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1

Atunci mi-am dat seama că doar ura mă mai ține în viață. 
E singurul motiv pentru care sunt aici. Singurul lucru care mă 
ajută să mă dau jos din pat, să mă spăl și să ies pe ușă, în loc să 
rămân prăbușit pe saltea, așteptând sfârșitul, al meu și al tu-
turor. Nu în sensul că mă împiedică să mă sinucid. N-aș face 
asta, structura psihică nu-mi permite. Sunt genetic predispus 
să nu cedez niciodată, să mă târăsc mai departe, așteptând ca 
situația să se schimbe brusc, fără nicio explicație. Asta nu în-
seamnă că sunt optimist, și în niciun caz puternic. Am doar 
un nivel ridicat de toleranță. La eșec, la deșertăciune, la rău.

Aș supraviețui și fără ură, la fel cum o fac și ceilalți, dar n-aș 
avea aceeași dorință de a trăi. Mă ține în viață la modul absolut, 
mă face să aștept ziua de mâine cu speranță. De mai bine pentru 
mine sau de mai rău pentru alții, e exact același lucru oricum.

Mă uit la ei și simt că-i urăsc ca pe mine însumi. Pe fiecare 
în parte și pe toți la un loc. Aș putea să intru în detalii, să ex-
plic, în cel mai mic amănunt, ce mă face să le doresc moartea, în 
ce ordine și cât de dureroasă. Poate ai vrea să citești asta, poate 
ți s-ar părea distractiv. Din păcate, nu consider că merită vreu-
nul dintre ei să depun un astfel de efort. Cu excepția lui. Pentru 
el aș putea face o excepție, din simplul motiv că-l urăsc cel mai 
tare. Oricum, nu e mult de spus.

Ai întâlnit vreodată pe cineva care seamănă cu tine atât de 
tare, încât te enervează simpla lui prezență ? În cazul meu, ăsta 
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e el. Îi aud ironiile tăioase, îl văd cum privește în jur nepăsător, 
cum încearcă să ne arate că nu suntem suficient de buni pentru 
el. I-aș pune mâinile în jurul gâtului și aș strânge tare, până 
când i-ar pieri de pe chip zâmbetul ăla sarcastic. Ca într-o sce-
nă din Fight Club în oglindă, în care l-am ucis crezând că nu 
e real și s-a dovedit că era. Pentru așa ceva, sistemul te închide. 
Te închide doar dacă era real, asta e partea absurdă.

Mă întreb dacă și el simte la fel. Așa ar trebui, de vre-
me ce semănăm atât de bine. M-aș bucura să știu că și el mă 
urăște, ar fi o confirmare că nu e nimic în neregulă cu mine, 
ci doar c-am pierdut loteria genetică. După cum am zis, am o 
toleranță ridicată la eșec. Greșelile, în schimb, nu le duc prea 
bine. Gândul că puteam face mai mult și, dintr-un motiv sau 
altul, n-am dat totul, îl suport cu greu. Sunt mereu pregătit de 
înfrângere, cât timp nu vine din cauza mea. Pe scurt, sper că 
și el mă urăște. Nu mi-a arătat niciodată vreun semn, așa că 
n-am de unde să știu. În definitiv, e mai mult problema lui.

S-au ridicat toți în picioare, zâmbind. Probabil a fost o 
ședință reușită. Sau doar se prefac, se chinuiesc să mențină ilu-
zia că nu suntem plătiți degeaba. Dacă ar sta și ei tăcuți, cu 
privirea pierdută, unde s-ar ajunge ? N-o să aflăm niciodată, se 
va găsi mereu cineva să-i fie frică de liniște. Nu spun că n-are 
motive, pericolul nu face zgomot. Ești mai în siguranță când 
vorbești, când râzi, când glumești. Chiar și artificial.

Eu nu trebuie să mă prefac. Zâmbetul meu e sincer. Am avut 
o revelație, viața mea va fi mai ușoară. N-aș zice mai fericită, 
nu m-aș duce atât de departe. Fericirea e pentru copii și nebuni. 
Am fost și eu, odată, un copil nebun. Nu eram fericit. În realita-
te, lucrurile nu sunt așa de simple ca-n filme. Citatele sunt doar 
niște cuvinte pe care le dăm de la unii la alții, încercând să ne 
facem speranțe. Cine știe, poate o să scriu și eu o frază care să-ți 
sune bine. O s-o repeți în gând, o să ți-o tatuezi pe antebraț, o 
s-o postezi pe Facebook. Poate, la un moment dat, chiar o să ai 
ocazia s-o pui în aplicare. O să-ți distrugi viața și eu o să râd. 
Un râs sincer, zgomotos, de om care nu vede bine sau rău, corect 
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sau greșit, adevăr sau minciună. Doar iubire și ură. Din păca-
te, pe prima n-am cunoscut-o niciodată, nu sunt sigur că există.

Diana se oprește și ridică ochii spre mine, de parcă textul 
pe care tocmai l-a citit ar fi trebuit să-mi provoace o reacție 
puternică. Sau să mă lase fără reacție, cu ea nu poți ști nici-
odată. Nu mă pricep la femei. Mi-a zis-o atât de des, încât 
am început s-o cred, orice ar însemna asta. Își mută privi-
rea la loc în monitor, înainte să iau o decizie. Fac și eu la fel.

— A scris-o aseară. Simt cum mi se face pielea de găi-
nă... Șocant, nu ?

 Nu chiar. Lunea e ziua favorită a sinucigașilor. Deși fe-
meile încearcă mai des, bărbații au de cinci ori mai multe 
șanse să reușească. Asta pentru că tind să aleagă metode ra-
pide și eficiente, precum colegul nostru Andrei. Fostul nos-
tru coleg, în lumina noilor informații.

Desigur, pentru Diana statistica e irelevantă. Faptul că 
Andrei Rădulescu, contabil, a sărit în gol de la etajul zece este 
un eveniment șocant. Îl cunoștea din vedere, poate au și vorbit 
de câteva ori, are cel puțin o prietenă care a dansat cu el la pe-
trecerea de Crăciun a companiei. Cu cât tragedia e mai aproape 
de tine, cu atât devine mai reală. Empatia îți întunecă mintea, 
când ți se pare că ai putea fi tu următorul. Depresia ne afectea-
ză pe toți. Ăsta e cuvântul pe care-l vor folosi specialiștii : de-
presie. Înseamnă că n-au găsit nicio explicație. N-avea proble-
me cu drogurile, datorii la cămătari, iubiri neîmplinite, boli in-
curabile. Era doar un simplu contabil, venea la birou dimineața 
și pleca seara. Să presupunem că în el se ascundea un nebun 
periculos ? Să ne bucurăm că s-a dus fără să-i ia și pe alții cu el ? 
Ar fi păcat, când o putem explica prin depresie. Un moment de 
rătăcire, o greșeală, o întâmplare, o neînțelegere. Există trata-
mente, o putem preveni cu un pumn de pastile. Diana e șocată 
acum, dar la noapte va dormi ca un prunc.

Poate șocant e că zeci de oameni îi citesc azi blogul, deși 
ieri nu știa nimeni de el. Mâine vor fi mii, dacă presa va prelua 
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știrea. Ce au morții de zis e mai important, parcă ar fi vorbe 
de dincolo, nu ultimul delir al unei minți rătăcite.

A trecut aproape un minut de tăcere. E tot cu privirea în 
ecran și nu știu dacă așteaptă ceva de la mine. Decid să spun 
primul lucru care îmi trece prin cap.

— Toți cei care se sinucid sărind de la înălțime regre-
tă decizia încă din primele secunde, conform studiilor pe 
supraviețuitori.

Aceeași senzație o am și eu, imediat ce îmi aud cuvinte-
le. Sinuciderea socială e mai rea decât moartea. Sunt sigur 
că Andrei ar fi fost de acord cu mine, poate de-aia a și sărit.

— Așa e. Cred că știa și el că face o greșeală. Dacă unul 
dintre noi și-ar fi dat seama cum se simte, l-am fi putut salva.

Oamenii sunt predispuși să audă ce vor, chiar și com-
pasiune în vocea mea, mereu impersonală ca a unui dispe-
cer, oricât m-aș strădui s-o controlez. Diana s-a obișnuit cu 
ea și totul îi sună firesc, orice aș spune. Am reacționat bine 
la tragedie. Suficient cât logica ei să ne scoată nevinovați pe 
amândoi.

— Dar cum să-ți dai seama de așa ceva ! ? Nici nu mă 
gândeam... Era mereu vesel, vorbea cu fetele, râdea... Am 
auzit că mergea la psiholog, omu’ ăla n-o fi văzut nimic ciu-
dat ? Cine știe, poate ținea totu’ în el, nu vorbea sincer nici 
cu psihologul.

Sectorul financiar e pe locul doi ca rată de sinucideri. 
Doar medicii își iau zilele mai des, și de-ăștia n-avem pe aici. 
Dacă ar ține de mine, la contabilitate aș pune gratii la gea-
muri și mesaje de avertizare pe pereți. Poate am evita astfel 
de zile, în care Diana necesită eforturi suplimentare. Peste o 
oră plec în pauza de masă. Până mă întorc, subiectul e con-
sumat. Peste două ore pot reveni liniștit la rapoarte.
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Toată ziua m-am gândit la sinucidere. Am ajuns la con-
cluzia că nu sunt în pericol, cel puțin nu acum. Am prea mult 
de pierdut, și starea mea psihică e bună. Chiar și într-un mo-
ment de rătăcire, e imposibil să mă duc atât de departe. Nu 
am nici motive, nici tendințe, nici comportamentul unui om 
care încearcă să se autodistrugă. Totuși, mi-am propus să fiu 
precaut. La fel de sigur pe el se simțea și contabilul pe care 
l-au dezlipit de pe pavaj azi-dimineață.

Mi se întâmplă rar așa ceva. În mod normal, aș fi trecut 
peste eveniment fără să-i dau importanță. Nu știu ce e dife-
rit acum, dar a trezit în mine un sentiment de nesiguranță, 
greu de definit. O frică de mine însumi, de neputința mea 
din viitor de a vedea lucrurile clar, de parcă eu din prezent 
sunt cea mai bună versiunea a mea și toate care vor veni după 
o să distrugă ce am construit. E absurd, bineînțeles. Sunt cel 
mai rațional om pe care-l cunosc. Atât de rațional, încât aș 
sări de pe bloc doar dacă mi s-ar părea o soluție logică. Dacă 
viața mea, privită obiectiv, n-ar merita păstrată. Cred că e 
mult mai probabil să omor pe altcineva, pe oricine altcineva, 
eu aș fi ultimul pe listă.

Nu văd asemănări între mine și Andrei Rădulescu. Poate 
doar decizia de a ne ține gândurile pentru noi. De altfel, 
ceva comun, mai ales pentru un angajat într-o corporație. 
Diferențele sunt însă evidente. Eu sunt nevoit să simulez 
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interesul, pe când el făcea eforturi să-l tempereze, să-și țină 
nebunia sub control. Am ajuns să jucăm același personaj 
amândoi, dar am pornit din direcții opuse. El n-a făcut față. 
Dacă universul a organizat un casting secret pentru rol, l-am 
câștigat.

Nu știu câte ore am pierdut cu privirea în monitor, dând 
click-uri la întâmplare. E deja șapte și Diana se preface aten-
tă la un dosar, deși ar trebui să-și ia geanta și să plece acasă. 
Mă urmărește cu coada ochiului, pe cât de discret e în sta-
re. Probabil face asta de mult, e evident că așteaptă ceva, un 
moment oportun. Nu am de ce să amân inevitabilul.

— Sper că n-ai de gând să stai peste program, dai un 
exemplu negativ.

Diana zâmbește larg, mai mult pentru că obosise să se 
prefacă, decât ca o reacție la cuvintele mele. Sau, cine știe, 
poate chiar i s-a părut suficient de amuzant, nu avem același 
gen de umor. Închide dosarul și rămâne cu mâinile relaxate 
pe copertă, încă nehotărâtă.

— Ar trebui să stau, n-am prea făcut nimic azi. Am fost 
vraiște toată ziua…

Apucă dosarul cu mișcări lente, se ridică de pe scaun și 
îl așază într-un raft din colț, unul pe care eu nu l-am atins 
niciodată. Rămâne acolo, cu spatele la mine, zeci de secun-
de, aparent fără niciun motiv. Când se întoarce cu fața, mă 
privește intens, fără să fie agresivă, doar hotărâtă.

— Vreau să-ți spun ceva… N-am mai spus nimănui.
Știu ce urmează și regret că n-am evitat momentul. 

Diana e o fată cuminte, îngrijită, cu aspect fizic peste me-
die, suficient de inteligentă să poarte o conversație. Într-o 
altă situație, alte împrejurări, ar fi putut face parte din pla-
nul meu pentru o viață mai bună. Acum însă mi-ar com-
plica-o. E prea târziu să-i mai opresc declarația de iubire, 
pot doar să gestionez situația cu calm. Să fac în așa fel în-
cât, mâine, lucrurile să fie la fel ca azi. Sau cel puțin amân-
doi să ne prefacem că sunt.
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— Ce a făcut Andrei astăzi, am încercat și eu… demult, 
nu acum, acum sunt bine. Nu mă mai gândesc la asta deloc, 
stai liniștit. Dar mi-am adus aminte… și e un sentiment ciu-
dat. Mă sperie într-un fel, ce era să fac, ce prostie… Nu cred 
că vrei să auzi așa ceva, îmi pare rău că ți-am zis. Simțeam 
nevoia s-o spun cu voce tare. Tu mă asculți mereu.

E rândul meu să zâmbesc. Pare o reacție normală la com-
plimentul ei sincer, nu trebuie să-mi ascund bucuria că e 
vorba de sinucidere și nu de iubire.

— Sunt aici oricând ai nevoie. La sfaturi nu mă pricep, 
dar cu ascultatul cred că mă descurc.

Știu să ascult, mi se spune des. De obicei de către fe-
mei, de obicei în situații ca asta, când se simt vulnerabi-
le și încep să-și spună secretele și apoi se simt vulnerabi-
le pentru că și-au spus secretele. Dacă rămâi fără reacție și 
doar le încurajezi să continue, fie cu o privire interesată, fie 
aruncând câteva cuvinte de aprobare, se consideră că ești un 
bun prieten. Pare simplu, dar sunt atâtea moduri de a eșua. 
S-o compătimești atunci când vrea s-o admiri, s-o încurajezi 
când caută motive să renunțe, să-i găsești scuze atunci când 
știe că e vinovată. Pentru mine, e ca un talent nativ. Sunt 
atât de inexpresiv, încât poți citi pe fața mea orice. Când pot 
vedea orice, oamenii văd ce vor.

Funcționează și acum. Diana pare că a scăpat de o pova-
ră, mă privește ușurată, cu recunoștință chiar. Din păcate, 
asta o va face să vorbească în continuare, e prețul pe care îl 
plătesc cei care știu să asculte, pentru a-și păstra reputația.

— Îți jur că uitasem complet. S-a întâmplat acum pa-
tru ani, dar pare c-a trecut mai mult, mult mai mult. Fata 
aia care se urcase pe marginea balconului n-are nicio legă-
tură cu mine. Îmi amintesc la ce mă gândeam, cât de tare 
mă durea totul, cât mă uram, cât de inutilă mă simțeam… 
Îmi amintesc perfect însă nu înțeleg. Nu știu cum să-ți ex-
plic, parcă i s-a întâmplat altcuiva și eu doar am salvat-o, am 
convins-o să nu sară.
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— Poate așa și e.
Diana zâmbește iar, de data asta altfel, amar, cu indul-

gență, nu știu dacă e față de mine, față de ea, sau de sora ei 
geamănă și sinucigașă.

— N-a fost deloc așa. A fost… am vrut să sar, ăsta e ade-
vărul. M-am așezat pe margine, am privit în jos, am căutat 
motive să mă opresc și n-am găsit niciunul. Am vrut să sar, 
doar că n-aveam curaj. Așteptam o secundă de curaj, cât să 
m-aplec puțin înainte. Cred c-ar fi venit până la urmă…

Orice aș spune acum, ar fi nepotrivit. Trebuie să o las 
să-și revină singură, să își spună povestea în ritmul ei. Nu 
mă grăbesc, știu cum se termină.

— Îmi amintesc că mă gândeam la înălțime, dacă sunt 
suficient de sus. Mi-era frică să nu rămân întinsă pe jos, în 
viață, și oamenii să se strângă în jurul meu curioși. Mi se pă-
rea mai rău decât moartea. Poate de-asta am ridicat privi-
rea… Și atunci am văzut-o. Stătea la geam și se uita direct la 
mine, din blocul de lângă, cred că eram la același etaj. Avea 
cinci-șase ani, poate șapte, era doar ea, singură. Și se uita la 
mine, speriată, la fel de speriată ca mine… M-am mișcat 
puțin, nu știu de ce, stăteam de mult în poziția aia. Fetița a 
crezut c-o să cad și și-a dus mâinile la ochi. I-a acoperit cu 
palmele, cum fac copiii când nu vor să vadă ceva. A rămas 
așa, ferindu-se de mine, de parcă eram un coșmar… Am iz-
bucnit în plâns, m-am retras ușor în balcon și m-am prăbușit 
pe jos. Am plâns încontinuu, ore în șir, dar n-am mai în-
cercat niciodată. De fiecare dată când îmi veneau gânduri-
le alea, o vedeam, fetița cu mâinile la ochi… Și plângeam 
mereu, în loc să-mi fac rău plângeam. N-am vrut s-o sperii, 
n-am vrut să fac rău nimănui, doar mie.

Diana a terminat propoziția în lacrimi. Își ține capul 
aplecat și o mână la ochi, la fel ca fetița salvatoare. Nu-mi 
dau seama cât de tare plânge, dar se ține singură pe picioa-
re. Mă uit la ceasul de pe monitor. Încă nu e nici șapte juma-
te. Până la opt sunt prins aici, în biroul sinucigașilor. Spatele 
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mă doare de la scaunul rigid și mi-e sete. Mă ridic greoi, îmi 
ocolesc masa de lucru și o cuprind pe Diana în brațe. E moa-
le și caldă, îi simt lacrimile cum îmi udă cămașa. Rimelul 
pătează, dar e prea târziu acum. E cazul să spun ceva, înain-
te să-i las o impresie greșită.

— O să fie bine.
Nu e mare lucru, dar pare să fie suficient. O aud cum râde 

înfundat, printre lacrimi. Se sprijină pe mine și mă strânge 
mai tare. Nu știu dacă o să fie bine, nu știu nici măcar ce s-ar 
putea întâmpla ca să fie bine. E puțin important, oamenii au 
nevoie de încurajări, nu de logică. Pentru oamenii obișnuiți e 
chiar periculoasă, îi face să se arunce de pe clădiri.
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Principalele cauze ale accidentelor de mașină sunt nea-
tenția la volan, viteza excesivă și consumul de alcool, în or-
dinea asta. Consumul de droguri nu prinde nici măcar pri-
mele zece, deși include și produsele farmaceutice. La o ana-
liză superficială, ai putea concluziona că nu mă aflu într-o 
situație periculoasă. Statistica se limitează însă la numărul 
de cazuri, nu ia în considerare frecvența fiecăruia dintre obi-
ceiuri sau comportamentul șoferilor. În plus, știm doar ca-
uza oficială din raportul agentului, de multe ori departe de 
adevăr. Dacă am analiza accidentele provocate de mașini de 
peste 50.000 de euro și am avea acces la date reale, clasa-
mentul ar arăta altfel. De aceea, nu mă simt tocmai confor-
tabil pe locul din dreapta, lângă Tedi, încă în starea de eu-
forie din primele minute. Din fericire, traficul din centrul 
Bucureștiului nu-l lasă să o ia razna. Se rezumă la a bate, ne-
răbdător, cu mâinile în volan.

— Simți seara ! ? Simți cum plutește în aer, cum orașul 
ne-așteaptă ?

Întrebările lui Tedi, cu mici excepții, sunt retorice. Fără 
intenție, doar pentru că nu-i pasă de părerea ta. Are un ego-
ism curat, natural, care face parte din el precum organele in-
terne. Nu e vreo armură împotriva străinilor, nu e un me-
canism de autoapărare după multe dezamăgiri în viață, nici 
măcar o tehnică citită în cărți de dezvoltare personală. Pur 
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și simplu așa îi funcționează mintea. Orice discuție care nu 
e despre el devine zgomot de fond. Crezi că aveți un dialog 
și brusc începe să vorbească peste tine, fără să ascundă că n-a 
ascultat nimic. Te simți neînsemnat și frustrat. E principalul 
motiv pentru care toți îl urăsc. Toți în afară de mine. Eu îl 
înțeleg, îl văd așa cum e el, sincer și nevinovat, ca un copil. 
Unul cu părinți bogați și jucării frumoase.

— Noi tre’ să trezim orașu’ la viață, e mort fără noi !
Se întoarce spre mine cu un zâmbet larg, de parcă nu 

vorbește serios, dar e convins că orașul e mort fără noi. Fără 
el, adică. Când iese dintr-o cameră, lumina se stinge și oa-
menii sunt puși la loc în cutii, așteptând să-și reia rolul de 
figuranți în viața lui. E un scenariu de film horror doar dacă 
te deranjează.

— Vreau ceva nou ! Vreau o rockeriță de 16 ani, o vir-
gină de 40. Vreau să simt că trăiesc. Înțelegi, mă ! ? Înțelegi ?

— Am cum să înțeleg dacă nu trag nimic ?
Tedi n-are nevoie de răspunsuri, deja le are pe toate. Își ia 

un scurt moment de gândire, ca acum, și explică orice. Are 
nevoie de o audiență care să-l asculte necondiționat, de un 
anturaj care să-l pună în valoare, fără să-l eclipseze, de un 
partener calm și cerebral, care să-l lase pe el să fie cel sălba-
tic și distractiv. Are nevoie de mine și e dispus să plătească.

— Nu știu, cred că nu… Lasă că mai găsim acolo, am 
vorbit cu Rusoaica.

Nu am luat niciodată droguri. Am fumat iarbă în liceu. 
Doar de câteva ori și era trei sferturi tutun. În rest, am re-
fuzat de fiecare dată. Mi-e frică de efectele pe termen lung, 
cele psihice. Iarba te face leneș, lipsit de motivație, îți afec-
tează memoria. După halucinogene apar schimbări radi-
cale de personalitate. Din cauza cocainei, nu mai înțelegi 
importanța lucrurilor. Ataraxie, anxietate, atacuri de pani-
că, apar și dispar fără sens. Heroina nu intră în discuție. 
Probabil că senzațiile de moment sunt plăcute și merită ris-
cul, dar nu pot să mi-l asum. Mintea mea limpede e tot ce 
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am, e singurul lucru care mă ține aici, pe tapițeria din piele, 
la căldură. Cu mintea lui Tedi aș fi fost în tramvai.

La alcool, situația stă altfel. L-aș putea numi singurul 
meu hobby. Pasiunea pentru statistică e mai mult o defor-
mație profesională, o adaptare la mediu. Văd zece filme 
pe an, citesc doar articole tehnice, muzică ascult la volan. 
Pescuitul și fotografia nu le-am înțeles niciodată, sportul mă 
plictisește. Nu colecționez nimic, nici măcar sticle.

Alcoolul mă relaxează. Asta în timpul săptămânii, când 
beau câteva pahare de whisky cu gheață, lângă un Tedi plic-
tisit. În weekend, mi se întâmplă să pierd controlul, în limi-
te acceptabile. Pahare sparte, femei de care nu m-aș apro-
pia treaz, beau până vomit în baia clubului și apoi continui 
să beau, devin ușor violent, cheltuieli necugetate. Totul dis-
pare până a doua zi. Rămân doar efecte secundare mino-
re. Am dureri de ficat și stomac, îmi tremură mâinile, deja 
m-am obișnuit să mă trezesc cu o greață care durează până 
la prânz. Nimic grav, nimic psihic. Sună a dependență sau 
măcar viciu, dar prefer să-l numesc hobby. Mi se pare un cu-
vânt mai aproape de adevăr. Poate sunt subiectiv.

Tedi știe toate astea, i le-am zis de mai multe ori. Le știe însă 
undeva în subconștient, acolo unde ține restul informațiilor 
inutile, despre ceilalți. Mintea lui nu funcționează ca a unui 
om de rând, cu facturi și obligații. E un mecanism compli-
cat, care separă și sortează, imposibil de înțeles. Pentru el, nu 
exist cu adevărat, ca individ, nu am propriile dorințe sau ne-
voi. Sunt doar o continuare a sa, un prieten imaginar cu care 
vorbește ca și cum ar vorbi singur. Uneori, prietenul imagi-
nar îl contrazice, alteori îi povestește despre el. Dar nu e su-
ficient pentru a-și crea o personalitate, doar devine o fantas-
mă mai interesantă. Ca un drog nou, care nu știi unde o să te 
ducă. Însă n-am de gând să-l duc nicăieri, e bine acolo unde 
e. Bine pentru mine. Estimez că mai am nevoie de el încă 3-4 
ani. Statistic vorbind, ar trebui să apuce 40, luând în consi-
derare și o creștere progresivă a dozei zilnice.
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E a treia oară când prindem roșu la același semafor. Orașul 
nu ne așteaptă, noi îl așteptăm pe el să-și miște mașinile din 
fața noastră, mașini care nu valorează nici cât o roată de la 
limuzina lui Tedi, dar ocupă la fel de mult spațiu și se de-
plasează la fel de repede. Orașul ne ține pe toți egali, bară la 
bară, în siguranță, ne lasă să murim încet. Din fericire, alco-
olul ucide mai greu decât cocaina.
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Mulți se străduiesc să fie dificili cu chelnerii, văd în asta 
un semn de superioritate. Tedi e însă dificil prin natura lui, 
fără să facă vreun efort în sensul ăsta, doar din nemulțumire 
sinceră față de serviciile lor. Niciodată n-are poftă de mân-
care, dar își dă seama doar când are farfuriile în față. Atunci 
începe să caute vinovați. De data asta e bucătarul. I-a trimis 
rața cu clătite și sos de prune înapoi, ceva în legătură cu so-
sul prea dulce sau insuficient de dulce. Și-a păstrat un pla-
tou cu antreuri, de care încă nu s-a atins. Eu îmi mănânc 
caracatița în liniște. E puțin ațoasă, mă ține ocupat.

— Numai idioți…
Tedi bate cu degetele în masă și se uită de jur împrejur. 

N-are ce să vadă.
— Așa a fost toată ziua. Și la birou, m-a disperat idiotu’ 

ăla. Mâine îl dau afară.
— Pe cine, mă ?
Știu despre cine vorbește, are doar un asistent și o secre-

tară. Nu pentru că n-ar fi suficient de important, din con-
tră. E director de investiții sau ceva asemănător, o funcție 
inventată de taică-su înainte să se retragă. N-are nevoie de 
ajutor, e prea important ca să-i dea cineva ceva de făcut. 
E fii-su lu’ Avram. Asta știu toți despre el, așa îi zic toți, 
când nu e de față. În afară de mine, eu nu-l reduc doar 
la asta, nu-l invidiez, nu-l judec. E greu să ieși din umbra 
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părinților și, în cazul lui, umbra e întinsă ca noaptea, îți su-
grumă orice speranță.

— Pe cine… Pe idiotu’ ăla care nu e-n stare nici să răs-
pundă la telefon. Îi zic mereu : bă, le zici că am treabă, că 
sunt alte proiecte la rând… le zici ceva în morții mă-tii, să 
mă lase-n pace. Cum intru în birou, începe să-mi facă pro-
gramu’. Ăla așteaptă răspuns, la șase tre’ să mă duc nu știu 
unde… Bă, eu d-aia îl plătesc, ca să nu-mi bat capu’ cu toți 
idioții. Dacă nu poate să scape de ei, să-mi zică și-l dau afară.

— Fii și tu mai înțelegător, are nevastă și copil.
Îl sfătuiesc, în timp ce mă lupt cu tentaculele, deși nici 

mie nu-mi pasă. Vreau doar să văd cum reacționează.
— Toată lumea are, nu e vreo calitate. L-am pus eu să 

facă copii ? Dacă are, să fie în pula mea mai responsabil.
Chelnerul s-a întors cu o altă rață sau aceeași. I-o așază 

în față și așteaptă cu teamă. Tedi înfige furculița și gustă.
— Vezi, mă, că se poate ? Acu’ ce să cred, că e rea-voință ?
Și chelnerul știe că întrebările sunt retorice. Se înclină 

politicos și se retrage. Îl văd cum răsuflă ușurat. Probabil 
nici n-a avut curaj să-i scuipe în mâncare. Pe Tedi nu l-ar fi 
afectat, deja a împins farfuria într-o parte. Totuși, demer-
sul l-a calmat.

— Singuru’ motiv pentru care nu-l dau afară e că tre’ să 
angajez alt idiot în locu’ lui. Mi-e groază de interviurile alea. 
Toți boschetarii în hainele lor de duminică, emoționați, spe-
ră ei să facă impresie bună…

— Vorbești la resurse umane, se ocupă ele.
— Da, da, sunt sigur. Îmi trimit pizdele alea proaste 

zece ca ăsta. Cică-s ăia care au trecut în etapa a doua.
Tedi pufnește în râs, încearcă să continue. Zâmbesc și eu, 

pe cât îmi permite caracatița.
— Aș vrea să-i văd pe ăia din prima etapă. Sunt curios 

cum arată…
Dacă nu-l cunoști, schimbările lui de dispoziție te prind 

pe picior greșit. Cu Tedi în cameră e o tensiune permanentă. 
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Toți își măsoară cuvintele, formulează cu grijă, de fri-
că să nu-l scoată din minți. Imprevizibil, așa îl descriu co-
legii, în mod elegant și greșit. Termenul corect e instabil. 
Comportamentul lui poate fi prevăzut cu ușurință. Trebuie 
doar să aștepți în tăcere, să treacă de la o stare la alta. Țipă, 
trântește uși, sparge obiecte, jignește, înjură, apoi se așază și 
vorbește singur până se liniștește. Nu e periculos, doar obo-
sitor. Ca un copil răsfățat cu care părinții s-au obișnuit și nu 
încearcă să-l mai schimbe. De fapt, asta și e.

— Mi-ai adus aminte. Știi ce-au mai inventat să-mi 
piardă timpu’ ? Psiholog ! Cu asta se ocupă resursele umane. 
Avem psiholog… Mâine am programare.

— Și te duci ?
— M-a sunat tata, a insistat, cică vine de sus, astea-s no-

ile reguli… Ce pula mea să fac ? Mă cert cu tata pentru atâ-
ta lucru ? Mă duc și văd eu, nu mor o oră acolo.

— Cine știe, am auzit că pe unii îi ajută.
— Da, da, cum l-a ajutat și pe ăla de-a sărit de pe bloc.
Pentru o clipă, nu reușesc să-mi ascund uimirea. Dacă și 

Tedi, cu toată ignoranța lui, știe astfel de amănunte, înseam-
nă că mâine avem toată presa în jurul clădirii.

— Poate n-a avut psiholog bun. Compania e bogată, îți 
aduce unu’ de la televizor.

— E același, mă.
— Cum adică ?
— E același psiholog.
De data asta, uimirea îmi rămâne pe față suficient cât 

s-o observe și Tedi. Când vede că nu reacționez, zâmbește și 
continuă explicațiile.

— A venit de mult în firmă, acu’ a ajuns la mine. Cre-
deam că știi, c-a început de la voi cu psihologia. Nebunu’ ăla 
nu era cu tine în departament ?

— Era contabil.
— Și nu era la voi ?
— Nu, la contabilitate.
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— Și tu ce dracu’ faci ?
— Analize, rapoarte, suntem doar eu și Diana în de-

partament. Teoretic ține de marketing, practic sunt inde-
pendent.

— Așa, marketing, le-am confundat. Bine c-ai scăpat.
Tedi e iar vesel fără motiv. Ia o bucată de rață, plină de 

sos, și o mestecă cu poftă. Și-a adus aminte și de antreuri. 
Discuția despre contabilul sinucigaș i-a făcut foame sau poa-
te mintea mea face legături inexistente. E firesc. Dacă crezi 
despre cineva că e complet sănătos psihic, înseamnă că știi 
prea puține despre el. Cu cât cunoști o persoană mai bine, 
cu atât mai defectă îți pare. Pe Tedi îl cunosc foarte bine.
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Luni noaptea în club Affluenza, locul perfect pentru un 
atac terorist. Străini cu bani, femei tinere și frumoase, oa-
meni de afaceri, vedete locale, artiști și alte personaje cu prea 
mult timp liber. Sar 20-30 dintre ei în aer, e doliu național. 
Un milionar își pierde fiul, altul amanta, toți mondenii au 
cel puțin un cunoscut printre victime. Oricând mor oameni 
e o tragedie, dar când mor tineri prosperi e panică totală. I 
se putea întâmpla oricui, nu doar celor cu dureri de mâini 
și spate, cu muncă grea și hrană proastă, cu haine ieftine și 
abonament pe toate liniile. Dacă în Affluenza nu suntem în 
siguranță, nimeni nu e. Dacă italianul bătrân de la masa de 
lângă, înconjurat de studente machiate excesiv, nu-și poate 
bea șampania în liniște, teroriștii au câștigat.

În București, riscul unui atentat e aproape inexistent. 
Nu există nici precedent, nici context socio-politic. La fel ca 
teama de cutremur, e un pericol statistic irelevant, dar mai 
spectaculos decât cele reale. Cancer, ciroză, infarct, accident 
rutier, supradoză, astea ne vor omorî pe toți. Unul câte unul, 
să nu creeze panică.

 Momentan, mă omoară plictiseala. Încă n-am băut des-
tul și în jur nu se întâmplă nimic. La masa noastră, nici mă-
car nu ne prefacem că ne distrăm. Tedi îi explică ceva unei 
blonde, despre mașini sau filme sau o mașină dintr-un film, 
e prea departe de mine să aud. Cred că nu aude nici ea, doar 
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dă din cap și zâmbește. Prietena ei încă nu și-a ridicat ochii 
din telefon. Amândouă arată la fel. Silicoane sub rochie nea-
gră, păr vopsit, buze rujate agresiv, posibil naturale, probabil 
colagen. Le deosebești cu greu, una lângă alta. Dacă se ri-
dică de la masă, se pierd în mulțime. Eu și Codreanu ne ui-
tăm la animatoare, singurul lucru interesant.

La câțiva metri de noi, o țigancă plină de tatuaje dan-
sează frenetic pe scenă. E aproape dezbrăcată și își agită fe-
sele, cu ambele mâini prinse de bara metalică. Îi văd lucind 
pielea umedă de transpirație. Nu e nimic erotic sau senzu-
al, doar bestialitate. E un animal care te transformă în ani-
mal. Îți întunecă mintea cu dorință sălbatică și frică. În ori-
ce alt loc, am trece pe lângă ea nepăsători, aici ne-am ucide 
între noi s-o atingem.

— Crezi că știe să gătească ?
Codreanu e nevoit să ridice vocea, deși e lângă mine. 

Muzica e deranjant de tare. Mă pregătesc să-i răspund, 
dar animatoarea se întoarce cu fața și rămân cu privirea la 
chiloții ei minusculi. Îmi ling buzele și-mi dau seama abia 
când simt gustul de whisky. Zâmbesc și dau pe gât ce mai 
aveam în pahar.

— Lasă că nici nevastă-mea nu știe. Măcar dacă se 
mișca așa. Îi puneam o bară d-asta în bucătărie, și-așa n-o 
folosim.

Nu e un subiect adecvat. La vârsta lui însă totul se rezu-
mă la familie. Când seara se prelungește, întârzie, când își 
închide telefonul, are ceva de ascuns, când fute, înșală. Sunt 
noțiuni necunoscute pentru alții, oameni singuri și liberi. 
Cineva îl așteaptă acasă, e un concept pe care nu-l înțeleg. 
Facem aceleași lucruri, conduși de aceleași plăceri de mo-
ment. Deși asta nu-l oprește, regretă după, de fiecare dată. 
E cea mai mare diferență dintre noi, poate singura.

— Dacă-ți trece prin cap să te-nsori, mai bine o iei pe-as-
ta, știi o treabă. Nu-mi zice că nu-i genu’ tău…

— Nu sunt eu genu’ ei.
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Codreanu râde cu poftă, ia sticla din frapieră și toarnă 
pentru amândoi.

— Nu ești, nu ești. Măcar puțină pușcărie să fi făcut… 
Dacă-ți dorești cu adevărat, se poate, găsim o cale. O cum-
părăm de la cămătari.

— S-au dus vremurile alea.
— S-au dus, mă. Acu’ lucrează și-ăștia cu acte. Mergem, 

batem la ușă, bună seara, sunt avocat Mircea Codreanu, 
dânsu’ e clientul meu, am venit în legătură cu fata. Dăm 
banii, semnăm foile și gata, ești însurat. Te ai și bine cu so-
crii, nu ca mine.

Țiganca s-a mutat pe partea cealaltă a scenei. În locul 
ei, o roșcată dansează cu sânii goi și sfârcurile acoperite de 
plasturi negri. De parcă există o limită a decenței care s-ar 
fi depășit acolo. Se mișcă bine, dar nu e același lucru. Mă 
întorc spre Codreanu, poate așa nu-mi mai țipă în ureche.

— Sunt un simplu angajat, nu cred că-mi permit.
— Faci un credit, de nevoi personale. Pentru fată. Eu lu-

crez pro bono.
— Tentant, mă mai gândesc.
Ecranul unui telefon de pe masă se luminează, sone-

ria nu acoperă muzica. Îmi dau seama că e al meu după ce 
Codreanu se uită la el, zâmbește și mi-l întinde.

— D-aia nu cooperezi, ai alte gusturi.
E Rusoaica. N-are rost să-i răspund, trebuie să ne 

înțelegem prin mesaje. Îl caută pe Tedi, care nu-și aude tele-
fonul. A rămas că se întâlnesc în Affluenza. Nu vrea să vină 
aici, îl așteaptă la baie. Mă ridic, ocolesc masa până la el și 
îi strig în ureche. Tedi mă roagă să mă duc în locul lui, ceva 
în legătură cu blonda. Vrea două grame. Mă întreabă dacă 
am bani la mine, îi fac semn că da. Mă duc direct la bărbați. 
Nu m-ar fi chemat în baia femeilor.

Stă în fața oglinzii și își admiră machiajul. Ceilalți nu 
par deranjați de prezența ei, dar nici nu pot s-o ignore. Pe 
tocuri, e mai înaltă decât mine. Are părul în două culori, 
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piercinguri, tatuaje și brățări din piele. Am presupus me-
reu că e lesbiană. Se potrivesc și stilul, și atitudinea față de 
bărbați. Pe mâini, totuși, se epilează. Lucrează în vânzări. 
Cred că își păstrează părul în alte zone, pe care n-o să le văd 
niciodată.

Imediat cum mă observă, se întoarce și o ia spre ulti-
ma cabină. Mă duc după ea. Nu mă uit la martori, probabil 
că își imaginează altceva și zâmbesc complice. Prostituatele 
sunt mai multe decât dealerii.

Rusoaica lasă capacul, se așază și începe să caute în poșetă.
— Unde e ăla, mă ? I-e lene să se ridice ?
— E cu una. Vrea să facă impresie bună, măcar la în-

ceput.
— Să i-l prezinte pe ta-su atunci. Cât vrea ?
— Două.
Scot portofelul și îi întind banii. Rusoaica îi ia fără să-i 

numere și îi îndeasă în poșetă. Îmi lasă plicurile pe capac, se 
întoarce la mine din ușă.

— E păcat de tine, mă. Îți pierzi timpul ca prostu’. În loc 
să bagi fete în WC-uri să le fuți, faci pe cărăușu’.

Pleacă fără să aștepte răspuns. Nici n-aveam unul. Are 
dreptate. Lucrurile nu sunt însă chiar așa simple, în alb și 
negru. E o zonă gri, din care n-am ieșit niciodată și poa-
te nici n-o să apuc. Trebuie să încerc, trebuie să am răbda-
re. Trebuie să-mi iau plicurile și să mă întorc cu ele la Tedi. 
Pentru Rusoaică e doar un client gras, pentru mine e toată 
afacerea. E un stil de viață actual, pe care nu mi-l permit, și 
unul viitor, pe care n-o să-l obțin fără el.

Ies din cabină și mă opresc lângă oglindă. După zece ani 
de alcool și nopți nedormite, arăt aproape la fel ca în liceu. 
Măcar atât am primit moștenire. Nu e puțin, nu e mult. 
Cam asta primesc cei ca mine, putere de muncă, să-i serveas-
că pe cei care au primit totul.

Îmi fac drum printre tineri beți, mâini cu pahare, cămăși 
negre, rochii cu spatele gol. Știu exact unde e masa noastră. 
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N-aș recunoaște pe nimeni de la distanță, oamenii arată la 
fel. Țiganca e încă pe scenă, nu pare să fi obosit. În schimb, 
Tedi și blonda au dispărut. Codreanu nu știe nimic, nici nu 
i-a văzut când au plecat. Ne-au lăsat-o pe prietena ei geamă-
nă, dar n-o vrem nici noi.

Multe dintre animatoare practică și prostituția. Sau, mai 
bine zis, au preț pentru orice. Își permit să fie selective, în 
special într-o seară ca asta. Ai șanse mai mari să le convingi 
cu droguri decât cu contravaloarea lor. Desigur, trebuie să 
arăți ca mine, Tedi, sau în cazul ideal Codreanu. Nu ca un 
interlop periculos, care le-ar lăsa să prizeze aspirină pisată.

Am pielea albă, ochelari, o cămașă scumpă și două grame 
de cocaină în buzunar. Țiganca încă dansează și zâmbește 
înspre noi. Ziua asta se mai poate salva.
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Sunt îmbrăcat cu hainele de ieri. Diana încă nu mi-a zis 
nimic, se preface că nu observă. Așa se întâmplă de fieca-
re dată. Nu avem o relație suficient de apropiată să mă ia 
la întrebări. Ar fi nepoliticos. Se rezumă la a mă privi cu 
subînțeles, de parcă împărțim un secret, deși ea știe doar 
efectele, nu și cauza. Poate e vorba de o femeie, poate e deja 
măritată și ne ascundem, poate sunt mai multe și nu-mi 
ajunge timpul, poate e de fapt un bărbat și mergem noap-
tea în anumite cluburi, unde lumea nu se uită ciudat la noi. 
Uneori vin amețit și adorm cu capul pe birou câteva ore. 
Atunci, o problemă cu alcoolul sau drogurile pare explicația 
logică. La jocuri de noroc nu se gândește, Diana nu crede 
în paradoxuri. Indiferent ce presupune, nu va avea niciodată 
curajul să întrebe, nici eu n-o să o ajut să-l găsească.

Aș putea ascunde din efectele nopților petrecute cu Tedi, 
la fel cum fac cu orice alt aspect al vieții mele. În privința 
asta însă prefer să fiu transparent. Consider că e în avanta-
jul meu să-mi arăt slăbiciunile, latura umană, viciile, reale 
sau imaginate de alții.

Oamenii nu apreciază munca, românii în special. Avem 
o atracție subconștientă spre lucrurile obținute ușor, obsesia 
norocului, îl ridicăm în slăvi pe sportivul talentat și îl com-
pătimim pe cel muncitor. Respectul îl poți câștiga în ambele 
moduri, dar dacă vrei simpatie, trebuie să pozezi în victimă 
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a sistemului, a circumstanțelor. E acceptabil să fii invidiat 
pentru calități native, o personalitate adecvată, ușurința cu 
care întâmpini situații. Lucruri ce nu ți se pot reproșa, doar 
privite cu o invidie pozitivă, care admiră și iartă în același 
timp. Munca, efortul, statul peste program, ambiția, dorința 
de a reuși prin orice mijloace, peste astea oamenii nu pot tre-
ce. Din simplul motiv că le stă și lor în putere să le facă, nu 
pot da vina pe soartă sau forțe divine. Un om care a reușit 
prin muncă te pune în fața propriului eșec și pentru asta îl 
urăști. Nu vreau să fiu omul ăla.

Activitățile mele profesionale le pot defini ca relativ plă-
cute. Nu am o meserie grea, nu am o meserie ușoară, e o 
meserie de dificultate medie. O nouă zi de lucru, lunea, vi-
nerea, program prelungit, zi liberă, îmi e indiferent. În afa-
ră de alcool și femei, îmi e indiferent cum îmi petrec tim-
pul. Nu mă grăbesc să ajung acasă, acolo nu mă așteaptă ni-
mic. Acasă mă așteaptă singurătatea. M-am obișnuit cu ea, 
nu mă tem, dar nici n-o caut. O accept ca pe o consecință 
a vieții pe care am ales-o, liberă, fără obligații, ușoară. 
Corporația nu m-a înrobit, din contră, mi-a oferit tot ce 
am. Stau la birou, am ecranul plin de tabele, rapoarte, ana-
lize, baze de date, grafice și mă simt bine. Ăsta e secretul 
meu, nu faptul că am venit marți dimineața duhnind a al-
cool, cu hainele mototolite, de la o femeie care cere bani și 
droguri pentru sex, în general, sau a făcut o excepție acum, 
e puțin important.

Diana are farmecul ei. Mi-ar plăcea să fi fost acolo, să 
fi văzut totul dintr-un colț al camerei. Pe mine deasupra 
țigăncii, două animale bete și transpirate, care se iubesc și 
se disprețuiesc în același timp. Să mă privească cum intru 
adânc în bestia aia însetată de spermă și sânge, cum o ling 
pe tot corpul cu aceeași poftă cu care ea suge ultima picătu-
ră din mine. Aș vrea să-i văd reacția, nu e vreun fetiș bizar. 
Poate că e, dar numai o perversiune intelectuală, nu m-ar 
excita mai tare. Sunt curios ce i-aș citi în ochi când intru în 



29

birou, dezgust sau și mai multă atracție. Dacă ar mai vedea 
în mine un potențial partener, viitor soț și tată.

E în criză de timp. Are 27, s-a despărțit de curând, după 
o relație lungă. Pare conștientă că trebuie să se mărite cu 
următorul. Cred că i-aș putea povesti totul și m-ar accepta 
fără să stea pe gânduri. Probabil ar pune o condiție mino-
ră. Nu renunțăm la prezervativ decât după ce îmi fac anali-
zele. Sau ceva asemănător, cât să-i dea iluzia că și-a păstrat 
demnitatea.
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N-am mai dormit de peste 30 de ore. Încep să simt obo-
seala. Speram c-o să-mi revin dacă mă ridic în picioare și 
merg pe jos câteva minute, dar am oasele moi și mi-e greață 
de la nesomn. Mă așez învins pe un scaun și asistentul lui 
Tedi se uită la mine încurcat, în timp ce se apropie, cu ceva 
între prudență și teamă.

— Presupun că îl așteptați pe domnul Avram. Nu este 
astăzi la birou, o să-i transmit că l-ați căutat.

Mi-ar prinde bine un asistent. În starea mea de acum, 
îi văd utilitatea. Aș putea dormi în liniște și el ar păzi ușa. 
Poate asta face și Tedi.

— Transmite-i.
Se blochează pentru o clipă, când vede că n-am de gând 

să plec. Își dă seama repede că am informații din interior și 
se retrage grăbit spre biroul lui Tedi. Mi-e greu să țin ochii 
deschiși. La cum arăt și vorbesc, probabil semăn cu un bos-
chetar din metrou. Mă întreb dacă i s-a părut și lui la fel, pare 
genul care merge cu metroul. Tedi nu-l plătește grozav. N-am 
mai fost cu metroul de ani buni, poate nici nu mai sunt bos-
chetari, doar asistenți și secretare. S-a întors. Dacă mai dura 
mult, mă găsea dormind.

— Poftiți, vă așteaptă.
Îi mulțumesc cu un semn din cap. Parcurg atent dru-

mul până la Tedi. Intru în birou și mă arunc imediat pe 
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canapea. Nici măcar nu închid ușa în urmă, se ocupă asis-
tentul.

— Ce faci, mă ? M-ai pus pe lista neagră ?
— V-am pus pe toți. Măcar să-și facă ăsta treaba. Te de-

ranjează că stai la ușă zece secunde, până verifică ? Nu. Așa 
scap de idioți.

Tedi apasă repede pe mouse, cu ochii în monitor. Joacă 
ceva. Nu-i merge sunetul sau l-a oprit el, să dea un exem-
plu pozitiv subalternilor. Vorbește cu dificultate, nu se poa-
te concentra la două lucruri deodată.

— Azi s-a mișcat mai bine. L-am luat tare de tot. I-am 
zis că zboară definitiv. L-am pus să-și scrie demisia în alb. 
Uite-o acolo, o țin pe masă, s-o vadă.

— Parcă ți-era groază de interviuri, de resurse umane…
— Din cauza lor am sărit pe amărâtu’ ăsta. Mi-au futut 

ziua cu psihologu’ lor.
Lipsa atenției distributive îl supără prea tare. Trebuie să 

renunțe la ceva. Alege jocul. Trântește mouse-ul de masă și 
se ridică în picioare. Se duce să-și ia un pahar cu apă. Are 
în colțul biroului un dozator personal. Tedi bea foarte mul-
tă apă, indiferent de anotimp. Nu știu dacă e genetic sau de 
la droguri.

— Am mai trimis-o și p-aia acasă… p-aia de aseară. Am 
zis să vin aici odihnit, la prima oră, să nu-l fac pe tata de râs. 
Ce-o fi zis aia, uite-l și pe săracu’ ăsta, lucrează în schim-
bu’ unu… N-o mai sunam oricum, dezbrăcată e cam nașpa.

N-are rost să-i amintesc c-a dispărut brusc și m-a lăsat să-i 
cumpăr două grame degeaba. Măcar s-a terminat cu bine.

— Și ? Cu psihologu’ ce-ai făcut ?
— Ce pula mea să fac, pierdere de timp.
Lui Tedi îi place să piardă timpul. E unul dintre puținele 

lucruri pe care e dispus să le facă. Nu l-ar enerva o discuție 
inutilă, doar una care nu-i convine.

— Am pierdut o oră degeaba, asta am făcut. Mă ia pe 
mine la întrebări… Cică de ce n-am făcut investiții… Poate 



32

n-am avut în ce să investesc. Am economisit banii compa-
niei. Era bine dacă făceam ca idioții de la Yahoo ? Dau mi-
lioane pe startup-uri și le închid în trei luni… Atunci între-
ba de ce am investit prost. Să iei ceva ca lumea costă, nu cât 
îmi dau ei mie. În loc să-mi mulțumească…

Pe măsură ce îmi povestește, nervii pun stăpânire pe el. 
Dacă schimb subiectul, se calmează imediat. Însă eu nu mă 
tem de furia lui, o direcționez asupra altora, pentru propriul 
beneficiu și amuzament.

— Ce fel de psiholog e ăsta ? E treaba lui ce faci tu la bi-
rou ?

— Nu știu, mă. De-aia m-am și enervat. Venisem liniștit, 
așa, să vorbim prostii din alea de-ale lor. Când colo, mă ia 
cu investițiile… Pe urmă, când a văzut că nu-mi convine, a 
început și cu alea. Colegii zic despre mine că sunt irascibil ! 
Auzi expresie, colegii zic… Unde pula mea se strâng ăștia și 
zic, de nu-i aud ? Sunt irascibil că nu vorbesc cu toți idioții ? 
Na, să mai vii la birou… Nu știu cum am rezistat o oră, da’ 
bine dracu’ c-am scăpat.

— Până data viitoare.
— Ce data viitoare, bă ? Gata, am terminat. Cică evalu-

area e completă, înaintează concluziile… Se șterge cu ele la 
cur. Oricum îl sunam pe taică-miu să-i zic că nu mai calc 
pe acolo. N-au ce să-mi facă, mă sug cu toată psihologia lor.

— Parcă venea de sus.
— E altceva, mă. Poa’ să fie și din cer. Eram muist dacă 

nu veneam deloc. Așa, n-au ce să zică. Am cooperat, la re-
vedere. Doar nu crezi că-i lasă tata să se bage peste mine ? 
Astea-s de ochii lumii, să vadă angajații că e serioasă trea-
ba, că ne monitorizează conducerea. Știi, mă, cine sunt con-
ducerea ? Trei moși care stau toată ziua la o masă și se plic-
tisesc. Vor să se simtă și ei importanți, acu’, în anu’ morții.

Tedi se așază la loc, cu picioarele ridicate pe birou. Își re-
vine repede când are pe cine da vina. Întotdeauna găsește, 
contează doar cât de mult trebuie să caute. Din păcate 
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pentru asistentul lui, nu prea are răbdare. Se mulțumește 
și cu nevinovați.

De la nesomn, procesez informațiile cu întârziere. Îmi 
ia ceva să fac legături, să-mi amintesc singurul lucru care 
mă interesa legat de psiholog.

— I-ai zis de contabil ?
— Ce contabil, mă ?
— Ăla de s-a sinucis.
— Aa, nu… am și uitat. De ăla îmi arde mie ?
Tedi se înveselește brusc. E a doua oară când subiectul 

Andrei Rădulescu îl binedispune. Greu de intuit motivul, 
probabil nu-l știe nici el. Zâmbește larg, parcă vorbește 
despre un prieten din copilărie.

— Măcar acu’ știm de ce s-a sinucis. Eu încă rezist ero-
ic, sper să nu mă bată vreun gând la noapte.

Nu-mi fac griji pentru el. Ca să înlăture orice dubiu, 
Tedi dă drumul la muzică. E singurul din clădire cu sistem 
audio în birou. O melodie românească, am mai auzit-o în 
club sau altundeva împotriva voinței mele. Volumul e po-
trivit, dar cei de afară sunt probabil deranjanți de gest, nu 
de zgomot.

Sunt prea obosit să apreciez atmosfera plăcută. Tedi deja 
face planuri pentru diseară. Codreanu a descoperit un lo-
cal nou și vrea să venim cu el. La cum îl cunosc, e un bar 
obscur, unde nu face nimeni poze pe care le-ar putea vedea 
nevastă-sa pe Facebook. Mi-e ușor să refuz. Nici Tedi nu 
prea avea chef, acum are o scuză. Parcă n-ar mai ieși nică-
ieri. Se gândește s-o cheme pe blondă la el, o să stingă lumi-
na. E mai important să-i răspundă Rusoaica la telefon decât 
cum arată blonda dezbrăcată. Probabil n-are marfă, se mai 
întâmplă, de-aia are vreo cinci dealeri în agendă. O preferă 
pe Rusoaică pentru că e femeie. El zice că sunt mai discrete, 
dar presupun că e altceva, vreun complex de inferioritate.

Mă bucur că are variante, eu am nevoie de somn. 
Stabilim să ieșim mâine. Affluenza e deschis și miercurea. 
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E seară latino sau hip-hop, nu c-ar conta pentru noi. Nici 
pentru DJ, e aceeași muzică. Doar animatoarele au alte ha-
ine, câteva minute, până le dau jos.

Suntem mulțumiți amândoi de soluție. Mă ridic de pe 
canapea cu greu. La întoarcere drumul e lung, mă chinui 
să par treaz și necesită efort. Ajung la birou și mă trântesc 
pe scaun. Diana se uită la mine ciudat. Înseamnă că arăt 
mai rău decât credeam. Nu e asta. Vrea să-mi spună ceva.

— Te-a căutat o fată de la resurse umane. Ai progra-
mare la psiholog, mâine la zece jumate.

Există multe moduri în care poți primi o veste bună, 
dar veștile proaste se dau mereu la fel. Un anumit ton al 
vocii, cuvinte puține și mici pauze între ele, compasiune în 
privire. Chiar dacă te bucuri de răul celuilalt, mesagerul 
nefericirii e un rol ușor. Până și Diana îl poate juca.

— Nu pari prea încântată.
Am primit vestea cu un zâmbet și asta o destinde ime-

diat. Însă mă fixează în continuare. Se ridică și vine lângă 
mine, aproape șoptește.

— Am auzit niște zvonuri, vorbesc fetele… despre psi-
holog. Cică n-ar fi pentru probleme… știi tu, cu capul. A 
venit să ne verifice. Pe doi de la marketing i-a dat afară. 
Au fost la psiholog, i-a luat la întrebări, peste câteva zile i-a 
chemat directorul și le-a zis să-și scrie demisia.

Diana se apleacă și ajunge la câțiva centimetri de mine. 
Mi s-ar părea erotic în mod normal. Acum sunt prea 
amorțit. Simt doar un impuls să-i ating părul.

— Și băiatul ăla, contabilu’, de-aia s-a și omorât. L-au 
prins că fura ! Au vrut să-l facă să recunoască și s-a speriat, 
credea că merge la pușcărie… Ai grijă mâine !

Trăsăturile feței n-o ajută să mă impresioneze, nici vo-
cea ei caldă. Un copil care îmi spune o poveste cu fanto-
me. E mai atrăgătoare așa. Mi-o imaginez îmbrăcată în 
școlăriță. Nu e vreo fantezie de-a mea, i se potrivește. Iau 
în calcul că a inventat tot, doar să aibă un motiv să vină 
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atât de aproape. Speră s-o ridic în brațe, s-o întind pe birou 
și să încep să-i scot hainele. Mă vrea în ea acum. Sau lipsa 
de somn mă afectează mai rău ca de obicei.
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Evit să ajung acasă devreme, să adorm înainte de unu, să 
mă trezesc cu prea mult timp liber. Sunt puține moduri în 
care îl pot folosi. De obicei, prefer să rămân în pat. Uneori 
plec la birou mai repede, dar azi nu e o opțiune. Aș părea în-
grijorat de vizita la psiholog. Diana abia așteaptă un alt mo-
tiv să-și ducă scenariile mai departe. Până la prânz, toți ar 
vorbi despre cum eu și Andrei Rădulescu fraudam compania 
cu milioane. Oamenii nu vor să accepte explicațiile simple și 
logice, vor spectacol și bârfă. Ceva să le distragă atenția de 
la viețile lor goale. Va mai dura câteva zile, până când o să-și 
deschidă iar televizoarele, în căutare de senzațional.

Nu mă tem de psiholog. Din contră, simt un fel de admi-
rație pentru el. Un pacient i s-a sinucis și a doua zi îl hăituiește 
pe Tedi fără milă. E imposibil să nu apreciezi așa ceva, pro-
fesionalismul. Sunt aproape entuziasmat să-l cunosc, o să ne 
înțelegem bine. Mă bucur că nu ne-au trimis un inutil cu în-
trebări din cărți, în mod surprinzător. Asta mă pune pe gân-
duri. Se pregătește ceva, probabil schimbări în companie.

Locul meu de muncă nu e în pericol. Nimeni nu e de 
neînlocuit, dar înlocuirea mea ar fi extrem de dificilă. 
Experiență în statistică și rapoarte pentru jocuri de noroc 
online. Suntem doi în România, celălalt deja a făcut mili-
oane din afilieri. Ar avea două variante. Să aducă un stră-
in, care vorbește doar engleză și nu s-ar mulțumi cu salariul 
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meu de 35.000 de euro pe an, le-ar cere cel puțin dublu. Sau 
să mute pe cineva din altă industrie, pornografie online sau 
jocuri de Facebook. O mișcare riscantă, perioada de acomo-
dare poate fi lungă.

Importanța mea e imposibil de estimat. Nu iau decizii, 
nu fac recomandări sau propuneri. Cifrele nu greșesc, eu nu 
greșesc, doar cei care nu știu ce să facă cu ele. Dacă ceva mer-
ge prost, eu informez, alții trebuie să repare. Dacă ceva mer-
ge bine, trebuie să mențină. Cel mai popular slot e Pharaoh’s 
Curse. Se fac mai multe pariuri pe tenis feminin, dar pe te-
nis masculin se pun sume mai mari. Pokerul aduce sub 10% 
din venituri, însă peste două treimi dintre cei care vin să joa-
ce cărți ajung să-și piardă banii la ruletă și blackjack. Zi de 
zi, îi îngrop în informații relevante. Sloturi care nu-i atrag pe 
posesorii de iPhone, ce vor să joace femeile de peste 50 de ani, 
dacă la ruleta cu dealer live sunt preferate asiaticele. Mii de 
date pleacă spre fata de la marketing care nu știe ce să scrie 
pe bannere, spre designerul care alege ce apare în partea de 
sus a site-ului, spre băiatul de la anti-fraudă care se luptă cu 
trăgătorii de pe carduri. Rămâne de văzut cum le folosesc. 
Succesul îl împart cu mine, eșecul e doar al lor.

Mă îndoiesc că vom discuta despre rapoarte. Psihologul o 
să încerce să mă scoată din zona de confort. Sunt curios care 
va fi unghiul. Ce spun colegii despre mine, n-am posibilități 
de promovare, petrec prea mult timp la birou. Orice ar alege, 
o să-i fie greu. Eu nu sunt vreun contabil instabil sau Tedi. 
Pe lângă zona lui de confort, a mea e un ocean.
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Aștept deja de 17 minute. Încearcă să-mi arate cine e 
șeful. Sau e vreo tehnică psihologică, vrea să-mi pierd răb-
darea, să încep să-mi pun întrebări, să mă gândesc la toa-
te zvonurile pe care le-am auzit. Azi au apărut altele. Diana 
zice că ar fi nemulțumiți de mine și Tedi, stricăm atmosfera. 
În special el, dar doar de mine se pot atinge. Nu exclud po-
sibilitatea. E deranjant să-ți vezi colegii mai bine plătiți cum 
toacă banii. Din exterior, ai impresia că se face o nedreptate.

