic, doar ți se pare!  

  Mi se pare pe naiba, Nona! Săptămâna trecută a picat tot sistemul, am pierdut date, s-a 

blocat cu orele. Eu din nou am chemat informaticianul, ce era să fac? De data asta, să vezi 
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ciudățenie, nici măcar nu a venit! Mi-a spus: sunt la jogging, vin când termin tura. Ok, dar 

treaba e groasă, ce să fac? I-am trimis un mesaj purcelului, pardon, domnului purcel, dar cred 

că nici nu l-a citit. Sau s-a făcut că nu-l citește. M-am calmat cu greu, dar mi-am spus că e 

firma lui, de ce să-mi fac eu mai mari probleme decât el?  

  După cum spuneam, informaticianul n-a venit nici măcar după ce a terminat tura de 

jogging, iar a doua zi domnul purcel nu m-a întrebat nimic despre ziua anterioară. Ca și cum 

nimic nu s-ar fi întâmplat. În schimb, s-a conectat pe calculatorul meu și a urmărit ce fac. Și 

oare ce-aș putea face, doar nu mă uit la videoclipuri cu pisici? Chestiunea e că am început să 

găsesc greșeli pe care e imposibil să le fi făcut eu. Nu zic că eu nu fac greșeli, dar nu cele pe 

care le-am găsit de data asta. Mi-a reproșat și m-am apărat. „Dar cine lucrează la 

calculatorul ăsta, nu tu?” Cum pot să-i răspund că-și bagă nasul și că-l suspectez chiar pe el? 

  Știi că nu-mi place să vorbesc la telefon, iar de data asta chiar m-au înnebunit unii clienți. 

Uneori, oricât aș fi de amabilă, tot reușesc să mă scoată din răbdări și să ridic tonul. L-am 

rugat pe șefu să înregistreze convorbirile, aș putea scăpa de acuzațiile că nu sunt suficient de 

profesională, de calmă, aș demonstra că nu fără motive ajung la capătul răbdării. Unii clienți 

devin agresivi, nesimțiți și eu ajung să le răspund cu aceeași monedă. Nu e cazul, mi-a 

răspuns, vina e a ta. În plus, în ultimul timp e un zgomot infernal în birou. În fiecare zi, la ore 

fixe, un vecin pune o bormașină în funcțiune exact deasupra. Zgomotul e insuportabil, mai 

ales când se suprapune peste țârâitul telefonului. Renovează apartamentul ăla de câteva luni 

și probabil nu vor termina niciodată! 

  Am aerul condiționat chiar deasupra mea și sfârșesc zilele cu mâinile înghețate, cu dureri 

îngrozitoare de spate și cu ochii injectați. Ieri, de exemplu, mi-a fost rău, m-a durut capul, 

stomacul, am vomat în baie. Mi-a fost rușine. Dar nu m-a întrebat cum mă simt, dacă mă 

poate ajuta cu ceva. În schimb, la sfârșitul unor zile obișnuite, șeful mă privește lung și mă  

întreabă dacă sunt ok.  Chiar și în zilele în care toate sistemele lui îmi fac munca imposibilă! 

  Nona, cred că nu sunt făcută pentru munca asta, dar totul are o soluție: nimeni nu mă ține 

aici, voi pleca atunci când va fi momentul! 

Abrazos, 

Ines 



63 
 

 

 

  Noaptea petrecută în casa lui Miguel a fost prima noapte cu adevărat romantică a 

Francescăi. Apartamentul era luminat discret și mirosea frumos, a curat și a mare. Miguel a 

pregătit două pahare cu Martini și s-au așezat pe canapea. Și-au vorbit prea puțin. Fiecare 

știa exact că nu se află acolo pentru conversație. Miguel a pus o placă de vinil, a ridicat-o 

încet, cu ambele brațe și au dansat lent, timp în care îi simțea mâinile deschizând nasturele și 

fermoarul fustei negre. Materialul a alunecat încet pe ciorapii de mătase și a îngenuncheat 

odată cu el, cu palmele strânse pe coapsele ei. 

  S-au iubit până târziu, a doua zi au lenevit în pat, au mâncat croasanți proaspeți cumpărați 

de la parter și Francesca a uitat de invitația lui Juan. În timp ce Miguel suna la magazin ca să 

anunțe că va întârzia, Francesca a intrat la duș. Urma s-o conducă acasă, era deja spre prânz 

și avea telefonul complet descărcat.  

  Miguel a parcat mașina pe alee, s-au despărțit cu un sărut lung, apoi a plecat. Barul era 

închis și curtea pustie. Francesca s-a îndreptat spre camera ei și a constatat că ușa era 

deschisă. Înăuntru era Juan, care intrase cu o dublură a cheii și o aștepta în picioare, la 

fereastra care dădea spre alee. Probabil îi văzuse venind, îi privise cum se sărută.  

  Nu i-a răspuns la salut, iar Francesca și-a amintit brusc invitația la prânz. A încercat să 

glumească, pentru că nu era speriată de prezența lui neașteptată în cameră; i-a spus râzând 

că nu e prea târziu, pot ieși chiar acum, dacă mai dorește. Dar Juan era livid de furie, abia 

după ce i-a văzut privirea furibundă, Francesca a dat înapoi și râsul i-a pierit brusc. Juan a 

prins-o de încheietura mâinii, i-a răsucit-o la spate și a trântit-o violent de perete, lipindu-se 

de corpul ei apăsat, gâfâind și bolborosind cuvinte fără sens. A încercat s-o sărute pe gură, 

Francesca l-a împins, dar Juan era puternic și masiv, a tras-o cu putere și a reușit s-o 

imobilizez. I-a pus mâna pe gură, timp în care îi atingea cu violență sânii și o implora să-i 

cedeze.  

  - Eres mia, nena! Eres mia! i-a urlat în ureche, iar cuvintele au declanșat un uragan în 

mintea fetei. 
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  Francesca a mușcat cu putere mâna care-i apăsa gura și l-a împins cu un ultim efort, 

lovindu-l cu genunchiul în părțile cele mai sensibile. Juan a alunecat pe gresie și s-a lovit cu 

capul de colțul măsuței. Eliberată, a început să strige cu disperare.  

  După doar câteva minute a intrat Kosta, înarmat cu o bâtă de baseball, pregătit să lovească 

fără discernământ. În momentul în care l-a văzut pe Juan întins pe podea, ținându-se de cap 

și cu o dâră de sânge care-i curgea din arcadă a încremenit cu bâta în mână, privind confuz 

când la ea, când la el. Francesca căzuse pe canapea și-și freca încheietura mâinii; sub privirile 

șocate ale lui Kosta s-a ridicat cu greutate, și-a îndreptat spatele, apoi fusta și i-a tras un 

picior lui Juan, care era ghemuit pe podea.  

  - Grijania mă-tii!  a înjurat scurt printre dinți, a coborât împleticindu-se scările și a intrat la 

baie.   

  În mintea lui Kosta se făcea lumină, dar sub impresia șocului a început să-i vorbească lui 

Juan în bulgară, în timp ce-l aduna de pe jos. A continuat să-i vorbească, l-a întrebat ce s-a 

întâmplat, tot în bulgară, iar Juan îl privea confuz, încă amețit de la lovitura la cap. Între 

timp, Francesca a ieșit din baie cu un dezinfectant și pansament.  

  - Ce tot vorbești acolo Kosta? Cine naiba știe aici bulgară? 

I-a dat pansamentul și i-a spus să-l curețe.  

  - Nu vreau să-l ating! Ocupă-te de el, mi-a pătat și canapeaua cu sânge!  

  Între timp, Kosta a trecut la spaniolă și a început să vorbească repede și necontrolat, 

adresându-i-se pe rând când Francescăi, când lui Juan:  

  - Cum a fost posibil să se întâmple ceea ce tocmai s-a întâmplat? Ce-ai făcut, Juan? Am fost 

tâmpit, Francesca? Ce să facem acum? Chemăm poliția? Vrei să te duc la spital? Juan, fata 

noastră, tocmai ea? 

  - Taci odată, Kosta, lasă-mă să iau în liniște o decizie.  

  Vocea ei autoritară și de un calm incredibil l-a redus la tăcere. Și-a luat treningul din dulap și 

s-a dus la baie să se schimbe. Ia veche, cu fir de borangic galben avea o mânecă sfâșiată.  
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Vocea tatălui i-a răsunat în memorie: „Țucu-ți mâinile tale, zâna mea!” și a făcut-o să 

izbucnească-n hohote de plâns.  

  A rămas în baie așezată pe capacul închis al toaletei, plângând în hohote. După ce s-a 

calmat, a făcut un ceai pentru fiecare și s-a așezat pe canapea, lângă Juan, care nu scotea 

niciun cuvânt. Kosta stătea pe scaun și-l fixa cu privirea pe bărbatul care acum avea un 

plasture peste sprânceana ochiului stâng.  

  - Vorbește Juan, spune acum ce-mi șopteai înainte. Pot să te ascult și fără să-mi astupi gura 

și să-mi pipăi sânii. 

  Dar Juan a rămas mut, iar Francesca a continuat să vorbească, cu aceeași serenitate care i-a 

speriat pe ambii bărbați.  

  - Nu chem poliția, pentru că tot noi vom pierde, Kosta. Cel mai probabil, pe Juan îl bagă la 

pușcărie, iar noi rămânem fără casă și fără slujbe. Întotdeauna am bănuit că nerodul ăsta 

vrea mai mult de la mine, dar niciodată n-am crezut că va ajunge până aici. Nu ne permitem 

să facem valuri, prietene! Cu Dani suntem trei în barca asta și niciunul n-avem acte, 

rămânem pe stradă dacă poliția închide șandramaua. Trebuie să ne gândim la noi, nu la el.  

  A pus cana goală pe măsuță, s-a ridicat cu greutate, s-a îndreptat spre Juan și a întins mâna: 

  - Vreau dublura cheii! Tot ce s-a întâmplat în camera asta va rămâne între noi. În curând 

vom pleca de aici, iar tu vei rămâne singur, bătrân fără minte! Pleacă și gândește-te la asta! 

Întreabă-te dacă a meritat? a strigat Francesca în urma lui. 

  Rămași doar ei, Kosta i-a încălzit o supă, în timp ce fata s-a cuibărit sub pătură, pe canapea. 

A izbucnit din nou în plâns. Kosta s-a așezat pe fotoliu și a așteptat să se potolească 

hohotele, să-i revină vocea. Francesca i-a povestit despre sosirea lui Miguel în ziua 

anterioară, despre invitația neașteptată a lui Juan, despre faptul că uitase cu totul de prânzul 

la care fusese invitată.  

  - Culmea e că Miguel mi-a atras atenția, mi-a spus că e gelos, dar n-am dat importanță. 

  - Așa îmi explic și eu comportamentul lui de ieri. Dacă l-ai fi văzut Francesca, parcă era 

nebun. A urlat la noi, a urlat la clienți, a spart pahare, Dani și-a dat demisia. Doar acum 

înțeleg ce se întâmplă cu el. Oare ce se va alege de mine? 
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  Au povestit pentru a mia oară despre familia lui, preocuparea lui principală, iar Kosta avea 

un nod în gât. Îi era teamă de viitor. Francesca, în schimb, nu vedea chiar atât de negru totul, 

și i-a și spus-o: 

  - Nu mai fi fraier, ceva spaniolă rupi și în grădină ești un maestru, ești cinstit și harnic. Aici 

oamenii te îndrăgesc, Kosta. Trebuie doar să știi unde să cauți, o să vezi că va fi bine. Dar 

povestea asta cu Juan trebuie să rămână între noi, ai priceput? Nu povesti nimănui! Nu ne va 

ajuta cu nimic să afle și alții. 

  Au discutat cu voci stinse, până când s-a întunecat de tot. Ambii erau calmi de acum, pentru 

că simțeau că se pot baza unul pe celălalt, chiar și în cele mai negre scenarii posibile. Într-un 

final, ochii Francescăi au început să se închidă tot mai des și a adormit ghemuită pe canapea, 

sub privirile lui Kosta. Bărbatul a rămas țintuit pe fotoliu, privind-o fix, cu mâna înțepenită pe 

bâta de baseball. 

 

Querida Nona, 

  Astăzi mă mut pe colină. Zita a reușit să mă convingă și a insistat să mă mut chiar la ea. Nu 

am acceptat. Voi încerca s-o țin cât mai departe de problemele mele, deși mi-e greu. 

  Furtuna care tocmai a trecut m-a convins. Au fost cinci zile de izolare, zile în care norii au 

coborât pe țărm, cu intenția să se facă una cu el. Orizontul a fost negru și cu greu se 

diferenția unde se termină cerul și unde începe marea. Valuri uriașe, asurzitoare și 

înfricoșătoare, care se apropiau tot mai mult, cu intenția să măture totul în cale. Plaja s-a 

îngustat și în fiecare zi măsuram din ochi distanța care rămânea până să mă măture și pe 

mine. Apartamentul s-a umplut de apă, am închis obloanele, am pus perne și pături la fiecare 

geam. A fost noapte în zi, și zi în noapte, pentru că am reușit să adorm doar câteva ore, la 

întâmplare. Mi-a fost teamă. Blocul meu e gol, niciunul dintre apartamente nu e ocupat, iar 

de deasupra mea am auzit zgomot de geamuri sparte, apoi apa curgând șiroaie. M-am 

gândit: atât mi-a fost, dacă nu cade tot blocul, cade plafonul pe mine. Am sunat la urgențe, 

era în plină noapte, iar eu eram singură. Mi-au răspuns că nu mă pot ajuta. Mai precis „ la 

adresa asta nu putem interveni”, a fost răspunsul lor. Atunci mi-a murit frica de moarte, m-

am întins în pat și am dormit ca un bebe. Iar după somnul meu profund, furtuna s-a potolit. 



67 
 

Acum plaja e plină de peturi, gunoaie și copaci smulși din rădăcină. A rămas doar o fâșie 

îngustă, murdară, martoră a inconștienței noastre. Mizeriile aruncate ne îngroapă. 

  Așadar, am decis să mă mut de aici. Am găsit o cameră pe colina unde locuiește Zita, 

aproape de ea. E într-o casă frumoasă, cam veche, dar camera mea e renovată și are o 

terasă cu o priveliște absolut năucitoare. De fapt, locul îmi amintește foarte mult de casa 

noastră, de fermă, de locul în care m-am simțit mereu în siguranță. N-a fost o decizie pe 

moment, am hotărât asta după ce mi-am dat demisia. Și nu, n-am fugit, Nona, am mers 

încet!  

Demisia nu mi-a acceptat-o, n-a vrut să semneze, așa că mi-am luat concediu medical. L-am 

prelungit de două ori, apoi m-am dus iar cu demisia la semnat. Nici acum n-a semnat, dar eu 

plec oricum.  

  Voi sta aproape de Zita, chiar dacă și ea mă crede nebună. Ori de câte ori îi povestesc ce mi 

se întâmplă, mă privește ciudat, iar în ultimul timp, în ochii ei văd doar compasiune și milă, 

așa că mă opresc. La început, când încercam să-i spun că sunt urmărită pe stradă, izbucnea 

în râs. „Ok, am înțeles, te urmăresc, dar spune-mi, de ce s-o facă? Ce motive ar avea?” Poate 

dacă aș înțelege, dacă aș ști motivul....Acum Zita nu mai râde, acum îmi spune să schimb 

ceva în viața mea, iar eu am decis s-o fac. Cu toate că, de cele mai multe ori, chiar mă întreb: 

dar dacă toate se întâmplă doar în mintea mea?  

  Cu un singur lucru am fost amândouă de acord: trebuie să plec de la jobul ăsta! Mai ales 

după sosirea noului coleg, un personaj mai trist chiar și decât dl Purcel. N-am avut încredere 

în el de la bun început și nici tu n-ai fi avut, Nona! Un tip fals, cu un zâmbet fals și cu o viață 

falsă. Se ține după mine cu insistență, iar eu am obosit să-l refuz. Mă invită la cafea, se 

autoinvită la mine acasă, mă sună la ore neobișnuite. E ca o plagă! La birou îmi face tot felul 

de șicane și asta îi dă motiv Zitei să spună: „Vezi că exagerezi, sunt doar tâmpenii care se 

întâmplă la orice job, trebuie să treci peste copilăriile astea”. Dar când și-a dat seama că mă 

urmărește și mă presează cu invitațiile lui, a ajuns să-mi dea dreptate. Atunci mi-a spus și ea 

pentru prima dată să-mi dau demisia.  

  Zilele trecute, înainte de furtună, l-a găsit la mine acasă. Ploua, tipul era ud din cap până în 

picioare și așa ud cum era, s-a așezat pe sofa. Apa băltea sub papucii lui, eu m-am dus după 
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mop și între timp, Zita a deschis ușa cu cheia ei. N-apucasem să-l întreb ce mai vrea și de 

data asta. L-a întrebat Zita, pe un ton care nu lăsa loc de amabilități. „N-aveam umbrelă” a 

răspuns rânjind, dar Zita a mârâit ceva către el, tipul și-a dat seama că-i o amenințare și s-a 

ridicat brusc să plece. N-a mai auzit decât vocea ei care a răsunat pe casa scărilor: „Altădată 

să-ți cumperi una, gilipollas!” Și dus a fost. Și cred că acela a fost momentul în care a dispărut 

râsul Zitei, iar în privirea ei am început să citesc confuzie, amestecată cu milă. 

  Despre el am să-ți mai povestesc cândva, deși nu merită efortul. Poate doar ca să-ți confirm 

că aveai dreptate când spuneai că unii oameni sunt atât de mărunți, încât după ce te 

liniștești, începe să nu te mai doară răutatea lor. Poate doar să te întristeze micimea lor. 

 

Abrazos, 

Ines 

 

 

  Mâna Francescăi era vânătă de la încheietură până aproape de cot. Reușea s-o ascundă sub 

mâneca puloverului, pe care o trăgea instinctiv peste degete. Avea o vânătaie pe gât,  înspre 

omoplat, dar purta o eșarfă și era bine mascată. Se trezise cu ochii umflați de plâns și a stat 

preț de o jumătate de oră cu comprese îmbibate în ceai de mușețel peste pleoape.  

  A deschis barul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat; poate singura deosebire era că nu-și 

purta cămașa neagră de la uniformă, ci un pulover lălâu, roșu, cu mânecile largi, care-i 

acopereau brațele până la degete. Dani s-a prezentat la bar, chiar dacă oficial își dăduse 

demisia cu două zile în urmă, iar Kosta și-a anulat toate celelalte angajamente și a rămas pe 

poziții. Trebuiau să rămână împreună, să fie alături, până când fiecare dintre ei va avea un 

loc al lui.   

  În bar erau doar câțiva localnici, așa că Francesca i-a chemat pe amândoi în cameră, pentru 

a discuta departe de urechi străine. Au început prin a-i povesti lui Dani în amănunt 

întâmplarea. Dani n-auzise nimic, ieșise din tură în zori, dormise dus și acum îi asculta cu 

uimire. I-au cerut discreție: nu-și permiteau să-l dea pe mâna poliției. Pentru o astfel de 
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agresiune, Juan ar fi ajuns după gratii, dar ei ar fi rămas în stradă. Toate comenzile se făceau 

prin intermediul patronului, era singurul care avea contacte cu furnizorii și cel mai grav, 

niciunul dintre ei nu avea un contract de muncă legal. Lucrau la negru. N-aveau nici măcar 

contracte de închiriere și practic, erau cu toții la mâna lui Juan. 

  - Trebuie să suportăm o vreme, Dani, să păstrăm totul pentru noi și între timp, să ne 

căutăm fiecare un loc în altă parte.   

  - Eu am ceva aranjat, le-a spus Dani. Mi-am găsit un apartament în oraș, nu e mare lucru, 

dar are loc o saltea. Pentru mine nu vă faceți griji, rămân cât este nevoie, dar să știți că pot 

pleca în orice moment de aici.  

  Kosta avea nevoie de bani pentru a face orice schimbare și deocamdată se putea baza doar 

pe orele lucrate în grădinile vecinilor. Nu-și permitea plata nici măcar pentru o saltea dintr-

un apartament închiriat.  

  - Vorbește cu toți clienții, discret, dar insistent, pentru un loc de muncă stabil. Unul legal, cu 

contract. E singura posibilitate să-ți reglezi situația și să închiriezi ceva în oraș. Nu-ți poți 

aduce aici familia în cazul în care stai pe saltele, prin apartamentele altora, i-a spus 

Francesca.   

  - Juan a fost singurul care mi-a dat o șansă aici. Știți foarte bine unde am stat până l-am 

cunoscut! Și acum ce să fac, să-l las baltă?  

  - Kosta, nu te mai agăța de Juan și de casa asta. Ai nevoie de un contract, nu înțelegi? Juan 

te-a scos din baracă, și atât: familia ta încă nu e aici și asta i se datorează tot lui. Mai degrabă 

te-a folosit, decât te-a ajutat, e momentul să mergi mai departe. Stai aici până se poate, dar 

caută altceva. Dacă te dă afară, vii la mine, oriunde aș fi, i-a spus Dani hotărât, citind în ochii 

lui disperarea. 

  Prima persoană la care Francesca s-a gândit să apeleze a fost Zita, iar băieții au fost de 

acord.  

  - Are două camere libere, care se ocupă doar pe perioada de vară. Aș putea închiria una, 

măcar până când începe sezonul turistic. Nu vreau să plec din oraș, chiar dacă aș putea apela 

la frații mei, m-aș putea întoarce în apartament și poate chiar la jobul pe care l-am lăsat 
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acolo. Dar asta ar însemna să le stric și lor apele cu Juan, n-aș vrea asta. Apoi, îmi place aici, 

am prieteni și mai e Miguel, le-a spus pierdută-n gânduri. 

  - Îi vei spune ce s-a întâmplat, nu? a întrebat-o Dani 

  - Ești nebun? Cum să-i spun, ce să-i spun? Cu ce să încep, că n-am acte, c-am venit aici fără 

contract, c-am acceptat să stau aici pentru mâncare și pentru casă, fără salariu? Chiar crezi 

că va înțelege ceva din toate astea cineva ca el?  

  - De ce n-ar înțelege, ai venit pentru că ai crezut în planurile lui Juan. Și dacă nu va înțelege, 

care e problema?  

