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Capitolul 1

Era sfâr[itul lunii august.
Ne \ntorsesem din vacan]` de câteva zile [i ne instalasem

la moara noastr` din Chauvry.
De mult timp, roata [tirbit` a morii nu se mai \nvârtea \n

pârâu. |n fa]a casei era un orizont destul de larg pentru a te
face s` ui]i apropierea Parisului, câteva coline galbene [i
verzi, ansamblul odihnitor al p`durii Montmorency... |n
gr`din`, era o mas` din piatr`. Pe aceast` mas`, Francois [i cu
mine, am b`ut mii de ce[ti de ceai, \n mirosul de benzin` al
pensulelor mele, \ntre dou` fraze ale romanelor sale. Pentru
aceast` lini[te, vegeta]ie [i r`coare, \nc` din luna mai, veneam
s` dormim la Chauvry. P`r`seam stopurile pentru stele [i,
diminea]a, soarele ne trezea prin fereastra deschis`.

François este so]ul meu. Mi se pare c` din cauza lui \mi
place atât de mult s` pictez verdele arborilor [i podurile de
pe Sena. Aveam dou`zeci de ani când l-am \ntâlnit. Acum, am
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dou`zeci [i [apte. Timp de [ase ani, am râs de acelea[i
pove[ti, ne-a odihnit acela[i somn, am respirat aceea[i adiere.
Caut alte cuvinte pentru a spune ce eram unul pentru
cel`lalt. Dar fericirea nu se poveste[te [i, aici \ncepe povestea
mea.

Povestea mea? Povestea tumultuoas` a unui septembrie. O
mic` por]iune de timp... Dar amintirea ei, face parte din mine
[i trecerea anotimpurilor nu poate aduce soarele de toamn`
f`r` s` reg`sesc acel gest dulce-am`rui care-mi face inima s`
bat` mai repede.

Petrecusem o lun` la Cap-Ferrat, cu Elizabeth, fiica
noastr`. Elizabeth avea trei ani [i cel mai adorabil caracter din
lume. Marea o aurise ca pe o mic` prepeli]` trecut` prin
cuptor. Toat` ziua amestecam ocru cu alb, pentru a g`si
nuan]a trupului s`u, gol, \n gr`din`. |mi pictam fiica sub
salcie, \n fa]a coac`zilor, pe malul pârâului, pe paji[te... [i
niciodat` nu g`seam acea tent` de pâine coapt`, niciodat` nu
redam gropi]ele de la coate [i din obraji... François se
\ntorcea la cin` [i se apleca peste um`rul meu.

– Iar Elizabeth?
|mi s`ruta ceafa, gâtul, urechea.
– Nu toate s`rut`rile pentru mama! striga feti]a.
|mi aranjam pensulele [i urcam \n camer` pentru a-mi

schimba rochia. François m` urma [i se a[eza pe pat.
– Ei bine? \i spuneam.
{i-mi povestea ziua sa.
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De trei ani, François conducea lucr`rile de editare la
Editura Secolului. Fusese cadoul de la na[terea Elizabethei.
El ne-a permis s` cump`r`m pietrele \nvechite ale morii.
|ncetasem s` mai fim s`raci. Aveam un copil [i o cas`. Intrase
[i un câine pierdut, fusese botezat Aristide [i nu mai plecase
de acolo. Moara fusese ruinat`. Plouase \n pod. François
publicase un roman, Patrice Levan f`cuse o expozi]ie cu
pânzele mele, la Galeria sa [i moara avusese acoperi[ nou. |i
vopsisem to]i pere]ii, ra[chetasem parchetul [i lustruisem
toate mobilele... casele pe care le iube[ti, devin repede case
familiale. Lui François [i mie, mi se p`rea c` am f`cut acolo
primii pa[i, ca Elizabeth.

|n timpul verii, din dragoste pentru Chauvry, François
reunea \ntâlnirile sale de luni, pân` vineri diminea]a. |l
\nso]eam deseori [i mâncam \mpreun` de prânz, ca studen]ii.
El numea asta a-mi face curte. Dar dac` era timp frumos, iar eu
m` sim]eam \n form`, r`mâneam la moar` [i pictam toat` ziua.

Dumnezeule! ce simpl` mi se p`rea aceast` via]`...
{tiam c` eram ferici]i. Dar nu-]i po]i repeta \n fiecare zi

privindu-]i copilul, câinele, casa [i b`rbatul pe care-l iube[ti.
„Sunt fericit`, sunt fericit`“. Te obi[nuie[ti. {i apoi, „sunt
fericit`, sunt fericit`“... devine o muzic` u[oar`, care adoarme
[i care, \n cele din urm`, nu mai spune nimic... nu mai
\nseamn` nimic pân` \n ziua \n care copilul este bolnav, \n
care moare câinele, \n care casa este vândut`, \n care b`rbatul
pe care-l iube[ti nu se mai apleac` seara peste ceafa ta, lâng`
masa de piatr` din gr`din`...
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***

|n acel sfâr[it de vacan]`, atmosfera era foarte lini[tit` la
Edi]ia Secolului. Apoi, \ntr-o sear`, François m` \ntreab`
a[ezându-se lâng` mine:

– {tii oare cine sose[te?
– Pantera din Mantova!
Izbucni \n râs. Ghicisem.
Era vorba despre Sandra Tiepola. Un singur film de-al ei

intrase \n acel moment \n Fran]a: „Pantera din Mantova“.
|ntr-un Ev Mediu imaginar, o favorit` a Prin]ului de
Gonzague dezl`n]uia ura [i tr`darea. R`zboiul civil,
foametea, o epidemie de holer` [i clemen]a Prin]ului
muribund, deschideau spre caritate ochii Panterei, care, \ntr-o
rochie de dimie care se mula pe ea, se \ncredin]a lui
Dumnezeu, pe un morman de cadavre.