Profesional, nu mi se poate reproșa nimic. În cel mai rău 
caz, aș putea primi o avertizare. Să-mi revizuiesc compor-
tamentul, să-mi țin viața personală departe de birou, să nu 
mai fiu un exemplu negativ. Să nu mai creez iluzia că banii 
companiei sunt cheltuiți iresponsabil. Când investești doar 
în alcool și femei, oamenii au impresia că ești plătit mai mult 
decât meriți. De parcă ratele lor sunt mai importante decât 
cocaina lui Tedi. Fiecare cu bucuriile lui. Bogații au Ferrari, 
săracii abțibilduri cu ai parcat ca un bou. Îți obții validarea 
în societate cum poți.

Sunt cu spatele la ușă. O aud cum se deschide și mă în-
torc. O brunetă într-un taior elegant. N-o recunosc. Arată 
prea bine să nu iasă în evidență. Probabil e secretara lui per-
sonală, alt joc psihologic, niciun bărbat nu se simte liniștit 
cu ea în cameră. Zâmbesc involuntar, apreciez modul de 
lucru.
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— Bună ziua. Așteptați de mult ?
— Bună. Nu, de câteva minute.
— Îmi cer scuze. Le-am spus să vă cheme la unsprezece. 

A fost o neînțelegere.
Mi-a pregătit și 10 minute doar cu ea. Îmi țin privirea 

la nivelul feței, deși aș vrea s-o cobor pe picioarele lungi, 
dezgolite prea mult pentru o ținută business. Compensează 
cu sânii destul de ascunși, nu înțeleg motivul, par bine 
proporționați pe sub jacheta neagră. Păstrează decolteul 
adânc pentru altă ocazie.

— E în regulă. Aștept.
Se apropie de mine, mă obligă să mă ridic în picioare, o 

să-mi întindă mâna. Aș prefera s-o ating în alte locuri, dar 
mă mulțumesc și cu atât.

— Nu mai e nevoie. Raluca Radu, încântată. Propun să 
ne tutuim, ia loc.

Mi-e imposibil să-mi ascund surpriza. Știe și ea, se uită 
direct în ochii mei cu o plăcere care o inundă și zâmbește 
larg. Nu-mi lasă mâna, prelungește momentul de parcă vrea 
să stoarcă ultima picătură de uimire din mine. Înainte să-mi 
revin, e deja în drum spre celălalt scaun. Fusta îi strânge fe-
sele ostentativ. Fiecare pas le mișcă exact cât trebuie. Clipesc 
lung, asta mă ajută să îmi adun gândurile.

Reacția mea e normală, pentru că situația e inexplicabi-
lă. Compania n-ar trimite pe cineva atât de tânăr. O feme-
ie nu poate fi așa de agresivă. Psihologii n-arată așa. Tedi nu 
mi-a zis nimic. Iau în considerare un alt truc, dar ar fi prea 
deplasat, totul are o limită.

— Începem ?
Răsfoiește un dosar. N-am fost atent de unde a apărut. 

Probabil era pe masă când am intrat. Nu știu de ce am un 
dosar, ce ar putea fi în el, cine l-ar scrie. Ceva îmi spune că 
nu e o simplă fișă de post.

— Da, da, desigur… Sunt puțin surprins. Mă așteptam 
la cineva mai… în vârstă.
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— Un bărbat cu barbă ? Mi se întâmplă des. Eu dau vina 
pe Freud.

— Da, ceva de genul ăsta. Idei preconcepute, n-am fost 
niciodată la psiholog.

Eu și peste 70% dintre români. Aproape 80% nu consi-
deră ședințele psihologice un serviciu medical. Mai mult de 
jumătate ar apela mai degrabă la o vrăjitoare. Nu există cifre 
pentru categoria mea, cei care preferă o prostituată.

— N-ai simțit nevoia sau… nu crezi că te-ar ajuta ?
— Ceva din amândouă, poate nici n-am avut proble-

me așa mari.
— Toată lumea are probleme. Și când devin mari, de 

multe ori e prea târziu… Ai o ocupație stresantă. Cifre, sta-
tistici, calcule…

— Sunt obișnuit, îmi place.
— Asta e bine. Cum te împaci cu aspectul moral ?
— Aspectul moral ?
— Jocurile de noroc distrug mii de vieți anual. Oameni 

care pierd tot ce au, familii destrămate, sinucideri. Nu te de-
ranjează să câștigi bani din asta ?

A început. Nu pierde timpul. Știe că n-am vreo problemă 
cu asta, că nu-mi pasă, vrea doar să recunosc. Încă nu m-am 
obișnuit cu ea, mi-e greu s-o iau în serios. Are părul lung și 
puțin ondulat, tenul deschis, nasul mic și rotund, ochii ver-
zi, probabil lentile. Sunt mai atent la buzele pline decât la 
cuvintele pe care le spune cu ele. Înțeleg seriozitatea momen-
tului, dar nu găsesc puterea să mă concentrez.

— Eu fac rapoarte. Nu oblig pe nimeni să joace.
— Dependența de jocuri de noroc e o boală, nu se pot 

abține. Umblă pe internet, pe Facebook… văd reclame și apa-
să. Tot sistemul e gândit să-i atragă, să le dea iluzia că e doar 
o distracție, că pot câștiga bani mulți, că se pot opri oricând. 
Datorită ție, sistemul e din ce în ce mai eficient. Observi ce le 
place și-o folosești împotriva lor.
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Mă întreb ce traumă a suferit în copilărie. Trebuie să fie 
ceva sever, aș paria pe o relație tumultuoasă cu tatăl. O fe-
meie care arată așa nu prea vede latura urâtă a celor din jur. 
E obișnuită să-i fie ușor, să primească totul degeaba, să nu i 
se reproșeze nimic. N-are motive să ajungă unealta cu care 
compania se joacă cu psihicul tău. Și-ar găsi imediat un băr-
bat s-o țină în puf, sau mai mulți. Îi place ce face. Nu vrea 
să-și petreacă timpul pe plajă, la cumpărături, în dormitor. 
Momentele astea, când îmi apasă din ce în ce mai tare pe 
nervi, ăsta e orgasmul ei.

— Doar 3% din oameni au o problemă patologică cu jo-
curile de noroc. Nu putem interzice lucruri pentru o mino-
ritate care nu se poate controla. Am rămâne fără alcool, tu-
tun, mașini, ciocolată. Oricum nu-i putem proteja. Au acces 
la loteria de stat, agenții de pariuri, sloturi la colț de stradă. 
Le închizi și pe alea, joacă poker sau barbut într-un subsol. 
La noi joacă în siguranță, cu efort minim.

Zâmbește mulțumită. Nu-mi dau seama dacă îi place răs-
punsul sau m-a adus unde voia. Din motive sociale, evit să 
vorbesc în procente, e un semn de slăbiciune când fac asta. 
N-ar avea de unde să știe. Dosarul ăla nu e suficient de gros.

— E corect. Sper că nu te-a deranjat. Eu sunt aici să te 
ajut. Mai ales acum, după ce s-a întâmplat, compania vrea 
să ia toate măsurile necesare. Sănătatea psihică a angajaților 
e importantă.

— Desigur.
— Cu toții suntem afectați de tragedie. Pe el nu-l 

mai putem ajuta, dar măcar să învățam ceva din asta… Îl 
cunoșteai pe Andrei ?

— Din vedere. N-am vorbit niciodată.
— Mai bine, n-o să fii implicat emoțional. Avem nevoie 

de cineva să se ocupe de înmormântare. Ne-am gândit la tine.
Acum îmi ascund uimirea mai bine, deși e la fel de mare. 

Nu mă așteptam la asta, dar mă așteptam la ceva. Totuși, nu 
reușesc să-i răspund.
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— Andrei n-avea pe nimeni. Doar o soră care stă în 
Canada. Încă n-am reușit s-o contactăm. Compania vrea să 
plătească toate cheltuielile.

— De ce eu ?
— Un coleg e cel mai potrivit. Arată solidaritate. La con-

tabilitate, n-am găsit pe nimeni. În astfel de situații, e nevoie 
de un bărbat. Trebuie să fie stăpân pe el, să nu-și piardă cum-
pătul, să nu se lase purtat de emoții, de sentimente…

Ultimul cuvânt sună artificial, de parcă l-a forțat în con-
text pentru că își dorea să-l pronunțe. L-a accentuat cu plă-
cere. N-am sentimente. E bine sau e rău ? E un reproș sau se 
bucură ? Ea sau compania ?

Nu-i răspund. Mi-e frică să nu greșesc. Mă uit în ochii ei, 
sunt limpezi ca la început. Se simte perfect. Andrei s-a sinu-
cis și vrea să-l îngrop eu. Zâmbește larg, e doar o nouă zi la 
birou. Când mă sinucid eu, găsește pe altul să mă îngroape 
pe mine. Aș da orice să știu ce gândește, dacă e atât de bolna-
vă pe cât pare. Mi-o imaginez cu un cuțit în mână, cum mă 
înjunghie în somn pentru că am mințit-o. Îmi bate inima 
mai tare ca niciodată. Mi-e frică de ea. Mi-ar fi frică să dor-
mim în același pat. Mi-e frică când mă gândesc că m-atrage 
atât de mult, încât mi-aș asuma riscul.
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Un om rațional nu poate fi curajos, curajul vine din 
incon știență. Poate avea momente în care își pierde lucidi-
tatea, poate evalua greșit riscurile sau le poate evalua corect, 
dar pentru că ceilalți nu dețin toate informațiile, gestul său 
pare curajos. Cel din urmă e motivul pentru care sunt con-
siderat așa. Pe lângă obișnuința de a-mi ascunde sentimen-
tele, care mă ajută să ascund și frica. Nu poți fugi de frică, 
trebuie să trăiești cu ea, s-o accepți ca pe o consecință a pro-
gresului. În zona ta de confort nu se află nimic nou. Nimic 
bun, dacă te-ai născut pe strada mea. Japonezii nu s-au oprit 
din mâncat pește fugu după câteva mii de decese, au învățat 
să-l prepare mai bine.

Încă judec la cald. Nu sunt în măsură să-mi dau seama 
cât de periculos e psihologul. Raluca. Ar trebui să-i spun 
Raluca. E mai adecvat. Ne temem de lucrurile pe care nu 
le înțelegem. Poate de-asta prezența ei mă agită. Obiectiv, e 
doar o femeie ca oricare alta. Una cinică, agresivă, fără milă, 
fără scrupule și fără motive să fie așa. Dar tot o femeie, cu 
aceleași vulnerabilități și tehnici de a te face să-ți pierzi cum-
pătul. Secretul e să rămâi calm. Indiferența le doare cel mai 
tare. Fie că ești soț, fiu, subordonat sau pacient. Păstrează-ți 
calmul și ele și-l vor pierde pe al lor.

Îmi voi continua ziua ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. 
Din clipă în clipă, Diana n-o să mai reziste și o să mă întrebe 
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cum a fost. Îi voi zice că m-au rugat să mă ocup de înmor-
mântare și voi zâmbi relaxat, de parcă era de la sine înțeles. 
Apoi rapoarte, pauza de masă, rapoarte, un restaurant cu 
mâncare mediocră și scumpă ales de Tedi, club Affluenza 
până la unu-două. Mâine la prima oră sunt la cimitir.

Conform canoanelor ortodoxe, sinucigașii nu pot fi 
înmormântați. Am încercat să găsesc prevederi clare cu pri-
vire la proceduri, dar am dat peste mai multe variante, unele 
chiar în contradicție. Cea mai rezonabilă dintre ele restrân-
ge slujba la un singur preot, pe marginea gropii, fără fast sau 
clopote. Conducerea n-ar fi mulțumită. Există un singur 
caz în care sinuciderea e acceptată, dacă își pierduse mințile. 
Mi se pare că ne încadrăm. Nu știu ce părere va avea bise-
rica. Medical vorbind, chiar religia în sine e o formă ușoară 
de afecțiune psihică.

Raluca Radu nu mi-a dat prea multe detalii. Mortul e în 
sicriu, pe o masă, într-o garsonieră din Berceni. Urmează să 
primesc fonduri, mașini pentru cortegiu, toți colegii sunt 
încurajați să vină, probabil o să apară vreo zece. Îmi rămân 
mie toate aspectele administrative, ritualurile, superstițiile. 
Groapa. Mă simt nevoit să cer ajutor. Cunosc un singur om 
care nu se teme să-și murdărească mâinile.
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Tata nu vorbește prea mult. Față de el sunt coleric. Nu 
l-ar plăcea pe Tedi. Cred că nici pe mine, dacă ne-am fi cu-
noscut în alte circumstanțe. Așa, ne-am obișnuit unul cu ce-
lălalt. E o relație greu de definit, a rămas mereu aceeași, de 
când eram în școala generală și a realizat că nu semănăm. 
Am acceptat-o amândoi ca pe un fenomen natural, fără să 
încercăm s-o schimbăm sau să ne îndepărtăm și mai mult. 
Suntem ca doi vecini bătrâni, care se știu de-o viață și nu 
și-au pus niciodată problema că ar putea fi altfel.

Pentru că n-o să fie. În familia mea, nu vorbim despre lu-
cruri importante. Poate ne temem că și-ar pierde din impor-
tanță. Ne rezumăm la discuții cu utilitate clară, treburi de 
rezolvat, informații.

Mama zice că era altfel înainte să-l închidă. O cred pe 
cuvânt, aveam 2-3 ani pe atunci. A făcut doar vreun an și 
ceva, dar în zile de pușcărie e o eternitate. Vătămare corpo-
rală, o ceartă pe șantier. Putea fi mai rău, asta e tot ce are 
de spus tata despre incident. N-ai cum să-l contrazici. Nici 
mama n-o face, n-am auzit să-i reproșeze vreodată. Oricum, 
trăise experiența asta și înainte. Pe bunicu’ l-au închis 5 ani 
comuniștii. Adversar politic. Nu mai era atunci, dar i-au luat 
pe toți legionarii.

Mi-l amintesc perfect, deși s-a dus când eram mic. Un om 
senin, liniștit, își trăia viața, ce rămăsese din ea, fără regrete, 
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fără resentimente. Nu vorbea niciodată despre anii ăia de 
temniță grea, de unde puțini au mai ieșit. Nu zicea c-a avut 
ghinion, că i s-a făcut vreo nedreptate, c-a făcut pușcărie 
pentru un popor de idioți. Trecuse peste. Comuniștii au fă-
cut și lucruri bune, îl mai auzeau rudele spunând pe la ani-
versări și se cruceau. Mi-a luat mulți ani să-mi dau seama cât 
de impresionant era totul. Cât de rari sunt oamenii care au 
puterea asta, să treacă peste, cu adevărat. De atunci, n-am 
mai întâlnit altul.

Nu știu dacă model în viață e un termen corect, dar am 
visat mereu la un astfel de obiectivism. Să nu fiu un om slab, 
cu mintea întunecată de orgolii personale, care votează cu 
cine i-a dat loc de parcare și nu înțelege că din toate lucruri-
le care se întâmplă, foarte puține au legătură cu el. Bunicu’ 
m-a ajutat să-l suport pe Tedi, să fiu singurul care poate. 
Să stau opt ore pe zi cu ochii în cifre. Să judec oamenii în 
funcție de ce beneficiu îmi pot aduce în prezent, fără să-mi 
pese de trecut.

Probabil n-ar fi mândru de mine, nu l-ar încânta că ba-
nii sunt singura mea motivație, dar ar aprecia efortul. Mi-e 
mai frică de sărăcie decât de moarte. Ambele pot veni în ori-
ce clipă, însă doar prima știu ce o să-mi aducă. O viață ne-
demnă și goală, grija zilei de mâine, regrete și stres. Nu sunt 
atât de panicat încât să pun bani deoparte, dar, ca să evit 
sărăcia, voi profita de orice ocazie sau persoană. Asta îl de-
ranjează cel mai tare pe tata. Materialismul meu sălbatic. Îl 
vede ca pe un reproș. I-aș putea spune că n-are legătură cu 
el, că am primit suficient, că aș fi fost așa oricâți bani mi-ar 
fi dat. Asta dacă am vorbi despre lucruri importante. Ar fi 
o minciună oricum.

Mi-e ușor să-i cer ajutorul, mi se pare firesc. Unui părin-
te nu-i poți rămâne dator. Nu mai mult decât ai fost de la 
început.

L-am sunat pe la prânz. N-a răspuns. M-a sunat înapoi 
după câteva ore. Era pe șantier și n-a auzit. E deja la pensie, 
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dar n-are altceva cu care să-și ocupe timpul. Își împarte săp-
tămâna între șantier și un fel de cabană la marginea pădurii, 
unde mama evită să meargă. Cocioaba asta e tot ce i-a ră-
mas după 40 de ani de muncă. Și-a permis-o pentru că e la 
trei ore cu mașina de București, pământul acolo nu valorea-
ză mare lucru. Nu sunt nici localnici, nici case de vacanță. 
Doar el și natura. Cred că asta l-a încântat cel mai tare.

I-am explicat succint situația. Tata nu pune întrebări. 
Oricum n-aveam răspunsuri. A vrut să știe ce am rezolvat 
până acum. Sicriul, locul de veci, bani pentru orice e nevo-
ie. I s-a părut suficient, partea grea, restul sunt detalii. I-am 
zis că s-a sinucis, ce zic dogmele. Nu l-a îngrijorat. N-o să ne 
lase cu mortul la poartă. Vine cu trei-patru colegi de șantier. 
Săpăm singuri și groapa, dacă e cazul. Vorbește el cu toți. 
Popă, gropari, babe care vând flori, bocesc sau fac colaci și 
colivă. N-am pus nici eu întrebări. Are experiență. De zeci 
de ani bagă în pământ fundații și oameni. Sunt singura lui 
rudă de sânge încă în viață. A văzut puține nunți, multe în-
mormântări.

Mi-a rămas doar să fiu acolo. Să stau în haine negre lân-
gă sicriu și să le mulțumesc celor care s-au deranjat să apară. 
Asta și să-mi dau seama ce sens are tot teatrul pe care com-
pania îl pune în scenă, special pentru mine. M-aș simți im-
portant, dacă n-aș avea deplina convingere că nu pot ieși cu 
bine din asta. Sper doar să limitez pe cât posibil daunele.
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Nu mi-au plăcut niciodată cluburile. Semiîntuneric, mu-
zică prea tare, prețuri absurde, aglomerație, oameni care se 
prefac că se distrează. Cu toate astea, îmi petrec 3-4 nopți 
pe săptămână în Affluenza. Chiar și acum, când aveam toa-
te motivele să renunț. Înmormântare mâine dimineață, Tedi 
nu mi-a răspuns la telefon, iar Codreanu mă plictisește me-
reu. Sunt doar cu el la masă, o sticlă și două pahare. Ne 
uităm hipnotizați la țigancă. E îmbrăcată la fel de sumar, 
are în plus o șapcă și un lanț cu un medalion mare. Seară 
hip-hop. Mi-ar fi mai ușor s-o abordez acum, există un pre-
cedent. Timpul nu-mi permite însă. Data viitoare. Cât am 
bani, va exista o dată viitoare.

— N-ați venit ieri…
Codreanu îmi strigă în ureche. Reușește cumva să aibă 

reproș în glas, deși abia îl aud. Ridic din umeri, cu palmele 
deschise și regret în privire. N-am avut ce să fac. Nu ține de 
mine. Nu sunt stăpânul propriei vieți.

— Voi ați pierdut. Să vezi acolo distracție, nu sărăcia asta.
— Mergem mâine.
Soluția mea îl amuză, ca ideile unui copil cu imaginație. 

Dă din cap, zâmbind cu îngăduință.
— Nu e așa simplu. Petrecere privată. Nu știu când e ur-

mătoarea, nu știu când mă anunță. Nu știu dacă mă anunță…
— Tedi a zis ceva de un bar.



49

Codreanu râde cu poftă.
— Tedi… La cât prizează, bine c-a înțeles și atât. Ăla 

nici nu m-ascultă când vorbesc… Nu e niciun bar, e casa lu’ 
unu. Casă… vorba vine casă. E cât clubu’ ăsta, două etaje, 
mai mare ca o pensiune.

— A cui ?
— Casa ? Habar n-am. Îl știu p-ăla care organizează, unu’ 

dintre ei. Nu l-am întrebat. O fi închiriată. Ce contează ?
— Eram curios. Să știu la ce să m-aștept.
— La distracție, bă. Distracție adevărată, nu ca aici. 

Ne uităm la zdrențele astea cum dansează, bem whisky la 
suprapreț și plecăm acasă.

Codreanu apucă sticla de alcool, cu dezgust, și toarnă 
pentru amândoi. Îmi iau singur gheață. El încă mai are în 
pahar.

— Și acolo plătim o taxă… un bilet de intrare. Dar me-
rită. Ai văzut Eyes Wide Shut ?

— Nu.
— O să-l vezi pe viu… Dacă mă mai cheamă. Cine știe, 

poate n-am făcut impresie bună.
— Par pretențioși.
— Sunt doar precauți.
Mă aplec în față și aprind ecranul telefonului. Mai am 

vreo jumătate de oră disponibilă să ascult poveștile lui 
Codreanu despre petreceri ca în filme. Își dă și el seama. Se 
uită din reflex spre sticlă, își face griji. Poate n-apucăm s-o 
golim. Dau paharul pe gât și îmi torn iar. Asta îl liniștește.

— Au și motive să fie precauți. Știi cum se duce vestea. 
Eu îți zic ție, tu mai departe și tot așa, până aude cine nu tre-
buie. Vorba vine, tu nu zici, da’ alții… lu’ Tedi nici nu știu 
dacă să-i zic. Ăla nu poate să țină un secret decât dacă uită.

Îl aprob din cap. Apreciez că are mai multă încredere în 
mine decât în Tedi, deși prin el ne-am cunoscut. S-ar pu-
tea dovedi util, la un moment dat. Poate când n-o să mai fie 
Tedi.
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— Oricum, tre’ să-i întreb dacă e în regulă să vă iau cu 
mine. Sunt panicați la d-astea. Discreție totală… Oamenii 
au neveste, copii, îi aleargă presa prin oraș, nu-i așa simplu ca 
la voi, doi golani tineri. La golanii bătrâni e mai complicat.

Codreanu râde mulțumit, mai mult de cum s-a descris 
decât de propria glumă. Zâmbesc și eu, deși nu înțeleg cum 
s-ar putea considera golan un avocat care a copilărit la Unirii, 
nici măcar în glumă. Mă uimește de fiecare dată cât de de-
pravat se consideră doar pentru că își înșală nevasta. Încă și 
mai mult faptul că asta nu-l oprește.

— Vedem noi, întâi să mă cheme.
Mi-e imposibil s-o privesc pe țigancă fără să-mi aduc 

aminte, fără să-mi imaginez că sunt în ea. Din păcate, nu 
poți veni însoțit de o prostituată la înmormântări, doar la 
nunți.
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Femeile merg la biserică mult mai des decât bărbații, în 
special la creștini, unde există o diferență mare în favoarea 
lor la toate capitolele. Rugăciuni zilnice, importanța pe care 
o acordă religiei, credința în rai și iad. La prima vedere, pare 
ilogic. O jumătate dintre oameni se dedică unei doctrine 
care îi consideră inferiori celeilalte jumătăți, susțin doctrina 
chiar mai tare decât jumătatea avantajată. E ca și cum o mi-
noritate rasială ar încuraja rasismul, negri la un marș KKK. 
E greu de explicat psihologic. O formă ciudată de Sindrom 
Stockholm. O dorință masochistă de a fi sexul slab. Femeia 
trebuie să fie supusă bărbatului, să se teamă de el. Adam a 
fost primul. Preoteasă nu e o funcție, e doar femeia preotu-
lui. Le asuprim de mii de ani și nu s-au săturat, au ajuns să le 
placă mai mult decât nouă. O religie care le scoate responsa-
bile pentru pierderea nemuririi și tot răul din lume. E fasci-
nant. O culegere de texte antice, traduse aproximativ și alese 
după criterii subiective, ne-au oferit atât timp de dominanță. 
Mă bucur de toate avantajele patriarhatului, fără să fac vre-
un efort să-l mențin.

În linii mari, religia e o teorie a conspirației. Același seg-
ment de oameni se închină la un zeu sau mai mulți, crede 
în horoscop și se teme că guvernul ne otrăvește intenționat. 
Cine crede într-o conspirație, crede în toate, chiar dacă se 
contrazic una pe alta. Nu sunt neapărat inferiori intelectual, 
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doar predispuși să creadă că adevărul e dincolo de noi. Nu 
e. Adevărul e chiar în fața noastră, la câțiva metri, e în sicri-
ul în care putrezește Andrei Rădulescu. Înconjurat de vreo 
zece colegi și un popă, pe care tata l-a convins cu câteva sute 
de lei în plus că a fost o sinucidere creștinească.

Nu plânge nimeni. Au suspinat două contabile la început, 
nimic exagerat, ca la un episod din telenovela lor preferată. 
Acum toți păstrează un aer sobru, așteaptă să se sfârșească 
spectacolul. Niciun personaj important. Conducerea nu și-a 
făcut apariția sau poate eu sunt reprezentantul. Poate ar tre-
bui să mă simt onorat de poziție, cioclul oficial al companiei.

Singurul care îmi atrage atenția e Vlad Groza. Stă la mar-
ginea grupului, ferit de priviri, într-un costum negru, ele-
gant, prea elegant pentru o înmormântare. Nu costumul îl 
scoate în evidență, ci faptul că nu l-am mai văzut de peste 
un an, de când l-au concediat. Se zicea că imediat după a lu-
at-o razna, că a vrut să se sinucidă sărind de la unu și că a stat 
câteva luni la boli nervoase. Probabil povești de corporatiști 
plictisiți. E adevărat că spunea ocazional chestii ciudate. Pe 
oamenii de calitate îi găsești la raionul de pere. Cușca e de 
ambele părți ale gratiilor. Lucruri la care nu știai cum să 
reacționezi și te prefăceai că nu le-ai auzit. Ne înțelegeam 
bine, dar n-aveam idee despre relația lui cu contabilul.

Mă urmărește discret, cu coada ochiului. Vrea să mă 
abordeze, sunt singura persoană pe care o cunoaște de aici. 
Singura încă în viață. Nu e un moment potrivit pentru so-
cializare, acum, la marginea gropii. Trebuie să aștepte. Cel 
puțin până o acoperă cu pământ. Nu pare să-l deranjeze, nu 
se grăbește. Cred că e mai interesat de cel din afara gropii.
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Groza nu vorbea niciodată despre femei. Nu știu dacă nu-l 
interesează sau pentru că arată atât de bine, încât presupui că 
are succes. Asta ne-a apropiat. Urăsc discuțiile despre femei. 
Urăsc și mai tare bărbații care vor să discute despre femei. 
Orice heterosexual sănătos psihic evită un astfel de subiect, 
nu-i poate aduce decât neplăceri. Poveștile celorlalți îți provoa-
că frustrare, ale tale un sentiment de zădărnicie. Femei pe care 
n-ai reușit să le ai, femei pe care le-ai avut și acum le au alții, 
femei pe care speri că le vei avea. De oriunde pornești, min-
tea îți ajunge în același punct, la aceeași concluzie dureroasă. 
Viața unui bărbat e prea scurtă pentru a avea o viață sexuală 
satisfăcătoare. O să rămâi cu regrete, neîmpliniri, o să mori 
fără să fi știut ce înseamnă femeile, fără să te bucuri de ele.

Unii insistă să-ți vorbească despre femei. Grașii, săracii, 
toți cei care se tem că le-ar putea fi pus la îndoială succesul. 
Îți aruncă în față reușitele lor, adevărate sau nu, ca un meca-
nism de apărare împotriva eșecului sexual. Începutul e bun. 
Îi vezi cum se luminează la față, cum se aprind, se conving 
pe ei înșiși. Apoi apare nesiguranța. Nu durează mult și vine 
momentul depresiei. Dacă ești atent la ochii lor, îi observi 
când se sting. E o singură clipă, secunda în care realizează 
că totul e degeaba. Toate poveștile, toate minciunile, toate 
aventurile inventate și secretele dezvăluite n-o să schimbe ni-
mic. Eșecul îl poți ascunde doar de ceilalți. Poate că, dintr-un 
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motiv pe care nici ei nu-l înțeleg, își doresc starea asta. Vor să 
se autoflageleze, să-și privească neputința sexuală și să se de-
prime. Nu-și dau seama că ignoranța e binecuvântare. Nu e 
ușor, trebuie întâi să înțelegi lucrurile pe care vrei să le ignori. 
Altfel ești lipsit de control, starea de care mă tem cel mai tare.

Cortegiul a plecat spre poarta cimitirului. Popa e în frun-
te, urmat de tata și colegii lui de șantier. Toți sunt mulțumiți 
de cum au mers lucrurile. Groza n-a scos niciun cuvânt încă. 
Merge în spatele meu, ultimul din șir. Știu că nu s-a schim-
bat nimic între noi. Are același aer relaxat, al omului care 
vine după un an și reia o conversație întreruptă atunci. Îmi 
dau seama că așteaptă să rămânem în urmă. Încetinesc pa-
sul. Asta lasă vreo zece metri între mine și cei din față.

— Mă gândeam c-o să te trimită pe tine.
Simt impulsul să mă întorc la el, dar rămân cu privirea 

înainte.
— Cine ?
— Cine… Știi și tu cine, doar n-ai venit de bunăvoie. 

Nici nu-l cunoșteai pe Andrei. Știi cine te-a trimis, întreba-
rea e de ce.

Grupul își continuă drumul, cu pas lent, pe aleea cimiti-
rului. Un asfalt vechi, plin de gropi mici și denivelări. Din 
sens opus vin două babe în doliu. Se uită cu interes la noi, 
vor să știe dacă mortul era important. Nu știu dacă să mă 
întorc la Groza, să-i văd fața, să sper că-i citesc ceva în ochi. 
Rămân cu privirea la babe. Pot să tac, n-o să se oprească.

— Sunt sigur că deja ai analizat situația pe toate părțile. 
Ești o fire analitică, n-ai cum să te abții. De-aia îmi place de 
tine. Îți folosești capul. Nu ca oile astea, sclavii sistemului.

— Mă bucur c-apreciezi.
— Eu apreciez, dar alții… te pun să-ți îngropi colegii. 

De ce ? Pentru că ești periculos. Un om care gândește e peri-
culos. Ai nevoie de metode extreme să-l învingi, să bagi fri-
ca în el. Dacă s-au dus atât de departe, dacă au recurs la așa 
ceva să te intimideze…
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— Am mai văzut înmormântări.
— Nu te face că nu înțelegi. Vrei s-o zic direct ? N-a fost 

nicio sinucidere, își acoperă urmele. Ăsta-i modu’ lor de a-ți 
arăta că tu urmezi.

Mă întorc la el și-l privesc în ochi. E calm. Pare convins 
de ce spune. Ne-am oprit în mijlocul cimitirului. Ceilalți se 
depărtează.

— De ce să m-omoare, mă ? De ce să nu mă dea afară 
ca pe tine ?

Groza zâmbește satisfăcut. Arată ca pentru o întâlnire de 
afaceri. Poate că asta și e.

— Am plecat eu. Am avut o… presimțire. N-ai de ce 
să fii agresiv, avem același dușman… N-am venit să-ți dau 
lecții, știi și tu cum stau lucrurile, cu cine te bați. Ai citit 
ce-a scris Andrei în noaptea aia. Ți se pare că sunt vorbe de 
sinucigaș ? Structura psihică nu-mi permite să mă sinucid, 
n-o să cedez niciodată… Bine, nu e totul logic, coerent, se 
vede că era sub presiune. Dar nu scrii chestia aia și apoi sari 
în gol. Dacă vedeau textul înainte, probabil că amânau… 
asta e, cine dracu’ îi citea blogu’ ? Nu le-a trecut prin cap că 
lasă urme.

— De ce nu te duci la poliție ?
— Să le zic ce ? O companie internațională, cu mii de 

angajați, și-a ucis contabilu’ ? Intru așa în secție și cer o foa-
ie de hârtie ?

— Când ceva sună absurd, de obicei e.
— Sunt sigur c-a sunat absurd și când ți-a zis ăla să te 

ocupi de înmormântare.
— A fost o ea.
— Au trimis o femeie ! ? Ori e foarte bună, ori știu că ai 

o slăbiciune pentru femei. Probabil ambele.
— Hai să mergem. Rămânem în urmă.
Pornesc spre grup, care e deja în dreptul portarului. 

Groza mă prinde de umăr și mă trage ușor înapoi, cât să fiu 
obligat să mă întorc.



56

— N-am dovezi, dar știu tot de la Andrei, mi-a zis înain-
te să-l… Compania spală bani. Îi scot prin cazino, câștiguri 
mari la pariuri, jackpoturi. Habar n-am cum au af lat de 
Andrei, că s-a prins de schemă. Poate i-a scăpat ceva, poa-
te i-a confruntat… I-am zis să stea calm, să plece brusc, ca 
mine, și pe urmă vedem noi. Aici e vorba de bani mulți, foar-
te mulți, sunt capabili de orice. Dacă iese asta la suprafață, 
se lasă cu pușcărie, ani grei, o să cadă capete. Și nu doar de 
aici. Malta, Costa Rica, Tel Aviv…

— Ce legătură are cu mine ?
— Rapoartele. Ai acces la informații, dacă te uiți atent, 

totu’ e acolo. Poate la un moment dat o să-ți dai seama, poa-
te știi deja.

— Nu mă interesează ce fac ei. Nu sunt banii mei.
— Crezi că-s dispuși să-și asume riscul ? E situație de 

urgență, sunt disperați să acopere urmele. Ești în siguranță 
doar până se uită incidentu’ ăsta.

— Hai să mergem. Continuăm discuția la colivă.
Groza zâmbește de parcă am spus o prostie. Întinde 

brațul și-mi strânge mâna cu putere.
— O continuăm altă dată. Ai grijă de tine.
Îi privesc spatele, în timp ce merge grăbit în celălalt sens, 

spre babele cu batic negru. Nu știam că sunt două ieșiri. 
Cimitirul are două și eu niciuna. Mi se pare amuzantă glu-
ma. Cred că ar fi râs și Groza, dacă apucam să i-o zic. N-am 
apucat să-i zic mare lucru. Am gura uscată și inima îmi bate 
să-mi spargă pieptul. Îmi bag mâinile în buzunare, când 
îmi dau seama că îmi tremură vizibil. Am nevoie de alcool. 
Oamenii au nevoie de alcool la înmormântări. Nu să uite de 
moartea apropiaților, să uite că urmează a lor.
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Cei mai ușori bani din viața mea i-am făcut cu ajuto-
rul lui Groza, când i-am vândut informații confidențiale 
din baza de date. Pe atunci, aveam un salariu de trei ori 
mai mic și nici nu începusem prietenia mea lucrativă cu 
Tedi. Cheltuielile, în schimb, erau aceleași, adică femei și 
alcool, nu vorbesc de sume. Mă descurcam, dar frecventam 
Comandante, Silver Church, tot felul de baruri din Centrul 
Vechi, pline de corporatiste blazate și studente fără pretenții, 
unde mă simțeam confortabil că sunt peste medie, din toa-
te punctele de vedere. Câteodată încercam și localuri de 
rockeri, deși era clar că nu sunt în elementul meu. Puteam 
să beau mai mult decât ei, ăsta era singurul lucru care mă 
ajuta. N-a fost o perioadă rea. Îmi permiteam Jack Daniel’s 
și Johnnie Walker Black, reușeam suficient de des să conving 
una să vină cu mine acasă. Am avut chiar și două relații, care 
s-au destrămat în câteva luni. Desigur, relațiile le poți consi-
dera un semn de slăbiciune, o strategie a masculului beta de 
a obține sex nemeritat. În cazul meu se confirmă, pentru că 
în prezent nu le mai iau în considerare.

M-am gândit să-i refuz oferta, n-a fost o decizie de mo-
ment. Am cântărit atent avantaje și dezavantaje, la ce riscuri 
mă expun și cât de mult mi-ar ridica standardul de viață ba-
nii de la Groza. Țin minte că plănuiam să plec din țară, asta 
a fost decisiv. În cel mai rău caz, mă concediau într-o lună și 
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mă urcam în avion. Destinația Malta, Dublin, Isle of Man, 
Gibraltar sau alt paradis al jocurilor de noroc online. Poate 
chiar Asia, dacă mă simțeam curajos.

N-a fost cazul, compania n-a aflat niciodată. Nu știu ce 
făcea Groza cu datele, pot doar să speculez. Presupun că le 
vindea concurenței, completate cu cele la care avea acces el, 
ca programator. Când l-au concediat, m-am temut că totul 
a ieșit la iveală și că urmez eu. Am stat vreo două-trei săptă-
mâni cu bagajele făcute. Pe urmă au apărut zvonurile că era 
nebun, asta m-a liniștit. Varianta lui e mai plauzibilă însă. 
În mod sigur, a primit destui bani cât să-și dea demisia fără 
să stea pe gânduri.

Groza e ultimul om pe care îmi doream să-l văd. Nu mă 
tem că ar folosi trecutul împotriva mea în vreun fel, nu e sti-
lul lui. Dar știu că a venit cu un scop, întotdeauna are unul. 
Am senzația că vrea ceva important de la mine, și că o să fie 
insistent.

Povestea cu Andrei Rădulescu, cu spălarea de bani și ur-
mele care trebuie acoperite ar putea fi adevărată. La fel de 
bine, Groza ar fi putut citi o știre online și de aici să fi in-
ventat totul sau doar o parte, greu de spus care. Indiferent 
de adevăr, un singur lucru e sigur, vrea ceva de la mine. N-a 
venit să mă salveze de corporația diabolică, ca un erou de 
benzi desenate. Nu e nimeni erou aici, dar oportuniști gata 
să facă orice pentru bani suntem amândoi. De data asta, am 
destui cât să nu-mi mai asum riscuri. N-o să-i placă vestea.

Mai devreme sau mai târziu, o să aflu direct de la el des-
pre ce e vorba. Nu e nevoie să-mi bat capul cu posibile vari-
ante. Am alte priorități acum. Doar pentru că Groza are un 
interes ascuns, nu înseamnă că minte. Oricât de improba-
bil ar suna scenariul lui, trebuie să recunosc că explică mul-
te. Prea multe, având în vedere când a părăsit compania. 
Sinucidere sau crimă, spălare de bani sau doar obișnuitele 
activități la limita legii, un sâmbure de adevăr există. Și sâm-
burele ăla e Raluca Radu.
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Evaluator de riscuri. Nu asta îi scrie în fișa postului, poa-
te scrie chiar psiholog, dar sunt sigur că asta e. Riscul sunt 
eu. Un potențial risc, altfel luau deja o decizie. Important e 
să-mi dau seama ce fel de risc. În cazul fericit, se tem de o 
nouă sinucidere, de vreun alt instabil psihic, e o simplă ana-
liză și am nimerit un terapeut cu metode mai neortodoxe. 
În cazul nefericit, Groza spune adevărul și pericolul e real. 
Niciunul dintre ele nu pare probabil, înclin să cred că e alt-
ceva, undeva la mijloc. N-o să mă arunce nimeni pe geam, 
însă mi se pot întâmpla alte lucruri, la fel de rele.

Trebuie să am răbdare. E mai ușor să reacționezi decât 
să acționezi. O parte din teoriile lui Groza le pot verifica, 
discret, fără să fac vreun pas decisiv. Pentru cealaltă parte, 
o să-i aștept pe ei, un nou atac e iminent, din ambele părți.

E important să mă port normal. Adică să-mi torn pa-
har după pahar, cu tata și colegii lui pe jumătate beți. Nici 
popa nu mai rezistă mult. Râde zgomotos și discută aprins. 
Aceleași subiecte clasice. Ceaușescu a făcut și lucruri bune. 
O duceam mai bine în comunism. Unii nu sunt complet de 
acord, deși toți sunt nostalgici. Studiile psihologice arată că 
oamenii consideră tinerețea lor ca fiind cel mai înfloritor 
moment al țării. Prin natura noastră, în astfel de comparații 
relative nu putem fi decât subiectivi. Țin informația doar 
pentru mine, nu e audiența potrivită pentru statistici.

Din când în când, își aduc aminte de ce suntem la masă. 
E mare păcat. Băiat tânăr, s-a dus atât de repede. Avea toa-
tă viața înainte. Ce-o fi fost în capul lui de a făcut așa ceva ? 
Din ce spune Groza, exact ce e în capul meu acum.
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Stau întins pe canapea și privesc tavanul. Îmi dă o ușoară 
stare de liniște. Oricum nu e nimic mai interesant în came-
ră. Tedi fumează pe un fotoliu, la vreo doi-trei metri de mine. 
În fața lui, pe o masă de sticlă, foițe, filtre, brichetă, grinder, 
câteva grame de iarbă, un pachet de țigări slim, o scrumie-
ră cu margini de lemn. E surprinzător că are tot ce îi trebu-
ie, că ține lucrurile în ordine. La fel și atenția cu care rulează 
și prepară țigările. Dacă și-ar da interesul la birou măcar pe 
jumătate, ar fi fost de mult la sediul central, în Tel Aviv. Nu 
cred că își dorește asta, Bucureștiul are părțile lui bune, e un 
oraș pe care bărbații cu bani îl părăsesc doar în vacanță, pen-
tru varietate. În orice caz, nu i-ar conveni Tel Aviv. Statistic, e 
unul dintre cele mai sigure orașe din lume. Dar asta nu con-
tează pentru un paranoic care evită orice țară sau eveniment 
unde i se pare că există riscuri de atac terorist. Cel mai tare se 
teme de metrou. E o fobie inofensivă în cazul lui.

— Ție cum ți se scoală, mă ?
— Ce să mi se scoale ? Vin de la o înmormântare…
Subiectul nu e suficient de interesant, încât să-mi iau 

ochii din tavan. Îl aud pe Tedi cum pufnește în râs.
— Nu acu’, mă, în general zic. Mă gândeam, așa, nu 

știu cum mi-a venit în minte… Parcă nu mi se mai scoa-
lă ca lumea. Tu ești cu procentele mereu. Mi se scoală așa, 
la… 70-80 la sută.
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— O fi de la droguri.
Tedi nu reacționează imediat. Fie se gândește, fie are 

gura plină cu fum. A doua variantă probabil.
— Ar putea fi, da’ nu cred. Mi se pare că e de la mine. Sau 

de la ele, e ceva psihic, nu știu cum să explic… Uite, azi-noap-
te am agățat-o pe una, 25-26, bună rău. Bine, nu nemaipome-
nită, da’ bună, la față era OK, înaltă, cur, silicoane…

— Nu-mi plac silicoanele. Când pui mâna pe ele se sim-
te ciudat, nu e natural.

— Mie îmi plac, mă. N-a fost de la silicoane, altceva 
a fost. Stai să-ți zic. S-a dezbrăcat asta, arăta bine, puțină 
grăsime pe abdomen, da’ pula mea, nu era grasă sau ceva, 
puțină de tot. În fine, se așază pe pat, ne lingem, aștept să 
mi se scoale să mă urc pe ea, nimic. Văd că nu merge așa, 
o prind de păr și-o împing încet în jos. Își dă și-asta seama, 
începe să mi-o sugă.

— Ai nimerit una deșteaptă.
— Am nimerit pe dracu’… Mi s-a sculat după un mi-

nut, o întind pe spate și încep s-o fut. Și acu’ să vezi nebu-
nie. Țipa ca tâmpita, tare de tot, imediat, așa. Nu te gân-
di la gemete normale, alea-mi plac. Asta țipa fals, ca într-un 
film porno d-ăla prost, înțelegi tu… Zic hai să mă uit la ea, 
poate o fac în vreun fel să înțeleagă. Ținea ochii închiși și se 
strâmba ca posedata, pula mea, mi-a tăiat tot cheful. Nu știu 
cum am reușit să rezist până mi-am dat drumu’, oricum am 
avut-o moale de la început până la sfârșit.

— Pare că știi de la ce-a fost.
— Stai că n-am terminat.
În general, poveștile lui Tedi nu sunt atât de interesante. 

Fără să am o statistică în minte, înclin să cred că lucrurile in-
teresante i se întâmplă pe cocaină, dar le povestește mai bine 
pe iarbă. E posibil să mă înșel. Nu i-am analizat comporta-
mentul de consumator. Nu știu nici măcar de ce alternează 
substanțele sau cât de frecvent. M-ar interesa doar dacă aș 
fi dealer. O meserie complet neatractivă, care implică prea 
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multe riscuri, drumuri și relații interumane. În plus, dea-
lerul face un profit considerabil mai mic decât își imagi-
nează clienții și mai ales opinia publică, ceea ce îi creează 
alte dezavantaje evidente. Desigur, pentru mulți e cea mai 
bună variantă profesională disponibilă, unii n-au primit ni-
cio moștenire, nici măcar intelectuală.

Tedi mi-a promis o continuare, dar s-a scurs un minut 
fără să spună nimic. Aștept cu ochii închiși. Pierderile lui de 
memorie nu sunt chiar atât de severe, știu că e doar o pau-
ză de relaxare.

— Am sunat-o pe Rusoaică să-mi aducă ceva. Până a 
ajuns la mine, scăpasem de posedată, i-am zis să plece că nu 
mă simt bine. Nici n-am mințit-o… Am stat cu Rusoaica la 
o țigară, am vorbit de una, de alta, până la urmă i-am po-
vestit. Zice să stau liniștit că se mai întâmplă, să-mi fac gri-
ji dacă mi se întâmplă iar. Normal, îi zic că dacă aș încerca 
cu ea, simt că-mi revin. Se uită fix la mine, serioasă, cică se-
măn cu un unchi care a violat-o când avea 11 ani. Am ră-
mas blocat, îți dai seama. Mă gândeam să-mi cer scuze, as-
tea, și dementa începe brusc să râdă isteric… Ce pula mea 
să mai zici ?

— Nu-ți plac femeile cu simțul umorului ?
— Nici nu sunt sigur că glumea, nebuna dracu’… În 

fine, a plecat repede, a sunat-o unu’, client cred că era. Da’ 
mi-a rămas în cap ce-a zis. Nu partea cu violu’, cealaltă, că e 
de la mine dacă mi se întâmplă iar. Am început să dau tele-
foane, poate găsesc una să vină la mine la ora aia. Nimic… 
Și curvele știi cum sunt, vor la ele, până le convingi, bă-
taie de cap, nici n-am mai încercat. Noroc că mi-am adus 
aminte de una. Era disperată după mine, am ieșit o dată în 
oraș și n-am mai sunat-o. Am zis, pula mea, hai să încerc. 
A răspuns imediat, nu-i venea să creadă, într-o juma’ de oră 
era la ușă. Se aranjase, n-arăta așa nașpa cum mi-aduceam 
aminte.

— E cu final fericit ?
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— Nu prea. Stai să-ți zic. Când am văzut-o, m-am gân-
dit, bă, n-are sens să pierd timpu’, știe c-a venit s-o fut. I-am 
dat un pahar cu vin, am împins-o spre pat, nu știa cum să 
se dezbrace mai repede. Și la asta, prima dată nu mi s-a scu-
lat. S-a urcat ea pe mine și mi-am revenit. Imediat, începe să 
scoată zgomote, normale, nu ca posedata. Gemea, așa, nor-
mal, da’ să moară mă-sa, nu puteam să suport, mă zgâria pe 
creier. Puteam să-i spun să tacă, cred c-ar fi mers… Nu mai 
gândeam limpede. Am dat-o jos de pe mine, m-am ridicat 
și-am început să caut prin sertare. Asta se uita la mine ca la 
nebuni. Am găsit căștile, le-am băgat în telefon și i-am zis 
că vreau să ascult muzică. Dacă vrea continuăm așa, dacă 
nu, nu.

— Și ?
— A zis că n-o deranjează.
— Pare final fericit.
— Da, mă… azi-noapte a fost, până la urmă. Da’ ceva 

nu e-n regulă. Nu mi se mai scoală ca lumea, mă. La toa-
te le găsesc un defect, ceva care mă deranjează, și mă gân-
desc doar la aia.

Deschid ochii și întorc capul spre stânga. Vreau să văd 
cum reacționează.

— Poate nu-ți mai plac femeile. Nici la psiholog nu te-ai 
simțit bine.

— Ce, mă ?
— Ai uitat să-mi zici că psihologu’ cel rău e o mare 

bunăciune.
— O fi fost secretara, mă, ai înțeles greșit. Psihologu’ e 

un ochelarist uscat.
Tedi râde cu poftă, în timp ce se întinde după scrumie-

ră. Se uită la mine, zâmbind larg, ca la un bețiv fără credi-
bilitate.

— Psihologu’ era o bunăciune… Nu te mai uita, bă, la 
atâtea filme porno c-o iei razna. Ți-a zis și să te dezbraci, să 
te consulte mai bine ?
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Pe fața lui nu se vede nici cea mai mică urmă de stres sau 
îngrijorare. Liniște deplină. Se lasă pe spatele fotoliului, cu 
toată greutatea. Pare mulțumit, în ciuda unei nopți zbuciu-
mate și a problemelor de erecție. Dacă povestea lui Groza e 
adevărată și compania îi face dispăruți pe cei care știu prea 
multe, Tedi o să ne îngroape pe toți.
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Legile sunt o convenție între oameni. Scopul lor final 
nu e dreptatea, egalitatea, împărțirea resurselor în funcție 
de merite. Singurul scop e bunăstarea celor care le-au stabi-
lit. Primii au murit demult, dar noi le-am moștenit și le păs-
trăm cu sfințenie. Modificăm, adăugăm, reformulăm, fi-
ind convinși că ne apărăm interesele, ne asigurăm viitorul, 
ne protejăm familiile. Vrem să fim egali cu bogații, să-i asu-
prim pe țigani, gay, unguri, oameni care se închină la alt zeu 
sau la același într-un mod diferit. Și ei abia așteaptă drep-
turi egale, să-i asuprim împreună pe restul, noile minorități. 
O iluzie cu care inventăm motive să ne simțim superiori. 
Singura minoritate reală sunt bogații. Legi împotriva lor n-o 
să apară vreodată, ei le dau. De aceea, e de datoria ta să în-
cerci să le ocolești, pentru a ajunge unul dintre ei.

Banii sunt în jocuri de noroc, pornografie, prostituție, 
substanțe interzise. Industrii de care mințile simple se feresc 
ca niște țărani medievali, fără să știe textul legii, cine l-a scris 
și de ce. Bordelul e ilegal, salonul de masaj erotic nu. Jocurile 
de noroc sunt permise doar dacă statul profită de ruina pier-
zătorilor. Poți fuma tutun, nu și cânepă. Cetățeanul se su-
pune orbește. Ocazional, își satisface viciile cu plăceri la li-
mita legii sau peste, plătite la suprapreț, tocmai din cauza 
asta. Cine are curajul și înțelepciunea să i le ofere e mare-
le câștigător.
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Site-ul unei comunități americane de nudiști încasează 
lunar milioane de dolari de la vizitatori. În perioada de glorie 
a pornografiei online gratuite e un lucru impresionant, apa-
rent inexplicabil. Reușesc pentru că vând un produs care nu 
se găsește pe piață. Pornografie infantilă. De unde altunde-
va poți cumpăra, legal, un film de 60 de minute cu fetițe în-
tre 9 și 12 ani care defilează și dansează dezbrăcate ? Ei îl nu-
mesc concurs de miss. O activitate nevinovată a comunității, 
nudism și natură, nimic sexual, dacă vezi altceva ai o min-
te bolnavă. În timpul ăsta, pedofili din toate colțurile lumii 
își golesc cardurile pentru DVD-uri la sute de dolari bucata.

Trebuie remarcat că în spatele proiectului se află un om 
cu o idee genială, n-a fost o evoluție firească a lucrurilor. Sau 
poate că e o evoluție firească, ca atunci când se instaurează 
prohibiția să apară contrabandiștii și cei care reușesc să păcă-
lească legea. În orice caz, în spate e un om, pentru care simt 
respect și invidie. Mai mult respect, invidie doar față de aspec-
tul profesional, de abilitatea de a inventa o astfel de afacere.

Mințile simple văd doar exploatarea copiilor pentru pro-
fit și încurajarea pedofiliei. Deși, nici asta nu e adevărat. 
Rata violurilor e mai ridicată în țările unde pornografia e in-
terzisă. În cele dezvoltate, unde oricine are acces la conținut 
explicit, adolescenții fac mai puțin sex ca niciodată. Se poa-
te observa, cu ușurință, că pornografia înlocuiește, nu inci-
tă. Mai ales când e vorba de activități ilegale, pedepsite as-
pru. Să te masturbezi în fața ecranului devine o alternativă 
sigură, un compromis între dorințele animalice și cele socia-
le. Deci, există chiar un efect pozitiv al afacerii. Dar nu asta 
e important. Dorința de a-ți ține copiii inocenți și atracția 
adulților față de ei, tocmai din pricina acestei inocențe au 
existat de când lumea și nu vor dispărea. E o aroganță ilogică 
să încerci să schimbi ceva. Altceva în afară de propria viață. 
Singurul lucru important e că un om și-a folosit inteligența 
să facă bani, iar eu n-am reușit. Nu pot zice că am încercat. 
Trebuie să recunosc că asta e o consolare.
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Probabil voi fi toată viața un simplu angajat. Antrepre-
noriatul nu mă atrage. Nu sunt dispus să muncesc mai mul-
te ore ca acum, să mă zbat, să am de-a face cu clienți, fur-
nizori sau alte categorii la fel de abjecte. Nu mă așteaptă o 
moștenire semnificativă, nu investesc, nici măcar nu joc la 
loto. Scenariul ideal e să fiu promovat pe un post de condu-
cere, bine plătit și cu răspundere limitată. În companie sunt 
destule.

Nu m-ar mira ca Groza să aibă dreptate, la partea cu 
spălarea de bani. Nici nu m-ar deranja. Mă aștept ca o com-
panie să facă orice pentru profit. Individul poate avea sen-
timente, propria viziune asupra moralității, frici, super-
stiții. O companie însă îți cere să-ți lași slăbiciunile la in-
trare. Profitul e, prin definiție, unicul scop cu care a fost 
înființată. Desigur, în spatele deciziilor e tot un individ 
sau mai mulți, dar în cazul nostru, o companie gigant, o 
corporație internațională care deține altele, cine știe câte, 
poate pe toate, cei din conducere și-au pierdut umanitatea 
cu ani în urmă, altfel nu ajungeau acolo. Știu ce aș face eu 
pentru bani și putere, și știu că n-ar fi suficient.

Am luat în considerare să ignor complet toată poves-
tea. De obicei, e cea mai bună soluție. Nu poate fi vorba 
de curiozitate, mi-e indiferent dacă se spală sau nu bani, 
mă interesează la fel de mult ca bârfele despre viața perso-
nală a colegilor. Nu e problema mea, atât timp cât nu mă 
afectează în mod direct. Din păcate, asta se poate întâm-
pla. Raluca Radu, psiholog, evaluator de riscuri, orice ar 
fi ea, mă vânează cu un scop pe care nu-l înțeleg. Orice 
informație în plus e binevenită. Profesional vorbind, mi se 
poate chiar reproșa lipsa de reacție, dacă există într-adevăr 
ceva acolo, o anomalie statistică pe care n-am observat-o. 
Nu știu care ar fi reacția corectă într-o astfel de situație. 
Poate să raportez tot conducerii și să fiu apoi aruncat de pe 
bloc. În orice caz, m-ar deranja să fiu acuzat, pe drept, de 
incompetență.
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Sunt nevoit să-mi petrec întreaga zi de vineri analizând 
similarități între marii câștigători, frecvența cu care se acor-
dă jackpoturile, orice amănunt care ar pune la îndoială prin-
cipiul de bază al jocurilor de noroc, haosul organizat. Ar 
putea fi mai rău. Clădirea e plină de nefericiți, care numă-
ră minutele rămase până începe weekendul, două zile ju-
mate cu familia, o nevastă veșnic nemulțumită și un copil 
stupid, în care și-au pus toate speranțele, că o să învețe car-
te sau o să facă sport de performanță sau altceva ce ei n-au 
reușit, unicul motiv pentru care au ajuns în situația asta, de 
angajat mediocru. Fără să-și dea seama că totul pleacă de la 
ei, că sclavii cresc sclavi. Dacă vrei un viitor mai bun pentru 
fiul tău, oferă-i ce tu n-ai avut, bani. Independență finan-
ciară. Altfel, doar ai pregătit o nouă generație de angajați, 
mai eficienți în a-și îmbogăți șefii. Oameni ca Tedi, care 
au moștenit tot, de la un tată mai rău ca tine, absent, vici-
os, care nu și-a cunoscut copilul. Poate nici nu l-a iubit prea 
tare, e puțin important, în legislația românească e aproape 
imposibil să-l dezmoștenești, nu merită efortul. Totul se în-
tâmplă din inerție. Inclusiv ce fac eu, încerc să mă apăr de 
ceva care mă poate strivi în orice clipă, mai degrabă mă pre-
gătesc pentru moment, să știu dacă și când o să vină, măcar 
să apuc să închid ochii înainte.
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Simt dureri ascuțite în zona tâmplelor, ca străpuns de 
niște cuțite subțiri. Intracraniene cred că e termenul me-
dical. N-am mai fost la doctor din liceu, mi se pare inu-
til. M-ar întreba câte ore petrec zilnic la calculator, dacă 
îmi port ochelarii permanent, dacă dorm suficient, pierd 
nopțile, beau, fumez, iau droguri ușoare. Ori îl mint și am 
făcut un drum degeaba, ori îi dau mai multe cauze posibi-
le decât are nevoie. Oricum, nu mi se întâmplă des, poate o 
dată pe lună. De data asta e mai rău ca de obicei. Sunt ne-
voit să-mi cobor privirea din ecran și să aștept să treacă, cu 
ochii închiși și o mână la frunte, care probabil nu ajută la ni-
mic, dar îmi dă impresia că încerc să fac ceva.

— Te simți bine ?
Uitasem că Diana e în cameră. Am fost prins cu anali-

zele pe baza de date, poate prea prins, având în vedere efec-
tele. Nu-mi amintesc să fi mâncat ceva azi, cred că nici 
nu m-am ridicat de pe scaun. Aș merita să primesc o di-
plomă de angajatul săptămânii, în alte circumstanțe, mai 
fericite.

— Da, n-am nimic, stai liniștită. Puțin obosit.
— Pot să te ajut cu ceva ?
— Nu, nu. Nici măcar nu e urgent. Știi cum sunt eu, mă 

prind cu astea pe aici, uit să mă opresc. Doctorul mi-a reco-
mandat să muncesc mai puțin.
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Cuvintele sună fals. Ridic capul și le întăresc cu un zâm-
bet. E dificil să-l mențin, durerile au devenit și mai ascuțite. 
Diana e mulțumită, zâmbește și ea.

— Credeam că s-a întâmplat ceva. Ai fost foarte tăcut 
toată ziua, mai tăcut ca de obicei.

Nu s-a întâmplat nimic, nimic nou. Se întâmplă de peste 
un an, dar noi suntem prea ocupați să observăm. Eu cu tea-
ma că n-apuc să beau și să fut destul, Diana că face 30 de ani 
și e încă nemăritată. Lucruri mai importante.

Exagerez. Viețile noastre personale, așa goale și demne 
de milă cum sunt, de data asta n-au nicio vină. Diana nici 
măcar nu are suficient acces la informații, majoritatea date-
lor le primește direct de la mine, deja sortate, clasificate, îi 
arăt unde să se uite și ce trebuie să vadă. Eu aș putea fi acu-
zat de neglijență, dar doar de cineva care nu înțelege cum 
funcționează statistica. E ușor să găsești o corelație relevantă 
când știi exact ce cauți. Mult mai greu când nu cauți nimic, 
extragi date cu un singur scop precis, pentru că asta trebuie 
să faci opt ore pe zi, până pleci în Affluenza să-ți bei mințile, 
ca să poți s-o iei a doua zi de la capăt.

Sunt un angajat model. Mi-am îndeplinit atribuțiile. 
Nimic în plus, nimic în minus. Mi-am văzut de treaba mea. 
Până să vină Groza să mă târască în povestea asta care nu mă 
privește. Așa aș vrea eu să cred. Se pare că au decis deja pentru 
mine, ce rol am și ce se întâmplă dacă nu-l joc. Poate ar trebui 
să mă simt jignit că nu mi-au cerut ajutorul, aș fi putut conce-
pe o strategie mai discretă de a scoate banii din sistem. Măcar 
Groza m-a implicat în ilegalitățile lui, e o dovadă de încredere.