  - Problema e că nu vreau să-l pierd, sau dacă va fi să-l pierd, nu vreau să fie din cauza unei 

situații de care mă fac și eu vinovată. Am permis să se întâmple totul, puteam să-mi imaginez 

că se va ajunge aici. Dar mi-e greu să cred că va înțelege că uneori, în viață, n-avem toți 

șanse egale. Unii suntem obligați să ne asumăm riscuri pe care ei nu și le-ar asuma. 

  - Ce vrei să spui prin ei? Adică cine? 

  - Păi ei, adică cei ca el. Cu o familie normală, cu o viață perfect organizată, cu planuri 

dinainte stabilite. Chiar nu vezi diferența dintre noi și ei, Dani? Chiar crezi că oameni ca 

Miguel știu cum e să pleci dintr-un sat prăfuit, ca mine, ca tine și Kosta, cum e să te agăți de 

fiecare șansă ca să ieși din colivie?  

  - Să înțeleg că nu te crezi suficient de bună pentru Miguel, asta vrei să spui? Și în cazul ăsta 

vrei să începi cu o mare minciună? Pentru că asta ești, Francesca! O fată care a plecat de 

acasă și a încercat să-și găsească un rost, iar asta impune riscuri, e adevărat. Dar mai 

înseamnă și curaj, poate c-ar trebui să vezi lucrurile în altă lumină. Și poate greșești, poate că 

nu-l cunoști destul. Iar dacă nu greșești, e mai bine să renunți la el, în cazul ăsta nu pierzi 

chiar nimic. 

  Într-adevăr, Francesca considera că întâlnise bărbatul perfect și așa cum intuise Dani, nu se 

credea demnă de el. Se rușina cu lipsa de orizonturi, cu perspectivele restrânse pentru viitor, 

iar despre trecut nu-i vorbise niciodată deschis. Era conștientă de diferențele mari dintre ei și 

de faptul că nu toate se datorau șanselor inegale pe care le primiseră în viață. În fața fricii de 

a-l pierde, orice intenție de a-i spune adevărul pălea. Francesca dorea mai mult decât o 
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aventură cu Miguel, iar în mintea ei dorința putea deveni realitate doar în cazul în care 

vechea Francesca dispărea pentru totdeauna.   

  Dacă trecutul nu-l putea schimba, îl putea ascunde; nu putea însă face același lucru cu 

prezentul și a durat foarte puțin până când totul a ieșit la iveală.  

 

 

  Zita a ghicit dintr-o privire ce i s-a întâmplat Francescăi, din momentul în care i-a deschis 

ușa în după-amiaza aceleași zile. I-a ridicat cu grijă mâneca puloverului roșu și i-a aplicat o 

cremă pentru lovituri. A întrebat scurt:  

  - Juan? 

  N-a vrut știe nimic în plus față de ceea ce Francesca a dorit singură să-i povestească. I-a 

ascultat în liniște partea de poveste pe care i-a spus-o printre lacrimi, apoi a acceptat să-i 

închirieze una dintre camere. 

  - La vară voi avea nevoie de ea, știi că este deja închiriată pe sezon. Am primit banii în 

avans, nu pot anula rezervarea. Risc să-i pierd definitiv de clienți. 

  - Până la vară găsesc ceva, stai liniștită. Și dacă nu găsesc, plec la frații mei. 

  - Nu e o problemă, ne-am descurca cumva împreună. Loc este destul, dar de fapt nu la asta 

mă gândeam acum. Cred totuși că n-ar trebui lăsat să scape atât de ușor. Ai muncit mult în 

bar și în cameră ca să le aduci în starea în care sunt. Eu n-aș pleca, mai gândește-te! i-a spus 

Zita. 

  - Și ce-ar trebui să fac? Să-l denunț la poliție? Să-i tragem o bătaie bună? Sau ce? 

  - Aaa, nu, nici vorbă să-l denunți pentru tentativă de viol. Dar i-ai putea forța mâna și obține 

de la el ceea ce oricum vă datorează. Ție, lui Kosta și lui Dani. Contracte de închiriere și de 

muncă. Și da, dacă refuză, ai putea să-l denunți pentru munca la negru, aici ai ca martori 

întreg cartierul. Toată lumea știe că lucrați pentru el. Poți face orice dorești, Francesca, dar 

să ne gândim la tine, în primul rând. Ce te-ar ajuta pe tine în acest moment? 
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  - Cred că să-l uit, asta m-ar ajuta. Să-l uit și să merg mai departe, i-a răspuns Francesca pe o 

voce stinsă. 

  - Atunci așa să fie, guapa. Ai dreptate, dacă intră în pușcărie, pe tine nu te ajută cu nimic. 

Dar totuși, o bătaie bună nu i-ar strica, a mai adăugat Zita, după care s-a îndreptat spre 

bucătărie. 

  A revenit cu o cană de ceai și cu o cheie. I-a luat cu tandrețe mâna și i-a pus cheia în palmă, 

spunându-i că se poate muta în orice moment dorește. 

  - Nu te gândi la bani. Dacă vrei să vii aici, dacă asta îți dorești, poți s-o faci chiar acum. Chiar 

dacă nu merită să scape așa ușor, ți-ai face viața mai grea dacă l-ai înfrunta. Și cred că nici nu 

merită, barul e pe moarte, nu va rezista până la primăvară. Nu știu, poate că cel mai bine ar 

fi să pleci cât mai repede de acolo și să-ți vezi mai departe de ale tale.  

  În timp ce-i masa umerii, Zita a redeschis subiectul violului care a făcut-o să fugă de acasă, 

la doar cincisprezece ani.  

  - Nu regret că l-am denunțat, Francesca, dar el a scăpat deja din închisoare, iar eu încă nu 

mi-am revăzut familia. Nu m-au iertat pentru că l-am denunțat, e greu să schimbi percepția 

oamenilor. De cele mai multe ori, tot femeia e considerată vinovată. Până la urmă, tot eu am 

fost victima propriului denunț. Nu știu care ar fi consecințele pentru tine, dar sunt convinsă 

că vor fi destui cei care te vor acuza, unii nu te vor crede și mulți vor șușoti în spatele tău. Eu 

una te susțin, oricare ar fi alegerea ta. 

 

 

  Juan a revenit la bar după două săptămâni. Între timp, la vânzare mai aveau doar cafea și 

alcool scump, pe care nu-l comanda nimeni. Căsuța poștală se umpluse de facturi neplătite, 

iar furnizorii veneau zilnic, ca să-și recupereze banii pentru marfa livrată. Niciunul nu-și 

primise ultimul salariu, dar continuau să deschidă barul zilnic, încercând să vândă ultimele 

produse rămase în stoc. Mai intrau doar pensionarii, clienți zilnici, iar la ultimele evenimente 

la care au închiriat localul au plătit chiar ei marfa, din banii lor, ca să nu fie obligați să le 

anuleze. Francesca purta cheia de la camera Zitei mereu în buzunar și o pipăia din când în 
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când: faptul că putea oricând să se refugieze acolo îi dădea curaj să continue. Pe Miguel a 

încercat să-l evite în primele zile, când vânătaia era foarte vizibilă, dar apoi i-a venit ideea s-o 

bandajeze. I-a spus că a alunecat pe scări, s-a lovit la mână, iar în cădere și-a luxat 

încheietura. Purta un pansament elastic și a evitat astfel oricare altă întrebare, pentru un 

scurt timp.  

Miguel a luat la început de bună povestea ei, dar după un timp a insistat să meargă 

împreună la medic, pentru o radiografie. A fost obligată să-i explice de ce nu are medic de 

familie și n-a putut să ascundă faptul că nu are contract de muncă, și ca urmare nici 

asigurare de sănătate. Până la urmă a recunoscut că nu are nici măcar contract de închiriere 

și permis de rezidență.  Că practic, era un fel de okupas, deși avea acordul verbal al 

proprietarului. 

- Nu, nici Dani, nici Kosta n-au. Aveam planuri să le facem, dacă lucrurile ar fi mers mai bine 

la restaurant. Dar n-a fost așa. 

- Nu înțeleg cum ai putut accepta să te instalezi aici fără contract?! Frații tăi nu ți-au explicat 

nimic? Pe ce lume trăiți? 

- După cum vezi, pe lumi total diferite de a ta! i-a trântit-o Francesca cu o voce iritată. Ar 

trebui să fii pus în aceeași situație ca noi ca să poți înțelege totul. Nu-mi cere să-ți explic ceva 

ce nu ai putea niciodată înțelege. În orice caz, ultimul lucru de care am eu nevoie acum e să-

mi faci tu morală, așa că poți pleca dacă lumea asta a noastră te incomodează!  

- Oooo, oooo, nu te ambala așa! Nu te înțeleg, dar nici nu te judec! Faptul e oricum 

consumat, dar e clar că nu mai puteți continua așa niciunul, rămâne să vedem cum se pot 

regla toate. 

Până la urmă, deși extrem de iritat de situație, Miguel n-a plecat niciunde; o iubea pe 

Francesca și era prea târziu să mai plece undeva unde nu se afla ea.  

Francesca nu era femeia pe care o căutase, chiar dacă nu se putea spune despre el că 

vreodată căutase una în mod special. Cu siguranță însă, nu avea nimic din personalitatea 

celei despre care și-ar fi putut imagina că-i vor schimba obiceiurile și convingerile de burlac. 

Francesca nu era o frumusețe frapantă, nu avea o personalitate debordantă și era departe 

de-a avea o viață ordonată, bine așezată, ca a lui. Un poco simplona, după cum a comentat 
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fratele lui, imediat după prânzul familial. Cu toate astea, Francesca nu era doar o aventură 

pasageră din dormitor, nici un moft de câteva zile, sau o problemă pe care el s-o rezolve cu 

niște telefoane. După doar câteva săptămâni în preajma ei, după noaptea de amor din 

apartamentul lui a capitulat în fața simplității, a admis că o iubește și toate problemele ei au 

devenit implicit și ale lui. 

 

Querida Nona, 

 

Sunt obosită. Dorm prost și repede, iar mâncarea nu-mi stă în stomac. Mi-e tot mai greu să 

înțeleg ce se întâmplă cu mine. Mi-am dat demisia, dar se pare că are nevoie de mine și nu 

găsește o alta în locul meu. Greu de crezut, dar uite că așa e!  

Am renunțat să mă consum și cum durerile de spate mă înnebunesc și ele, am mers la medic. 

Acum sunt în concediu medical, sper să îmi accepte demisia când mă întorc. Până atunci, 

încerc să-mi pun gândurile în ordine. 

Zilele trecute au spart un apartamentul din bloc. Era gol, proprietarii vin rar. De fapt, în bloc 

sunt mai multe apartamente goale, decât locuite. În fine, cineva a reclamat la poliție, au fost 

anunțați proprietarii, iar eu am tot așteptat să vină cineva, să mă întrebe dacă am văzut 

vreun suspect, să dau declarații. N-a venit nimeni. Normal că mi-e frică, asta îmi mai lipsea. 

De atunci, dorm cu lumina aprinsă și cu un cuțit sub pernă. Ca și cum aș putea să mă lupt cu 

un atacator, dacă ar fi cazul!  

 

Nu ți-am terminat povestea, de atunci au trecut câteva zile bune. Nu am pățit nimic și cuțitul 

l-am pus la loc în sertar, între timp. Iar astăzi am fost din nou la medic, mi-am prelungit 

medicalul, pentru că demisia tot nu o acceptă.  

Culmea e că de fiecare dată regăsesc la cabinet aceeași doctoriță. Chiar și la serviciul de 

urgențe, ceea ce e extrem de ciudat! Și poartă mereu o broșă cu floarea soarelui. Știi că e 

floarea mea preferată! Mă interoghează ca pe un copil indisciplinat: „Te-ai purtat bine, ai 

fost cuminte?” Doar scrie în fișa mea că am vrut să mă sinucid, dacă o preocupă asta de ce 
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nu mă trimite la un psiholog, un psihiatru, ce-o fi?! În schimb, mi-a prescris din nou 

tranchilizante și somnifere dintre cele mai puternice. Dar mie mi-e teamă de astfel de 

dependențe! Aș vrea să te am aproape, sau să-l am aproape pe psihiatrul meu, el mă 

cunoaște, cu el aș putea vorbi. Doctorița asta nu face decât să-mi prescrie medicamente 

pentru paranoici!  

 Am uitat să-ți povestesc ceva. Știi, de când cu spargerea aia, cam de atunci, internetul și 

telefonul merg foarte prost. Se întâmplă ca la birou acum, mi se pare că cineva se  

conectează pe laptop-ul meu. Mouse-ul se mișcă singur, are viață proprie. E virusat, m-am 

gândit. Și telefonul merge ciudat, se întrerupe în timp ce vorbesc, face microfonie, așa c-am 

făcut reclamație la compania unde sunt abonată.  Între timp, netul a dispărut complet, iar 

după câteva zile bune și multe reclamații, au trimis o echipă. Cei doi s-au învârtit cam fără 

rost pe lângă aparate și au constatat:  

„Aparatele n-au nimic”. Chestiune pe care o știam și eu, echipamentele au fost verificate de 

firmă prin internet de câteva ori. Dar să vezi ciudățenie! De fapt, n-aveau nimic, dar nici 

măcar semnal nu aveau, pentru că era tăiat cablul de internet. Din exterior! „Ce s-a 

întâmplat?”, m-au întrebat cu o voce răstită. Dar eu de unde să știu, doar nu mi-am tăiat 

singură cablul!  

Acum, nebună sau nu, tot nu pot să nu mă întreb: oare au toate legătură între ele? Șicanele 

de la job, telefonul care pare urmărit, internetul care nu mai funcționează, cei care mă 

urmăresc pe stradă, spargerea dată în apartamentul de deasupra mea, doctorița de la 

cabinet, tratamentele puternice care mi se prescriu. Poate cineva are interesul să înnebunesc. 

Sau măcar să par nebună.  

Pero hasta que pase, te mando un beso en el cielo. 

Ines 

 

  Având mult timp liber, Francesca cobora zilnic în oraș, unde se întâlnea cu Miguel. Mâncau 

împreună, fie la el în apartament, fie la o terasă din oraș, după care făceau plimbări lungi, pe 

malul mării. Faleza unea orașele învecinate printr-o alee pietonală, mărginită de palmieri și 

de vegetație bogată. Pe alocuri se lățea generos, șerpuia printre parcuri, locuri de joacă și 
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tufe de leandri. Întocmai ca orașul, aleea era în acea perioadă a anului aproape pustie; doar 

în locurile de joacă pentru copii și la cele cu aparate de gimnastică instalate de primăria 

orașului era puțină animație. Inevitabil făceau o pauză  de câteva minute în zona aparatelor, 

unde chibiții trecuți îi puneau la zi cu ultima bârfă din cartier. În marea lor majoritate 

pensionari, trecătorii se opreau să schimbe câte o vorbă cu proprietarul celui mai cunoscut 

magazin de yachting din oraș și să-i cunoască novia venită tocmai din România. Miguel se 

cunoștea aproape cu toată lumea, orașul era mic și după o săptămână de plimbări, Francesca 

devenise pentru toți la rumana de Miguel. Soarele era încă extrem de generos, afară era 

cald, mult mai cald decât în spatele pereților din casa de pe colină. Uneori, prelungeau 

plimbările până spre apus, scoteau bicicletele din garajul blocului și pedalau distanțe lungi pe 

pistele care se învecinau cu marea. Francesca și-a cumpărat haine sport, adidași comozi și a 

renunțat la hainele pe care obișnuia să le poarte înainte de-al cunoaște pe Miguel. Era 

relaxată, îndrăgostită și fără nicio teamă pentru ziua care urma. Avea acum pielea obrajilor 

roșii, pistruii de la soare îi umpleau nasul, și-n părul lung până spre talie șuvițe aurite natural 

de soarele zilelor de plimbare. Uneori, sfârșeau ziua în apartamentul lui, unde făceau 

dragoste leneș, în lumina roșie a soarelui spre apus. Miguel suna la magazin și inventa o 

minciună, sau ieșea doar spre seară, când îi obosea moliciunea patului, strada se anima și 

clienții deveneau mai numeroși. Francesca rămânea singură, își umplea paharul de vin și 

privea apusul de pe terasă, cu mintea golită de orice griji, sau planuri pentru viitor.  

 

 

Era decembrie, aproape de Crăciun. Orașul se dezmorțea sub avalanșa turiștilor care 

reveneau pentru câteva zile, atrași de soarele generos al coastei mediteraneene. Se 

deschideau câteva hoteluri, restaurantele ridicau obloanele și încingeau plitele. Aproape 

toate magazinele se activau în regim de urgență și afișau anunțurile cu ,,Liquidacion por 

traspaso”, o tactică a localnicilor, care atrăgea mult mai mulți vânători de chilipiruri decât un 

simplu anunț cu reduceri. Afișul era același din anii trecuți, îl ștergeau doar de praf, pentru 

că, în realitate, nimeni nu vindea afacerea și în anul următor îi găseai tot acolo.  

Strada principală era iluminată de un Crăciun pe stil mediteraneean; printre clasicele steluțe, 

pe alocuri atârnau spânzurate de cablurile electrice figurine din plastic în formă de banane, 
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palmieri, ananași, cămile și siluete uriașe ale Regilor Magi, pulsând în toate culorile 

curcubeului. Decorațiunile Crăciunului spaniol erau extrem de diversificate și strada 

principală fremăta sub luminile lor intermitente. Pe lângă brăduții împodobiți, belenuri-le 

ocupau o bună parte din spațiul vitrinelor, iar micul Isus din plastic dormea printre paie în 

toate magazinele, în parc, în piața centrală.  

Privind trecătorii îți era destul de dificil să identifici anotimpul în care te aflai. Soarele 

încălzea și puteai lenevi la terasă, fără nicio instalație de încălzire pentru exterior, chiar fără 

haină. Temperatura scădea rareori sub cincisprezece grade. Cu toate astea, localnicii purtau 

șaluri de lână, paltoane, căciulițe și cizme lungi, până la genunchi. Calendaristic, era iarnă. Pe 

de altă parte, turiștii rătăciți prin zonă, majoritatea veniți din țările nordice, își etalau cu 

dezinvoltură ținutele de vară, încurajați de soarele care te ducea cu gândul la sezonul estival. 

Și cu siguranță, pentru un finlandez de exemplu, aici chiar era. Îi depistai pe cei veniți pentru 

câteva zile de relaxare de la distanță; el în șort, șlapi și tricou mulat. Ea în rochiță de stambă, 

florală și transparentă, sandale cu talpa plată și curele fine. De obicei, însoțiți de copii blonzi 

și angelici, cu pantaloni scurți și mânuțe roșii, arse de soarele puternic. Pentru câteva zile, 

terasele erau din nou pline și aerul mirosea a cafea, bere la dozator și vară indiană. În 

amalgamul de șorturi, șlapi, cizme, tricouri, paltoane, brazi și instalații, soare și palmieri, 

Francescăi îi era greu să resimtă atmosfera sărbătorilor de iarnă. Doar colindele care răsunau 

din megafoane și poate graba cumpărătorilor de-a umple plasele cu cadouri te duceau cu 

gândul la Crăciunul care urma să vină peste câteva zile. 

 

De Crăciun a fost invitată în casa părinților lui Miguel, dar n-a avut inima să-i abandoneze pe 

băieți. A preferat să gătească împreună și să sărbătorească alături de noua ei familie de pe 

colină. Au decorat salonul principal cu beteală, iar Kosta a făcut rost de un brad pricăjit, pe 

care au pus câteva globuri ieftine, cumpărate de la bazarul chinezesc. S-au apucat de gătit cu 

două zile înainte, pentru că sărbătoarea îi reunea pe mulți în jurul aceleași mese. Urmau să 

vină frații ei, Kosta, Dani, Zita cu copiii, olandezul singuratic și cei doi dealeri de marijuana, 

clienții lor nelipsiți. După câteva discuții contradictorii, au căzut de acord să-l invite și pe 

Juan, care era totuși proprietarul localului și al casei, chiar dacă nu-și luaseră salariile de-o 

vreme, iar conflictul dintre ei era departe de a fi aplanat. Francesca s-a ocupat de prăjituri și 
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de sarmale, Kosta urma să prăjească carnea pe grătar, iar Zita să contribuie cu o specialitate 

locală: paella. Ceilalți participanți aveau în sarcină platourile cu fructe de mare și salată 

proaspătă, deliciile locale specifice meselor de Crăciun de aici.  

Miguel n-a putut renunța la tradiția familiei, mai ales în ziua de Crăciun. Interogat de fiecare 

membru de familie în parte, a fost obligat să explice absența Francescăi și să-i asigure pe toți 

că nu s-au despărțit. Pe de altă parte, le-a promis celor de pe colină să nu lungească prea 

mult masa cu familia și să apară și el la deschiderea cadourilor.  

La masă, Juan s-a prezentat cu salariile lor complete în plic și a plecat după scurt timp, fără să 

se așeze. L-a tras deoparte pe Kosta și i-a cerut să-i aducă toate facturile neplătite, 

acumulate până în acel moment; a promis să revină după sărbători, pentru o discuție mai 

lungă.  

- Până atunci, dacă rămâneți fără marfă, puteți să vă considerați toți în concediu.  

Unul fără plată, desigur, pentru că n-aveau niciun contract care să stipuleze într-un fel 

vacanțele lor. În timpul scurs de la atacul asupra Francescăi, evitase să dea nas în nas cu 

Miguel, care-l căuta insistent la telefon și-i lăsa repetat mesaje vocale. Mesaje rămase fără 

niciun răspuns. Nu avusese suficient curaj să afle cât i-a povestit Francesca, dar bănuia că 

este încă liber pentru că Miguel nu aflase nimic despre întâmplarea din ziua aceea.  

În timpul scurtei vizite, n-a privit spre Francesca deloc și a evitat-o pe Zita în ultima secundă, 

reușind să demareze chiar în momentul în care ea își scotea copilul din scaunul special al 

mașinii parcate pe alee. 

 

 

Querida Nona, 

 

Astăzi ies la plajă. Simt că mă sufoc în casă, nu mai am aer. În ultimul timp, adorm spre 

dimineață doar, nopțile sunt sufocante și extrem de zgomotoase. Azi noapte am stat până 

târziu pe terasă și am privit Luna. Splendidă, uriașă, distantă. Marea era doar o pată neagră 
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pe fundalul nopții; doar razele metalice îndrăzneau să se mai scalde în întunericul profund. 