V`zusem filmul \nainte de vacan]`. R`m`sese aproximativ
trei zile pe Champs-Elysées. Nu filmul m` atr`sese, ci Sandra
Tiepola. De când Sylvain Verneuil, directorul, adusese de la
Roma „La ragazza e la decima Musa“, la Editura Secolului nu
se vorbea decât despre ea. Toat` Italia citise povestea
\nceputurilor tinerei actri]e, toat` Italia o invidia [i o adora.
Intelectualii sus]ineau c` o fiin]` atât de frumoas` era
incapabil` s` scrie. Dar cititorii nu se preocupau de asta.
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Pu]in le p`sa dac` prin]ul din Roma, b`trânul profesor de
gramatic` sau scriitoarea lipsit` de bani, ale c`ror nume se
murmurau, \i scriseser` cartea. Pe ea, ap`rea semn`tura
Sandrei Tiepola, ca pe fotografiile pe care le trimitea
admiratorilor. Num`rul lor cre[tea din zi \n zi, dar Sandra nu
era decât o ragazza printre adorabilele ragazze ale
cinematografului italian. Pentru a atinge adev`rata glorie,
trebuia ca numele s`u s` treac` grani]ele, s` fie deformat de
gurile str`inilor.

„|mi asum riscul!“ spusese Sylvain Verneuil, cump`rând
drepturile c`r]ii sale. |n realitate, era perfect lini[tit.
Necunoscut` \n Fran]a, Sandra Tiepola nu va mai fi dup`
apari]ia ultimului s`u film. Verneuil \l v`zuse la Roma, la o
proiec]ie particular`.

„Le eclipseaz` pe toate!“, spusese cu entuziasmul celui
care are interese \n afacere.

F`cuse \n a[a fel \ncât cartea s` fie \n libr`rii \n momentul
sosirii filmului. |i \ncredin]ase traducerea de la „La ragazza“
lui François. Eu m` mirasem \ntotdeauna s`-l aud vorbind
italiene[te. |nc` nu [tiam ce importan]` va avea acest talent,
\n via]a mea.

Trecând de vam`, „La ragazza e la decima Muza“, devenise
„Sandra [i a [aptea art`“.

– „Da]i-mi v` rog, dou` kilograme de resturi“.
Era prima fraz` a c`r]ii. Sandra Tiepola, fata de

cincisprezece ani, descul]`, dintr-o familie sicilian` s`rac`,
tocmai intrase \ntr-o brut`rie. Un domn care cump`ra pizza,
se \ntorcea spre ea [i o \ntreba:
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– Vrei s` faci cinema?
– Desigur, r`spundea ea.
{i aceast` poveste era adev`rat`.
Dup` ce trecuser` câ]iva ani, Sandra Tiepola avea un

apartament la Monte-Mario [i numele scris cu litere de neon,
pe fa]adele cinematografelor. Cuno[tea Punta del Este,
Cannes, Vene]ia, Berlin, Cork [i Locarno. Se \nclinase \n fa]a
unor alte]e autentice. Cinase cu mari regi \n exil, mai pu]in
distin[i decât umilul s`u tat`. Nu se punea problema despre
ce f`cuser` tata, mama, surorile [i fratele, \nainte de a se
\mbog`]i. Fuseser` s`raci. Lene[i [i adora]i, se reg`seau de-a
lungul paginilor, odihnindu-se, dup` Sandra, obosi]i.
Niciodat` nu se discutase despre dragoste. Familia [i munca.
De altfel, \ncheia spunând c` nimic nu era mai frumos decât
reu[ita, când \]i permite s`-i faci ferici]i pe ai t`i.

De când \ncepuse traducerea, François primea deseori
telefoane de la Roma. Vocea Panterei se informa cu o aten]ie
iscoditoare de stadiul muncii sale. {i \ntr-o zi, telefon`:

– Arrivo!
A doua zi, era aici.
Niciodat` povestirile lui François nu mi se p`ruser` atât

de amuzante ca atunci. |n fiecare sear` istorisirile sale m`
f`ceau s` râd ceva mai mult decât \n ajun. Printre cuvinte, \mi
fusese greu s` mi-o imaginez pe tân`ra femeie. R`mânea doar
o impresie de amuzament [i s`rb`toare.

Apoi, n-am mai numit-o „Pantera“ [i, f`r` s-o cunosc, am
fost câ[tigat` de prietenia pe care i-o purta François.
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*** 

Tr`iam \ntr-o asemenea obi[nuin]` de fericire, \ncât mi-au
trebuit mai multe zile pentru a-mi da seama c` François era
preocupat. Mai \ntâi, l-am crezut fr`mântat de un nou roman.
I-am pus câteva \ntreb`ri [i am \n]eles c` m` \n[elasem. A[a
c`, mi-am spus c` era, probabil, cople[it din cauza Sandrei.
Fusese prea r`bd`tor [i amabilitatea sa trebuie s`-i fi dep`[it
puterile. |mi vorbea mai pu]in despre ea. |mi priveam
pensulele, gândindu-m` la egoismul meu. M-am hot`rât s`
m` \ntorc la Paris pentru mai multe zile. M` voi consacra
Sandrei [i-mi voi salva so]ul de corvezile pe care i le impunea
acea tân`r` femeie, prea stânjenitoare.

|nchid ochii [i rev`d scena... Simt mirosul gr`dinii
\nmuiate de o ap` care o r`corise. Era treizeci august. Primul
foc de lemne trosnea \n [emineu. Unul dintre acele focuri \n
glum`, care f`cea pl`cere \n timpul vacan]ei de var`. Lemnul
era umed [i \mpro[ca mici pic`turi verzi. Aristide, cu blana
ud`, dormea la picioarele mele.

– |n fond, ce fel de femeie este aceast` Sandra?
– Ce fel de femeie? repet` François. Vis` pu]in, apoi

chipul p`ru luminat de lic`rirea focului. Dar este minunat`!
spuse simplu.
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M-am sim]it prost [i nu [tiam de ce. |mi priveam so]ul cu
curiozitate.

– Este foarte frumoas`?
– Foarte, spuse François.
– Poveste[te.
|ncepu s` râd`. P`rea fericit.
– Nu este nimic de povestit. Este frumoas`, s`n`toas`,

plin` de via]`.
Doream s` m` arunc \n bra]ele sale, s`-i acop`r gura cu un

s`rut, pentru a nu-l mai auzi vorbindu-mi despre Sandra.
Mi-am l`sat capul pe um`rul lui. |mi mângâia distrat p`rul cu
mâna. Mâna pe care o avea pentru Aristide. Iar acel nume
revenea \n toate frazele: „Sandra, Sandra, Sandra“... Apoi \mi
respinse \ncet capul.