— La noi nu se întâmplă nimic, Diana. Suntem în de-
partamentul plictisitor.

Zâmbește iar. E singura persoană care mă consideră amu-
zant. Sau mai degrabă face eforturi să dea impresia asta, pen-
tru că un blogger romantic i-a zis că trebuie să râzi la glume-
le lui. Nu-mi fac iluzii, știu că nu sunt sufletul petrecerilor, 
în niciun caz al petrecerilor la care ar merge ea.
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— Apropo de plictiseală, ți-ai făcut program pentru luni 
seară ?

— Nu, nu cred…
— Atunci ești invitat la ziua mea. Nu e mare lucru, 

chem câteva prietene la o terasă, dar o să fie distractiv, sun-
tem foarte simpatice, mai ales când bem alcool. Aș putea să 
sărbătoresc în weekend, știu, ar fi mai ușor pentru toată lu-
mea. Așa m-am obișnuit, luni e ziua mea, luni sărbătoresc. 
Mi-am luat și liber. Deci vii ? Te trec pe listă ?

— Da, sigur, sună bine.
— Poți să vii însoțit dacă vrei, suntem prietenoase.
Toată lumea îmi întinde capcane în ultima vreme. Până 

și corporatistele inocente precum Diana. Poate pentru că 
vorbesc puțin, oamenii presupun că altfel n-au cum să scoa-
tă informații de la mine. E parțial adevărat.

— O să vin singur. Nu-l am decât pe Tedi, și el nu e pri-
etenos.

— Îți promit că n-o să te simți singur cu noi.
Vestea o bucură. Iau în considerare să inventez o scuză și 

să anulez în ultima clipă. Probabil i-aș strica ziua de naștere. 
Desigur, a avut și mai rele. Are 27 de ani și un trecut cu ten-
tative de sinucidere. Standardul pentru o petrecere reușită 
trebuie să fie destul de scăzut.
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Aud muzică, prin tavan, suficient de tare încât să dis-
ting versurile. O voce de femeie se laudă că nu vrea aventuri, 
doar iubire adevărată. N-aș asculta-o din proprie inițiativă, 
dar nu-mi displace. Mă așteptam la mai rău din partea unui 
instructor auto trecut de 40 de ani. Oricum, nu pot să mă 
plâng, nu e vina lui că sunt acasă sâmbătă seară. Anul ăsta, 
s-a întâmplat o singură dată, undeva prin februarie, când nu 
mai puteam să-mi mișc capul fără să amețesc. Am fost nevo-
it să iau un taxi până la maică-mea, să-mi aducă vreo două 
zile mâncarea la pat. N-am găsit nicio altă soluție. Singurul 
meu prieten, Tedi, a presupus că am combinat substanțele 
aiurea și m-a sfătuit să merg la urgențe. Probabil era prea 
drogat să înțeleagă cu cine vorbește sau despre ce. Există și 
probleme care nu se rezolvă cu bani. Nu poți plăti o prosti-
tuată să te îngrijească la pat, nu în felul ăsta.

Când am revenit la birou, Diana mi-a zis că a fost atac 
de panică, a pățit și ea. Mi s-a părut ciudat, pentru că nu in-
tru în panică niciodată, nici măcar atunci când e cazul. Nu 
apreciez corect gravitatea situațiilor, ataraxie, am descope-
rit termenii căutând articole despre sociopatie pe internet. 
Tulburare de comportament pe care atunci credeam că o 
am, dar acum știu că e, de fapt, cu totul altceva. Sunt doar 
un egoist rațional, ca toți ceilalți care au reușit, cât de cât, în 
capitalism. Am citit și despre simptomele atacului de panică, 
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nu prea se potriveau cu starea mea de amețeală. Totuși, me-
dicina nu e știință exactă, psihologia nici atât.

Stau în pat de vreo două ore, poate mai mult. Am ieșit 
din casă pe la prânz, să-mi iau mâncare și alcool de la un 
supermarket. O cutie cu șase sticle de Salitos, pe care le-am 
băut destul de repede. Îmi pare rău că n-am luat și whisky 
sau măcar votcă. M-am gândit să-mi păstrez mintea limpe-
de, să pun la punct un plan de atac, mai bine spus de apă-
rare, pentru toată afacerea cu Vlad Groza, contabilul mort, 
compania, Raluca Radu și oricine altcineva mai e implicat 
în vreun fel. Am eșuat. N-am ajuns la nicio concluzie, din 
lipsă de concentrare. Cred că subconștientul meu refuză să 
lucreze cu informații insuficiente. Mă împinge spre ideea, 
liniștitoare într-un fel, că sunt o victimă colaterală, care nu 
are niciun control asupra situației. Încă mai am timp să ies 
pe ușă, să prind seara de club în Affluenza, dar prefer să ră-
mân aici. Muzica e asemănătoare.

Apartamentul meu nu e pregătit pentru locuit în el. Ăsta 
e un inconvenient. Petrec aici câteva ore pe zi, în care dorm, 
mă spăl sau mă îmbrac. Îți dai seama imediat, după lip-
sa obiectelor. Un calculator vechi, două perne, haine, lenje-
rie de pat, prosoape, o periuță de dinți, tacâmuri și farfurii 
de plastic pentru situații de urgență, cam asta e tot ce dețin. 
Restul erau aici când am închiriat apartamentul. Mă costă 
300 de euro pe lună. Mi-aș permite unul mai scump, dacă 
aș avea motive.

Faptul că nu sunt legat de nimic îmi oferă o anumită 
satisfacție. În caz de incendiu, ies pe ușă doar cu hainele de 
pe mine, fără să mă uit în spate. E o libertate pe care nu-i 
ușor s-o menții. Se duce la primul televizor cu diagonală 
mare, prima canapea din piele naturală, orice obiect care 
ți-ar putea încurca planurile pentru că nu încape în valiză. 
Încă din liceu plănuiam să plec din țară și să rămân acolo. 
Mă gândesc la varianta asta în fiecare zi, de zece ani. Am o 
fire analitică.
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Nu obișnuiesc să mă laud cu independența asta. Consider 
că mi-ar putea afecta relația cu singurele persoane a căror 
părere mă interesează, femeile. E genul de aspect care le spe-
rie la bărbați, un semnal de alarmă. Nu e vorba de partea fi-
nanciară sau că e un comportament de psihopat. Vor să vadă 
sentimente, atașament, slăbiciune. Cine are grijă de o plan-
tă, de un animal de companie, denotă potențial. Îl învață ra-
pid să le îngrijească pe ele, apoi un copil, poate mai mulți. La 
asta se pricep cel mai bine femeile, să-ți înlocuiască dorințele 
personale cu dorința de a le face fericite. Sau, mai degrabă, 
de a nu le face nefericite, pentru că rareori comit imprudența 
de a-ți arăta că sunt mulțumite de tine, de situația actuală. 
Asta te-ar putea determina să nu mai muncești, cu unicul 
scop de a păstra ce ai deja.

În mediul corporatist, bărbații sunt, în mare parte, scla-
vii partenerelor. Odată cu vârsta, le dispare energia de a 
cunoaște femei, de a merge la întâlniri, sarcinile de serviciu 
se înmulțesc, aspectul fizic se deteriorează. Ajung nevoiți să 
țină cu dinții de unica persoană cu care mai pot face sex fără 
bătaie de cap, fără rușine. Femeile înțeleg asta foarte bine 
și îi tratează în consecință, storc din ei ultima picătură de 
demnitate, majoritatea se tem de neveste mai tare decât de 
moarte. Sunt și excepții. Cei ca mine, care încă au sub 30 de 
ani și nu s-au prăbușit fizic și cred că lumea e a lor, sau cei 
din conducere, cu venituri atât de mari, încât sunt o partidă 
bună, indiferent de vârstă și starea în care se află. Dacă ești 
în ambele categorii, precum Tedi, ești probabil prea arogant 
și nepăsător ca femeile să încerce ceva din proprie inițiativă. 
Desigur, la cel mai mic indiciu că ar avea vreo șansă, sunt 
dispuse să-și asume riscul, pentru că nu-și pot permite să ra-
teze o astfel de oportunitate.

În ciuda propagandei feministe, ele nu urmăresc egalita-
tea cu bărbații. Vor să-i transforme în sclavi sau să fie scla-
ve. E în natura lor să caute conflictul în relație, să afle sau 
să-și confirme, în permanență, cine e stăpânul, să-ți testeze 
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limitele, să se victimizeze după o ceartă, indiferent dacă ies 
învingătoare sau nu. Chiar și în condițiile astea, e totuși un 
avantaj să câștigi cearta. Din păcate, există o singură moda-
litate, banii.

Femeile pot renunța ușor la iubire, orgasme, distracție, 
socializare, simțul umorului. Singurul lucru a cărui pierde-
re le-ar devasta e standardul de viață. La 18 ani asta înseam-
nă un prieten cu mașină, la 22 unul care locuiește singur, 
după 24 de ani, un bărbat care poate s-o întrețină, în caz de 
nevoie. Când se apropie de vârsta critică, ecuația se compli-
că, intervine și stabilitatea. Între un contabil dispus s-o ia de 
nevastă și un director pe care nu-l poate controla, tinde să-l 
aleagă pe primul. Deși femeia e un animal crud, cu sânge 
rece, care simte mai multă compasiune față de câini și pisici 
decât față de bărbați, este totuși un animal fricos. Se ferește 
de jocuri de noroc, la propriu și la figurat.

Poate că ăsta e singurul avantaj care ne-a mai rămas, uni-
cul motiv pentru care încă suntem sexul tare. Bărbații sunt 
dispuși să-și asume riscuri. Câteodată prostești, de multe 
ori inutile, dar asta ne face periculoși și puternici. Dăm fa-
liment, ne îmbolnăvim mai des, murim mai repede. Alți 
bărbați se nasc și-o iau de la capăt, cu mamele lor în spate, 
rugându-i să aibă grijă, să învețe din greșelile taților. Când 
o să facă asta, poate atunci o să vină sfârșitul. Mii de ani 
de dominație masculină, clădită pe curaj nebun, se va risipi 
într-o clipă. Se pare că declinul va începe cu mine.



76

20

Codreanu ridică paharul în lumină, îl privește cu 
satisfacție și agită lichidul, timp de două-trei secunde, cât să 
dea impresia că se pricepe.

— Fetească Neagră ! În anii buni, depășește orice vin 
roșu din lume. Cabernet franțuzesc, Merlot, ce vrei tu. Știi 
de când se face vinu’ ăsta în România ? Peste două mii de 
ani. Două mii de ani, bă ! De la daci. Există doar la noi, e 
unic.

Își înmoaie buzele și gustă prudent. Eu înghit o bucată 
de friptură și îmi golesc paharul. Vinul nu e alcoolul meu 
preferat, n-are destule grade. Îl consum pentru variație, dacă 
se potrivește cu mâncarea. Îmi place mai mult decât berea 
tradițională, dar mai puțin decât aia cu tequila. Asta doar 
când nu e un moment adecvat pentru tărie. Până la urmă, 
oricum beau orice.

Codreanu se strâmbă puțin. Pare sincer nemulțumit.
— Nu e grozav… E bun, dar nu se compară cu o Fetească 

Neagră adevărată. La toamnă, mergi cu mine în Moldova. 
Am un prieten cu podgorie. Să vezi acolo vin ! N-ai băut așa 
ceva în viața ta. Avem și noi lucruri de calitate în țara asta. 
Nu știm să le promovăm… Știu că nu-ți pasă, ai altele în 
cap acu’. O să te apuce și pe tine când o să fii la vârsta mea. 
Te trezești deodată și zici, bă, sunt de 50 și ceva de ani aici. 
Am fost în Anglia, am fost în America, am fost peste tot și 
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m-am întors. Sunt prost că m-am întors, sau nu ? Atunci îți 
dai seama de niște lucruri. Ai o familie, prieteni, o limbă… 
ești acasă, nu umbli printre străini.

Nu înțeleg patriotismul. Mi se pare absurd să simți mân-
drie pentru ceva care nu are legătură cu tine, realizările al-
tora, legați doar prin locul nașterii și o convenție geografi-
că. Mândria e un sentiment absurd oricum, măcar să ai un 
pretext mai logic să te simți special. Când au inventat bă-
trânii patriotismul, să-i convingă pe tineri să moară pen-
tru țară, pe atunci avea un sens. Artificial și naiv, dar exis-
ta un sens, o iluzie de noi contra ei, pământul era al statu-
lui, te puteai gândi că, pe undeva, e și al tău, că îl poți lăsa 
moștenire. În prezent, s-a dus, e altă Românie, sate părăsite 
și orașe deținute de corporații străine. Naționaliștii se agață 
de o istorie subiectivă și de o religie stupidă, ca toate celelal-
te, ultimele rămășițe ale unui trecut lipsit de glorie. E doar 
un alt mod de a fugi de realitate.

La Codreanu pare ceva între resemnare și obișnuință, o 
justificare pentru alegerile pe care le-a făcut, implicit insuc-
cese și regrete. Nu văd ce aș putea zice fără să-i stric momen-
tul, prefer să-mi mestec friptura.

— Știu că nu ești de acord, nici nu trebuie, mai ai timp 
destul. Îți zic toate astea din prietenie, poate te ajută la ceva. 
Ești ca un fiu pentru mine. Sau un frate mai mic, nu mă 
simt așa bătrân… Zi și tu ceva. Ce ți se pare important ?

E sentimental, parțial rupt de realitate și deja prea bătrân 
să mai înțeleagă prezentul. Dar nu e prost, nu pot să-l mint.

— Banii.
Codreanu zâmbește. Apreciază sinceritatea. Ia sticla de 

vin și umple ambele pahare, chiar dacă nu e o Fetească 
Neagră demnă de noi.

— E de înțeles. Ai plecat de jos, acum umbli cu Tedi, 
cu alții ca el, cu mine. Banii sunt importanți când nu-i ai. 
Altfel, uiți că există. Nici nu știi prețurile, scoți cardul la 
sfârșit și aia e… Sper că nu ți-e frică de ceva. O s-avem 
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grijă de tine, orice s-ar întâmpla. Bine, Tedi abia are grijă de 
el… O să am eu grijă. Apropo de asta, m-au sunat băieții. 
Miercuri avem petrecere.

Mi-am dat seama despre ce e vorba doar din ce mi-a zis 
la telefon. Sau din ce nu mi-a zis, nu-i stă în caracter să fie 
misterios. Lipsa lui Tedi mi-a confirmat. Când drogurile 
apar, prietenii dispar, era o campanie a Agenției Antidrog. 
Știau ei ceva.

— Sună bine. Să-mi iau liber joi ?
Codreanu râde cu poftă. Nu știu ce îl face să creadă că 

glumesc. Poate i se pare amuzant că mă gândesc la genul 
ăsta de detalii.

— N-ar fi rău. După o noapte d-asta, nu-ți mai arde de 
muncă. Nu-ți mai arde de nimic, o aștepți pe următoarea. Mi 
se scoală numai când îmi aduc aminte ! O să vezi, o să vezi. O 
să-ți placă… Nu-i zicem lu’ Tedi. Nu de data asta. E prea de-
vreme să-mi asum riscuri, abia m-au lăsat să vin cu tine.

— Ce le-ai zis ?
— Adevăru’. Că ești de încredere, că nu vorbești mai 

deloc, că vii pentru pizde și alcool, ca toată lumea… Bine, 
aproape toată lumea, fiecare cu ale lui, nu e treaba noastră.

Îl aprob din cap. Mi-am terminat friptura. M-aș simți 
dezamăgit dacă aș plăti eu. Problema restaurantelor de lux 
e că se străduiesc prea tare să-ți arate pe ce ai dat banii. Se 
pierd în decorat farfuria și condimente exotice, gustul nu e 
prioritar. Poate n-am fost educat pentru preparate fine. Pe 
de altă parte, cei care au fost nu prea au poftă de mâncare. 
Codreanu și-a folosit doar paharul.

— Bă, nici nu-ți dai seama ce înseamnă tinerețea. Crezi 
că știi, dar nu știi. Ești liber, mă, liber ca pasărea cerului. Te 
doare-n pulă… Mie acu-mi sună telefonu’. Ce faci, Mircea, 
unde ești, când vii acasă ? Ai zis că mergem să luăm cana-
pea, când mergem ? Poimâine are aia mică serbare, ajungi ? 
Trebuie să ajungi, iar nu vii, ne facem de râs. Nu mai zic dacă 
află ceva, c-am futut-o pe vreuna. Bate-n lemn, nici nu vreau 
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să mă gândesc. Cred că mă vezi la știri…Mă plâng și eu, 
așa, să mă mai descarc. Nu m-a obligat nimeni să mă-nsor. 
Nu-mi pare rău. Una peste alta, e mai bine. Crezi că eram așa 
la vârsta ta ? Eram mai rău ca voi. Cât ești tânăr, nu contează 
nimic, le fuți, le uiți, cauți altele. Da’ la un moment dat în-
cepi să te simți singur. Vrei să ai un om lângă tine, când stați 
în pat și n-aveți chef de sex, s-aveți despre ce vorbi. Îmi iubesc 
nevasta, mă, n-am de gând s-o părăsesc. Din când în când, 
simt și eu nevoia să fut ceva nou. E așa grav ? N-are legătu-
ră cu ea, e o distracție ca oricare alta, cum unii se duc la schi 
sau la pescuit. Înțelege dacă-i zic ? Înțelege pe dracu’. Face cri-
ze… Crezi că mie-mi place să m-ascund ? Ascultă ce-ți zic, ăs-
ta-i secretul unei căsnicii fericite, să știi ce să ții pentru tine.

Aș putea să-l întreb dacă se aplică și invers, dacă l-ar de-
ranja că nevastă-sa se fute cu necunoscuți în loc de pilates. 
Mi-ar zice că la ele e altfel, înșală emoțional, nu fizic. Poate 
e adevărat sau poate e un pretext să le impunem femeilor un 
standard moral mai ridicat decât nouă. În orice caz, aș fi ne-
voit să-i dau dreptate. De aceea, prefer să dau din cap fără 
să spun nimic.

Discuțiile mele cu Codreanu sunt rar în contradicto-
riu, mai ales despre femei. Aici, misoginismul e singurul lu-
cru care ne diferențiază. Îl avem amândoi, dar susținut prin 
raționamente opuse. Al lui e de tip vechi, bazat pe principii 
religioase și patriarhat. Meseria femeii e să arate bine. Se îm-
part în mame, soții și amante, fiecare cu atribuțiile ei limi-
tate. Ne sunt inferioare datorită ordinii prestabilite a lumii, 
așa a fost scris. Misoginismul meu e modern, științific chiar, 
evoluționist. Văd femeile ca pe o altă specie, de care mereu 
bărbații s-au temut instinctiv, ca de marii prădători. De ne-
voie și de frică, le-au supus prin forță. E irelevant dacă la în-
ceput erau mai inteligente, superioare în vreun fel. După 
atâția ani de sclavie, le-au rămas doar viclenia și răbdarea, 
cu care încearcă ușor, ușor să ne ia toată puterea înapoi. Mi 
se pare că funcționează.
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Probabil că toate astea spun mai multe despre mine și 
Codreanu decât despre femei.

— Te plictisesc cu problemele mele. Gata, am terminat. 
Să vorbim despre ceva mai vesel.

— E ținuta obligatorie ? Cum să mă-mbrac miercuri ?
— Cu ceva ușor de dat jos.
Sunt curios dacă zâmbetul lui Codreanu a arătat vreoda-

tă altfel, dacă în tinerețe femeile erau atrase de el, sau dacă 
dintotdeauna a fost un rictus sinistru, care îl face să pară pe-
riculos și penibil, în același timp. Poate în tinerețe inspira 
doar pericol și partea a doua a venit cu vârsta. Mă îngrijorea-
ză c-o să ajung la fel, fără să-mi dau seama. Un bătrân libi-
dinos, căruia femeile îi citesc disperarea în priviri, îl chinuie 
știind că ar face orice să le atingă. Curvele îi cer un preț exa-
gerat, le bucură să vadă cât de departe se duce.

Plătesc și acum pentru sex, mai des decât îl obțin gratis. 
Nu mă deranjează. Banii îmi permit să aleg, să sar peste eta-
pe obositoare, să dețin controlul asupra situației. Îmi oferă 
un confort psihic faptul că e opțiunea mea, că aș putea fute 
și fără să plătesc, cu dezavantajele de rigoare, bineînțeles. Nu 
știu ce-o să se întâmple când o să mă transform în Codreanu. 
Cât de bine o să mă împac cu noua ordine a lucrurilor, cu 
tinerele care încearcă să-și ascundă dezgustul și câteodată 
nu reușesc. În contextul ăsta, căsătoria devine o variantă de 
luat în considerare. Având în vedere temperamentul meu, 
tendințele antisociale, starea generală de apatie, vârsta mijlo-
cie m-ar putea lovi mai tare decât pe Codreanu. Relația cu 
prostituatele, deși simplificată de aspectul financiar, ar deve-
ni greu de suportat, apăsătoare. Suficient cât să mă limitez la 
cea cu soția. Desigur, șansele să ajung și eu o hienă bătrână 
sunt la fel de mari. Singura speranță la un sfârșit demn e ex-
cesul de alcool.
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Confortul pacientului e prioritatea numărul unu atunci 
când mobilezi un cabinet psihologic. Se urmărește crearea 
unui spațiu în care se simte sigur, relaxat, îi sugerează opti-
mism. Ideale sunt culorile calde, fotolii mari, canapele. În 
unele situații, se dovedește utilă posibilitatea de a vorbi fără 
a avea contact vizual cu terapeutul. Pacientul e perceput ca 
fragil, reticent în a-și deschide sufletul, greu de convins și 
ușor de speriat. Raluca Radu pare să aparțină unei alte școli 
de gândire.

Scaunul meu e incomod și rigid, probabil cel mai ieftin 
obiect din cameră. Mă obligă să o privesc de jos, ca un co-
pil în biroul directorului. Impresie alimentată și de faptul că 
m-a chemat brusc, fără să ia în considerare că aș putea fi ocu-
pat. Mi-a cerut scuze. Simțea nevoia să-mi mulțumească cât 
mai repede, am fost de mare ajutor, compania e mulțumită. 
O înmormântare reușită. Mă simt nevoit să-i dau dreptate.

— Da, n-au fost probleme.
— Te așteptai să fie ?
Dosarul e iar pe masă, îl răsfoiește plictisită. Acum poar-

tă o rochie roz deschis, nu știu cât de lungă, am găsit-o deja 
așezată. Un decolteu ceva mai adânc, nimic ostentativ. N-are 
bijuterii la vedere. E mai intimidant că arată atât de bine fără 
să facă eforturi. Își păstrează energia pentru alte activități, 
precum hărțuirea psihică a angajaților.



82

— La sinucideri, biserica e reticentă. Nu știam dacă o să 
înțeleagă situația.

— Situația ?
— Da, se fac excepții, nebunie, pierderea lucidității. E la 

latitudinea lor, a preotului, presupun.
— Crezi că Andrei era nebun ?
— N-am zis asta… Nu știu, nu l-am cunoscut.
— Dar i-ai convins pe ceilalți. Ți-ai făcut treaba până 

la capăt.
Zâmbește de parcă avem un secret comun, de parcă l-am 

omorât împreună și e mândră de mine. Simt nevoia să ripostez.
— Am luat-o ca pe o sarcină de serviciu.
Mă așteptam să mă contrazică, să-și reia discursul despre 

solidaritate între colegi, tragedia care ne-a devastat pe toți. 
Nu zice nimic, doar zâmbește. Poate nu vrea să fie previzi-
bilă. Se rezumă la a nota ceva în dosar. Folosește un stilou. 
Scrie lent și savurează momentul. Închide dosarul brusc, nu 
cred că s-a uscat cerneala.

— Dacă tot ești aici, hai să mai vorbim puțin despre tine. 
Cum te-ai simțit în ultima vreme ? Ai observat vreo diferență ?

— Nu știu… nu-mi dau seama. Mă simt bine.
— Profesional totul e la fel ? Privești jocurile de noroc ca 

și până acum ?
— Da, normal. Ce s-a întâmplat… n-are nicio legătură.
— Joci și tu, în timpul liber ?
— Nu, niciodată.
— De ce ? Ți-ai impus, ca o regulă ?
— Nu, pur și simplu mi se pare ilogic. Șansele sunt îm-

potriva jucătorilor. Pe termen lung, câștigă un procent negli-
jabil dintre ei. Și sunt profesioniști, muncesc mai multe ore 
pe săptămână decât mine. N-am motive să joc.

— Nici măcar de distracție ?
— Nu mi se pare distractiv. Jocuri simple, o matemati-

că de bază în spate. Regulile sunt mereu aceleași, schimbăm 
doar grafica.
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— Am înțeles, are sens. Ce ți se pare distractiv atunci ? 
Cum te distrezi ?

— Nu știu, ca orice om obișnuit…
— Și cum se distrează oamenii obișnuiți ?
Oamenii obișnuiți și-ar fi pierdut de mult cumpătul. Mi-l 

imaginez pe Tedi în locul meu, cum încearcă să pară calm și 
nu reușește. Mă face să mă simt mai bine. Deja îmi dau sea-
ma când urmează o întrebare agasantă, cu care speră să mă 
scoată din starea mea tipică de indiferență. Își umezește buza 
de sus și i se citește în privirea pierdută momentul de gândire, 
formulează în minte. După ce și-a ales cuvintele, colțul stâng 
al gurii i se ridică puțin, ca un început de zâmbet strâmb. Pe 
urmă, clipește lung și mă fixează imediat cum deschide ochii, 
îmi așteaptă reacția cu poftă. Nu știu cât de tare o mulțumesc 
răspunsurile. Le primește pe toate aproape la fel. Pare impo-
sibil de enervat, în circumstanțe obișnuite. Nu credeam că 
femeile frumoase au răbdare. O combinație rară, probabil e 
plătită enorm.

— Se uită la filme, ascultă muzică, se joacă, citesc, ches-
tii de genul ăsta. Eu prefer să ies în oraș, încerc să stau mai 
puțin la calculator. Îmi obosește ochii.

Privirea îi alunecă involuntar la rama ochelarilor mei, de 
parcă abia acum îi observă sau le înțelege utilitatea. Un gest 
reflex, presupun. Nu m-ar bănui că port ochelari fără diop-
trii, nu inspir atât de mult interes pentru modă.

Nu știu de ce am folosit explicația asta. Am spus-o fără să 
mă gândesc. Probabil mi s-a părut că argumentul medical e 
cel mai puternic. Ochii îmi obosesc rar, de obicei durerile de 
cap apar înainte. Nici măcar n-am nevoie de ochelari la calcu-
lator, sunt de distanță. Îi port permanent în speranța că-mi vor 
corecta vederea. Așa am început, acum a rămas obișnuința. 
După patru ani, nu se vede niciun semn de ameliorare.

— Firește, sănătatea e importantă.
Schițează un zâmbet înțelegător, cu superioritate. Femeile 

nu vor să vadă slăbiciune. Lăsând la o parte situația de față, în 
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care femeia din fața mea asta urmărește. În general, în relația 
cu un bărbat, slăbiciunea este moartea pasiunii. Atracția spre 
masculul alfa le face s-o ocolească. Fără dispreț, pentru că un 
bărbat slab devine ușor de iubit, dar imposibil de dorit. Să-ți 
anunți soția că suferi de o boală gravă e ca și cum ți-ai expri-
ma acordul să te înșele. Asta dacă încă mai are dorințe sexu-
ale. Cea din fața mea, în mod sigur, mai are, iar șansele mele 
tocmai au scăzut. În cazul fericit, în care erau mai mari de 
zero înainte.

— Cât de des ieși în oraș ?
— De câteva ori pe săptămână. Depinde, câteodată sunt 

prea obosit.
— Și cum te distrezi ? Bei ceva ? Dansezi ? Încerci să agăți 

la bar ?
— Puțin din toate. Nu prea dansez, nu mă pricep.
— Mereu cu același grup de prieteni ?
— Da, de obicei, da.
— Teodor Avram ?
Nu-mi dau seama imediat despre cine e vorba. Îmi ia câ-

teva secunde să reacționez.
— Tedi ? Da, de obicei, da.
— Cum ai defini relația cu el ?
— Suntem prieteni. Ieșim des împreună, avem pasiuni 

comune.
— Crezi că-ți aduce avantaje la birou ?
— Nu, nu cred. Nu e șefu’ meu. Eu fac rapoarte, el e la… 

nu știu ce face exact, nu mă interesează, e treaba lui. Mai de-
grabă îmi aduce neplăceri. Întrebările astea, de exemplu.

Am arătat destulă slăbiciune, simt nevoia s-o atac. Sau 
poate e tot slăbiciune faptul că mă deranjează acuzațiile. Nu 
contează. Vreau doar să ajungă mai repede la întrebările im-
portante. Alea care încep cu umezirea buzei de sus.

— Vlad Groza ?
Dacă nu i-aș fi învățat mimica, uimirea mea ar fi fost 

exact răspunsul pe care îl aștepta. Așa, mi-am încordat 
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fălcile și privirea, gata de orice. Nu știu ce se vede pe fața 
mea, dar cred că am reacționat bine.

— Ce e cu el ?
— Cum ai defini relația cu el ?
— Suntem prieteni. Am fost, pe când lucra aici. 

Presupun că știi deja asta, scrie în dosarul ăla… Îmi cer scu-
ze, aș vrea să ne oprim. Întrebările devin prea personale. Nu 
văd ce relevanță au toate astea. Vlad Groza nu mai lucrea-
ză aici de un an. De atunci, nu mai avem nicio legătură… 
Credeam că discut cu un psiholog, nu cu un detectiv par-
ticular.

Zâmbește împăciuitor. Mă crede nervos. Era necesar să 
fac asta. Dacă nu arăt surprins și deranjat nici acum, e ca și 
cum aș recunoaște totul. Lucruri pe care le-am ascuns me-
reu, nu doar relația cu Groza.

— Eu îmi cer scuze. Trebuia să formulez mai atent. 
Te-am făcut să te simți ca la interogatoriu. Nici nu mi-am 
dat seama… Mă grăbesc tot timpul, moștenire de familie. 
Încă o dată, te rog să-mi accepți scuzele. Dacă nu te mai 
simți confortabil, ne oprim.

Are un zâmbet nou, nu l-am mai văzut. Îi înmoaie toate 
trăsăturile feței. E mai degrabă fermecător decât sexy. Pare 
greu de crezut că cineva s-a supărat pe ea vreodată, nu un 
bărbat în orice caz. Îmi compun o expresie de satisfacție 
reținută. O reacție tipic masculină.

— E în regulă. Să continuăm.
— Mulțumesc. Te asigur că vreau doar să ajut. Chiar și 

când se înțelege altceva… Am aflat că Vlad Groza a venit la 
înmormântarea lui Andrei și că ați schimbat câteva cuvinte. 
Fiind colegi vechi, într-o asemenea împrejurare tragică, poa-
te momentul te-a afectat. M-am gândit că ai vrea să vorbești 
cu cineva despre asta.

Șansele să fi aflat de Groza întâmplător, de la vreo con-
tabilă prezentă la ceremonie, sunt reduse. Abia dacă l-au 
apucat în companie. A fost discret, nici nu s-a apropiat de 



86

groapă. Să-l recunoască și să rămână impresionate, cât să po-
vestească psihologului, e aproape imposibil. Există o varian-
tă mai logică. Se pare că nu eram eu reprezentatul conduce-
rii. N-are sens să-mi exprim suspiciunea, în mod sigur are o 
explicație pregătită.

Ce aș vrea să știu e pe cine supravegheau. Pe mine, în-
mormântarea sau chiar pe Groza ? La sumele pe care le învâr-
te compania, ar putea să ne supravegheze pe toți.

— Nu e mare lucru de zis, s-a oprit să mă salute. Îl 
cunoștea pe contabil. A aflat din ziare, presupun.

— Dacă a ținut să fie prezent, Andrei a însemnat ceva 
pentru el. Probabil și tu însemni ceva pentru el, ar fi venit 
și pentru tine. Bărbaților le e greu să-și exprime sentimente-
le, e încă un tabu în societatea noastră… Am fost așa lipsi-
tă de tact mai devreme pentru că m-am obișnuit să insist, să 
vă conving să spuneți ce simțiți cu adevărat.

— Desigur, înțeleg perfect, nu mai e nevoie de explicații.
În cazul în care chiar înțeleg perfect, tocmai am primit 

cea mai elegantă amenințare cu moartea. De la un psiho-
log cu trup de model. În alte împrejurări, aș aprecia politica 
companiei. Frica mă face însă subiectiv.
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Ai ceva de învățat de la oricine. Și de la corporatiste fri-
gide, ale căror discuții se rezumă la seriale și emisiuni TV, 
unde și-au făcut concediul anul trecut, unde o să-l facă anul 
ăsta și pregătiri de nuntă. Alea care au avut noroc să găseas-
că un bărbat resemnat. Celelalte vorbesc despre întâlniri ra-
tate și încearcă să pară nepăsătoare. Independente și puter-
nice. Două calități care la femei devin defecte. Cu cât le eta-
lează mai mult, cu atât le cresc șansele să moară singure, 
înconjurate de pisici.

Totuși, dacă treci peste banalitatea subiectelor, observi 
ușurința cu care individul își asumă mentalitatea grupului. 
Diferențele sunt doar de nuanțe. În timp, dispar complet. 
Omul e ușor de influențat, ca orice alt animal. La 18 ani, o 
tânără poate fi convinsă, la fel de simplu, și să se roage pen-
tru mântuire, și să înghită spermă în fața camerei. Contează 
cine ajunge primul. Cine apucă să-și toarne argumentele în 
mintea ei ca un burete, înainte să-și formeze principiile de 
viață, pe care o să le apere orbește apoi.

De aceea, sunt inutile discuțiile despre politică, religie, eco-
nomie, fenomene sociale, drepturile minorităților, priorități în 
viață sau orice alt subiect similar. Ele decurg fie în contra-
dictoriu, argumentele celuilalt fiind ignorate complet, fie se 
transformă într-un festival de complimente reciproce, pen-
tru că și celălalt are o opinie corectă, nu întâmplător aceeași 
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cu a ta. Poți convinge pe cineva să adere la principiile tale 
doar atunci când n-are deja o opinie formată. Asta înseamnă, 
de obicei, că subiectul nu-l interesează oricum și este silit de 
convențiile sociale să te asculte.

Evit să-mi exprim părerile în public. Deși îmi place să 
cred că sunt un om obiectiv, care are mai mult concluzii de-
cât păreri. Indiferent, e absurd să spui ceva doar pentru că 
îl consideri adevărat. De parcă adevărul ți-ar aduce succesul 
social. Admirația femeilor și respectul anturajului. Din con-
tră, atrage antipatii. Adevărul e greu de acceptat și supără-
tor. Prefer să-mi folosesc cuvintele cu un scop practic, con-
trazic ca să observ reacții, aprob pentru a-i permite celui-
lalt să continue în aceeași direcție. În rest, intervențiile mele 
sunt scurte și previzibile. Spun doar ce aștepți să auzi, con-
siderând cine ești și cine crezi că sunt eu.

Ascult, fără să zic nimic, de vreo jumătate de oră. Diana 
și prietenele ei par să se distreze. Nu le trebuie mult, alco-
olul le-a umplut de entuziasm. Râd zgomotos și beau vot-
că cu suc de portocale. Eu m-am oprit la al doilea pahar. 
Zâmbesc la toate poveștile lor cu întâmplări banale. Încerc 
să fac o impresie bună. Sunt singurul bărbat de la masă, e 
important pentru Diana să arate că încă mai are legături 
cu celălalt sex, că poate atrage un exemplar de calitate. 
De asta depinde reușita serii, părerea prietenelor ei despre 
mine. Cine era tipul ăla ? E singur ? Părea topit după tine. 
De ce l-ai ascuns de noi până acum ? Asta vrea să citeas-
că mâine pe Facebook. Fac eforturi s-o ajut, nu vreau încă 
un dușman în companie. Măcar să nu mă poată arunca pe 
geam când e și ea în birou.

Cadoul ar trebui să reușească și fără mine. M-am oprit în 
Sephora, am cerut cel mai scump parfum. O sticlă albastră, 
un fel de stea sau diamant, la vreo 700 de lei. Mă așteptam 
la mai rău. Nu știu dacă e un brand de renume. Thierry și 
încă ceva franțuzesc. E puțin important. O să-i caute prețul 
pe internet. Așa evaluează femeile cadourile, vor să vadă cât 
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valorează pentru tine. N-o să fie o evaluare corectă. După o 
ședință de terapie cu Raluca Radu, mă simt mai generos, mă 
tem că n-o să apuc să-mi cheltuiesc banii.
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E aproape miezul nopții. Trec printre mesele aglomerate, 
spre baia din interiorul localului. Femeile sunt probabil prea 
bete să-mi observe lipsa. Nu atât de bete, încât să plece fără 
mine sau să creeze probleme. În cel mai rău caz, o să întâr-
zie vreo jumătate de oră la birou. Suficient cât să se simtă re-
bele, poate chiar încă tinere.

Baia bărbaților e goală. Aleg un pisoar și deschid nasturii 
pantalonilor. Ușa se aude în spatele meu, apoi pași. Se apro-
pie și se opresc la pisoarul de lângă.

— N-am mai fost pe aici de cinci ani. Sau mai mult. 
Înainte erau prețurile la jumătate și nu venea nici dracu’. 
Acum, uită-te și tu. Ai zice că ne place să fie scump.

Mă întorc spre dreapta. E Groza. Are un sacou albastru, 
cămașă albă. Mereu mi s-a părut ciudat contrastul dintre 
hainele lui elegante și discursul de șomer anarhist. Fiecare 
cu bucuriile lui. Cred că ar trebui să fiu surprins. Nu sunt. 
Nu știu de ce.

Revin cu privirea la pisoar. Termin, închei nasturii și mă 
îndrept spre chiuvetă. Groza vorbește cu spatele la mine.

— Te prinde bine stilu’ ăsta. Tăcut, misterios. Mai știu 
și alții, tot așa, nu scoți două cuvinte de la ei. Da’ parcă e 
altceva, parcă n-au nimic de zis. Ție îți iese. Lași impresia că 
știi ceva ce noi nu știm.

— Ultima dată erai mai bine informat decât mine.



91

Groza se întoarce cu fața. Același zâmbet satisfăcut. Stă 
pe loc, nu pare să se grăbească. Mă spăl pe mâini, fără să-i 
acord atenție.

— Ironic ca-ntotdeauna… Nu înțelege greșit, apreciez. 
Te invidiez chiar. Aș vrea și eu calmul ăsta nepăsător, simțul 
umorului indiferent de situație.

Îmi mut mâinile în uscătorul cu aer cald. Zgomotul îl 
împiedică să-și continue monologul. Decide să folosească 
chiuveta, până când o să-l pot auzi din nou.

— Pentru că, trebuie să recunoști, ești într-o situație 
deosebită. În locul tău, alții erau pe aeroport acum. Ai 
sânge rece. Dacă începe războiu’, de oameni ca tine avem 
nevoie.

— Nu mă simt în pericol.
— Hai, mă. Suntem între noi. La cum te cunosc, deja 

ți-ai făcut calcule în procente. Eu zic că e peste 50% să te 
arunce pe geam, dar na… tu ești specialistul.

Mă îndepărtez de uscător. Groza preferă să-și scutu-
re mâinile de apă. Nu e un loc potrivit pentru o astfel de 
discuție. Nu știu ce loc ar fi, nu mă uit la filme cu spioni, sau 
fără. Totuși, mi se pare inutil să-l evit, poate chiar o greșeală. 
E mai înțelept să-l las să vorbească.

— Nu-mi spune că n-ai verificat. Să nu ne subestimăm 
reciproc. Cred că s-au și schimbat rolurile, știi toată schema 
mai bine decât mine.

— Să presupunem că știu. Ce contează ?
— Mă bucur c-ai întrebat.
Ușa se deschide și intră un gras în cămașă roz, transpira-

tă. Se duce direct spre pisoare. Aștept reacția lui Groza. Sunt 
curios dacă o să tacă până rămânem iar singuri.

— O să-ți propun o soluție radicală. O să pară radicală, la 
prima vedere. Dar, date fiind condițiile, nu prea ai alta. Dacă 
nu știai cum stau lucrurile, dacă nu vedeai cu ochii tăi, pu-
teai să crezi că sunt nebun. Sau că te mint, că vreau să te tâ-
răsc degeaba într-o afacere riscantă. Așa, o să-mi dai dreptate. 
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Poate nu imediat, poate o să-ți ia câteva zile, o săptămână, dar 
o să-mi dai dreptate până la urmă.

Grasul se spală pe mâini grăbit, de parcă se teme să audă 
mai departe. Pleacă cu ele umede și trântește ușa.

— Le luăm banii și fugim.
Zâmbesc involuntar. Groza e serios, însă ceva din tonul lui 

mă face s-o iau ca pe o glumă. Îmi vine în minte o imagine 
ca din desene animate, îl văd cum aleargă cu un sac în spate, 
alergat de câini și reflectoare.

— Am spus ceva amuzant ?
— Încă nu știu. Depinde ce urmează.
— Vrei să-ți explic acum tot ?
— E un loc la fel de bun ca oricare altul.
— Bine. Pe scurt. Să zicem că am acces la baza de date. Nu 

ca al tău, cu ceva mai multă… libertate de mișcare. Teoretic, 
pot să fac orice. Aproape orice. Practic, nu e chiar așa. Orice se-
cundă în plus, orice modificare, orice urmă pe care n-o șterg… 
crește riscul. Dacă lucrăm împreună, o să fie ușor. Mai ușor.

— Cu ce să te ajut eu, mă ? Tu ești hackeru’.
— Nu sunt magician. Am nevoie de date. Dacă încep să 

caut pe acolo de nebun, își dau imediat seama c-au un intrus 
în sistem. În schimb, pe tine te plătesc ei să faci asta, opt ore 
pe zi. N-au cum să se prindă, risc zero. Cauți conturile unde 
vor să mute banii. Notezi coduri de identificare, faci o listă, 
mi-o pasezi și-aia a fost.

Groza vorbește calm, sigur pe el. Sunt convins că s-a gân-
dit la toate. Îi ridic probleme doar ca să stimulez conversația, 
nu mă aștept să-l încurc.

— Astea-s prostii. Liste și coduri, sumele din conturi. 
Cifre pe ecran. Cum scoți banii din sistem ?

— Mai greu, dar se poate. Cu codurile de la tine, merg 
direct la țintă. Dacă mă mișc bine, e chestie de două-trei mi-
nute. Schimb doar informațiile de plată asociate conturilor. 
Date bancare, atât. Șterg modificările din registru și gata. Nu 
le mai verifică nici dracu’.
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— Le verifică la aprobare.
— Eh, aici intervine partea mai grea. Tre’ să ni le apro-

băm singuri. Altfel, e roata norocului, se uită sau nu se uită. 
Odată aprobate, putem să stăm liniștiți. Conturile de jucă-
tor sunt în regulă, ăia care știu de schemă le văd în listă, nu 
le trece prin cap să verifice beneficiar, IBAN-uri și alte d-as-
tea. N-au de ce.

— Ai pe cineva la plăți, anti-fraudă ?
— Am zis că e partea grea…
— Prea grea.
Pornesc spre ușă, hotărât să ies cât mai repede. Am au-

zit destul. Sunt nevoit să trec prin fața lui. Groza mă prin-
de de umăr și mă trage ușor înapoi. Același gest cu care m-a 
reținut și la înmormântare.

— Ce ai fi vrut, mă ? Vorbim de milioane aici ! Nu de 
miile alea prăpădite pe care le faci acu’, ca un sclav. Vrei să-ți 
pice banii din cer ?

— Vreau să termini cu scenariile de filme proaste, asta 
vreau… Să zicem că fac rost de coduri. Stau și caut până le 
găsesc algoritmul. O zi, o lună, cât durează. Ți le dau, in-
tri în sistem, merge totu’ perfect. Schimbi ce vrei, nu lași ni-
cio urmă, faci retrageri, se aprobă. Nu contează cum, prin-
tr-o minune. Găsesc o soluție. Pe urmă, ce ? Mă duc la ban-
comat și scot milionul ? E pușcăria plină de băieți cu planuri 
mai bune.

— Asta e problema mea.
— Pușcăria ?
— Cum scoatem banii. Am metoda, mai am de pus la 

punct ultimele detalii. Până rezolvi tu cu restu’, o să fie gata.
Pentru prima dată, îl privesc în ochi. Nu observ nicio tre-

sărire, nicio emoție. Parcă mi-ar propune să mergem la pes-
cuit. E impresionant și după standardele mele. Ar putea fi 
inconștiență, ar putea fi un plan pe care-l pregătește de un 
an. Mai degrabă amândouă. Îmi dau seama că nu sunt sufi-
cient de lucid să mă pronunț acum.



94

— O să mă gândesc. Nu-ți face speranțe.
Groza revine la zâmbetul obișnuit. A luat-o ca pe un da. 

Mă cunoaște relativ bine, poate mai bine decât oricine altci-
neva. Știe că a obținut maximul.

— Gândește-te, ai timp destul. Oarecum… Să nu ui-
tăm de unde am pornit discuția. Crezi că au rețineri când 
vine vorba de banii lor ? O să facă ce e nevoie, orice e ne-
voie… Poliția deja a închis cazu’. Știai ? Fără autopsie, fără 
martori, fără nimic. Cică avea tendințe suicidale. Habar 
n-am ce i-au găsit, dacă au găsit. Asta a fost concluzia. 
Niciun ziar mare n-a preluat știrea în serios. Ți se pare nor-
mal ? Câteva rânduri acolo, un tânăr din București s-a sinu-
cis. Cu toate discuțiile despre angajații din corporații, pro-
gram infernal, ore suplimentare… cu tot cu textul ăla bizar 
de pe blog, cu toate astea, nimic. Hienele din presă, în sta-
re să urle o lună pe un subiect inventat… Compania face 
orice e nevoie să elimine riscurile. Deschide bine ochii, n-o 
să se întâmple nicio minune să te lase în pace. Trebuie să 
pleci. Cu bani sau fără, oricum trebuie să pleci. Nu vreau 
să te văd și pe tine la știri.

— O să le fie greu să-mi găsească tendințe de sinucidere.
— Ai fi surprins. De ce crezi că te pun ăștia să vorbești 

cu un psiholog ? Crezi că le e rușine să-ți inventeze ceva ? 
Poate nici nu-i nevoie. Poate deja și-au asigurat vreo acope-
rire medicală. La cum îi cunosc, ar fi în stare să pregăteas-
că totul de la început, oricât de bolnav sună. Să n-ai acces la 
date decât cu profil de sinucigaș. Ți se pare deplasat ? Îți ga-
rantez că nu e.

— Mai au acces și cei cu profil de paranoic. Mă așteaptă 
fetele.

Mă întorc spre ușă. Groza nu se opune. Îl văd cu coada 
ochiului cum se aranjează în oglindă. Raportat la populația 
masculină, e comparabil cu Raluca Radu. Greu de spus 
care dintre ei ar fi mai atrăgător, într-un clasament obiectiv 
pe sexe. Estimez că amândoi s-ar situa undeva între primii 
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2-3% dintre indivizii de aceeași vârstă. Privind subiectiv, ca 
heterosexual, doar în cazul ei aspectul fizic are impact asu-
pra mea. Sper ca asta să nu-mi afecteze deciziile. Desigur, 
n-ar fi prima oară, dar există posibilitatea să fie ultima.
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Legătura dintre Diana și Groza e evidentă. N-aș putea 
preciza exact natura ei, modul în care au ajuns apropiați, 
dacă s-a întâmplat pe când el lucra în companie sau ulteri-
or. Singurul lucru clar e că există un schimb de informații. 
Îl numesc schimb, deși nu am observat nimic venind din 
partea lui către ea. Poate n-am fost suficient de atent. Pe de 
altă parte, Diana nu pare să aibă nici intelectul necesar, nici 
motivația pentru a extrage informații despre mine. Mai de-
grabă, funcționează doar într-un singur sens. Groza ar pu-
tea s-o mintă că e îngerul meu păzitor și are nevoie de ajuto-
rul ei, s-o plătească sau să discute cu ea amical, știind că are 
o înclinație spre bârfă, ca orice femeie. Exclud o relație sen-
timentală. Diana ar radia de fericire. E puțin important ori-
cum. Indiferent de natura relației, cât timp nu știu dacă pot 
avea încredere în Groza, nu pot avea nici în ea.

Șansele să trag o concluzie pripită sunt minime. Faptul 
că a știut unde să mă găsească în noaptea asta e explicabil. 
Poate m-a urmărit când am plecat de la birou. La fel, poa-
te a aflat sau a presupus că mi-au trimis un psiholog, deși 
nu i-am spus niciodată cine m-a însărcinat cu înmormân-
tarea. Poate acolo a ajuns citind știrea pe undeva, a vorbit 
cu vreun alt coleg care i-a zis că eu o să mă ocup de toate. 
Însă ultimele lui cuvinte, teoria profilului de sinucigaș, apa-
rent o chestie conspiraționistă aruncată la întâmplare, îmi 
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confirmă concluzia. Sunt sigur că n-ar fi zis așa ceva fără 
să știe de tentativele Dianei. Groza mă vede ca pe un robot, 
ca pe un soft în care trebuie să introduci date valide ca să-l 
convingi. Vrea să-mi declanșeze paranoia cu un șuvoi de ar-
gumente logice, relevante statistic. Știe că teoria conspirației 
n-are efect decât dacă o confirmă mintea mea, limitată la 
probabilități. Să nu ne subestimăm reciproc. Ar fi trebuit 
să-și urmeze sfatul.

Cu ochii semiînchiși, pe bancheta din spate a taxiului, 
Diana arată ca o liceană după Balul Bobocilor. Machiajul în-
tins îi dă un aer imprevizibil, genul de fată care se plictisește 
ușor, urcă pe motocicleta unui necunoscut, caută aventuri 
de o noapte cu studenți străini și artiști. Alcoolul are efec-
tul ăsta asupra oamenilor. Îi face să pară mai interesanți, mai 
vii. Nu și pe mine. Toleranța la alcool mă ține la fel de apa-
tic și după câteva pahare. Devin sociabil abia după o canti-
tate prea mare să rămân lucid. Și atunci, granița dintre inte-
resant și bețiv e periculos de subțire.

Totuși, avantaje există. Să gândești limpede după do-
uă-trei noaptea, când ceilalți se simt mulțumiți dacă mai 
nimeresc baia clubului, te face eficient. Evaluezi corect 
oportunitățile, potențialele partenere, pleci cu ceva acasă sau 
te retragi la timp. Într-un fel, profiți de femei bete, dar nu e 
mai imoral decât să profiți de femei proaste, naive, care nu-ți 
cunosc intențiile adevărate. Asta dacă putem vorbi de mora-
litate în relațiile sexuale, liber consimțite, dintre doi adulți. 
Fiecare țară, fiecare religie, fiecare categorie socială, fiecare 
generație are propriile reguli despre sexul moral. Lucru care, 
privit obiectiv, le face invalide pe toate.

Un alt avantaj e că îți poți conduce colegii acasă. După ce 
prietenele ei au dispărut una câte una, Diana a rămas în gri-
ja mea. Nu știu cât de bine s-ar fi descurcat altfel, cu pungi-
le de cadouri în mâini și aproape adormită. Bucureștiul e un 
oraș sigur, criminalitate redusă pentru o capitală europeană, 
însă nu trebuie să-ți forțezi norocul.
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Mașina intră pe strada Dianei. O ating pe braț și des-
chide ochii imediat. Se uită întâi la mine, zâmbește, apoi 
pe geam.

— Opriți aici… a doua scară.
Citesc suma pe taximetru și achit cursa. Întotdeauna 

las bacșiș, mă face să mă simt superior. Nu mai mult de 
20-30%, nu vreau să impresionez. De obicei, îl am pe Tedi 
lângă mine. El se simte superior oricum. Pentru o cursă de 
30 de lei, e posibil să dea bacșiș 20, nimic sau să lase pe alt-
cineva să plătească. Sunt curios ce preferă taximetriștii, între 
banii mei siguri și să învârtă de ruletă cu Tedi.

Cobor primul și ocolesc să-i deschid ușa. Un gest josnic, 
pe care nu l-aș face în împrejurări normale. Acum are nevo-
ie de ajutor. Iau pungile și pornesc spre scara blocului, cu ea 
sprijinită de umărul meu. Îi e greu să meargă pe tocuri, cu 
cartela de la interfon se descurcă. Liftul e la parter, îmi zice 
să apăs pe șase.

— M-am simțit foarte bine, să știi. Îți mulțumesc c-ai 
venit.

— N-am avut încotro. Riscam să mă urască tot depar-
tamentul.

Diana explodează în râs și își pierde echilibrul. Ar fi că-
zut dacă nu era lipită de mine. Asta o amuză mai tare. O dau 
la o parte ușor, să-i țin ușa liftului. Se oprește în fața primu-
lui apartament, caută cheile în geantă. Mă așteptam să du-
reze mai mult.

— Îmi cer scuze pentru dezordine. Poți să le lași oriun-
de… Pe masă în bucătărie, lasă-le pe masă.

Are o garsonieră îngrijită, spațiu suficient, probabil des-
tul de ieftină. Spre deosebire de mine, face curat des și cum-
pără obiecte. E de înțeles, aici își petrece aproape tot tim-
pul liber. Așez cadourile cu grijă și mă întorc la ușă. Diana 
se descalță, am ajuns la timp să o sprijin.

— Te simți bine ? Te descurci singură ?
— Pleci ? Nu stai să bem o cafea ?
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Încearcă să pară surprinsă, ca și cum ar fi fost de la sine 
înțeles că rămân. Poate am făcut ceva să-i las impresia asta, 
nu-mi dau seama. Nici ea nu gândește prea limpede, ar fi gă-
sit un motiv mai bun.

— Știi că nu beau cafea.
— Da, da, așa e… îți fac un ceai. Am mentă și fructe de 

pădure. Sau ceai negru, cred că preferi ceai negru.
— Nu beau nici ceai. Nu e vorba de asta, e târziu.
— Oricum ai lăsat taxiul să plece…
— Nu știam cât o să dureze. Chem altul. E luni noap-

tea, găsesc ușor.
Diana a rămas cu privirea fixată la mine, undeva în par-

tea de jos a feței. Își umezește buzele. Fără pantofi, e prea 
scundă să ajungă la buzele mele. Așteaptă să înțeleg ce se în-
tâmplă. Nu dau niciun semn.

— Bine. Hai să te pup.
Mă aplec la nivelul ei și întorc capul spre dreapta. Îmi să-

rută obrazul, foarte aproape de colțul gurii. Întârzie cu mâi-
nile pe spatele meu, nici buzele nu vrea să le desprindă. Are 
sânii presați de mine, îi simt sfârcurile întărite pe sub blu-
ză. Sunt nevoit să fac un pas înapoi, să păstrez controlul 
situației.

Aș vrea s-o ridic în brațe și s-o așez pe masa din bucătă-
rie, să i-o trag printre pungile cu cadouri. Asta ar vrea și ea. 
Măcar unul dintre noi trebuie să se gândească la consecințe. 
Relațiile la birou sunt o idee proastă, mai ales în același de-
partament, format din două persoane, mai ales când totul se 
termină după o noapte sau câteva nopți, și rămâne doar tăce-
rea apăsătoare a oamenilor care știu despre celălalt mai mul-
te decât și-ar fi dorit. A părut o idee bună la momentul res-
pectiv, își zic în sinea lor, dar e o minciună, știau ce o să se 
întâmple, n-au fost în stare să renunțe la un moment de plă-
cere. Muncesc o lună pentru o seară la lăutari, un an pen-
tru două săptămâni de concediu, o viață pentru bucurii care 
deja au trecut.
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— Îmi pare rău că pleci, nu e așa târziu.
— Ai avut o zi plină, ești obosită. Data viitoare, promit 

să stau cât vrei.
Știe că nu va exista o dată viitoare. Nu-și ascunde un su-

râs amar. Încerc să repar situația.
— Și eu m-am simțit bine. Ar trebui să ieșim mai des. 

Poate în weekend.
Pare mulțumită. I-a apărut iar zâmbetul obișnuit. Cred 

că am eliminat complet riscul unei tentative de sinucidere.
— Mi-ar plăcea.
E posibil să-i povestească lui Groza, cu entuziasm, cum 

au mers lucrurile. Să-i spună că are încredere în viitorul nos-
tru. Desigur, n-ar face asta dacă i-ar ști planurile sau dacă 
le-ar ști pe ale mele. Pe femei le poți ține fericite doar dacă 
le minți.
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La știri se vorbește de un criminal în serie. Stilul cla-
sic, prostituate dispărute, găsite cu multiple lovituri de cuțit, 
strangulate, modul de operare încă neclar. Poliția nu confir-
mă, sunt speculațiile presei. Destul cât să creeze puțină pa-
nică. În rândul prostituatelor, nu pentru mine, bărbat de 28 
de ani cu venituri peste medie. Fără să consult o statistică, 
știu că existența unui criminal în serie nu mă afectează. Nu 
în mod direct. Tedi se plânge că au devenit mai reticente, 
nu se mai urcă în mașini scumpe la fel de ușor. Își notează 
numărul, tot felul de măsuri excesive de precauție. Banii și 
cocaina îl fac mai suspect, în filme ăștia sunt de obicei cri-
minalii. Ar putea să renunțe la prostituatele de la șosea, să 
se rezume la cele de lux, dar îi place varietatea. Pare extrem 
de deranjat, de parcă i-a scăzut calitatea vieții. Îmi expli-
că dificultățile pe care le-a întâmpinat în weekend. De la el 
am aflat oricum, eu n-am televizor, nu prea urmăresc știrile. 
Încerc doar să acumulez cunoștințe minime despre eveni-
mentele curente, să pot purta conversații pe teme banale.

Tedi e atât de revoltat, încât a venit la mine în birou. Se 
întâmplă rar, sunt surprins că și-a amintit unde e, poate a 
cerut indicații. Speram să plece repede, să revin la proble-
mele reale, dar scaunul liber îi creează condiții să rămână. 
Diana lipsește și azi. Petrecerea aniversară s-a dovedit prea 
obositoare pentru ea. Mi-am făcut griji, dimineață, când 
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am intrat în biroul gol. M-am temut că am gestionat groaz-
nic situația și că i-am provocat o depresie, cu cine știe ce 
consecințe. Am fost nevoit să o sun, să mă asigur că e în re-
gulă. Mi-a răspuns calmă, plăcut surprinsă de telefon. N-a 
avut chef să se dea jos din pat și-a anunțat că e răcită. După 
mine, un semn clar de sănătate psihică.

Mă prefac ocupat. Sunt ocupat, dar cu Tedi în cameră 
nu pot să mă concentrez, așa că îmi țin privirea înainte, fără 
să văd cifrele de pe ecran. Asta nu-l descurajează. Vorbește 
încontinuu, despre femei, prostituate sau nu, despre sex, pe 
bani sau nu, dacă prefer una inocentă sau una care face ori-
ce, o minoră sau una măritată, se plânge de erecții slabe, de 
țâțe prea mici, prea mari, de femeile care au ajuns să ne do-
mine, să ne manipuleze, și tații noștri le țineau la respect, 
dar cel mai tare se plânge de gemete, zgomotele plăcerii lor, 
simulată sau nu, o strică pe a lui. Un șuvoi de informații in-
utile, la care nu reacționez decât cu un mormăit de aproba-
re, din spatele monitorului.

Într-un final, își dă seama că nu sunt suficient de atent 
la ce zice. Se ridică de pe scaunul Dianei și vine în spatele 
meu. Nu mă obosesc să tastez ceva, am destule cifre la ve-
dere să-l sperii.

— Ce dracu’ ai la mână ?
Dermatită. Nu știu de care, seboreică, atopică sau ne-

urodermită. N-am reușit să-mi pun un diagnostic din po-
zele de pe site-uri medicale, la doctor nu merg. Până să-mi 
atragă Tedi atenția, n-o observasem. Apare și dispare. De la 
căldură, stres, apă fiartă, câteodată fără un motiv evident. 
Îmi afectează coatele, degetele, zona de la baza lor, mereu 
în aceleași locuri, nu în același timp. Am o formă ușoară. 
Inconveniente mici, o cremă ieftină, Triamcinolon, e un an-
tidot foarte eficient. Trebuie doar să fiu atent când revine.

Nu sunt încântat că am o grijă în plus, dar, obiectiv vor-
bind, e o boală care mi se potrivește. Necesită autocontrol. 
Pielea se înroșește și simți o mâncărime puternică, dacă te 
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scarpini devine din ce în ce mai rău, se extinde în toate 
direcțiile și mâncărimea ajunge insuportabilă. E suficient 
să te abții și rămâne la stadiul de piele aspră, ușor solzoasă, 
pentru două-trei zile. Asta vede Tedi acum, pe degetele cu 
care țin mouse-ul.