Nu este briză, nu sunt valuri, aerul e imobil și încremenit. Am adormit acolo, când s-a stins 

zgomotul străzii și temperatura a devenit suportabilă. 

Zita mă aștepta pe plajă. Am ieșit din bloc pe strada pustie. Doar un bărbat la capătul străzii, 

nicio mașină, doar trotinete electrice, mute, fantomatice. Cavalerii armatei lor sunt 

costumați în negru, poartă căști la urechi și par păpuși gigantești, manipulate de o mașinărie 

misterioasă. Înfricoșătoare această pustietate mută, populată de clădiri pe punctul de a se 

evapora sub arșița insuportabilă. Și de trecerea fantomatică a siluetelor negre. În urma lor 

aerul rămâne imobil, iar totul îmi pare un miraj provocat de canicula din iulie. 

Pe plajă oamenii mă privesc ca pe o curiozitate. Zita îmi vorbește, dar nu aud nimic. Văd 

privirile lor din spatele ochelarilor de soare, de sub borurile pălăriilor de paie, iar la megafon 

anunță o plagă de meduze. Ciudat, n-am văzut niciuna, apa e curată și neclintită. Zita mă 

privește ciudat în timp ce eu caut meduzele pe nisipul ondulat, sub pietrele ude, în apa 

cristalină; nu le găsesc.  

Urechile mi s-au înfundat și s-a făcut liniște; doar în mintea mea e zgomot, mult zgomot. Văd 

din nou telefoanele mobile îndreptate spre mine, lumea continuă să-mi facă fotografii, în 

timp ce Zita îmi întinde un prosop. „Unde sunt meduzele?” o întreb. Zita mă trage spre 

cearceaful nostru și încep dintr-o dată să aud ce-mi spune. Îmi vorbește despre o cameră, 

despre un loc unde aș fi aproape de ea, unde aș fi în siguranță. Mă prinde de umeri, vrea să 

mă șteargă pe păr în timp ce-mi vorbește, îmi vorbește, îmi vorbește... Întrezăresc cu coada 

ochiului zecile de telefoane îndreptate spre noi.  

Am plecat fugind, udă și desculță, în timp ce la megafoane anunțau o plagă inexistentă de 

meduze.  

Nona, mă tem că mi-am pierdut mințile! 

Te extraño, 

Ines 
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  Adunați toți în jurul bradului cam sărăcăcios, au deschis cadourile, au pus muzică și au 

dansat până târziu în noapte. Francesca a primit o brățară de argint, cu un pandantiv frumos, 

reprezentând copacul vieții. Pe cutie scria Pandora. I-a dăruit lui Miguel o cămașă de in, cu 

motive naționale românești, pe care a comandat-o din țară pe internet și un clop 

maramureșean de paie, cu bentiță tricoloră. Miguel le-a îmbrăcat amuzat și a învățat să 

pronunțe „țuică de prune”, băutură adusă la petrecere de frații ei. Palinca tare, aromată, le-a 

dezmorțit limbile și descrețit frunțile încă de la aperitive. După câteva sute de fotografii și 

nenumărate șoturi, au dansat flamenco, au făcut demonstrații de dansuri maramureșene, au 

cântat și țâpurit în spaniolă, română și bulgară, după care Francesca și Miguel au plecat la 

apartamentul din oraș. Zita a dus copiii la somn și au rămas acolo doar bărbații, ca să 

golească sticlele care mai erau de golit. Frații urmau să doarmă în camera ei și a doua zi să 

coboare cu toții la plajă, pentru a participa la scalda colectivă în mare, o tradiție locală 

despre care ei aflau acum. 

  Francesca și Miguel au ajuns primii în parcul de pe faleză, unde urma să se desfășoare 

activitatea la care participa întreaga suflare a orașului. Francesca afișa o eleganță demnă de 

prima zi de Crăciun și care, spre surpriza ei, contrasta puternic cu ținuta relaxată a celorlalți 

participanți. Pe aleea centrală erau amenajate tarabele pentru înscrieri, fiind o acțiune 

caritabilă, cu o taxă simbolică și fonduri destinate unui ONG.  

Barul situat chiar lângă locul de adunare era singurul deschis în zonă, iar pe terasă era 

aglomerat. Pe cer nu vedeai nicio urmă de nor; erau 21 de grade, iar marea calmă strălucea 

orbitor sub soarele fierbinte, ca într-o zi de vară. Se adunase întreg orașul și probabil toți 

turiștii aflați în stațiune, atrași de evenimentul insolit.  

Era o lume extrem de colorată: o parte dintre participanți purtau costume de carnaval, astfel 

că o multitudine de moși crăciun, crăciunițe, spiriduși și personaje de poveste se plimbau 

relaxați printre costume elegante și haine de blană cu miros de naftalină. Francesca a ochit o 

masă care s-a eliberat chiar în fața ei și s-a așezat lângă o pereche de turiști englezi. El purta 

un pulover cam scămoșat, croșetat cu probabil zeci de ani în urmă, care scotea zgomote la 

fiecare mișcare. Un ren cu figură bovină îi ascundea burta proeminentă și doi clopoței care 

atârnau de firele descusute îi semnalau fiecare mișcare. În fața lui stătea un cadru ajutător, 

dintre cele folosite de bătrâni pentru a se ajuta în timpul mersului. Tremura puțin, iar mâna 
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ei stătea protectiv peste a lui. Englezoaica avea unghiile îngrijite, vopsite cu ojă roșie și purta 

un inel masiv. Părul scurt, roz fucsia, șosete cu dungi mari alb-roșu, pantaloni trei sferturi și o 

pereche de cercei uriași, în formă de brăduți împodobiți. Erau undeva la 80 de ani, senini și 

împăcați. Aveau două pahare de bere la draft în fața și priveau amuzați parada colorată, care 

devenea cu fiecare minut tot mai numeroasă și mai gălăgioasă.  

  Francesca se simțea total desprinsă din peisaj, cel mai probabil din cauza ținutei excesiv de 

elegante. S-a surprins întrebându-se dacă locul ei va fi vreodată printre ei și mai ales, lângă 

el. Privind perechea de englezi, gândul i-a zburat spre casă, spre mama ei, spre trecutul care 

părea atât de îndepărtat de lumea în care își petrecea ea prima zi a Crăciunului spaniol. Între 

timp, prin fața lor trecea un grup de patrupede costumate, printre care se remarca de la 

distanță un dog german uriaș cât un vițel, fluturând o fustiță de balerină din tul roz și o curea 

pufoasă de aceeași culoare în jurul gâtului. Toate gândurile negative i-au dispărut ca prin 

minune, și-a dat jos jacheta și i-a reproșat fără răutate lui Miguel: 

- Trebuia să-mi spui cum să mă îmbrac, mi-aș fi putut și eu cumpăra ceva de la bazar! N-am 

purtat niciodată costum de carnaval, era o ocazie bună acum. 

- Stai liniștită, la carnavalul din februarie îți poți lua revanșa, i-a răspuns zâmbind acesta. 

Relaxează-te, pe nimeni nu interesează de fapt cu ce te-ai îmbrăcat tu, vezi bine. 

S-au întâlnit cu familia lui, care a apărut pe rând, din direcții diferite. Dintre toți, doar fratele 

lui și nepoții erau costumați. Martin purta un costum de carnaval care-i venea puțin cam 

strâmt și îi lăsa gleznele la vedere, dar cel mai spectaculos complement al lui era femeia  

care-l însoțea și de pe care-și lua cu greu mâinile. O blondă statuară, înaltă, cu picioare 

interminabile, dezgolite complet de o fustiță roșie care se zbătea cu greu să-i acopere 

lenjeria intimă. Maică-sa i-a tăiat din entuziasm, pentru că de grupul lor se apropia fosta 

nevastă cu cei doi copii și cu Lea, cățeaua golden retriver. O aducea în lesă unul dintre copii, 

iar Lea venea maiestoasă, impozantă, depășindu-l cu mult în prestanță și ținută pe fostul 

stăpân. Într-un târziu au apărut și cei de pe colină, în frunte cu Zita, îmbrăcată în fabuloasele 

ei haine de gitana flamenca, un costum în sine, care nu avea nevoie de alte artificii 

suplimentare. Au băut bere la halbă până s-a dat semnalul, după care s-au înghesuit cu toții 

înspre plajă, la locul marcat cu panglici galbene. Participanții la scalda generală și-au scos 

hainele și la semnalul organizatorilor s-au aruncat în apă, cu țipete, râsete și cu toate 
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telefoanele curioșilor din spatele panglicii ațintite spre ei. În afara părinților, toți cei din grup 

au îndeplinit tradiția cu entuziasm, pentru că în hărmălaia generală și cu soarele care 

strălucea ca-n plină vară, nici măcar nu și-au dat seama că apa era rece, așa cum era normal 

să fie în luna decembrie. 

 Spre seară, Francesca a declarat pe bună dreptate că ziua fusese una dintre cele mai 

frumoase din viața ei. Era fericită: încheia anul într-un fel cu totul neașteptat și minunat, 

locuia într-un loc fabulos, avea prieteni de încredere, un iubit de poveste și o familie nouă, 

care o îndrăgea. 

 

 

INES 

 

  S-a născut într-o familie conservatoare și tradiționalistă, undeva în sudul Franței, dar o bună 

parte din copilărie a locuit în casa bunicilor, pe coasta de sud a Spaniei. Aici era preferata 

bunicului, fiind singura fată dintre cei șapte nepoți pe care-i avea de la copiii lui. A petrecut 

primii ani din viață pe plaja și câmpurile din jurul fermei, în deplină libertate și izolare, ferma 

fiind situată pe o stâncă care se ițea din malul nisipos, la o depărtare de șapte kilometri de 

prima localitate, un sat în care mai rămăseseră pe vremea aceea doar bătrâni știrbi, care încă 

nu auziseră de implanturi dentare. Casa era construită cu semeție și puțină inconștiență 

chiar pe stânca abruptă, de unde coborai pe niște scări săpate în piatră direct pe malul cu 

nisip fin și mare lină, în care puteai să înaintezi metri buni fără ca apa să-ți treacă de nivelul 

genunchilor. Motiv pentru care marea purta mereu mustăți albe de la spuma valurilor sparte 

încă din larg, iar bunicii nu purtau grija nepoților în verile lungi, interminabile, din sud. În 

plus, plaja era într-un golf aproape închis spre larg de țărmul care-i potolea curenții și 

freamătul, astfel că doar la unele furtuni mai puternice valurile creșteau în dimensiuni și 

deveneau periculoase pentru înotători. Plaja era aproape în întregime pustie, doar nepoții 

bătrânilor din sat se mai scăldau la orele când soarele nu dogorea excesiv. Turiștii rătăciți 

prin zonă, majoritatea în autocaravane, trăgeau la un camping din apropiere, cu acces la  altă 
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plajă și arareori se mai rătăcea câte unul pe golful lor: golful Americanului, cum îl cunoșteau 

cei din zonă. 

Bunicul era unul dintre emigranții goniți de foamete, îmbogățit peste noapte undeva prin 

California anilor de dinainte de război, reîntors cu banii cash într-un cufăr din lemn, închis cu 

lacăt, ascuns în cala unui pescador gallego de talie mare. Nimeni nu știa povestea adevărată 

a îmbogățirii neașteptate, deși toate gurile rele o puneau pe seama talentului nativ de-a da 

gust ca nimeni altul brandy-ului pe care îl fabrica după rețetele lui secrete. Cert este că odată 

umplut cufărul cu bilete de valoare mare, bunicul s-a îmbarcat pe pescadorul gigant al 

compatrioților galezi și a plătit cabina modestă în care a călătorit cu un palet 

supradimensionat, în care stăteau clădite câteva lăzi din prețiosul lichid, produs la negru. 

Bunicul n-a venit singur din marea călătorie; în afară de cufărul plin de bilete verzi, a adus-o 

și pe Nona, americancă doar prin cetățenie, născută și crescută într-o familie mexicană, cu o 

fire nostalgică, introvertită și silențioasă ca o panteră neagră.  

S-au stabilit pentru o vreme în satul învecinat fermei, doar atât cât a durat construcția casei 

pe care bunicul a proiectat-o după modelul caselor californiene din zona viticolă de unde se 

întorsese. S-a încăpățânat s-o facă cocoțată pe stânca de la marginea terenului pe care îl 

cumpărase pe bani puțini, lumea fiind încă sărăcită de războiul care secase Europa. Pe restul 

proprietății a plantat șiruri de viță-de-vie și câteva rânduri de măslini.  

La parterul casei a construit un garaj enorm în care și-a parcat Chevroletul, motocicleta cu 

ataș și tractorul, aduse toate de acolo, cu un alt vas, ajuns la câteva săptămâni după ei. 

Distileria a ridicat-o departe de casă, spre capătul opus al terenului, de unde avea acces 

direct la șoseaua care-l lega de civilizație, dar la locuința propriu-zisă se ajungea doar după 

ce treceai printr-o poartă uriașă de fier forjat și străbăteai un drum de piatră accesibil doar 

celor care-și anunțau vizita cu suficient timp înainte. Le aparținea practic costișa întreagă, iar 

Americanul a investit mult mai mult în gardul enorm, de cărămidă, cu care s-a izolat de lume, 

decât în terenul pe care l-a cumpărat de la una dintre văduvele sărăcite ale satului de 

pescari.  

La trei ani după repatriere aveau un copil născut, unul pe drum și o linie de producție de  

brandy cu o capacitate redusă, dar cu o calitate care suplinea valoric numărul sticlelor 

produse.  Deși a avut numeroase oferte de la investitorii care i-au propus linii de producție la 
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nivel industrial, Americanul nu și-a extins niciodată afacerea, pentru că nu le lipsea nimic ca 

să fie fericiți, nimic care cu banii obținuți le-ar fi putut aduce mai mult decât deja aveau.  

Li s-au născut trei băieți în decursul a șase ani, astfel că americanca a fost văzută foarte rar 

prin lume, iar când își făcea apariția, era fie gravidă, fie purtând sugari lipiți de corpul ei cu 

eșarfe colorate, în stil mexican. Dacă americanul era un tip jovial și sociabil, nevasta lui era 

exact contrariul, lucru care i-a adus în zonă renumele de „la vieja rara”, care făcea aluzie la 

comportamentul ei mai degrabă autist în relațiile cu vecinii, cu partenerii de afaceri ai soțului 

sau mai târziu, cu prietenii fiilor. De fapt, femeia era doar introvertită și suferea de nostalgie 

incurabilă, lucru care nu afecta cu nimic relația aproape perfectă pe care o avea cu bărbatul 

ei, pe care îl iubea și cu care se iubea pasional și zgomotos, fără urmă de tristețe.  

Copiii au crescut într-o libertate totală, dar au fost școliți încă de când puteau sta pe scaun și 

ține creionul între degete chiar de mama lor, care avea calificare și menire de învățătoare, 

deși aici, pe meleagurile patriei de adopție, nu-și practica meseria. Când au început să 

frecventeze școala din sat, băieții știau deja să scrie, să citească, să socotească, numeau 

toate capitalele importante și posedau cunoștințe de cultură generală pe care unii elevi din 

sat nu le aveau nici la absolvire. Oricum, școala din sat avea doar vreo zece elevi, se 

amestecau învățăcei novice cu cei care absolveau cele șapte clase primare care se frecventau 

obligatoriu. După primul an, americanii au ajuns să-și ajute învățătorul, să-i instruiască pe cei 

care erau la început și nu știau nici măcar să numere până la zece. Mama lor a continuat cu 

educația în privat, pentru că punea puțină bază pe școala din sat și avea un vis pe care-l 

nutrea în secret: voia să-și vadă băieții școliți la universități, activi, extrovertiți și ieșiți din 

tiparele după care era croită ea. Poate de unde ea niciodată nu-și îndeplinise visul de-a 

studia istoria, nu devenise profesoară și nu profesa cu adevărat, și asta nu din lipsa banilor, 

care în familia ei nu fuseseră niciodată o problemă. Mai degrabă din cauza firii ei păcătoase, 

care o oprea în pragul ușilor și a oportunităților de tot felul. Voia să știe că fiii ei n-o vor 

moșteni, sau dacă cumva o moșteniseră, ea făcuse tot posibilul să corecteze această însușire 

aducătoare de regrete tardive. 

Pe tot parcursul copilăriei lor, americanul și-a dus copiii la școală în motocicleta cu ataș, dacă 

era vreme bună, sau cu Chevroletul, atunci când ploua sau vântul bătea-n rafale puternice și 

tăioase. N-a lipsit decât în săptămânile în care a stat imobilizat la pat, cu piciorul în ghips, 
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după o cădere dintr-unul din măslinii în care s-a cățărat să curețe o creangă bolnavă și în 

rarele zile când gripa îl țintuia la pat. Rezistent ca un lemn de esență tare, americanul 

devenea un copil plângăcios la orice suferință fizică, iar singura persoană pe care o suporta 

prin preajmă era mexicanca silențioasă, care-l oblojea cu tincturi, ceaiuri și plămade din 

plante culese și fierte chiar de ea, după învățăturile bunicii ei. Era înalt și solid, avea pielea 

arsă de soare, precum migdala coaptă, cu care părea chiar să se asemene și la miros. Părul îl 

purta mereu lung și încărunțise înainte de vreme, astfel că pe la cincizeci de ani era aproape 

alb, fapt care contrasta puternic cu ochii de un albastru limpede și inocent. Brațe puternice, 

picioare ușor curbate spre exterior și o burtă care-i ieșea încăpățânată peste cureaua 

pantalonilor de salopetă.  Și-a învățat băieții cu munca la vie și în distilerie , unde lucrau 

atunci când mama lor nu-i sechestra cu cărțile-n față; făceau degustări de vin împreună chiar 

de la vârste la care buletinul n-ar fi permis-o, și au prins magia vinului, materia primă din 

care produceau apoi brandy-ul, devenit între timp produs de referință pentru rafinații 

cunoscători. Vindea doar pe sprânceană, doar clienților care-i erau fideli încă de la 

începuturi, și rareori celor noi, care-i băteau la poartă aducând cu ei o poveste care-l cucerea 

înainte chiar de a-l cuceri prețul pe care-l ofereau. Niciodată nu bătea palma cu marile 

lanțuri de magazine, așa cum niciodată n-a acceptat să-și vândă marca pentru industrializare. 

Aprecia și susținea micile negoțuri, afacerile de familie, restaurantele și barurile cu istorie și 

poveste proprie, în care mâncarea era gătită din legume proaspete, uleiul de măsline se 

presa în curtea fermei, peștele se negocia la primele ore ale dimineții, direct din plasa 

pescarilor locali.  

Unul dintre clienții cei mai vechi era un francez, care avea o fermă foarte asemănătoare cu a 

lui și făcea negustorie cu vin în zona de sud a Franței. Doar că francezul, pe lângă fermă și 

cramă, mai avea o mică braserie pe care o ținea nevastă-sa și care, după câțiva ani de 

funcționare a primit o stea Michelin. Cu el făcea afaceri chiar de la începuturi, când francezul 

s-a rătăcit prin zonă cu autocaravana și familionul lui întreg, format din nevastă, doi copii, o 

bunică pe jumătate senilă și un câine pe care-l chema Jazz. Copiii și câinii s-au jucat împreună 

pe plaja din golful Americanului, pentru că oamenii erau în căutare de liniște și pustietate și 

le-au găsit tocmai acolo. Asta i-a adus împreună într-o după-amiază de august care s-a 

prelungit cu un foc de tabără la care s-au fript prinse în țepușe de lemn câteva dorade 

pescuite chiar atunci de francez, înecate de adulți în brandy și vin alb de la ferma 
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americanilor. Între ei s-a stabilit o relație mai degrabă de prietenie decât de afaceri, 

americanii au mers în Franța la ferma lor în fiecare an, iar francezii au continuat să revină cu 

autocaravana în formație completă, mai puțin bunica, care între timp murise la o vârstă pe 

care nimeni nu și-o mai amintea cu exactitate. Când băieții au crescut, i-au trimis verile de la 

unii la alții, ca ajutoare pe lângă ferme și cu scopul de-a învăța fiecare limba celuilalt. Unul 

dintre ei a învățat atât de bine limba și a prins drag de Franța, astfel că a mers începând de la 

optsprezece ani la o universitate din zonă, unde dorința lui a fost să studieze oenologia și a 

devenit unul dintre cei mai renumiți și bine plătiți oenologi din zonă. S-a însurat cu o 

franțuzoaică de familie bună, cu castel, domeniu și cu o pasiune nedisimulată pentru artă, 

lucruri scumpe și mărci de renume internațional. Din căsătoria lor s-au născut doi copii, al 

doilea născut fiind Ines, venită târziu, când părinții erau deja trecuți; o copilă introvertită, 

timidă și sensibilă, care moștenise firea bunicii paterne.  

De mică, Ines a avut diferite spaime, pe care în casa mare și cu o mamă mult prea 

preocupată de evenimentele sociale și artistice, nimeni nu i le potolea. Tatăl, americanul 

junior cu cetățenie spaniolă, naturalizat francez, călătorea aproape tot timpul, cu scopul de a 

alimenta conturile familiei, dar și de a scăpa de nevasta lui, care cu vârsta se transformase 

într-o snoabă înțepată și frigidă. A crescut singuratică și puțin sălbăticită prin camerele 

întunecoase ale enormei masii, iar singurul loc unde cu adevărat se simțea în siguranță era la 

americani, bunicii paterni din sudul Spaniei, unde dacă ar fi fost după ea, s-ar fi mutat pentru 

totdeauna.  