– Este târziu. Mor de somn.
Am r`mas cu câinele. Ochii s`i \mi spuneau:
– Nu te duci s` dormi cu st`pânul?
Ordinea lumii i se p`rea r`sturnat`.
– Nu m` mai iube[te, Aristide, nu m` mai iube[te.

Iube[te o fat` brunet`, care vorbe[te o limb` pe care n-o
\n]eleg.

|mi venir` \n minte ni[te am`nunte:
– Nu mi-a spus cu cine a mâncat de prânz, miercuri... A

fost cu ea! O \nso]e[te peste tot, sub pretextul c` este
traduc`torul s`u [i c`-l reprezint` pe editor... dar \n realitate,
pentru c` este fericit cu ea! Alalt`ieri, s-a \ntors la ora dou`
diminea]a... a fost cu ea!
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François. Modul s`u de a iubi, care crezusem c` devenise
al meu. Ochii, mâinile, gura lui François. De zece ani, ar fi
trebuit s` m` gândesc c` asta se va \ntâmpla \ntr-o zi. {i iat`.
Aveam aici explica]ia subitei sale melancolii. Poate nu [tia
\nc` nimic precis despre sentimentele sale, poate nu b`nuia
c` o iubea... Doream s` strig, s` plec, s` plâng, s`-l chem pe
François \n ajutor. Dar trebuia s` \ncetez s` m` fr`mânt. Nu
puteam tr`i cu acea imagine a lui François, \ndr`gostit de o
alt` femeie. François \ndr`gostit de Pantera din Mantova. Ce
ridicol! Dar n-o iubea, nu era posibil. Poate \i era amant...

Am ro[it ca o feti]`...
Ca \n fiecare sear`, am dus câinele \n cu[c`. Am \ncuiat

casa. Am b`ut un pahar cu lapte \n buc`t`rie. Am \ntredeschis
u[a Elizabethei. Fiica mea dormea ca o mic` vietate lini[tit`.
Am r`mas mult timp \n baie. Am intrat \n camera noastr` ca
o hoa]`. Speram din toat` inima s`-l g`sesc pe François
adormit. M-am strecurat \n pat.

– Am crezut c` nu vei mai veni niciodat`, dragostea mea.
{tiam c` m` iubea [i era gata s` plâng. Mâna sa o c`uta pe

a mea [i nu g`si decât un mic pumn strâns. Dar, blând,
\ncepu s`-mi mângâie degetele. Sub aceste mângâieri
familiare, mâna mi se deschise.
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Capitolul 2

A doua zi diminea]`, f`cându-mi lene[` toaleta, m-am
decis s` m` duc s`-l iau de la birou pe François, pentru prânz.
Nu se punea problema s` merg s`-l surprind sau s`-l
urm`resc. Nu, noaptea \mi risipise nelini[tile. Doream pur [i
simplu s`-l v`d, s` m` bucur de zâmbetul lui când m` vedea
intrând, s` m`nânc de prânz, \n fa]a lui, pe terasa \nsorit` a
unui restaurant. Din când \n când, \mi va face cu ochiul, \[i
va pune mâna peste a mea [i vom fi ferici]i. |i voi \ncredin]a
pe timpul zilei casa [i pe Elizabeth, b`trânei noastre
Hortense.

Am deschis fereastra b`ii, iar zgomotul apei care curgea \n
cad`, se r`spândi \n aerul albastru al gr`dinii. |n fa]a u[ii de la
buc`t`rie, Hortense cur`]a maz`re, \n timp ce o supraveghea
pe Elizabeth, care se juca pe malul pârâului. Feti]a arunca
priviri pe furi[ spre cas` [i-[i muia piciorul gol \n ap`.



– Te v`d, spuse Hortense, e[ti pozna[`, dar vei r`ci.
– M` distrez, dar nu m` ud, r`spunse [treng`ri]a.
– Dac` vii lâng` mine, \]i voi povesti „P`rul de aur“.
Elizabeth p`r`si pârâul [i se \ndrept` ]op`ind spre cas`.

M-am aplecat peste fereastr`.
– Hortense, plec la Paris, s` iau masa de prânz cu

domnul.
B`trâna femeie \n`l]` capul:
– Doamna [i domnul se \ntorc la cin`?
La asta nu m` gândisem. Poate François va vrea s` ie[im.

Sim]eam dorin]a de a face nebunii.
– |n principiu, ne \ntoarcem. Dar poate \]i voi telefona

dup`-amiaz`.
Am \nchis fereastra [i am deschis-o din nou, pentru a o

ruga pe Hortense s`-mi calce taiorul albastru.
Mi-am scos c`ma[a de noapte, gândindu-m` c` era prima

c`l`torie pe care o f`ceam la Paris, de la \ntoarcerea din
vacan]`. M-am z`rit \n oglind`. M` g`seam frumoas`.
Zâmbeam când m-am strecurat \n ap`. Baia era extrem de
pl`cut`. Soarele care trecea prin geam, se juca pe ap` [i m`
preg`team s`-mi \ntâlnesc iubitul.

Evident, taiorul albastru era pu]in cam elegant pentru
autobuzul de Chauvry. Dar va fi perfect pentru prânz [i
destul de bun pentru o ie[ire nocturn`.

|n fa]a buc`t`riei, Elizabeth asculta povestea p`rului de
aur. Ridic` ochii spre mine [i-mi spuse cu admira]ie:
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– Oh! e[ti toat` albastr`!
Am f`cut-o s`-mi sar` \n bra]e, am s`rutat-o [i am l`sat-o jos.
– O zi bun`! le-am spus cu veselie, p`r`sind gr`dina.
Pe drum, un biciclist mi-a trimis un s`rut [i i-am zâmbit.
Nu era ora dou`sprezece [i jum`tate când am intrat \n

biroul lui François. Domni[oara Reine, secretara, p`ru mirat`
s` m` vad`. François tocmai plecase s` ia prânzul cu Sandra.

– L-a]i ratat cu câteva minute.
M-am sim]it stupid`.
– Va fi dezolat, continu` secretara. M`car dac` a[ [ti unde

s`-l \ntâlni]i. Dar mi-a spus doar c`, la ora patru, va fi la Casa
scriitorilor. Poate fi sunat acolo \n caz de nevoie. Are un
comision...