— Zici că ești o șopârlă.
— Stai liniștit, nu se ia.
— Eu sunt liniștit, mă. Da’ ai grijă să nu vadă pizdele. 

Degeaba le explici tu că nu se ia, astea nu știu multe.
— Nu se vede cu lumina stinsă.
— Sunt obișnuite cu întunericu’. În fine, îți trece ție. Hai 

să mâncăm ceva, dă-le în pula mea de rapoarte. Oricum nu le 
citește nimeni. Tu poți să scrii acolo orice, fac tot cum vor ei.

E mai aproape de adevăr decât crede. Mi-e foame, am 
dormit prea puțin, nu reușesc să mă concentrez. Ziua e pier-
dută. Trebuie să recunoști o idee bună, indiferent de la cine 
vine.
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Bucureștiul e un oraș ostil. Îți dai seama, de cum intri în el, 
că nu ești dorit, că populația e deja prea numeroasă și fără tine, 
că nu suntem bucuroși de oaspeți. Taximetriștii te așteaptă sfi-
dători în gară și în aeroport. Încearcă să te stoarcă de bani, pre-
feră să nu câștige nimic, decât tariful normal. La intrarea în 
oraș, mașinile stau bară la bară, îți arată că nu ești important, 
că Bucureștiul o să-ți facă viața grea. Vara e ca în deșert, iar-
na ca în Siberia. Toamna plouă torențial, primăvara durează 
o lună. Nu scapi de aglomerație nicăieri, sunt destui oameni 
să umple orice mall, club, parc, Carrefour, Ikea, mari magazi-
ne de jucării, materiale de construcție, casă și grădină. Toate 
în același timp. Stai la cozi, aștepți, speri să nu fie la fel ca ieri. 
Nu există organizare, domnește haosul. Transportul în comun 
e un coșmar, clădiri din centru stau în paragină, la periferie se 
înalță vile și blocuri de sticlă. Apar peste noapte farmacii, bi-
serici, agenții de pariuri. Jumătate din locuitori sunt vânzători, 
paznici, chelneri. Aparent, orașul nu produce nimic, doar con-
sumă tone de haine și electronice, toate de import. Economia 
subterană nu poate fi estimată, salariile oficiale sunt mici, pro-
dusele se vând indiferent de preț. Mașini de lux își strică roțile 
prin gropi, case cu trei etaje n-au canalizare, babe mor în sără-
cie și lasă în urmă proprietăți de sute de mii de euro.

Cu toate astea, bucureștenii se simt bine, s-au obișnuit cu 
nebunia. Pe jumătate îi înțeleg. Are o atmosferă unică, orașul 
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e viu, îți dă impresia că mâine va fi altfel, că se întâmplă ceva. 
Deși, în sinea ta, știi că n-o să se întâmple nimic, că durează 
ani să se repare un gard, să se schimbe un bec. Până te con-
vingi, deja e prea târziu să mai pleci. Dacă vii din provincie, 
oricum era mai rău acolo. Măcar aici suntem mulți în aceeași 
situație, îți dă un sentiment de apartenență, de normalita-
te. Normalul e ce se întâmplă mereu, nu ce ar trebui sau ai 
vrea să se întâmple. Normalul e să stăm blocați pe Ștefan cel 
Mare, să înaintăm cu greu în coloană, fără să ne plângem 
de trafic. Normalul e să ne atingă oglinda o mașină care ne 
depășește pe linia de tramvai și apoi forțează semaforul.

— Morții mă-tii de idiot, sper să intri în stâlp !
Cuvintele lui Tedi sună ca o înjurătură aruncată la nervi, 

dar e de fapt o urare sinceră, spusă cu calm. I-ar face plăce-
re să-l vadă la următorul semafor printre fiare contorsiona-
te. Întâmplător, a nimerit o dorință utilă pentru societate. 
Cineva care conduce cu un grad de risc atât de ridicat e de 
preferat să moară cât mai repede, fără să ia și pe altcineva cu 
el. N-apuc să-l aprob, Tedi deja a trecut peste.

— Îți place să conduci noaptea ?
— Nu-mi place nici ziua. Noaptea e ceva mai bine, sunt 

mai puține mașini.
— Da, da… de-asta ies noaptea. Mă plimb, așa, pe 

străzi. De vreo lună am început să dau ture de oraș, când 
n-am ce face, pe la trei-patru noaptea. O iau pe Magheru, 
Splai… ori vin în partea asta, ori o iau spre Cișmigiu înco-
lo, câteodată ajung prin Berceni, Ferentari… E multă poliție 
la ora aia, tre’ să mergi încet, radare peste tot. Nu mi-e de 
amendă, îți dai seama. Și dacă rămân fără carnet, nu e tra-
gedie, mă descurc o lună, două. Mi-e să nu mă găsească cu 
ceva la mine, să se prindă că sunt fumat, dracu’ știe, mai 
bine mă feresc.

— Cetățean model.
— Da, da… Bă, da’ câteodată uit. Adică nu uit, nu știu 

cum să zic… cred că nu-mi mai pasă. Văd linie dreaptă și-i 
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dau talpă, nu mă mai gândesc la nimic, vreau doar să simt 
viteza. Mă trezesc, așa, brusc, la vreo două sute și ceva la oră 
și pun frână. N-am făcut niciun accident, mă opresc până la 
semafor sau ce dracu’ îmi iese în față. Dar mă gândesc, bă, 
dacă n-aș avea instinctu’ ăsta, dacă vreodată nu știu când să 
mă opresc, mă fac praf.

Probabil cu un Logan s-ar fi făcut praf de mult. Indiferent 
de instinctele sale salvatoare. Mașina contează mai mult de-
cât șoferul. Calitatea frânelor e mai importantă decât vite-
za de reacție. Însă Tedi e convins că evită accidentele dato-
rită lui, crede că e un șofer bun. Ca toată lumea, de altfel. 
Studiile arată că aproape toți se consideră un șofer peste me-
die. Asta nu se rezumă la condus, e în natura oamenilor să se 
considere peste medie, deși jumătate dintre ei nu sunt. Mai 
mult de 90% dintre profesori cred că predau mai bine decât 
unul obișnuit. Coeficient IQ, abilități de socializare, memo-
rie, oamenii se declară peste medie la orice. Superioritate ilu-
zorie. Nu e cazul să folosesc termenul tehnic.

— Știi cum e, mereu ai impresia că poți să te oprești. E 
suficient să nu poți o dată și-aia a fost.

— Știu, mă, știu… Nu s-a mai întâmplat zilele astea, 
m-am abținut.

Sunt surprins să-l văd așa defensiv. Pare chiar îngrijorat, 
de parcă pericolul, de data asta, e real.

— Mă gândesc să caut o clinică. Ce zici ?
— Ce clinică, mă ?
— Dezintoxicare. Am căutat pe net azi-noapte, în 

România nu prea e nimic. Aș putea să vorbesc cu tata, să-mi 
găsească ceva pe afară. Într-o lună sunt înapoi.

— Te simți rău ?
— Nu, nu… adică, nu mai rău ca de obicei. Da’ e prea 

mare bătaia de cap. La început era altfel, era șmecherie, 
acu’… m-am săturat, mă. Nu răspund ăștia la telefon, sun 
în disperare, ajung să iau și de două ori pe zi, să n-am multe 
grame la mine, în caz de ceva. Toți fac figuri, că să vin eu la 
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ei, că n-a primit, că s-a scumpit, că pula mea… Mă las și-am 
terminat. M-apuc iar când se legalizează. Nu ?

— Cum crezi. Dacă-ți scade calitatea vieții, mai bine 
te lași.

— Îmi scade, mă. Îmi scade că pierd juma’ de zi degea-
ba. Stau cu stres, fac rost, nu fac rost, ăla are, ăla n-are acu’, 
da’ poate are mai încolo… De-asta nu mi se mai scoală ca 
lumea. Nu e de la droguri, e de la stres. Tre’ să fumez să mă 
liniștesc și dup-aia n-am chef de nimic. Gata, am terminat. 
Peste o lună, bem whisky amândoi. Măcar ăla e legal, stăm 
la masă, vine sticla, nicio problemă.

Tedi zâmbește pentru prima oară de când ne-am urcat 
în mașină. Mă simt nevoit să-i întorc zâmbetul, să-l încu-
rajez. Nu-mi dau seama dacă o astfel de schimbare, teoreti-
că momentan, ar fi benefică sau nu pentru mine. Știu doar 
că e un pretext ideal să nu-i zic de petrecerea lui Codreanu. 
N-aveam de gând nici înainte. Acum, cu atât mai mult. Ar 
însemna să-l îndepărtez de la calea cea bună, calea care îl ia 
o lună de pe capul meu, suficient timp să scap de probleme. 
Într-un fel sau altul.
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Planul lui Groza e solid. Desigur, sunt câteva detalii 
de pus la punct, câteva lucruri care ar putea merge prost, 
dar, în linii mari, e cea mai bună oportunitate care mi 
s-a oferit vreodată. Probabil nici nu va mai apărea alta. 
E nerealist să sper la un viitor în companie sau la o stra-
tegie de ieșire profitabilă. Într-un caz fericit, primesc do-
uă-trei salarii compensatorii și un contract cu clauze de 
non-concurență. Inutile oricum, într-o țară fără industrie 
de gambling online. Nu am o soluție să-mi mențin stan-
dardul de viață actual. Aș avea suficiente motive să accept 
oferta lui Groza. Mai ales, pentru că fură bani negri, bani 
pe care compania încearcă să-i facă nevăzuți, nu i-ar putea 
justifica autorităților, ar fi hoții strigă hoții, câteva milioa-
ne acolo, o pierdere nesemnificativă față de ce ar însemna 
să intre Interpolul pe fir. S-ar considera norocoși dacă am 
dispărea cu ei în Caraibe sau Thailanda, pentru totdeauna.

Să scot lista cu conturile pe care le vrea Groza mi-ar 
lua câteva ore, poate o zi. Nici măcar n-ar fi prima dată. 
Singura problemă e la aprobare. Aici lucrurile devin prea 
riscante. Cunosc patru angajați cu acces suficient la plăți, 
niciunul n-ar accepta să ia parte la așa ceva. Tedi n-are ne-
voie de bani și nu se loghează în sistem niciodată, ar fi sus-
pect să aprobe plăți. La anti-fraudă e Marian Suciu, un gras 
care ține ochii în pământ când vorbește, ar face atac de 
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panică doar când ar auzi despre ce e vorba. Departamentul 
de plăți e condus de o franțuzoaică, 40 de ani, doi co-
pii, nicio șansă. Și ar mai fi casino managerul, probabil 
deja implicat în spălarea de bani. La prima vedere, nu sunt 
soluții. Dar, dacă doar asta ar sta între mine și milioane-
le din conturi, aș găsi una. Cu o astfel de motivație, de-
vin inventiv.

Groza e elementul care mă face reticent. Nu-mi inspi-
ră încredere, cum nici eu n-ar trebui să-i inspir lui, din 
aceleași considerente. Întotdeauna are ceva de ascuns, 
vorbește în dodii, bate apropouri, încearcă să te amețească, 
să-ți inducă păreri. E o ecuație cu prea multe necunos-
cute. Relația lui cu Andrei Rădulescu, cu Diana, de ce îl 
urmărește compania, de ce întreabă de el, metoda magi-
că de a scoate banii. La toate are un răspuns evaziv, pregă-
tit dinainte, la limita credibilului. Nu m-ar deranja să ră-
mână cu bani mai mulți decât mine, să mă considere infe-
rior, nedemn de planul lui genial. Vreau doar să am toate 
informațiile, pe cât posibil, să iau o decizie corectă, să mor 
fără regrete.

Starea lui Tedi mi-a permis să-mi eliberez seara, s-o de-
dic unui studiu de fezabilitate. N-am nici un fir de unde 
să încep. Ca să nu pierd timpul, am ales blogul lui Andrei 
Rădulescu, un loc la fel de bun ca oricare altul. Nu știu ce 
aș putea găsi, dar știu că sunt persoana potrivită să găseas-
că ceva, dacă există.

E evidentă o discrepanță între ultima lui postare și cele-
lalte. Stil, vocabular, lungimea frazelor, punctuație. O par-
te dintre ele pot fi puse pe seama stării de spirit deosebite, 
a sincerității brutale de final, opusă relatărilor banale, pli-
ne de clișee, care se întind pe doi ani de scris. Tendința de 
a vorbi despre sentimente proprii exista și înainte. La fel, 
respect de sine scăzut, relatări de la birou, impresia că alții 
primesc mai mult, nemeritat, dialog imaginar cu cititorul. 
Ultima postare ar putea fi o amplificare a lor, răbufnirea 
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unor frustrări care au stat ascunse și nu s-au văzut decât dis-
cret, printre rânduri. Ar putea fi, dar nu cred că e. Îmi lasă 
impresia unui autor diferit, care a urmărit să transmită asta.

Asemănările de stil par studiate și imitate. Deosebirile, 
gândite special pentru a fi puse pe seama nebuniei de mo-
ment. Sunt însă lucruri pe care nebunia nu le poate schim-
ba, mici detalii, precum frecvența virgulelor sau a adjecti-
velor. Nu e concludent, dar e suficient ca să privesc dintr-o 
altă perspectivă.

N-am prea găsit în text aspecte verificabile, printre 
frământări interioare și delir. Am subliniat referințele la 
Fight Club, tatuaj, Facebook și misteriosul coleg similar. 
Dintre ele, doar Facebook-ul apare și în alte postări. Pe 
rețeaua de socializare nu era foarte activ, nu publica nici 
măcar ce scria pe blog. Câteva poze de la birou, melodii 
de pe YouTube. De vreo două-trei ori pe lună, distribuia 
o știre vag interesantă, câteodată însoțită de un comenta-
riu propriu. Nimic spectaculos, o opinie general acceptată. 
Interacțiuni puține cu alte persoane, nicio activitate în ul-
tima săptămână de viață.

Întâmplător, am dat peste contul lui de IMDb, într-un 
comentariu de la o poză de acum trei ani. Asta mi-a per-
mis să-i verific gusturile cinematografice. Din nou, previ-
zibil. Se uita la filme mediatizate, îi plăceau cele biografi-
ce, de război, SF-uri clasice. Nu se omora după comedii. 
Fight Club nu l-a impresionat. I-a dat 7, mult sub nota lui 
medie de 8,24. Mă îndoiesc că a citit cartea. Nu-l intere-
sau concepte ca personalitate multiplă, umor negru, anar-
hie. Astea sunt mai degrabă fanteziile lui Groza.

Despre tatuaje n-am găsit nicio altă referință. Un alt su-
biect care nu-i trezea interesul. Probabil i se părea depla-
sat un tatuaj pe antebraț, ceva pentru vedete, șantieriști și 
interlopi.

Colegul misterios ar putea fi oricine, dacă nu e o 
invenție. Aș putea fi eu, în viziunea limitată a unui contabil 
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singuratic, deși nu zâmbesc așa des, în niciun caz sarcas-
tic. Nu m-ar șoca să af lu că asta gândea Andrei Rădulescu 
despre mine.

Nepotriviri sunt destule. Varianta unui alt autor e cea 
mai plauzibilă. În cazul ăsta, e vorba de cineva care îl 
cunoștea, cu acces la blog sau capabil să-l obțină când are 
nevoie, suficient de atent și de tehnic să schimbe data pos-
tării. Groza e singurul care corespunde descrierii, dintre 
suspecți.

Din păcate, internetul aproape că n-a auzit de el. Nu 
are conturi pe platforme sociale, n-a făcut nimic demn 
de o știre, nici măcar cunoștințele noastre comune nu-l 
menționează în vreun fel. I-am găsit doar notele de la BAC, 
mult peste ale mele. Timp de vreo două ore, am citit tot 
ce mi-a afișat Google pentru Vlad Groza. Un nume rela-
tiv comun, se putea și mai rău, bineînțeles. Într-un final, 
am găsit un articol vechi, despre un campionat național de 
jocuri pe calculator, cândva la începuturile gamingului în 
România. Groza a luat locul trei la StarCraft, un joc de ma-
niaci, aș fi știut că e vorba de el și fără să-i văd poza, cu o 
tastatură în mână, premiul de consolare. Din fericire, auto-
rul a menționat și numele de utilizator, poreclele alea stupi-
de pe care copiii încearcă să le facă să sune cât mai original. 
Vladassadar, în cazul lui, o combinație între propriul prenu-
me și Tassadar, un personaj din joc. A folosit-o doar pe câ-
teva forumuri dedicate, discuții despre strategii, concursuri, 
glume specifice comunității. Profilul cu câteva informații 
personale, precum țara și vârsta. Unul dintre forumuri în-
registrează schimbările de nume de utilizator, într-o căsuță 
discretă. Cu un an înainte, își zicea VladimirGrz. Singurul 
site unde mai există cuvântul e o comunitate literară, unde 
amatorii își publică creațiile. Utilizatorul VladimirGrz are 
două poezii, scurte și extrem de bizare, și o proză care în-
cepe abrupt.
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Atunci mi-am dat seama că schimbarea trebuie să vină 
de la mijloc. Cei de jos n-au putere, cei de sus n-au motive. 
Trebuie să vină de la mine ! Aș putea fi cu ei, dar structura 
psihică mă face să lupt, sunt construit pentru revoltă, sângele 
îmi fierbe când îi văd cum se înfruptă din munca părinților 
noștri, de parcă e dreptul lor genetic, lăsat moștenire de un 
zeu nedrept.

E puțin peste două noaptea și am decis să închei studiul 
de fezabilitate. Verdictul e negativ.
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Diana a stat toată dimineața cu un zâmbet larg pe față. 
N-a zis nimic despre ziua ei, promisiunea că ieșim în we-
ekend, faptul că n-a venit ieri. Doar obișnuitele discuții de 
birou. Diferența e în priviri, tonul cu care vorbește, lasă de 
înțeles că împărțim un secret. Alcoolul îți conservă amin-
tirile într-o lumină pozitivă, probabil are impresia că în-
tre noi lucrurile au mers bine, că suntem deja într-un fel 
de relație, sau începutul ei e aproape, că în noaptea aia m-a 
oprit un exces de moralitate, onoarea de a nu profita de o fe-
meie beată. Diana pare genul de femeie care întâi trage con-
cluziile, își face planuri pentru următorii zece ani. O feme-
ie obișnuită, adică. Bărbații n-ajung atât de departe, o iau 
de la zi la zi, mai ales în relații. Planurile mele sunt până di-
seară. Nici măcar nu știu ce mă așteaptă.

Mi-e greu să fiu productiv. Evenimentele recente îmi in-
duc o stare de indiferență, senzația că munca mea e inuti-
lă, că nu-i mai pasă nimănui de rapoarte. Aș vrea să vorbesc 
cu Raluca Radu, mi se pare firesc, normalitatea. Întâlnirile 
cu ea și Groza se succedă, există o simetrie, se urmăresc re-
ciproc. Îmi vorbesc pe rând, ca și cum aș avea un înger și 
un demon pe umeri, cu diferența că amândoi mă îndeam-
nă la rău, la furt, cu acoperire legală sau morală. Mă tem de 
ei, sunt vicleni și imprevizibili, au venit să distrugă. Nu pe 
mine, ceva mai important, eu doar le stau în cale. Asta mă 
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sperie de fapt, că sunt dispensabil. Trebuie să mă dau la o 
parte, dar nu știu cum.

Dacă m-ar chema acum la o nouă ședință de terapie, 
probabil ar funcționa mai bine, probabil i-aș spune tot 
despre Groza. Și planul lui de îmbogățire rapidă, și ce a 
scris pe blogul lui Andrei Rădulescu, și faptul că vreau să 
scap cât mai repede de mizeriile lor, nu-mi pasă care din-
tre ei l-au omorât și cine câștigă. Poate chiar ar înțelege 
și m-ar lăsa în pace. Conducerea, din câte știu, e formată 
din oameni raționali. Lipsiți de moralitate sau compasiune, 
dar raționali. Le-aș putea explica, cu argumente logice, că 
soluția ideală e să scăpăm de Groza și să continuăm de par-
că nimic nu s-ar fi întâmplat. O confesiune le-ar demon-
stra că sunt de încredere. Prea fricos să îi trădez, prea bă-
trân să-mi asum riscuri, nu contează, indiferent de motive, 
loial companiei ca un câine, care încă își merită porția de 
mâncare, cât să nu fie pus la pământ. Însă nu mă cheamă 
nimeni și eu n-o să vin singur. Dacă arăt disperare sunt ter-
minat, devin veriga slabă, un factor de risc. Poate că n-am 
avut aceeași soartă cu Andrei Rădulescu tocmai de-asta, 
pentru că sunt mereu atât de calm, toți au impresia că se 
pot înțelege cu mine, că aș putea fi de partea lor, în anu-
mite condiții.

Paradoxal, mi-e mai ușor să-i transmit un mesaj lui Groza, 
decât companiei. Are și el un merit aici. E suficient să-mi las 
capul sprijinit în mâini și să oftez puternic. Diana observă 
imediat.

— Ai pățit ceva ?
— Nu, nimic… nimic important, stai liniștită. Probleme 

personale.
— Dacă te ajută să-i povestești cuiva, sunt aici. Nu știu 

să dau sfaturi bune, dar poți să faci invers de cum zic eu.
Ridic privirea spre ea. Îmi scot ochelarii și clipesc rapid, 

în timp ce șterg lentilele de cămașă. Îmi relaxez fața, cu gura 
întredeschisă. Arăt vulnerabil și inocent.
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— Chiar nu e mare lucru… Îți spun doar ca să nu-ți 
faci griji, că cine știe ce s-a întâmplat. M-am revăzut de cu-
rând cu un prieten, Vlad, a lucrat aici mai demult, progra-
mator, poate îl mai ții minte.

— Da. Venea în birou să vorbească cu tine. Un tip înalt, 
brunet, elegant mereu, avea pantofi frumoși.

— El e. De pantofi nu știu, n-am observat… A vrut să-l 
ajut cu ceva. Un fel de proiect, oarecum. Mi-a explicat toa-
te detaliile, l-am ascultat, nu i-am dat un răspuns pe loc, a 
rămas să-l anunț. Mă gândeam să-l ajut. Nu e ușor ce vrea, 
dar am zis să-l ajut, nu-mi place să refuz prietenii.

— Ai dreptate, nici mie, mă simt prost.
— Da, așa sunt și eu. Nu-i un obicei prea bun… 

Oricum, alta a fost problema. Când am ajuns acasă, am ve-
rificat ce mi-a zis și-am descoperit că m-a mințit. Mi-a ară-
tat ceva, să mă convingă, dovada că nu-i un proiect riscant. 
Chestia asta, o falsificase el…

— Vai, cât de urât !
Diana e complet dezamăgită. Mă îndoiesc că e o actriță 

așa de bună. Mai degrabă, relația ei cu Groza nu e atât de 
apropiată, încât să-l ierte după ce mi-a făcut așa ceva mie, 
sufletul ei pereche.

— N-ar trebui s-o lași așa. Sună-l și spune-i !
— O să văd, mă mai gândesc. Știi că mă feresc de con-

flicte.
Pare chiar furioasă pe Groza. Regret că n-o să fiu în 

cameră când îl ceartă, să-l văd cum încearcă să explice 
situația, cu un zâmbet forțat și cuvinte ca neînțelegere sau 
exagerare. Și-a ales singur mesagerul. Îi va fi mai greu de-
cât cu mine, pentru că mesagerul e femeie, e imună la argu-
mentele lui bine pregătite, vrea să vadă sentimente, regrete, 
oricât de frumoși va avea pantofii. E nerăbdătoare să-l în-
groape în reproșuri.

Mă uit la ceasul de pe monitor. Trebuie să-l sun pe 
Codreanu, să stabilim ora de plecare. Nu știu unde e 



116

petrecerea, vine el să mă ia de la birou. Nu știu nici cât mă 
costă, nu știu aproape nimic. În orice caz, cred că voi avea o 
miercuri seară mai plăcută decât Groza.
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Există o vârstă, undeva prin adolescență, când femeile 
îți iartă orice. La vârsta mea, mi se mai iartă foarte puține. 
Lui Codreanu, nimic. Din contră, se așteaptă de la el să se 
simtă vinovat și când n-are nicio vină, permanent, faptul 
că a lăsat anii să treacă fiind suficient. N-o fac intenționat, 
vine din subconștient, e o proiecție a urii față de ele înse-
le, rușinea de a satisface poftele unui bărbat bătrân, prea bă-
trân să mai aibă dreptul la plăcere, genul ăsta de plăcere, ac-
tivă, nu una adecvată vârstei sale, care îl condamnă să tră-
iască doar prin intermediul urmașilor, să se uite fără să pună 
mâna. Codreanu știe, face des glume pe tema asta. Spune 
chestii de genul : când eram Raskolnikov, nu mă gândeam 
că o să ajung Svidrigailov. Ar trebui să citesc sute de pagini 
de Dostoievski ca să înțeleg exact, dar esența o prinzi și din 
Wikipedia. Lumea e a tânărului, el e personajul principal, 
eroul demn de iubire. Bătrânul e rău și pervers, vine să ia ce 
nu i se cuvine, să pângărească, să corupă.

Codreanu își ia rolul în serios, conduce cu viteză spre 
prostituție, singura relație corectă pe care o mai poate avea 
cu femeile. Probabil că eu sunt intrusul care vrea să ardă eta-
pe, să ajungă aici fără să mai treacă prin decepțiile tinereții. 
N-am nici măcar un divorț la activ, o dragoste neîmplinită. 
Într-o lume ideală, sexul pe bani mi s-ar interzice, mi s-ar 
spune că n-am încercat destul metodele alternative.
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— Ia ăsta, să-l ai la tine, poate uit.
Codreanu îmi întinde un carton negru, de mărimea car-

durilor de credit. Îl întorc pe ambele părți. Nu se vede nimic.
— Ce fac cu el ?
— E biletul, invitația, cum vrei să-i zici.
— Discret. Pare ușor de copiat.
— Nu e. Au metodele lor.
Scot portofelul și îndes cartonul negru într-un buzunar 

din față, în spatele permisului de conducere. Nu știu dacă 
am destui bani la mine, mi-e imposibil să estimez costul.

— Cât tre’ să-ți dau ?
— Fac cinste. Prima doză e gratis.
— Frumos din partea ta. Cât a fost ?
— Îți zic după. Vreau să vii fără idei preconcepute, să n-ai 

așteptări în funcție de bani. Banii strică tot. Te gândești me-
reu dacă merită, ce luai de banii ăștia, aia era mai ieftină, aia 
era mai scumpă… Doar așa poți să trăiești experiența pură, 
imprevizibilul. Cum am trăit-o și eu prima dată. Mâine, te 
sun și te întreb cât face. Și-ți zic după, mai mult sau mai 
puțin.

— Banii tăi, regulile tale.
Deja m-am obișnuit cu rolul de cobai în experimente psi-

hologice. Al lui Codreanu e de departe cel mai plăcut. Până 
decide Raluca Radu să treacă la o terapie mai agresivă, cu 
recompense în natură pentru pacient. N-o să se întâmple. 
Sunt șanse mai mari să mă arunce pe geam. Din cauza lui 
Codreanu, cu misterele lui erotice, încep să văd lumea ca pe 
un decor de filme porno.

— I-ai zis ceva lu’ Tedi ?
— Nu. Am vorbit cu el ieri. A avut o revelație, cică se 

lasă de droguri.
— Serios ? Și-l crezi ?
— Habar n-am. Drogații spun mereu că se lasă. Asta în-

seamnă dependența, să spui că te lași și să nu poți. E adevă-
rat, e prima dată când spune.
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— Bravo lui, dacă se ține de cuvânt. Își fute viața cu mi-
zeriile alea. Nu zic, o linie, două am tras și eu. Am fumat 
iarbă un an jumate. Am încercat și pastile, ciuperci, o dată 
a venit unu’ cu negrese din alea… Bă, am încercat, nu zic 
nu. Să văd cum e, să nu mor prost. Da’ nu ca el, zi de zi cu 
ochii roșii. Îl doare-n pulă de ce se-ntâmplă-n jur, e aerian 
mereu… mă mir că i se mai scoală.

— Eh…
— Mă gândeam eu. Păi asta e viață, mă ? Să nu mai poți 

să fuți ? Să fugă prietenii de tine ? Uite, dacă află că nu l-am 
chemat, zice că sunt eu muist. Da’ pot să-l chem ? Când nu 
mai știe nici să vorbească ? Îl pune pe asistent să mă sune, că 
el doarme sau e căzut pe sub birou… Bine că mi-ai zis, că mă 
simțeam puțin vinovat. Acu’, mă felicit că nu l-am chemat. 
Lasă-l să-și revină, să se pună pe picioare. Dup-aia, avem 
tot timpu’ din lume. Îi plătesc eu curvele, un an de zile. Așa 
să-i zici : bă, dacă te lași, a promis Mircea că-ți plătește cur-
vele un an. Exact așa să-i zici. Nu contează ora, mă scol din 
somn, mă îmbrac și vin cu banii. Îi zic lu’ nevastă-mea că e 
o urgență, vrea Tedi să fută pe banii mei. Da’ să se lase el în-
tâi, că nu cred.

Discursul antidrog îl prinde bine pe Codreanu. Dacă de-
cide vreodată să candideze, ar fi un subiect bun pentru cam-
panie. Vorbește cu pasiune, spune lucrurilor pe nume, ar cu-
ceri turma de pensionari și gospodine. L-aș vota și eu. Pare 
că se ține de promisiuni. Nu știu dacă Tedi o să ajungă să 
fută pe banii lui, dar pe mine mă mai despart doar câțiva 
kilometri.
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Codreanu își ascunde cu greu entuziasmul. Poate nici 
nu-l ascunde, doar încearcă să-l țină sub control. E remar-
cabil că după 55 de ani de viață privilegiată încă mai simte 
așa ceva. Mă privește cu un fel de mândrie paternă, insistă 
să ciocnim paharele cu șampanie, pare mai bucuros că sunt 
eu aici, decât că e el.

— Ia zi, îți place până acum ?
— Sunt bine organizați.
— Sunt, ai dracu’ ! Bă, te duci unde vrei tu, hotel, cazi-

no, restaurant, nu vezi așa ceva. Au prestanță. Garduri în-
alte, paznici, verificări, te simți și tu ca omu’, în siguranță. 
Cobori din mașină, vine valetu’, intri, fata cu șampanie. 
Totu’ pus la punct, frumos, organizat, nu sunt probleme, nu 
aștepți… Bine, acu’ așteptăm, da’ e normal, durează să faci 
totu’ ca la carte.

Îl aprob din cap. Mi se pare firesc să așteptăm, suntem 
într-o cameră proiectată pentru asta. Fotolii confortabile, 
muzică, plasme. O fată în uniformă de servitoare se îndreap-
tă spre noi. Alta, cea care ține tava cu șampanie a rămas la in-
trare. Ne întinde câte o tabletă. Sunt deja aprinse, cu un for-
mular pe ecran. Ne zice să-l completăm sincer, fără inhibiții, 
de el depinde să ne simțim bine în noaptea asta. Mă uit spre 
Codreanu, ridică din umeri.

— Data trecută n-aveau așa ceva. Se perfecționează.
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Fata ne lasă singuri, o chemăm când suntem gata. Ches-
tionarul începe timid, cu întrebări despre vârstă, greutate, 
înălțime, ochi, păr, tatuaje, semne particulare. Trece repe-
de la preferințe sexuale. Softul e conceput inteligent, permi-
te selecții multiple, ordonare după prioritate, răspunsuri cu 
da, nu, poate. Acoperă orice categorie de film porno ți-ar 
trece prin cap. Ridic privirea din tabletă, în același timp cu 
Codreanu.

— Bă, eu zic să fim sinceri. Dacă nici aici, atunci unde ? 
Am venit să futem, ce să ne ascundem după deget. Vrei să 
fuți grase în cur, asta pui în formular.

— Nu prea vreau.
— Da, mă, era un exemplu, extrem. Uite, pun sex în 

trei, și două femei, și bărbat și femeie.
Nu mă atrage ideea de sex în trei. Mai ales dacă al trei-

lea e Codreanu. Nici eu, nici Tedi nu suntem amatori de or-
gii, swingeri. N-am ajuns la vârsta necesară, n-avem nimic 
de demonstrat, tinerețe sau potență. Chiar și două femei de-
odată mi se pare nepotrivit, ar pune presiune pe mine, da-
toria de a le folosi pe amândouă într-o măsură rezonabilă.

După cum apasă pe ecran, Codreanu e gata de aproape 
orice. Formularul meu e plin de nu. Fără bărbați, transse-
xuali, grase, pitice, BDSM de orice fel, nimic în grup, nu 
vreau costumații, cătușe, eșarfe la ochi, practici sexuale ex-
treme sau femei cu însușiri apreciate de un procent redus din 
populație. Fără minore sau alte cereri ilegale. Fără femei mai 
în vârstă decât mine, mai înalte, mai grele. Nu știu dacă sunt 
prea pudic, vreau să cred că sunt precaut.

— Crezi că au toate astea ?
Codreanu e atent la tabletă, îmi răspunde fără să-și miște 

ochii.
— Acum ? Probabil că nu. Fac și ei un sondaj, pentru 

data viitoare. Dacă vrem babe, ne aduc. Cerere și ofertă, cli-
entu’ nostru, stăpânu’ nostru, economia de piață, știi cum 
e… Negrese… sper că au negrese, aș fute o cioară d-aia cu 
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țâțe mari, cur bombat. Mergeam odată la una, pe la Romană 
stătea. Din Camerun, nici nu știa românește, câteva cuvinte, 
noroc c-am făcut franceză în școală, ne-am înțeles. Ia vezi, 
am pus bine ?

Îmi întinde tableta lui, preferințele legate de rasă. 
Negrese, asiatice, albe, în ordinea asta. Nu vrea arăboaice 
sau țigănci. Mai jos, brunete, șatene, blonde, nu vrea roșcate.

— E bine. Negrese roșcate n-au sigur.
— Să nu văd păr roșu, nici vopsit. Mi-aduce aminte de 

nevastă-mea.
Codreanu râde cu poftă. Completarea formularului îi 

face plăcere, îi dă o senzație de putere. Știe că realitatea nu 
se va modela perfect după dorințele lui, dar simpla înșiruire 
a fanteziilor e suficientă. Își creează propriul univers, ca un 
copil care ridică castele din Lego. Va fi mulțumit și cu ju-
mătate din ce și-a imaginat.

Eu rămân fidel statisticii. Presupun că au pregătit 50-100 
de fete, în funcție de numărul invitaților, alese să forme-
ze o diversitate cât mai mare. Posibil să se adauge și clien-
te care plătesc. Nu văd de ce ar fi exclusiv pentru bărbați. 
Datele personale din formular sunt un indiciu, prostituate-
lor nu le pasă cum arăți. Indiferent de sistemul de împere-
chere, șansele să prind ceva bun cresc dacă mă feresc de fan-
teziile populare. Codreanu e un exemplu relevant pentru 
mentalitatea generală, se vor repezi la copile exotice și înal-
te. Prefer să merg la sigur. Românca mea de 25 de ani ar tre-
bui să arate perfect.

Îi fac semn fetei, să vină să-și ia tabletele. Pare mulțumită, 
ne-am mișcat repede. O să mai dureze ceva. Putem aștepta 
într-o cameră privată, doar noi, sau în sala principală, cu 
toată lumea. Mă uit spre Codreanu, nu se teme să fie recu-
noscut, vrem să socializăm cu burghezia decadentă. Ne con-
duce printr-un hol lung, deschide ușa și ne lasă la intrare. 
Sala e imensă, suficient loc pentru două nunți. Mă uit de jur 
împrejur, după fețe cunoscute și atmosfera generală.
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— Vezi, mă, asta înseamnă prestanță. Așa se primește 
un client. Nu contează de ce am venit aici, că e vrăjeală, 
doar așteptăm să fie curvele gata. Te simți bine, respectat. 
Candelabre, lumini, canapele, totul cu gust, cu simț este-
tic. Du-te în Affluenza direct de aici, să vezi cum ți se pare. 
Și oamenii, uită-te la oameni, cum se îmbracă, cum arată… 
oameni de stimă, nu cocalarii ăia cu fețe de hoți bătrâni. 
Bă, ascultă-mă ce zic, veneam oricum, și dacă n-aveau femei. 
Veneam oricum, să mă simt și eu om. Să-mi aduc aminte că 
mai sunt oameni de calitate în țara asta.

Nu pot fi atent la Codreanu. Se întâmplă lucruri mai in-
teresante. Într-un colț al sălii, două femei au o discuție inti-
mă. Cea înaltă, Rusoaica, stă sprijinită de perete și gesticu-
lează de parcă vrea să impresioneze. Cealaltă e Raluca Radu.
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Umanitatea investește enorm în divertisment. Lupte 
până la moarte în Colosseum, Disneyland, turism, Las 
Vegas, Hollywood, ruleta rusească, nu există limită, nu exis-
tă tabu. Lucrez într-o companie-gigant care nu produce ni-
mic, nimic altceva în afară de senzații, nu întotdeauna plă-
cute. Jocuri de noroc online, videochat, afiliere, jocuri de 
Facebook sau mobil, site-uri cu pornografie, filme și poze 
amuzante. Avem buget nelimitat, salarii mari și zgârie-nori 
în toată lumea. Banii vin la noi chiar și într-o țară în care 
școlile și spitalele sunt în paragină. Umanitatea trăiește pen-
tru divertisment. Dacă se face cu sânge, spermă sau adrena-
lină, depinde doar de gusturi.

Codreanu are motive să laude organizarea, sunt impre-
sionat și eu, dar nu surprins. Mă aștept ca prostituția de 
lux să prospere. Probabil au un manager plătit mai bine de-
cât un director de bancă. Ar fi corect, de altfel. Își asumă 
riscuri reale. Mai trebuie să pună la punct doar timpul de 
așteptare. De când am venit tot aștept, trecând dintr-o ca-
meră în alta, ca într-o instituție de stat. Anticameră, sală 
principală, acum un fel de hol spațios. Desigur, aș fi pre-
ferat să urmăresc discuția dintre Raluca Radu și Rusoaica. 
Aș fi rămas acolo, dacă exista o metodă discretă, fără să re-
fuz invitația spre camera plăcerilor, sau o altă expresie ase-
mănătoare, eram prea derutat ca să-mi mai amintesc ce a 
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zis fata îmbrăcată în servitoare. Alta, nu una din cele de 
la intrare.

N-am observat la Raluca Radu vreun semn că ar consuma 
droguri. Totuși, o linie de cocaină, din când în când, să fie în 
formă pentru întâlnirile importante, se potrivește cu stilul ei. 
Asta ar explica relația cu Rusoaica, deși părea ceva mai apropi-
ată, nu un simplu client. Poate că Rusoaica e lesbiană, așa cum 
am bănuit-o, se comportă altfel cu femeile frumoase, flirtează, 
nu le respinge cu glume despre abuzuri sexuale în copilărie, ca 
pe Tedi. Poate s-au cunoscut aici, una a venit să vândă, cea-
laltă să se fută cu necunoscuți, și drogurile o relaxează, o aju-
tă să treacă peste inhibiții. Momentan, am doar presupuneri. 
Încerc să-mi scot din minte scena, n-are rost să-mi stric noap-
tea cu scenarii și teorii, am tot timpul să revin la ele.

Aud zgomotul ușii, aceeași pe care am intrat și eu. E un 
bărbat. Brunet, ten închis, probabil țigan, la fel de înalt ca 
mine, probabil mai tânăr cu câțiva ani, greu de zis, nici eu 
nu arăt de 28. Are o cămașă albă, pretențioasă, mânecile su-
flecate, un ceas la vedere. Mă așteptam să vină o femeie, nu 
știu cum să reacționez. El nu pare surprins. Se așază pe ca-
napeaua din fața mea.

— Aștepți de mult ?
— Cinci-zece minute.
Mă aprobă din cap, ca și cum mă compătimește. Se întin-

de spre măsuța de lângă și ia un pahar cu șampanie. N-are 
de gând să bea.

— E prima dată când vii ?
— Da.
— N-o să fie ultima. Aștepți, te plictisești, te enervezi, da’ 

n-ai ce să faci. Dacă ai venit o dată, nu mai scapi, vii mereu. Și 
pizda tot drog e. Și ce pizde au ăștia… Te pun să aștepți, da’ 
merită. Cred că fac intenționat.

I se pare amuzantă ideea, zâmbește sincer. Se întinde din 
nou spre măsuță și lasă paharul la loc. Rămâne cu mâna 
dreaptă în aer, cu palma îndreptată în jos.
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— Vezi cum îmi tremură mâna ? Nu-i de la băutură. Ai 
văzut că nici n-am băut. E de la nervi, de la stres… Tu ce 
faci ? Pentru bani adică. Cu ce te ocupi ?

— Analist financiar. Corporatist.
— Bravo, te duce capu’. Și se câștigă bine ? De fapt, dacă 

ești aici… Mie nu mi-a plăcut cartea. Deloc. Dintr-a-ntâia 
așa. Când vedeam caietele alea mă lua groaza. Chiuleam, mă 
țineam de prostii cu d-ăștia de prin cartier… Pe tata-l durea 
în pulă, nici la ședințe nu venea. Mama muncea toată ziua… 
S-au bucurat când am terminat liceu’, zici că, gata, mă pun 
ăștia director. Tot șofer am ajuns.

— Și se câștigă bine ?
Râde zgomotos. Nu știu dacă avem același umor sau are 

motivele lui să fie binedispus.
— Nu prea. Nu se câștigă bine deloc… Ai alte avantaje. 

E viața simplă, liniștită. Te trezești, te urci în mașină, con-
duci și seara vii acasă… Era bine. Aveam o gagică nasoală, 
când ajungeam acasă, o futeam zici că era Pamela Anderson. 
Acu’, îmi moare pula cu fotomodele de 18 ani… Vorba vine, 
n-am venit aici degeaba. Înțelegi tu.

— Înțeleg.
— Am fost și la doctor. I-am zis pe față : doctore, nu mai 

merge cum mergea. Femeia e mai bună, mă odihnesc înain-
te, nu mai beau, nu mai fumez… degeaba. El mi-a zis-o pe 
asta cu nervii, cu stresu’. Cică s-o las mai ușor la muncă. Să 
merg la psiholog… Ce pula mea să-i zic lu’ ăla ? Bă, stau cu 
frică de gardă, dă-mi niște pastile !

Expresia feței lui nu corespunde cu povestea. Are o vese-
lie sănătoasă, de parcă vorbește despre problemele altcuiva, 
cineva pe care nici măcar nu-l place.

— Și știi ce e mai nașpa ? Că n-am cum să dau înapoi. 
Nu pot să mă întorc. Eram mulțumit, era bine pe atunci. 
Da’ să mă-ntorc acu’ la banii ăia… mai bine așa. Mi-e frică 
de gardă, da’ mi-e mai frică de sărăcie. Știi ce zic ?
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Știu. În vila asta imensă, probabil că nu sunt mulți care 
știu, dar eu sunt unul dintre ei. El n-are cum să-și dea sea-
ma. N-are cum să vadă că diferența dintre noi e minoră, o 
abilitate de a lucra cu cifre. El vede un ten deschis, oche-
lari, o carieră, viață ușoară, privilegii. Poate ideea asta îi face 
bine, poate îl înveselește că e lângă mine, lângă oameni care 
au avut totul de la început. Mă privește interesat. Pe fața 
mea, de obicei, nu se poate citi nimic. Fie are un talent spe-
cial și vede prin mine, fie nimicul ăsta îl satisface, e exact 
reacția pe care și-o dorește.
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Stau întins pe pat și privesc tavanul. Respir adânc, în-
cerc să bag cât mai mult aer în plămâni. Nu cred că am 
vreo afecțiune, poate doar o capacitate respiratorie sub me-
die. Nu-mi dau seama cum ar trebui să respir, n-am termen 
de comparație, alți bărbați după un efort similar, doar fe-
mei, și la ele mișcările sunt mai puțin solicitante fizic, cu 
excepția anumitor poziții în care ele duc greul, poziții care 
nu se află printre preferatele mele. Dacă bifam căsuța cu sex 
în grup, acum aș fi știut, sau, mai bine zis, aș fi avut măcar 
o idee aproximativă despre cât de bine rezist la efort, uitân-
du-mă la un alt mascul prăbușit lângă mine. Prefer să aflu 
altfel, aștept o activitate sportivă în team-building, un cros 
de câțiva kilometri.

O mână mă atinge pe piept. Îmi cobor privirea și fata îmi 
zâmbește fericită. Știe să mimeze fericirea, își iubește mese-
ria, s-a simțit și ea bine, e puțin important care dintre ele, 
efectul e același. Zâmbesc și eu. E chiar reacția mea natu-
rală, când îi văd fața cu trăsături aproape perfecte. Întind 
mâna și îi mângâi părul, îmi cobor degetele pe tenul ei fin, 
buzele pline. Nu-mi amintesc ca o femeie să-mi fi adus mai 
multă satisfacție vreodată.

Sexual, n-a fost nimic deosebit. Obișnuita escortă de lux, 
atentă cu clienții importanți, se lasă condusă de dorințele 
tale, preia inițiativa sau stă cum o pui, face orice, în anumite 
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limite, mai largi decât ale mele oricum, poate cu ceva mai 
multă plăcere. De înțeles, date fiind condițiile favorabile, 
trierea clienților, exclusivismul. Nimic deosebit, nimic de 
reproșat.

Satisfacția sexuală e sporită de cea intelectuală. Simt un 
fel de mândrie profesională, mi se pare că am avut dreptate, 
că am învins sistemul, că am dat răspunsurile corecte și sof-
tul m-a ales câștigător. Desigur, e posibil să mă înșel, să fie 
toate superbe, nu le-am văzut pe celelalte, nici măcar nu știu 
cât a plătit Codreanu pentru mine. Ceva îmi spune că nu e 
cazul, mă uit în ochii ei verzi, cu gene lungi, ondulate și mi 
se spulberă dubiile. Dacă n-am prins-o pe cea mai bună, e si-
gur între primele 10%. În alte condiții, m-ar fi bucurat mai 
puțin, dar am o perioadă dificilă, am nevoie de victorii, de 
confirmarea abilităților mele, îmi dă impresia că voi lua de-
ciziile corecte, că voi ieși cu bine. Îi sunt recunoscător, simt 
un impuls s-o iau în brațe. Mă abțin. Nu vreau să mă crea-
dă vreun psihopat.

Mi-a șoptit ceva. N-am fost atent, eram prea ocupat să 
mă felicit în gând. Acum repetă. Mă întreabă ce să facă, dacă 
să rămână sau să plece. Aleg să rămână, prezența ei îmi dă o 
stare de bine. Îmi zice că o pot înlocui cu alta, în caz că nu 
știam, e încă devreme. Nu știam. Mă răzgândesc. Aleg să 
plece, o las să revină în sistemul de rotație, i-o cedez urmă-
torului. Sunt prea curios cum arată celelalte, trebuie să-mi 
confirm reușita. Se ridică de pe pat, își strânge cele câteva 
haine și se retrage discret.

Iau telefonul de pe noptieră. Au trecut vreo două ore de 
când m-am uitat ultima dată la ceas, pe tableta cu preferințele 
lui Codreanu. Aș mai avea timp de trei ca ea, nu știu dacă și 
chef sau energie. Îmi propun să încerc. Nu sunt motivat de 
ambiție sexuală, am nevoie de eșantion reprezentativ, vreau 
să văd primele opțiuni ale altora. Sistemul mi se pare fasci-
nant. Un soft care-ți atribuie partenere fără să te întrebe, fără 
să pună presiunea deciziei pe tine. Încearcă să te cunoască, își 
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asumă el toată răspunderea, ca și cum ai merge la curve cu 
un prieten vechi, încrezător în gusturile lui. Informațiile sof-
tului ăsta sunt mai concludente decât orice studiu științific. 
Răspunsuri sincere, fără jenă, dorințe ascunse, lucruri pe care 
oamenii nu le-ar spune niciodată într-o discuție teoretică. O 
hartă a sexualității, pe care o poți studia și dezvolta, pentru a 
crea softul perfect, bordelul perfect, vieți perfecte. Ar trebui 
să întreb dacă mai fac angajări.
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Nimic bun nu se întâmplă după cinci dimineața. Încă 
două ore, dar sunt hotărât să mă opresc acum. Am revenit în 
sala principală. Câțiva oameni, beți sau obosiți, nici urmă de 
Raluca Radu sau Rusoaica. Nici măcar Codreanu. Înseamnă 
că încă își împlinește fanteziile pe undeva, poate în altă ari-
pă a clădirii, mai perversă. Îi admir voința. Decid să mă în-
torc în cameră. Vreau doar să stau în pat, nu mai am nevoie 
de femei. Sunt mulțumit și de ele, și de mine.

Trebuie să trec prin același hol spațios. Adineauri era gol. 
Acum, un bătrân în scaun cu rotile mă privește plictisit. 
Ține în brațe un câine, îl mângâie mecanic, fără plăcere, 
de parcă așa îl ține sub control. E mic și cu blana scurtă, nu 
mă pricep la rase de câini. Îl observ târziu pe cel din spate-
le bătrânului, probabil omul care împinge scaunul. Nu iese 
în evidență, clasicul asistent, tânăr, ochelari, ținută serioasă, 
genul care nu se enervează niciodată și îl însoțește peste tot, 
față de care n-are secrete.

Îi salut, mișcând puțin capul. Nu mi se pare adecvat să-i 
ignor. Bătrânul scoate un pachet de țigări, îl deschide și îl 
întinde spre mine. O cutie aurie, fără vreun scris pe ea, pre-
supun că e tutun, ceva pentru gusturi rafinate.

— Nu fumez.
Ia o țigară și pune pachetul la loc, într-un buzunar interi-

or. Asistentul i-o aprinde imediat ce o atinge de buze. N-am 
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văzut când a scos bricheta. Bătrânul trage în piept cu poftă, 
tușește, se îneacă.

— Vrei să trăiești mult ?
Nu-mi dau seama dacă e ironic. Fața lui are aceeași ex-

presie plictisită. Greu de spus dacă oferă un exemplu pozitiv 
sau negativ, cu privire la efectele tutunului.

— Nu-mi place senzația.
— Mie-mi place. Mereu mi-a plăcut. Fumez de la 12 ani. 

Pe atunci, nu erau așa bune. Fumam ce găseam, cred că erau 
otravă curată. Nu ne gândeam noi la cancer, lumea de-abia 
ieșise din război. Aveam altele pe cap, lucruri de care să ne 
fie frică. Acum, n-au mai rămas prea multe. Dacă nu vrea să 
te omoare nimeni, ți-e frică să nu te omori singur… Se fu-
mează doar în spații special amenajate. Așa spune legea. Ce 
fac eu acum e ilegal.

— Toți fac ceva ilegal pe aici.
Bătrânul mă aprobă, cu un surâs viclean. Lasă scrumul 

să cadă pe jos. Plăcile de marmură sunt deja stropite cu vin 
și șampanie.

— Altceva nu mai pot. Mi-a rămas fumatul. Dacă aș 
avea iar vârsta voastră, aș fute. Fute tot ce prinzi. Alte regre-
te n-am, n-o să ai nici tu… Acum doar privesc. Doi tineri, 
dezbrăcați, liberi, își dăruiesc unul altuia plăcere, e un lucru 
frumos. Cel mai frumos lucru din lume, pentru asta trăim. 
De ce mai trăim și după, când nu mai putem să facem ni-
mic cu trupul nostru, asta nu știu. Poate e o greșeală, poa-
te Dumnezeu n-a vrut să trăim așa mult, i-am stricat creația, 
din egoism. Uită-te la mine. Trăiesc degeaba. Sunt o um-
bră, o povară care trebuie împinsă dintr-un loc în altul. Și nu 
vreau să mor. Vreau să-mi duc mai departe existența asta mi-
zeră. Vreau să trăiesc până în ultima clipă. De ce ? Pentru că 
nu știu ce urmează. Dacă nu mai e nimic ? Dacă asta e tot ? O 
viață, pe urmă dispari, definitiv. Urmează nimicul, ceva ce 
mintea umană nu poate cuprinde, universul fără ea. Decât 
nimicul, prefer ce mi-a rămas. Știu că e puțin, știu că sunt 
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demn de milă. Un moș care fumează și privește cum alții tră-
iesc… Știi cât câștig după o seară ca asta ? Zi o sumă.

— Nu știu cât costă biletul, l-am primit cadou.
— Un cadou frumos.
— Da.
— Înseamnă că cineva te iubește. Astea sunt cadourile 

care contează, nu obiecte. Obiectele se strică, se acoperă de 
praf. Amintirile rămân. O să ții minte noaptea asta până în 
ultima clipă… Zero. Atât câștig de aici, zero. Eram pregă-
tit să pierd bani, dar interesul a fost… mai mare decât mă 
așteptam.

— E un concept bun, o să vină și profitul.
— Nu mă interesează banii ! Nu mă mai interesează 

acum… Nu-mi doresc nimic ce poate fi cumpărat. Asta nu 
e o afacere, e modul meu de a lupta cu moartea. Vreau să fiu 
înconjurat de tinerețe, de plăcere, de viață… Știu, mă con-
trazic, femeile sunt cumpărate. Oricum… Se poate și fără. 
Banii sunt doar o scurtătură, se poate și fără. Ăsta e obiec-
tivul. Singurul obiectiv. Fără bani, doar plăcere. Mai durea-
ză, dar o să ajungem acolo. Vrei să încerci ?

Vorbește lent, sacadat, lipsit de intonație. Îmi dau sea-
ma că așteaptă un răspuns pentru că s-a oprit. Nu mi-e clar 
ce trebuie să încerc. Mi-e clar că îi place să privească tineri 
cum fac sex. Aș vrea să încerc noul concept, n-aș vrea să-l în-
cerc cu el de față. Poate că deja am trecut de etapa asta, poa-
te s-a delectat cu performanțele mele printr-un geam secret, 
de partea cealaltă a oglinzii. Sau poate se rezumă la asisten-
tul lui și cei care bifează căsuța corespunzătoare din formu-
lar. Dacă refuz, o să mă macine curiozitatea.

— Da, sună bine.
Primește vestea impasibil. Îi face un semn discret asis-

tentului, care se întoarce cu spatele și pornește de-a lungul 
culoarului. Înțeleg că trebuie să-l urmez. Trec pe lângă bă-
trân. Mă prinde de mână. Are mai multă putere decât lasă 
impresia.
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— Suntem în paradis. Eu am ajuns prea târziu.
Îl aprob din priviri. N-a spus-o cu dezamăgire sau re-

gret, a sunat la fel de apatic, o simplă constatare. Îmi conti-
nui drumul.

— L-am creat prea târziu.
Pășesc fără să întorc capul. Știu că nu mai vorbește cu 

mine. Asta dacă a vorbit cu mine până acum. Îl ajung pe 
asistent din urmă. S-a oprit în fața unei uși albe, cu un semn 
de accesul interzis. Intrăm împreună. Doi bărbați și mai 
multe monitoare, se uită la un film de groază. Asistentul le 
zice că vreau să încerc programul nou și pleacă. Unul din-
tre ei mă cheamă lângă laptopul lui, celălalt e atent la film. 
Trebuie să mă caute în baza de date, îl ajut să mă găsească, 
cu câteva date personale. Are și o poză cu mine, pare făcu-
tă în holul de la intrare. Mă întreabă dacă vreau una mai 
reușită. Vreau. Îmi zice că rezolvăm imediat. Întâi o să-mi 
arate poze cu femei, să le acord o notă de la 1 la 10. Sună 
distractiv. Prima e o roșcată corpolentă, trecută de prima 
tinerețe. Așa mi-o imaginez pe nevasta lui Codreanu. Îi dau 
1, decât ea mai bine nimic. A doua e tânără, brunetă, trăsă-
turi obișnuite. Nu se compară cu ce am primit până acum, 
cu cele plătite, dar e vorba de programul nou, trebuie să dau 
dovadă de înțelegere. Îi dau 7. Sunt sigur că, până la sfârșit, 
o să apară ceva mai bun. A treia e Rusoaica.
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Când am văzut-o discutând cu Raluca Radu, era depar-
te de mine. Am recunoscut-o după părul în două culori. Se 
potrivește cu rochia de seară neagră, îi stă bine. Sunt obișnuit 
s-o văd în hainele de lucru, blugi și geacă cu ținte. Prin semi-
întuneric, silueta părea diferită, m-am temut că nu e ea, că 
softul mi-a repartizat altă parteneră, deși am dat note astfel 
încât să nu fiu compatibil cu altcineva. M-am liniștit când 
i-am auzit vocea, am zâmbit larg. Nu știu dacă a observat, 
poate lumina din cameră e prea slabă. Acum, a ajuns lângă 
mine, dar deja am apucat să-mi ascund satisfacția.

— Ce dezamăgire. Vin să mă fut cu necunoscuți și dau 
de tine.

Stau sprijinit de o pernă, Rusoaica mă privește de sus. E 
binedispusă. Probabil s-a distrat la fel de bine ca mine până 
acum. Nu știu dacă glumește, cu ea nu știi niciodată.

— Credeam că preferi necunoscutele.
— E așa evident ?
— Te-am văzut înainte, în sala mare, încercai s-agăți 

ceva.
Rusoaica izbucnește în râs, își pierde echilibrul, cade pe 

pat. Are o mână peste pieptul meu, dar nu se obosește s-o 
miște.

— Am descoperit un roze excelent, s-ar putea să fi băut 
cam mult… Agățam zici ? Nu chiar… adică, am agățat-o 
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altă dată. E o cunoștință mai veche. Avem prieteni comuni. 
Știi cum e la noi, comunitatea e mai unită.

— Nu suficient de unită, dac-ai ajuns pe aici.
— Sunt în interes de serviciu ! Am statut special. Eu nu 

plătesc pentru pizdă, ca voi. Jumătatea ta mai rea unde e ?
— Nu e. Am venit cu altcineva.
— Cu moșu’ ?
— Da.
— Vai. Am văzut dependenți de heroină cu mai mul-

tă demnitate.
— Fac și eu ce pot. Sunt prea sărac să-mi aleg anturajul.
Rusoaica se ridică într-un cot, cu fața foarte aproape de 

a mea. Îi simt respirația pe obraz, un parfum puternic de al-
cool. Îmi place.

— Și ce-ai face altfel ? Să zicem că ai câștigat la loto. Ia 
zi, mor de curiozitate. Ce faci cu banii ?

Mă gândesc dacă să-i răspund serios sau nu. În mod nor-
mal, m-aș rezuma la o ironie care s-o descurajeze. Așa ar 
reacționa și ea. Semănăm destul de bine. Aceeași atitudine 
detașată, cu replici care încearcă să abată atenția de la pro-
pria persoană. Tocmai de-asta, mi se pare adecvat să nu fiu 
previzibil, să-i cedez ei rolul meu obișnuit.

— Aș pleca imediat. Până aflați voi, sunt deja în avion.
— Unde pleci, mă ?
— Nu știu, departe. Thailanda.
— Ce e în Thailanda ?
— Soare, plajă, thailandeze. Și alte avantaje care nu-mi 

vin în minte acum. Bucureștiul nu mi-a plăcut niciodată. 
Urăsc frigul, traficul, cu româncele nu mă-nțeleg, vorbesc 
prea mult. Aș pleca și mâine. În condiții decente, desigur, 
nu vreau s-o iau de la zero printre străini. Am mai făcut asta 
o dată, mi-a ajuns.

— Cine-ar fi crezut, ai și tu suflet, sângerezi ca noi toți. 
Nu ești așa nenorocit cum pari. Fără ochelari, parcă nici a 
psihopat nu mai arăți.
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— Îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase.
Își mișcă puțin capul, cât să mă poată privi în ochi. Are o 

expresie calmă, chiar blândă, față de cum o știu.
— Ar trebui să vorbești și tu mai mult, ca româncele. 

Ajută. Cine știe, poate reușești să le fuți fără să plătești.
— Am încercat, n-a mers.
— A mers cu mine…
Rusoaica se sprijină cu mâna de pat și se urcă deasupra 

mea. Își scoate rochia peste cap și o aruncă pe jos. Poartă 
lenjerie neagră, transparentă, are tatuaje pe coaste și abdo-
men. Eram mulțumit și dacă plăteam.

— Sper să fiu mai bun decât femeile. Am șanse ?
— Nu. Ești doar pentru variație.
Se apleacă și își lipește buzele de ale mele. Le deschid și îi 

simt limba, metal și gust de alcool. Plănuiam să vorbim des-
pre Raluca Radu, să aflu tot ce știe despre ea. Lucrurile au 
luat-o însă într-o direcție mai plăcută.



138

35

Nu știu dacă mi-am luat liber azi. Îmi amintesc că așa 
i-am promis lui Codreanu duminică. Apoi a urmat o zi pli-
nă, Raluca Radu, Diana, Groza, Diana din nou. Fostul eu 
ar fi știut cu certitudine, și după o noapte nedormită și mul-
te pahare. Actualul e nesigur, acceptă posibilitatea că ar pu-
tea confunda fapte cu intenții. Poate încep să semăn cu Tedi, 
indolența e contagioasă. Sau poate am fost de la început la 
fel, doar am crescut în alt mediu și asta m-a ținut în priză. 
Viața ușoară mă aduce încet, încet la starea inițială. Tolănit 
pe salteaua mea ieftină, simt cum nepăsarea pune stăpâni-
re pe mine.