În casa părinților nu făcea decât să se joace de-a Spania, singurul loc în care se simțea în 

siguranță și unde spaimele erau ele însele speriate de soarele zilelor de vară. Acolo, fricile se 

ascundeau în locuri în care micuța Ines nu le mai regăsea, pentru a fi apoi alungate prin 

descântecele Nonei spre locuri neștiute. La ferma bunicilor avea drept gardieni statornici 

câinii familiei și ca prieteni, toate lighioanele care populau câmpurile din spatele zidurilor 

înalte. Bunicul o plimba cu aceeași motocicletă cu ataș, care acum era o piesă cu care făcea 

senzație la toate paradele clubului de colecționari de mașini și motociclete retro, pe care 

chiar el îl înființase în zonă. Chevroletul îl scotea rar din garaj, doar pentru paradele speciale 

în care se adunau pasionați din toate colțurile lumii, veniți cu bărci și cu avioane cargo 

pentru ocazia asta. Americanului nu-i scăzuse deloc energia, dar se mișca puțin mai greu, 

luase în greutate în urma exceselor făcute cu chille și quesadilla pe care le gătea americanca 
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exact pe gustul lui; purta părul lung până la umeri, era complet alb, iar o barbă la fel de albă 

îi ascundea ridurile. Bunicul semăna acum extrem de izbitor chiar cu Moș Crăciun, iar pentru 

Ines, venită din singurătatea rece a masiei franceze, chiar era. Avea o adevărată slăbiciune 

pentru nepoată, după ce crescuse trei băieți și șase nepoți. Fata reușea să-i scoată la lumină 

cele mai bine mascate până atunci sentimentalisme și bunicul nu-i rezista cu nimic. Pentru 

ea, lăsa munca de la distilerie în grija angajaților care știau deja mersul la fel de bine ca el. O 

scotea la pescuit, mergeau în motocicleta cu ataș la toate bâlciurile din zonă și se scăldau în 

mare până la ore târzii din noapte. Nona nu-i acompania aproape niciodată, pentru că pe 

lângă timiditatea ei deja proverbială printre cunoscuți, de când plecaseră băieții și pe măsură 

ce îmbătrânea, se comporta tot mai ciudat. Rămânea mult timp singură, pentru că în toți 

acești ani nu reușise să-și facă prietene, iar americanul continua să fie singura persoană în 

fața căreia se despuia de toate tăcerile. Rămânea cu bătrânii câini ai familiei, care-o urmau 

tăcuți în toate peregrinările ei singuratice pe câmpurile din jurul proprietății, în căutare de 

ierburi de leac. Adesea le vorbea, iar cei din sat se închinau la trecerea ei, copiii se 

ascundeau după fustele mamelor, iar tinerii râdeau și-și dădeau coate. Nona avea acum 

părul până la călcâie, pentru că nu-l tăiase de la plecarea din America, iar șuvițe late, albe îi 

brăzdau coada impresionantă. Era firavă, aproape că nu se citea toată viața zbuciumată în 

trupul aparent de adolescentă, poate doar pe pielea stafidită ca o smochină uscată-n soare; 

era scundă și maronie, întocmai cum era privirea ei misterioasă. Mintea îi era populată de 

fantasme, duhuri și creaturi stranii cu care conversa și pe ale căror sfaturi se baza pentru 

tratarea și protejarea celor dragi ei. Tot mai ciudată, tot mai însingurată, pe măsură ce 

îmbătrânea.  

Din nefericire, Ines moștenise inadaptabilitatea bunicii la oameni în general, îi evita pe cât 

posibil și ca niciun copil de vârsta ei, prefera să se joace singură. Alegea, ca și bunica, 

compania câinilor care-i făceau mereu pe plac și reușeau să-i alunge fricile; îl prefera pe 

bunicul, care era jucăria ei cu păr cărunt și pe bunica, care-i spunea cele mai fantasmagorice 

povești, inventate chiar de ea.  

În primii ani, vacanțele se prelungeau cât dorea ea de mult. Și dorea. Părinții îi trimiteau 

săptămânal o scrisoare, pe care bunica o citea cu o intonație și o dicție perfectă pentru toată 

lumea din casă, inclusiv pentru câinii care o ascultau și ei nemișcați, cu urechile ciulite. 

Petrecea în casa părinților perioade scurte în timpul iernii și pe durata sărbătorilor, timp 
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care-i trecea cu greutate, ascunsă de cele mai multe ori în camera ei, sub plapuma groasă, 

conversând în gânduri cu bunicii de departe și reconstituind poveștile fabuloase ale Nonei. 

Cu toate astea, nici oenologul, nici snoaba de maică-sa n-au văzut ceva ciudat în 

comportamentul ei, pentru că Ines era o fetiță extrem de politicoasă, cuminte și care mânca 

tot din farfurie, iar pentru ei, asta era suficient. 

Problemele adevărate au început când Ines a început școala, chestiune care scurta extrem 

de mult vacanțele la bunici. Odată cu primele crize de isterie, în diminețile în care refuza să 

plece la școală, și cu primele dispute violente cu colegii, cauzate de injurii pe care le primea 

din cauza faptului că toți copiii o vedeau ca pe o ciudățenie, părinții au început să-și ducă 

fiica la psiholog și să conștientizeze faptul că Ines avea probleme. Nimic nu s-a putut face 

pentru micuța inadaptată, pentru că la toate întrebările lor, părinții și specialiștii angajați 

primeau mereu același răspuns, iar soluția devenea tot mai evidentă, pe măsură ce devierile 

de comportament deveneau tot mai grave. Ines dorea să trăiască la bunici și indiferent cât 

de mare era dezgustul mamei, devenise o realitate pe care trebuiau să și-o asume, cu cât 

mai repede, cu atât mai bine.  

Repatriată acolo unde își avea memoriile și forța, Ines a frecventat școala din orașul 

apropiat; cea din satul de pescari era demult desființată, din lipsă de elevi. Bunicul a dus-o 

zilnic la școală, ca și pe taică-su, fie cu motocicleta cu ataș, fie cu Chevroletul cel nou, urmaș 

al bătrânului din garaj, venit și el cu vaporul de departe. Când a crescut, a început să meargă 

singură cu autobuzul care aduna elevii din toate zonele izolate, pentru că odată ajunsă aici, 

crizele au devenit tot mai rare, până când au dispărut de tot. Ines a continuat să fie o 

adolescentă puțin atipică, care prefera în serile de sâmbătă compania bunicilor și a câinilor 

de la fermă, dar a frecventat școala cu rezultate excepționale, a participat la aniversările 

colegilor, și-a făcut trei prietene pentru confesiunile cele mai intime, a mers în excursii și a 

continuat să fie considerată puțin altfel doar pentru accentul ei ciudat în care litera „r” 

răsuna prelungit și era rostită din fundul gâtlejului, ca în franceză. În concluzie, înconjurată 

de iubirea necondiționată a bunicilor, Ines a devenit o adolescentă timidă, retrasă, dar 

niciuna dintre trăsăturile mai sus amintite n-o deosebeau prea mult de majoritatea 

adolescenților de la școala ei. Și de la nicio școală, în general. A continuat vizitele la 

psihologul care-i devenise confident și sfătuitor, continua să-și viziteze părinții în vacanțele 
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de iarnă și s-a transformat într-o tânără fragilă, cu o ținută elegantă și sobră, de caracter 

nesigur și sensibil.  

S-a îndrăgostit platonic de câțiva colegi, așa cum era normal la vârsta ei; uneori pe rând, 

alteori de mai mulți deodată. Le scria epistole lungi în jurnalele ei secrete, cuvinte care 

niciodată n-ajungeau să fie citite de altcineva, cu excepția bunicii, care profita de lipsa ei și le 

citea zilnic cu voce tare, pentru ea și pentru câinii familiei. Cu niciunul dintre ei n-a trecut de 

pragul unui sărut romantic, al plimbărilor lungi, al cinematografelor și fotografiilor la minut 

din târgurile de fiesta. Americanul își dădea ușor consimțământul pentru aceste escapade, 

pentru că avea convingerea că nepoata lui era mai rațională chiar decât el și pentru că la 

primele întâlniri, fără știrea lor, îi urmărea de la distanță, pentru orice eventualitate. Nona îi 

făcea descântece și o urmărea și ea cu puterea minții, pentru că dragostea ei depășea orice 

limită pământeană și avea puterea s-o însoțească peste tot, fără chiar să calce peste pragul 

ușii.  

La nouăsprezece ani, Ines frecventa primul an din cursul de lingvistică franceză, cu dorința 

de-a deveni profesoară, sau traducătoare, sau chiar ambele deodată. Era începutul 

semestrului, după o vacanță de iarnă din care tocmai revenise de la părinți. Bunicii au scos 

Chevroletul de colecție din garaj, Nona i-a făcut tortillas caseras pe care urma să le împartă 

cu colegele de cameră de la cămin și au plecat toți trei spre oraș. Nona îi însoțea doar pentru 

că era început de an și avea obiceiul să dezlege farmecele din camera și patul fetei, obicei 

care o stânjenea teribil pe Ines, dar de care îi era imposibil să se elibereze.  

La întoarcere, bunicii au derapat pe șoseaua udă încercând să evite un câine rătăcit, 

Chevroletul a părăsit carosabilul și s-a rostogolit peste stâncile de pe marginea șoselei. N-a 

ajuns în mare, a rămas suspendat și a fost necesară intervenția unui helicopter utilitar pentru 

recuperarea mașinii complet distruse. Bunicul a fost găsit cu capul zdrobit, pe locul șoferului, 

dar Nona zburase de pe locul din dreapta și corpul ei a fost găsit de scafandri doar după 

câteva zile de căutări. Câinele era și el mort, zăcea pe marginea șoselei, iar vecinii au 

constatat că era unul dintre câinii americanilor, care probabil scăpase pe poarta principală 

când au plecat și care bântuia drumurile, încercând să-i găsească. 

Pe bunicul l-au ținut câteva zile în morgă, timp în care au căutat trupul bunicii pe fundul 

mării. N-a durat prea mult, curenții nu erau puternici în zonă; au pus-o într-un sicriu închis, 
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așa că nimeni nu i-a mai revăzut frumoasele plete albe și mâinile ridate, osoase, cu piele 

cafenie, care au frământat în toți acei ani o iubire statornică și infinită pentru fiecare dintre 

ei. Ca să plece-n consens, așa cum au trăit, au închis și sicriul bunicului, dar amândoi le-au 

zâmbit dintr-o poză pe care le-o făcuseră francezii într-una dintre serile de vară petrecute la 

plajă. Nona râdea din spatele lui cu toți dinții spre cameră, părul lung îi cădea peste umărul 

drept și ținea ambele mâini pe umerii lui. Americanul era așezat pe un scăunel de pescuit și 

arăta mândru spre cameră două dorade pescuite chiar atunci. Purta una dintre pălăriile de 

cowboy aduse din marea lui călătorie, era la bustul gol, desculț și încă n-avea pic de burtă. Li 

s-a părut cea mai potrivită fotografie, pentru că în cele formale, din studiouri, nici unul dintre 

ei nu semăna cu personajele pe care ei le purtau în minte în forma în care vor persista acolo 

pentru totdeauna. 

Înmormântarea a fost pe măsura vieții lor. În afară de familie, nepoți, cumnați, s-au adunat 

toți bătrânii știrbi ai satului, partenerii de afaceri din toate colțurile lumii, colegi de școală ai 

nepoatei, familiile acestora. Americanii au fost iubiți, le-au fost modele, le-au dat spectacol 

în viață, și chiar în moarte. Colegii de la clubul de colecționari au scos la paradă cu ocazia 

asta cele mai speciale modele din dotare, la care au afișat cu toții panglici negre ce fluturau 

în curentul de aer al convoiului nesfârșit format pe șosea. Un grup de flamenco a cântat 

piesele de suflet ale bunicului, iar Nona a fost omagiată de un grup de mariachi, aduși de fiul 

ei de departe. I-au îngropat în curtea masiei, sub ulmul plantat de bunic în anul construcției 

chiar în acest scop  și căruia bunicul îi spunea mereu „copacul sub care vom dormi”. 

Ines a umblat sedată în primele zile, pentru că nimeni nu-i putea suporta tânguirile, astfel că 

la înmormântare era pe jumătate amorțită, umbla sprijinită de fratele ei pe care îl întreba 

uneori cu voce stinsă dacă totul se petrece aievea, sau este doar un coșmar de-al ei. Familia 

a rămas câteva zile după înmormântare, încercând fiecare dintre ei un dialog cu Ines, care 

trecea printre ei ca o umbră, nu se atingea de mâncare și o găseau adeseori în camera ei, 

pitită sub plapumă, rostind incantațiile Nonei. Era imposibil să discute cu ea, dar era 

inevitabil s-o facă; Ines nu putea rămâne aici singură, restul familiei era răspândit la 

depărtări. Unchiul din Madrid i-a propus s-o ducă cu el, părinții o doreau în Franța, dar Ines 

nu răspundea nimic, își punea mâinile la urechi și se tânguia încet, întocmai câinilor familiei, 

care nu se mișcau de lângă ulm din ziua înmormântării. Tatăl ei a rămas acolo mai bine de o 

lună, și-a anulat toate deplasările, conferințele și întâlnirile de afaceri. A încercat în tot acest 
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tip s-o trezească pe Ines la viață, a dus-o aproape zilnic la psihologul ei și împreună au reușit 

să facă un plan. Ines urma să-și termine semestrul început la școală, după care se va 

transfera la o universitate din nord, sau chiar în Franța, pentru a fi mai aproape de familia ei. 

Deocamdată Ines putea să-i viziteze oricând dorea și el va veni mai des, pentru că erau 

necesare decizii în legătură cu masia, cu afacerea bunicilor. ,,Timpul le va aranja pe toate” i-a 

spus tatăl când a lăsat-o la școală, după aproape două luni de la tragedie. Ines părea 

împăcată, izbucnea mai rar în plâns, cel puțin așa i-a părut tatălui, în momentul în care s-au 

despărțit la ușa camerei de cămin.  

După câteva zile, tatăl a primit un telefon de la secretariatul universității, prin care era 

anunțat despre dispariția fiicei lui. 

 

 

 

Partea a II-a 

 

 

  În primăvară, situația era cu totul alta. Între timp, Kosta găsise de lucru cu ajutorul lui 

Miguel; avea contract de muncă, iar acum căuta un apartament în care să-și primească 

familia. Muncea la o pepinieră, o firmă care se ocupa de amenajări în parcuri și grădini prin 

toată zona. Locuia deocamdată într-o cameră închiriată, asta după ce Juan a scos casa la 

vânzare și i-a dat pe toți afară.  

  Se întâmplase prin luna februarie, moment în care barul devenise practic nefuncțional, din 

lipsă de marfă și ca atare, de clienți. Facturile erau neplătite din decembrie, apa se tăiase 

undeva pe la începutul lui februarie, iar furnizorii mai veneau doar ca să încaseze facturile 

neplătite. Juan nu dăduse niciun semn, nu plătise niciuna dintre facturi, așa cum promisese 

în ziua de Crăciun. Situația devenise critică, astfel că Miguel i-a închiriat o cameră și a plătit 

primele luni chiar din banii lui. Apoi i-a căutat un serviciu, și nu a fost deloc greu să-i 

găsească unul la care se pricepea cu adevărat și care pentru Kosta a fost o adevărată mană 
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cerească. Era primul job din viața lui cu contract de muncă, cu asigurări de sănătate și cu un 

salariu care intra în cont la fiecare sfârșit de lună. Acum era alt om, a fost miraculos să vezi 

cum o chestiune bazică pentru ceilalți, un simplu contract de muncă și un salariu care intra 

regulat în cont poate transforma un om, îi poate reda încrederea și speranțele. Se înțelegea 

de minune cu colegii de muncă, vorbea ceva mai bine spaniola și plănuia cu optimism 

reîntregirea familiei.  

  Așa cum era de așteptat, pentru Dani n-a fost o problemă să-și găsească de lucru, odată cu 

începerea sezonului turistic. Ba chiar muncea în două locuri: la un hotel în timpul săptămânii, 

iar în nopțile de weekend la un bar specializat în cocktailuri, situat pe prima linie a plajei. A 

adunat rapid banii necesari pentru o garsonieră modestă și acum punea deoparte pentru 

cursurile de barman, la care dorea să se înscrie imediat ce sezonul se încheia. Avea oferte de 

la câteva cluburi din zonă, pentru că între timp se specializase în practica bartenderistă și 

atrăgea clienți noi, doritori să-l vadă jonglând cu sticlele de băutură.  

  Francesca s-a mutat în prima fază la Zita, așa cum stabilise în decembrie. În scurt timp a 

început să lucreze la studioul de dans, unde stătea la recepție. S-a învățat cu munca la 

calculator, încasa cursurile, răspundea la telefoane, primea clienții și făcea curățenie în săli 

dimineața la prima oră. Acasă o ajuta pe Zita cu copiii, își împărțeau munca în casă și era 

pentru prima dată când în casa Zitei se simțea zilnic miros de mâncare gătită.  

  Miguel n-a aflat niciodată amănunte despre întâmplarea nefericită prin care trecuse cu 

Juan; a acceptat fără prea multe insistențe varianta povestită de Francesca, deși loviturile din 

jurul încheieturilor i s-au părut mereu suspecte. Avea certe bănuieli care nu i-au dat pace o 

vreme îndelungată, dar care i-au fost confirmate mult mai târziu, atunci când pentru niciunul 

n-a mai avut prea mare importanță. Francesca n-a putut însă să-i ascundă toate celelalte 

ilegalități pe care acesta le făcuse și în final a fost spre norocul lor, al tuturor.  

  Rămasă pustie, Juan a scos casa la vânzare și în scurt timp, așa cum era de așteptat, s-a 

umplut de okupas. Cei doi dealeri locali și-au făcut acolo cartierul general și au închiriat 

câteva camere unui grup de emigranți ilegali. Au profitat de ea pentru o perioadă de timp, 

pentru că Juan n-a reușit s-o vândă nimănui, nici chiar pentru un preț derizoriu. Juan s-a 

ascuns de toți, a întrerupt toate legăturile cu Francesca, Dani și Kosta, chiar dacă ei l-au 

căutat insistent o vreme. Pentru ei era, indiferent ce s-a întâmplat după, cel care le-a deschis 
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ușile spre lumea în care se aflau acum. Chiar dacă oarecum nefastă, intervenția lui Juan în 

karma lor a fost definitorie. El i-a adus împreună, fără el n-ar fi ajuns să se cunoască, n-ar fi 

existat o „colină” în viața lor, dar nici un Miguel, cel care a desfăcut toate încurcăturile 

destinului.  

Dintre cei trei, Kosta suferea cel mai mult și faptul că Juan nu dorea să-i vorbească era o rană 

deschisă pe care nimeni nu i-o putea alina. Kosta îi datora începutul și sfârșitul, și-i era greu 

să-l vadă altfel decât așa cum, într-un fel, chiar era: binefăcătorul lui. N-a încetat să-l caute 

insistent multă vreme după, chiar dacă n-a obținut niciun răspuns din partea lui. S-a consolat 

doar într-un târziu, când în sfârșit și-a văzut familia lângă el. 

  Asta s-a întâmplat undeva prin vară, când după terminarea școlii în Bulgaria și-a primit 

nevasta cu cei doi copii într-un apartament cu două dormitoare, proaspăt închiriat. Kosta 

înflorise și umbla pe deasupra norilor, în timp ce soția lui se străduia să se adapteze 

schimbărilor. Dar cum toate schimbările fuseseră doar în bine, lucrurile au mers extrem de 

rapid în sensul cel mai bun cu putință. Copiii mergeau la școala din cartier, o școală publică 

unde se amestecau toate națiile adunate prin orășelul de pe coastă și învățau cu rapiditate 

limba spaniolă. Pentru ei era foarte simplu, mult mai simplu decât pentru tatăl lor. Prin 

toamnă, bulgăroaica s-a angajat la un supermarket din oraș, unde a rămas până a născut cel 

de-al treilea copil al lor, un băiețel pe care l-au numit Juan.  

  Zita a sfârșit prin a-i surprinde pe toți și s-a căsătorit cu profesorul de tango, un argentinian 

brunet, sensibil și poate puțin îndrăgostit de șefa lui. Până la căsătorie, au fost colegi și 

ocazional, parteneri de sex, dar relația lor sporadică a rămas total necunoscută. Lucrurile s-

au schimbat în momentul în care Raul a avut probleme cu autoritățile și a necesitat de 

urgență acte pentru clarificarea situației de rezident. Una dintre cele mai rapide soluții era să 

se însoare cu o spanioloaică, astfel că Zita i-a propus chiar ea căsătoria. Femeia a pășit în 

instituția matrimonială pe ușa din dos, o instituție care de altfel n-o interesa, poate doar în 

acest caz, ca un  gest de frondă împotriva sistemului.  

  Deși de conveniență, căsătoria Zitei le-a dat un motiv bun să petreacă, așa că au organizat o 

ceremonie civilă, oficiată de primărița orașului chiar pe plajă. A urmat o petrecere pe ritmuri 

de salsa, tango și flamenco chiar la barul unde lucra Dani ca barman. Zita și-a intrat în rolul 

de mireasă, s-a îmbrăcat în alb, iar pe părul despletit purta scoici; era desculță și părea o 
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sirenă ieșită chiar atunci din mare. Francesca și Miguel le-au fost martori și au purtat haine 

brodate cu motive naționale românești, aduse de Francesca chiar din satul ei. Nevasta lui 

Kosta era gravidă în luna a opta, era frumoasă ca o noapte de vară cu lună plină, iar bulgarul 

era fericit așa cum niciodată nu fusese. Chestiune pe care o declama în spaniola lui 

îmbunătățită tuturor celor prezenți; oamenii îl felicitau înduioșați, chiar dacă până atunci 

nimeni nu-l știuse nefericit, o stare pe care cel mai probabil era incapabil s-o exprime. Sau 

poate chiar incapabil s-o resimtă.  

  Dani avea o iubită oficială, dar fiind deja o vedetă locală, îi era greu să se oprească doar la 

una. Era efectiv vânat de turiste, de fetele din zonă și chiar de unele solteronas mai coapte.  

Pe tot parcursul petrecerii a învârtit sticlele de băutură, sorbit fiind de privirile câtorva 

invitate și păzit cu strășnicie de una dintre ele, care ocupa de moment poziția oficială. Între 

timp, Dani vorbea o spaniolă extrem de fluidă, ba chiar avea puțin accent local. În plus, 

venise de acasă cu o engleză corectă, rupea puțină italiană, astfel că din spatele barului 

jongla și cuvintele, nu doar sticlele de băutură. Toate prognozele în cazul lui Dani indicau un 

succes fulminant în cariera pe care o începuse din pură necesitate, succes care-i va atrage cu 

siguranță oricâte frumuseți feminine își va dori prin preajmă. Și cel mai probabil, un cont 

bancar care-l va face rapid să compenseze perioada de muncă la negru, în barul de pe colină. 

  Au fost invitați cei mai buni profesori de dans din zonă, prieteni cu mireasa și o parte dintre 

cursanți, astfel că petrecerea s-a transformat într-un show spontan cu cele mai reușite 

momente de dans ale sezonului. Cum totul s-a desfășurat la vedere, pe terasa deschisă a 

barului, plaja s-a umplut de curioși care au filmat și uneori transmis live pe rețelele virtuale. 