N-am mai ascultat ce spunea. Cu câteva zile mai \nainte, a[
fi l`sat s` mi se vad` nemul]umirea, f`r` gânduri ascunse. Pe
atunci, lucrurile erau f`r` urm`ri. Un prânz ratat cu François,
era doar un prânz ratat. Numai \ntâmplarea mi s-ar fi p`rut
r`spunz`toare de aceast` nepotrivire. {i, la ora patru, i-a[ fi
telefonat lui François pentru a-i da \ntâlnire.

Dar, \n ziua aceea, era \ntâi septembrie. Nu mai aveam
siguran]a incon[tient` a oamenilor ferici]i. Acum, m`
str`duiam s` iau lucrurile \n mod firesc. {i aceast` str`duin]`
\mi ar`ta \n ce m`sur` eram de tulburat`. François mi s-a
p`rut ca o fiin]` nou`, extrem de viguroas`, pe care am
crezut c`-l cunosc \n timpul acestor ani...

Domni[oara Reine t`cuse. I-am zâmbit, pentru c` avea un
aer uimit. I-am spus:
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– Mul]umesc, domni[oar` Reine, la revedere, domni[oar`
Reine [i, am plecat.

Am mâncat de prânz \ntr-o braserie care mirosea a ap` de
vase. Nu m-am gândit la nimic. Doar pu]in la ziua mea irosit`.
A[ fi putut trece pe cheiul Grande-Augustins, pentru a aerisi
apartamentul. A[ fi putut da o fug` pân` la galeria lui Patrice.
A[ fi putut face cump`r`turi pentru Elizabeth... Dup` ce am
mâncat, am luat autobuzul. Tot drumul, am r`mas \n
picioare.

|mpingând bariera de la cap`tul gr`dinii, le-am v`zut pe
Hortense [i pe Elizabeth, a[ezate \n fa]a casei. B`trâna femeie
citea. Elizabeth, a[ezat` pe un taburet, asculta cu b`rbia \n
mâini [i coatele pe genunchi.

– „... tot palatul s-a trezit cu prin]esa: fiecare se gândea
s`-[i \ndeplineasc` sarcinile; dar, cum nu to]i erau
\ndr`gosti]i, mureau de foame“.

Hortense [i Elizabeth \ntoarser` capul spre mine. Chiar [i
\n fa]a Hortensiei, voiam s` par degajat`. Am spus surâzând:

– E[ec, n-am avut noroc!
– Doamna nu l-a g`sit pe domnul? Domnului \i va p`rea

r`u! mi-a spus Hortense, \nchizând „Basme“ de Perrault.
M-am aplecat spre Elizabeth.
– Tata [i cu mine ne-am jucat de-a v-a]i ascunselea,

scumpo.
– {i l-ai g`sit?
– Nu.
– S-a ascuns bine.
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– S-a ascuns foarte bine.
– Atunci,  te vei juca \mpreun` cu mine!
– Nu, nu, r`]u[ca mea frumoas`, te voi desena!
– Iar! spuse ea cu un aer dezolat.
Dar n-am auzit aceast` u[oar` dezam`gire. Voiam s` câ[tig

timpul pierdut. Curând, frunzele moarte acoperir` p`mântul
\n jurul meu. Creionul uitase feti]a.

Nu f`ceam nimic bine.
– Du-te s` te joci, i-am spus.
Nu puteam s` desenez. Visam \n fa]a hârtiei [i gândurile

nu erau frumoase. M` gândeam s`-i \ntind o capcan` lui
François... L`sându-l s` vorbeasc`, poate voi afla adev`rul...
Era suficient s` tac. Erau pu]ine [anse ca domni[oara Reine
s` aib` nevoie s`-l sune la Casa scriitorilor. Oare ce voi face
dac` \mi va spune:

„Am mâncat de prânz singur, \n grab`?“
„Nu, François, [tiu c` min]i“.
Oare unde luase prânzul cu ea? {i ce f`cuse pân` la ora

patru? Mi-am aranjat brusc lucrurile. Voi t`cea. |l voi l`sa s`
vorbeasc`. Voi vedea dac` \mi va spune adev`rul.

Dar când ma[ina s-a oprit \n fa]a casei, mi-a fost ru[ine de
bietul meu [iretlic. Am vorbit prima.

– Te-am ratat cu dou` minute, de diminea]`, pentru
prânz.

– De diminea]`? Ai venit la Paris? Dac` a[ fi [tiut! La ce or`
ai trecut pe la birou?
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– Pe la dou`sprezece [i jum`tate.
– |mi pare r`u. Sandra a venit s` m` ia. Am dus-o la prânz

la Lasserre. Este singura zi \n care am p`r`sit biroul \nainte de
ora unu.

– A]i mers la Lasserre?
– Da. Voia neap`rat s` vad` acoperi[ul rabatabil, i se

vorbise despre el la Roma. L-a f`cut s` se deschid` de trei ori!
Dar de ce nu mi-ai spus nimic?

– Nu ]i-am spus nimic, pentru c` de diminea]` am dorit
brusc s` vin s` te \ntâlnesc.

– S`rmana mea iubit`! {i ai f`cut toat` aceast` c`l`torie
degeaba, \mi pare r`u!

P`rea sincer.
– Data viitoare, telefoneaz`, mi-a spus, urcând \n camer`.
F`r` \ndoial`, regreta c`l`toria mea ratat`. Nu fusese

indiferent. Nu aveam nimic s`-i repro[ez. Dar [i eu a[ fi vrut
s` v`d acoperi[ul rabatabil. Sim]eam c` odihna mi se
terminase [i c` noaptea [i diminea]a nu fuseser` decât un
armisti]iu. Niciodat`, mai \nainte, nu-l observasem pe
François. Eram u[or de ghicit unul pentru cel`lalt [i, pân` la
momentele de indispozi]ie, totul era manifestarea iubirii.
Tr`iam f`r` cochet`rie [i f`r` masc`. |i spuneam „E[ti un
monstru“, când \[i l`sa cravatele s` zac` pe pat, sau când se
\ntorcea f`r` s` anun]e. Dar asta voia s` spun`: „Sunt fericit`
c` acest monstru este al meu [i c` este un so] bun“.