Aud o sonerie. Privirea îmi alunecă spre mobil, din 
obișnuință. Ecranul e negru. Sunetul vine de la ușă. Se în-
tâmplă rar, nici nu știu dacă l-am mai auzit vreodată. E ade-
vărat, la ora asta nu sunt de obicei acasă, cine știe ce se în-
tâmplă în lipsa mea, o serie continuă de vecini, administra-
tori, preoți, vânzători ambulanți, martori ai lui Iehova și alți 
musafiri nedoriți. Închid ochii și aștept să sune din nou. De 
două ori, de trei ori. Orice om rezonabil se oprește acum.

— Deschide, mă, știu că ești acolo.
Recunosc vocea. Mă ridic din pat, într-un tricou rupt 

și pantaloni de pijama. E o ținută adecvată momentului. 
Ajung la ușă și o deschid, Groza zâmbește, îmbrăcat ceva 
mai lejer, de parcă a prevăzut cum o să arăt eu și a vrut să 
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mențină diferența obișnuită dintre noi. Mă dau înapoi și îi 
fac loc să intre.

— Deranjez ?
— De fiecare dată.
— Apreciez sinceritatea. O calitate greu de găsit.
Groza mă urmărește până în bucătărie. Am doar o masă 

mică și două scaune de lemn. Îl invit să ia loc, refuză. I-aș 
oferi ceva de băut, dar nu am nimic, nici măcar apă în reci-
piente de plastic. Mă așez eu, să dau un exemplu. Scaunul e 
incomod, ar trebui să cumpăr o pernă pentru el sau mai bine 
alte scaune. De fiecare dată când stau acasă, îmi vin idei de 
genul ăsta. Din fericire, se întâmplă rar.

— Știi ce înseamnă când îți trece o pisică neagră prin 
față ?

— Nimic.
— Înseamnă că mergi într-o direcție greșită. Pisica e 

liberă, face ce vrea, își urmărește instinctele. Ar trebui să 
mergi după pisică.

— Ar trebui să nu-mi pierzi timpul cu filosofiile tale 
tâmpite.

— Nu sunt filosof. Sunt idealist. Sunt un haiduc, iau de 
la bogați și împart la săraci.

— N-am nimic împotrivă, cât timp sunt încă printre 
săraci.

— N-o să mai fii. Eu am pregătit tot, acum depinde 
doar de tine.

— Ți-am zis că mă gândesc. N-am terminat.
Groza zâmbește cu îngăduință. Vrea să-mi arate că se 

aștepta, că a venit să-mi spulbere indecizia. Se așază pe sca-
unul de lemn din fața mea. Un semn de bunăvoință.

— Orice întrebare ai, orice nelămurire, frică, suspiciu-
ne… orice te deranjează, spune-mi și o lămurim.

— Ți-am zis, mă gândesc. Nu iau decizii pripite.
Din nou zâmbetul îngăduitor. Abia acum, când știu 

exact unde vrea să ajungă, îmi dau seama ce bine își joacă 
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rolul. Fiecare cuvânt, fiecare gest, reacțiile și mimica, totul 
e studiat, e pregătit dinainte. Își construiește o poveste cre-
dibilă, un parcurs natural spre marea descoperire. Discuția 
curge normal, fie sunt un om previzibil, fie se adaptează 
din mers.

— Mi-ai zis, dar mi se pare că te-ai gândit deja. Te-ai 
răzgândit. În seara aia erai gata s-o facem, acum… Ceva s-a 
schimbat.

— Așa ți se pare ?
— Da, da, ceva s-a schimbat. Ai ajuns acasă, ai analizat 

tot, riscuri, avantaje și dezavantaje, ai rulat în minte câteva 
scenarii, puțină muncă de cercetare și bum, ceva s-a schim-
bat. Întrebarea e ce. Nu poate fi vorba de aspecte tehnice, 
pe-alea mi le aruncai în față imediat.

Groza se preface că se gândește. Știu ce urmează să spu-
nă, dar nu mi se pare plictisitor, e chiar fascinant să-i văd 
evoluția. Teatrul mă plictisește, acum sunt însă implicat în 
piesă, realism maxim, actorul se luptă cu publicul.

— E vorba de Andrei ? I-ai săpat în trecut, presupun.
— Trecut e mult spus. Trecutul apropiat, să zicem.
— Înțeleg…
Devine serios. Poate nu se preface, poate chiar simte 

importanța momentului. Urmează monologul final, încăl-
zirea s-a terminat.

— Bine, hai să trecem la subiect. Nu-ți insult inteligența, 
e evident că ți-ai dat seama. Oricum, știam că e doar o ches-
tiune de timp, n-am încercat să te păcălesc… Da, eu l-am 
scris. Și ? Cu ce schimbă asta lucrurile ? Tot ei l-au omo-
rât. Au fost eficienți, n-au lăsat urme, așa că le-am lăsat eu. 
Pentru tine am făcut-o. Am vrut să-ți trimit un semn, să te 
avertizez de pericol, ceva subtil, cât să devii suspicios, să fii 
precaut. Altceva era prea riscant, riscam să creez legături vi-
zibile între noi, între tine și Andrei. Am preferat să scriu 
chestia aia, o legătură pe care s-o vezi doar tu.

— Asta crezi că e în mintea mea ?
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— Am făcut ce am putut… De unde dracu’ să știu ce e 
în mintea ta ? Nu zici nimic niciodată… Când am auzit ce 
s-a întâmplat, am intrat în panică. Nu mi-a venit altă idee. 
Blogul l-am spart ușor, WordPress vechi. Am scris ceva repe-
de, am schimbat data și am publicat. Știam c-o s-ajungă repe-
de și la tine, când moare cineva, lumea devine interesată. Era 
important să citești înainte să te cheme ei, să nu te prindă ne-
pregătit. Am vrut să fii prudent când vorbești cu ei. Cu ea…

— Eu sunt mereu prudent.
— Știu, știu… Bine, poate am greșit, poate nu era nevo-

ie. A fost un gest disperat. E așa grav ?
— N-am sunat la poliție.
— Am făcut-o pentru tine. Nu te-am mințit cu nimic 

altceva. Și asta, doar am ascuns-o, urma să-ți spun. N-am 
fi pornit afacerea fără să-ți spun. În rest, totul e adevărat, 
tot. Mă crezi ?

Groza mă privește fix, clipește mai des decât mine. 
Nu-mi cere iertare sau vreun favor. Are o atitudine mândră, 
fără să fie sfidător. E sigur că are dreptate sau știe să trans-
mită asta. Povestea lui e credibilă. Dacă aș fi forțat să aleg o 
variantă, aș paria că spune adevărul.

— Da. Apreciez sinceritatea, o calitate greu de găsit. Dar 
ți-am zis, trebuie să mă gândesc.

I-a revenit zâmbetul. Mă aprobă din cap și se ridică 
în picioare. Vede în ochii mei că discuția s-a terminat. E 
mulțumit, misiune reușită. Îl conduc până la ușă.

— Când te hotărăști, anunță-mă.
Groza îmi întinde o carte de vizită. E albă, un număr de 

telefon scris cu font ciudat, în rest nimic. Presupun că e o car-
telă pe care a cumpărat-o azi. Îi fac semn că am înțeles și în-
chid ușa în urma lui. N-o încui, mi se pare o precauție inutilă.
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Am încredere în mine. O încredere nesănătoasă, care mă 
împinge la gesturi necugetate, la riscuri inutile. Știu că tre-
buie să revin la starea mentală obișnuită, dar nu pot să mă 
controlez. Petrecerea lui Codreanu, Rusoaica, modul în care 
am folosit-o pe Diana să-l scot pe Groza din zona de confort, 
îmi reușește orice. Mă simt invulnerabil. Eșecul și moartea 
sunt departe de mine, sunt concepte abstracte, nu apar în vi-
itorul meu, oricât de departe aș privi înainte.

Asta m-a făcut să sun la resurse umane și să cer o progra-
mare la psiholog. A fost un impuls de moment, n-am anali-
zat, ca de obicei, eventualele consecințe. Raluca Radu mi-a 
apărut brusc în minte, ca un simbol al neputinței din tre-
cut. M-a cuprins setea de răzbunare, dorința de a o înfrun-
ta și învinge, proces care m-ar transforma într-un zeu apa-
tic, ale cărui puteri sunt limitate doar de propria nepăsare.

Mi-am dat seama repede de inutilitatea gestului. Când 
mi s-a spus să aștept, o vor contacta și voi primi confirma-
rea programării. Vineri la prânz nu mai găsești pe nimeni 
și cine știe ce se întâmplă în weekend, dacă mai vreau s-o 
văd după. Puțin probabil. Nevoia de a vorbi cu cineva e me-
reu un impuls de moment, e o asociere între acea persoa-
nă și starea de spirit, dacă nu e acolo când trebuie, nevoia 
se duce, treci mai departe și te convingi că nevoia nici mă-
car n-a existat.
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Poate că știe și ea asta sau poate că era deja în clădire, 
ocupată cu hărțuirea psihică a altor angajați. A reacționat 
prompt, m-a sunat chiar ea, după vreo jumătate de oră, dor-
nică să ne vedem imediat. Vocea îi trăda nerăbdarea, dar nu 
în mod neglijent, o nerăbdare controlată, triumfătoare, ca și 
cum ar urma să ridice un premiu pe care deja l-a câștigat și 
au rămas formalitățile, ceremonia oficială. Desigur, asta mi-a 
trezit pofta de a-i strica planurile. Am venit până aici cu pas 
grăbit. Aș fi alergat însă am evitat să-mi transpir cămașa, se 
putea interpreta greșit. E ultima noastră întâlnire, mi se pare 
inadmisibil să-i ofer chiar și simpla iluzie că m-ar intimida.

De când am aflat că e lesbiană, atracția mea față de ea a 
scăzut. Nu știu cum s-ar fi simțit alți bărbați, nu am o statis-
tică. Dacă mă iau după preferințele românilor în materie de 
pornografie, sunt mai interesați de femei mature, fantezii cu 
mama vitregă și adolescente, pe lângă plăcerea patriotică de a 
vedea scene de sex între conaționali. Traficul filmelor cu lesbi-
ene e susținut, în principal, de femei, imposibil de aflat în ce 
procent sunt alte lesbiene sau heterosexuale curioase. Atracția 
bărbaților față de lesbiene e probabil exagerată de mass-media, 
o interpretare greșită a fanteziei sexului cu două femei deoda-
tă. La asta contribuie și ignoranța tipic masculină, care îi face 
pe mulți să considere lesbienele drept femei frustrate sexual, 
în așteptarea bărbatului perfect, adică a lui. De aceea, presu-
pune că două femei sărutându-se e, de fapt, un preludiu pen-
tru actul sexual adevărat, când amândouă se vor da peste cap 
să-i provoace plăcere. Contribuie, desigur, și filmele porno, 
concepute inițial pentru o audiență strict masculină, actrițele 
având un comportament în consecință. Eu privesc lesbiene-
le cu dezinteres, din motive practice, ca pe un aliment la care 
sunt alergic sau o pereche de pantofi care îmi sunt prea mici.

Raluca Radu e îmbrăcată mai provocator decât de obicei. 
Are o rochie scurtă, strânsă pe corp, pantofi cu toc înalt, ma-
chiaj agresiv. Dacă a făcut-o pentru mine, nu și-a ales bine 
momentul. În lumina noilor informații, ajutat și de o noapte 
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de satisfacție sexuală deplină, o privesc cu indiferență. Îi ad-
mir aspectul fizic cu obiectivism, fără dorință, e un exem-
plar reușit dintr-o specie diferită de a mea, de care nu vreau 
să mă apropii. Așa arată dușmanul.

Pentru că eu am cerut să ne vedem, se simte în avantaj. 
Încearcă să-mi transmită că nu se grăbește, se joacă cu obiec-
te de pe birou și se preface că citește ceva din dosar. N-o de-
ranjează tăcerea. Nici pe mine, dar sunt dispus să vorbesc 
primul.

— Mă mir că te-am mai găsit, vineri la ora asta. M-am 
uitat la ceas și am zis : hai să încerc, poate am noroc.

— Obișnuiesc să lucrez până târziu, mai ales înainte de 
weekend. Oamenii au nevoie de consiliere tot timpul, chiar 
și după ce au scăpat de muncă. Cum e și cazul tău, presupun 
că n-ai venit doar pentru că ți-era dor de mine.

— Mă plictiseam la birou și mi-am adus aminte de ulti-
ma noastră discuție. A rămas neterminată, am zis să lămu-
rim lucrurile.

— Să lămurim lucrurile ?
— Da, exact așa mi-am zis : hai să lămurim lucrurile.
— Te ascult atunci…
— Aș vrea să nu mai fiu deranjat.
— Deranjat ? În ce fel ?
— Aș vrea să nu mai fiu chemat aici sub diferite pretex-

te, să mi se pună întrebări tendențioase și să primesc diverse 
misiuni bizare. Organizator de înmormântări, de exemplu. 
Aș vrea să fiu lăsat în pace. Presupun că există un motiv so-
lid pentru care asta nu se întâmplă. Consider că am dat do-
vadă de bunăvoință, de înțelegere, am colaborat cu tine, deși 
nu mi s-a explicat nimic. Cred că merit adevărul.

Discursul meu n-a venit ca un șoc, se aștepta la ceva de 
genul ăsta. Pare mândră de ea. O ia ca pe un triumf perso-
nal, de parcă e meritul ei că m-a presat până când am cedat 
și am venit să cerșesc îndurare. Nu-și dă seama că a făcut 
un pas înapoi, că are în față cea mai inutilă versiune a mea.
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— Dacă ai vreo întrebare, sunt aici…
— Îți faci griji pentru starea mea psihică sau e un pre-

text ?
— Nu cred că sunt motive de îngrijorare. Poți să-i spui 

pretext.
— Ca să vorbim despre ce ? Despre Groza ?
— Printre altele.
— De ce contează relația mea cu el ? Nu-mi zice iar de 

înmormântare și alte tâmpenii. Știm amândoi cum stau lu-
crurile, cât de tare îi pasă companiei de Groza, de mine, 
de prostu’ ăla din groapă… Cât de tare i-ar păsa în mod 
normal, evident că situația stă altfel, de-aia suntem aici. 
Câștigăm timp amândoi dacă treci la subiect.

Agresivitatea însă a surprins-o. Am observat chiar o tresă-
rire, ceva discret, aproape imperceptibil, o încordare bruscă a 
mușchilor feței. A dispărut imediat, dar i-a lăsat urme vizibi-
le, n-am văzut-o niciodată atât de atentă. Mi se pare că-i văd 
în ochi frica de a nu greși. Sau îmi doresc să văd asta.

— Bine… Avem motive să credem că Vlad Groza e di-
rect legat de anumite evenimente. Îi cunoști capacitățile teh-
nice, ați fost destul de apropiați. În plus, a lucrat aici, are 
informații din interior, știe cum funcționează sistemul. Au 
avut loc o serie de atacuri… informatice. Avem motive soli-
de să-l suspectăm. Nu cunosc alte detalii. Oricum, nu sunt 
suficient de tehnică să înțeleg astfel de lucruri.

— Nici eu nu sunt.
— Avem motive să credem că te-ar putea contacta.
— Am stabilit asta data trecută…
— Nu doar să te salute. Să-ți ceară ajutorul.
— Nu văd cum l-aș putea ajuta. Și de ce aș face-o ?
— Vlad Groza poate fi extrem de convingător. N-ar fi 

prima dată când manipulează oameni din companie pentru 
propriile interese. Știe ce să spună, ce să promită… Avem în-
credere că n-o să reușească cu tine, dar încercăm să elimi-
năm orice risc.
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— Atunci cum de n-am fost concediat până acum ?
— Nu e decizia mea, nici nu am acces la astfel de 

informații. Pot să fac presupuneri, dar ar fi la fel de bune 
ca ale tale.

O aprob din cap, semn că sunt mulțumit de răspunsuri. 
Apreciez că a renunțat la imaginea de omnipotență, că își 
recunoaște limitele. Probabil e o strategie, n-am pretenția să 
fie complet sinceră cu mine, nici eu n-am fost. Facem însă 
progrese.

— Poate ți se pare o situație absurdă, precauții excesive. 
Nu te condamn. Tu îl cunoști ca pe un fost coleg, un prie-
ten cu care discutai amical. Te asigur că pericolul e real. Nu 
știm ce legătură are cu moartea lui Andrei, dacă există una, 
însă știm că l-a contactat înainte de incident, în repetate rân-
duri. Noi nu credem în coincidențe. Nici tu nu crezi.

— Ți-am zis deja, n-am niciun motiv să-l ajut. Nu e ne-
voie să revii la vechile metode, să încerci să mă sperii.

— N-am intenționat.
— Atunci ? Crezi că l-a aruncat Groza de pe bloc ?
— N-am spus asta…
— Nu prea vrei să-mi spui nimic. Sper că suntem de 

acord că întâlnirile astea sunt degeaba. Aș vrea să fie ultima.
E vizibil deranjată de atitudinea mea sfidătoare. Nu-i 

obișnuită cu bărbați care vor să scape de ea. Încearcă să-și 
reprime o reacție necontrolată, și-a înlocuit replica cu un 
zâmbet forțat. Îl menține pentru câteva secunde, apoi își 
umezește buza de sus.

— Simți vreo bucurie când îți expui în public tatuajele ?
— Ce ?
— Tatuajele sunt un mod de a-ți exprima revolta. 

Lucrezi într-o companie cu reguli de ținută, angajații în-
cearcă să fie cât mai eleganți… Faptul că pe sub cămașa aia 
se ascund tatuaje îți dă un sentiment de satisfacție ?

Privirea îmi fuge spre dosarul de pe birou, apoi spre brațul 
meu drept. Un reflex stupid, de parcă materialul cămășii ar 
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putea fi suficient de transparent. Îmi dau repede seama că e 
modul ei de a se revanșa, de a-mi arăta ce știe.

— Nu, deloc.
— Îți plac statisticile. Angajații care prezintă semne de 

revoltă împotriva sistemului au șanse mai mari să comită un 
act de violență la birou. E corect ?

— Da. Absolut normal.
— Ți se pare normal ?
— Nu văd de ce și-ar împușca colegii un angajat 

mulțumit.
— Da, într-adevăr…
Raluca Radu își notează ceva în dosar. Scrie încet, face 

tot ce poate să dea impresia de seriozitate. Nu funcționează. 
Companiei nu-i pasă de tatuajele mele, nu se teme că aș pu-
tea fi nebun sau violent. Se teme că aș putea fi lacom.
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Nu par genul care și-ar face tatuaje. Evit să atrag atenția 
celor din jur, simțul meu artistic e inexistent, nu am valori, 
tradiții, grupuri cu care mă identific. Nu sunt rebel sau im-
pulsiv, nu vreau să transmit niciun mesaj. Pe orice cunos-
cut l-ar surprinde informația. Cu Tedi am vorbit două ore 
despre asta, când le-a văzut prima dată, pentru Codreanu a 
fost un șoc. Femeile se uită cu interes, îmi descoperă, brusc, 
o nouă latură a personalității, le face să creadă că mai sunt 
multe de af lat despre mine. Bărbatul tăcut, care ascunde 
ceva, un trecut misterios, poate o pasiune pentru artă, poa-
te suferință, poate pericol. Impactul e, în general, pozitiv. 
Cele care ar fi deranjate de tatuaje au șanse mici să ajungă 
să le vadă.

Pe primul l-am făcut la 22 de ani, un tigru pe abdomen. 
Nu simbolizează nimic. Am văzut o poză cu un model mas-
culin, ceva dintr-o reclamă la lenjerie intimă. Purta boxeri 
albi și tatuajul era singura pată de culoare. În dreapta jos, o 
panteră urca pe el, cu ghearele înfipte în abdomen. Imaginea 
m-a atras imediat. Avea ochi albaștri, maxilar puternic și 
un corp perfect, dar pantera era mai importantă. Mă gân-
deam cât de banal ar fi arătat fără panteră. De atunci, ide-
ea asta nu mi-a mai ieșit din cap. Și acum, un corp de băr-
bat fără tatuaje mi se pare șters, lipsit de sexualitate. Cu cât 
mușchii sunt mai bine definiți, cu atât pielea uniformă îmi 
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apare mai neadecvată. Ulterior, am aflat că modelul n-avea 
tatuaje, pantera era un desen temporar. Asta mi-a întărit și 
mai tare convingerile. Și oamenii de marketing l-au văzut 
tot așa, un corp perfect și banal, au simțit nevoia unei pete 
de culoare. La momentul ăla, deja îmi făcusem tigrul. După 
ore de căutări printre modele similare, am ales unul dintre 
cele mai populare. Încă n-am întâlnit o persoană cu același 
tatuaj, dar se poate întâmpla oricând.

Am continuat cu unu-două pe an, umăr, braț, omoplat, 
coloană, pectoral, coaste. Sunt vreo zece acum, depinde cum 
le numeri, în unele zone e greu să le delimitezi. Niciunul nu 
simbolizează nimic. Modele luate de pe internet, fără o po-
veste în spate, fără semnificații ascunse. Considerentele mele 
au fost strict estetice. Am investit destul de mult timp în 
cercetare, ce forme și dimensiuni se potrivesc în funcție de 
zone, constituție, procentul de grăsime și aspectul muscu-
laturii. Folosesc doar cerneală neagră, prefer siluete, modele 
simple cu detalii puține, forme alungite și spații goale. Dacă 
eram gras, aș fi optat pentru cu totul altceva.

Durerea nu mă deranjează, e un inconvenient minor, to-
lerabil. Vreau să mi-o provoace o femeie, mi se pare adec-
vat. Nu sunt masochist, n-o văd ca pe o experiență erotică. 
Poate e un masochism principial, încerc să mențin aceeași 
sursă pentru toate senzațiile puternice. Se adaugă și avanta-
jul seriozității. Bărbații tatuează cu mai puțină atenție, sunt 
complet relaxați, glumesc, se simt infailibili. O femeie care 
lucrează într-un astfel de domeniu nu-și permite așa ceva, 
are multe de dovedit. Pentru desenele mele simple nu e ne-
voie de un talent nemaipomenit, doar de frica de a nu greși.

Încă nu știu când o să mă opresc, cât de aproape sunt 
de linia subțire dintre un echilibru perfect și prea multe. 
Probabil o să intervină bătrânețea înainte și o să-mi pierd in-
teresul sau corpul meu se va degrada irecuperabil. Sportul mă 
plictisește, sala de forță e o pierdere de timp. În general, toa-
te ritualurile trăitului sănătos necesită mai mult timp decât 
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îți adaugă. Am avut norocul unei constituții atletice, care se 
menține fără prea mare efort, asta probabil mă face ușor su-
biectiv. În cazul meu, tatuajele sunt mai eficiente decât sala. 
Conform studiilor, o piele mai închisă la culoare trezește in-
stincte sexuale mai puternice, e ceva animalic în noi. Dacă 
ești palid și vrei succes la femei, e cazul să ieși din sală și să 
intri în saloane, de bronzat și de tatuaje.

La birou port doar cămăși cu mânecă lungă, indiferent 
de anotimp. Moda nu mă interesează, încerc să elimin ris-
curile, nu vreau să ies în evidență. Nu m-am gândit nicio-
dată să-mi ascund tatuajele, din contră, am știut de la în-
ceput că ținuta mea vestimentară le acoperă. Îl consider un 
avantaj, prefer să-mi păstrez aceeași imagine. Nimic de vă-
zut, mergeți mai departe. Poate aș fi chiar discriminat, mi 
s-ar atribui însușiri pe care privitorul le asociază cu tatuajele.

Discriminarea e, de altfel, un lucru natural, în firea oa-
menilor. Atât timp cât o susțin argumente statistice, deno-
tă o gândire sănătoasă. Meseria mea este, practic, să iden-
tific considerente pe baza cărora clienții să fie discriminați, 
pozitiv sau negativ. Segmentarea publicului țintă, un mesaj 
adecvat audienței, riscuri și potențial. Marketingul e discri-
minare. Dacă te ferești de țigani din ură sau ca o precauție 
pe care n-o înțelegi, se numește rasism. Dacă o faci pentru 
că rata criminalității în rândul lor este ridicată, e doar o mă-
sură logică de siguranță. Grașii sunt mai leneși, homosexua-
lii mai creativi, bătrânii mai habotnici. Nu e nicio discrimi-
nare, e vorba de probabilități. La fel cum pe linia de tramvai 
te aștepți să vezi mașini de teren și taxiuri.

Raluca Radu a făcut o demonstrație de forță, mi-a ară-
tat că nu există secrete pentru ea. Am fost surprins pe mo-
ment, dar mi-a trecut repede. Nu e o informație imposibil de 
aflat. Prima dată l-am bănuit pe Tedi, apoi m-am gândit la 
singura femeie din companie cu care am avut o relație, acum 
vreo trei ani. Mi-a luat ceva să înțeleg cu adevărat mesajul. 
Să fac legătura cu datele pe care le-am trecut în chestionarul 



151

de la petrecere. Nu poate fi o coincidență. Prezența ei aco-
lo, interfața grafică a softului, care, analizată la rece, are un 
stil de design asemănător cu aplicațiile noastre de dating, 
mici indicii îmi confirmă presupunerea. Compania e impli-
cată direct în organizarea petrecerilor și Raluca Radu vrea să 
știu asta.

A încercat să mă sperie, ca de fiecare dată. Și-a dorit-o 
atât de mult, încât mi-a zis mai multe decât plănuia. Poate 
mai multe decât avea voie. Arăta de parcă tocmai și-a depășit 
atribuțiile, privirea jucătorului obișnuit cu mize mai mici. 
Nu i-a reușit. Din contră, totul mă face să cred că lor le e 
frică. Nu de mine, probabil de Groza. Știu că le-a intrat în 
sistem și n-au ce să-i facă. Îi poate lovi oricând și oriunde. 
Eu sunt singura lor speranță, singurul care îi poate pune 
în legătură cu Groza, după ce au ratat deja prima ocazie, 
au aruncat-o de pe bloc. Din păcate, oferta lui e mai ten-
tantă. Dosarul Ralucăi Radu a omis o informație esențială. 
Reacționez mai bine la bani decât la amenințări.



152

38

Tedi deschide ușa și îmi face semn să intru. E alb la față 
și tremură, nu l-am văzut niciodată într-o asemenea stare. 
Când m-a sunat, nu mă așteptam să fie atât de rău. Speram 
să vină cu o ofertă bună pentru sâmbătă seară. Mi-am dat 
seama din voce că nu e cazul, că mă cheamă la el din alte 
motive. La cât a fost de evaziv, știam că nu e de bine, dar 
modul în care arată mă neliniștește, simt tensiunea cu fieca-
re pas pe care îl fac în urma lui, spre dormitor.

Pe pat, acoperită de cearșaf până la brâu, o fată stă întin-
să cu fața în jos. Mă apropii și îi văd pielea exagerat de albă, 
părul castaniu răvășit.

— Ce dracu’ ai făcut, mă ?
Tedi nu-mi răspunde. Privește în gol, la fel de palid și 

de pierdut. Sunt obligat să mă apropii mai mult. Ajung în 
stânga patului, fata are ochii semideschiși, pare foarte tână-
ră, mă gândesc imediat la o căprioară. Pe gât se văd vânătăi 
pronunțate, urme de strangulare.

— E moartă ?
Tedi confirmă din cap. Își duce mâinile la față și înce-

pe să respire în palme, cu privirea pironită în pământ. Stăm 
așa, în tăcere, vreo două minute, poate mai mult. Mintea 
mi-e complet goală. Încerc să formulez un gând, o idee, dar 
e imposibil, totul dispare subit, îmi zboară din minte, de 
parcă mi-am pierdut capacitatea de a înregistra ceva nou, 
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imaginea fetei de pe pat a fost ultimul lucru care mai avea 
loc. Mă duc lângă Tedi și îl împing încet spre fotoliu, îl ajut 
să se așeze. Nu știu de ce.

— Cine e ?
N-are niciun sens întrebarea, nu mai contează acum. 

Asta e tot ce mi-a trecut prin cap. Tăcerea devenise insu-
portabilă.

— Nu știu. Prostituată… cred.
Tedi și-a mai revenit în fotoliu. Arată la fel, însă măcar 

vorbește, tremură mai puțin. Pentru câteva secunde, s-a ui-
tat spre mine.

— De unde ai luat-o ?
— Rahova… parcă în Rahova eram. Nu știu sigur, un-

deva în partea aia. Conduceam și mi-a făcut semn. Ți-am zis 
c-am început să mă plimb cu mașina pe străzi… Am oprit, 
am întrebat-o dacă e minoră. A zis ce-mi pasă mie, dacă 
poliției nu-i pasă. Am deschis portiera și-a urcat.

Tedi începe să respire regulat, faptul că-mi povestește ce 
s-a întâmplat îl ajută. Necesită o concentrare care îl face să 
uite, parțial, de situația actuală. Stăm în tăcere. Îl aștept să 
continue, oricât e nevoie.

— N-a vrut să vină la mine. A zis s-o facem în mașină. 
Ne-am tot plimbat prin oraș, mi-a luat mult s-o conving… 
La un moment dat, a început să râdă, era relaxată, a zis : hai la 
tine, vreau să văd unde stai… Nu cred că făcea asta de mult.

— Te-a văzut cineva ?
Întrebarea l-a făcut să tresară. Mă privește pierdut, nu-și 

dă seama ce ar trebui să spună.
— Când ai venit cu ea acasă, te-a văzut cineva ? Vreun 

vecin, cineva de pe stradă ? Știe cineva că e aici ?
— Nu știu, nu cred. Oricum, aduc femei tot timpul…
E mai lucid decât mine, mă gândesc la detalii inutile. 

Din sutele de femei pe care le-a adus Tedi acasă, ce vecin ar 
putea s-o recunoască tocmai pe asta, ce trecător ar remarca 
doi tineri obișnuiți coborând dintr-o mașină, fie ea și una de 
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lux ? Chiar dacă profesia fetei era evidentă, tot n-ar fi schim-
bat nimic. Din contră, o prostituată e ce te aștepți să vezi 
lângă Tedi. O femeie îmbrăcată sumar îți atrage atenția la 
fund, sâni, picioare, n-apuci să-i memorezi fața. Nimeni nu 
și-ar aminti, dacă ar vedea-o la știri. E un raționament co-
rect. Mintea îmi funcționează din nou.

— Ai mai sunat pe altcineva ?
— Nu. Am vrut să-l sun pe tata…
— Și ?
— Nu știam ce să-i zic. Te-am sunat pe tine.
Pare lipsit de speranță. Taică-su era mereu instanța supre-

mă, omul care putea rezolva orice. Poate ar reuși și acum, 
poate ar găsi o cale să-l scoată nevinovat sau măcar suficient 
de repede din țară. Asta e cea mai bună variantă, să-l sune 
și să spere că se mai poate face ceva. Eu nu pot să fac nimic.

— Unde și-a pus hainele ?
Tedi îmi arată spre un colț al camerei. Pe scaun stau 

aruncate o bluză roz, chiloții, o fustă foarte scurtă. Geanta 
a căzut pe jos. Presupun că și-a lăsat pantofii pe hol, nu i-am 
observat.

— Hai s-o îmbrăcăm.
Tedi se uită la mine cu nedumerire. Nu înțelege ce sens 

ar avea s-o îmbrăcăm. Nu înțeleg nici eu, doar mi se pare 
nepotrivit să zacă dezbrăcată. Își lasă capul în jos, cu mâini-
le apăsate pe ochi, de parcă nu vrea să ne mai vadă, pe fată, 
pe mine, hainele.

— N-am vrut. Știu că nu contează, da’ n-am vrut. Nu 
știu ce s-a întâmplat… Adică, știu, dar nu știu de ce, ce m-a 
apucat… I-am zis să nu mai țipe… I-am zis de mai multe 
ori. S-a oprit și a-nceput iar, și mai tare… Am vrut s-o fac 
să tacă. Și-a lăsat capul pe spate și îi vedeam gâtul întins, ve-
deam cum sunetul vine de-acolo. Mi-am pus mâinile în ju-
rul lui și am strâns. O clipă, am strâns doar o clipă și i-am 
dat drumul… Am vrut s-o fac să tacă, atât.

— Hai s-o îmbrăcăm.
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Iau hainele de pe scaun și le așez pe pat, lângă cadavru. 
Imediat cum dau cearșaful la o parte, Tedi tresare și se ridi-
că în picioare. Simte o responsabilitate, chiar dacă nu înțelege 
scopul, nu poate să mă lase singur. Acum există un scop. 
Brusc, mi-a încolțit în minte o idee, știu că nu există altă cale. 
N-am fost pregătit pentru asta, dar acum nu există altă cale. 
Am nevoie de Tedi. Am nevoie de el mai mult ca oricând. 
Indiferent ce se întâmplă, fără Tedi sunt legat de mâini. E sin-
gurul meu prieten din companie care contează. E singurul cu 
acces la plăți. Am nevoie de el aici, nu în pușcărie sau pe vreo 
insulă uitată de lume. Am încredere în mine. O încredere ne-
sănătoasă, care mă împinge la gesturi necugetate, la riscuri 
inutile. A mers până acum, de ce n-ar merge în continuare ?

— Ajută-mă să o-ntorc. O țin eu, tu pune-i alea pe ea.
Tedi mă ascultă supus. E mai îndemânatic decât mă 

așteptam. Nu-i e frică sau scârbă de cadavru. Poate contează 
că a văzut-o vie înainte. Era în ea cu câteva ore în urmă sau 
mai puțin. Asta creează o anumită intimitate.

— Te simți bine ?
— Da, cred că da.
— Poți să treci peste asta ? Poți să uiți, să te prefaci că 

nu s-a întâmplat ? Fii sincer, mă, că altfel e mai rău. Și pen-
tru tine, și pentru mine. Nu vreau să uiți de tot, știu că nu 
se poate, doar să nu se vadă, să ții în tine, să rămână între 
noi. Gândește-te bine. Dac-o ridicăm de aici, nu mai e cale 
de-ntoarcere.

Mă temeam că n-o să înțeleagă ce spun cu adevărat, că 
e încă sub influența șocului. Văd în ochii lui că nu e cazul. 
Văd cum procesează informația lent, cu toată seriozitatea. 
Odată ce i-a pătruns adânc în minte, începe să dea din cap, 
sigur pe el.

— Da. Îți jur, e ultima dată când auzi de asta. O să ui-
tăm amândoi.

O împing spre marginea patului și Tedi mă ajută să o ri-
dic. O cărăm cu dificultate pe hol, sprijinită cu brațele pe 
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umerii noștri. E mai grea decât pare. Îl las pe Tedi s-o încalțe 
și mă întorc după geantă. La ora asta, avem șanse bune să 
trecem neobservați. Oricum, doi tineri și o fată îmbrăcată 
sumar și inconștientă nu e ceva suspect, o scenă obișnuită 
de sâmbătă seară. Consumul de alcool în rândul femeilor 
a crescut, la droguri sunt aproape de cifrele bărbaților, mai 
ales pentru droguri recreaționale. În ochii unui vecin, ara-
tă ca orice altă adolescentă depravată, care merită orice i s-ar 
fi întâmplat. Urmele de la gât se văd doar dintr-un anumit 
unghi, într-o lumină puternică.

Tedi mă urmează în tăcere. Își dă seama că am un plan 
și are încredere, nu e ca și cum ar avea de ales. Îl conduc la 
mașina mea, parcată cu două roți pe trotuar. Am o singură 
mână liberă, în cealaltă e geanta, nu mi-e ușor să scot cheile 
din buzunarul opus. Le las acolo, doar apăs pe buton și des-
chid mașina. O întindem pe bancheta din spate, cu geanta 
lângă ea. Portbagajul ar fi fost mai potrivit pentru un cada-
vru, dar nu se știe cine ne vede, chiar dacă strada pare pus-
tie. Închid ușa fără zgomot. Tedi stă lângă mine și așteaptă 
indicații.

— Plec singur. Du-te înapoi în casă, încearcă să faci curat, 
cât poți. Mâine chemi pe cineva. Arunci tot ce-a atins, pernă, 
cearșaf, prosop. Găsești un motiv pentru curățenie generală.

— Unde-o duci ?
— Cât mai departe.
Nu-i las timp să reacționeze. Mă urc în mașină și pornesc 

motorul. Îl văd în oglinda din stânga cum se retrage încet. 
Sunt șanse mici să se mai lase de droguri acum, probabil o 
să mărească doza. Pe de o parte, e bine. Dacă povestește cui-
va episodul ăsta, o să creadă că are halucinații.

Întorc capul, la fata care zace moartă pe bancheta din spa-
te. Pare că doarme. Pot fi oprit la un filtru și polițistul n-ar 
bănui nimic. Suflu în fiolă și merg mai departe. Desigur, 
o să încerc să evit astfel de întâlniri. Viteză regulamentară, 
centură, farurile și semnalizatoarele funcționează.
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Cât timp era și Tedi, m-am ținut tare, m-am încordat 
din răsputeri, măcar unul dintre noi să nu intre în panică. 
Acum, mâinile îmi tremură pe volan și picioarele pe peda-
le. Îmi aud bătăile inimii și le simt în tot pieptul. E o reacție 
normală, un moment de detensionare, voi fi calm peste do-
uă-trei minute. Am nevoie de calm. Condusul mă plictisește, 
urăsc drumurile lungi, dacă eu sunt șoferul. Mă așteaptă un 
drum foarte lung. L-am mai făcut, dar o să mi se pară mai 
lung ca niciodată.
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Groapa îmi dă un sentiment de neliniște. O frică inex-
plicabilă, cum n-am mai simțit. Inexplicabilă nu din cau-
za situației, care ar justifica orice fel de reacție, ci pentru că 
nu-mi dau seama de ce mă tem, concret, cel mai negru sce-
nariu posibil. Până acum, am reușit să nu mă gândesc la ris-
curi și consecințe. Groapa însă a trezit ceva în mine, dispe-
rarea mi se adâncește odată cu ea.

Am mâinile pline de pământ. Îmi tremură de obosea-
lă sau din alte motive, nu contează, oricum nu mai sunt în 
stare să sap. Mă așez direct pe iarbă. Nu e o idee bună să-mi 
murdăresc hainele, dar vreau să stau jos. Picioarele dau și ele 
semne că o să cedeze.

— Hai să ne oprim, e destul de adâncă.
Știu că nu sunt în măsură să trag o astfel de concluzie, e 

chiar penibil să-mi dau cu părerea. Trebuia să zic ceva, să-mi 
scuz într-un fel neputința, să nu par și mai slab de atât. Tata 
nu mă ia în seamă, continuă să sape în același ritm. Îi văd 
doar spatele, de la omoplați în sus, tricoul murdar de pă-
mânt în lumina slabă a lanternei. Cu farurile ar fi fost mai 
multă lumină, treaba ar fi mers mai repede. N-am putut in-
tra cu mașina până aici. Poate e mai bine.

— Trebuie să mă și întorc. Fac trei ore doar pe drum. 
Trebuie să mă spăl, să-mi schimb hainele… Nu vreau să 
ajung la prânz acasă. Sau să arăt suspect în vreun fel. Cred 
că e suficient de adâncă.
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Tăcerea mă neliniștește. Poate din cauza gropii, poate 
pentru că singurul sunet e al sapei care o adâncește. Vorbitul 
mă ajută, mă face să uit ce se întâmplă, de ce suntem aici. 
Când formulezi idei, lucrurile capătă sens, dialogul transfor-
mă împrejurări neobișnuite în rutină, le găsește un cadru fa-
miliar. Tata preferă liniștea. Cine știe, poate nici nu-l deran-
jează situația. E doar o altă groapă, nu contează cu ce o s-o 
umple, beton, cofraje sau greșelile mele.

Îmi țin palmele relaxate pe genunchi. S-au oprit din tre-
murat. Un lucru bun, am nevoie de ele. După efortul ăsta, ar 
fi stupid să stric tot cu un accident de mașină la întoarcere. 
L-aș dezamăgi pe tata. Nu mă gândesc la pușcărie sau la alte 
consecințe care mi-ar distruge viața. Asta mă apasă cel mai 
tare, un pas greșit și îl trag după mine. Știu că nu se teme, 
că n-are nimic de pierdut, ar lua-o ca pe un eveniment oa-
recare, o nouă etapă a vieții. Pentru mine însă ar fi teribil, o 
povară pe care nu pot s-o duc. Mă simt vinovat și acum, aș 
vrea să se așeze lângă mine, să-mi reproșeze ceva, să-mi spu-
nă că a avut dreptate.

— Ai noroc că e pământu’ ud. Altfel aici dormeai.
Tata s-a oprit să ia o gură de bere din sticla de plastic, la 

fel de murdară ca mâinile lui. A băut-o singur aproape pe 
toată, doi litri de lichid amar, care pe șantier ține loc de apă. 
Cred că alcoolul e principala lui cheltuială. Alternează be-
rea ieftină cu vin de țară, țuică, palincă, votcă sau orice alt-
ceva îi iese în cale. Am asistat la câteva discuții cu colegii de 
șantier. Băutura te omoară, le place să zică, în sensul finan-
ciar, când e vorba de organizat un eveniment, o masă festi-
vă. Niciunul nu observă ironia expresiei, deși ciroza face ra-
vagii printre ei.

Vocea lui sună monoton, se poartă de parcă nu s-a întâm-
plat nimic, îmi transmite o simplă informație, cum e afec-
tată lucrarea de gradul de umiditate al pământului. Ignoră 
cadavrul care zace între noi, înfășurat într-un cearșaf mur-
dar. Era murdar dinainte, așa l-a scos din cocioaba de lemn 



160

unde ține uneltele. Cine știe la ce l-a folosit până acum, poa-
te a acoperit și lucruri mai rele de atât. Eu nu pot să mă port 
la fel, vreau să lămuresc situația, să explic cum s-a ajuns aici, 
probabil mai mult pentru mine.

— Îmi pare rău că te-am băgat în asta, nu știam ce să 
fac, unde să mă duc… Ți-am zis că n-am omorât-o eu. Nu-ți 
spun cine, n-are niciun sens, mai bine să nu știi. A fost un 
accident, i se putea întâmpla oricui. Era de datoria mea să-l 
ajut, să nu-l las să-și distrugă viața dintr-o tâmpenie… Îmi 
dau seama cum sună. Îți bat noaptea la ușă cu un cadavru 
în mașină și-ți zic că n-am fost eu. Dar ăsta e adevăru’, n-am 
omorât-o eu.

— Mi-ai zis.
— Știu că nu contează, că riști la fel de mult și-așa. E 

vorba de altceva, de cine sunt eu. N-am luat-o razna, n-am 
omorât pe nimeni. Am totul sub control. Am luat o deci-
zie, a fost alegerea mea să-l ajut. Și e decizia corectă… Dacă 
ai ști detaliile, situația în care mă aflu, mi-ai da dreptate. 
Crede-mă pe cuvânt, trebuia să fac asta. E cea mai bună va-
riantă… Pe fată nu puteam s-o mai ajut cu nimic. N-o mai 
ajută cu nimic dacă face el pușcărie.

Cuvintele mele nu par să aibă vreun efect. Tata continuă 
să sape, cu spatele la mine. Probabil o să se oprească, pentru 
un moment, când o să-i fie sete și apoi o să reia lucrul, până 
ajunge la adâncimea optimă, doi metri, poate mai puțin, aș 
putea să-l întreb, asta ar aprinde conversația cât de cât, ac-
ceptă să vorbească despre aspectele tehnice, i se pare un su-
biect demn, spre deosebire de sentimente, temeri, planuri de 
viitor, de ce a ajuns să sape un mormânt în pădure la patru 
dimineața.

Mă ridic din iarbă. E prea întuneric să văd cât de mur-
dari am blugii. Mi-am lăsat mobilul și portofelul în mașină. 
Mereu am fost prevăzător, atent la mici amănunte pe care 
alții le neglijează. Pe drum, am deschis geanta fetei și i-am 
închis telefonul, un Huawei cu ecranul crăpat. Prostituatele 
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își închid des telefonul, chiar și zile întregi, își schimbă nu-
merele din diverse motive, nu e nimic suspect în asta. Nu e 
suspect nici să dispară pentru câteva zile. Mai puțin atunci 
când are o înțelegere cu o colegă, să aibă grijă una de cealal-
tă, să-și dea mesaje la fiecare client. Totuși, colega n-ar intra 
în panică imediat, ar aștepta ceva până să anunțe poliția. Nu 
știu poliția cum ar reacționa, dispariția unei prostituate nu 
pare o prioritate. E rezonabil să plec de la premisa că avem cel 
puțin o săptămână la dispoziție, în cazul nefericit. În cazul 
fericit, fata n-are pe nimeni și o să dispară de parcă n-a exis-
tat niciodată. Geanta a rămas în cocioaba cu unelte. Tata a 
zis că trebuie arsă, cu toate obiectele din ea, resturile îngropa-
te într-un alt loc, cât mai departe de ăsta. Am fost de acord.

Aș vrea să sap și eu, să facem cu schimbul, dar forța în 
brațe nu mi-a revenit. Bine că am rezistat la început, până a 
rămas loc în groapă doar pentru o singură persoană. Măcar 
am o scuză, ne prefacem amândoi că de-asta m-am oprit, că 
o să vină și rândul meu. Mă apropii de groapă, simt nevoia 
să particip într-un fel.

— Lui nu i-am zis unde o duc, n-o să-i zic niciodată. 
Orice s-ar întâmpla cu el, la tine n-o să se ajungă. N-au cum 
să facă vreo legătură… Nici invers. Dacă dă cineva peste 
cadavru, nu știu cine și cum… păduraru’. N-au de ce să se 
gândească la tine. Fata e din Rahova, cred. O să ai alibi, o 
să avem amândoi. N-au cum să facă legătura, n-o să le trea-
că prin cap.

— N-avem pădurar.
Tata golește sticla de bere și o aruncă spre un copac. 

Încercările mele de a-l liniști sunt absurde, mai degrabă el 
mă liniștește pe mine. Siguranța asta trebuie să vină de unde-
va. Locuiește aici de vreo 10 ani, știe cât de populată e zona, 
care sunt șansele să descopere cineva cadavrul. La adâncimea 
asta, niciun animal n-o să-l simtă. Ce ar putea observa un om 
să-l determine să sape câteva ore în mijlocul pădurii ? Planul e 
bun, planul e infailibil, de aici vine siguranța.
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— Ajunge. Hai, apuc-o de picioare.
Tata e deja afară din groapă, cu mâinile de partea cealal-

tă a cearșafului. O ridicăm împreună și îi dăm drumul în 
jos, cu un zgomot înfundat. Distanța pare suficient de mare. 
Suficient cât să n-o mai scoată nimeni de acolo. Lanterna e 
prea slabă, văd doar negru, o groapă fără fund. Tata înce-
pe să arunce pământul de sus înapoi. Eu mă uit cum cade. 
Mă uit și sper să nu fi fost degeaba. Totul, nu numai groapa.
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Nu pot să adorm. Sunt treaz de vreo 24 de ore, corpul 
simte oboseala, dar mintea nu vrea să coopereze, să treacă 
în starea de inconștiență. Mă obligă să iau la rând toate eve-
nimentele recente, să le analizez în detaliu. M-am gândit să 
mă ridic din pat, să pierd vremea pe internet. Mi-ar fi im-
posibil să evit site-urile despre crima perfectă, cum să scapi 
de un cadavru, cum trebuie săpat un mormânt, cum dis-
trugi obiectele victimei. Păreri de experți și amatori, articole 
de specialitate, diverse forumuri unde unii se prefac doctori, 
alții criminali. Informații irelevante. E oricum prea târziu, 
n-ar face decât să-mi ridice nivelul de paranoia. Lucrurile au 
mers foarte bine, date fiind condițiile, lipsa de premeditare, 
soluția găsită pe loc. Doar un ghinion teribil ar putea scoa-
te totul la iveală, genul de coincidență din filmele bazate pe 
un fapt real, care nu au nicio legătură cu realitatea și folosesc 
sintagma drept instrument de marketing.

Singura verigă slabă e Tedi. Dacă el își ține gura, suntem în 
siguranță. O să povestească cuiva, la un moment dat, cred că 
e inevitabil, e în natura lui, nu suportă secretele, trăiește pen-
tru admirația celorlalți. Din fericire, asta nu se va întâmpla 
prea curând, starea de șoc n-o să dispară imediat. Urmează o 
perioadă de izolare, de paranoia, frica de consecințele faptei o 
să-l țină paralizat. Ușor, ușor o să-și revină. Poate peste șase 
luni, un an, o să fie sigur că a scăpat și-o să privească înapoi cu 
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relaxare, o să-l considere un eveniment oarecare, un accident 
la beție. Atunci va începe să bată apropouri, să facă glume pe 
marginea subiectului, așteptând audiența potrivită, ocazia să 
se laude în fața cuiva. Mi-l imaginez cum povestește în șoaptă, 
chiar dacă sunt doar ei doi în cameră. Poate o să schimbe câ-
teva detalii, fie pentru că nu și le mai amintește, fie ca să im-
presioneze. Poate o să-mi spună numele, sau o să zică un prie-
ten, sau o să mă elimine complet din poveste. Depinde cine o 
să fie audiența, Codreanu, vreun necunoscut, puțin probabil o 
femeie, nici el nu e chiar atât de indiscret. Indiferent de împre-
jurări, șansele să fie luat în serios sunt minime, un drogat care 
fabulează. Aș izbucni în râs dacă cineva m-ar pune să confirm.

Oricum, într-un an se pot întâmpla multe, e suficient 
să-și țină gura acum, când dovezile încă mai există pe unde-
va, când eventualii martori au memoria proaspătă. Conform 
unui articol, 70% din crimele nerezolvate în primele 48 de ore 
rămân așa, până la clasarea dosarului. Nu am o altă sursă cre-
dibilă, o statistică, nu știu dacă se poate obține una, dar cifra 
ar trebui să fie aproape de adevăr. În România, procentul ar 
trebui să fie și mai ridicat. Inspectorii sunt obișnuiți cu bețivi 
care adorm lângă cadavru, tâlhari analfabeți, un criminal pre-
caut îi prinde pe picior greșit, le lipsește exercițiul. Au resurse 
limitate, o prostituată dispărută n-o să antreneze prea multe.

Nici descoperirea cadavrului n-ar însemna rezolvarea ca-
zului. Testele ADN sunt scumpe, o lovitură grea în buge-
tul poliției, se fac doar cu o justificare solidă. Legătura din-
tre Tedi și o fată moartă în pădure e inexistentă. Au noroc 
dacă reușesc măcar să identifice victima. Să-i refacă traseul 
de ieri, până la Tedi acasă, e la limita imposibilului.

 Nu știu ce se mai aude cu criminalul în serie de la știri, 
nu le urmăresc. Ar putea s-o arunce în spatele lui, e țapul 
ispășitor ideal. Încă o prostituată strangulată, de data asta 
s-a străduit s-o ascundă, își schimbă modul de operare, se 
teme de autorități. O teorie care ne exclude din start de pe 
lista suspecților și pe mine, și pe Tedi. N-avem destul timp 
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liber să fim criminali în serie, între birou și viața de noapte, 
Affluenza e alibiul nostru. Asta dacă presa nu l-a uitat deja, 
dacă n-a inventat un alt inamic public, vreun torționar ne-
pedepsit încă, un interlop periculos.

E dăunător să gândesc astfel, dar cred c-am scăpat, cred 
că suntem în siguranță. Tata m-a salvat din nou. Apelez la el 
doar când am un mort de îngropat. Nici nu pot să-mi ima-
ginez cum se simte, cât de tare l-a afectat. Știam că n-o să 
lase nimic la vedere, niciun sentiment, nici măcar surpriză 
sau nemulțumire. Așa a fost învățat, să-și facă treaba fără să 
pună întrebări. Știe cum e să greșești, poate de-aia nu le ju-
decă pe ale mele sau cel puțin le judecă în tăcere, dezamăgi-
rea exista dinainte, probabil s-a adâncit și mai tare, materi-
alism și sânge, deși sunt singur la părinți, sunt fiul cel rău.

Aș vrea să mă revanșez într-un fel. Nu mă simt dator, nu 
mai mult ca la naștere, e vorba de echilibru, ce i-am cerut 
întrece orice limită, chiar și ale relației tată-fiu. Din păcate, 
nu am cum, nu-și dorește nimic din ce îi pot oferi eu, sau ni-
mic în general, poate doar să mă vadă pe calea cea bună, pe 
calea pe care o consideră el bună, oricare ar fi asta, sunt si-
gur că nu mi s-ar potrivi, aș fi silit să mă prefac zi de zi. Asta 
fac și acum, dar măcar găsesc momente de plăcere, calea cea 
bună nu cred că le are.

Singura răsplată posibilă e să uităm trecutul, să ne prefa-
cem că noaptea trecută n-a existat. Eu o să fac tot ce îmi stă în 
putere, restul depinde de el. Și de planul lui. Suntem amândoi 
responsabili. El a hotărât ce facem cu geanta, cu cadavrul, să-l 
cărăm vreo trei kilometri distanță de cabană, locul și adânci-
mea gropii. Sarcina mea e să am grijă de Tedi. Oricare dintre 
noi comite o greșeală, o să plătim amândoi. Dacă se întâm-
plă asta, aș prefera să fie din cauza lui. E vorba de echilibru.
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Codreanu m-a sculat din somn. Nu pot să-l acuz, era 
vreo șapte, o oră la care nimeni nu doarme duminica. Sau 
în altă zi. Ar fi trebuit să-mi închid telefonul, nu mi-a trecut 
prin cap, probabil pentru că îmi pierdusem speranța să mai 
adorm, deja mă gândeam dacă nu cumva sufăr de o insomnie 
a ucigașului, remușcările mă țineau treaz. S-a dovedit că era 
doar starea prelungită de tensiune, a durat ceva până să mă 
calmez. Explicabil, ar zice psihologul, având în vedere prin 
ce am trecut, e mare lucru că am reușit să gestionez situația 
fără să-mi pierd cumpătul, doar cu mici derapaje emoționale. 
Presupun că asta ar zice un psiholog, n-am discutat nicioda-
tă cu unul. Raluca Radu ar zice cu totul altceva, ar încerca 
să mă scoată vinovat de moartea fetei sau poate de moartea 
viitoarelor victime ale lui Tedi, de moartea contabilului, pe 
care tot tata m-a ajutat să-l îngrop, de viitoarele victime ale 
lui Groza, printre ele și compania. Deși, după ultima noastră 
întâlnire, există posibilitatea să fi înțeles, în sfârșit, că nu are 
rost, încercările de manipulare mă îndepărtează de ea, dacă 
vrea să ajungem la un acord trebuie să vină cu lucruri concre-
te, rămân rațional indiferent de circumstanțe. Evenimentele 
de ieri au demonstrat încă o dată.

Sunt mândru de mine. Nu-mi amintesc când am simțit 
asta ultima oară, mândrie cu adevărat, poate doar ceva ase-
mănător, satisfacții profesionale, momente de împăcare cu 
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mine însumi, respect de sine. Acum e altceva, o mulțumire 
deplină, am rezolvat o situație limită, situație care e sub con-
trol datorită mie. Alții ar fi acceptat ca soarta să le strice pla-
nurile, ar fi privit cum totul se năruie, dând vina pe ghinion. 
Eu am acționat. Indiferent de ce se întâmplă mai departe, 
mi-am făcut datoria. Desigur, frica rămâne. Asta urmează 
după orice decizie corectă, dar riscantă. Ca în jocurile de no-
roc pe care le urmăresc de ani de zile de pe margine.

Așa îmi explic și visele. O teamă latentă mă maci-
nă, subconștientul nu m-a lăsat să mă odihnesc prea bine. 
Codreanu mai mult m-a salvat. Sudoarea îmi lipise tricoul 
de piele, m-am trezit mai obosit decât m-am întors acasă. 
Imediat cum am închis telefonul, mi-am pus o cămașă lar-
gă și am deschis geamul. Am luat în considerare un duș fier-
binte, dar m-am grăbit să adorm la loc, nu cumva să revin 
la starea inițială. N-a fost o decizie înțeleaptă. Coșmarurile 
au continuat, aceleași imagini, scene, frânturi de scene care 
se succedă rapid, probabil de aici vine oboseala. M-am tre-
zit brusc și am adormit la loc, de câteva ori.

Aceleași imagini : pădurea, groapa privită de deasupra, un 
abis întunecat, fata palidă și inertă, lumina lanternei printre 
copaci, mâinile mele murdare de pământ. Nu știu dacă vi-
sez și sunete sau doar mă trezesc cu impresia că am auzit ca-
davrul cum cade în groapă. Nu-mi amintesc fețe, cred că nu 
apar deloc. E posibil să apară, dar să nu fie printre imagini-
le care îmi rămân în minte. O scenă durează câteva secun-
de, apoi începe alta, cadrul se schimbă repede, forțat, de la 
lumina lanternei la bezna pădurii.

Pe Tedi nu-l văd, nimic de dinainte, nici măcar ceva din 
mașină, de pe drum. Toate scenele sunt de când am început 
să cărăm cadavrul prin pădure. Tata nu știu dacă apare, poa-
te o clipă cu spatele, o mână care sapă sau apucă de cealaltă 
parte, e greu de spus ale cui sunt mâinile, ar putea fi ale mele.

Oricum, nu e important, visele n-au vreo semnificație, 
subconștientul încearcă să îngroape un eveniment neplăcut. 
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Procesul e și el neplăcut la rândul lui. N-am ce să fac, trebuie 
să suport, să aștept să treacă coșmarurile, frica, pericolul. O 
să cobor la un supermarket, alcoolul mă ajută să dorm mai 
adânc. Nu e recomandat în astfel de situații, studiile spun 
că te predispune la vise mai intense, somn mai puțin odih-
nitor. Îmi asum riscul, nu-mi imaginez că ar putea fi mai 
rău ca acum.

Mi-am închis telefonul. Discuția cu Codreanu m-a făcut 
să-mi dau seama că nu vreau să vorbesc cu nimeni. Am ne-
voie de liniște, de izolare. Mi-ar fi prins bine încă o zi întins 
în pat, dar mâine trebuie să mă duc la birou, să mă port de 
parcă nu s-a întâmplat nimic. Codreanu mi-a zis că miercuri 
avem iar petrecere, m-a întrebat dacă sună tentant. Nu l-am 
mințit. Am recunoscut că m-am simțit bine, că face toți ba-
nii, am folosit o scuză credibilă, nu pot să vin pentru că e 
prea mult pentru mine în fiecare săptămână, m-ar da peste 
cap, am nevoie de o pauză. I-am sugerat să-l ia pe Tedi în lo-
cul meu, sigur o să-și țină gura, e într-o perioadă melancoli-
că, s-a lăsat de droguri și a devenit introvertit.

Nu știu dacă Codreanu o să-mi asculte sfatul, sau dacă 
Tedi chiar o să se închidă în el, ca reacție la ce i s-a întâm-
plat, mai bine spus ce a făcut. Știu doar că eu n-o să mai in-
tru niciodată în locul ăla. Acceptasem ideea că un bătrân în 
scaun cu rotile se delectează cu filmele mele porno. Însă nu 
și Raluca Radu, asta e inacceptabil.
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Am ajuns la birou obosit. Diana mă privește ca de obicei, 
o luni dimineață obișnuită, același reproș subtil, ca și cum 
nu e de acord cu acest viciu, darul beției, dar îl acceptă cu 
superioritate feminină, un defect inerent al bărbaților, ani-
male simple. De data asta n-are dreptate, doar parțial, al-
coolul e ultima mea grijă. Nu mi-am petrecut noaptea în 
Affluenza sau în apartamentul unei prostituate, am zăcut 
în propriul pat și rezultatul e același. Poate e chiar mai rău. 
Din ce îmi amintesc, lipsa de somn mă aducea într-o stare 
ceva mai bună, mintea încă îmi funcționa, într-o anumită 
măsură. Acum, temerile mi-au paralizat-o, mă împiedică să 
mă gândesc la altceva.

Toată noaptea am visat cum fata ieșea din groapă. O sce-
nă scurtă, poate 10-20 de secunde, care se repetă la nesfârșit, 
întreruptă de aceleași imagini, pentru alte câteva zeci de se-
cunde. Pădurea, groapa de deasupra, lumina lanternei, mâi-
nile, pământ, fata ieșind din groapă și apoi imaginile din 
nou. Am văzut scena de sute de ori, aș putea s-o pictez în 
cele mai mici detalii dacă aș avea abilitățile necesare.