Nunta Zitei a fost balul sezonului, iar studioul ei a devenit unul dintre cele mai celebre din 

regiune, câștigând chiar mai multă popularitate decât avea deja.  

 

  Juan a lipsit de la petrecerea Zitei și a continuat să le respingă toate apelurile telefonice. 

Trecuseră luni de când nu mai știau nimic despre el, iar casa de pe colină se năruia, sub 

asaltul okupașilor. Francesca stătea tot la Zita, aduna fiecare bănuț și era înscrisă la școala de 

șoferi. Zita nu-i ceruse chirie pe cameră, dar contribuia la cheltuieli, gătea și aveau împreună 

grijă de copii. Vestea despre căsătoria prietenei n-a luat-o prin surprindere, avea deja bani 
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suficienți pentru a plăti avansul chiriei pentru un apartament, chestiune care-și dorea să 

devină realitate înainte de începerea sezonului turistic.  

  Când și-a împachetat bagajele, a regăsit dosarul roz și s-a gândit că e momentul să-i 

dezvăluie secretul, chestiune care s-a întâmplat puțin după mutarea ei. În acel moment, 

trecuseră mai bine de doi ani de la dispariție, Zita nu știa nimic despre actuala adresă a lui 

Ines și nici nu aflase motivul concret al plecării. Între timp, se împăcase cu gândul c-a fost 

părăsită, deși nu se putea împăca cu felul în care Ines o făcuse. După o perioadă, a încetat să 

se frământe și să se acuze pentru presupusele greșeli săvârșite în relația lor, ba chiar a 

încercat să și-o amintească fără ranchiună pentru felul în care a ales să iasă din viața ei. 

Decantase din amintirile cu ea momentele frumoase și mai regreta doar faptul că n-o 

înțelesese, că n-o putuse ajuta și salva de ea însăși.  

 

  Deși căsătoria lor a debutat dintr-un interes care nu avea nimic în comun cu dragostea, în 

timp Raul s-a dovedit un tată extrem de bun pentru copiii Zitei. Au rămas împreună și chiar 

dacă flama dintre ei nu producea scântei, au format o pereche în care ambii și-au găsit un 

echilibru și o stabilitate care le lipsise până atunci. Raul era un tip extrem de sentimental, o 

persoană foarte „de casă”, calități ce-i lipseau cu desăvârșire Zitei. Îi plăcea să gătească, era 

un maniac al ordinii și curățeniei, un tată răbdător și grijuliu. Cu excepția orelor pe care le 

preda la academie, se dedica exclusiv și cu mare plăcere noii familii și casei pe care o 

menținea impecabil. Pentru Zita era o binefacere, cu greu mai găsea puțin timp liber între 

angajamentele profesionale pe care le avea, printre care munca desfășurată la fabricarea 

bijuteriilor începuse să capete o tot mai mare pondere. Deși nu stabiliseră date și nici 

termeni limită, erau de comun acord să divorțeze într-o bună zi și să pună punct căsniciei de 

conveniență. Timpul însă trecea cu ușurința cu care trece atunci când toate sunt pe făgașul 

potrivit, astfel că ziua aceea nu părea să vină degrabă. Cum copiii creșteau și banii câștigați 

împreună le deveniseră mai mult decât suficienți, au renunțat la închirierea camerelor în 

perioada de vară. Au transformat încăperile de la etaj și au făcut dormitoare pentru copii, iar 

în cea mai încăpătoare, Raul a amenajat un atelier nou, luminos și încăpător, pentru  

afacerea Zitei care luase avânt și le depășise așteptările. 
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  După căsătoria Zitei, Francesca s-a mutat într-un apartament tot la prima linie de mare, 

aproape de Miguel. Și-au pus problema să se mute împreună, adică Francesca la el, și 

probabil ar fi făcut-o dacă ea n-ar fi dorit să prelungească măcar o vreme libertatea pe care 

și-o câștigase cu greu. O libertate de care abia acum putea profita cu adevărat, pentru că 

salariul îi intra la timp în cont, avea o stabilitate care-i dădea siguranță și se trezea tot mai 

des planificând chestiuni care până mai ieri i se păruseră inaccesibile. Avea o mulțime de 

prieteni cu care ieșea des în oraș, uneori în compania lui Miguel, dar nu neapărat. Mergea la 

fitness de trei ori pe săptămână , făcea flamenco și salsa, aproape că termina școala de șoferi 

și plănuia să se înscrie la un curs de limbi străine, cel mai probabil engleză. Făcuse chiar două 

excursii scurte în scop exclusiv turistic, un fapt absolut în premieră pentru ea. Ideea de a se 

muta la Miguel i se păruse atractivă, o rezolvare extrem de comodă și fără îndoială 

avantajoasă, dar care presupunea unele renunțări pe care ea încă nu era dispusă să le facă. 

  Tot cu ajutorul lui a găsit locuința situată într-o clădire cu șase etaje, o garsonieră cochetă și 

cu aer boem la un ultim etaj, fără lift. Chiria era convenabilă, pentru că proprietarii, o 

pereche de prieteni de-ai lui, o preferau închiriată, decât disponibilă și posibilă pradă pentru 

spărgătorii de case.  Împreună au zugrăvit pereții și au făcut câteva reparații; doar strictul 

necesar. Avea o bucătărie reformată și complet utilată, baia era în condiții acceptabile, dar 

mobila era veche și practic inutilizabilă. Miguel i-a cumpărat o sofa confortabilă și o saltea 

pentru patul din dormitor, cadou de casă nouă. Din fericire, n-au fost obligați să urce pe 

scările înguste niciun șifonier, pentru că locuința avea dulapuri încastrate în perete, moderne 

și curate, instalate odată cu reformarea bucătăriei. Spre entuziasmul Francescăi, a fost 

obligată să-și utileze toată bucătăria cu produse noi: și-a cumpărat veselă, câteva oale, tigăi 

performante pe care le visa demult, fețe de masă, seturi de prosoape. Banii adunați nu i-ar fi 

ajuns, dar pentru că avea deja un contract de muncă, a obținut de la bancă un card de credit 

cu care a reușit să plătească o parte dintre produsele demult visate. A trăit fiecare moment 

cu o bucurie nedisimulată, desfăcea fiecare cutie încet, cu răbdare, savurând fiecare mișcare. 

A aranjat în toate pozițiile posibile lucrușoarele pe rafturile curate, le schimba locurile ca și 

cum ar fi fost bibelourile vechi din casa părintească; își trecea palma peste țesătura 

materialelor, se trăgea câte un pas înapoi și le admira, nevenindu-i să creadă că sunt toate 

ale ei.  
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  Avea curajul să facă planuri de viitor și regreta că n-are nicio calificare. Meseria de 

chelneriță o furase de voie, de nevoie, acum se specializa ca secretară la academia de dans, 

dar visa un job care să-i aducă nu doar satisfacția unui salariu, în fiecare lună. Îi avea ca 

modele pe Dani, pe Zita, ba chiar și pe Kosta, care în sfârșit făcea ceea ce-i plăcea. Gândea 

despre ea că n-are niciun talent special, care s-o inspire și s-o ajute să scape din rutina unui 

job banal, dar tot Miguel a salvat-o când i-a amintit că nu mâncase niciun tort mai bun decât 

al ei. Cursurile de patisier costau mult mai mult decât o mașină de mâna a doua pe care visa 

să și-o cumpere, dar în mod categoric prefera să se deplaseze cu bicicleta încă o vreme ca să 

le poată face. A bifat cursurile ca pe un obiectiv nu foarte îndepărtat de îndeplinit în anii care 

vor urma. 

  La scurt timp după ce s-a stabilit în noul apartament, au trecut la planificarea unui viitor mai 

apropiat:  vacanța de vară, primul concediu oficial din viața ei și pe care urma să-l petreacă 

cu Miguel în România.   

 

 

  În octombrie, odată sezonul turistic închis, s-au urcat în mașină și au plecat spre România. 

Miguel a tras obloanele la magazin și a trasat un plan de călătorie. Prima oprire era Italia, în 

casa fratelui ei, stabilit acolo de câțiva ani buni. Între timp, acolo i s-a născut primul nepot, 

un băiat pe care Francesca n-a avut ocazia să-l cunoască. Familia era stabilită într-un orășel 

aproape de Veneția, urmau să petreacă o zi și acolo.  

  Pentru Miguel, cu excepția României, niciuna dintre țările aflate pe traseu nu erau 

necunoscute, așa ca pentru ea. Francesca avea doar experiența călătoriei înspre Spania, din 

care își amintea doar senzația picioarelor amorțite și fascinantele peisaje din sudul Franței, 

când vegetația sub jocul razelor de soare privită de pe fereastra autocarului semăna din ce în 

ce mai puțin cu partea de lume pe care o cunoștea ea. Din lunga călătorie își mai amintea 

doar zorii în care s-a trezit după o noapte chinuită pe scaunul îngust, iar în stânga ei era 

marea. Lumina din autocar era roșie, a întors capul și a zărit discul incendiar care se ridicase 

de jumătate; au fost câteva secunde, autocarul a cotit și răsăritul s-a ascuns printre stânci. 
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Parcările au fost singurele opriri și în niciuna n-avusese timp să admire peisajul, mai degrabă 

se preocupase să-și ocupe un loc la cozile care se formau în fața toaletelor.  

  Au făcut un tur al României și au ajuns din Deltă, până în Bucovina. Pe parcursul călătoriei, 

Francesca nu s-a dovedit a fi un ghid de mare ajutor. Cu excepția faptului că vorbea 

românește acolo unde era strict necesar, Miguel a fost cel care a descoperit obiectivele de 

vizitat din fiecare loc în parte, tot el studia recomandările pentru restaurante, chiar și în ceea 

ce privea specialitățile culinare specifice locului. Astfel că, în final, el a fost cel care i-a 

prezentat țara din care provenea, și nu invers, așa cum ar fi fost de așteptat. Lucrurile s-au 

schimbat când au ajuns în satul ei, acolo unde au parcat mașina și au despachetat valizele 

pentru o săptămână întreagă. O perioadă pe care au dedicat-o exclusiv familiei și celor câțiva 

prieteni pe care Francesca dorea să-i revadă. Miguel a insistat să schimbe mașina de spălat 

primită cadou de la Mișu, pe care maică-sa încă o folosea și să-i cumpere un televizor color, 

pe care l-au instalat în fosta ei cameră.  Au dus-o pe maică-sa la câțiva doctori, i-au plătit 

analize și Francesca s-a străduit să evite orice discuție în contradictoriu cu ea. Chestiune 

destul de dificilă, având în vedere că mama-i reproșa plecarea: 

  - Singura mea fată, tu trebuia să fii lângă mine la bătrânețe, îi șoptea cu răutate. M-ai lăsat 

pe mâna nurorii! 

  În pus era scandalizată de faptul că venise însoțită de un bărbat cu care nu era măritată. „ O 

să-și bată joc de tine, o să te părăsească”, iar Miguel o întreba surâzând stânjenit: „Ce-a zis, 

ce spune?”.  

  În săptămâna pe care cei doi au petrecut-o acasă, mama nu s-a atins de băutură și toate 

replicile aruncate la mânie au fost iertate, în final. La plecare, Francesca a fost ușurată de 

faptul că n-au fost obligați să asiste la una dintre crizele mamei, tot mai dese în ultimii ani, 

după cum îi explica cu tristețe fratele ei. A plecat din sat resimțind o certă eliberare, puțină 

vinovăție și convingerea că-și găsise locul acolo unde se afla acum. Casa-i era în altă parte, 

destinul jucase baba-oarba și un loc necunoscut, ales la întâmplare pentru ea devenise de 

acum locul căruia îi spunea acasă. 

  La vamă, aflați încă pe teritoriul României, Miguel a oprit înaintea punctului de control. Cu 

un gest puțin teatral și o atitudine cursi, deloc caracteristice lui, dar exact pe gustul fetei, a 
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îngenuncheat chiar lângă tabla pe care scria „România” și a cerut-o în căsătorie.  Și totul a 

fost în pofida faptului că replicile răutăcioase ale viitoarei soacre îi trecuseră pe lângă urechi, 

neînțelese fiind; Francesca nu le tradusese niciodată. 

 

 

 

INES 

 

 

  După ce tatăl a lăsat-o la căminul studențesc, nu s-ar putea spune că s-a străduit prea tare 

să redevină cea de dinainte. Toți acei tineri din jurul ei, veseli, gălăgioși, fericiți, au făcut-o să 

se simtă ca-n primii ani de copilărie, atunci când cel mai sigur loc din masia părinților era sub 

plapuma din camera ei. Niciodată nu fusese mai singură pe lume, niciodată monștrii din 

întuneric mai înfricoșători. N-a revenit în cabinetul psihologului, colega de cameră nu și-a 

putut respecta promisiunea făcută tatălui de-a o însoți acolo de trei ori pe săptămână. S-a 

izolat, a lipsit de la cursuri și într-un final previzibil a fugit spre ferma bunicilor. Din nefericire, 

a găsit poarta cea mare închisă și casa ferecată cu lacăte, altfel ar fi intrat și probabil nu s-ar 

fi ajuns la dispariția care a adus la disperare familia întreagă. A regăsit gaura-n gard, acolo 

unde o știa dintotdeauna și a stat preț de câteva ore la mormântul bunicilor, culcată sub 

ulmul imens. Spre înserat a pornit pe șosea, retrăind ultimul drum parcurs alături de bunici. 

În gând le auzea vocea, hohotele de râs ale americanului, incantațiile bunicii, ba chiar și 

lătratul disperat al câinelui care a fugit o vreme în spatele mașinii. Noaptea, la lumina 

farurilor, o furgonetă plină de tineri a parcat aproape de stânca de pe care s-a prăbușit 

Chevroletul; aici era Ines, deformată de plâns, vânătă de frig și neinteligibilă.   

  Era o trupă de artiști ambulanți, care trecea întâmplător prin zonă. Pentru început, i-au 

propus s-o ducă până în cel mai apropiat oraș, dar cum nimeni n-a pus prea multe întrebări, 

nimeni n-a descusut-o și nici n-a dădăcit-o cumva, Ines și-a dorit să rămână în continuare cu 

ei.  
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  Au adoptat-o, pentru că în trupa lor fiecare avea câte o istorie neștiută, un secret, o spaimă 

de care fugea. Ines a rămas cu ei mai bine de un an, iar o perioadă nimeni n-a aflat că era pe 

lista persoanelor dispărute, așa cum nimeni nu i-a aflat drama personală. Trupa ambulantă 

dădea spectacole pe străzile marilor orașe și se muta în permanență, urmărind vara și 

căldura pe harta Europei. Ines și-a câștigat pâinea cu ajutorul acordurilor de chitară, abilitate 

pe care a exersat-o și perfecționat-o nu cât pentru o scenă adevărată, dar suficient pentru 

cele câteva monede pe care trecătorii le așezau în pălărie. Aspectul angelic, fragil și lecțiile 

primite în copilărie de la un chitarist de flamenco, prieten cu americanul și cunoscută vedetă 

locală, i-au permis să supraviețuiască cu bine neașteptatei experiențe de viață.  

  Colegii de trupă au fost discreți, asta până când unul dintre ei i-a văzut la știri fotografia 

printre persoanele dispărute. Atunci s-au sfătuit și au decis spre binele micii lor comunități 

ca Ines să-i abandoneze. Au pus ban pe ban și i-au dat o sumă enormă pentru ei, undeva la 

patru sute de euro, cu care ea trebuia să încerce să revină la civilizație. Tot împreună au ales 

un mic orășel de coastă, au dat un ultim spectacol, au căutat o pensiune ieftină, dar decentă 

și s-au despărțit ca o familie, la poarta încăperii unde Ines își plătise chiria pentru o lună.  

  Tinerei i-a fost ușor să-și găsească un serviciu, orașul fiind aproape de granița franceză, plin 

de turiști; ori franceza nativă, precum și engleza pe care o vorbea aproape perfect i-au 

asigurat urgent vreo trei interviuri, pe care unul l-a luat încă din prima lună când a ajuns 

acolo.  

 

 

  Între timp, fără ca nimic să ajungă la urechile ei, testamentul a fost deschis. Ferma 

aparținea în întregime unicei nepoate, care crescuse alături de ei  și care era acum dispărută 

de pe fața pământului. Pe lângă fermă, drepturile asupra mărcii de brandy create de 

american stăteau în așteptarea semnăturii ei, fără de care niciunul dintre moștenitori nu 

putea lua nicio decizie definitivă. În situația în care nimeni din familie n-a dorit nici să se 

stabilească la fermă, și nici să preia conducerea micii distilării, toate au ajuns în grija 

ajutorului de-o viață a bunicilor, un vecin din satul de pescari. Omul știa totul despre fermă, 
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deținea rețetele lui secrete, dar respecta cu sfințenie dorințele americanului de discreție și 

producție pe scară mică.  

  Dorințe care nu coincideau cu planurile moștenitorilor, dornici să scoată profitul rapid din 

vânzarea fermei, a liniei de brandy și practic a numelui care marca stelele de pe etichetă. 

Cum ambele tranzacții erau imposibile fără semnătura lui Ines, au reușit prin tertipuri 

judiciare să obțină un contract prin care au lărgit producția de brandy. Practic, au închiriat 

linia de brandy unui rus, care a scăzut prețul în detrimentul calității, a triplat producția, astfel 

că familia s-a îmbogățit peste noapte din dividende.  

 

  Rusul era un mafiot multimilionar, exilat la o fermă din vecinătatea americanilor. Urmărit 

internațional și cu rețeaua luată în vizor, reușise să fugă împreună cu familia și o parte dintre 

acoliți, ascunși pe un yacht înmatriculat pe numele unui cetățean rus care, cel mai probabil, 

habar n-avea că deține o astfel de ambarcațiune. A ajuns pe Mediterana, apoi în satul de 

pescari unde a cumpărat cea mai izolată fermă din zonă chiar de pe vremea când bunicii mai 

trăiau. Și-a ridicat o fortăreață în jurul ei, avea inclusiv un drum privat de acces de unde 

oameni lui observau și limitau accesul oricărui trecător, dar mai ales a celor care încă îi 

urmăreau. Banii obținuți ilicit erau depozitați undeva prin paradisurile fiscale, iar acum căuta 

oportunități să spele o parte din ei. I-au atras imediat atenția linia de fabricație pentru 

brandy și ferma izolată, rustică și cu mult teren în jurul ei. În plus, ferma deținea un loc care 

l-ar fi ajutat în alte posibile tranzacții ilegale, sau la o evadare rapidă, dacă ar fi fost cazul. Era 

vorba despre golful cu acces direct de la fermă, unde nu aveai posibilitatea să ancorezi vase 

mari, dar în care puteai ajunge cu bărci de calibru mai mic chiar până la țărm. Pe vremea 

când încă trăiau bătrânii, putea spera doar la o colaborare cu aceștia, la o eventuală 

extindere a liniei de brandy, care i-ar fi adus un oarecare câștig, dar care, mai presus de 

toate, i-ar fi permis accesul la golf, adevăratul scop pentru care încerca să se strecoare în 

viața lor. 

  Scund, cu o piele rozalie acoperită de pistrui și o chelie mascată de câteva șuvițe roșcate, 

rusul încercase de nenumărate ori să intre în viața bunicilor, pe ușa principală. Își dorea să le 

câștige încrederea, pentru ca mai apoi să-și pună planurile în aplicare. La început s-a 

prezentat ca un simplu client. Profitând de vecinătatea dintre cele două ferme, a continuat 



102 
 

lansând invitații la cină, oferind plimbări cu yachtul, neobosit în țelul lui de a le intra sub 

piele. Insistent, a reușit de câteva ori să-l urce pe yacht, doar pe el, pentru partide de pescuit 

în care își trata invitatul demonstrând opulența celor care prețuiesc luxul, mai presus de 

orice altceva. Nona îi mirosise caracterul și refuza categoric orice invitație, șuierându-i 

bunicului printre dinți: „Nu-l vreau în preajma noastră!” Dar bunicul nu avea intuiția Nonei, 

era de o bunătate care uneori friza naivitatea și nu era capabil să depisteze răutatea din 

oameni. N-a văzut niciodată nimic suspect în insistențele lui, nici măcar atunci când a primit 

prima ofertă pentru fermă, o sumă care dubla valoarea ei reală. A continuat să-l accepte 

ocazional în preajmă și să-i refuze mai apoi propunerile de extindere a afacerii cu 

amabilitate, dar suficientă fermitate. Între timp, rusul cumpărase o mare parte dintre 

proprietățile locale, terenuri și câteva case de pescari din satul cel mai apropiat. Mai apoi, și-

a extins aria achizițiilor și construia un imperiu imobiliar, înregistrat pe numele unor 

colaboratori, spălând bani prin tranzacțiile de cumpărare – vânzare, sau de recondiționare 

ale imobilelor. 

  Pe Ines o cunoscuse ocazional, pentru că Nona o ținea cât mai departe de el. Își întindea în 

schimb antenele peste tot, descosea bețivii din bar, trăgea de limbă pe oricine era dispus să-i 

povestească amănunte despre viața celor de la fermă, și nu doar despre ei. Aduna informații, 

de preferință compromițătoare despre cei care urmau să cadă victimă insațietății lui de 

achiziții. Aflase astfel că fata vizita cu regularitate un psihiatru bătrân din orașul învecinat și 

că semăna cu Nona, era singuratică, avea certe probleme de relaționare, detalii cărora nu le-

a dat o prea mare atenție la timpul acela,  dar care s-au dovedit importante mai târziu.  

  Moartea neașteptată a americanilor i-a venit ca o mănușă, chiar dacă un timp și-a văzut 

planurile date peste cap de testamentul lor. Ines era dispărută, el se consola cu contractul de 

închiriere care îi asigura mult doritul acces la golf, când unul dintre colaboratori i-a semnalat 

prezența fetei în zona de nord a Spaniei. I-a fost destul de ușor să-i dea de urmă și să 

contacteze proprietarul imobiliarei unde se angajase între timp fata. I-a oferit acestuia 

exclusivitate în tranzacționarea contractului de vânzare-cumpărare a fermei americanilor, cu 

toate comisioanele uriașe aferente, în schimbul ajutorului pentru a-și duce planul la bun 

sfârșit. Sumele de bani promise și pe care nu le-ar fi putut visa niciodată în contul lui, un 

mărunt agent dintr-o imobiliară obscură, alături de promisiunea de a deveni proprietarul 
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principalei agenții din regiune, au fost suficiente pentru a accepta cea mai simplă tranzacție 

care i se propusese până în acel moment: stabilitatea emoțională a proaspetei lui angajate. 