Devenind nefericit`, m` sim]eam devenind de-o pruden]`
nesfâr[it`. Nu voi \ndr`zni niciodat` s`-l cople[esc pe

SEPTEMBRIE NESIGUR 19



François cu \ntreb`ri. „M`rturise[te-mi! Jur`-mi!“ sunt
cuvinte de femeie lini[tit`. |mi era team`. Team` s` [tiu.
Team` s`-l pierd. Team` de acest str`in de care eram
\ndr`gostit` [i care, poate, nu m` mai iubea.

– Sâmb`ta viitoare, d`m un cocteil pentru cartea Sandrei,
mi-a spus François \n timpul cinei.

Cât de prezent` era!
– I-a ap`rut cartea? l-am \ntrebat.
– Va ap`rea \n ajun, sau cu o zi mai \nainte.
Ridic` ochii spre mine.
– Vei veni?
– Cu siguran]`, iubitule... Cum trebuie s` m` \mbrac?
– S` te \mbraci? a spus François uimit. Dar n-are

importan]`. {tii \ntotdeauna perfect ce trebuie s` por]i.
Era adev`rat: pân` atunci, am crezut mereu c` [tiu. Nu

i-am pus niciodat` \ntreb`ri de acest fel. Dar eram atât de
tulburat`, \ncât subit, totul \mi devenea dificil.

Pentru prima dat` de când \l cuno[team pe François, nu
i-am spus tot ce gândeam. Pentru c`, pentru prima dat`,
teama mea mi s-a p`rut fondat`. Mai fusesem deja geloas`.
Dar François nu era dintre acei so]i care-[i \n[al` so]iile
trebuind s` aib` grij` ce se va spune despre asta. {i \l sim]eam
al meu. Când \l \ntrebam „M` iube[ti oare?“ era pentru c`
[tiam c` putea r`spunde: „Da“.

Când am \nceput s`-mi pun realmente aceast` \ntrebare,
am t`cut.

François a \nceput s` vorbeasc`:
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– Verneuil s-a dezl`n]uit. A invitat nu [tiu câ]i oameni la
Elysées-Matignon.

– Unde?
– La Elysées-Matignon.
– Ce este asta?
– Nu [tii? exclam` François ca [i când descoperea cu

triste]e incultura mea. Dar este un fel de club, \n care merg
oamenii de cinema, se v`d peste tot fotografii, toat` lumea
vorbe[te...

– Asta schimb` obiceiurile!
– Mai degrab`! spuse François râzând.
Revedeam cocteilurile demne [i solemne de la Editura

Secolului. Bufetul era aranjat \n holul mare de recep]ie [i
secretarele f`ceau pe tinerele fete ale casei, plimbându-se cu
farfurii cu fursecuri printre cei ale[i. Se invita pu]in  [i, spre
deosebire de alte edituri, numai oameni care se ocupau de
literatur`.

– Dar, dac` Verneuil invit` atâta lume, va cheltui banii s`i
dragi?

– Va cheltui chiar foarte mult, spuse Francois. Dar asta \l
amuz`. Cred c` ar face orice pentru ea.

„Dar tu, François, m-am gândit, n-ai face orice pentru ea?“
|n ziua cocteilului, am plecat la Paris cu François. Mi-am

petrecut diminea]a pe cheiul Grands-Augustins, cu femeia de
serviciu. Am mers din \nc`pere \n \nc`pere, c`utându-mi
amintirile. Am tr`it aici ani de zile cu François [i nu [tiam c`,
de cealalt` parte a Alpilor mi se preg`tea nefericirea.
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Nefericirea? Am ridicat din umeri. Nu mai [tiam. Nu aveam
nici o dovad`. Suportam o atmosfer`, atâta tot. Nici m`car
n-o cuno[team pe Sandra...

– Trebuie s` [terg geamurile, doamn`? m-a \ntrebat
femeia de serviciu.

Am fost ocupat` cu ea pân` la ora prânzului. François
m-a dus \ntr-un bistrou mic, la dou` imobile de casa noastr`.
Era foarte agitat.

– Nu po]i s` [tii cât de frumoas` este coperta de la
„Sandra [i a [aptea art`“.

– Nu mi-ai adus un exemplar?
– Am uitat. Am atâtea lucruri de f`cut, ast`zi. Imagineaz`-]i

un fond albastru...
– Ce comanzi?
– Cum? N-are importan]`, \mi este egal. Cu o mic`

fotografie adorabil` a Sandrei.
– S` trec s` te iau de la birou?
– Nu. Trebuie s` fiu la Elysées-Matignon devreme, pentru

a vedea dac` totul merge bine. Vino direct pe la ora [ase.
M-am sim]it invitat`. Invitat` de so]ul meu [i o alt`

femeie...
Dup` prânz, am urcat \n apartament. François se ducea cu

siguran]` s-o \ntâlneasc`... M-am sim]it nelini[tit`. Brusc,
m-am gr`bit s-o cunosc. Am scos un mantou [i o rochie
galben` ca banana. Nuan]a era ca a p`rului meu [i m`tasea
fo[nea u[or romantic la fiecare pas. O tân`r` fat`, la primul
s`u bal, nu ar fi fost mai tem`toare decât eram eu. Am
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a[teptat ora cinci [i jum`tate. M` temeam s` ajung prima.
Dar, privind invita]ia pe care mi-o l`sase François, am v`zut
c`, totu[i, cocteilul \ncepea la ora cinci.

Coborând din taxi pe bulevardul Gabriel, l-am \ntâlnit pe
Patrice Levan.

– Scumpo, mi-a spus ridicându-mi mâneca [i
\ndep`rtându-mi m`nu[a pentru a s`ruta un col] de piele,
semeni cu o pr`jitur` cu miere.

Nu se poate imagina osteneala pe care [i-o d`dea Patrice
pentru a face s` se cread` c` nu-i pl`ceau doar b`rba]ii. Este
un ultim ap`r`tor al galanteriei. De altfel, compania femeilor
\i era probabil pl`cut`. Mai ales dac` erau elegante [i distinse,
pentru c` era snob. Am fost foarte fericit` s`-l \ntâlnesc,
aveam mult` prietenie pentru el [i preferam s` nu abordez
cocteilul singur`.