Fata e cu spatele, palidă și slabă, părul cade dezordonat, 
nu foarte lung, până la jumătatea omoplaților. Văd clar pen-
tru că lumina e puternică, nu e noapte, mi se pare că se în-
tâmplă imediat după ce am plecat. Vine cu spatele spre mine, 
urcă în trepte, ca pe o scară invizibilă. La început apare doar 
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capul, continuă să se înalțe, puțin câte puțin, până iese la 
suprafață de la brâu în sus și scena se întrerupe. În jur, nu e 
nimic altceva, copaci, pietre, frunze. Cred că e liniște, nu-mi 
amintesc dacă pașii ei se aud, mai degrabă nu. Îmi amintesc 
ce simt în clipele alea, gândurile mele din vis, regret, frică, 
disperare. Nu e o scenă de groază, nu mi-e frică de ea, o com-
pătimesc, regretul e pentru ce a pățit, nu pentru faptele mele, 
poate doar pentru că am ales soluția asta, groapa din care a 
reușit să evadeze. Simt frică față de ce va urma, consecințele 
legale. Semnificația visului nu e că fata se va răzbuna, e că 
totul va ieși la iveală.

Mă așteptam la astfel de repercusiuni, la momente de 
panică, explicabile atunci când riscurile sunt așa de mari. 
Nu eram însă pregătit pentru asta, subconștientul m-a tră-
dat, nu pot să mă odihnesc și asta se vede. Mi-e imposibil să 
mă port de parcă nu s-a întâmplat nimic, să țin situația sub 
control. Dacă mâine apar la fel, comportamentul meu de-
vine neobișnuit.

Sunt obosit și mi-e frică să adorm. Psihologul meu e o 
psihopată care încearcă să-mi inducă atacuri de panică. Mă 
simt singur, mai singur ca niciodată. M-am simțit mereu, 
dar acum e mai tare, e ceva incurabil, ceva în mine ca un 
abis. Și Tedi e singur, undeva într-o cameră, sufocat de cla-
ustrofobie, speriat, convins că n-ai cum să-i spui nimănui ce 
gândești. Diana mă privește cu reproș, o să-i povestească lui 
Groza cum mă prăbușesc. Au fost și începuturi de săptămâ-
nă mai bune.
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N-am nicio explicație logică. E un gest disperat, cea mai 
mare greșeală, dacă te iei după filmele polițiste. Nu mă în-
torc la locul faptei lui Tedi, e locul faptei mele. Așa cum se 
zice că reacționează mintea criminală, în special a piroma-
nului, care vrea să-și admire opera, să simtă satisfacția că e 
mai inteligent decât autoritățile. Nu e cazul meu, oricum ar 
părea din exterior, nu am nici remușcări, nici dorința de a 
încălca legea.

Explicația, pe cât de absurd ar suna, e că doar așa îmi pot 
calma somnul. Mi-a intrat în subconștient ideea că groapa e 
nesigură, că locul va fi descoperit. Nu știu de unde, ce amă-
nunt mă obsedează fără să-mi dau seama, poate e ceva ce 
am observat la un moment dat și apoi am uitat, poate nimic 
și e un mod bizar în care funcționează mintea umană supu-
să la stres. Indiferent, am convingerea că efectul va fi bene-
fic. Voi admira pământul bătătorit, un loc din mijlocul pă-
durii în care n-a călcat picior de om de atunci. Liniștea de-
plină mă va calma.

Drumul ăsta e mai puțin riscant decât să continui așa, 
cu nopți obositoare, coșmaruri care mă macină încet, repri-
ze de somn chinuit. Am așteptat suficient, nu se văd sem-
ne de ameliorare, din contră. Azi la birou am fost o legumă. 
Diana m-a întrebat de câteva ori dacă mă simt bine, dacă am 
probleme personale și poate să mă ajute cu ceva. De fiecare 



172

dată a formulat altfel, ideea era aceeași, a observat că sunt 
schimbat, că nu e clasica stare de mahmureală. Când obser-
vă Diana, înseamnă că e destul de evident. Am încercat să 
lucrez, să-mi abat mintea în altă direcție, n-am reușit, a fost 
și mai rău decât ieri. M-am prefăcut că citesc un articol des-
pre piața jocurilor de cazino în America de Sud. Plecasem 
cu intenția de a-l citi, dar pe la jumătate mi-am dat seama că 
n-am înțeles nimic, l-am lăsat pe ecran toată ziua.

Planul B e să-mi iau concediu până la sfârșitul săptămâ-
nii și apoi să decid dacă îl prelungesc. La cât de rar am ne-
voie de zile libere, în mod sigur o să atrag atenția, dar de-as-
ta se numește planul B, e o alternativă la a mă prăbuși de 
epuizare pe tastatură. Opțiunile nu sunt grozave, dacă pla-
nul A implică trei ore de condus și un drum prin pădure, 
doar ca să mă asigur că moarta n-a ieșit dintr-o groapă aco-
perită cu pământ.

În starea asta, nici n-ar fi trebuit să mă urc la volan. Am 
mers cu geamurile deschise și muzica tare, în caz de urgență 
eram pregătit să trag pe dreapta și să dorm o jumătate de oră 
pe bancheta din spate. M-am ținut în priză derulând scena-
rii. Ce fac dacă mă întâlnesc cu cineva prin pădure, dacă mă 
oprește poliția pe drum sau mă așteaptă în jurul gropii, deja 
înconjurată cu bandă galbenă, ca în filmele americane, nu 
știu dacă la noi e la fel. Mi-am pregătit discursuri, am exer-
sat reacții, uimire, nelămurire, întrebări naive. Am venit să-l 
văd pe tata, cu asta aș începe, e singura mea scuză să umblu 
prin pădure. Muncesc mult și nu apuc să-l vizitez prea des, 
m-am grăbit să ajung cât e încă lumină, vin direct de la bi-
rou. Corporația mă subjugă, m-a îndepărtat de familie, fac 
și eu ce pot.

Probabil că tata nu e în cabană. Din câte îmi amintesc, 
marțea nu trece pe aici. Sunt șanse mici să mă întâlnesc toc-
mai cu el, am pregătit și pentru cazul ăsta o variantă. I-aș 
zice că am pierdut ceva prin iarbă, când căram cadavrul. Un 
obiect, nu știu care, n-am reușit încă să mă hotărăsc, să aleg 



173

unul, poate cheile de la ceva. O să inventez pe loc, în funcție 
de cum mă privește, cât de gravă i se pare imprudența de a 
mă întoarce aici.

Sunt surprins că n-am uitat drumul prin pădure, toți co-
pacii arată la fel, și acum pe lumină, și atunci pe întuneric, 
mă ghidez mai mult după direcție, oarecum. Țin minte că 
am mers drept înainte, 15-20 de minute, apoi câteva minute 
în stânga și iar înainte, în locul ăsta deja îmi simțeam mâi-
nile amorțite de la cărat. Nu mai am mult. Asta dacă me-
moria nu mă înșală, altfel m-am rătăcit în mijlocul pădurii 
și probabil n-o să reușesc să mă întorc la mașină. O situație 
din care n-am nici cea mai mică idee cum aș putea ieși, o 
să mă gândesc dacă ajung acolo, nu vreau să pun răul îna-
inte, mi l-au pus alții destul, e cazul să meargă și ceva bine. 
Sunt aproape sigur că am mai trecut pe aici, în mod normal 
n-aș avea dubii, dar mintea nu-mi funcționează la capacita-
tea obișnuită, doar de asta mă tem.

Văd urme în iarbă, picioarele mele apăsate în pământ din 
cauza greutății, așa mi se pare, ar putea fi și orice altceva. 
Trebuie să înaintez. Ar fi trebuit să ajung până acum, îmi 
aminteam drumul mai scurt. Oricum, nu există altă varian-
tă, e tot înainte sau am greșit direcția complet.

Trunchiul ăla mi-e cunoscut, ajung imediat. Liniște depli-
nă, niciun sunet, nicio vietate, locul e așa cum l-am lăsat, tata 
a avut dreptate, n-a trecut nimeni pe aici, am venit degeaba, 
o să analizez câteva secunde pământul bătătorit și o iau îna-
poi. Sunt la vreo zece metri de groapă. De groapă ! Nu se vede 
pământul, se vede o groapă. Sper să fie o iluzie, sper să fi scă-
zut nivelul din cauza unor factori naturali inexplicabili, sper 
la un miracol, dar simt în tot corpul că ceva nu e în regulă, 
că n-o să-mi placă ce vine. Încă un pas și e clar, înaintez fără 
să-mi dau seama, dezastrul mă atrage spre el, vreau să-l pri-
vesc. Groapa e goală. Un morman de pământ mai încolo, nu 
știu cum de nu l-am văzut până acum. Copacii, copacii sunt 
de vină. Sau oboseala, nu mai pot fi sigur de nimic, nici de 
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ce am în față. De nimic în afară de groapă. Groapa e goală, 
de asta sunt sigur. Pot să cobor în groapă și să trag pământul 
peste mine. Ăsta e sfârșitul.
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Am fost orbit de soarele de apus. Oamenii găsesc mereu 
o modalitate de a-și justifica greșelile, de a explica cum fap-
tele s-au produs fără aportul lor, cum i s-ar fi putut întâm-
pla oricui, ei fiind doar marionete în mâna destinului, aco-
lo la momentul nepotrivit. Poate îi ajută să doarmă liniștiți 
noaptea, ceva ce mie mi-a lipsit în ultima vreme. Am petre-
cut ore în șir pe site-uri de știri, n-am găsit nimic despre vreo 
fată dispărută, o prostituată moartă, un cadavru neidentifi-
cat. Peste tot se vorbește despre accidentul de ieri. Un tip a 
spulberat câțiva pietoni pe trecere, a frânat târziu sau n-a frâ-
nat deloc. Am fost orbit de soarele de apus. Așa s-a scuzat. 
Nu știu dacă o să-l ajute cu ceva, probabil că nu.

Aș putea găsi și eu explicații, motive pentru care am ajuns 
în situația asta, dar și pe mine m-ar ajuta la fel de mult. 
Trebuie să rămân calm, să mă concentrez asupra aspectelor 
pozitive, de fapt aspectele care încă îmi mai oferă o speranță.

Până acum mi-a reușit. Sunt inexplicabil de calm, 
azi-noapte chiar am avut un somn relativ odihnitor. După 
ce temerile mi-au chinuit somnul, când s-au adeverit s-a pro-
dus un efect opus, m-a cuprins un fel de resemnare amară, 
care mi-a permis să scap de coșmaruri. M-am trezit bine. 
Mult mai bine decât mă așteptam, decât ar fi normal pentru 
cineva care se află într-o astfel de situație, de pericol. Diana 
a observat imediat, mi-a zis că arăt odihnit, că se bucură că 
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mi-am revenit, lucruri de genul ăsta. Am zâmbit și eu, i-am 
mulțumit sincer, a fost o veste bună, să atrag acum atenția 
asupra mea ar fi neplăcut. M-am cufundat în lucru, am fost 
eficient, până la prânz deja recuperasem orele pierdute.

Simt panica în mine, într-o stare latentă, gata să izbuc-
nească oricând. Îmi dau seama cât de fragil sunt, cât de ușor 
îmi pot pierde controlul. Dacă mă gândesc prea mult la ris-
curi, o să deschid un robinet care nu mai poate fi închis, un 
șuvoi de disperare o să măture tot. De aceea, mi-am impus 
să ignor pur și simplu aspectele negative. Nu mă voi mai gân-
di la cadavru. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, nu există nicio 
explicație logică, e inutil să caut una. Nu mă voi mai gândi 
la Tedi. Există posibilitatea să facă o tâmpenie și să ne fie fa-
tală. Nu știu cât e de mare, dar știu că n-am ce să fac, nu-l 
pot calma eu, mai ales în starea în care mă aflu. N-o să mai 
derulez scenarii în minte, nu pe cele cu final nefericit. Voi 
continua să monitorizez presa. Obiectiv, fără să trag conclu-
zii pripite sau să inventez conexiuni, cu unicul scop de a fi 
la curent cu evoluția cazului, dacă va exista una. Îmi rezerv 
dreptul de a încălca regulile, în cazul în care apar informații 
noi și o analiză, cu mintea limpede, mă poate ajuta în mod 
concret. Adică, îmi poate schimba planul aflat în derulare.

Există un plan. Mai degrabă, o ieșire de urgență. Dispa-
riția cadavrului a transformat situația, dintr-un risc asumat 
într-o bombă cu ceas. Indiferent de motivul dispariției, tim-
pul curge împotriva mea, o clepsidră din care mi se scur-
ge nisipul. Nu știu cât nisip mi-a rămas, pot doar să sper că 
destul. Trebuie să sper, altfel m-aș urca în primul avion, spre 
o țară care nu are tratat de extrădare cu România și nici nu 
e în relații diplomatice apropiate sau unde domnește hao-
sul, legislativ și administrativ, habar n-am cum funcționează 
lucrurile astea, o să-l întreb pe Codreanu, dacă se ajunge 
acolo. Principala problemă ar fi de ordin financiar, asta e o 
soluție de oameni bogați, capabili să mituiască autorități lo-
cale, să-și cumpere libertatea. Eu aș putea să fac rost doar de 
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câteva mii de euro, mi-ar ajunge o vreme, apoi ar trebui să 
mă descurc. Nu sună grozav, dar e o soluție. Anchetarea ca-
zului în lipsa mea ar fi greoaie, pare dificil să se ajungă la 
extrădare. Totuși, cunoștințele mele juridice sunt limitate, 
Codreanu m-ar putea lămuri și cu asta.

Pentru planul actual am nevoie de o săptămână, poate 
două, depinde de Groza, cât de repede se mișcă cu transfe-
rurile, încă n-am discutat despre bani. Presupun că are ceva 
deja pregătit, știe că totul trebuie să meargă repede.

Primul pas e să scot lista cu codurile de identificare. Nu 
vreau să las vreo urmă, o să le scriu manual, caracter cu ca-
racter, în memoria telefonului. Partea dificilă e să identific 
conturile cu care sunt asociate, jucătorii companiei. Estimez 
că îmi va lua 8-10 ore. Nu pot să stau peste program, ar fi un 
comportament suspect. O să încep azi și voi termina, proba-
bil, mâine la prânz. În cel mai rău caz, voi fi gata la sfârșitul 
programului. Diana n-are motive să bănuiască ceva, doar 
pentru că lucrez extrem de concentrat și, din când în când, 
notez ceva în telefon.

Pe Groza o să-l anunț când sunt sigur de reușită. Dacă to-
tul merge conform planului, când plec de aici voi avea deja 
jumătate din listă. E suficient. Cartea lui de vizită e în porto-
fel, o să-i trimit un mesaj, ceva ambiguu, să înțeleagă doar el 
că lista e pregătită și vreau să ne întâlnim mâine seară, locul 
îi va fi comunicat ulterior. Mă aștept să primesc confirmarea 
imediat. Apoi, o să-l sun pe tata și o să-i cer cheile de la caba-
nă, pentru o discuție privată. O să îi explic clar că n-are nicio 
legătură cu incidentul de sâmbătă, să nu-și facă griji. După 
un somn liniștit, voi reveni la birou. Când lista e gata, o să-i 
trimit un nou mesaj lui Groza. Coordonatele GPS ale caba-
nei, nimic în plus. De la birou, plec direct acolo. Îi dau co-
durile și îi spun să-și facă treaba, e problema mea cum aprob 
retragerile. O să încerce să-mi explice cum scoate banii. Ceva 
cu conturi bancare prin Costa Rica, Belize, Panama, e puțin 
important. În definitiv, nu mă interesează, vreau acces la un 
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cont și vreau să văd banii în el. Voi aproba retragerile una câte 
una, cel puțin la început, până mă asigur că n-are de gând să 
mă sară din schemă. Am încredere în el, dar vorbim de sume 
prea mari ca să nu-mi iau măsuri de precauție.

Urmează partea cu adevărat dificilă. Trebuie să-l conving 
pe Tedi să-mi trimită datele de acces la contul lui de admi-
nistrator fără să-i trezesc bănuieli. Risc să intre în panică 
dacă îl las să-și facă scenarii. Am nevoie de o explicație soli-
dă, care să-i dea impresia că totul e sub control. O să-i spun 
că vreau să-i fabric un alibi, să-i creez un istoric de accesare a 
bazei de date, inclusiv pentru sâmbătă seară. Nu știe că n-am 
capacitatea tehnică pentru așa ceva. Oricum, pot să îl asi-
gur de sprijinul unui programator, care o să facă minuni. Nu 
sunt sigur că o să meargă, șansele sunt de 50%, în funcție 
de cât de bine îmi joc rolul. Alternativa e Marian Suciu de la 
anti-fraudă. N-am niciun plan pentru el, sper să nu fie cazul.

Chiar dacă Tedi acceptă, riscurile rămân mari. Brusc, o 
să înceapă să aprobe plăți, după ce un an de zile nu s-a logat 
niciodată. Trebuie să creez iluzia că a devenit interesat de ca-
zino, să-i folosesc contul pentru o activitate variată, să acord 
bonusuri, să blochez suspecți de fraudă, să comunic cu toa-
te departamentele. O să-l învăț pe Tedi ce să spună, în ca-
zul în care primește un telefon de verificare. Că s-a hotărât 
să aprofundeze managementul de cazino online, că vrea să-l 
facă mândru pe tăică-su, chestii de genul ăsta, se descurcă 
să mintă și singur. Tedi o să confirme tot, orice operațiune 
făcută de mine, o să presupună că știu ce fac. Suspiciunile 
angajaților nu sunt o problemă, devin una doar dacă își fac 
curaj să raporteze mai sus, greu de crezut că o să se întâm-
ple atât de repede. În mod normal, ar trebui să fie speriați 
de Tedi, îl consideră un instabil, capabil să îi lase fără loc de 
muncă. E mai înțelept să-și vadă de treaba lor.

Restul sunt detalii. Unele depind de Groza, pe altele le 
voi stabili la momentul respectiv. Poate o să-mi dau demi-
sia, poate o să dispar pur și simplu. Aș vrea să am o discuție 
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cu Codreanu înainte, să-mi dea câteva sfaturi juridice. Ideal 
ar fi s-o amân până în ultima clipă, când am biletul de avi-
on în buzunar, ca să previn orice scurgere de informații. 
Destinația avionului n-am stabilit-o. Am câteva preferințe, 
Thailanda, Filipine, Caraibe, nu știu cât de sigură e America 
de Sud. Aștept sugestii de la Codreanu, poate și de la Groza, 
aranjamentele lui bancare probabil implică relații strânse cu 
localnici, ne-am putea ascunde împreună într-un paradis fis-
cal, cel puțin primul an, până se liniștesc apele. Prioritatea 
e să fiu în siguranță, sunt dispus să renunț la soare și plajă.

În linii mari, un plan solid, cu șanse de reușită satisfăcă-
toare, date fiind condițiile. Nu sunt optimist, nu e cazul, dar 
speranța îmi dă suficientă putere să încerc, n-am nimic de 
pierdut. Aseară priveam deznădăjduit în groapă, groapa pe 
care mi-am săpat-o singur. Azi văd o cale să ies din ea. Dacă 
a ieșit un mort, pot și eu.
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Nu-mi place să conduc. Nu mi-a plăcut niciodată, nici 
la început, când am luat carnetul. Mai ales atunci. Primele 
luni de condus le-aș defini ca una dintre cele mai stresan-
te perioade ale vieții. Poate din cauză că analizez prea mult, 
sunt prea conștient de consecințe, de propriile abilități și 
probabilități. Nu mă simțeam confortabil la volanul unei 
arme pe care nu știam s-o stăpânesc, o armă capabilă să dis-
trugă vieți, la cea mai mică greșeală. În timp, a dispărut tea-
ma de accidente, a rămas sila de a privi plictisit înainte.

Folosesc mașina personală pe cât de rar e posibil. Prefer 
să stau pe locul din dreapta, taxiurile sau transportul în co-
mun. Într-un oraș cu transport în comun dezvoltat, proba-
bil aș renunța complet la mașină. Din păcate, Bucureștiul 
nu e unul dintre ele. Tramvaie aglomerate, autobuze blocate 
în trafic, metrou care acoperă o zonă limitată. Le-am folo-
sit în adolescență și era un infern. Abia le toleram pe atunci, 
cu tot entuziasmul vârstei. Acum aș lua-o ca pe o pedeapsă. 
De-asta am dat de carnet și mi-am cumpărat o mașină, în 
rate, să scap din infern, nu mă gândeam la impresionat fe-
mei, statut social, nu încă.

Drumurile lungi le suport cu greu. Încerc să găsesc un 
subiect amplu, care să-mi țină mintea ocupată. Vorbesc sin-
gur, cu voce tare. Câteodată ascult o discuție la radio, în loc 
de muzică, dar nu rezist prea mult, pentru că majoritatea 
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temelor nu mă interesează. În cel mai bun caz, drumul se 
nimerește tocmai când am de luat o decizie, importantă sau 
nu, și petrec ore în șir analizând situația, din toate unghiu-
rile posibile.

Acum e un moment nepotrivit. Deciziile le-am luat deja, 
nu vreau să mă mai gândesc la ele, e dăunător. Vreau să 
ajung cât mai repede la cabană, să-l aud pe Groza cum mă 
asigură că totul o să meargă bine. Puteam să aleg un alt loc, 
mai aproape, unde n-am îngropat nimic, aș fi evitat cele 
trei ore de condus. În ciuda incidentului, a dispariției in-
explicabile, rămâne totuși cea mai bună variantă. Știu cine 
îl urmărește pe Groza și nici nu știu cine mă urmărește pe 
mine. Un bar din Centrul Vechi nu e o soluție, prefer o ca-
bană la marginea pădurii. Chiar dacă asta înseamnă încă 
două ore de plictiseală cu privirea înainte. N-o să-mi scape 
nicio apariție suspectă în oglinda retrovizoare.

Sunt nevoit să ascult știrile. Un protest la Universitate, ac-
cidente rutiere, politică, turiști dispăruți pe munte. Nimic re-
levant. Procurorii cer zece ani cu executare pentru tipul or-
bit de soare. Întotdeauna cer mult. Sentința finală e de obi-
cei la jumate, așa mi se pare. Mă întreb cât ar cere pentru 
mine. Ascunderea unui omor, distrugerea probelor, favoriza-
rea infractorului, poate profanare de morminte. Nu prea știu 
ce legi am încălcat, presupun că destule, procurorii sunt cre-
ativi oricum, nu-mi amintesc de cazuri cu un singur cap de 
acuzare. Codreanu ar fi dispus să mă reprezinte pro bono. Are 
experiență, relații, probabil ar scoate pedeapsa minimă. Sigur 
ar găsi o apărare logică, asta e meseria lui. Poate ar invoca ne-
bunie temporară, eu asta aș face. Nici măcar n-ar fi o minciu-
nă. Acțiunile mele, privite din exterior, se explică doar prin ne-
bunie. Rămâne la latitudinea instanței dacă a fost temporară.
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Cabana nu se vede din șosea, doar drumul de pământ 
care duce aici, dar n-ai de unde să știi asta, dacă duce unde-
va anume sau direct în mijlocul pădurii. E un avantaj la care 
tata sigur s-a gândit. Presupun că îl deranjează rar călători 
care s-au rătăcit în drum spre stațiuni montane și alți musa-
firi nepoftiți. N-ai niciun un motiv să te oprești, să crezi că 
există oameni prin apropiere.

Nu mi-am făcut griji pentru Groza, știam că o să găseas-
că locul. Îi aud pașii în pietriș. Merge încet, în toate direc-
țiile, verifică perimetrul. Poate n-are încredere în mine, poa-
te crede că ar putea fi urmărit, probabil ambele. Se îndreaptă 
spre ușă și bate de două ori. Lemnul se aude înfundat, în-
cearcă să mă apere de zgomot.

— E deschis.
Groza intră zâmbind. E îmbrăcat sport, pare că vine de la 

jogging prin pădure. În mână ține o sticlă de whisky, nu cu-
nosc brandul, îmi dau seama că e scumpă. Probabil mă con-
sideră specialist, pentru că beau atât de mult, și vrea să-mi 
facă o surpriză plăcută. Aș fi preferat Jack Daniel’s, dar sunt 
deja obișnuit cu situația asta, datorită cluburilor care n-au 
băuturi atât de ieftine și mă obligă să iau altceva, un whis-
ky de lux, cu adaos comercial pe măsură. Groza o așază pe 
masă și îmi strânge mâna. Eu nu mă ridic, el n-are de gând 
să stea jos. Poate i se pare incomod. Tata nu prea deține 
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mobilier util, o masă scorojită și două scaune, cu lemnul la 
fel de stricat, și un pat mare. Nu l-am încercat, însă mă în-
doiesc că e confortabil.

— Trebuie să sărbătorim ! Nu mă pricep la alcool, sper 
că am nimerit-o.

— E cam devreme.
— Deloc. Sărbătorim semnarea contractului. Lucrezi în 

corporație, știi cum merg lucrurile.
Scot telefonul din buzunar, îl deschid și caut lista. Mă 

așteaptă un drum lung la întoarcere, nu-mi permit să pierd 
timpul. Groza pare că nu se grăbește niciodată, sunt sigur 
că se străduiește să lase impresia asta. Împing telefonul spre 
celălalt capăt al mesei, cu ecranul luminat.

— Ai toate codurile aici. Să le copiezi manual în telefo-
nul tău e cel mai înțelept.

— Îți iei măsuri de precauție excesive. Îmi place.
— Aștept niște explicații înainte. Știu că vrei să pornim 

o colaborare de succes, să avem încredere unul în celălalt. E 
nevoie de transparență.

— Credeam c-am lămurit asta data trecută. Toată po-
vestea cu Andrei, cu blogul. O greșeală nevinovată.

— N-am lămurit-o. Au apărut noi informații. Compania 
știe despre tine, știe că i-ai atacat și că ai de gând s-o faci iar, 
știe că m-ai contactat să-mi ceri ajutorul.

Groza pufnește în râs, scurt, pentru o clipă, și își revine 
imediat. Nu pare un moment regizat, chiar nu îl surprin-
de vestea.

— Compania nu știe nimic, o adunătură de drone. N-au 
cum să ne oprească. Un mecanism mare și greoi, în orice loc 
îl lovim, se prăbușește. Tu ești o excepție, una din puținele 
excepții. Înțelegi ce ai de făcut, ce se întâmplă acolo, majo-
ritatea aleargă în roată ca hamsterii. Dacă se mișcă roata… 
panică generală. N-au cum să ne oprească, nu sunt în stare. 
Nici n-o să-și dea seama ce s-a întâmplat.

— Și-au dat seama că ești tu.
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Replica mea i-a schimbat zâmbetul într-o expresie biza-
ră, pe care nu i-am mai văzut-o. Îl deranjează afirmația, poa-
te chiar îl jignește. Cred că i-am citit o scânteiere de ură în 
ochi, față de mine sau mai degrabă față de companie, a dis-
părut repede. Se gândește la un răspuns, are de luat o deci-
zie. După ce l-a găsit, fața i se relaxează la loc.

— Bine, hai s-o lămurim. Nu vreau să rămâi c-o impre-
sie greșită… Nu și-au dat seama de nimic, le-a zis contabilul. 
Andrei Rădulescu, evident. Nu era prieten cu mine. Nu era 
prieten cu nimeni, poate doar cu compania. Un slujitor supus. 
Îi ajuta să spele banii și nici măcar nu-i ieșea mare lucru. Cred 
că-i făcea plăcere actul în sine, că e de folos, avea umilința în 
sânge, mentalitatea de slugă… Știu la ce te gândești. Nu l-am 
omorât eu. Nu l-a omorât nimeni, chiar s-a sinucis. M-a sur-
prins și pe mine. Știam că e un mizerabil fără coloană verte-
brală, da’ nu mă gândeam c-o să cedeze așa ușor, că preferă 
să moară… I-am zis c-o să facă pușcărie dacă nu colaborea-
ză, asta-i tot. Presupun că i s-a făcut frică, laș până la capăt.

— Noroc că m-ai găsit pe mine.
— Nu te preface că-ți pasă. De-asta ți-am și zis, e prea 

târziu să mai dai înapoi și oricum te gândești doar la tine. 
Suntem aici pentru că nu ți-au ieșit calculele. Nu știu ce pro-
bleme ai, nici nu mă interesează, dar știu că ceva s-a întâm-
plat, altfel mi-ar fi luat mai mult să te conving. Poate com-
pania te presează prea tare și simți că cedezi psihic. Nu te 
judec, e normal. Sincer, chiar îmi pare rău că s-a ajuns aici, 
că te-am băgat în asta.

— A fost alegerea mea.
— N-a fost. De ce crezi că au venit după tine ? Crezi că 

sunt atât de deștepți să-mi anticipeze mișcările ? Ți-am zis că 
sunt o adunătură de drone… Când le-am intrat în sistem, 
am folosit și contul tău. Mi-a rămas de data trecută, probabil 
nu știai. Am împușcat doi iepuri deodată. Acces mai ușor și 
ținta pe spatele tău. Îi cunosc bine, am învățat cum lucrea-
ză. Mă așteptam să nu ia decizii pripite, să investigheze, să 
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se comporte ca și cum nu s-a întâmplat nimic. N-aveam de 
unde să știu c-o să sară dobitocu’ ăla pe geam. Atunci au lu-
at-o lucrurile razna… Dracu’ știe ce e-n mintea lor, e posibil 
să creadă că tu l-ai omorât sau că lucrăm împreună de la-nce-
put. Oricum, nu contează. Vor să ne prindă, au impresia că 
sunt în avantaj, c-o să le cădem în plasă. N-o să facă nimic, 
o să aștepte ca pân-acum. Își așteaptă sfârșitul.

— Să trecem peste. Zi-mi cum o să scoți banii. E treaba 
mea să aprob retragerile, o să-ți trimit banii în conturi. Tu 
explică-mi cum o să-mi iau partea.

— Ajungem și acolo. Hai să bem ceva înainte.
— Sunt cu mașina.
— Înțeleg. Mă gândeam că ești mai puțin responsabil, 

dar trebuia să-mi dau seama. Lasă-mă să ghicesc. Alcoolul 
la volan este, statistic vorbind, extrem de periculos. Nu te 
deranjează c-o să beau singur, eu sunt pieton. De unde iau 
un pahar ?

Îi fac semn, cu capul, spre dulapul cu vitrină din spate-
le meu. O vechitură în care tata a îndesat sute de obiecte, 
majoritatea stricate și inutile, pe care n-o să le mai foloseas-
că niciodată. Groza ia sticla și trece pe lângă mine, căutând 
cu privirea printre rafturi. Îmi reprim reflexul de a întoar-
ce capul spre el. Rămân nemișcat și îl las să-mi vorbească 
în spate.

— Nu te-ai schimbat deloc, mereu cu gându’ doar la 
bani… De-asta eram sigur c-o să accepți, într-un final. E 
suficient să repet de mai multe ori : bani, bani, bani, bani și 
până la urmă cedezi… Are și ăla dreptate, când zice că ești o 
șopârlă. Nu pentru că ai chestia aia pe mână, pentru că asta 
ești, un animal cu sânge rece care se târăște după bani, după 
oricine poate să ți-i dea, el, compania, acum eu.

Mi-a luat câteva secunde să-mi dau seama de unde știe, 
cum a auzit discuția dintre mine și Tedi. Ar fi văzut surpriza 
pe fața mea, din fericire sunt cu spatele. Mă stăpânesc, din 
nou, și rămân nemișcat în continuare. Nu știu de ce încearcă 
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să mă enerveze, dar n-are șanse să reușească. Mă aflu într-o 
situație disperată, jignirile lui sunt ultima mea grijă. Îi răs-
pund cu calm, în timp ce el răscolește dulapul.

— Tu ai venit la mine.
— Corect, corect. Am venit în locu’ ăsta uitat de lume. 

Am venit aici, unde te simți tu confortabil, în siguranță. 
Cine știe de ce, poate aici ai copilărit, îți făceai vacanțele de 
vară prin pădure. Deși mă îndoiesc că ești atât de sentimen-
tal. Până la urmă, cred că de-asta am și câștigat. Sunt mai 
bun decât tine pentru că lucrez și cu emoții, nu doar cu ci-
fre. Simt.

— N-ai câștigat nimic încă. Roagă-te să-mi reușească 
planul, să am acces la plăți. Altfel te-ai obosit degeaba.

— Vezi, nu poți ieși din cutia ta mică, unde toată lumea 
gândește la fel, unde toți acționează logic, unde e logic să 
vrei bani, cât mai mulți bani… Crezi că sunt un hoț ? Ți-am 
zis că sunt haiduc, dar ai înțeles greșit, ca de obicei. Poate 
trebuia să zic terorist. Da, dacă ei sunt sistemul, sunt terorist. 
N-am nevoie de bani. Nu vreau să le iau banii, vreau să-i dis-
trug. Lista mi-e suficientă. Nu mai am nevoie nici de tine.

Înțeleg ce se întâmplă. Mă întorc spre el, într-o secun-
dă care se dilată atât de mult, încât îmi dau seama că n-o să 
reușesc, în timp ce încă încerc. Sunt pe podea.

— Ți-ai găsit un moment prost să refuzi băutura…
Vorbește în continuare. Sunetul e neclar, se pierde unde-

va pe drum spre urechile mele. Totul din jur se pierde. Vreau 
să mă ridic. Nu-mi simt corpul, doar o amețeală ușoară. Ar 
trebui să-mi treacă imediat. E suficient să rămân concentrat, 
să fac ceva… să număr… unu, doi… unu…
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Dureri ascuțite și amețeală. Nu credeam că poți să le 
simți în același timp. Am încercat să deschid ochii de câte-
va ori, dar parcă e și mai rău. Oricum, n-am nimic de vă-
zut. O podea de lemn și un picior de pat. Știu unde mă aflu, 
știu cum am ajuns aici. Mi-e greu să estimez cu cât timp 
în urmă mi-am pierdut cunoștința. În dreptul ferestrei, pe 
jos, se întinde o pată de lumină, trebuie să fie dimineață. 
Asta ar însemna peste zece ore de când sunt întins pe po-
dea. Traumatism cranian, nu știu cât de sever. Din fericire, 
e a treia oară când mă trezesc. Altfel, aș fi plecat de aici doar 
cu salvarea. Pe care n-am cum s-o chem, sunt sigur că Groza 
mi-a luat telefonul.

Am încercat să mă ridic și înainte. Prima dată, nu-mi 
aminteam nimic. Am deschis ochii și n-am înțeles ce se în-
tâmplă, părea un fel de vis cu senzații intense, toate neplăcu-
te. Amețeala m-a convins să-i închid la loc, să alunec din nou 
în inconștient. A doua oară a fost mai bine. Mi-am amintit 
căderea, cum stăteam pe scaun, vocea lui Groza venind din 
spate. Aș fi putut să refac toată scena în minte, dar durerile 
ascuțite m-au făcut să renunț. Am preferat să stau cu mintea 
goală, ca într-un exercițiu de meditație, până am adormit iar, 
după câteva minute.

Acum sunt perfect lucid. Îmi amintesc ce s-a întâmplat, 
în cele mai mici detalii, cuvintele care s-au spus, ba chiar îmi 
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dau seama și de ce. De aici, de pe podea, planul lui Groza 
mi-e mai clar ca niciodată, l-am înțeles în sfârșit. Într-adevăr, 
e puțin cam târziu. La ora asta, deja nu mai pot face nimic 
să-l opresc. Probabil n-aș fi putut face nimic, indiferent de 
starea în care mă lăsa. Lovitura în cap a fost mai mult o mă-
sură de precauție, poate chiar de autoapărare, s-a temut că 
voi deveni violent. Desigur, exista o cale de a evita asta, cu 
diplomație. Cred că s-a săturat să joace teatru, tremura de ne-
răbdare să-mi spună tot ce ținea în el de ani de zile. Nu pot 
să-l judec, mi se pare că a procedat corect.

Durerile ascuțite, care țin câteva secunde și apar o dată 
la câteva zeci, mă împiedică să formulez idei complexe, con-
cluzii. Știu că situația mea e fără ieșire, că ar trebui să mă 
aștept la ce e mai rău. Mai departe, n-am cum să procesez. 
Era rău și înainte să vin la cabană, de aceea am venit, spe-
ram să plec de aici cu o speranță. O să plec cu și mai multe 
capete de acuzare și cu traumatism cranian.

Aș vrea să rămân pe podeaua asta pentru totdeauna. 
N-am niciun motiv să mă ridic, nu e în interesul meu. Mai 
am câteva zile, o săptămână poate, dacă mă ridic le voi petre-
ce jalnic, încercând să scap, zbătându-mă ca o pasăre în pla-
să. Mi-ar plăcea să spun ca un leu în cușcă, dar trebuie să fiu 
realist, nu sunt un leu, n-am fost niciodată. Măcar să dispară 
durerile, e ultima mea dorință. Acum aud și zgomote ritmice, 
ca un tocător în urechea dreaptă. Un simptom îngrijorător.

Sunetul nu se oprește. Frecvența variază, par să fie 
secvențe, se aude de câteva ori, urmează o pauză și apoi se 
aude din nou. Au trecut vreo trei minute de când îl ascult, 
fără să mă gândesc la nimic altceva, doar la sunetul de tocă-
tor, încercând să-i anticipez frecvența. Cred că vine de afară. 
Cu ochii deschiși, îmi dau seama că vine de afară. Am gă-
sit un motiv să mă ridic, curiozitatea. E la fel de bun ca ori-
care altul.

Îmi simt mâinile și picioarele, pot să le mișc fără dificul-
tate. Mă sprijin cu podurile palmelor de podea și mă trag 
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înapoi, îndoind genunchii. N-are sens să mă grăbesc. Pe po-
dea nu sunt urme de sânge. Descopăr, în schimb, o umflă-
tură mare la baza capului, spre ceafă. Nu știu cum s-o in-
terpretez, poate e bine că daunele sunt la vedere, nu doar în 
interior. Mă ajut de masă să revin în picioare. Evident, tele-
fonul meu a dispărut, mi-a lăsat sticla în loc. Aș bea o gură 
de whisky, dar îmi amintesc primele lui cuvinte, când eram 
deja la podea. Mi-am găsit un moment prost să refuz alco-
olul. Mă îndoiesc că vorbea despre imprudența de a-l lăsa 
în spatele meu, cred că a pus ceva în sticlă. Ceva care să mă 
adoarmă sau să mă moleșească, precum drogul violului. O 
lovitură în cap nu putea fi planul lui principal, Groza lu-
crează altfel.

 Văd dimineața prin fereastră. Mă îndrept spre ușă, cu 
pași mărunți. Picioarele mi-au amorțit de la poziția incomo-
dă, în rest sunt în regulă. Apăs clanța și lumina mă inun-
dă, disting târziu silueta din fața mea, un bărbat cu un to-
por în mână. Se preface că nu mă observă. Sparge în con-
tinuare buturugile late și apoi aruncă surcelele în grămadă.

— De ce nu mi-ai zis c-ai venit ?
Tata prăbușește toporul peste o bucată de lemn noduroa-

să, care nu cedează din prima. Se apleacă, o apasă cu pal-
ma stângă și smulge toporul. Lovește din nou și o spintecă 
pe jumătate. Repetă până când are șase surcele, aproxima-
tiv egale.

— Dormeai.
Îl privesc cum cară un braț de lemne și le aruncă în gră-

madă, cu zgomot. Răspunsul e logic, nu știu de ce am pus 
întrebarea asta tâmpită. Am scuza că tocmai am primit o 
sticlă în cap. Aș putea să-i atrag atenția că eram pe podea 
însă tata nu dă prea mare importanță confortului. A intrat 
în cabană, m-a văzut și a presupus că alcoolul m-a dărâmat. 
Destul de aproape de adevăr.

— N-am dormit prea bine. Nu e de la băutură, n-am 
băut nimic. În ultima vreme, am avut probleme cu somnul. 
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Din noaptea aia. Am dus-o mai greu decât credeam. Nu mă 
simt bine deloc.

— Sparge niște lemne să-ți revii.
Are un singur topor și n-are de gând să mi-l dea mie. E 

o expresie de încurajare sau o glumă, dacă o pot numi așa, 
fiecare cu umorul lui, sunt sigur că tovarășii de șantier ar fi 
râs cu poftă, de situație, de mine, de cât de slab probabil că 
par. Poate aș fi râs și eu, în alte împrejurări. Acum nu-mi 
arde de nimic, cu atât mai puțin de glume, iar încurajările 
nu funcționează.

Durerile și amețeala s-au întors. Întâlnirea asta surpriză 
le-a făcut suportabile, un zgomot de fond, care se stinge sub 
alt zgomot mai puternic sau doar mai nou, dar cu tata ruti-
na se instalează imediat, chiar și atunci când apare brusc, cu 
un topor în mână. Atitudinea lui, de parcă vede în viitor și 
mereu vede că n-o să se întâmple nimic, te calmează forțat. 
De obicei nu mă deranjează, apreciez liniștea, alții ar spu-
ne despre mine aceleași lucruri, sunt o versiune a lui adapta-
tă la vremuri, pe cât de nepăsător poate fi cineva de sub 30 
de ani, din generația asta săracă și flămândă. Mă deranjează 
acum, când rutina mea sunt durerile și amețeala. Simt ne-
voia să stau jos. Trebuie să caut buturuga potrivită, departe 
de așchii și zgomote.

Se pregătește de iarnă. N-am de gând să-l întreb de ce o 
face cu atât de mult timp înainte, de ce nu înfruntă frigul 
în București, lângă calorifer, de ce i se pare iarna în pădure 
o idee bună. Funcționăm după reguli diferite. Oricum, nu 
e cazul să-mi fac griji pentru iarnă, ar fi un miracol să trec 
cu bine peste următoarele zile. Suntem amândoi în pericol, 
doar că el nu știe, sau, mai corect spus, nu știe dimensiunea 
pericolului, crede că avem o sabie deasupra capului, n-a aflat 
că deja a căzut și nu mai putem face nimic s-o oprim.

Admir calmul cu care despică lemnele, nu vreau să i-l 
stric. Nu vreau nici să-i ascund informații, e dreptul lui să-și 
decidă viitorul, pe cât posibil, să aibă toate datele pe care le 
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am și eu. E o dilemă ușor de rezolvat, mă gândesc ce aș ale-
ge în locul lui, ignoranța are avantajele sale, momente când 
e de preferat adevărului incomod. Ăsta nu e unul dintre ele.

— Trebuie să-ți spun ceva. Oprește-te o clipă, e impor-
tant. E mai important decât lemnele alea… În legătură cu ce 
s-a întâmplat atunci, noaptea. Am o veste proastă.

Mă ia în serios, am fost convingător. Nu suficient cât 
să lase toporul din mână, însă ridică privirea spre mine și 
așteaptă cu interes. Mă blochez. Mi-e greu să găsesc cuvin-
tele potrivite.

— Zi.
— M-am întors marți aici. În pădure, adică… Nu știu 

de ce, n-am un motiv logic. Așa am simțit, că ceva nu e-n re-
gulă, că trebuie să verific. Mi-a intrat o idee în cap și n-am 
reușit s-o scot altfel, era singura soluție. M-am gândit că 
poate nu-mi mai amintesc drumul, că pe lumină o să ara-
te diferit… m-am gândit la toate riscurile… Am ajuns aco-
lo, la groapă…

— Și ?
— Și era goală. Înțelegi ? Goală ! Pământul dat la o parte 

și nimic în ea. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu nici măcar 
ce să presupun, știu doar că e rău, foarte rău.

Tata se întoarce spre buturugă și o izbește cu putere. Fără 
furie, aceeași agresivitate controlată ca până acum.

— Ai auzit ce-am zis ? Groapa e goală, nu mai e nimic 
acolo.

— Știu.
— Ce ! ?
Ia un nou braț de lemne, gata de a fi aruncat în grăma-

dă. Asta îl obligă să se apropie de mine. Nu evită contactul 
vizual.

— Nu trebuia să te întorci.
— Ți-am explicat. A fost o chestie de moment, o nebu-

nie… Am greșit. Îmi dau seama acum. E prea târziu, știu, 
dar asta e, am greșit, n-am cum să dau timpu’ înapoi. Ce mai 
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contează ? Și tu te-ai întors, altfel nu aflai. Tu de ce… Ah. 
Gata, am înțeles. Te-ai întors s-o dezgropi, s-o muți în altă 
parte… N-ai încredere în mine ? Am săpat ore-n șir degea-
ba ? A fost doar teatru, ca să dorm eu liniștit ? Trebuia să-mi 
spui. Trebuia să-mi spui de la-nceput, nu mă supăram. N-ai 
încredere în mine, nicio problemă. Faci cum crezi tu că e 
bine. D-aia ți-am cerut ajutoru’, d-aia am venit aici, ca să fa-
cem cum vrei tu… Era suficient să-mi zici. Eu am încrede-
re în tine.

— Nu trebuia să te întorci.
Își continuă drumul. Lasă lemnele să cadă peste celelalte 

și își scutură mâinile de rumeguș. Se oprește cu privirea spre 
mine, așteaptă să-mi reiau reproșurile. I s-a părut riscant să 
știu unde e îngropat cadavrul. Pentru el, eu sunt Tedi. N-ar 
trebui să mă supăr, am făcut același lucru, doi oameni nu pot 
păstra un secret. Crima asta o cunosc trei oameni, dar niciu-
nul n-o poate dovedi. Criminalul n-are cadavrul, cel care-l 
are nu-l cunoaște pe criminal. Și eu sunt în mijloc, un sim-
plu intermediar. E mai bine așa, e mai bine pentru toată lu-
mea. Tata a procedat corect. Îmi rămâne însă dezamăgirea.

— Bine. Nu mai insist. Dacă nu-ți inspir încredere, asta 
e. N-am cum să-ți reproșez asta, când deja am dovedit că n-o 
merit… Sunt puțin nervos, atâta tot. Cum crezi că m-am 
simțit, când am văzut groapa aia ? N-am mai dormit de trei 
zile… De ce n-ai astupat-o la loc ? Dacă o astupai, nici nu-mi 
dădeam seama.

— N-am avut timp. Du-te acum.
Trece pe lângă mine, spre recipientul de plastic plin cu 

bere ieftină. Toarnă pe gât vreo jumătate de litru, apoi îmi 
face semn cu sticla, mă invită să beau. Aprob din cap și mi-o 
aruncă. Nu mai e rece de mult, gustul mi se pare mai degra-
bă neplăcut. Sper să-mi potolească setea măcar.

— Vezi să nu-ntârzii la muncă.
 Uitasem complet de aspectul ăsta al vieții mele, justifi-

cat, date fiind condițiile. Pe de o parte, durerile și cadavrul 
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dispărut au avut prioritate. Pe de alta, nu cred că mai am un 
loc de muncă, cel puțin nu pentru mult timp, depinde de 
Groza, cât de repede se mișcă, ce are de gând și alte detalii 
pe care nu le pot controla. Știu cum lucrează, din clipa când 
a plecat cu telefonul meu, am devenit șomer. Singura necu-
noscută e numărul total de șomeri, între unu și toți angajații 
din clădire. Probabil vor fi victime și în celelalte filiale, dez-
astru internațional. Eu sunt doar o scânteie, soldatul care a 
murit înainte să înceapă războiul.

— Am liber azi.
Tata dă din cap, ca și cum ar spune : bineînțeles că ai li-

ber, nu se mai muncește ca pe vremuri, stați în fața calcu-
latoarelor și vă credeți importanți, o generație de parveniți 
fără valori, dispuși să-și vândă țara corporațiilor străine pen-
tru o mașină nemțească și un televizor japonez. Dar nu spu-
ne nimic. Tac și eu, deși aș vrea să-i spun multe, aș vrea să-i 
spun că a înțeles greșit, nici măcar n-am televizor.
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Trei ore în mașină cu tata. În mod normal, mi s-ar fi pă-
rut o situație incomodă, nu e un partener bun la drum lung, 
cu intervențiile lui monosilabice și lipsa de interes față de 
aproape orice, cu mici excepții, tâmplărie, grădinărit și alte 
preocupări similare, care pentru mine sună mai degrabă a 
munci grele decât a hobby-uri. Avem pasiunea pentru alco-
ol în comun, dar ăsta nu e mare subiect de discuție și gus-
turile noastre nu corespund. Și-l prepară singur în cazanul 
de țuică și crede că dau banii prostește pe whisky, o băutură 
scumpă doar pentru că e de import. Despre politică, religie, 
mașini, fotbal putem să ne dăm cu părerea, fără convinge-
re sau entuziasm, o părere banală, pe care o auzi în tramvai 
sau la coadă la supermarket. Într-un fel, cam asta am și fă-
cut, am discutat știrile de la radio, mai mult eu, mi-am ex-
primat nemulțumirea față de ce se întâmplă și el m-a apro-
bat, m-a contrazis sau a spus că nu contează, de fiecare dată 
în câteva cuvinte simple, totuși suficiente.

Timpul s-a scurs nesperat de repede, aș putea zice chiar 
că m-am simțit bine. Mi-am adus aminte de copilărie, nu 
știu dacă a avut vreun efect pozitiv asupra mea, cert e că 
aveam nevoie de un moment ca ăsta, de relaxare psihică, să 
petrec câteva ore cu o persoană în care am încredere, fără 
să derulez scenarii și planuri, fără să fiu atent la ce spun, nu 
cumva să-mi trădez intențiile, fără telefon.
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Am trecut repede peste incidentul cu groapa, o coinci-
dență nefericită, vina îmi aparține, n-ar fi trebuit să mă în-
torc. Tata și-a luat măsurile de precauție pe care le-a con-
siderat necesare, și-a asigurat spatele, oricine ar fi făcut 
la fel. Mi-am pierdut capul, am luat-o razna din cauza 
coșmarurilor repetate, măcar dacă aș mai fi rezistat o zi, gă-
seam groapa astupată la loc și evitam toată nebunia.

Desigur, veștile bune sunt ușor de acceptat. Și asta e o 
veste excelentă, șansa de a înfunda pușcăria a scăzut dra-
matic, de la doar o chestiune de timp, la probabilitatea re-
dusă ca un astfel de caz să fie rezolvat. E adevărat, Groza 
m-a lăsat fără loc de muncă, dar nu cred că se pune proble-
ma consecințelor legale. Compania nu poate dovedi impli-
carea mea și nici nu-și dorește așa ceva. Subiectul Groza e 
prea delicat să fie anunțată poliția. În cel mai rău caz, voi 
deveni persona non grata în industria jocurilor de noroc și 
încă două-trei alte industrii, unde compania are suficientă 
influență. Nu e atât de rău, în comparație cu pușcăria.

Mi-am propus să nu mă mai gândesc la lucrurile astea, 
măcar până luni, când voi fi obligat să suport amenințările 
Ralucăi Radu sau ale altui mesager, tentative disperate de 
a mă speria. O simplă formalitate, înainte de a-mi strânge 
obiectele din birou, sub privirile șocate ale Dianei.

Am alte priorități acum, încerc să mă relaxez în familie. 
Nu mă pricep, din lipsă de experiență, mă simt stingher, în 
plus, de parcă i-am deranjat. Știu că n-ar trebui, că nu e ca-
zul, sunt doi bătrâni plictisiți, s-ar bucura să vin mai des. 
Așa cred. În orice caz, n-aș fi un musafir nepoftit, cel puțin 
de dragul variației.

Am mâncat împreună, toți trei la aceeași masă, asta nu 
s-a mai întâmplat de mult. Tata s-a retras la scurt timp după, 
a adormit cu televizorul deschis. Cu mama am vorbit des-
pre ce mănânc la birou, programul de lucru, cât fac pe drum 
și alte subiecte banale, până mi-a observat umflătura de la 
baza capului. Atunci a început cu întrebările. I-am zis că 
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m-am împiedicat și nu știu în ce m-am lovit. N-am fost la 
doctor, e doar un cucui, îmi trece în câteva zile. N-am con-
vins-o. Mi-a adus o compresă și a trebuit să-i promit că merg 
la doctor. Sunt curios ce ar fi spus dacă ar fi știut adevărul, 
tot adevărul. E o curiozitate pur teoretică, mamele nu tre-
buie să știe niciodată tot adevărul, îngrijorarea le-ar omorî.

Aș vrea să-i dau o veste bună, dar nu-mi vine nimic în 
minte. Financiar deja i-am depășit așteptările, sănătatea e 
pusă la îndoială de umflătură, iar relațiile mele cu femeile 
sunt departe de ce ar vrea să audă. Nu pot să-mi recunosc 
frivolitatea, trebuie să dau vina pe ele, să zic că fetele cuminți 
sunt greu de găsit, că toate umblă după bani și distracții. Nu 
mă crede, însă e mai bine decât să evit subiectul, altfel risc să 
presupună că sunt gay și e și mai rău.

Îi dezvălui că am întâlnit de curând pe cineva, o fată la 
locul ei, ne înțelegem minunat, totuși e prea devreme să trag 
concluzii. Mama îmi spune că muncesc mult, de-asta nu gă-
sesc, într-adevăr, și ei i se pare că tinerele au cam luat-o raz-
na, dacă fata asta e așa cum zic, să țin cu dinții de ea. Sunt 
de acord. Așa o să fac. Mama zâmbește, probabil își imagi-
nează că o să aibă nepoți. Zâmbesc și eu, mă gândesc că nu 
e o idee rea, poate mi-ar trebui o relație stabilă cu o fată cu-
minte, soluție de avarie, o să rămân în curând fără bani.
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Dacă aș avea un club, aș interzice accesul persoanelor 
neînsoțite. Indiferent de vârstă, sex, stare civilă. Ceva e în 
neregulă cu omul care intră singur și nimeni nu-l așteaptă 
înăuntru. Nu vine cu nimic bun, doar disperare, speranțe 
deșarte, psihic fragil și frustrări. Sau afaceri ilegale, dar nici 
pe dealeri și prostituate nu i-aș vrea lângă clienți. E mai bine 
să-și cheltuiască banii pe alcool de la bar și să creadă că pot 
obține sex gratis. Oarecum gratis, o seară în club te costă 
mai mult și rezultatul e incert. Plătești pentru iluzia că ai 
reușit cu propriile puteri, că ești vânător, hainele, mașina, 
nota de plată sunt arme, nu motivele succesului.

Iluzia mea e pe cale să se destrame, m-am gândit să pro-
fit de arme, cât le mai am. În definitiv, de-asta am ajuns așa, 
paranoic, lovit în cap, pasibil de pușcărie, din cauza femei-
lor. Din cauza influenței pe care o au femeile asupra mea, 
o influență nefastă, aș putea zice, acum când știu rezultate-
le, dimensiunea eșecului. Pentru unii a fost pozitivă, așa au 
construit imperii, împinși de la spate de frustrare sexuală. 
Dorința de a compensa cu bani i-a ținut în priză, i-a trans-
format în antreprenori. La mine n-a mers, poate am vrut prea 
mult, poate prea repede, poate am avut ghinion. În orice caz, 
nu pot să dau vina pe ele. Din contră, femeile m-au împins 
spre o relație monogamă, au construit un univers în care e 
dificil s-o eviți, un set de reguli nescrise îi fac viața grea celui 
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care încearcă. Nu vreau să dau vina pe nimeni, nici măcar 
pe mine.

Singurul loc în care îmi pot petrece ultima zi de anga-
jat bine plătit e Affluenza. În curând n-o să mi-l mai permit 
fără Tedi, un inconvenient major, probabil decisiv. În cu-
rând n-o să-mi mai permit o noapte cu țiganca de pe scenă, 
nu cred că face reduceri pentru clienții fideli, pentru șomeri, 
animatoarele sunt scumpe, toată lumea știe. Toată lumea in-
teresată, necunoscuții din jur care le privesc cu aceeași lăco-
mie ca mine.

Cunoscuții nu sunt aici, nu i-am invitat. Mi-au rămas 
Tedi și Codreanu și nu vreau să vorbesc cu niciunul din-
tre ei. Nu vreau să vorbesc cu nimeni de fapt, poate doar 
cu țiganca asta semidezbrăcată. Mi-ar plăcea să-i aud vocea 
ușor răgușită, de la țigări sau viața de club, cu muzica per-
manent în timpane, s-o aud când negociem tariful, deși nu 
negociem, ea îmi spune cât și eu sunt de acord. N-am nego-
ciat niciodată așa ceva, mi se pare jignitor, o femeie să-și de-
clare valoarea și tu s-o contrazici, să-i spui că nu face atât de 
mult în ochii tăi, dacă o convingi și pe ea e chiar mai rău, 
prostituția e o meserie ca oricare alta, serviciile de calitate 
costă, cât dai atâta face, o să aibă ea grijă de asta.

Trebuie să aștept să-și termine dansul, mai eficient ca ri-
tual de împerechere decât ca moment artistic, își cunoaște 
publicul. Nu mă grăbesc, dar muzica începe să mă deran-
jeze. Încerc să-mi sting durerile de cap cu whisky, câteoda-
tă funcționează. N-am experiență, totuși, cu dureri cauza-
te de sticle, doar de conținutul lor, le preferam pe alea, mă 
obișnuisem.

Scot telefonul din buzunar să verific ora. E suficient de 
târziu. Noul telefon se simte altfel la atingere, ecranul curat, 
butonul nefolosit, nicio zgârietură. Detalii minore, proba-
bil că mintea îmi transmite senzația de nou. Am cumpărat 
același model, aceeași culoare. Faptul că Groza a dispărut cu 
telefonul meu e cea mai mare problemă, fac ce pot să păstrez 
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secretul. Precauții excesive, ca de obicei. N-au fost de ajuns 
să mă apere de Groza, dar măcar o să-mi limiteze daunele.

Din fericire, am recuperat mesajele și numerele din agen-
dă. Majoritatea inutile, mai puțin câteva, vreo zece, pe care 
chiar le folosesc. Tedi n-a încercat să mă contacteze în vre-
un fel, n-am mai vorbit din noaptea aia. Nu știu dacă e un 
semn rău sau nu, l-aș putea interpreta în ambele moduri, 
prefer să nu-l interpretez deloc. Poate a încercat să mă sune 
tocmai când numărul meu se afla sub controlul lui Groza, 
noaptea trecută sau azi, deși ar fi fost cam devreme pentru 
el. Nici de Codreanu n-am mai auzit, de când mi-a propus 
să mergem la următoarea petrecere privată. La birou nu mi 
se simte lipsa atât de repede, Diana a presupus că mi-am în-
ceput weekendul mai devreme.

Am rămas fără telefon o zi și nimeni n-a observat. În ge-
neral, dispariția mea ar trece aproape neobservată. Cele câ-
teva persoane din jurul meu și-ar pune întrebări la început, 
un loc gol în birou și unul la masa din club. Apoi m-ar uita 
într-o lună, de parcă n-am existat niciodată. Părinții s-au 
obișnuit de mult cu gândul că, în orice clipă, aș putea să plec 
fără să privesc în urmă.

Ar trebui să fac asta. Până la urmă, Groza doar m-a lă-
sat fără bani, un câștig nesigur oricum, datele problemei ră-
mân aceleași. Nu mă mai ține nimic aici. Mi-a rămas un sin-
gur lucru și se va duce și el. Țiganca tatuată care coboară de 
pe scenă. Nu-mi doresc case, mașini, tablouri, bijuterii. Îmi 
doresc trupul ăsta bronzat și umed. Simbolul prosperității.
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Mi-a luat trei-patru ore să-mi pun la punct CV-ul. Peste 
date personale și studii am trecut repede. Pentru hobby-uri 
am citit un articol despre cum să le alegi pe cele mai potri-
vite, în funcție de jobul dorit. Am mers pe fotbal, jogging 
și jocuri de puzzle. Denotă spirit de echipă, determinare și 
abilitatea de a rezolva probleme. Nu practic niciunul din ele, 
dar nu le puteam folosi pe cele adevărate. Alcool și prostitu-
ate nu sună bine pentru un post de analist. Pasiunea pentru 
statistici, deși utilă, m-ar face să par singuratic și psihopat. 
La experiență profesională am avut cel mai mult de lucru. 
Atribuțiile mele pot fi interpretate după cum e nevoie, cu ac-
cent pe administrarea bazei de date, rapoarte, marketing, fi-
delizare, posibilitățile sunt nelimitate. Am decis să pregătesc 
mai multe variante și să le schimb în funcție de compania și 
postul la care aplic. Munca de cercetare n-a fost ușoară, am 
citit zeci de oferte de angajare și CV-uri.

L-am scris direct în engleză. Îl voi traduce în română 
doar dacă e cazul, puțin probabil, având în vedere planuri-
le mele și cerințele actuale din zona IT. Urăsc scrisorile de 
intenție, sper să nu am nevoie de una. Ar însemna încă vreo 
două ore irosite cu studiul articolelor de specialitate și redac-
tarea propriu-zisă. Nu știu la cine aș putea apela, în caz că 
mi se solicită referințe. Cred că Groza e singurul mulțumit 
de activitatea mea profesională.
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Nu mi-a rămas energie și pentru căutat posturi disponi-
bile. Weekendul e oricum un moment prost, cei de la resurse 
umane își cheltuiesc salariile modeste prin mall-uri, Ikea și 
puburi din Centrul Vechi, o să revină luni, cu chef de mun-
că, la sarcina lor importantă, primul pas al procesului de re-
crutare, anunțurile alea alcătuite din clișee, pe care le copia-
ză unii de la alții. O să le aștept pregătit, cu CV-ul meu plin 
de termeni și expresii pe care sunt nevoiți să le caute pe in-
ternet. Un semn bun, de altfel, așa își dau seama că au găsit 
persoana potrivită.