  Rusul era conștient că moartea fetei în condiții neclare n-ar fi fost cea mai bună soluție și 

nici măcar ardoarea cu care dorea să-și atingă scopul nu-l determina să ajungă la un gest 

extrem. Familia ar fi putut deveni suspicioasă, poliția ar fi putut investiga inclusiv mișcările 

ilegale întreprinse la semnarea contractelor pentru exploatarea liniei de brandy. Orice 

mișcare greșită i-ar fi putut întârzia sau chiar deturna planurile. Nu-și permitea să atragă 

atenția asupra lui, să fie chestionate într-o formă sau alta „bunele lui intenții”; era o situație 

pe care dorea să o evite cu orice preț. Pentru ca toate să meargă așa cum spera, avea nevoie 

de relații bune cu vecinii, avea nevoie de un nume curat. Știind că Ines a avut mereu 

probleme de comportament și că vizita un psiholog de la o vârstă fragedă, și-a dat seama că 

cel mai bun plan era să facă inutilă semnătura ei din actele de vânzare. Dacă reușea într-un 

fel sau altul să obțină un document care s-o ateste pe Ines ca fiind un moștenitor incapabil, 

ar fi eliminat-o din schemă foarte simplu. Pentru asta era suficient ca fata să fie internată 

într-un ospiciu, să obțină un certificat medical în acest sens, și să fie îndepărtată astfel chiar 

de propria familie. Planul lui diabolic era s-o hărțuiască prin intermediul unor colaboratori, s-

o sperie și să-i provoace psihoze, ieșiri nervoase, crize de isterie, toate demonstrabile și cu 

probe pe care le-ar fi pus chiar el la dispoziția tuturor, inclusiv familiei. Chestiunea l-ar fi 

absolvit de orice vină. Nimeni nu și-ar fi dat seama că acolo este mâna lui, pentru că inclusiv 

familia recunoștea faptul că Ines avea o instabilitate psihică evidentă încă din primii ani de 

viață. Singurul lucru pe care trebuia să-l facă pentru asta era să o găsească, după care totul 

ar fi putut fi foarte ușor pus la cale, într-un fel, sau altul.  

  I-au dat de urmă aproape deodată: familia, care o căuta pe cale legală, cu ajutorul poliției și 

rusul, care avea încă o armată de subordonați prin toată Europa. Asta se întâmpla cam la trei 

luni după ce ea se angajase la firma de imobiliare din oraș și avea deja un chek-in de tot 

atâtea luni la pensiunea din oraș.  

  Între timp, Ines habar nu avea că este căutată de mafia rusă. Despre familie, bănuia că este 

disperată și că răscolește fiecare colțișor, dar intenționa să-i contacteze curând, atunci când 

va fi pe picioarele ei, stabilă și cu suficienți bani ca să-și hotărască singură viitorul.  
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  După scurt timp de la angajare, au început problemele la serviciu și o mulțime de oameni 

ciudați au început să o urmărească peste tot.  

 

Querida Nona, 

  Azi la plajă m-am simțit din nou încolțită. De data asta, cei pe care îi suspectez că erau pe 

urmele mele nu vorbeau o limbă slavă oarecare. Vorbeau rusa.  

  M-am așezat pe un șezlong. Am renunțat demult să aleg plajele pustii, acolo unde mergeam 

de obicei. Merg acum la plaja unui hotel, unde este mereu plin. Plătesc un șezlong și să mă 

confund ușor cu o turistă, zic eu. Vorbesc doar franceza. Întotdeauna sunt multe familii, mulți 

copii și sper că nimic nu mi se poate întâmpla, câtă vreme sunt înconjurată de atâția oameni.  

  Astăzi totul părea în regulă, dar după scurt timp au început să se adune șezlonguri în jurul 

meu. La un moment dat, locul era izolat de restul turiștilor. Stăteam singură, într-un cerc de 

tumbonas așezate strategic în jurul meu! Și toate erau ocupate de ruși care mă priveau de 

sub borurile mari ale pălăriilor și din spatele ochelarilor fumurii. O pereche de vârstnici retrași 

la umbră, doi malaci cu aspect KGB-ist, trei tipe suple cu sânii goi, o familie de obezi rozalii cu 

un copil la fel de prăjit ca și ei. În spatele meu aveam doar aleea de bambus pe care circulau 

cei de la bar, iar pe drumul de pe  plajă trecea cu viteza melcului un echipaj de poliție.  

  M–am ridicat de două ori: odată am mers la baie și una dintre fetele cu sânii goi m-a urmat. 

M-a așteptat la ieșire. A doua oară m-am ridicat ca să intru în apă. De data asta, m-a urmărit 

unul dintre malaci. Cel rozaliu. A luat și copilul obez cu el și s-au învârtit în apă doar în jurul 

meu. 

  Pe plajă am auzit doar rusește, de aceea cuvintele în spaniolă le deosebeam atât de clar. Și 

ele erau:  franțuzoaică nebună, plagă de meduze inexistente, fluturi în cap, urmărire...Mi se 

părea că-mi transmit un mesaj. Știu că se cunoșteau între ei cu toții. Chiar dacă o făceau cu 

discreție, își adresau cuvinte și între ei. Mai ales atunci când spuneau în spaniola lor stâlcită 

unul dintre cuvintele cu subînțeles.  

  M-am speriat când am auzit „muerta o desaparecida para siempre” apoi am auzit hohote 

de râs care au întors capetele turiștilor din jurul nostru. M-am ridicat să plec, hotărâtă să 
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ajung rapid acasă și să-mi adun toate lucrurile, să mă mut undeva, poate la Zita pentru un 

timp. Pe alee m-a ajuns unul dintre băieții africani care deservesc plaja privată și mi-a șoptit 

la ureche: „Am eu grijă de tine, te păzesc eu”.  

 

  M-am speriat și am luat-o la fugă. 

Te extraño, 

Ines 

 

 

Francesca 

 

 

  Călătoria în România i-a unit și în plus, l-a făcut pe Miguel să înțeleagă mai bine trecutul ei, 

realitatea care a făcut-o să-și părăsească țara și incredibilul golpe de suerte care a adus-o 

lângă el. N-a fost nevoit să insiste mult cu planurile de căsătorie; la revenirea din călătorie, 

Francesca se mai gândea doar la viitoarea nuntă și toate celelalte dorințe fuseseră pentru o 

vreme amânate. Au planificat o nuntă cu glamour, care urma să satisfacă așteptările mamei 

soacre și a miresei, ale căror dorințe asupra organizării evenimentului coincideau.  Luna mai 

a fost cea aleasă pentru marele eveniment, timpul fiind atunci perfect pentru o nuntă pe 

terasă, iar ziua lungă și blândă. Miguel a contractat un hotel cochet, cu o sală spectaculoasă 

pentru evenimente, care continua cu o terasă spre mare, chiar deasupra golfului privat unde 

urma să fie celebrată ceremonia. Au căzut de acord pentru o ceremonie religioasă, oficiată 

de un preot catolic, spre mulțumirea familiei lui, mai ales a soacrei mari.  Astfel că Francesca 

a avut mintea ocupată pentru o perioadă lungă de timp cu alegerea rochiei, a florilor, a 

culorii și a decorațiunilor; apoi meniul, băuturile, tortul, cateringul. Toate alese doar după 

lungi consfătuiri cu Zita, cea mai bună prietenă a ei și care urma să-i fie nașă de cununie. 
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  Juan a continuat să țină casa în vânzare o vreme. Miguel a cochetat cu ideea de-a o 

cumpăra pentru ei, dar pe atunci era încă plină de okupas și evacuarea ar fi fost un război 

care le-ar fi consumat prea multă energie. Între timp, casa devenise o ruină, barul avea toate 

ferestrele sparte și o jumătate din ușa masivă de la intrare lipsea cu desăvârșire. Înăuntru 

mai rămăseseră doar pereții: tot ce putuse fi valorificat prin vânzare era deja vândut. Juan a 

reușit să facă o înțelegere cu banca și în final, a fost rechiziționată în schimbul datoriei. 

Banca urma s-o liciteze, dacă avea cui. Vânduse camioanele și păstrase doar apartamentul 

din oraș. Era afundat într-o depresie neagră și refuza orice ajutor din partea prietenilor. Visul 

i se încheiase într-un mod dramatic: odată cu casa, cu afacerea, pierduse orice șansă ca 

Francesca să facă parte din viața lui, indiferent în ce calitate: prietenă, parteneră de afaceri, 

angajată... Își deplângea gestul brutal și era surprins de faptul că scăpase de consecințe cu 

atâta ușurință. Pentru astfel de agresiuni, bărbații înfundau pușcăria, iar legile din ultimii ani 

erau extrem de dure. Habar nu avea că doar o mică parte din adevăr ajunsese la urechile lui 

Miguel, poate cea mai suportabilă dintre toate și peste care acesta trecuse, reușind să 

îndrepte situația. Gândul să se autodenunțe i-a trecut și el prin minte, dar experiența anilor 

trăiți l-a făcut să înțeleagă că o astfel de greșeală nu va putea fi niciodată iertată cu adevărat 

de singurii oameni care mai contau pentru el. Niciodată nu le-ar fi putut recâștiga încrederea 

și nici loialitatea.  

  Își căuta scuze, în ziua aceea băuse mult. De fapt, alcoolul devenise cel mai bun refugiu din 

ultimii ani, mai ales după moartea Martei. Renunțase o vreme, atunci când lucrurile luaseră 

o turnură favorabilă pe colină. Odată cu spulberarea speranțelor de redresare a barului, a 

iluziilor false pe care și le făcuse în legătură cu Francesca, bețiile în singurătatea 

apartamentului au revenit în actualitate. În ziua cu pricina, mintea i s-a întunecat la vederea 

cuplului sărutându-se pe aleea barului. Și asta rămânea singura lui scuză plauzibilă, pentru că 

nu era un violator, nu era agresiv, nu lovise niciodată o femeie. Cu atât mai puțin una pe care 

o iubea așa ca pe Francesca. Ar fi vrut să dea timpul înapoi, să șteargă cu buretele acea zi 

nenorocită; ar fi vrut să se așeze în genunchi în fața ei și să-i ceară iertare, apoi să se ascundă 

undeva departe de ochii tuturor, neștiut de nimeni.  

  Dar dintre toate dorințele, mai putea acum s-o îndeplinească doar pe ultima, cea cu 

dispărutul. 
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  Într-una dintre zile, a parcat mașina pe aleea din fața barului, convins că va fi pentru ultima 

dată. Curtea era plină de peturi, saltele murdare, gunoi adunat în grămezi de rafalele de 

vânt, iar ghivecele cu mușcate roz, uscate de acum, erau pline de mucuri de țigară. Între 

timp, casa fusese preluată de bancă, eliberată de okupași, iar ferestrele și ușa principală 

ferecate cu scânduri groase, bătute direct în marginea tâmplăriei. Totul avea un aspect 

dezolator. A urcat pe terasă folosind scările exterioare, ocolind cu greu sticlele sparte și 

grămezile de frunze putrezite. Priveliștea de pe terasă era nealterată, iar revederea ei a făcut 

ca despărțirea să devină brusc dureroasă. Emoția l-a luat prin surprindere și s-a trezit sprijinit 

de margine, cu fruntea pe mână și cu lacrimi în ochi.  A fost clipa în care a realizat că 

pierderea era definitivă.     

  Din stradă a auzit voci. Kosta parcase mașina și povestea cu Pepita, ieșită la poartă în 

halatul dintotdeauna. Lângă ei se aflau o femeie tânără, care purta în brațe un sugar și doi 

copii ce se fugăreau în jurul mașinii. Le auzea vocile, dar vântul puternic împrăștia 

conversația și o făcea imperceptibilă. Chiar în momentul în care a dat să se retragă pentru a 

nu fi observat, Pepita a ridicat privirea și l-a văzut. Și-a dus mâna la frunte, ca să-și ferească 

ochii de soare, iar gestul l-a făcut pe Kosta să-i urmărească privirea. Din acel moment, 

confruntarea cu ei a devenit imposibil de evitat. 

  Kosta urcase întâmplător pe colină, doar pentru a-i prezenta nevestei scenariul în care s-a 

desfășurat unul dintre începuturile care i-au marcat destinul. După cum afirma râzând, un 

emigrant serios, așa ca el, avea mai multe starturi, dar cel de pe colină era cel mai plăcut de 

rememorat. Încă se gândea cu foarte multă căldură la Juan și îl pomenea mereu de bine. Nu-i 

purta ranchiună, dar în mintea lui nu-l asocia pe Juan binefăcătorul, cu agresorul Francescăi. 

Întâmplarea din seara cu pricina rămânea un episod inexplicabil, cumva desprins din context 

și nicidecum asociat celorlalte amintiri evocate de acel loc. Momentul agresiunii i-a produs 

un asemenea șoc, încât nici acum, după atâta vreme, nu era în stare să-și amintească cu 

claritate modul în care a decurs totul. În memoria lui s-a întipărit doar fața ei îngrozită și 

privirea furibundă din ochii lui Juan, o privire pe care n-o recunoștea și pe care s-a străduit 

din răsputeri s-o uite în tot acest timp. Și probabil c-a reușit, pentru că revânzându-l, i s-au 
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șters din suflet toate frământările, ca prin minune: n-a mai văzut în el decât omul care l-a 

ajutat în toți acei ani de singurătate.  

  L-a luat în brațe, chiar dacă Juan și-a ferit privirea și a încercat să se eschiveze de brațele lui 

puternice.  

  - Iartă-mă, Kosta, a șoptit cu voce joasă Juan.   

  De pe bordura șoselei, Pepita îi urmărea tristă. N-a rostit niciun cuvânt, s-a îndreptat spre 

soția lui Kosta, a strâns-o în brațe și i-a șoptit: 

  - Ai grijă de el, are un suflet de copil. 

  L-a ațintit cu privirea pe Juan, lung, pătrunzător, a clătinat din cap a dezamăgire, apoi le-a 

întors tuturor spatele și a închis poarta după ea. 

  Kosta i-a prezentat familia, o dorință pe care în sfârșit o vedea realizată. Juan s-a emoționat 

aflând că fiul cel mic, născut chiar acolo, purta numele lui. 

  - Vino la noi, îți arăt apartamentul, te invit la masă. Bulgăroaica mea gătește foarte bine, o 

să vezi. Hai Juan, te rog, te rugăm! Haideți copii, hai să-l luăm pe sus și să-l băgăm în mașină, 

a glumit Kosta, în felul lui copilăros. 

  Copiii au început să țopăie în jurul lui, bebelușul să țipe, speriat de gălăgie și câinii Pepitei să 

latre isterici. În urma scenei iscate, vecinii au ieșit la porți, iar Juan a cedat, înainte de a fi 

obligat să răspundă asaltului de întrebări venite din partea lor. Au plecat împreună spre 

apartamentul închiriat într-o piațetă centrală a orașului, aproape de școala publică pe care o 

frecventau cei doi copii mai mari. 

  Bărbații s-au așezat pe terasă și Kosta i-a așezat în față un pahar de vin. 

  - Pentru mine nu, Kosta. Nu mai beau nimic de la întâmplarea aia nenorocită. 

  Stânjenit, Kosta și-a făcut de lucru cu colțul feței de masă. A îndreptat niște cute 

inexistente, timp în care își frământa mintea, în căutarea unui subiect de discuție. Altul decât 

cel deschis de Juan. Nu era încă capabil să vorbească despre întâmplare, nu știa dacă trebuie 

să-l compătimească, sau să-l acuze deschis. N-avea nici cea mai mică idee cum să-i arate lui 

Juan că-l îndrăgește și că-l dorește în viața lui, chiar dacă-l consideră vinovat. 
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  - Juan, nimeni nu m-a ajutat când am avut nevoie. Tu mi-ai dat o casă, nu pot uita asta. Și 

nu doar mie, a reușit să rostească Kosta, roșu la față și privind spre piațeta plină de copii. 

  - Ești prea bun, Kosta. Mereu ai fost așa, dar eu nu sunt un înger. Știam ce e corect să fac 

pentru voi, puteam s-o fac, dar am ales să fac ce era mai bine pentru mine. Am fost egoist, 

de fapt. Până la urmă, am pierdut pe mâna mea, cum se spune la cărți. Și ce i-am făcut fetei 

n-are nicio scuză, nici măcar faptul că eram beat. Fata a avut încredere deplină în mine, iar 

eu mi-am imaginat cu totul altceva.  

  - Da, toate pot fi trecute cu vederea, acum suntem toți bine, dar întâmplarea cu Francesca e 

cam greu să fie uitată. Și totuși, acum ce vei face, îți vei petrece toată viața punându-ți 

cenușă în cap? Pe mine de ce mă dai la o parte din viața ta? 

  Momentul a fost întrerupt de soția lui, care i-a chemat la masă. Salonul devenise 

neîncăpător și în centrul lui stătea deschisă masa pliantă, cumpărată cu câteva zile înainte de 

la bazarul din colț. Între îmbucături, Juan le-a povestit despre planurile lui de viitor. Urma să 

plece în curând în satul natal. 

  - Vând tot ce mai am pe aici. Acolo am o casă pe care o repar cu banii ce-i am din vânzarea 

camioanelor. Nu mă mai ține nimic aici. În plus, nu sunt în stare să dau ochii cu Francesca. 

  Kosta i-a povestit despre călătoria Francescăi, despre planurile ei de nuntă; despre reușita 

lui Dani și despre faptul că toți aveau acum o viață mai bună decât speraseră atunci când au 

ajuns aici.  

  - Lasă-mă s-o chem și pe ea, Juan. Stă aici, aproape, ajunge în câteva minute, a insistat 

Kosta. 

  Juan a refuzat categoric și speriat de posibilitatea s-o revadă, a dat să se ridice de pe scaun. 

Gestul brusc a făcut ca scaunul să se răstoarne, Kosta a înțeles că orice întâlnire a lor față în 

față era de neconceput în acel moment și a pus mâna pe telefon.  

  - Atunci să-i dăm un telefon, ce zici? a întrebat, în timp cel ținea de mâneca hainei.  

   Juan a ridicat scaunul, s-a așezat, apoi a încuviințat printr-un gest al capului. Conversația a 

fost scurtă, monosilabică, și-a cerut în sfârșit iertare, chiar dacă n-a căzut în genunchi în fața 

ei, așa cum își dorea cu adevărat să o facă. La final i-a promis că va participa la nuntă.  
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  În salon era liniște, copiii ațipiseră pe canapea și din piațetă se auzeau frânturi de 

conversație și motoarele mașinilor. La sfârșitul întrevederii, Juan era mult mai împăcat cu el 

însuși, iar Kosta simțea că i s-a luat un bolovan uriaș de pe suflet. 

 

 

  Imediat după căsătorie, Francesca i-a înmânat Zitei dosarul roz. N-a ales momentul 

întâmplător, Zita poza într-o persoană împăcată cu alegerile din viața personală, dar 

izbucnea tot mai frecvent, făcea crize de furie aparent nemotivate, urmate de perioade mai 

scurte, sau mai lungi de apatie totală. Raul cădea adeseori victima răutăților ei, iar la câteva 

scene a participat și Francesca, fără voia ei. În fața stuporii acesteia, Zita invoca mereu 

aceleași scuze: bărbații o dezamăgiseră, femeia de care se îndrăgostise îi înșelase așteptările. 

„Nimeni nu merită încrederea mea”. Ori pentru Francesca, cel puțin în cazul relației cu Ines și 

atât cât pricepuse din scrisorile citite, versiunea ei era departe de a fi versiunea completă a 

poveștii. Zita vedea doar o parte a monedei. Trecând peste sfaturile lui Miguel, i-a înmânat 

dosarul și n-a surprins-o deloc prima întrebare pe care i-a adresat-o Zita: 

  - De ce nu mi-ai spus nimic până acum?  

  - Până am înțeles despre ce e vorba am fost convinsă că e mai bine să uiți povestea asta. Să 

nu răscolesc trecutul, am gândit. Dar cred că ar trebui să citești, eu cred că în spatele acestei 

povești se ascunde mai mult decât ai înțeles tu. 

  - Și ce te face să crezi că tu ai înțeles? întrebă Zita. Și de ce crezi că m-ar ajuta, oricum nu ar 

schimba nimic?  

  - Ba ar putea, Zita, poate ar fi chiar acel ceva care te va face să recâștigi încrederea în 

oameni, i-a răspuns Francesca cu aplomb. Cred că e bine să vezi și din prisma celuilalt, Ines n-

a vrut neapărat să te părăsească, o să vezi. N-a fugit de tine, așa cum spui. Și poate vei 

renunța să-i judeci pe ceilalți din cauza celui care te-a violat și a celui care te-a părăsit, și din 

cauza celorlalți care s-au perindat prin viața ta și te-au dezamăgit, într-un fel sau altul. Nu 

sunt toți la fel, nu-i poți trata pe toți la fel, Zita! 
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  Zita a parcurs paginile cu scrisul îngrijit al fostei iubite, o dată, de două ori, de nenumărate 

ori. A încercat și a reușit oarecum să le pună într-o ordine cronologică. Își amintea foarte 

bine plaga de meduze, cea de fluturi, până chiar și dildo-ul dăruit în glumă la una dintre 

întrunirile de sex-tupper, ținute chiar de ea; toate erau în definitiv reale. A râs, a plâns, dar 

mai ales, s-a îngrozit în fața posibilității ca Ines să zacă moartă undeva, neștiută de nimeni. 

Bucuria descoperirii faptului că Ines n-a fugit de relația lor a pălit în fața tulburătoarelor 

destăinuiri din paginile citite. Toate întâmplările despre care îi vorbea Ines ar fi putut fi 

adevărate, așa cum erau o mare parte dintre cele pe care chiar ea și le amintea. Dar dacă 

erau reali și urmăritorii, hărțuitorii, rusoaicele, lucrurile care apăreau și dispăreau din 

apartamentul ei? Spaimele despre care îi vorbea și care pe Zita o agasau, o scoteau din 

sărite, s-ar fi putut petrece nu doar în mintea ei. Și dintr-o dată „Îți promit că nu vei păți 

nimic”, replica pe care i-o aruncase cu indiferență de nenumărate ori, i se părea acum 

dureros de rememorat.  