– E[ti blond` la p`r, la rochie [i la piele. Ar trebui s` te
a[ezi \n fa]a unei oglinzi [i s` pictezi imediat toate aceste
lucruri. Vei vedea c` vom face avere.

Complimentele le fac pe femei s` râd` [i le destinde.
Patrice nu avea nevoie de mine pentru a face avere. Eu aveam
nevoie de el. Tinere]ea [i misterul viitorului meu \i pl`ceau.
Era un juc`tor, ai c`rui cai erau tineri pictori.

– Ai lucrat bine la Cap-Ferrat?
– A[a cred.
– Va trebui s`-mi ar`]i asta foarte repede.
{i-a pus mâna pe um`rul meu [i am intrat \n club. M-am

v`zut \n oglinda de la u[`. Eram frumoas`. Micul grom m`
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considera de asemenea frumoas` [i \l invidia pe domnul care
m` \nso]ea, f`r` s` b`nuiasc` faptul c`, acesta din urm`,  l-ar
fi preferat pe el. I-am zâmbit micului grom, pentru c` eram
frumoas`. I-am zâmbit lui Patrice, pentru c` m` considera
talentat`. Via]a mi s-a p`rut frumoas` [i am coborât scara spre
sala de unde urca zgomot de voci.

{i am v`zut-o.
Pe un fond de plante verzi [i de flori, se afla Colombina.
Era mai pu]in \nalt` decât mi-o \nchipuisem, dar zvelt`, cu

forme lungi, talie fin`, umeri rotunzi [i un piept la fel de
bogat pe cât de amplu descoperit. Avea acea piele creol` a
fetelor de la Mediteran`. Ochii erau mari, negri, umezi [i
impresionan]i. P`rul negru \i c`dea \n valuri mici pe fa]` [i
aluneca \ntr-o singur` spiral` mai jos de decolteul totu[i
foarte adânc. O rochie dintr-o ]es`tur` foarte sub]ire,
argintie, cu jup` de dansatoare [i un corsaj derizoriu, o
rochie nes`buit` pentru aceast` or` a zilei, o desemna \n
ochii tuturor ca regina s`rb`torii.

Iar apoi [i pe François, care era foarte aproape de ea.
Nu m` mi[casem.
– V`d deja portretul pe care i-l vei face, \mi spuse Patrice

la ureche.
Dar \ns`[i perfec]iunea Sandrei m` descuraja. Avea o

frumuse]e descurajatoare, total`. Nimic aspru, ci un echilibru
adorabil [i viu. Aceast` frumuse]e bucura ochii [i reducea la
t`cere r`utatea.
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Ridic` subit spre François o privire tandr` [i fericit` [i-i
puse mâna pe bra]. L-am p`r`sit pe Patrice [i m-am \ndreptat
spre ei. François m-a v`zut [i a scos o exclama]ie:

– Iat`-te! |n sfâr[it, v` ve]i cunoa[te.
Tân`ra femeie m-a privit [i m-a recunoscut. François n-a

avut nevoie s`-i spun` cine eram. Veselia care-i lumina
chipul, f`cu loc unei seriozit`]i atente. Dar, imediat,
Colombina ap`ru din nou. Bucuria \i izbucni, \ntinse bra]ele
spre mine [i m` lu` de mâini. Printre cuvinte am \n]eles c`,
probabil, eram cea mai frumoas`, cea mai fermec`toare, cea
mai amabil`. |mi strângea mâinile cu bun`voin]`. {i m` aflam
sub vraja ochilor, vocii [i  acelui obraz creol, pur ca un obraz
de copil. Mut`, intimidat`, mi se p`rea c` eram str`in` [i nu
g`seam nimic de spus.

– Drag` prieten`, ]i-o fur o clip` pe mica noastr` minune,
mi-a spus Sylvain Verneuil, luând-o cu el.

François vorbea \n mijlocul unui grup. Ascultându-l, o
tân`r` femeie lua noti]e. Patrice disp`ruse. Era cald. |n fa]a
mea, o mul]ime cople[itoare. |n spatele acestui zid de
oameni elegan]i [i \nfometa]i, se afla probabil o fa]` de mas`
alb`, cu farfurii [i pahare schimbate ne\ncetat de chelneri
sc`lda]i \n transpira]ie. Am s`rutat femeile. Am strâns mâinile
b`rba]ilor. M`car oamenii erau mul]umi]i s` se \ntâlneasc`.
Era unul dintre primele cocteiluri ale sezonului. Femeile
ar`tau fe]e de nerecunoscut sub bronzul din vacan]`,
\ntre]inut cu grij`. Intelectualii aveau un aer sportiv. Am auzit
vorbindu-se engleze[te la stânga mea, italiene[te la dreapta.
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Un cablu de radio mi s-a \nf`[urat \n jurul tocului. „Face]i loc!
L`sa]i-ne s` trecem!“ strigau doi tineri \n blugi, \nc`rca]i cu o
camer` portativ` de luat vederi [i cu un flash enorm.

– Te g`sesc pu]in cam slab`, \ngera[ule, mi-a spus o voce
la ureche.

Era Colombe Verneuil, so]ia lui Sylvain. Inteligent` [i
r`ut`cioas`, se \mbr`ca perfect, f`r` s` poat` face uitat
profilul de dihor. Ea \ns`[i nu-l va uita niciodat` [i asta \i
explica agresivitatea. Trecuse de patruzeci de ani [i, \n
intimitate, m` trata cu o condescenden]` rece. |n public, \mi
vorbea ostentativ despre „femeile de vârsta noastr`“.

– Pu]in cam slab`, repet`, \nghi]ind un fursec.
– F`r` \ndoial`, ai dreptate Colombe.
– Ei haide! Bine\n]eles c` am dreptate. Nici nu s-ar spune

c` te-ai \ntors din vacan]`! Ai o min` foarte [tears`.
Nu era adev`rat, sim]eam c` voia s` m` intimideze.
– Dar dumneata, Colombe, e[ti senza]ional`! Nu [tiu cum

faci, dar nu s-ar spune c` \mb`trâne[ti! Zâmbetul \mi era prea
stupid pentru ca o femeie de fine]ea Colombei s` se \n[ele.
Schimb` discu]ia:

– Ai v`zut nou-n`scutul? spuse, ar`tând \n vitrin` „Sandra
[i a [aptea art`“, str`lucind toat` de lac proasp`t.