Până atunci rămân întins în pat, merit o pauză. Chiar dacă 
merit altceva, mai mult sau mai puțin, asta e tot ce-mi pot ofe-
ri în clipa de față. Pe lângă o sticlă de votcă Absolut și o cutie 
cu doi litri de suc natural, pe care le amestec în singura mea 
cană. Așa scrie pe cutie, mă îndoiesc că e natural, nu mă de-
ranjez să citesc și scrisul mic, de pe spate, unde ți se explică, 
de obicei, de ce au mințit cu scrisul de pe față și cât de tare.

Țiganca mi-a zis că a fost ultima dată. Nu eram atent la 
ea, mă îmbrăcam. Am rugat-o să repete, mi s-a părut că n-am 
înțeles bine. Mi-a zis din nou că e ultima dată când mai fa-
cem asta. Am tresărit. Cu mintea mea zdruncinată de eve-
nimentele recente, am luat-o razna pentru o clipă. Am vrut 
s-o întreb cum de și-a dat seama, deja mă gândeam la vrăji-
toare, țigănci care ghicesc în palmă. Nu știu dacă se numește 
rasism, dacă poți fi rasist față de cineva care te atrage atât 
de mult, probabil că da. Am reușit să mă abțin, să întreb de 
ce, ce s-a întâmplat, dacă am făcut eu ceva greșit. Mi-a răs-
puns că nu, nu e vina mea, eu sunt băiat bun, doar că și-a gă-
sit pe cineva, lucrurile încep să devină serioase, nu poate să 
mai continue așa, cu chestia asta, cu bărbați străini, pe bani 
sau fără, se gândește chiar să nu mai danseze prin cluburi, 
să se facă fată de casă, încă nu știe ce ar însemna asta, dar se 
gândește, simte că îi lipsește ceva.

I-am urat succes. Nu mi-am dat cu părerea despre deci-
zie, nu mi s-a părut adecvat. Sunt sigur că are motivele ei să 



202

renunțe la bani ușori, aparent ușori, poate tocmai asta e și 
problema, că nu sunt atât de ușori cum credem noi, cei de 
la care îi ia. Oricât de bine ți-ai alege clienții, tot rămân ris-
curi, neplăceri, regrete. Nu e o meserie de viitor, trebuie să 
te retragi la timp, cât încă mai ai șanse la o căsătorie reușită, 
înainte să-ți pierzi farmecul, înainte să fii strangulată într-o 
cameră de hotel și îngropată în pădure.

Am plecat convins că n-o s-o mai văd niciodată. Pe 
drum, m-am gândit dacă aș vrea să fiu în locul tipului ăla, 
cel care o să primească gratuit ce eu am plătit, chiar foar-
te scump, raportat la prețul pieței și veniturile mele. N-am 
ajuns la nicio concluzie. Avantaje și dezavantaje. Mai degra-
bă nu, ar presupune prea multe sacrificii, nu sunt pregătit 
să renunț la stilul ăsta de viață, liber sau singuratic, depinde 
din ce unghi privești. Poate aș reuși, ușor, ușor, să mă adap-
tez la viața de cuplu, dacă aș beneficia de înțelegere la înce-
put. Cu o fostă prostituată, fie ea și de lux, nu se pune pro-
blema. Vine la pachet cu anxietate, depresie, insomnie, pa-
ranoia, instabilitate emoțională.

Într-o relație e nevoie de echilibru, nu e loc pentru doi 
instabili, două caractere dificile, doi egoiști. Cineva trebu-
ie să lase de la el, să-i fie frică de celălalt, să se chinuie, în 
timp ce partenerul își acceptă, cu satisfacție, statutul de per-
sonaj negativ. Cu țiganca n-ar fi mers. În spatele ochelarilor, 
al cămășilor negre și al cuvintelor mele puține și bine alese, 
stă un om dispus să distrugă orice pentru propriile plăceri. 
Relații, minți fragile, vieți.
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Mă simt pregătit pentru mâine, m-am obișnuit deja cu 
ideea. Groza a câștigat, în felul lui bizar. Noi, ceilalți, trebuie 
să acceptăm înfrângerea. E o victorie meritată. Nu pot să-mi 
reproșez mare lucru, că am avut încredere în el sau am lăsat 
garda jos. De fapt, n-am ridicat-o la timp, nu m-așteptam 
ca acolo să fie sfârșitul, credeam că partea periculoasă ur-
mează, că puterea e la mine, cât încă n-am aprobat retra-
gerile. Oricine în locul meu ar fi gândit la fel, că scopul fi-
nal sunt banii. Aș putea da vina pe circumstanțe, pe lipsa 
de somn, dar n-a fost vorba de asta, pur și simplu nu i-am 
înțeles planul.

Nici acum nu știu dacă îl înțeleg, cel puțin nu pe deplin. 
Mi-e greu să estimez când a pornit totul, când a af lat de 
bani, de Andrei Rădulescu, când a început să-l șantajeze și 
când mi-a folosit contul de administrator să intre în sistem. 
Sau în ce ordine s-au întâmplat toate astea. Probabil ne su-
praveghea pe amândoi deodată, își păstra opțiunile deschise, 
contabilitatea sau baza de date. După incident, a rămas doar 
cu mine. Și-a concentrat toate eforturile în direcția asta.

Pe undeva, prin biroul meu, e un microfon. Nu știu 
cum a reușit să-l planteze, dar pentru cineva ca Groza, cu 
abilitățile lui tehnice, nu e mare lucru. Ar putea fi oriun-
de, mouse, prelungitor, imprimantă, nu l-aș găsi niciodată. 
N-am de gând să-l caut, nu mai contează. Din discuțiile cu 
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el, cred că nu există și un alt microfon. Știa doar ce s-a vor-
bit în birou, de-asta am bănuit-o pe Diana.

Într-un fel, a avut noroc. Poate ar fi reușit oricum, poa-
te lăcomia m-ar fi adus, până la urmă, tot aici, încet, dar si-
gur. Totuși, tentativele lui de a mă speria, cu conspirații și 
amenințări, cred că n-ar fi dat roade. Avea nevoie de o altă 
abordare. N-o să aflu niciodată care era următorul pas, a re-
zolvat-o Tedi pentru el. Un cadavru real e mai eficient decât 
toate poveștile din lume. I-a dat și Raluca Radu o mână de 
ajutor, m-a împins în aceeași direcție. Nu pot să-i reproșez 
nici ei ceva, a presupus că sunt agresorul, nu victima. În de-
finitiv, compania are mai mult de pierdut ca mine. Furtuna 
o să le măture tot, eu aveam doar o colibă de paie.

Încerc să nu mă gândesc la planul lui Groza, varianta pe 
care mi-a prezentat-o. În lumina noilor informații, mi s-ar 
părea absurd. E ușor, acum, să-i observ cusăturile cu ață albă, 
să găsesc indicii clare că n-avea cum să meargă, că nici mă-
car el nu credea în șansele de reușită. Chiar și cu cunoștințele 
mele tehnice limitate, ar fi trebuit să-mi dau seama că n-are 
cum să scoată banii din sistem fără să lase urme, să-i cer 
explicații serioase, înainte să-i aduc toate datele de care are 
nevoie într-un telefon și să-l așez pe masă. Un telefon cu co-
dul de blocare format din ziua și anul nașterii mele.

Gândire deziderativă. Oricât de mult aș analiza lucru-
rile, în final, am căzut pradă aceleiași slăbiciuni care îi face 
pe oameni să se închine la zei și la bilete de loto. Dorințele 
mi-au întunecat rațiunea. Am căutat în disperare un salvator 
și Groza a fost singurul dispus să-și asume rolul. Nu vreau 
să-i iau din merite. S-a bătut cu compania, de la egal la egal, 
au tras de mine din ambele părți și strategia lui s-a dovedit 
mai bună. Se zice că prinzi mai multe muște cu miere decât 
cu oțet. Poate la asta se rezumă. Am fost o muscă obișnuită, 
nimic special, am zburat spre cine mi-a oferit soluția magică.

Nu e vina mea. Nu-mi asum răspunderea, nu mi-am asu-
mat-o de la început. Eu mi-am făcut treaba, m-am achitat cu 
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brio de sarcinile mele mărunte, am mutat cifrele dintr-o par-
te în alta. Sunt o dronă, o rotiță care merge cu bani. O sumă 
modestă, cât pierd unii clienți la o mână sau când cade zero 
la ruletă. Nu e de datoria mea să apăr interesele companiei. 
Nu e de datoria mea să fiu vigilent, să nu mă las păcălit de 
atacatori, hackeri, haiduci, teroriști. Datoria mea e să ana-
lizez jocurile. Pentru asta sunt plătit și asta am făcut, le-am 
analizat. Raportul e gata : Groza a câștigat.
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În cameră se află un microfon. Informația asta pune co-
municarea cu Diana în alt context. Orice aș vrea să-i spun, 
trebuie să iau în considerare că Groza ar putea afla. Poate 
ascultă, poate înregistrează, poate deja nu mai prezintă in-
teres pentru el. Dar posibilitatea există, n-o pot ignora. O 
simt ca o prezență străină, a treia persoană din încăpere, o 
fantomă care mă bântuie doar pe mine și așteaptă un me-
saj. De-asta nu găsesc cuvintele potrivite. De când am in-
trat în birou, încerc să evit conversația, îi răspund scurt, mă 
prefac ocupat. Diana mi-a zis că arăt foarte bine, că mi-am 
revenit complet, se vede că weekendul ăsta m-am odihnit. 
I-am mulțumit, în timp ce mi-l imaginam pe Groza într-o 
cameră întunecată, ascultând ce vorbim, cu căști pe urechi 
și obișnuitul său zâmbet larg.

Îmi amintesc un film pe care l-am văzut în liceu. Nu mai 
știu titlul sau actorii, era destul de vechi, nu alb-negru, dar 
vechi. Personajul principal era un expert în supraveghere au-
dio, planta microfoane, asculta dintr-o dubă albă, clasic. La 
un moment dat, face o greșeală, supără pe cine nu trebuie, 
ceva de genul ăsta. Se termină cum înnebunește, are impre-
sia că e supravegheat și își demontează toată casa, bucată cu 
bucată, scoate fiecare placă din parchet, prize, tapet, lustre. 
N-am înțeles mare lucru pe atunci, ceva despre vinovăție, pa-
ranoia, ignoranța e binecuvântare. Am rămas doar cu finalul 
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în minte. Seamănă cu al meu. Eu m-am rezumat la a demon-
ta camera din priviri, cel puțin pentru moment.

Mă liniștește gândul că e ultima mea zi aici. Probabil o să 
fiu anunțat curând, undeva în jurul prânzului. Îmi rămâne 
suficient timp pentru a căuta un nou loc de muncă. Mâine 
dimineață aș putea începe interviurile. Nu știu dacă îmi doresc 
asta, am avut o perioadă agitată, poate mi-ar prinde bine o pa-
uză, oricui i-ar prinde bine. Pe de altă parte, am nevoie de ceva 
să mă țină în priză, un obiectiv, prefer să am mintea ocupată 
cu planuri de viitor, decât să stau în pat și să analizez trecutul.

Angajații folosesc, în mod frecvent, computerul compa-
niei pentru a căuta un nou loc de muncă, în timp ce ar tre-
bui să îndeplinească sarcinile celui actual. E semnul unei 
economii sănătoase. Am încercat să fac asta, dar nu mă pot 
concentra, mi se pare ineficient să lucrez cu informații in-
complete. Mă aștept la câteva restricții.

Mi-a trecut prin cap să plec cu baza de date. Nu-i gă-
sesc o utilitate pe moment, dar nu se știe niciodată, o ofer-
tă poate apărea oricând. Milioane de adrese de e-mail, 
împărțite pe categorii, dependenți de ruletă, jucători de po-
ker profesioniști, pariori care pun sume importante pe un 
singur meci, gospodine cu o pasiune pentru sloturi colora-
te și bingo, studenți care visează la câștiguri ușoare și restul, 
o masă omogenă de jucători cu un singur lucru în comun, 
disponibilitatea de a pierde bani. Pentru o companie concu-
rentă ar fi o mină de aur.

Am renunțat repede la idee. Experiența cu Groza mi-a tă-
iat cheful de aventuri în zona gri a jocurilor de noroc. Zonele 
gri, în general, nu sunt pentru mine. Îmi plac regulile clare. 
Nu contează dacă sunt corecte sau nu, ilegale sau imorale. 
Vreau să știu că vor fi respectate, fără surprize, fără riscuri 
necalculabile, fără dureri de cap.

Umflătura de deasupra cefei e, până la urmă, cea mai mare 
surpriză. Nu mă gândeam că așa ceva se poate întâmpla în 
sectorul ăsta al jocurilor de noroc, cel din spatele ecranului, 
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cu bănci în loc de cămătari. Un programator m-a lovit în cap 
și mi-a furat telefonul. Dacă nu mi-ar fi distrus viața, ar fi 
fost amuzant.

Nu mi l-am imaginat niciodată pe Groza capabil de 
violență. E ceva în atitudinea lui, în modul de a vorbi și de 
a-și mișca mâinile. Invită la calm, la premeditare, mă duce 
cu gândul la un aristocrat bătrân care evită duelurile cu orice 
preț. S-ar fi putut plimba și cu un cuțit în mână prin spatele 
meu și n-aș fi simțit vreun pericol. Din contră, mereu mi s-a 
părut că se teme puțin de mine, ca și cum ar exista posibili-
tatea să devin brusc violent și n-ar avea ce să-mi facă, deși e 
mai înalt și mai lat în umeri. Are vreo zece kilograme peste 
mine, însă nu-mi inspiră forță fizică. Tipul de bărbat cu car-
nea moale, care arată impunător în haine groase, dar îl poți 
trânti la pământ cu ușurință, unde rămâne ghemuit cu mâi-
nile la față. Probabil deja îngrijorat că și-a murdărit hainele. 
Când a apărut în cabană îmbrăcat sport, ar fi trebuit să-mi 
dau seama că e pregătit de măsuri extreme.

Asta aș vrea să-i transmit, mesajul meu de adio. Că tot 
discursul lui anti-sistem n-are nicio valoare, cât timp stă as-
cuns după calculator și lovește pe la spate. E la fel ca mine, 
se târăște spre scopul lui mărunt. A câștigat o bătălie, dar o 
să piardă războiul. De fapt, nici măcar nu există un război, 
doar acte de insubordonare. N-o să distrugă sistemul, doar 
câțiva oameni din el, ușor de înlocuit cu alții mai răi, capa-
bili să reușească unde noi am eșuat, orice compromisuri și sa-
crificii ar presupune asta. Dacă m-ar fi lovit în față, lucrurile 
ar fi stat altfel, m-aș fi gândit că e pregătit să schimbe ceva.

N-o să-i transmit niciun mesaj. Nu-mi doresc atât de tare, 
încât să vorbesc cu pereții. Numărul de pe cartea de vizită ar 
fi o soluție, în caz că mai funcționează. În același timp, ar fi 
un risc inutil. E mai bine s-o las așa. Sper să fie și el de aceeași 
părere.
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N-am venit niciodată atât de relaxat. Data trecută eram în-
crezător, decis să lămuresc lucrurile, însă tot resemnarea e cel 
mai puternic calmant. Ăsta e și secretul bătrânilor, de ce sunt 
mereu așa liniștiți. Nu e vorba de experiență sau înțelepciune, 
răbdare cultivată în timp, e doar resemnare, nu mai au nimic 
de pierdut, totul pare banal când moartea e aproape, când n-o 
să mai apuci consecințele faptelor tale. Sau ale altora. De fap-
tele altora m-am temut întotdeauna, eu sunt rațional.

Aud cum se deschide ușa din spatele meu. Nu mă în-
torc, știu cine va intra. O aștept să mă ocolească și să ocu-
pe scaunul din față. Nici nu ne salutăm, am depășit etapa 
asta, cred că și ea preferă să nu piardă timpul cu formalități. 
Zâmbește, chiar mai mult ca de obicei, probabil simte nevo-
ia să compenseze. Și hainele sunt vesele, cămașă roșie și fustă 
gri. Nu-mi dau seama dacă se potrivesc sau îi stă bine orice.

— Știu că ți-ai exprimat dorința să nu ne mai vedem, 
n-am uitat. Dar mi-am permis să fac o excepție. Am o ves-
te bună.

— Pentru cine ?
— Pentru toată lumea. Mai ales pentru tine. Erai nemul-

țumit de… întrebări tendențioase, le-ai numit. Te asigur că 
n-o să te mai deranjez cu așa ceva. Situația este foarte clară 
acum. Cred c-o să ne înțelegem excelent.

— Nu știu despre ce vorbești.
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Raluca Radu zâmbește îngăduitor. Eu rămân cu aceeași 
expresie plictisită.

— N-avem de ce să ne mai prefacem. Știm despre aface-
rea ta cu Vlad Groza.

Poate se aștepta să tresar, să mă înroșesc la față, să observe 
măcar o urmă de uimire. Nu i-am dat satisfacția, eram pre-
gătit. Abordarea ei, excesiv de amabilă, n-are aparent niciun 
sens, dar asta nu schimbă cu nimic datele problemei, moti-
vul pentru care am ajuns din nou aici. O să aflu imediat de 
ce încă n-am fost aruncat afară din clădire.

Nepăsarea mea e întâmpinată de aceeași blândețe. Își co-
boară privirea pe birou, unde obișnuitul dosar e deja des-
chis. Dă o pagină înapoi și începe să citească. Sau se prefa-
ce că citește, greu de crezut că e absolut necesar să-și reîm-
prospăteze memoria.

— Februarie, anul trecut. Ocupai același post ca în pre-
zent. Vlad Groza era și el cu noi… inginer sisteme de secu-
ritate scrie aici. E corect, nu-i așa ?

— L-am considerat mereu programator.
— O iau ca pe un da. Să revenim. Atunci Groza a pără-

sit compania. Ați vorbit vreodată despre asta ?
— Nu în mod special, nu-mi amintesc. Presupun că a 

fost concediat. Sau a plecat el. E un tip ciudat, mi se par po-
sibile ambele variante.

— Da, într-adevăr. E undeva la mijloc. Dar, mai impor-
tant decât de ce a plecat, e cu ce. Informații pe care i le-ai 
vândut tu. Pe o sumă derizorie față de valoarea lor, dacă-mi 
permiți o părere personală.

— N-am nicio legătură cu asta. Speculații. Aș fi fost dat 
afară și eu, la cea mai mică suspiciune.

Raluca Radu lasă dosarul deoparte și revine cu privirea la 
mine. Face eforturi să-mi inspire bunăvoință, siguranță. Nu 
văd cum ar putea reuși, având în vedere subiectul discuției.

— Au existat suspiciuni, ba chiar… le-am putea numi 
chiar dovezi. Nu c-ar fi nevoie de dovezi, într-o astfel de 
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situație. Știi și tu cum merg lucrurile, cum se iau deciziile… 
nu se pune problema așa. Doar autoritățile au nevoie de dovezi 
și nu vrea nimeni să se ajungă acolo. Dimpotrivă, compania își 
dorește să rezolve problemele intern… Poți să spui multe des-
pre companie, s-o acuzi de diverse strategii, practici cu care nu 
ești de acord, dar există un lucru pe care n-ai cum să-l spui, că 
n-ar fi rezonabilă. Compania e înțelegătoare… se pune în pie-
lea angajaților. Da, da, e o expresie foarte potrivită. Compania 
se pune în locul angajaților, nu-i judecă. Înțelegi ce zic ?

— Oarecum.
— O să fiu mai clară. De exemplu, cazul tău. Știi când 

compania s-a pus în pielea ta ? Februarie, anul trecut. Com-
pania a aflat c-ai vândut informații din baza de date și a fost 
foarte dezamăgită. Un angajat exemplar, serios, muncitor, să 
facă așa ceva… Groaznic, impardonabil putem spune. Dar, 
aici a intervenit înțelegerea. Compania n-a reacționat imedi-
at, cu furie. S-a gândit, cine e acest angajat, ce îl motivează, 
ce face el pentru noi și noi pentru el. Și, cel mai important, 
de ce. De ce ne-a trădat ? Pentru bani, evident. Îți amintești 
ce-a făcut compania, în loc să te dea afară ?

— Mi-a mărit salariul.
Fața Ralucăi Radu se luminează într-un zâmbet larg. Are 

dinții perfect aliniați și strălucitori. Fațete de porțelan, pre-
supun.

— Exact ! Compania te-a înțeles. Nu erai plătit suficient, 
la adevărata ta valoare. Nu erai un angajat motivat. Tentația 
a apărut și, normal, ai cedat. Sigur, în anumite cazuri, lu-
crurile nu sunt atât de simple. Dacă vorbim de o dependență 
puternică, de o lăcomie irațională… Dar nu e cazul tău. Îți 
cheltuiai banii în baruri, încercai s-agăți, câteva pahare, ni-
mic exagerat. La fel ca acum, de altfel. Era păcat să te pier-
dem, când riscurile se puteau preveni ușor. Ești un om… 
previzibil. N-o lua ca pe o insultă, nu e deloc. Dimpotrivă, 
asta apreciem cel mai mult. Ne putem baza pe deciziile tale, 
pe mintea ta limpede. Te vrem de partea noastră. Compania 
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a considerat că trebuie să treacă peste acel episod, că nu se va 
mai repeta. Acum înțelegi de ce am reacționat așa ?

— Nu chiar.
— A fost o lovitură. Un nou episod similar, doar pen-

tru că ți s-a mai dat o șansă ? Îți dai seama cum s-au simțit 
cei care au luat decizia… Poți să-i mulțumești prietenului 
tău Vlad Groza pentru toată povestea asta. El a intrat în sis-
tem și a lăsat urme către tine. Au existat de la început suspi-
ciuni. Băieții noștri s-au gândit că n-ar fi făcut o asemenea 
greșeală, decât intenționat, dar înțelegi situația, investigațiile 
durează, n-a fost plăcut pentru nimeni. Ai și tu partea ta de 
vină, nu ți-ai păstrat secrete datele de identificare, scăpai 
de toate astea… Nu mai contează, să trecem peste. Acum 
situația e limpede. Groza nu mai e problema ta. Îți cerem 
doar să ne informezi, dacă încearcă să te mai contacteze.

— Desigur.
Mă pregătesc să mă ridic. Îmi așez podurile palmelor pe 

marginile scaunului. Raluca Radu rămâne nemișcată.
— Încă ceva. N-are legătură cu tine, nu trebuie s-o iei 

personal. Suntem, totuși, în stare de alertă. Securitatea va fi 
puțin mai strictă. Vor apărea schimbări. Și ne vom întâlni 
aici, în fiecare săptămână, la aceeași oră. Doar o formalitate.

— Vrei să-mi dau demisia ?
— Din păcate, sau din fericire, depinde cum privești, 

asta nu e o opțiune. Compania nu se poate despărți de tine, 
mai ales într-o asemenea perioadă. Ești un membru impor-
tant al echipei, ai acces la informații… vitale. Ne-am gân-
dit c-ai putea interpreta greșit situația și am luat măsuri de 
precauție. Ar fi o idee foarte proastă să ne părăsești. Cu toții 
am fi extrem de dezamăgiți.

— Poate am nevoie de o vacanță la plajă.
Un nou zâmbet larg, de data asta fără superioritate. Pare 

satisfacția că suntem pe aceeași lungime de undă.
— Va trebui s-o amâni, momentan. Avem o țară frumoa-

să, e păcat să nu profiți de ea. Îți recomand o excursie la munte, 
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păduri, aer curat. Compania e dispusă să-ți răsplătească sacri-
ficiile, financiar. Un salariu adecvat responsabilităților.

— Sacrificiile ?
— După cum am spus, vor apărea schimbări. Să nu-nțe-

legi greșit, compania nu vrea să se implice în viețile anga-
jaților. Vrea să creeze un mediu de lucru plăcut. Trebuie eli-
minate anumite elemente negative, comportamente dăună-
toare. Teodor Avram, de exemplu. Compania a încurajat 
relația voastră, a fost privită cu ochi buni, avantajoasă pen-
tru ambele părți. În prezent, a devenit un element negativ.

— O să i-o spui și lui sau eu sunt veriga slabă ?
— A aflat deja, într-un fel. Nu-ți face griji pentru el, 

problema a fost rezolvată. Te asigur că n-o să te mai corupă 
cu… viciile sale. Vei putea duce o viață mai echilibrată. Fără 
tentații, excese, petreceri private.

— Nu e nevoie să-mi interziceți să merg, e suficient să 
nu le mai organizați.

Raluca Radu se lasă pe spate, cu brațele încrucișate sub 
sâni. Își mușcă ușor buza de jos, de parcă ar ajuta-o să se cal-
meze, să nu se năpustească asupra mea. Cel puțin asta văd în 
privirea ei, care a devenit brusc sălbatică. Nu mă așteptam s-o 
deranjeze ironia. După ultima noastră discuție, când aproape 
mi-a spus-o în față, nu mai consideram asta un secret.

— Te crezi foarte inteligent. Nu e o întrebare retori-
că, nici măcar o afirmație. E un diagnostic. Ai impresia 
că-nțelegi tot, că nu-ți scapă nimic. Știu că nu-ți dai seama, 
dar de-asta ai ajuns aici. Pentru că te crezi mai deștept de-
cât ești. Groza și-a bătut joc de tine, te-a folosit, Avram la 
fel, toată lumea asta face. Crezi că te urmărim ? Că e nevo-
ie de o conspirație malefică să te spionăm ? Explicațiile sunt 
simple, dar mintea ta le caută pe alea complicate. Știi de ce ?

— Nu sunt eu psihologul.
— Exact, nu ești. Din păcate, uiți asta. Hai să facem un 

test. Eu spun ceva despre tine și tu te gândești de unde am 
aflat. Ești gata ? Visezi să pleci în Thailanda. De unde crezi 
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că știu ? Lasă-mă să ghicesc. Compania organizează petreceri 
private, special pentru tine, pregătește dinainte camerele în 
care o să intri, montează microfoane în pereți. Am nimerit-o ?

Raluca Radu mă fixează cu aceeași privire sălbatică și 
așteaptă. Așteaptă să înțeleg, în sfârșit, explicația simplă. Că 
știe de tatuajele mele de la Rusoaica, știe multe lucruri de la 
ea și nici nu e vorba despre mine. Rusoaica îl supraveghează 
pe Tedi, îl ține sub control de ani, eu am nimerit la mijloc.

— Pe aproape.
— Ești dispus s-accepți orice, dacă te face să te simți mai 

bine. Cred c-abia așteptai s-auzi că sunt lesbiană, că nu-mi 
plac bărbații. Asta explică multe, nu ?

Stăm câteva secunde în tăcere. Violența începe să-i dis-
pară din priviri. Probabil arăt speriat și asta o calmează, i se 
pare că a mers prea departe, că e suficient. Discursul ei nu 
mă deranjează, sunt observații pertinente, poate puțin exa-
gerate. În schimb, m-a îngrijorat schimbarea bruscă de ati-
tudine. M-am temut că o să mă lovească și n-aș fi știut cum 
să reacționez, să mă apăr sau să fug.

— Dacă aș fi lesbiană, te-ai simți mai bine, nu ? S-ar ex-
plica de ce mă port așa urât cu tine, de ce n-ai șanse să te faci 
plăcut. N-ar fi vina ta, nu ți-ai pierde din încredere… Totul 
se rezumă la sex. Oare ai șanse să mi-o tragi, oare ce poți 
face să-ți mărești șansele, oare ți-am transmis un mesaj sub-
til. Nu-ți face griji, sunt obișnuită. Și atunci, de ce mă ener-
vez ? Pentru că ești arogant. Încerc să te ajut și de fiecare dată 
mă respingi, mă lovesc de aceeași aroganță. Nu te-am băgat 
eu în asta, ai intrat singur. Cu cât înțelegi mai repede că sun-
tem de aceeași parte, cu atât mai bine. Cu cât înțelegi mai re-
pede relația noastră… N-o să mi-o tragi niciodată. Nu există 
posibilitatea. Relația noastră va fi terapeut-pacient. Nu sunt 
o femeie oarecare din club. Pentru tine, nu sunt o femeie de-
loc. Sunt compania. Nu poți să i-o tragi companiei.

E rândul meu să zâmbesc. Aproape am pufnit în râs 
când am auzit concluzia monologului. S-a relaxat și ea, mi-a 
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zâmbit înapoi. Nu știu dacă asta era, cu adevărat, concluzia, 
sau am întrerupt finalul. Poate urma : compania o să ți-o 
tragă ție. Și alte amenințări, îmbrăcate elegant. Formularea 
a fost amuzantă, semnificația cuvintelor nu. Însă femeile se 
bucură când râzi la glumele lor, chiar și atunci când nu erau 
de fapt glume, își doresc să fie amuzante, mai ales femeile 
frumoase, speră să aibă abilități sociale, succesul lor să nu se 
rezume la aspectul fizic. Raluca Radu se bucură și ea, a re-
venit la starea inițială, zâmbetul binevoitor.

— Îmi cer scuze pentru mai devreme. Poate am fost prea 
agresivă. Te asigur c-a fost cu cele mai bune intenții.

— Nu e nevoie. Ai avut perfectă dreptate. Promit să co-
laborez de-acum încolo. Gata cu aroganța, o să-ți ascult sfa-
turile.

— Întâmplător, chiar am unul. O sugestie personală, 
mai degrabă… Am discutat cu colegii tăi, cu unii dintre 
ei, inclusiv Diana. Știi ce-am aflat ? Sper să rămână secretul 
nostru. E îndrăgostită de tine ! Cum ți se pare ?

— Nu știu ce-a văzut la mine. E o fată cuminte, simpa-
tică. Mă feresc de relații la birou, creează probleme.

— În cazul ăsta, îți sugerez să faci o excepție. N-ar crea 
niciun fel de probleme. Dimpotrivă, ar rezolva câteva, sunt 
sigură. Ar fi un semn clar c-ai lăsat în spate elementele ne-
gative, influența lui Teodor Avram. Compania ar aprecia 
schimbarea.

Compania are probleme mai mari decât depravarea mea 
și a lui Tedi, dar încă nu știe. Aprob din cap, zâmbesc încur-
cat, o ușoară reticență, cât să pară natural, că iau în consi-
derare sugestia, că sunt gata s-o pornesc pe calea cea bună. 
Trebuie să câștig timp. Nu știu ce-o să fac cu el, nu eram 
pregătit pentru asta. Mă pregătisem să depun CV-uri.
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M-am obișnuit să merg grăbit prin clădire, încerc să par 
ocupat, mereu în întârziere. Mă scutește de conversații inu-
tile, e suficient să-i salut cu o mișcare discretă a capului pe 
trecători și se declară mulțumiți. Un semn de respect din 
partea cuiva atât de ocupat e mai valoros decât zece minute 
de bârfe cu colegul care are zilnic timp de pierdut. Eu n-am. 
Cu mici excepții, nimeni nu știe ce fac, cât durează, dacă 
sunt plătit prea mult sau prea puțin, dacă postul meu nece-
sită inteligență, abilități matematice, cunoștințe de progra-
mare sau doar click-uri la intervale regulate. Nici eu nu știu 
concret cu ce se ocupă ceilalți. Îi judec după cât de grăbiți 
par când trec pe lângă ei.

Din fericire, Raluca Radu și-a ales punctul de lucru pe 
același etaj cu Tedi, îmi ia doar câteva minute să-i fac o vi-
zită. Nu mă aștept să-l găsesc la birou, o să schimb câteva 
cuvinte cu asistentul, în cel mai rău caz cu secretara. Când 
a trecut ultima dată pe aici, dacă știe când se întoarce, îi las 
mesaj că l-am căutat. O vizită de curtoazie. O reacție nor-
mală. Indiferent de intențiile mele, reacția normală e asta.

Raluca Radu vrea să verific ce mi-a spus despre Tedi, să 
țin cu dinții de prietenia noastră. Nu m-au concediat pen-
tru că sunt previzibil, trebuie să rămân la fel de previzibil în 
continuare. Un bețiv arogant care își poate pierde tovarășul 
de petreceri și îl îngrozește gândul. Sunt curios cu ce l-au 
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amenințat pe el. Să-l sune pe taică-su e singura metodă efi-
cientă. Oricum se va ajunge acolo, contează doar cine sună 
primul.

Scaunul secretarei e gol și împins cu spătarul lipit de 
birou, monitorul stins. A plecat deja acasă. Asistentul, în 
schimb, pare că n-a existat niciodată. Obiectele lui și lap-
topul, cu tot cu masa pe care erau așezate, au dispărut fără 
urmă. Nu cred că Tedi s-a deranjat să-l dea afară, e mai de-
grabă o restructurare făcută fără voia lui. Cineva a conside-
rat că nu merită și un asistent. Mai bine spus, cineva a luat 
decizia, toată lumea considera că nu merită un asistent.

Ușa de la biroul lui Tedi e încuiată. Nicio surpriză aici. 
Probabil stă așa de dinainte de incident, mă îndoiesc că a 
mai avut chef de ceva de atunci, cu atât mai mult să facă act 
de prezență la birou. Tedi urăște intrușii. Nici femeia de ser-
viciu nu poate intra mereu, depinde cât de curajos se simte 
asistentul, dacă i se pare curățenia o prioritate. Măcar a scă-
pat de griji, greu de crezut că următorul lui loc de muncă o 
să fie mai stresant.

Mă sprijin de perete și scot telefonul din buzunar. De obi-
cei, Tedi răspunde târziu, câteodată deloc. Îi e lene să se uite la 
ecran sau consideră că face ceva prea important să se oprească. 
Sau numele de pe ecran nu-l atrage, în general asta se întâm-
plă, pe curve și dealeri îi sună el. Sunt pregătit să aștept, până 
aud că abonatul nu răspunde și sunt rugat să revin.

— Da…
— Ce faci, mă ? Am venit să te văd la birou și nu ești. 

Nu e nimeni pe aici.
— Știu. Sunt acasă. O să stau acasă o vreme.
Tedi vorbește sacadat și lipsit de vlagă, ca un om la capă-

tul puterilor. Psihice, mai degrabă. Dacă nu l-aș cunoaște, 
m-aș gândi că e în pericol.

— Ești bine ? S-a întâmplat ceva ?
— Nu, nu… adică, nimic grav. Nu pot să-ți zic la tele-

fon. Îți zic pe viu. Vino când vrei. Sunt acasă.
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Îl asigur că vin cât pot de repede. Nu-l încântă vestea, nu 
se grăbește. Sensul și ritmul cuvintelor lui îmi transmit că 
are tot timpul din lume. Ne luăm la revedere, la fel de apa-
tic. Aștept câteva zeci de secunde și închid. Tedi n-ar fi în-
chis niciodată. După zgomote, cred că a lăsat telefonul pe 
masă și s-a întors la ce făcea înainte.

Din păcate, sunt legat de Tedi. Nu în modul pe care și-l 
imaginează Raluca Radu, doi tineri cu pasiuni comune, poa-
te chiar prieteni. Ne leagă ceva mai important decât o pri-
etenie, avem un parteneriat, o alianță. Incidentul n-a făcut 
decât s-o întărească. N-aș zice că ne-a apropiat. Am fost me-
reu departe unul de celălalt.

Tedi e singur la părinți. Odată, mă gândeam că așa 
ne-am găsit unul pe celălalt, căutând un frate. Că amândoi 
am încercat să reparăm greșeala părinților de a ne lăsa sin-
guri, că oricum ar fi el, bun sau rău, e bine să ai un frate. 
Acum îmi dau seama că e un blestem teribil.



219

55

N-am mai fost aici din seara incidentului. Locul încă 
păstrează o aură sumbră, cel puțin pentru mine. O petrece-
re la Tedi mi s-ar părea nepotrivită, forțată, organizată cu 
unicul scop de a ascunde secretul prostituatei. Nu știu cum 
se simte el, care doarme în același pat unde a strangulat-o, 
n-arată prea bine. Totuși, considerabil mai bine decât arăta 
atunci. Nici nu e greu.

Tedi se uită la un documentar despre al doilea război 
mondial. Nu-mi dau seama dacă îl interesează sau îi e lene 
să schimbe postul. Ține televizorul din sufragerie aproape 
tot timpul aprins, obicei care mereu mi s-a părut deranjant 
și de neînțeles. Poate îl ajută când fumează și când își pre-
pară țigările, să nu se plictisească. Masa din fața fotoliului e 
neobișnuit de curată. Se văd doar scrumiera, telefonul mobil 
și un pachet de țigări gol. Tedi privește înainte, prin mine, 
așteaptă să încep eu conversația. Cred că asta făcea și când 
era singur.

— Vrei să ieșim pe undeva ?
— Nu, n-o mai să ies prea curând.
— Ai pățit ceva ?
— M-a prins poliția…
Tedi rămâne la fel de indiferent, de parcă mi-a comuni-

cat un eveniment banal, inevitabil. Simt un gol în stomac 
și inima începe să-mi bată rapid. Mă uit de jur împrejur, 
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picioarele îmi tremură. E o capcană. Dacă îmi păstrez cal-
mul și neg tot, există o șansă, e oricum prea târziu să fug. 
Mă așez pe canapea cu dificultate.

— Credeam că știi, că ți-a zis muistu’ ăla de Codreanu… 
În fine, arest la domiciliu, un an. Cred. Încă n-a venit 
sentința, așa mi-a zis avocatu’, cică să nu-mi fac griji. Pula 
mea, asta e, se putea mai rău.

— N-am mai vorbit cu Codreanu. M-a sunat dumini-
că… duminica trecută. A vrut să ieșim în oraș. Eram ocupat.

— Norocu’ tău. Din păcate, eu nu eram. Bine, asta a 
fost… miercuri.

— Ce dracu’ s-a întâmplat, mă ?
— Ce s-a întâmplat când ai fost și tu. C-o mică diferență, 

acu’ a venit poliția.
— I-a luat pe toți ?
— Toți care mai erau. I-a luat și le-a dat drumu’. Ce 

să le facă ? Te prinde poliția la curve, nici amendă nu iei… 
Da’ vezi tu, la mine, a fost mai rău. Posesie. Droguri de 
mare risc. Și grame multe… Știu, am zis că mă las. Am vrut. 
M-am dus acolo după curve, nu după… În fine, am dat pes-
te Rusoaica. Am zis că e un semn, iau și eu un gram, să-mi 
revin. Mi-a dat mai multe, cică din partea casei. Era beată, 
se simțea generoasă. Peste vreo oră, au venit băieții.

— Și Rusoaica ?
— Nu știu. Plecase, cred. Codreanu la fel. Mai eram eu 

și curvele… ca de obicei.
Povestea lui Tedi mi-a pus, din nou, sângele în mișcare. 

Arestarea lui nu e un prilej de bucurie, dar am trăit clipe de 
groază. Îmi imaginam cum poliția ne ascultă din camera de 
lângă, cum așteaptă să-mi recunosc vina, încercam să-i ghi-
cesc lui Tedi un microfon lipit de piele, pe sub tricou. Acum, 
totul are sens. Poate aș fi rămas sceptic, dacă Raluca Radu 
nu m-ar fi avertizat deja că problema Tedi a fost rezolva-
tă. Desigur, n-aș fi ghicit niciodată modalitatea, s-au dove-
dit creativi.
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— Codreanu ce zice ? E sigur că n-au cum să te-nfun-
de mai rău ?

Tedi pufnește în râs. Cu câteva secunde înainte nu pă-
rea capabil.

— Codreanu… N-am mai vorbit cu el, mă. Ce dracu’ 
să-i zic ? Probabil i-e frică să-mi răspundă la telefon.

— E avocat…
— Crezi că mă reprezintă el ? Vreau să scap, nu să iau pe-

deapsa cu moartea… Am vorbit cu tata. Mi-a dat pe cineva, 
cică cel mai bun din țară. Lucrează pentru companie. Arest 
la domiciliu un an, mi-a garantat că nu iau mai rău. O să re-
cunosc fapta, zic că veneam prima dată, nu știu cine mi le-a 
vândut, cineva de pe acolo, eram și beat, și drogat, sunt de-
pendent, am nevoie de ajutor. Vor da dovadă de înțelegere… 
Să-mi dea arest la domiciliu, să mă țină aici cât vor ei, nu-mi 
pasă. Important e să scap de pușcărie, nu cred că pot să mai 
ies de-acolo. Nu vreau să fac nicio zi.

Îl aprob din cap. Nu știu ce să-i spun să-l încurajez. Pare 
resemnat, împăcat cu situația. N-are rost să insist cu între-
bări, să încerc să extrag informații despre petreceri, compa-
nie, Rusoaica. Nu știe nimic. E doar un pion ca și mine, o 
piesă care avea alt rol și pe care acum au mutat-o în altă par-
te. Singura diferență e că știe și mai puține și asta îl face mai 
liniștit. Eu trebuie să mă agit în continuare.

— Știi la ce mă gândeam mai devreme, înainte să vii tu ? 
Justiția pușcăriașilor. Ai auzit de expresia asta ? Zicea una la 
televizor, la știri. Au prins un pedofil, a futut în cur niște 
aurolaci, o nebunie d-asta. Cică îl așteaptă justiția pușcă-
riașilor. Ce crezi ?

— Nu știu ce să zic. Nu m-aș baza pe pușcăriași să facă 
dreptate.

— Da, da, la asta mă gândeam și eu. Dacă mă duc la 
pușcărie pentru posesie, sau mă duc pentru altceva, mai rău, 
înțelegi tu, oare e vreo diferență ? Le pasă animalelor alea 
ce-am făcut de-am ajuns acolo ? Uită-te la mine cum arăt. Pe 
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cine o să chinuie ? Un țigan cât ușa care a intrat pentru pe-
dofilie ? Sau pe mine ? Pot să salvez copii orfani de la moar-
te, tot aia e. Justiția pușcăriașilor…

— Stai liniștit, n-ajungi acolo.
— Da, mă. Ziceam și eu așa… Mă plictisesc, mă. N-am 

nimic de făcut… Am vrut dezintoxicare, na c-am primit-o. 
Tre’ să stau cuminte, nu știu cât timp, până uită de mine. 
Poate e mai bine, poate mă las… Mi-am comandat un 
Playstation și niște jocuri.

Îl aprob din cap, n-am ce să fac altceva. Aș fi la fel de pier-
dut în locul lui, nici măcar jocurile nu m-ar ajuta. Poate m-aș 
refugia în filme, seriale, cărți. Sau mai degrabă în alcool. Ne 
privim în tăcere, zeci de secunde. Tedi cedează primul.

— Știi ce greu găsești curve să vină la tine acasă ?
— Nu, prefer să merg eu la ele.
— Unele nu vor nici dacă plătești dublu. Cică nu se simt 

în siguranță. Am dat o grămadă de telefoane… În fine, poa-
te o să fie mai ușor când se termină cu criminalu-n serie, mai 
durează până se duce vestea.

— L-au prins ?
— Nu, nu… nu era niciun criminal… eram doar noi.
— Noi ?
— Da… noi, ceilalți. Evenimente separate. S-au tras 

concluzii pripite, așa a zis la știri. Nu s-au găsit legături con-
cludente între cazuri. Pe unii i-a prins, pe alții nu… Mă gân-
desc să mă combin.

— Cu cine ?
Tedi zâmbește amar. Nu pare deranjat de întrebare sau 

supărat pe mine că am pus-o. Pare că ăsta e zâmbetul lui 
acum.

— Nu știu, nu m-am gândit așa departe. Ai vreo sugestie ?
— Caută pe Facebook. Găsești tu ceva, ești o partidă 

bună.
— Da, m-am făcut băiat de casă… Ar fi o soluție, mă. 

Aș scăpa de telefoane, de curve, de toată bătaia de cap. 
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Vreau o fată cuminte, liniștită. Nu pot să mă combin cu 
vreo zdreanță, să stau în casă cu grija ei, pe unde umblă, cu 
cine… Întrebarea e : unde pula mea o găsesc ?

— La biserică.
— Vorbesc serios, mă. M-am săturat de zdrențe. Adică, 

nu m-am săturat, sunt bune și alea, au rostu’ lor. Da’ dacă 
intru-ntr-o relație, vreau una cuminte, nu ca astea cu care 
am umblat până acum. Problema e că numai d-astea cu-
nosc. D-astea atrag, alea cuminți se feresc de mine. Ce pot 
să fac ? Cred că nici nu știu să vorbesc cu ele. M-am obișnuit 
cu zdrențe disperate după bani.

— Și-alea cuminți vor bani, doar că le e rușine să ceară. 
Tre’ să preiei tu inițiativa.

— Poate ne găsim amândoi câte una. Veniți la mine, fa-
cem seară de rummy.

Zâmbesc și eu. Nu știu cum arată zâmbetul meu, pre-
supun că forțat. La televizor trec tancuri germane, le recu-
nosc după crucea neagră. O voce ne explică, în engleză, de 
ce au pierdut. Explicații de specialiști, greșeli strategice, teh-
nică militară, logistică, echipamente de comunicație, spio-
naj, contraspionaj. Evită motivul principal, că a fost o idee 
proastă de la început.

Tedi nu s-a întors nicio clipă spre televizor. A rămas cu 
aceeași privire pierdută, pe care o plimbă leneș dintr-o parte 
în alta, fără să-și miște capul, fără s-o oprească asupra mea 
mai mult de câteva secunde. Cred că e cazul să plec, am epu-
izat subiectele de conversație. Mă ridic de pe canapea, Tedi 
se dezmeticește brusc.

— Îmi pare rău, mă.
— Pentru ce ?
— Pentru tot. Am distrus tot. Trebuia să fim în oraș 

acu’, nu să stăm ca moșii la mine în sufragerie. O să mă 
revanșez. Anu’ ăsta o să treacă imediat și-o să fie ca înainte. 
Mergem unde vrei tu, facem ce vrei. Ți-am promis că ter-
min cu drogurile și bem împreună. Mă țin de promisiune, 
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mă. Ține minte, la anu’ pe vremea asta suntem în club. E 
doar o pauză… Față de tine am rămas dator. Ești singurul 
care m-a ajutat mereu, fără vreun interes. Doar asta regret, 
c-am rămas dator față de tine. De restu’ mă doare-n pulă. 
Zdrențe și profitori. Pe tata-l interesează să nu se facă de râs. 
Cred că e-n culmea fericirii. O să stau un an în casă, a scă-
pat de-o grijă.

— O să fie bine.
— Știu, mă. E doar o pauză, nu s-a terminat.
Expresia lui spune altceva. Nici măcar nu e arestat la do-

miciliu, e încă liber, ar putea ieși acum pe ușă, să petreacă 
pentru ultima dată, o seară nebună de adio. Ca un bolnav 
care află că mai are de trăit câteva zile. Dar asta se întâmplă 
numai în filme. Reacția normală e prăbușirea, o stare de le-
targie între viață și moarte. Un om fără viitor își urăște pre-
zentul.

Tedi trebuie să reziste un an. Nu-mi fac griji pentru el, 
n-are nevoie să iasă din casă, banii o să-i aducă totul aici. 
Îmi fac griji pentru mine, sunt într-o situație mai gravă de-
cât arest la domiciliu, sunt arestat la birou.
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Am fost un copil dorit. Nu mi-am pus niciodată proble-
ma că m-aș fi născut din întâmplare, că ai mei n-ar fi fost 
pregătiți pentru asta, dar legile comuniste i-au forțat. Se că-
sătoriseră deja de vreo doi ani și viețile lor erau complet goa-
le. Familia ideală pentru țară și partid, muncitori care pleacă 
dimineața la lucru și când se întorc nu mai au nimic de fă-
cut, așteaptă ziua următoare. Nașterea mea a venit ca o sal-
vare, le-a dat un scop, poate chiar speranțe de viitor, pe cât 
permiteau vremurile. Părinții tind să-și proiecteze asupra co-
pilului visurile neîmplinite, îl văd ca pe o șansă s-o ia de la în-
ceput. Muncitorii vor să-l facă intelectual, intelectualii spor-
tiv, săracii bogat, bogații artist. Toți cred că au aflat secretul 
fericirii prea târziu, că ar ști să obțină succesul a doua oară.

În cazul lor, s-a dovedit adevărat. Mi-au repetat mereu 
că trebuie să mă țin de școală, că e singura cale să mă ridic, 
să am o viață mai bună decât au avut ei. Să fiu bogat. Nu se 
gândeau că o să creeze un monstru, că o să îmbrățișez ideile 
astea atât de strâns, încât n-o să știu cum să le mai dau dru-
mul. Dacă crești un copil cu valori diferite de ale tale, adul-
tul ți se va părea un străin.

Copiii nedoriți rămân cu sechele. Nu doar de la even-
tualele corecții fizice și abuzuri verbale, ci în principal de 
la răceala cu care au fost tratați. Resimt lipsa de iubire pen-
tru tot restul vieții, încearcă s-o câștige cu disperare, să 
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impresioneze, să stârnească admirație, mândrie. Sunt nesi-
guri și fragili. Au nevoie de terapie, cuvinte frumoase, citate 
motivaționale. Așa spun psihologii, articolele de specialita-
te. Nu știu dacă studiile sunt concludente, dar am un argu-
ment puternic în favoarea lor.

Eu, copilul dorit, sunt exact opusul. Copilăria m-a încăr-
cat cu suficientă iubire, am fost în centrul atenției prea mult, 
acum prefer să privesc de pe margine. Prețuirea celorlalți nu 
înseamnă nimic pentru mine. Cu mici excepții, îi consider 
incapabili și irelevanți. Nu mă simt superior, nici nu încerc 
să devin, mi se pare imposibil. Mă simt egal cu ei, aceeași 
mașinărie, mai bun doar pentru că funcționez la parametrii 
optimi, și doar atunci când se întâmplă asta. Scopul meu 
sunt propriile plăceri, nu m-am născut cu vreo datorie.

Oricâți bani ar avea, Tedi nu-și poate cumpăra forța mea 
psihică. Și el a fost un copil dorit, dar nu la fel de mult ca 
mine. Soții Avram aveau și alte dorințe, alte modalități de 
a-și cheltui timpul și banii. Câteodată îl puneau pe primul 
loc, câteodată îl lăsau în grija bonei și plecau să-și aducă 
aminte de tinerețe, când nu exista el să-i încurce. Din pri-
cina asta, am dezvoltat forme diferite de egoism. Al lui vine 
din revoltă și ignoranță, al meu e o concluzie logică, instinct 
de conservare, lipsit de resentimente.

La umbra stejarilor bătrâni nu crește nimic. Compania 
l-a tras pe linie moartă abia acum, dar Tedi n-a însemnat ni-
ciodată mai mult de fii-su lu’ Avram, un personaj incomod 
pe care toți îl evită, îl suportă cu greu, îl izolează într-un 
colț al clădirii de unde nu poate provoca daune importante. 
Probabil că, la un moment dat, a înțeles și el asta și a ales să 
răspundă cu aceeași monedă. S-a transformat într-un perso-
naj și mai incomod, dacă vor să scape de el, măcar să nu le 
fie ușor. Pe undeva, i-a reușit. S-a ales cu o retragere specta-
culoasă.

Nu știu în ce măsură taică-su și-a dat acordul. Pe de o 
parte, ar fi prea crud chiar și pentru bătrânul oportunist 
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Avram. Pe de alta, se potrivește perfect cu modul lor de lu-
cru. Un dealer generos, tatăl salvator, avocatul iscusit. Toate 
elementele pregătite să-l scoată din joc în orice clipă, fericit 
că s-a terminat cu bine.

Sunt și eu un beneficiar indirect. Tedi închis în casă în-
seamnă un risc în minus. Desigur, voi continua să-i fac vizite 
periodice, să-i monitorizez starea psihică, dar nu mă aștept 
să se prăbușească mai rău de atât. Anticipez un an de mo-
notonie deplină, risipit între filme, jocuri și vicii. Nu cred 
că va încerca să iasă din casă, oricare ar fi prevederile lega-
le. Condițiile i se vor părea înjositoare, o bătaie de cap inuti-
lă. Cine știe, poate chiar o să înceapă să-i placă. Eliminarea 
opțiunilor e cea mai scurtă cale spre fericire.
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Atacul lui Groza încă nu s-a produs. Nu genul de atac la 
care mă așteptam eu, probabil și Raluca Radu, sau, mai bine 
spus, echipa tehnică din spatele ei, dronele, băieții plătiți cu 
câteva mii să apere tranzacțiile de milioane. Am pierdut lis-
ta cu conturile companiei, dar nu e necesar să le verific pe 
toate. Le-am luat prin sondaj, pe cele câteva pe care mi le 
amintesc. Nu se vede nicio mișcare. E adevărat, din punct 
de vedere tehnic situația mă depășește. Nu știu ce posibilități 
i-am deschis, la ce avea deja acces, care va fi unghiul de 
abordare. Știu doar că atacul e inevitabil și, când se va pro-
duce, voi fi considerat printre vinovați.

Compania deja a început să ia securitatea în serios. 
Contul meu de administrator a fost dezactivat. Am primit 
unul nou. Logarea necesită, pe lângă parolă, un cod alfa-
numeric de douăzeci de caractere, generat cu un dispozi-
tiv portabil. Codul expiră într-un minut și introducerea lui 
greșită, de două ori, îți blochează contul. Poate fi deblocat 
doar de către un alt administrator. Mi-a fost limitat accesul 
la baza de date, în anumite zone, majoritatea legate de plăți. 
Implicit, asta îmi limitează posibilitățile de a crea rapoarte 
complexe și variate, dar presupun că, cel puțin pentru mo-
ment, nu sunt o prioritate.

Am devenit un al doilea Tedi. Valoarea mea e dată doar 
de daunele pe care le-aș putea provoca. Trebuie să mă țină 
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sub control, până când o să-și acopere urmele. Imposibil de 
spus cât va dura, săptămâni, luni, ani. Cât cred ei că va dura. 
Eu știu că au zilele numărate. Ar fi trebuit să mă dea afa-
ră de prima dată, aroganța i-a costat scump. Sunt previzi-
bil, nu s-au înșelat aici, însă Groza nu e, nu câștigi o parti-
dă de șah pentru că știi cum se mută piesele, trebuie să fii 
atent la cine le mută.

Mă gândesc să cer un concediu. N-am niciun plan, nu 
știu cum l-aș putea petrece, dar n-are cum să fie mai rău 
decât ce fac acum, să pierd ore-n în șir în camera asta, cu 
senzația că Groza ascultă tot, compania îmi supraveghează 
fiecare mișcare, fiecare click. Dacă îi asigur că nu intenționez 
să părăsesc țara, n-ar trebui să obiecteze, ar avea chiar mo-
tive să se bucure, ar fi un semn că accept înțelegerea, șpaga 
în timp și bani. Nu știu cât de capabili sunt să mă împiedi-
ce să părăsesc țara, poate sunt doar amenințări, un bluf cu-
rajos, dar n-am de gând să încerc. Soluția asta e rezervată 
pentru situații de urgență, cadavrul unei prostituate dezgro-
pat în pădure.

Abordarea inteligentă e să mă prefac cooperant, să reac-
ționez natural, egoist și slugarnic, ca un mercenar care tre-
ce ușor, ușor de partea celui puternic. Vreau să se vadă că în-
cerc. De-asta aștept momentul oportun cu Diana. Din când 
în când, deschid o discuție despre un subiect banal care îi 
permite să povestească cu entuziasm, îi fac complimente mă-
runte, zâmbesc. Trebuie să îi dau impresia că e o zi specială, 
că, dintr-un motiv sau altul, astăzi ne-am apropiat mai mult 
ca de obicei și invitația mea a venit ca o concluzie logică, nu 
ca un act premeditat, cu interese ascunse.

— De ziua ta, ți-am promis c-o să ieșim mai des. Să știi 
că n-am uitat, am fost prins cu tot felul de probleme. În fie-
care zi am vrut să-ți spun și am tot amânat.

— Nu-i nimic, mai avem timp.
— Mă gândeam să ieșim azi, diseară. Mi-a recoman-

dat Tedi un restaurant franțuzesc, abia aștept să-l încerc. Se 
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pricepe la mâncare. Probabil la nimic altceva, dar la mân-
care se pricepe. Dacă n-ai alte planuri, fac rezervare acum și 
plecăm de la birou direct acolo.

Diana se preface că ia în considerare propunerea, că exis-
tă posibilitatea să refuze. O văd cum numără în minte se-
cundele până când poate să accepte fără să pară dispera-
tă. Nu-și ascunde zâmbetul larg, iar fața îi strălucește. Își 
netezește fusta, în timp ce picioarele i se leagănă ușor.

— Sigur, de ce nu ? N-am nimic în program, sună bine, 
cred că n-am fost niciodată la un restaurant franțuzesc. 
Așteptam să ajung la Paris.

— Îți stric planurile de vacanță deci…
— O să-mi fac altele, mâncarea e mai importantă.
Îmi relaxez fața și încerc să zâmbesc, cât mai cald posi-

bil. Nu știu dacă mi-a reușit, e o reacție pe care o folosesc 
rar. Oricum, intenția contează. Femeile vor să vadă, în pri-
mul rând, că faci eforturi, că îți dai interesul, stângăcia nu e 
o problemă, din contră, puțină vulnerabilitate nu strică, mai 
ales provocată de ele, mai ales în cazul meu, un bărbat care 
nu-și exprimă sentimentele, pare insensibil la prima vedere și 
un astfel de moment le arată că în interior se ascunde un su-
flet ca oricare altul, fragil și speriat. Nu știu ce mi-a venit cu 
restaurantul franțuzesc, probabil o asociere subconștientă cu 
romantismul. Urăsc tartarul, scoicile, melcii, pateul de gâs-
că. Îi salvează vinul și brânzeturile. În special vinul.
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Nu e greu să găsești o masă liberă, marți seara, într-un 
restaurant ca ăsta. Nici măcar n-aș fi avut nevoie de rezer-
vare. Sunt prea puțini bucureșteni dispuși să mănânce atât 
de scump, față de oferta bogată. Profitul se face din adaos, 
nu din cantitate. Majoritatea clienților seamănă cu noi, cu-
pluri sau viitoare cupluri, bărbatul plătește și femeia încearcă 
să arate că merită. Mici variații la diferența de vârstă sau as-
pectul fizic. Directorul cu chelie și secretara, băiatul de bani 
gata și fotomodelul amator, tinerii corporatiști, alte cupluri 
care nu pot fi încadrate într-o tipologie clasică din cauza in-
diciilor insuficiente. Nimeni n-a venit teribil de înfometat.

Știu și chelnerii asta, nu se grăbesc cu mâncarea. Scopul 
lor e să te pună în valoare, să te facă să pari important în fața 
partenerei, calea spre un bacșiș consistent nu trece prin sto-
mac. Oricum, situația te obligă, ideea întâlnirii în sine e de 
a-ți demonstra disponibilitatea financiară, un bacșiș modest 
sau inexistent la final îți distruge toată munca de până atunci.

Diana radiază de fericire. A lăudat decorul, atmosfera 
plăcută, impresia generală de eleganță. Complimente exa-
gerate, în opinia mea, dar presupun că așa își exteriorizea-
ză satisfacția reușitei. Încearcă să mă aducă aici de vreun an, 
cel puțin, poate sentimentele față de mine sunt mai vechi, 
însă mi-a luat ceva să observ semnele. Le-am căutat la feme-
ile din cluburi și cafenele, nu la cele de la birou.
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Starea de mulțumire o face mai atrăgătoare. Chiar și în 
ochii mei, deși sunt conștient că e o iluzie de moment, că 
imaginea ei de optimism și fericire îmi înșală instinctele, 
le promite că fericirea e contagioasă, o parteneră care nu-și 
pierde niciodată buna dispoziție. Știu că nu e așa. Îi cunosc 
temperamentul, schimbările de comportament. Pot zice că o 
înțeleg, în măsura în care e posibil să înțelegi o persoană de 
sex opus, de fapt opusă din toate punctele de vedere.

Totuși, nu e o iluzie care să-mi aducă deservicii. Starea 
ei de euforie se va menține suficient timp, cât să fie o com-
panie plăcută pentru mine. N-o să fiu aici când se termină 
luna de miere.

Singurul dezavantaj al euforiei sunt conversațiile, un mo-
nolog incoerent despre vreme, țări pe care le-a vizitat sau pe 
care vrea să le viziteze, cunoștințe comune de la birou, mân-
care, seriale, muzică, cum se menține în formă, terase și ca-
fenele, monolog pe care îl întrerup, din când în când, cu 
scurte intervenții inutile, întrebări ajutătoare sau cuvinte de 
aprobare. Subiecte neinteresante pentru mine, ca toate de 
altfel, cu mici excepții.