  Episodul în care Ines descria bărbații care o căutau, precum și misterul apariției ei în oraș, 

au făcut-o să se gândească la eventualitatea ca Ines să fi fost răpită. În fața probabilității de a 

fi moartă, prefera să își imagineze varianta unei răpiri. Întotdeauna a bănuit despre ea  că 

provine dintr-o familie bogată, chiar dacă niciodată n-a primit o confirmare. Era suficient însă 

să-i privești garderoba, bijuteriile puține, dar rafinate, să porți cu ea o discuție, să-i afli 

preferințele în orice domeniu, ca să înțelegi că Ines avea un trecut lipsit de griji financiare. Și 

în absența oricărui motiv plauzibil, din necesitatea de a-și îndepărta din imagine cadavrul 

fostei iubite zăcând într-un loc neștiut de nimeni, Zita a presupus c-ar fi putut fi vorba de o 

răscumpărare. 

  - Cât de oarbă am fost, Francesca! i-a spus într-o după-amiază, așezată pe sofa din salon, cu 

o ceașcă de ceai în mână. Și cu cât egoism mi-am plâns de milă, imaginându-mi că eu sunt 

victima în toată istoria. Femeia asta mi-a acordat toată încrederea, am fost singura persoană 

pe care s-a bazat, singura care ar fi putut-o ajuta, iar eu n-am făcut decât s-o consider o 

nebună, ca toți ceilalți. Și eu care-mi imaginam că-i e rușine cu mine, sau mai bine zis, cu noi? 

Cât de superficială am fost, cât de puțin am cunoscut-o! Se mai poate numi asta iubire? Și știi 

ce e cel mai trist din toate astea: faptul că nici măcar o secundă nu mi-a trecut prin minte că 
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totul ar fi real, că poate exista o fărâmă de adevăr în tot ce spune. Nu i-am acordat nicio 

șansă, Francesca. Și asta mă face posibil părtașă chiar la moartea ei. 

 

 

  Poliția a aflat localizarea lui Ines odată cu primul check-in de la pensiune. A fost spre 

norocul ei. Nu peste puțin timp, imediat după angajare, rușii i-au dat și ei de urmă. Planul 

mafiotului rus a fost destul de ușor de pus în practică, pentru că regiunea era împânzită de 

oamenii rețelei, iar Ines era singură, nu cunoștea pe nimeni în oraș, chestiune care o făcea 

extrem de vulnerabilă. Din nefericire pentru ea, a cunoscut-o pe Zita puțin prea târziu, când 

răul era deja făcut. Hărțuită peste tot, de la serviciu, pe stradă, în casă, pe rețelele de 

socializare, avea deja comportamentul unui psihopat, iar relația cu o femeie, prima ei relație 

de acest fel, n-a făcut decât să-i agraveze fobia socială cu care se confrunta din copilărie.  

  Ca scopul să fie atins, rusul n-a făcut economie, avea o armată de civili pe urmele ei. Erau 

instruiți s-o privească insistent, s-o fotografieze în așa fel încât să fie observați, să șușotească 

între ei folosindu-i numele și apelativul „Rara”. Lucrurile au mers chiar mai departe, șeful ei 

avea duplicatul cheii de la apartament, îi fusese foarte simplu să-și facă o copie când Ines era 

la birou. Controla cu exactitate orele în care ea lipsea de acasă, intra și muta lucruri de la loc, 

decupla netul, îi controla laptopul, citea notițele și privea fotografiile; făcea copii după tot 

ce-l interesa. Tot ce putea fi folosit pentru a o scoate din minți, pentru a o denigra, înfuria, 

pentru a o face să se simtă urmărită și controlată în permanență. În ceea ce-i privea pe 

hărțuitorii plătiți de rus, niciunul nu dorea cu adevărat răul bietei fete; mai degrabă le inspira 

milă. O vedeau speriată și tot mai debilă, pe zi ce trecea. Urmau în schimb ordinele venite de 

sus, cei care coordonau totul își doreau ca fata să cedeze cât mai repede, înainte de-a o găsi 

familia. În niciunul dintre momente viața ei n-a fost cu adevărat pusă în pericol de vreunul 

dintre ei; poate doar de ea însăși.  

  Toate au scăpat de sub controlul lor când fotografiile și filmările postate cu ea au devenit 

virale, iar chipul ei cunoscut chiar și de cei care nu erau plătiți de nimeni. Când Ines a devenit 

un motiv de burla general chiar și pentru necunoscuți. Cei pentru care chipul ei era doar un 

subiect care atrage mulți followers și multe like-uri. Totul s-a transformat într-un bulgăre de 
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zăpadă, care se rostogolea cu viteză și mătura din cale odată cu fiecare postare demnitatea 

și personalitatea lui Ines. 

 

 

  Polițiștii îi urmăreau. Le-a luat puțin timp până au înțeles ce planuri aveau, suficient însă ca 

s-o destabilizeze pe Ines. Fata se dovedise mult mai fragilă decât speraseră, atunci când au 

decis să lase lucrurile să decurgă după planurile agresorilor. Urmăreau rețeaua mafiotă de 

mult timp, iar Ines devenise un pion important în demascarea lor. Era, fără să bănuiască, un 

martor sub protecție. Avea casa împânzită de microfoane, îi ascultau convorbirile telefonice 

și urmăreau toate mișcările de pe rețelele virtuale. O păzeau din umbră, cu intervenții 

discrete, care să nu atragă atenția celor pe care doreau să-i prindă în plasă. Unul dintre 

îngerii păzitori se afla chiar la cabinetul medical, acolo unde Ines se prezenta pentru 

consultații și care era de fapt omul polițiștilor. Așa se explica faptul că doctorița care o 

primea la consultații nu era niciodată medicul ei de familie și purta mereu prinsă de halat o 

broșă uriașă, cu floarea soarelui. Floarea ei favorită. Au fost pe punctul de-a stopa totul 

odată cu așa zisa tentativă de sinucidere - controlată și ea -  când au considerat că-i pun viața 

în pericol. Dar imediat după, Ines i-a surprins cu demisia și mutarea la casa de pe colină, 

mișcări care i-au redat o oarecare stabilitate de moment. Cu precauții suplimentare, au decis 

să-i prelungească coșmarul până când vor ajunge la liderul lor și vor stabili dacă între familia 

lui Ines și rețeaua mafiotă exista sau nu o colaborare.  

  Ines avusese dreptate, avea în permanență și diavoli și îngeri pe urmele ei.  

 

 

  Cei trei polițiști în civil care s-au prezentat la ușa lui Ines în ziua dispariției știau despre ea că 

nu ieșise din casă în ultimele trei zile. Starea psihică i se înrăutățise considerabil, tăiase toate 

legăturile chiar și cu partenera ei, își ținea mobilul închis și era absentă cu desăvârșire de pe 

toate rețelele de socializare. Se temeau pentru viața ei, în special din momentul în care 

fostul ei șef intrase în legătură cu un cetățean de naționalitate rusă, cu aspect de maton, 

aflat în baza de date a Interpolului și recent înregistrat la un hotel din oraș.  
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  Într-adevăr, demisia lui Ines și mutarea ei pe colină, l-au făcut pe liderul rețelei să-și piardă 

răbdarea și să concluzioneze că dispariția i-a servit cauzei la fel de bine. Avea deja contractul 

de închiriere și se folosea de ieșirea spre golf ca și cum ar fi fost în proprietatea lui. Nu mai 

putea risca, ceva din planul lor nu funcționase bine și mirosise câțiva agenți dându-i târcoale. 

Dacă toate ar fi mers conform planului, fata ar fi trebuit să fie deja internată la psihiatrie, iar 

proprietatea să fie în posesia lui. A decis așadar să apeleze la un colaborator, care urma să 

„forțeze” o nouă dispariție a fetei, o chestiune pentru care el urma să plătească o sumă cu 

multe zerouri. Despre modul în care urma să acționeze și cum va duce la bun sfârșit 

acțiunea, îl interesa prea puțin. Lăsa totul pe mâna lui.  

  Speriați de posibilitatea ca lucrurile să le scape de sub control, polițiștii au decis s-o pună pe 

Ines la adăpost, până când vor avea toate dovezile necesare. Încă nu știau dacă familia ei, 

care devenise suspectă odată cu semnarea contractului de închiriere, avea sau nu legătură 

cu tranzacțiile de spălare de bani pe care le făcea rusul. Și ca să nu agite apele, ca lucrurile să 

decurgă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, Ines trebuia să rămână încă departe de familie și 

să dispară fără urmă din calea rușilor. 

  Doi ani a durat ancheta, timp în care Ines s-a ascuns sub un nume fals într-un mic și cochet 

apartament din Montevideo. Când au urcat-o pe avion, însoțită fiind de doi dintre agenții 

care au ridicat-o de pe colină, habar nu avea care urma să fie destinația finală a călătoriei. 

Cei doi i-au explicat doar o parte a istoriei, fără să-i dea toate detaliile asupra anchetei în 

curs, despre suspiciunile asupra familiei și partea finală a poveștii, în care rusul cu aspect de 

maton dădea târcoale casei, mai ales la ore înaintate din noapte. I-au confirmat, în schimb, 

ceea ce știuse dintotdeauna, și anume că hărțuirea fusese reală, ba mai mult chiar, că avea o 

întreagă rețea mafiotă pe urmele ei.  

  Ines își amintea câte ceva despre rusul cu care bunicul ieșea uneori la pescuit și pentru care 

Nona avea o aversiune nedisimulată. N-a fost nicio surpriză să descopere că în spatele lui 

stătea o bandă urmărită internațional, dar a fost uluită să afle despre decizia radicală a 

bunicilor de a-i lăsa ferma. Polițiștii au asigurat-o că familia este în siguranță, dar că, spre 

binele lor, va trebui să stea o vreme departe de ei. I-au cerut să scrie câteva rânduri în care-i 

asigura că este sănătoasă, dar fără o adresă stabilă. La sugestia lor, le-a explicat că se află 

într-o lungă călătorie prin Asia, încercând să se redescopere, promițând că le va trimite din 
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când în când câte un semn de viață. I-au pus în față câteva vederi din India, Filipine, Tailanda 

și alte câteva țări, pe care ei urmau să le expedieze pe adresa părinților, la anumite intervale 

de timp. 

  Apartamentul în care a fost cazată se afla într-unul dintre cele mai vechi cartiere ale 

capitalei Uruguayului, într-o clădire cu arhitectură colonială din zona Ciudad Vieja. Ines s-a 

trezit aici cu o nouă identitate și pe lângă toate documentele proaspăt tipărite, cu o valiză 

plină de obiecte care nu-i aparțineau. Toate lucrurile împachetate cu grijă în ziua dispariției 

se aflau acum într-un depozit al poliției, iar ei i-au fost puse la dispoziție câteva schimburi 

indispensabile, un cont bancar pe numele actual și un card pe care avea o limită superioară 

care-i dădea optimism. A primit un telefon mobil cu o agendă plină de numere de contact la 

care putea apela la nevoie, o hartă a orașului și câteva indicații despre cele mai apropiate 

magazine alimentare.  

  O vreme i-a fost teamă de necunoscutul metropolei, îi căuta mereu din priviri pe cei care-i 

păzeau spatele. Pentru început s-a familiarizat cu strada, în care o alee pietonală plină de 

palmieri împărțea cele două benzi înguste de circulație și unde petrecea ore întregi citind pe 

o bancă, alături de vecinii pensionari. S-a împrietenit cu vechiul și boemul barrio, plin de 

magazinașe exotice, funcționale de zeci de ani, conduse acum de stră-strănepoții celor care 

puseseră primele cărămizi la fundația vechiului cartier. Iar mai apoi cu întreg orașul, 

integrându-se într-un fel ciudat, simțindu-se invizibilă și ca urmare invulnerabilă pe străzile 

pline de necunoscuți, dezinteresați total de prezența ei. I-a luat totuși câteva luni bune până 

a încetat să privească cu suspiciune pe oricine făcea fotografii în preajma ei, până când a ieșit 

în stradă fără o șapcă a cărui cozoroc să-i acoperea fața pe jumătate și fără ochelarii de soare 

care acopereau restul. În mod ciudat, faptul că aflase adevărul și că toate se petrecuseră în 

realitate, nu doar în mintea ei, au ajutat-o să se recupereze rapid. Luptase cu monștrii reali, 

palpabili și în fond, vulnerabili.  

  Prima persoană care a dorit să afle amănunte despre misterioasa necunoscută, chiriașa 

apartamentului de la mansardă, a fost proprietarul băcăniei de la parter, loc în care Ines 

intra zilnic pentru un cortado și un croissant. A aflat că Silvie era o scriitoare venită din 

partea franceză a Canadei și se afla aici temporar, pentru a se documenta direct de la sursă 

despre viața dansatorilor profesioniști de tango. Era o poveste pe care o brodise pe baza 
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identității false primite de la protectorii ei și care i-a inflamat imaginația într-atât încât a uitat 

orice teamă și s-a înscris la una dintre școlile de tango din cartier. Își petrecea timpul între 

vizitele regulate la psihologul recomandat de polițiști, plimbările lungi pe faleza Bahiei de 

Montevideo, recompunându-și amintirile sub forma unei nuvele scrise pe paginile unui caiet 

dictando și dansând la clubul din cartier.  

  Regreta profund scrisorile adresate Nonei și pe care, în graba fugii, le uitase pe colțul 

patului, într-un dosar roz. Acum punea pe hârtie povestea ei de iubire, încerca să-și clarifice 

sentimentele față de Zita și să-și răspundă la unele întrebări. Avea certe îndoieli că lucrurile 

ar fi decurs la fel între ele dacă ar fi fost stăpână pe emoțiile ei, dacă teama n-ar fi făcut-o 

vulnerabilă și dispusă la compromisuri salvatoare. Recunoștea în sinea ei că Zita a fost unul 

dintre acele compromisuri și dorea cu disperare să-și expună toate motivele reale, să 

inventeze chiar unele, pentru a trece peste vina pe care o resimțea. Scria cu disperarea 

singurătății depline cu care se confrunta și cu convingerea clară că Zita va parcurge în viitorul 

nu foarte îndepărtat paginile pe care i le dedica în întregime.  

  Nu mai știa nimic despre ea, evitase să pună orice întrebare referitoare la fosta iubită și la 

copiii ei, din teamă pentru siguranța lor și dintr-o certă lașitate. Cunoscând-o pe Zita, îi era 

foarte ușor să-și imagineze reacția avută la dispariția ei, absența oricărui bilet de despărțire, 

a oricărui indiciu despre o posibilă destinație. În ultimele săptămâni o ocolise intenționat, 

telefoanele și mesajele rămâneau fără răspuns, Zita era furioasă, dar decisă să nu renunțe la 

relația lor.  

  Ordonându-și gândurile, Ines realiza tot mai clar că n-o iubise pe Zita. Și că, cel mai 

probabil, nici Zita n-o iubise, cel puțin nu destul cât s-o creadă; părea imposibil să iubești pe 

cineva pe care nu-l cunoști și nu-l înțelegi deloc, așa cum se întâmplase în cazul lor. Cu cât 

analiza mai mult reacțiile Zitei relativ la întâmplările trecute, cu atât se simțea mai frustrată, 

mai înstrăinată de amintirea ei, de amintirea lor; mai ales acum, când știa că totul se 

întâmplase în realitate. Dar și-o imagina pe Zita, cu firea ei tumultoasă, trecând de la stări 

furibunde până la depresii profunde provocate de dispariția ei subită. Și asta o întrista peste 

măsură. 
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  Între timp, poliția aduna, printre altele, dovezi ale bullyingului pe care Ines îl suferise, și în 

mod concret, probe care să-l pună sub acuzare pe fostul ei șef. Aveau suficiente dovezi 

incriminatoare referitoare la legăturile cu mafia rusă, iar acum completau dosarul cu cele 

legate de abuz în serviciu, intrare prin efracție, hărțuire psihologică și instigare la hărțuire. 

Specialiștii IT din departament au analizat și măturat toate rețelele de socializare, au 

descoperit fotografii urcate pe conturi false, cu hashtag-ul #larara, în care Ines apărea în 

diferite ipostaze umilitoare. Colaje și filmulețe prelucrate prin aplicații aflate la îndemâna 

oricui, cu intenția clară de-a o defăima, unele dintre ele făcute chiar la locul de muncă și în 

propriul apartament. În unele fotografii apărea și Zita, momente de intimitate dintre cele 

două. Din fericire, Ines n-a ajuns niciodată să vadă toate aceste postări, fiind șterse în timp 

de agenții de poliție, și probabil, dacă ar fi ajuns să le vadă, influența lor ar fi fost deja 

nesemnificativă. 

  Când dosarul a fost completat cu suficiente probe, i-au arestat printr-o acțiune care s-a 

desfășurat simultan, condusă direct de Interpol. Au intrat și în posesia înregistrărilor video 

de supraveghere din firmă, astfel că au putut cu ușurință asocia unele dintre fotografiile în 

cauză, cu locul de muncă al acesteia. A fost momentul în care au citat-o pe Zita și misterul 

dispariției a fost clarificat pentru cei care o credeau dispărută pentru totdeauna.  

 

 

  S-au reîntâlnit după ce ancheta a fost declarată oficial finalizată. Zita, spre surprinderea 

tuturor, era încă măritată cu profesorul de tango, care se dovedise un tată perfect pentru 

copii și un punct de echilibru pentru mama lor. Zita era mult mai calmă și mai controlabilă 

decât oricând, dar o parte din flama ei părea stinsă pentru totdeauna. Reîntâlnirea a fost 

extrem de formală, abia ce s-au strâns în brațe cu răceală, fiecare gândind despre cealaltă că 

a greșit mai mult. Zita, că i-a vorbit prea puțin despre trecutul ei instabil; Ines, că a stat lângă 

ea indiferentă, privind-o cum se degradează.  

  În adâncul sufletului însă, fiecare își resimțea propria vinovăție cu durere vie,  profundă, ca 

tăișul ascuțit al unui cuțit direct în carne. Și pentru că rănile încă sângerau, erau deschise, 
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prefereau să afișeze doar amabilitatea care mai încape între două persoane care s-au iubit 

cândva. 

  Între timp, Zita devenise o creatoare de bijuterii apreciată, avea brandul ei și petrecea mai 

mult timp în atelier, decât în studioul de dans. Acum cosea poșete, curele, mici articole de 

vestimentație în care integra o parte dintre bijuteriile create. Se îngrășase, oasele îi ieșeau 

mai puțin în evidență, dar purta părul la fel, lung și neîmblânzit. Orele petrecute în atelierul 

de creație o îndepărtaseră de restul lumii, copiii erau mari, își purtau singuri de grijă. Furia 

din trecut se domolise, dar îi rămăsese o tristețe pe care n-o gestiona cu înțelepciune și care 

o transformase iremediabil. 

  Reîntâlnirea n-a făcut decât să-i confirme lui Ines că aventura a fost pentru ea un gest 

disperat, un colac de salvare de care s-a agățat în ultimul moment. Zita a fost Nona și 

Americanul, plapuma sub care se ascundea pentru a căuta protecție. A avut nevoie de mult 

timp și multe ședințe de terapie ca să-și vindece rănile, să rememoreze doar amintirile 

frumoase din perioada în care au fost împreună. Pentru că, fără îndoială, ele au existat.  

Amândouă se simțeau mai degrabă stânjenite în prezența celeilalte. Au încercat, și-au oferit 

mai multe șanse; s-au vizitat o vreme, Ines i-a cunoscut soțul, copiii au stat a ferma ei de 

câteva ori, dar apropierea lor nu s-a mai produs niciodată. Astfel că relația lor s-a decantat 

într-o prietenie la distanță, susținută prin câteva convorbiri telefonice pe an.  

  Ines s-a mutat la ferma bunicilor, bine întreținută, încă înfloritoare, fapt care se datora 

abnegației depuse de vechiul și fidelul angajat. Linia de producție era momentan oprită, în 

așteptarea deciziilor actualei proprietare. Ines s-a simțit depășită de situație și a apelat la 

unul dintre verișori, dispus să se stabilească la fermă, ambii determinați să gândească și să 

coordoneze împreună viitorul producției de brandy. I-a oferit jumătate din afacere, cu 

condiția ca linia de producție să revină la ceea ce fusese atunci când încă trăia bunicul, să 

respecte întru totul rețetele și principiile lui despre brandul creat.  

  Au pierdut ceva bani din cauza rezilierii contractelor pe care rusul le semnase în absența ei,  

dar nimic nu li s-a părut un sacrificiu prea mare ca să respecte tradiția casei. Singurul lucru 

care s-a schimbat la fermă a fost bodega, pe care au amenajat-o pentru degustări și care a 

devenit cu timpul una dintre principalele atracții turistice din zonă. Ines s-a ocupat personal 

de amenajări și design, și tot ea a fost cea care a condus pentru început grupurile de 
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vizitatori. Afacerea s-a dezvoltat, au organizat cursuri de oenologie și au sfârșit prin a angaja 

doi dintre proprii absolvenți. Au construit câteva bungalouri și a fost singura dintre investiții 

cu care mai mult ca sigur, Nona nu ar fi fost de acord: n-ar fi acceptat niciodată ca niște 

străini să fie găzduiți în spatele zidului înalt care le înconjura proprietatea.  

  Ines și-a găsit echilibrul care n-a mai fost decât arareori tulburat de chestiuni cotidiene, 

peste care reușea să treacă cu candoare. A continuat să frecventeze psihiatrul din 

adolescență până când a ieșit la pensie, după care l-a vizitat ca pe un bun prieten, până la 

moartea lui. N-a încercat să găsească un altul, își domolea temerile scriind într-un jurnal 

dialoguri imaginare fie cu Nona, fie cu bătrânul psihiatru, imaginându-și-o pe bunica citind cu 

voce tare sub lampa din bucătărie. Deși fizic era foarte diferită de Nona, cu timpul a început 

să semene tot mai mult cu ea, să vorbească fantasmelor care populau bătrâna fermă, să 

umble mereu însoțită de câini și să stabilească o certă distanță față de oamenii cu care 

inevitabil venea în contact. Munca la bodegă a obligat-o însă să rămână  cu picioarele pe 

pământ și a transformat-o într-o persoană mult mai sociabilă decât s-ar fi crezut vreodată că 

va fi. Diferențele dintre ea și Nona au fost până la urmă majore, Ines nu era nicidecum o 

persoană populară, dar personalitatea ei impunea respect în comunitatea din care făcea 

parte. Un respect pe care Nona, în ultimii ani de viață, îl pierduse în oarecare măsură. Ines 

era departe de a fi percepută precum la rara nepoată a bunicii ei.  