– Frumos, nu-i a[a? continu` Colombe. Eu care ador
limba italian` [i m` tem de traduceri, trebuie s` m`rturisesc
totu[i c` cea a lui François este perfect`. A prins imediat
caracterul acestei fete. Se pare c` ai v`zut-o destul de mult?
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– Tocmai am cunoscut-o, am spus, f`r` s` m` gândesc.
– Nu? a spus Colombe, care o [tia perfect. Vei vedea, este

foarte amuzant`. François ]i-a spus-o probabil. M-am distrat
foarte mult când am v`zut-o la Roma. Timp de trei zile...
dup` aceea, m-a f`cut s` casc de plictiseal`. Poate sunt
preten]ioas`...

– Poate.
– Da, [tiu. Sylvain se afl` \nc` sub vraja sa! Dar b`rba]ii au

un punct de vedere diferit! a spus râzând.
M` luase de bra] cu afec]iune, ca pentru a-mi m`rturisi un

lucru pl`cut. Mâna usc`]iv` m` strângea ca un cle[te:
– S-a hr`nit cu cartofi cruzi, a mers descul]` pân` la

cincisprezece ani, a \nv`]at s` citeasc` la primul ei rol [i
b`rba]ii g`sesc asta minunat!

– {i eu, am spus \ncet.
Colombe se opri.
– E[ti fermec`toare, f`cu, l`sându-mi bra]ul.
Se \ndep`rt` zâmbind.
Am \ndr`znit o privire spre grupul care o \nconjura pe

Sandra. François o ]inea de bra] [i o prezenta lui Marie de
Maurieu. Cineva cerea o poz`. François a vrut s` se
\ndep`rteze. Sandra l-a re]inut lâng` ea. Flashul izbucni,
iluminându-i pe François [i pe Sandra, l`sând-o pe Marie de
Maurieu \n umbr`. Aceasta se \ntoarse, p`r`sind col]ul de
lumin` al fotografilor care nu ]ineau seama de ea. Mi s-a f`cut
din nou mil` de Marie. Se uita mereu c` aceast` femeie \nalt`
[i slab` era unul dintre cei mai buni scriitori. {tiam de mult

SEPTEMBRIE NESIGUR 27



timp de la François c` era foarte bolnav` [i c`, dac` p`r`sea
deseori Parisul pentru munte, nu era doar pentru a scrie. O
admirasem foarte mult \nainte de a o cunoa[te [i am fost
foarte emo]ionat` când, la pu]in timp dup` ce ne-am
c`s`torit, François m-a prezentat ei. I-am spus complimentele
mele, pe care le-a acceptat cu o trufie rece, care m` \nghe]`.
Timp de doi ani, nu m-a recunoscut niciodat`. Apoi s-a
resemnat s`-mi accepte existen]a. Palid`, foarte slab`, avea
ceea ce se numea un „chip remarcabil“. Asta \nsemna un chip
care nu stimula nici dorin]a b`rba]ilor, nici invidia femeilor.

François avea un fel de afec]iune pentru ea. Venea deseori
s`-i vorbeasc` la birou, dar nu era niciodat` liber` pentru a
cina la noi. Venea la vernisajele mele, pentru a-i strânge mâna
lui François [i pleca f`r` s` priveasc` tablourile. Acest dispre]
mi s-a p`rut mai pu]in grosolan când am \n]eles c` nu mi se
adresa numai mie. Marie detesta toate femeile. Prezen]a lor \i
era de nesuportat. Totul \n ea le nega existen]a. N-avea nimic
s` ne spun` [i nimic s` asculte de la noi. Dar chipul i se
anima \n compania b`rba]ilor. {i ace[tia din urm` nu
\n]elegeau de ce noi n-o g`seam fermec`toare.

– Ai petrecut o vacan]` pl`cut`? am \ntrebat-o când a
ajuns \n dreptul meu.

Ignorându-mi \ntrebarea, mi-a spus cu o voce searb`d`:
– Bun` ziua.
M-am sim]it stânjenit`. Cu mina sa jalnic`, n-ar fi trebuit

s`-i vorbesc niciodat` despre vacan]`. {i apoi, \ntrebarea era
comun` [i banal`, adresat` acestei femei care se stingea cu
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distinc]ie. Subit, mi-am dat seama c` m` privea pentru prima
dat` [i am f`cut ochii mari de uimire sub privirea
p`trunz`toare [i vie care se plimba asupra mea.

– L-am g`sit pe François admirabil, mi-a spus \ncet.
De la mine, privirea \i alunec` spre Sandra [i spre so]ul

meu, apoi reveni la chipul meu. Murmur` din nou
„admirabil“ [i-mi zâmbi. Am privit-o plecând. Oare de ce era
atât de r`ut`cioas`?

– Te sim]i bine, iubito? mi-a spus François, al`turându-mi-se.
O mi[care ne \mpinse \ntr-o bre[`, spre bufet.
– Dou` scotchuri, spuse chelnerului. Este reu[it, nu-i a[a?
– Foarte.
– Sandra murea de sete! Este atât de cald. Mul]umesc,

spuse luând paharele. Poate vrei s` bei [i tu ceva?
– Pu]in` [ampanie.
– O cup` pentru doamna, v` rog.
Plecase deja, ducând pre]ioasele pahare \n fiecare mân`.

Un b`trân domn \ncercase s`-mi fure locul la marginea
bufetului. Era slab [i gârbovit. Cu siguran]`, \i era foame.
L-am l`sat s` treac`. |ncepu s` m`nânce cu poft` tartele mici
cu fragi. Scriitor, jurnalist? Nu [tiam. Dar cu siguran]` tr`ia
din pana sa. Asta \nsemna, prost. Seara aceasta \i adusese cel
pu]in câteva produse de patiserie.