Câteodată își dă seama și face o pauză să-mi ceară pă-
rerea. Chiar a alunecat și în zona articolelor cu sfaturi pen-
tru prima întâlnire, mi-a zis să-i spun ceva interesant des-
pre mine. M-am gândit imediat la cărțile din copilărie, cu 
rubricile știați că de pe margine, mereu mi-au atras atenția. 
N-am găsit nimic inteligent să-i spun. Am formulat ceva în 
minte, adecvat contextului : știai că, deși beau foarte mult, 
nu mă pricep la vinuri ? Dar am ținut-o pentru mine. Am 
adus vorba de tatuaje. Mi-am ridicat mâneca dreaptă, cât să 
vadă că nu glumesc, apoi i-am răspuns la câteva întrebări 
clasice. Câte am, de ce le-am făcut, când, ce simbolizează, 
cât de tare doare. Răspunsurile au mulțumit-o sau cel puțin 
nu i s-a părut un amănunt demn să-i strice entuziasmul ge-
neral. Un semn pozitiv. N-am o statistică, dar cred că feme-
ile deranjate de tatuaje sunt majoritatea frigide.
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Acum, după a patra vizită a chelnerului, farfuria cu pește 
în crustă de susan mă ajută să rezist cu ușurință. Îi aprob 
observațiile din cap, în timp ce mestec atent, fără să mă 
grăbesc, precum recomandă doctorul. Și pe Diana o înce-
tinesc pastele cu creveți, nu vrea să vorbească cu gura pli-
nă. Suntem la a doua sticlă de vin, încearcă să țină pasul cu 
mine. Are impresia că apetitul pentru alcool mi se pare o 
calitate admirabilă la femei, probabil se teme să n-o consi-
der plictisitoare, o corporatistă care nu știe să se distreze. De 
parcă plănuiesc deja concediile împreună și mă îngrijorează 
gândul că nu voi avea cu cine să beau. Lucrurile stau com-
plet invers. Partenera ideală ar conduce mașina în locul meu, 
n-ar dormi beată pe bancheta din spate.

Îmi sună telefonul. Nu pot să-l ignor, volumul soneriei 
mă obligă să verific ecranul. Codreanu. Nu e o conversație 
pe care vreau s-o port de față cu Diana. Resping apelul și îmi 
cer scuze pentru deranj. Diana îmi spune că trebuia să răs-
pund, că nu e niciun deranj, dar îmi dau seama că se bucu-
ră de reacția mea. O asigur că nu era nimic important, ni-
mic ce nu poate fi amânat. Vestea o binedispune și mai tare, 
am amânat ceva, deci ea e pe primul plan, e mai importan-
tă decât oricine ar fi fost persoana aceea, care ne-a întrerupt 
cina romantică. Zâmbesc și eu, s-o asigur că sunt mulțumit 
de decizie, mi-am stabilit prioritățile.

De fapt, Codreanu e mult mai important decât Diana, e 
singura persoană de la care mai sper la un ajutor real. Nu ex-
clud o eventuală implicare a sa în afacerea Tedi. Avram cel 
bătrân le-a făcut cunoștință, cu ani în urmă. I-ar fi fost ușor 
să-l convingă pe Codreanu că totul e spre binele tânărului, 
că un an închis în casă i-ar rezolva problemele lui Tedi, o 
dezintoxicare forțată. Mi-l imaginez cum aprobă, cum spu-
ne că ține la Tedi ca la propriul copil, dar într-adevăr, pare 
cea mai bună soluție, dură și eficientă. Nu contează. Dacă 
are vreo legătură cu asta, cu atât mai bine, își poate folosi 
relațiile să mă ajute. Codreanu are defectele lui, însă nu-l pot 
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bănui de falsitate, s-a purtat corect față de mine întotdeau-
na, îl văd capabil de eforturi altruiste.

O să-i dau un mesaj, imediat cum scap de sub suprave-
gherea Dianei. O să-i spun că n-am răspuns pentru că eram 
cu o femeie. Explicația o să-l bucure.
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Mi-e groază de o relație serioasă. Am avut două care au 
durat suficient de mult, încât să le consider așa. Amintirile 
legate de ele sunt, în mare parte, mai degrabă neplăcute. 
O stare generală de monotonie, discuții și certuri inutile, 
obligații, griji, pierdere de timp și de bani. Cel mai nociv as-
pect, pentru mine, sunt micile jocuri ale femeilor. Diverse 
scenete și întrebări capcană, în spatele cărora se ascund tot 
felul de teste, insecurități, concluzii sau presupuneri stupi-
de pe care vor să și le confirme, tâmpenii citite pe site-uri-
le dedicate femeilor.

Un bărbat ignorant le tolerează ușor, nici măcar nu le ob-
servă. Se trezește direct cu reproșuri, ceea ce e de preferat, 
lucrurile devin clare, într-o anumită măsură. Jocurile sunt 
mult mai rele când le înțelegi. În cazul meu, o fire analitică, 
predispusă să-și imagineze scenarii improbabile, după cum a 
remarcat și Raluca Radu, care nu se poate abține de la iden-
tificat și evaluat fiecare variantă, toate jocurile lor nevino-
vate capătă o importanță artificială, ajung să-mi consume 
energia doar din precauția de a nu greși. Prefer o relație cla-
ră. O femeie care își exprimă direct îngrijorările și dorințele, 
oricât de absurde ar fi. Din păcate, o astfel de relație este, de 
obicei, scurtă. Sinceritatea partenerului te convinge că nu 
aveți un viitor împreună, că problemele nu se vor rezolva, 
conflictele au toate șansele să se repete.
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Paradoxal, deși relațiile de lungă durată mi se par o idee 
proastă, am structura psihică potrivită pentru ele. Aș rezista 
zeci de ani lângă o persoană care îmi este complet indiferen-
tă, ba chiar prezența ei constituie un inconvenient. N-ar fi 
plăcut, dar aș rezista, dacă există un motiv solid. De exem-
plu, dacă starea fizică sau financiară mi-ar împiedica acce-
sul la alte femei. Altfel, oricât de bine ar arăta femeia de lân-
gă tine, plăcerea vine și din variație.

Diana își sprijină capul pe pieptul meu, cu jumătate de 
corp peste mine, sânii presați de abdomen și o mână care îmi 
cuprinde talia. Stă nemișcată de vreo cinci, poate zece minu-
te. Nu-i văd ochii, dar nu cred că doarme, simt că îmi ascul-
tă bătăile inimii. Sunt primele momente de liniște, de când 
a început întâlnirea, chiar dinainte, nici la birou n-am avut 
o perioadă atât de lungă de tăcere. Vorbește mult în general, 
și mai mult când are emoții sau încearcă să se facă plăcută. 
Geme zgomotos în timpul sexului, la asta nu mă așteptam. 
Părea genul cu gemete înfundate, care ajunge greu la orgasm 
și n-a avut unul niciodată. La un moment dat, a început să 
plângă. Nu exagerat, câteva lacrimi i se scurgeau pe per-
nă. O descărcare emoțională, poate fi negativă sau pozitivă. 
Zâmbea, așa că am mers pe a doua variantă și am continuat.

Îmi simt corpul amorțit, am stat nemișcat ca s-o las să se 
calmeze. A funcționat, însă acum devine neplăcut. Îmi ridic 
brațul liber de pe cearșaf și încep să-i mângâi părul. E moa-
le și umed. Cum nu se poate mai diferit față de al meu, o pe-
rie aspră care se duce în toate direcțiile în starea lui naturală.

Diana ridică puțin capul, încă lipit de mine, și mă 
privește în ochi. Zâmbește cald, machiajul stricat o face să 
arate mai tânără.

— Mă simt foarte bine cu tine.
Nu știu ce să-i răspund. Continui să mă joc cu părul ei și 

încerc să-i imit zâmbetul, pe cât posibil. I se pare satisfăcător.
— Mi-e foarte sete. Ție nu ți-e sete ? Ai ceva de băut pe 

aici ?
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— În bucătărie.
Oftează puternic, în glumă, ca un copil răsfățat, apoi se 

desprinde de mine și pleacă spre bucătărie, complet dezbră-
cată. Cred că nu e comportamentul ei obișnuit, s-ar simți 
mai confortabil în haine lejere. Vrea să-și consolideze imagi-
nea de amantă pasională, pe care crede că mi-o doresc. Îi aud 
tălpile goale pe parchet. Intră în bucătărie și deschide ușa 
frigiderului. Durează câteva secunde până să reacționeze, 
strigând mai tare decât e nevoie ca eu s-o aud din dormitor.

— N-ai nimic în frigider !
— Știu.
— De ce ?
— N-am pus nimic.
Diana se întoarce. Rămâne în pragul ușii, cu o expresie 

pe jumătate amuzată, pe jumătate uimită.
— Am o sticlă de apă pe undeva, pe acolo. Cred că e pe 

masă, sau sub… Nu prea mănânc acasă, dacă las mâncare 
în frigider se strică. Mai iau alcool câteodată, dar îl beau re-
pede.

Diana se uită de jur împrejur, de parcă abia acum își dă 
seama cum arată apartamentul. Mă uit și eu, încerc să-i 
înțeleg perspectiva. Dacă nu m-ar cunoaște atât de bine, pro-
babil s-ar speria puțin de lipsa obiectelor, decorul nu inspiră 
încredere. Mă gândesc că situația lui Tedi nu e așa gravă, a 
primit arest la domiciliul lui, la al meu ar fi fost o problemă.

— Stai de mult aici ?
— Nu, nu, m-am mutat de curând, oarecum. Încă n-am 

apucat să aranjez apartamentul. Știi cum e când amâni 
ceva… nu mai ajungi niciodată. Ar trebui să-mi rezerv câte-
va zile doar pentru cumpărături.

— Cred c-ai nevoie de ajutor. Bărbații nu se descurcă la 
cumpărături, n-au suficientă răbdare.

— Nu te contrazic.
Se întoarce mulțumită în bucătărie. Deja își imaginea-

ză cum căutăm mobilă împreună, ținându-ne de mână prin 
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Ikea. Un cuplu tânăr de corporatiști, lucrăm în același bi-
rou, venim și plecăm în același timp, locuim în același apar-
tament. Suntem visul companiei, ar putea face un poster 
de propagandă cu noi. Angajații să ne ia drept exemplu, un 
comportament demn, o relație serioasă, fără depravarea de 
dinainte, de pe vremea lui Tedi. Nu trebuie să-ți cauți feri-
cirea în altă parte, și cea personală e tot acolo, lângă succe-
sul profesional.

O aud cum cotrobăie prin dulapuri, deschide și închide 
sertare. Se simte ca la ea acasă. Poate o ajută și aspectul de 
casă nouă sau hotel, nu i se pare că mi-ar invada intimita-
tea în vreun fel.

— Am găsit o singură cană. Unde le ții ?
— N-am alta.
— Bine, îți aduc sticla.
Vine spre dormitor, fără să se grăbească. Pașii i se opresc 

pe hol. Nu știu ce-ar putea găsi interesant acolo.
— Cred c-ai uitat să încui ușa. Nu te-am văzut s-o încui.
— Nu…
Deschide ușa apartamentului și o închide la loc imediat. 

Zgomotul e destul de tare să trezească vecinii mai sensibili. 
Țipetele ei de mai devreme au fost, totuși, mai rele. N-au 
motive să se plângă abia acum.

— Nu găsesc de unde s-o încui… Auzi, de ce n-ai încu-
iat-o ? Ai uitat ?

N-am uitat. Aș vrea să-i spun că mi se pare o măsură de 
precauție inutilă, că tot ce mă înspăimântă e deja înăuntru. 
Când formulez răspunsul în minte, sună penibil. Prefer să 
nu zic nimic.
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Am ajuns la birou împreună cu Diana. M-am asigurat că 
ne văd destule persoane, că arătăm exact ca doi colegi care 
au o relație și încearcă s-o ascundă sau măcar să nu fie evi-
dentă. Diana nu e genul care să păstreze secrete, probabil ar 
fi povestit chiar ea unor colege, dar poate nu imediat, așa 
informația o să circule mai repede. Vor apărea zvonuri, ea o 
să le confirme, o să ajungă și la Raluca Radu și toată lumea va 
fi mulțumită de noua mea atitudine. Asta până când Groza 
o să revină din grota în care stă ascuns și o să distrugă tot.

Aseară, la restaurant, în timp ce Diana își savura prăjitura 
cu ciocolată, am început să-mi imaginez că mă supraveghea-
ză. Am derulat în minte tot felul de scenarii, Groza așteptând 
momentul oportun în baie fiind cel mai realist dintre ele. 
Desigur, știam că n-o să facă așa ceva, după ce și-a deconspi-
rat microfonul. Dacă o să mă mai abordeze vreodată, o să-și 
obțină informațiile altfel. Orice spun în birou e o potențială 
capcană. Groza e prea paranoic să-și asume vreun risc.

M-am dus în baie cu alt motiv, să-i trimit un mesaj lui 
Codreanu. Nu m-am gândit că ar putea fi o urgență, dar, cu 
toate evenimentele recente, e mai bine să fiu prevăzător, să 
nu-i dau ocazia să tragă concluzii greșite sau să intre în pani-
că, din cine știe ce motive. Am evitat să-l sun, Codreanu are 
prostul obicei de a povesti la telefon întâmplări semi-intere-
sante, de teamă că o să le uite până la următoarea întâlnire 
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pe viu. În mod normal, obiceiul e tolerabil. Nu și când o fe-
meie te așteaptă să te întorci de la baie, ai toate motivele să 
te întorci cât mai repede.

Nu era nicio urgență, bineînțeles. M-a felicitat pentru 
modul corect de a-mi petrece seara și mi-a propus să luăm 
masa de prânz împreună. I-am confirmat imediat. Oricum, 
intenționam și eu să-i propun asta, m-a reținut doar inciden-
tul de la petrecerea privată. M-am gândit că poate ar vrea 
să se distanțeze de mine o vreme, măcar câteva săptămâni, 
până se liniștesc apele, până se închide dosarul sau ce alte 
formalități juridice sunt în astfel de cazuri. Organizatorii 
țineau o bază de date, în mod sigur poliția caută prin ea, face 
legături. N-o să urmărească vreun client pentru prostituție, 
dar poate Codreanu știe mai multe decât mine, adevărate-
le motive, în ce măsură a contat Tedi, dacă a fost principa-
la țintă sau doar prins la mijloc, detalii. În orice caz, era mai 
înțelept să-l las pe el să decidă, îl consider avocatul meu ne-
oficial.

După cum au evoluat lucrurile în ultimele zile, proba-
bil n-o să am nevoie de unul oficial. Calitatea vieții mele o 
să se scufunde încet, nu va fi explozia la care mă așteptam 
săptămâna trecută. Totuși, Codreanu a rămas singura mea 
speranță, singurul de pe treapta asta socială dispus să-mi în-
tindă o mână care să mă țină aici, să-mi oprească aluneca-
rea spre pătura de jos sau de mijloc, depinde la ce eșantion 
mă raportez. Cifrele nu sunt importante, vreau doar să nu 
mă simt un intrus în Affluenza. Nu știu ce ar putea face 
Codreanu pentru mine, forma concretă a ajutorului, are însă 
cunoștințele necesare, îl las pe el să aleagă.

Prima lui faptă bună e că îmi dă un pretext să scap de 
Diana. După câteva ore la birou, deja simt, pe propria piele, 
de ce relațiile între colegi sunt o idee proastă. Prea mult timp 
petrecut împreună. Există și așa ceva. Inversul unei relații la 
distanță, sortită eșecului din cauza singurătății, unde parte-
nerii ajung să caute pe cineva cu care să-și petreacă celelalte 



241

zile. Aici, relația devine sufocantă. Îmi vine să ies din came-
ră, să umblu de nebun prin clădire, doar să nu mai aud des-
tăinuirile Dianei. Mă deranjează mai tare decât microfonul 
lui Groza. M-aș bucura să asculte în continuare, să audă chi-
nul la care sunt supus, consecințele faptelor lui.

Departe de mine gândul s-o acuz de ceva. În alte condiții, 
poate aș fi fost încântat de atenția pe care o primesc. N-am 
temperamentul necesar pentru a simți aceeași euforie, dar 
nu sunt complet lipsit de sentimente. Intensitatea lor e mai 
redusă ca la o persoană normală, mai ales față de cele ale 
unei femei, asta însă nu schimbă unitatea de măsură, doar 
proporțiile. Iubirea mea există. Alții n-ar numi-o așa, i-ar 
zice o pasiune trecătoare, simpatie, atracție fizică. Greșit, 
totul e relativ, trebuie pus în context. La fel cum un strigăt 
de-al meu ar însemna că mi-am pierdut complet mințile, ce 
simt pentru animatoarea aia din Affluenza e iubire. Nu su-
făr, nu plâng, probabil o s-o uit peste câteva luni. Iubirea 
mea nu vine cu efecte secundare neplăcute, asta n-o face mai 
puțin autentică, doar mai practică. Dacă mă raportez la sca-
ra sentimentelor mele, ce simt pentru Diana e destul de pu-
ternic. Cea mai bună dovadă e că încă n-am ieșit din birou.
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Nu l-am mai văzut pe Codreanu de la petrecere. Ultima 
ediție de succes, din câte se pare, după mine potopul. Arată 
rău. Haine curate, bărbierit, părul aranjat, totul în regulă, 
mai puțin ochii. I se citește în ei o oboseală adâncă, parcă 
n-a mai dormit de o săptămână, de când i-au stricat mascații 
distracția, deși Tedi zice că plecase deja, dar asta nu înseam-
nă nimic, nu e o sursă credibilă.

A ales același restaurant, aceeași masă, nu mi-a cerut 
părerea când l-a trimis pe chelner după obișnuita Fetească 
Neagră. Nu mă deranjează. În ciuda vârstei, sunt mai con-
servator decât el. Nu prea îmi plac surprizele, nici măcar 
cele mici, le consider lipsă de respect din partea organizato-
rului. Sau imprudență, în cazul fericit. Avem asta în comun, 
toți trei, Codreanu, Tedi și cu mine, o anumită aversiune 
față de neprevăzut. Se manifestă în forme diferite, din mo-
tive diferite, dar efectul final e același, ne adunăm plictisiți 
la o masă din Affluenza, veșnic nemulțumiți de condiții, 
conștienți că nu există o variantă mai bună. Din când în 
când, unul dintre noi încearcă să iasă din zona de confort, 
Codreanu, de obicei. Găsește un loc nou și îi târăște pe 
ceilalți doi acolo, care încep să se plângă de cum intră pe 
ușă. În final, ne întoarcem în Affluenza, ca fiii risipitori, 
fără să fi învățat ceva din greșeli.
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Se vede pe el că n-are poftă de mâncare. Trebuie să fac 
primul pas. Deschid un meniu și dau paginile la întâmplare, 
știu ce vreau să comand. Codreanu profită de ocazie.

— Nevastă-mea divorțează…
A așteptat să fiu atent în altă parte, pentru impact ma-

xim, presupun. Ridic privirea din meniu, Codreanu mă în-
tâmpină cu o expresie tristă, de om învins. Îmi transmite 
cum să reacționez. Altfel, nu m-aș fi gândit că e neapărat un 
lucru rău. Dacă zâmbea, l-aș fi felicitat. N-are rost să-l în-
treb de ce, probabil diferențe ireconciliabile, perspective di-
ferite asupra monogamiei. Mă prefac că am rămas fără cu-
vinte, vestea e surprinzătoare, am nevoie de explicații.

— Da, mă. Mi-a zis acu’ câteva zile… sâmbătă. Era sâm-
bătă, abia ajunsesem acasă. Mi-am dat seama imediat că ceva 
nu e-n regulă. Se uita la mine, așa… mă aștepta, își pregăti-
se discursul.

— Și ce-a zis ?
— Că n-o mai iubesc, că nu-mi pasă de ea… c-o înșel și 

d-aia sunt plecat toată ziua de acasă.
— Are legătură cu…
— Nu știu, poate. Deși nu văd de unde ar fi aflat. N-a 

vrut să-mi spună nimic. Îmi repeta încontinuu să nu mai 
mint, că știe sigur, că are dovezi, să nu mai mint… O coin-
cidență, cred. La știri n-au dat nimic. Oricum nu mai eram 
acolo când au intrat. Ți-o fi zis deja ăla, săracu’…

— Mi-a zis. Am fost luni la el.
— Cum arăta ?
— Mai bine ca tine.
Codreanu pufnește în râs, scurt, pentru o secundă, apoi 

rămâne cu un zâmbet amar, ca al lui Tedi. Oftează prelung 
și își lasă capul în palme. Îl ridică repede la loc. Momentul 
pare să-l fi ajutat, cât de cât. Ochii i-au rămas la fel.

— Te cred, mă. Decât să am de-a face cu nevastă-mea, 
preferam poliția… Lasă că nu pățește nimic. Zice de unde 
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le-a luat și-l lasă-n pace. E consumator, n-au treabă cu el. Îi 
vor p-ăia mari.

— Care-s ăia mari ?
— Nu știu, mă, traficanții. Ăia adevărați, nu pizda aia 

vopsită-n trei culori de la care ia el. O dă-n gât p-aia și ea 
zice mai departe.

— Vorbeam de petrecere. De ce au intrat ?
— Pentru că era prea frumos… Dracu’ știe, au su-

părat pe cine nu trebuie… sau concurența, vreun client 
nemulțumit. Chestiile astea nu durează, sunt greu de ținut 
în picioare. Tre’ să dai șpăgi în toate părțile, să nu se afle-n 
presă, să n-ai vreun scandal p-acolo…tot ce-i frumos e tre-
cător. Să sperăm că-și revin.

— I-a arestat ?
— Nu. Pe ăștia de-i știu eu, nu. Cică n-a avut cum să-i 

lege. A luat câțiva angajați, fete, clienți, le-a dat drumu’ la 
toți. Șefu’ era un moș, da’ n-au ce să-i facă. La banii lui, se 
judecă până moare. Așa mi-a zis ăla care m-a chemat. Nici 
el nu l-a văzut niciodată, i-a zis și lui altu’. Dracu’ știe, poate 
nici nu există moșu’. L-au inventat să scape de poliție.

Chelnerul se apropie cu sticla de vin și ne toarnă în pa-
hare. Codreanu renunță la obișnuitul său ritual de someli-
er amator. E prea afectat de divorț. Își comandă ciuperci la 
grătar și sarmale, fără să se fi uitat în meniu. Credeam că 
nu-i e foame, rămâne de văzut dacă le și mănâncă. Mușchi 
de vită cu legume fierte pentru mine. Chelnerul mă apro-
bă din cap, pleacă mulțumit, am ales bine. Codreanu dă pe 
gât paharul de vin.

— Sunt devastat, bă, devastat. Nu știu ce să fac. Tu ești 
tânăr, nu ți se pare mare lucru, te desparți, cauți alta. La 
mine e altceva. Avem un copil, o viață împreună… mă simt 
bine, mă simt acasă. Am și eu nevoie, din când în când, 
să mai ies cu voi, să mai beau ceva, să-mi aduc aminte de 
tinerețe. Da’ mă întorc, mă. Mă-ntorc acasă, de fiecare 
dată. Bă, nu te mint ! În viața mea nu mi-a trecut prin cap 
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s-o părăsesc, s-o las pentru vreo bagaboantă d-asta… Nici 
nu mai suport mirosu’, mă crezi ? Parfumu’ ăla de-ți face 
greață… Bă, dacă mă iartă, mă potolesc. I-am promis și ei, 
îți promit și ție, ești martor. Mai merg cu voi, da’ nu fac ni-
mic. Mă uit. Nu-i bine nici așa ? Ce vrea, să stau închis în 
casă, să jucăm cărți ? Nu zic, am greșit, recunosc. Da’ tre’ să 
mai lase de la ea, așa funcționează o căsnicie.

— O să fie bine.
— Să sperăm. Am făcut tot ce-am putut. Acu’ aștept să-i 

treacă… Știu c-o să se răzbune. Nu știu cum, dar sigur o 
să găsească o cale. Am încercat să previn, să-i explic c-am 
înțeles, că-mi pare rău, că accept orice compromis. Dacă se 
răzbună, să fie ceva acceptabil, să putem trece peste. Stau și 
aștept, cu frică… La chestii d-astea, femeile sunt mai rele ca 
noi. Ascultă-mă ce zic, nici prin cap nu-ți trece ce le trece lor.

Codreanu profită de pauză și golește al doilea pa-
har. Eu am avut timp suficient, cât i-am ascultat dramele 
existențiale. Încep să-l caut pe chelner cu privirea, să-i arăt 
semnul recunoscut universal pentru încă o sticlă.

— Apropo de-asta, hai să-ți povestesc ceva. Un caz. 
Confidențial, normal. Vine la mine un prieten… vechi, din 
liceu îl știu. Ajută-mă, Mircea, sunt într-o belea mare de tot 
cu ăla micu’. Mergea tare cu mașina și-a intrat într-una, a 
făcut-o praf. Aia avea o mașină din asta, de femei, un Fiat, 
parcă. Mașina daună totală, ea în spital. Băiatu’ vitezoman, 
nicio zgârietură. Ta-su zice că banii nu sunt o problemă, 
doar să-l scap, să ne-nțelegem cu fata. Ușor de zis. Greu de 
făcut, când aia are arsuri pe juma’ de față și doctorii zic că 
nu se știe ce urme-i rămân. M-am uitat la poze cu ea, de di-
nainte. O frumusețe, bă ! O frumusețe de fată. Îți dai seama ?

— Îmi dau. Asta e, n-ai ce să faci.
— N-ai, chiar că nu mai ai. Am vorbit cu fata, cu 

părinții, am încercat să le explic. Timpul înapoi n-avem cum 
să-l mai dăm, hai să ne-nțelegem, să găsim o cale. Băiatu’ e 
distrus psihic, îi pare rău, hai să nu-i distrugem și viața, că 
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nu câștigă nimeni nimic. Plătim toate operațiile, daune, tot 
ce trebuie, avem grijă de fată să-și revină și e mai bine pentru 
toată lumea. Părinții au zis că e decizia ei, că pe ea a nenoro-
cit-o. Le-am dat dreptate. Așa e, facem ce vrea fata. În min-
tea mea, eram convins c-am rezolvat-o. Și ea, știi ce-a zis ?

— Că nu vrea niciun ban, vrea să-l vadă-n pușcărie.
— Ți-am zis, nici nu-ți trece prin cap… S-a uitat fix la 

mine, cu bandaju’ ăla pe juma’ de față, și m-a întrebat cum 
arată, dacă mi se pare frumoasă, dacă cred c-o mai ia cineva 
acum. M-am blocat. Când mi-am revenit, am încercat s-o 
liniștesc, că rămâne de văzut, că sunt speranțe, chirurgia a 
avansat, aceleași povești. Nici nu m-a ascultat. Mi-a zis că 
nu mai discută cu mine. Dacă-i pare rău băiatului, să vină și 
s-o ceară de nevastă. Am crezut că n-am auzit bine. M-am 
blocat și mai tare. Până la urmă, am întrebat-o, să fiu sigur, 
dacă asta vrea, să se mărite cu el. Știi ce mi-a răspuns ? Că 
depinde de el, dacă o face să accepte.

— O fată cu simțul umorului.
— Crezi ? N-a râs nimeni.
— Poate nu și-a găsit audiența.
— Să vezi ce amuzant a fost când m-am întors la ăla, să-i 

povestesc cum a mers. A rămas prostit, a zis că-mi bat joc de 
el. Pe urmă, a început să spună că e nebună, că nu se poate 
așa ceva, că s-o fi lovit la cap. L-am liniștit repede. I-am adus 
aminte că fii-su a adus-o în starea asta, oricum ar fi. Când a 
văzut că doar eu mai gândesc limpede, a întors-o. Mircea, fa-
cem cum crezi tu. Nu știam nici eu, i-am zis că trebuie să ana-
lizez situația, să nu ne grăbim. M-am perpelit toată noaptea. A 
doua zi, la prima oră, eram la el la ușă. I-am explicat frumos. 
Bă, nu mai e ca-n anii ‘90, s-o rezolvăm din șpăgi, e riscant. 
Dacă iese ceva în presă, vreun interviu cu fata, vreun repor-
taj, ne-a terminat. Vătămare corporală din culpă, prejudiciu 
estetic grav și permanent, nu e glumă. Cu judecători, avocați, 
o rezolvăm, da’ dacă ține neapărat nebuna să-i facă rău… Mai 
bine se duce fii-tu să vorbească cu ea, poate se înțeleg.
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— Și s-au înțeles ?
— Bine de tot. La primăvară au nunta.
— Un final fericit.
— Depinde cum privești. M-am întâlnit săptămâna tre-

cută cu el. Se plângea de viața lu’ fii-su. Cică umblă cu ea pe 
la operații, îi face toate poftele… e terorizat, îi e frică de ne-
vastă-sa ca de dracu’.

— Are motive, și mie mi-ar fi. Totuși, care e morala 
poveștii ?

— Să conduci cu atenție, bă, că-ți fuți viața dintr-o pros-
tie.

N-am cum să-l contrazic. Sunt de acord. Vreau să preci-
zez că plec cu taxiul și d-aia am trecut la a doua sticlă, adusă 
de chelner în timpul parabolei. N-apuc, a revenit cu mânca-
rea. Codreanu se repede imediat la ciuperci. Conversația l-a 
înfometat. Asta îmi dă șansa să vorbesc și eu.

— Dacă tot suntem aici, poate m-ajuți și pe mine c-o 
părere.

— Sigur, orice ai nevoie.
— Situația mea în companie… e cam complicată. Am 

făcut o greșeală, mai demult. Nimic grav, n-au pierdut mare 
lucru, dar e chestie de principiu. Acum sunt cu ochii pe 
mine. Cred că mă supraveghează. Mi-au impus tot felul de 
măsuri de securitate, s-o las mai moale cu bețiile, cu Tedi, 
să fiu mai serios. Mi-au găsit ei pe una, o colegă, vor să am 
o relație stabilă…

— Poate-ți face bine, cine știe. Nu mori dacă le faci pe 
plac, măcar o lună, două.

— Nu-i așa simplu. Greșeala aia din trecut s-ar putea 
să se întoarcă. S-ar putea să se transforme în ceva mult mai 
mare. Și n-o să mai treacă peste. Nu știu ce-o să-mi facă, dar 
nu m-aștept la nimic bun. Mă gândesc c-ar trebui să-mi pre-
gătesc o variantă de rezervă.

Codreanu se oprește din mestecat. Mă privește în tăce-
re. Are o figură gravă, de parcă a primit o veste groaznică, 
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moartea unei rude care nu-i era indiferentă. E greu să-mi 
dau seama exact de reacție, din cauza ochilor de om sfârșit. 
Își lasă furculița pe marginea farfuriei și se sprijină cu coate-
le de masă, capul în mâini.

— N-am cum să te-ajut, îmi pare rău. Știi că fac ori-
ce pentru tine, dar peste companie nu mă bag. Nici măcar 
n-ar fi în interesul tău, nu mai vorbesc de-al meu… Orice 
s-ar întâmpla, tre’ să te-nțelegi cu ei. Nu vrei să-i enervezi. 
Oamenii te mai iartă, companiile nu… Poate nici nu se 
ajunge acolo, n-are rost să pui răul înainte. Dacă se ajunge, 
o să fac tot ce pot. Nu mă bag peste ei, dar o să-ncerc ceva, 
amiabil. Mai mult de atât n-am cum. Nu te supăra pe mine.

— Stai liniștit. Am zis și eu, așa, pentru orice eventuali-
tate. Probabil n-o să se întâmple nimic.

— Probabil. Toți trecem și prin momente d-astea. Asta-i 
situația, trebuie să ne ducem crucea. Vezi și tu, Tedi cu dro-
gurile, eu cu divorțul, tu cu… ce dracu’ vor ăia de la tine. 
N-avem ce face, nu suntem într-o poziție de putere. Poate o 
să fim vreodată, mai devreme sau mai târziu, da’ acu’ nu sun-
tem, tre’ să lăsăm capu-n pământ și să facem ce ni se spune.

Îl aprob și revin la friptura de vită. Cuțitul sfâșie cu 
ușurință bucata de carne fragedă. Mestec încet și stropesc cu 
vin. Aproape am terminat a doua sticlă. Mă gândesc dacă ar 
fi cazul s-o cer pe a treia. Activitatea mea la birou îmi permi-
te. Și pe Diana aș tolera-o mai bine. Nu văd decât avantaje.

— Crezi că mie-mi convine ? Crezi că-mi place să te aud 
cum spui chestiile astea și să am mâinile legate ? Îi urăsc mai 
tare decât tine. Pe toate corporațiile, toate companiile astea 
care au ajuns să ne dicteze ce să facem în țara noastră… Mă 
doare, mă simt vinovat. Din cauza noastră s-a ajuns aici. Nu 
a ta, tu ești prea tânăr. Generația mea a distrus țara. Am stat 
și ne-am uitat la ei cum o iau, o cumpără, bucată cu buca-
tă. Voi n-ați avut de-ales. Ați luat ce vi s-a dat, ce v-am lă-
sat moștenire. Ăștia sunt conducătorii pe care ni i-am ales. 
Companiile străine.
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— De-aia nu votez.
— Oricum votai degeaba, rezultatul e același. Un sistem 

care nu funcționează, care stă să se prăbușească. Egalitatea și 
dreptatea nu funcționează, totul e o farsă. Oamenii sunt puși 
să voteze ce nu-nțeleg. Crezi că e bine ? Am vrut democrație, 
ne-au dat-o ! Votează toată lumea, moși senili, analfabeți, 
copii care n-au terminat liceul. Câștigă cine convinge mai 
mulți. Crezi c-are sens toată mascarada asta ? Alege popo-
rul… De-asta am ajuns aici. Poporul e idiot.

— Privește partea bună. Dacă nu erau atâția idioți, poa-
te nu-mi mai permiteam friptura asta.

— Tocmai, trebuia să-ți permiți și mai multe. Un tânăr ca 
tine trebuia apreciat, respectat. Ai fi fost, în alte vremuri, când 
valorile erau așezate mai bine. S-a dus totul de râpă. Știi de ce 
exista respect pe-atunci ? Valorile erau inaccesibile. Nu veneai 
tu, ultimu’ analfabet, să-ți dai cu părerea despre președinte, 
elită, să-njuri ca un dobitoc și lumea să te asculte… Până și 
presa, mă. Presa avea credibilitate. Ce scria în ziare, auzeai la 
televizor… bă, alea erau sfinte, erau știri, informații. Tu vezi 
la ce s-a ajuns ? Nu mai poți să ai încredere în nimic. Auzi o 
știre, te gândești imediat, o fi adevărată, o fi vreun zvon, o fi 
manipulare… Presa era controlată și-atunci, mereu a fost. Da’ 
măcar știai clar cine-o controlează. Acu’ tre’ să te interesezi, 
să cauți, cine e patron acolo, cine deține trustu’, în ce partid e 
membru. Mai știi ce să crezi ?

— N-am televizor.
Codreanu pufnește în râs, de parcă abia acum și-a 

dat seama că toate observațiile lui socio-politice sunt iro-
site pe mine. Habar n-am ce impresie îi face asta, cum 
vede ignoranța tinerilor față de situația țării. Ar putea să-l 
liniștească. Dacă el e din generația care a distrus țara, eu 
sunt din cea căreia nu-i pasă, n-o să le facem reproșuri.
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Încep să-mi pierd răbdarea. Nu e un sentiment cu care 
să fiu obișnuit. Din contră, mereu m-a amuzat să-l văd la 
ceilalți, unul dintre puținele lucruri care mă fac să zâmbesc 
sincer. Asta îmi place cel mai mult la Tedi, capacitatea lui 
scăzută de concentrare, de a rezista la presiune, ușurința cu 
care cedează în fața primului obstacol. E un confort psihic 
să-l am lângă mine. Precum femeile care se bucură de com-
pania prietenelor mai urâte, eu mă simt superior când sunt 
înconjurat de oameni slabi. Motivul e același, ne dă speranțe, 
ne arată că avem ce ne trebuie pentru a reuși în viață.

Mi-am pierdut răbdarea și săptămâna trecută, efectele 
au fost dezastruoase. Încă mai am umflătura deasupra cefei, 
să-mi aducă aminte. Desigur, condițiile erau cu totul diferi-
te, un alt fel de stres, priveam ghilotina cum alunecă încet. 
Acum, ghilotina stă nemișcată, o să cadă brusc, o să mă tre-
zesc într-o dimineață, imposibil de spus care, fără nimic, în 
groapa săracilor, și n-o să primesc de la apropiați decât com-
pătimire

Îmi plăcea să cred că am reușit prin propriile puteri, că am 
primit de la companie doar o scară, cățărarea a fost a mea. 
Nu mi se părea o tragedie să mi se ia scara. M-am înșelat. Nu 
există nicio scară, doar o sfoară, cu care compania mă ridică 
sau mă coboară după cum îi dictează interesele. Și alte sfori, 
cu alte marionete la capăt, Tedi, Diana, Codreanu, Rusoaica, 
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marionete care se cred păpușari, ca Raluca Radu, marionete 
care încearcă să-și taie sforile, ca Groza. Marionete stricate, 
care vor fi aruncate în foc, ca mine.

Știu că e doar o chestiune de timp, dar timpul meu și-a 
încetinit cursul. Parcă a trecut o veșnicie de când eram cu 
Groza în cabană, de când aștept să pierd tot ca să o iau de 
la zero. Pe monitor am un document gol, Diana vorbește ca 
un zgomot de fond, orice idee, plan, concluzie mă ține ocu-
pat pentru câteva minute, apoi mi se risipește din minte. 
Nu găsesc nimic de care să mă agăț, care să conteze. Biroul 
ăsta e o cameră de hotel, un purgatoriu mai rău decât iadul 
ce urmează.

Ar trebui să plonjez într-o activitate solicitantă, de uzură, 
să-mi atragă atenția într-o direcție opusă, să-mi irosesc tim-
pul fără să-mi dau seama. Cea mai bună soluție pare a fi să 
accept oferta Dianei. Cumpărături pentru casă. Activitatea 
favorită a oamenilor care nu mai speră, vor doar să-și în-
dulcească resemnarea, s-o facă confortabilă. Sună adecvat 
situației. Dacă reușești să intri în atmosferă, poți chiar să 
te convingi că ai de luat decizii importante. Lampa perfec-
tă, îți ia două ore s-o alegi, te costă absurd de mult, o așezi 
pe noptieră, o aprinzi, o stingi și n-o mai folosești niciodată. 
Un scaun de birou necesită trei-patru ore, o masă e deja mi-
siune imposibilă. Pentru o canapea trebuie să-ți iei o zi libe-
ră și să fii pregătit să te întorci cu mâna goală.

Singur, aș apuca primele obiecte care mi-ar ieși în cale, 
dar lângă o femeie toată nebunia asta capătă sens. Nu ești 
acolo să cumperi, vrei să vinzi. Iluzia unei relații de dura-
tă, intenția de a construi un cămin, dorința de a-ți petre-
ce restul vieții lângă ea și mobila ei favorită. Până la urmă, 
despre asta e vorba. Esența jocului. Ea încearcă să te lege, 
să-ți creeze un confort aparent, să te facă să crezi că nu ai 
șanse la alta mai bună, în timp ce se asigură că renunți, ușor, 
ușor, la lucrurile care îți ofereau șansele. Tu încerci să pari le-
gat, să transmiți siguranță, că n-ai de gând să pleci nicăieri, 
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căutarea s-a terminat. Trebuie să faci asta, altfel nu poți ex-
ploata relația la maximum, pierzi controlul. Relația e asigura-
rea ta în caz de urgență, de sărăcie, de incapacitate socială. E 
planul tău de rezervă, care îți permite să riști, care poate de-
veni planul principal dacă femeia de lângă tine s-a transfor-
mat în cea mai bună opțiune, datorită eforturilor ei sau din 
cauza eșecului tău. Primul care uită regulile jocului pierde.

N-ai motive s-o iei personal, să te superi că sunt vicle-
ne, materialiste și te vor părăsi imediat, dacă primesc o ofer-
tă avantajoasă. Nici ele n-au încotro, societatea le obligă să 
fie pragmatice, regulile au fost deja scrise. Trăiesc cu obse-
sia căsătoriei, înconjurate de familie, prietene, colege, reviste 
care le-o alimentează fără milă. Să convingi un bărbat să se 
lege de tine e triumful suprem. Odată cu copiii vine împli-
nirea. Depresia de după nu mai contează. Dacă te părăsește 
e un nenorocit, în ochii mulțimii tu ți-ai făcut datoria. Ai 
câștigat. Viața ta e o ruină acum, dar ai câștigat. Un triumf 
moral, social acceptat, de femeie cinstită. Nu genul de tri-
umf sexual pe care îl caută bărbații, al depravării. Trebuie 
să alegi o variantă. Nu poți avea și orgasme și copii. E îm-
potriva naturii.

Cred că asta mă sperie cel mai tare la Diana. Dorința la-
tentă de a face copii. Există în orice femeie, dar ea nu pare 
dispusă să mai aștepte. Se grăbește, vrea să ardă etape. Aș 
putea s-o amân un an, poate doi, în al treilea ar vorbi despre 
nuntă și la micul dejun. Crede că e îndrăgostită de mine. De 
fapt, mă vede ca pe o unealtă, cea mai scurtă cale spre feri-
cirea în trei pași. Să se mărite, să toarne copii și să se îndoa-
pe fără să-i pese de siluetă.

Dintotdeauna am avut o repulsie sexuală față de feme-
ile care au născut. Nu duce la impotență în compania lor, 
doar la scăderea drastică a plăcerii. Desigur, aș putea să nu 
știu prin ce a trecut corpul de lângă mine, caz în care nu 
m-ar afecta deloc, l-aș evalua strict după criterii estetice. 
Prostituatele care au copil devin o problemă numai când îl 
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aud plângând din camera de lângă. Informația e cea care îmi 
dăunează. Unora, o femeie cu mulți parteneri sexuali le dă 
senzația că a fost pângărită și o ocolesc. Nu sunt de acord, 
dar îi înțeleg. Pentru mine, femeile care au născut au efectul 
ăsta. Mi se pare că rolul lor a devenit altul, că s-au îndepăr-
tat de tot ce înseamnă sexualitate, fizic și psihic. E o gândire 
sănătoasă, are și avantaje practice, mă ferește de problemele 
cu care astfel de femei vin la pachet.

Planurile mele sunt diferite de ale Dianei, orientate spre 
beneficiile pe termen scurt. N-ar fi prea bucuroasă dacă le-ar 
afla, le-ar considera egoiste. Cu mici excepții. De exemplu, 
cunilingus. O activitate pe care am considerat-o mereu agre-
abilă, utilă chiar și pentru propria satisfacție sexuală. Cu 
partenerele din ultima vreme am fost reticent, din motive 
evidente. Diana e însă un caz diferit, abstinența vine și cu 
aspecte pozitive, iar eu am răbdarea necesară s-o duc în-
tâi pe ea la orgasm și apoi să revin la practicile obișnuite. 
Orgasme. Din tot ce își dorește, doar asta pot să-i ofer. Restul 
dorințelor i le las succesorului meu. Femeile au tendința să 
caute un bărbat complet opus celui cu care tocmai le-a eșuat 
relația. Așa ar găsi exact ce îi trebuie. Dificultatea e să-și dea 
seama cum eram eu.
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L-am sunat pe Groza. E un fel de a spune. Am încercat 
să-l sun, nu mă așteptam să răspundă sau măcar să mai folo-
sească numărul. Așteptările mi-au fost confirmate. Din ferici-
re. A fost o tâmpenie să încerc. Genul de greșeală de care ești 
conștient în timp ce o faci, dar nu te poți opri pentru că, în 
sinea ta, vrei să faci o astfel de greșeală, consideri că meriți s-o 
faci și să suporți consecințele. Nici nu știu ce i-aș fi spus dacă 
răspundea. Poate l-aș fi felicitat pentru reușită. I-aș fi cerut 
să-și pună odată planul în aplicare, îmi datorează asta. E ches-
tie de respect, merit o execuție rapidă, nu suntem animale.

Am trecut apoi la Rusoaica. O altă greșeală, dar, prin 
comparație, mi s-a părut atât de neînsemnată, încât am su-
nat-o fără să stau pe gânduri. Același rezultat. Probabil că și-a 
distrus cartela imediat după ce a plecat de la petrecere. Nu 
știu nici măcar cum o cheamă. L-am auzit pe Tedi strigând-o 
Mirela, Adela sau ceva asemănător. S-a întâmplat o singură 
dată și poate că nici nu e numele ei. L-a mințit, l-a inventat el 
pe loc, mintea lui de drogat a făcut o asociere aiurea, cine știe, 
oricum nu poate oferi autorităților informații utile despre ea. 
Doar o descriere sumară, cu accentul pe culorile din părul ei. 
În mod sigur e brunetă acum. Compania va avea grijă să nu 
încerce, să-și asume fapta. De altfel, un sfat înțelept.

Ceva îmi spune că Rusoaica n-a plecat prea departe, că 
încă mai are un rol în toată povestea asta. Nu m-ar mira s-o 
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văd pe holurile companiei, în fustă lungă și taior, și cineva 
să mi-o prezinte drept noua angajată de la marketing. În de-
finitiv, ar putea să-i dea chiar locul lui Tedi, s-ar descurca 
mai bine decât el. Vine cu experiență relevantă, de la dro-
guri la jocuri de noroc nu e mare diferență. Divertisment și 
dependență, la asta se rezumă ambele industrii.

Ar trebui să-mi scot din minte toate analizele și specu-
lațiile. Raluca Radu zice că evit explicațiile simple dacă 
nu-mi sunt favorabile și le înlocuiesc cu unele complicate, 
care mă flatează. Posibil. Sunt conștient că sufăr de un ușor 
narcisism intelectual, încerc să-l țin sub control. Nu cred 
că e vina mea, mai degrabă influența factorilor de mediu. 
N-am crescut printre elite. În școala mea generală, elita eram 
eu. M-am obișnuit să fiu înconjurat de minți inferioare și să 
profit de avantaje, fără să-mi doresc un alt anturaj. M-am 
obișnuit să-mi țin gândurile inteligente pentru mine, ca să 
nu-mi atrag antipatia celor din jur. E ceva ce ea nu poa-
te să înțeleagă. Dacă îi sap în trecut, o să-i găsesc studii în 
America și voluntariat în Guatemala. Nu m-ar mira să aibă 
un tată și mai influent decât al lui Tedi. Dar n-am niciun 
motiv să verific, e problema ei. Va trebui să-și folosească toa-
te relațiile, banii și inteligența să-i supraviețuiască lui Groza. 
Nu vor scăpa prea mulți. Eu, în niciun caz.

Aș prefera să nu mă prindă sfârșitul aici, la birou. Să fiu 
concediat prin telefon, mesaj, e-mail, să găsesc o clădire 
goală când mă întorc. Cât mai puțină interacțiune. Mi-am 
anunțat intenția de a pleca în concediu. Raluca Radu m-a 
sunat după vreo oră, m-a chemat să discutăm problema. Nu 
i s-a părut o idee bună, momentul nepotrivit. M-am decla-
rat obosit de evenimentele recente, nu mai pot lucra la capa-
citate maximă. Am întrebat-o când ar fi un moment potri-
vit. A zis că depinde. N-am întrebat de ce.

Am adus vorba de Diana, că am de gând s-o iau cu mine. 
S-a bucurat. Asta i s-a părut o idee bună. Dacă promit să nu 
plec prea departe, s-ar putea face ceva. Cu cât mai aproape, 
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cu atât mai bine. Am menționat cabana. Câteva zile acolo, la 
marginea pădurii, aer curat, liniște, Diana, m-ar pune pe pi-
cioare. A sunat destul de convingător, credeam și eu în clipe-
le alea, în timp ce vorbeam. Raluca Radu m-a aprobat, a zis 
că e în regulă, o să-mi primesc concediul, dar mai durează.

După ce am ieșit din biroul ei, mi-am amintit în ce stare 
e cabana. L-am sunat pe tata, i-am explicat situația. Desigur, 
fără detalii inutile, doar ce vreau să fac. L-am întrebat cât ar 
costa s-o renoveze, dacă are cu cine, dacă nu-l deranjează. Nu 
părea încântat de idee. Ne-am înțeles până la urmă. Eu plă-
tesc materialele, el se ocupă de restul. Câteva mii de euro, la 
prima vedere. M-am declarat mulțumit. I-am zis că o să vin 
cu o fată, să petrecem o vacanță romantică. Nu m-a crezut. 
Nici eu n-am încercat să-l conving. Asta nu va afecta lucră-
rile de renovare.
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Pentru prima dată, sunt plătit mai mult decât merit. Îmi 
vând serviciile la suprapreț, dacă le mai pot numi așa. Am 
deja o lună de când stau aproape degeaba. Nu mă simt vino-
vat, au bani destui și e oricum ceva temporar. S-a ajuns în 
situația asta din ambele direcții. Ei mi-au limitat atribuțiile, 
eu n-am reușit să trec peste inutilitatea lor, în contextul unui 
dezastru iminent. Umbra lui Groza plutește deasupra mea de 
atâta timp, încât m-am obișnuit cu ideea. Involuntar, mi-am 
dat seama ce are de gând, de ce așteaptă. Cred că a pre-
dat deja toate informațiile poliției, probabil s-a dus direct la 
Interpol. Știe că n-o să zic nimic, că sunt prea implicat să-i 
avertizez, să-mi fac un autodenunț. O să privesc pasiv, ală-
turi de el, cum compania face transfer după transfer și își 
leagă funia de gât.

Conflictul nu mă mai interesează de mult. Nici nu mai 
simt că lucrez aici, sunt un fel de prizonier de lux. Față de 
Groza n-am resentimente, totul e uitat și iertat, mi-a dispă-
rut și umflătura de deasupra cefei. În general, corpul meu 
dă semne de învigorare, plesnesc de sănătate, în comparație 
cu starea mea fizică obișnuită. O lună fără cluburi și cu al-
cool mai puțin face minuni. Și acum mă așteaptă o vacanță 
la marginea pădurii. O săptămână de izolare, doar eu și 
Diana, ca în filmele de dragoste sau horror, dar n-o văd să se 
transforme într-o nebună periculoasă, și în mine am deplină 



258

încredere. Mă voi întoarce un om nou, mai odihnit ca nicio-
dată, gata să folosesc pauza asta pentru a rezista la și mai mul-
tă viață de noapte.

Nu știu cum o să reușesc să-mi refac anturajul. S-ar putea 
să mai dureze. Codreanu s-a împăcat cu nevasta, cel puțin 
așa zice. I-a promis că se cumințește și a funcționat, deși 
sunt sigur că fiecare interpretează altfel cuvântul. Totuși, 
face eforturi, măcar la început. Și-a petrecut toate nopțile 
acasă. Doar am luat prânzul împreună, de câteva ori. Mi-a 
spus o altă parabolă, cu un prieten pe care l-a omorât aman-
ta vietnameză din gelozie. Nu mai țin minte care era mora-
la, asiaticele nu sunt așa supuse cum se zice și tot cu român-
cele te înțelegi ca oamenii, ceva pe acolo.

Pe Tedi l-am văzut o singură dată, de când cu arestul 
la domiciliu. M-a invitat la cină, noua lui prietenă gătește. 
Arată mai bine decât gătește, dar intenția contează. Și Tedi a 
considerat la fel, a lăudat-o pentru o mâncare pe care, la re-
staurant, ar fi trimis-o înapoi cu înjurături. Eu am venit cu 
Diana. Tedi nu s-a mirat deloc, ne-a privit ca pe un cuplu 
vechi. La un moment dat, când fetele vorbeau între ele, Tedi 
mi-a zâmbit complice și mi-a făcut cu ochiul. În restul serii, 
n-a mai repetat gestul sau vreun alt gest asemănător. Ar pu-
tea însemna orice. M-am gândit că e modul lui de a-mi trans-
mite că n-a cedat, că e doar un plan și se preface până tre-
ce anul. Oricum, tot nu i-a venit sentința, nu știu ce să cred.

Aștept să treacă timpul până plec la cabană. N-am nimic 
de făcut, n-o să am nici acolo. Citesc, în viteză, titluri de pe 
site-urile de știri. Cazul prostituatei dispărute îl pot conside-
ra rezolvat. Dacă îi păsa cuiva, ar fi apărut ceva până acum. 
Sau poate a apărut și n-am observat, au uitat-o la fel de repe-
de ca pe Andrei Rădulescu. În ultima vreme, n-am mai fost 
riguros cu monitorizarea presei.

Diana își pregătește bagajele în spatele meu. Pare entuzi-
asmată. Îi e frică să nu uite ceva, să nu fie pusă într-o situație 
incomodă din cauza lipsei de precauție. Nu realizează că vom 
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fi la trei ore distanță. Sau n-o interesează aspectul ăsta, pen-
tru că importanța evenimentului e dată de alte criterii, fe-
minine, prima noastră vacanță împreună, cât de singuri o să 
fim. În plus, nu știe cum am ales destinația, ce restricții am 
avut, își imaginează că explicația e sentimentală, că vreau s-o 
aduc într-un loc special. Într-un fel, e special, dar toate amin-
tirile sunt recente și neplăcute.
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Interiorul a ieșit mult mai bine decât mă așteptam. Nici 
nu mai seamănă cu locul în care am zăcut ore în șir pe podea. 
Diferența e demnă de reclame cu poze înainte și după. Din 
păcate, Diana nu are termen de comparație, nu-și dă seama ce 
am făcut pentru ea, că mi-am luat toate măsurile să-și petreacă 
concediul în condiții decente. E mulțumită și așa. Am dus-o la 
casa mea de vacanță. În curând, a noastră. Liniște, pădure, săl-
băticie. Și-a îndeplinit fanteziile cu tăietori de lemne, oameni 
ai munților, pădurari, haiduci, bărbați duri și singuratici. Nu 
prea arăt adecvat, suficient de neîngrijit. Am ochelari, fața și 
hainele curate, dar de-aia se numește fantezie. Poate o să sparg 
câteva lemne mai târziu, deși tata mi-a lăsat destule, doar să-i 
arăt că pot să joc rolul, în caz de nevoie. Lucrez la birou pentru 
că se plătește mai bine, nu mă tem să mă murdăresc.

Nu știu dacă a fost o idee bună. S-ar putea să fiu nevoit 
să scurtez vacanța, n-am luat în calcul plictiseala. E mai to-
lerabil să stai degeaba în București decât aici. Nimic de vă-
zut, nicio activitate cât de cât distractivă, viața în mijlocul 
naturii nu e pentru mine. Singurul obiectiv turistic e groa-
pa. Am fost informat că e astupată acum. N-o s-o târăsc pe 
Diana până acolo ca să verific, am încredere.

— Hai să facem o plimbare prin pădure.
Rămân cu privirea în tavan. Nu e necesar să mă în-

torc spre ea, știu cum arată în momentul ăsta, fața de copil 
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răsfățat care își chinuie părinții cu dorințe egoiste. Crede că 
fața asta îi sporește puterea de convingere, mă trage de umăr, 
vrea s-o văd. De fapt, doar o face mai atrăgătoare. În cazul 
în care dorințele ei nu sunt sexuale, nu mă influențează.

— De ce ?
— De ce ! ? De ce nu ? În București trebuie să faci efor-

turi să ajungi în parc, și acum când avem parcul lângă noi…
— Bine. Mai stau zece minute, mă ridic și mergem.
— Cinci !
Diana îmi întoarce fața spre ea și mă sărută pe buze, cât 

poate de zgomotos. Se ridică din pat și începe să-și caute ha-
inele. Așa, albă și dezbrăcată, cu spatele la mine, mă duce 
cu gândul la victima lui Tedi. La modul în care îmi apărea 
în coșmaruri, silueta palidă, apropiindu-se încet, printre co-
paci și raze de lumină. Cred că e din cauza pădurii de lângă 
noi. Sper că n-are vreo fantezie sexuală în aer liber, nu e lo-
cul potrivit. Deși, la cât mai avem de stat aici, presupun că e 
inevitabil, o să ajungem și la asta, n-avem altă distracție. Aș 
face bine să mă pregătesc psihic, să blochez orice asociere cu 
amintiri neplăcute. Poate reușesc să le înlocuiesc.

— Auzi, în pădure sunt animale sălbatice ?
— Da.
— Periculoase, adică. Sunt animale periculoase ? Da’ 

zi-mi serios, nu să mă sperii.
Diana mă privește curioasă, cu un zâmbet nesigur, de 

parcă nu-și dă seama cum ar trebui să trateze situația, ce ati-
tudine să ia în fața gradului de periculozitate al pădurii. E 
un element pe care nu l-a luat în considerare.

— Nu, mai periculoși sunt oamenii.
— Care oameni ?
— Glumesc. E pustiu, nu trece nimeni prin pădure. Sunt 

doar animale mici, noi o să le speriem pe ele.
Fața i se relaxează imediat, într-un zâmbet larg. Se simte 

puțin rușinată că și-a făcut astfel de griji, că n-are mai multă 
experiență cu excursiile în mijlocul naturii. N-ar trebui. Nici 
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eu nu mă pricep, habar n-am dacă e vreun animal periculos 
în pădure. Poate mi-aș fi pus și eu problema când am intrat, 
însă eram ocupat să trag după mine un cadavru.
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Ne-am plimbat vreo zece minute, ținându-ne de mână. 
O plimbare romantică, cred. Au existat toate elementele ne-
cesare. Am încercat să nu spun nimic, să nu stric atmosfe-
ra cu vreo remarcă nepotrivită. Știu că ar fi ajutat câteva cu-
vinte frumoase, complimente, declarații de iubire, dar nu 
m-am simțit pregătit, n-am avut încredere că o să-mi iasă 
bine, că o să par sincer. Am decis să nu-mi asum riscul, ori-
cum nu vreau să grăbesc lucrurile. Orice observație nevino-
vată se poate interpreta greșit.

N-a fost mulțumită de viteza cu care înaintam, de pașii 
mei mărunți, prea rari să ne distanțăm de cabană. Și-a des-
prins mâna și a început să meargă în fața mea, în zigzag. Nu 
știu de ce, ce se așteaptă să vadă în mijlocul pădurii, alte spe-
cii de plante, ciuperci, animale sălbatice. Nici acum nu îna-
intăm prea repede, pentru că merge în toate direcțiile, chiar 
și înapoi, când îi atrage atenția ceva. Mă surprinde câtă ener-
gie are. Mereu mi s-a părut genul care evită activitățile fizi-
ce. Poate că e și o să obosească în curând sau poate nu, cine 
știe, nu cunosc pe nimeni cu adevărat.

Diana se apleacă și ridică ceva din iarbă. De la distanța 
asta, nu-mi dau seama ce. Pare un obiect străin, a cărui 
prezență o surprinde. Îmi face semn cu mâna, să mă apropii 
de ea. Brusc, își dă seama că obiectul n-o ține în loc și alear-
gă spre mine. Fără niciun cuvânt, mi-l întinde. Mă privește 
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cu o fascinație stăpânită, ca un copil care crede că a desco-
perit o comoară, dar are nevoie de confirmarea unui adult.

Un telefon mobil. Îl țin în palmă și imediat înțeleg tot. 
Mintea îmi fuge în mii de direcții, face conexiuni. Explozia 
mentală mă lasă cu gura căscată. Întorc telefonul și analizez 
zgârieturile de pe spate. Știam că vor fi acolo, doar o verifi-
care de rutină.

— Ce s-a întâmplat ?
— Nimic, scuze. E telefonul meu. L-am pierdut mai de-

mult. Am și uitat de el. Nu m-așteptam să-l văd, atâta tot. 
De-asta m-am blocat.

— Ce tare ! Mai funcționează ?
— Nu știu, probabil că da. Nu pare spart. Doar n-are 

baterie. Mulțumesc. Am niște date în el, nu speram să le re-
cuperez.

— Găsești tu o cale să te revanșezi.
Diana se simte mândră. Mă strânge puternic în brațe și 

mă sărută. N-are de gând să dea drumul prima. Peste umă-
rul ei, privesc pădurea. Undeva, printre copaci, e îngropat 
Groza. N-am apucat să-l întreb de ce a vrut răzbunare, nu 
bani. Odată, mi-a zis că nu poți deveni bogat, ci doar te poți 
naște așa, altfel ești doar un sărac cu bani. Sau ceva asemă-
nător. Prin companie circula un zvon, că taică-su s-ar fi rui-
nat la ruletă și apoi s-a sinucis. Nu l-am crezut niciodată. Nu 
mai contează acum, când e sub pământ de o lună. Deși nu 
știu dacă l-a omorât tata atunci, după ce m-a lăsat inconștient 
la podea. Poate era mort de mult, din copilărie, de când a 
crescut cu obsesiile alea distructive, și a fost doar o chestiu-
ne de timp.





Smart Publishing publică, promovează și distribuie
cărțile autorilor români de pretutindeni. 

Orice autor care publică la Smart Publishing își poate vedea
cartea în librării în 30 de zile.

Vrei să-ți publici cartea simplu și rapid?
Contactează-ne la: tel. 0731.057.359; offi  ce@smart-publishing.ro.

www.smart-publishing.ro


	Blank Page