  Nu s-a căsătorit niciodată și în final, cea mai mare aventură a vieții ei a rămas Zita. Spre 

deosebire de aceasta, care s-a transformat într-o matroană rubicondă, cu coama sălbatică și 

explozivă, traversată de șuvițe albe, Ines a avut aceeași greutate de silfidă până la moarte. Și-

a scurtat părul, l-a decolorat și a adoptat un stil colonial, care se potrivea perfect cu 

activitățile de la fermă. Afacerile conduse de cele două femei care și-au intersectat destinele 

pentru un scurt moment al vieții au devenit repere. Ambele au marcat locul prin care au 

trecut. Școala de dans a Zitei s-a transformat într-o academie de renume, care a scos ani la 

rândul campioni la dans, iar bijuteriile ei erau cumpărate de vedete, inclusiv la Hollywood. Pe 

lângă atelierul de bijuterie, a deschis în timp o croitorie în care crea modele după propriul 

gust, hainele de flamenquita explozive și pline de culoare pe care încă obișnuia să le îmbrace. 

A angajat femei din cartier și a lucrat până când vederea a lăsat-o de tot. Împreună au creat 

o linie de modă de inspirație etnică, produse cu materiale importate direct din India, de la 

mici fabricanți locali. A căutat mereu să colaboreze cu comunități sărace, fără alte surse de 
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venit decât propriile mâini și priceperi. Și în special, cu femeile din aceste comunități. Deși 

niciodată n-a ajuns să vândă în serie, hainele și bijuteriile ei au creat un trend important de 

promovare a etnicului, a impulsionat colaborarea cu astfel de comunități care produceau 

materiale sustenabile, vopsite natural, prin tehnici tradiționale. Era cunoscută în cele câteva 

sate de unde își aducea materia primă drept Mama Zita; dădea de lucru femeilor din 

comunitate, se implica direct la bunăstarea lor, le ajuta să-și trimită copiii la școli și să obțină 

burse la universități importante.  

  Zita a murit la 95 de ani fiind perfect lucidă și în plină activitate, deși petrecea mai mult 

timp în scaunul cu rotile. A predat ștafeta unor orfane pe care le-a adus din India, luate încă 

de mici sub protecție. Dispariția ei a fost doar fizică, pentru că moștenirea lăsată de ea a 

continuat să aducă bunăstare în viața celor cu care a colaborat, iar spiritul ei a rămas în toate 

mamele și fiicele, în trendul pe care l-a creat și care a pus amprentă pe o bună parte dintre 

oamenii cu care a intrat în contact. Zita în sine a fost un brand, a adus muzica și dansul în 

viața unora, iar prin arta ei a reușit să aducă bunăstarea unor comunități întregi. 

  Destinele lor, deși paralele, s-au împletit într-un fel ciudat. Ines și-a descoperit aptitudinile 

de pedagog moștenite pesemne de la Nona și a deschis porțile academiei lor pentru copii. 

Cursurile se desfășurau în natură, în bodegă, organizau ateliere de creație, lectură, de 

gastronomie și limba franceză. Ea se dedica în special copiilor cu autism, se regăsea într-un 

fel în ei. Toată viața se simțise cumva pe marginea lumii, ca și cum o groapă între ea și restul 

omenirii rămânea mereu neastupată și periculos de aproape. S-a apropiat de copiii pentru 

care lumea era tot atât de îndepărtată și particulară, încercând să și-i apropie și să se 

înțeleagă pe ea, prin intermediul lor.  

  Linia de brandy a rămas sub patronatul verișorului ei, din fericire acesta a respectat 

cerințele bunicului, n-a făcut niciun rabat calității, în favoarea câștigului. Ferma lor relativ 

mică a ajuns în schimb să creeze tendințe și a devenit mai mult decât un brand.  

  Ines a sfârșit prin a fi una dintre cele mai respectate femei de afaceri din zona de sud a 

Spaniei, admirată și iubită de comunitatea în viața căreia s-a implicat până în ultima zi a 

vieții. A murit liniștită, în patul ei, înconjurată de propriile fantasme care au acompaniat-o în 

tot restul vieții. 



121 
 

Francesca 

 

  Nunta lui Albert cu Francesca a fost exact așa cum a visat-o mireasa, sau poate chiar mai 

mult decât visase vreodată. Cu o rochie de prințesă, Francesca a pășit spre altar condusă de 

fratele cel mare, într-o biserică de rit catolic, spre mulțumirea mamei soacre. I-a fost alături 

toată familia, inclusiv mama. Frații au adus-o cu mașina din țară și au făcut o escală la cel 

stabilit în Italia. A vizitat astfel pentru prima dată casa fiului ei, iar după toate probabilitățile, 

și pentru ultima. Bătrâna era slăbită și pe jumătate senilă, uita numele propriilor copii și 

adeseori uita că nu este mama, ci bunica nepoților.  

  La nuntă au agățat-o de brațul lui Juan, care și-a acceptat misiunea cu seriozitate, spălându-

și astfel câteva dintre greșelile trecutului. Kosta a venit însoțit de micul lui clan; nevasta lui 

vorbea spaniola perfect, în timp cel el mai încurca cuvintele și folosea un dialect propriu, 

uneori neinteligibil. Continua să fie extrem de fericit și avea și de ce: își adora nevasta, care îl 

trata ca pe unul dintre copii, îl alinta și dacă era nevoie, vorbea spaniola în locul lui.  

  Kosta, Dani și Francesca au rămas prieteni și practic, pentru fiecare dintre ei, ceilalți au 

înlocuit familia care le lipsea. Kosta a fost în schimb singurul care a continuat să-l viziteze pe 

Juan, retras la fermă și izolat de restul lumii. Copiii îi spuneau Abuelo. Dani s-a însurat până 

la urmă cu o columbiană voluptoasă, dar minunea a durat destul de puțin. Cu meseria din 

care câștiga bani frumoși, lipsea de acasă în toate weekendurile, la toate sărbătorile, iar în 

final, femeia s-a plictisit de așteptare și a intentat divorț. Nu înainte de a-i face o fetiță 

superbă, cu pielea măslinie și cârlionți, așa ca ale mamei. Dani devenise un star al vieții de 

noapte, călătorea mult și finalul matrimoniului fusese spre binele amândurora. Era extrem 

de pasionat de meserie și oricât ar fi fost de îndrăgostit de columbiană, i-ar fi fost imposibil 

să mențină același ritm, pe ambele planuri.  

  Crăciunul de pe colină organizat împreună a fost de fapt primul dintre multele sărbători 

care au urmat. Au continuat să se ajute, și-au îngrijit copiii unii altora, și-au împrumutat bani, 

mașini, au împărțit necazuri și bucurii. Zita și Miguel au învățat românește, iar sărbătorile lor 

includeau întotdeauna câte puțin din toate tradițiile: locale, românești, bulgare, sud 

americane. Copiii lor au crescut împreună și rolul de mătuși, unchi, verișori au fost preluate 
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de adulții din grup. Familia s-a extins la rudeniile lui Miguel, câțiva colegi de la academia de 

dans, doi frați de-ai lui Raul ajunși și ei pe acolo, o verișoară a bulgăroaicei venită cu familia, 

câțiva prieteni de-ai columbienei, rămasă și ea în marea lor familie. În timp, tradițiile s-au 

amestecat între ele, așa cum au făcut rețetele culinare și limbajul pe care-l foloseau, atunci 

când comunicau între ei. Un amestec de cuvinte importat din vocabularul fiecăruia, un fel de 

cod secret al familiei #lacolina. S-au creat obiceiuri noi, rețete originale, pe care copiii lor le-

au preluat și au continuat să le diversifice, în spiritul celor învățate de la predecesorii lor. 

  Francesca și Miguel au stat doi ani la apartamentul de pe malul mării, până li s-a născut 

primul băiat. L-au botezat Carol Miguel, după fratele ei mai mare și după tată. Copilul era 

blond, cu pielea albă și ochii mamei, vesel, îndesat și pocnind de sănătate. Francesca l-a 

alăptat până spre un an, se întremase și avea un belșug de lapte care uneori se încăpățâna să 

explodeze prin țesătura bluzelor. Miguel era fascinat de femeia care devenise, maternitatea 

îi dăduse aripi, era perfectă în rolul de mamă și de nevastă. Dar nu doar atât, Francesca s-a 

înscris la școala de gastronomie și a terminat cursurile de cofetar, avea mașina ei, o mulțime 

de prieteni și o determinare pe care ți-o poate da doar încrederea în tine. Francesca știa că 

este cea mai norocoasă femeie din lume, știa că este iubită și toată ființa ei reflecta asta: era 

mai frumoasă decât oricând. 

  Când a rămas însărcinată cu al doilea băiat au cumpărat o casă frumoasă pe colina unde 

începuse toată istoria Francescăi, și a lor, ca pereche. Necesita multe reparații, dar aveau 

suficient timp până la nașterea copilului. Francesca se angajase cu o jumătate de normă la 

una dintre patiseriile de pe strada principală, îi lua doar câteva minute până la locul de 

muncă. Dimineața lăsa copilul la bunici, se ducea la muncă, iar Miguel se ocupa de 

amenajările viitoarei locuințe.  

  Urma să nască undeva prin luna mai, sarcina evolua normal, dar la jumătatea lui februarie 

au primit de acasă o veste care i-a făcut să se urce rapid în mașină și să pornească spre 

România. Mama Francescăi suferise un atac cerebral și era internată la urgențe.  

  Au condus fără oprire, Francesca mai puțin, doar câteva ore. N-au oprit să doarmă în Italia, 

așa cum făceau de obicei. Au ajuns la vamă când se întuneca deja, Miguel era obosit, iar 

veștile de la spital nu erau deloc bune. Era o ceață deasă, șoseaua alunecoasă și Francesca 

adormise în scaunul din dreapta. Miguel conducea încet, deslușea cu greutate banda de 
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asfalt umed, nesemnalizată și plină de gropi. Un zgomot înfundat l-a trezit din amorțire, 

airbagul l-a izbit cu putere, apoi mașina s-a oprit brusc, într-un amalgam de cioburi, fiare, 

lemne și sânge.  

  L-au găsit lângă mașină, îngenuncheat în fața scaunului în care copilul țipa, trezit cu 

brutalitate de accident. Era în stare de șoc, n-a știut exact ce s-a întâmplat, a aflat doar a 

doua zi, la spital. Mașina s-a înfipt într-o căruță care circula fără semnalizare și purta câțiva 

bușteni, ieșiți mult în partea din spate. Unul dintre ei a izbit din plin partea dreaptă, a 

traversat parbrizul și a zdrobit corpul Francescăi. A fost ucisă pe loc. Miguel a avut doar 

câteva răni ușoare, iar copilul aflat în scaunul instalat chiar în spatele lui a scăpat neatins. 

Mama Francescăi a murit în aceeași noapte cu fiica ei, iar Miguel a ajuns cu ambulanța la 

același spital în care era internată bătrâna. N-a participat la înmormântare, după doar două 

zile de spitalizare s-a repatriat cu corpul Francescăi și cu Carol Miguel. I-a incinerat trupul 

acasă, în orașul de pe coastă, apoi i-a împrăștiat cenușa pe mare, cu o ceremonie simplă, la 

care au participat doar apropiații.  

 

  Miguel s-a stabilit pe colină și nu s-a recăsătorit niciodată. A terminat renovarea casei după 

planurile pe care ambii le-au avut, a continuat să frecventeze marea familie formată pe 

colină și să-și educe copilul așa cum credea c-ar fi vrut mama lui. Respectându-i tradițiile, 

învățându-i limba, cultura și obiceiurile cărora aparținea prin sângele Francescăi. Copilul a 

crescut frumos, avea trăsăturile mamei, ochii albaștri-verzui și zâmbetul ei radios, prin care-i 

lumina de acum pe toți de dincolo de moarte. Francesca n-a fost niciodată absentă din viețile 

celor care au iubit-o; de fapt, această româncă micuță, aparent fragilă și un poco simplona a 

fost liantul care a unit marea familie de pe colină, iar lumina ei a rămas să-i călăuzească în 

toți anii care au urmat. Și în fiecare dintre cei care au fost binecuvântați cu prezența ei.  

  Miguel n-a părăsit niciodată colina, marea lor familie, a rămas în orașul de pe coastă și a 

trecut zilnic pe drumul care șerpuia abrupt, acolo unde farurile mașinii luminau un zid de 

piatră pe care scria cu vopsea neagră: 

 

                                                                   FIN DEL MUNDO 
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Epilog 

 

 

  După moartea lui Ines, printre hârtiile ei cineva a găsit o scrisoare, printre multe alte pagini 

scrise cu o caligrafie ordonată și îngrijită. Pe ea se putea citi: 

 Querida Nona, 

Au trecut câțiva ani de când s-au întâmplat toate. Și de când am aflat că unele chestiuni 

despre care ți-am scris au fost reale, nu doar în mintea mea. Pe unele sunt convinsă că 

imaginația mea le-a exagerat. Chestia cu fluturii, o fi fost o invazie nevinovată, dar mie mi se 

păreau insecte malefice, ieșite direct din gaura infernului, deschisă chiar în piața centrală a 

orașului. Sau coincidențele cu internetul, cu telefonul care se întrerupea mereu. Or fi fost 

chiar coincidențe. Stranii, dar posibile, e adevărat. Sau oamenii care mă urmăreau, poate nu 

erau chiar toți plătiți s-o facă, sunt sigură acum că unii aveau și alte treburi de făcut, mult 

mai bune decât să mă urmărească pe mine. Sau mașinile, fantomele de pe trotinetele 

electrice, o parte dintre turiștii de pe plajă, pe care i-am luat drept KGB-isti, sau mafioți, sau 

băieți răi. N-or fi fost toți răi, așa cum am spus. Despre plaga de meduze nu știu ce să spun, 

pentru că eu chiar n-am văzut meduze, după cât de mare era alerta pe care o anunțau la 

megafoane.  

Dar știi, mă gândesc acum, încercând să privesc de undeva de sus, de dincolo de emoții, așa 

cum analizezi ceva care i s-a întâmplat altcuiva, nu ție. Și e foarte greu, după ce știi că unele 

au fost reale, iar altele au fost probabil doar în imaginația ta să tragi o linie și să delimitezi 

exact de unde începe realitatea și unde se termină. Unde a început nebunia și de unde doar 

răutatea celor care s-au lăsat cumpărați?  

Dacă asta m-a afectat? Oare cum ar putea să nu te afecteze, oare cum ai putea uita unele 

cuvinte și hohotele de râs, cum ai putea trece peste răutatea gratuită a unor necunoscuți? Și 

peste indiferența celor de lângă tine? 

Dacă am mai fost vreodată la fel ca înainte? E greu de spus, Nona, dar m-am străduit. Și mă 

lupt în continuare s-o fac. Sunt întâmplări în viață pe care le poți uita, oameni pe care îi poți 

ierta. Sunt obiecte pe care le poți pierde și care să nu-ți lipsească niciodată, iubiri de poveste 

din care te poți desprinde. Sentimente care se transformă, dureri care se atenuează în timp, 

amintiri care se spală de cenușă. Dar rămân falii enorme în viața noastră care se deschid 

definitiv și care nu pot fi trecute, nici măcar în zbor. Nici măcar în vis, acolo unde putem 

zbura, dacă dorim. Cratere enorme, întunecate și cețoase, cărora nu le vezi nici fundul și nici 

marginile. Ori astea nu le mai poți niciodată trece, oricât de întinse ți-ar fi aripile. Și rămân 

între tine și restul lumii pentru totdeauna, îți dorești să le treci, planifici să o faci în fiecare 
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dimineață. Dar odată ajuns pe marginea lor te cuprinde panica neputinței și odată cu ea, 

convingerea că vor rămâne pentru totdeauna acolo. Și îți duci viața așa, încercând să privești 

cât mai rar în direcția lor, te obișnuiești să simți doar ce vrei, să auzi când vrei, să vezi ce vrei, 

orice altceva, dar nu ceața care se ridică din craterul acela blestemat. Și mugetul malefic care 

îți amintește în fiecare zi că lumea nu e așa cum ai crezut-o tu și nici așa cum ai vrea tu să fie. 

Că oamenii pot fi cumpărați de un pumn de monede și sufletul lor se dizolvă la primul sunet 

metalic pe care îl fac, atunci când se împrăștie pe caldarâm.  Și e greu să ți-l mai păstrezi pe 

al tău intact, atunci când știi toate astea. Greu și obositor.  

Dar continui să mergi înainte, privind doar în ochii câtorva. Cei aleși de tine. Mergi înainte cu 

capul drept, uneori cu ochii închiși, alteori cu urechile astupate, și vrei să mergi înainte, cu 

toate că știi că în toată viața care îți mai rămâne de trăit, nu vei mai cere niciodată ajutor, 

nici chiar atunci când vei avea cu adevărat nevoie. Uneori simți că cel mai simplu lucru pe 

care îl mai poți face este pur și simplu să mori, dar știi că salvarea stă întotdeauna în propriile 

tale puteri. 

 

Por siempre y para siempre, 

Ines 

           

                                                                            SFÂRȘIT 

 

 

dicționar de buzunar   #findelmundo 

* abrazos - îmbrățișări 

* acercaos a ver la rara - apropiați-vă s-o vedeți pe ciudata, spus de un spaniol din sud, cu 

puternic accent andaluz 

* atico - mansardă, apartament construit sub acoperiș 

* barra - partea barului propriu-zis 

* belen - decorațiune specifică pentru Crăciun, caută pe internet imagini 
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* bocadillos - sandviciuri, dar ei le fac mari, pe baghete, extrem de diversificate și bune rău 

* burla general - batjocură generalizată 

* caseras – făcut în casă 

* charla - la o vorbă, am zice noi 

* chica - fato, cum zic ai noștri 

* chicas rumanas - fetele românce, româncele 

* chille, quesadilla, tortilla - mmmmm, yammi, sunt sigură că știți 

* chiquilla - copilă, fetișcană 

* chiringuito - bar, un bar simplu și vesel, situat de obicei pe o plajă minunată; nu neapărat, 

dar preferabil 

* cortado - cafea scurtă, cu lapte, fff bună, recomand 

* cuidado con nuestra chica - ai grijă cu fata noastră 

* cursi - siropos, kitschos 

* dildo - caută în sex shop, sau search pe Google 

* eres mia - aici, cu sensul de „îmi aparții” 

* es mas que un hermano para mi - e mai mult decât un frate pentru mine 

* fideua de marisco - o mâncare delicioasă, cu fructe de mare și paste 

* fin del mundo - în sensul de „aici se sfârșește lumea” 

* flairtending - caută videoclipuri pe YouTube, vei vedea; nici eu nu știam că îi spune așa 

* gallego - din Galicia 

* gilipollas - uf, greu de tradus. Prost de dă în gropi, să spunem. Mai mult decât imbecil. 

* golpe de suerte - noroc orb, cum am spune noi 
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* gominolas - sincer, habar nu am să traduc, sunt ceva dulciuri care seamănă cu ursuleții de 

la Haribo, dar sunt mai multe forme și arome 

* guapa, listo todo? - frumoaso, e pregătit totul? 

* haine de gitana flamenca - costum tipic de flamenco, extrem de frumos și viu, exact ca și 

muzica flamenco 

* hombre - bărbate, omule, men 

* la vieja rara - spaniolii au un fel foarte frumos de a-și alinta nevestele, le spun uneori „mi 

vieja”. Înseamnă „bătrâna mea” tradus mot-a-mot, dar este spus fără niciun sens peiorativ, 

mai degrabă ca un alint. Aici cu sensul de „bătrâna ciudată a americanului”. 

* liquidacion por traspaso - cu sensul de „lichidez stoc în vederea închiderii” 

* malabares - torțe cu făclii, dintre cele folosite la circ pentru acrobații 

* mariachi - ceva pentru care aș plăti și eu să-mi cânte, în timp ce aș savura câteva 

quesadillas de la mama lor 

* masia – domeniu care cuprinde locuința, terenul, noi cred că am putea să-i spunem fermă 

(și nu chiar) 

* maton - ucigaș plătit, sicar 

* muerta o desaparecida para siempre - moartă sau dispărută pe vecie 

* no te conviene - nu e de tine, am spune noi 

* novia - gagică, prietenă, logodnică 

* patatas bravas - cartofi prăjiți cu sos bravas, foarte bun. Recomand! 

* pero hasta que pase, te mando un beso en el cielo - dar până să se întâmple, îți trimit un 

sărut în cer 

* puticlub - club în care unele persoane plătesc nu doar pentru băuturi, ci și pentru sex 

* rasta – stil de coafură, codițe încâlcite, sau cu câlți  
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* que dices, guapa? - ce zici, frumoaso? 

* querida Nona - iubită Nona 

* siesta - un bun obicei spaniol, practicat la miezul zilei. 

* solteronas - necăsătorite mai coapte 

* tapas, piñata   - sunt absolut sigură că știți ce sunt 

* te extraño - îmi lipsești, ba chiar mai mult decât atât. Este superlativul lui mi-e dor. 

* tumbona - șezlong 

* un poco simplona - cu sensul de puțin cam naivă, puțin ingenuă 

* urbanizacion – cartier nou de locuințe, în afara zonelor intravilane; cartiere satelit, 

construite de dezvoltatori imobiliari. 

*gambon - o langostină uriașă 

*nena - fetiță; aici cu sensul de baby, păpușă, drăguță 

*okupas - „chiriaș” fără acordul proprietarului. 

 

Notă suplimentară: cuvintele ca urbanizație, okupași, masie, belenuri (și-or mai fi), am optat 

să le las în forma în care le-am scris de la început. Îmi cer scuze dacă vă zgârie auzul (pe bună 

dreptate), și vă asigur că vocabularul meu denaturat este cel vinovat; denaturat de plecări, 

întoarceri, câștiguri și pierderi, rezultate în urma acestor strămutări. Îndrăznesc să afirm că 

mulți dintre cei care au pățit ca mine, suferă de aceleași defecte de vorbire. Să fim scuzați! 

 

 

 

 

 