Mi-am privit discret ceasul. Ora opt f`r` un sfert. Nu m`
puteam gândi s` plec \naintea lui François. Iar cocteilul era
departe de a se termina. Oamenii soseau \nc`. Un cuplu
ciudat cobora scara. Biquet, frumosul prieten al lui Patrice [i,
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Ines Levan, mama sa. Ea p`rea s` aib` o sut` de ani [i credea
\nc`, \n candoarea sa, c` adusese pe lume un b`ie]el. Nu
b`nuia via]a fiului s`u. Acesta era nebun dup` ea, o cople[ea
cu bijuterii [i bl`nuri [i era gata s` se umileasc` pentru ca
mama s`-i fie invitat` la un bal mascat. Elegant`, demn`,
p`rând  o b`trân` marchiz` de Goya, se rezema de bra]ul lui
Biquet. Biquet? Oare de unde venea? Nu [tia nimeni. De trei
ani, tr`ia cu Patrice, se vedea pu]in la Galerie, ie[ea mult [i o
\nconjura pe Ines cu aten]ii de tân`r` fat`. Sub]ire [i drept
cum numai dansatorii [tiu s` fie, m` f`cea s` m` gândesc,
prin t`cerea [i imobilitatea sa, la o pisic` egiptean`. Nu l-am
v`zut niciodat` decât \n pulover sau \n smoching. |n acea zi
avea un pulover alb brodat cu frunze de palmier. Frumuse]ea
\i era pus` \n valoare de culoarea alb` a puloverului [i de
bronzul fe]ei. |i f`cusem foarte multe portrete. Era un model
r`bd`tor [i seduc`tor, dar ie[eam trist` de la aceste [edin]e
t`cute cu un mort tân`r, care zâmbea. |mi place ca oamenii
s`-[i risipeasc` enigma, dar sfinc[ii din jurul nostru nu sunt
mereu vorb`re]i. Nu [tiu cum g`si un fotoliu [i o instal` pe
Ines. Oamenii priveau cu admira]ie aceast` b`trân` doamn`
care \[i p`stra lini[tit` anturajul, \n mijlocul dezordinii [i a
agita]iei.

M` \ndreptam spre ei, când m` opri Verneuil. M` prinse
de mân` [i m` \ntoarse spre el:

– Drag` prieten`, nu te-am v`zut nici dou` secunde \n
aceast` \mbulzeal`! Trebuie neap`rat s`-]i spun bravo pentru
culoarea rochiei dumitale!
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Am zâmbit. |mi pl`cea mult Sylvain. Este un om de afaceri
redutabil, dar un prieten sincer. {i \l plâng c` o suport` pe
Colombe de atât de mult timp.

– Bravo! repet` \nainte de a se \ndep`rta.
Clipi din ochi [i-mi spuse la ureche:
– |n ziua \n care François nu te va mai vrea, s`-mi faci un

semn!
{i plec`, \ncântat de gluma sa.
Pe la ora nou` seara, pe bufet nu mai r`m`seser` decât

scrum de ]ig`ri [i pahare goale. Iar \n sal` nu mai era decât
un pumn de persoane pe care chelnerii, frân]i de oboseal`,
[i-ar fi dorit s`-i vad` plecând.

Sandra \[i p`r`sise pantofii. Descul]`, cu p`rul desf`cut, se
\ntindea pe bra]ul unui fotoliu. Era o mic` s`lb`ticiune care
se odihnea dup` ce-[i f`cuse num`rul. Francois era prea
vesel pentru a fi b`ut doar un pahar de scotch. Sandra \mi
zâmbea adresându-mi complimente pe care le \n]elegeam pe
jum`tate.

– Sandra consider` c` e[ti o adev`rat` parizian`, mi-a spus
François.

Nu mi se p`rea posibil ca ace[ti oameni atât de relaxa]i s`
fi fost vinova]i. M-am a[ezat pe cel`lalt bra] al fotoliului [i
l-am luat de mân` pe François:

– Spune-i c` voi organiza o cin` \n onoarea ei, mar]ea
viitoare.

El \mi arunc` o privire uimit`.
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– Dar cum vei face, pentru c` locuim \nc` la Chauvry?
– Nu te nelini[ti. Asemenea probleme nu conteaz` pentru

o adev`rat` parizianc`! am ad`ugat râzând.
– Bun, a spus François [i i-a tradus fraza mea.
Din nou, Sandra m-a luat de mâini [i m-a cople[it cu

mul]umiri. Nu trebuia tradus ceea ce spunea. Am \n]eles c`
era mi[cat`. Oare de ce era mi[cat`? Propunerea mea era
fireasc`. Avea scrupule? Atingerea mâinilor care le ]ineau pe
ale mele, m` deranja; m-am \ntors spre François:

– S` plec`m, iubitule, este târziu.
François nu s-a mi[cat.
{i-ar fi dorit s-o lu`m pe Sandra cu noi. Ar fi vrut s-o

conduc` m`car la hotel. Dar am hot`rât s` nu v`d nimic.
– Vin, a spus François.
– La revedere, domni[oar`, sunt \ncântat` c` v-am

cunoscut. Totul s-a desf`[urat minunat. A[adar, pe mar]i la
ora opt [i treizeci, la mine.

Am strâns mâna Sandrei, zâmbind. Era rândul ei s`
r`mân` mut` [i descump`nit`. M-am \ndreptat spre ie[ire
f`r` s` m` preocup de Francois. M-a urmat rapid, iar eroina
serb`rii, descul]` pe mochet`, a r`mas singur` \n mijlocul
chelnerilor.
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Capitolul 3

– Este fermec`toare, i-am spus lui François, ajungând la
ma[in`. {i mult mai simpatic` decât spuneai tu!

– Am spus eu c` nu este simpatic`?
– |n sfâr[it, m-ai f`cut s` \n]eleg c` este enervant`.
– Dar este enervant`, mi-a spus François. Asta nu

\nseamn` c` nu este simpatic` [i dr`gu]`. Ce facem? ad`ug`
plictisit.

– Ei bine, vom cina! am spus, ca [i când era de la sine
\n]eles.

Am mers s` cin`m \ntr-un restaurant aproape de Champs-
Elysées. Nici lui Francois, nici mie nu ne era foame.
Restaurantul era \ngrozitor de scump [i buc`t`ria banal`. Am
ciugulit [i am flec`rit \n fa]a unui so] t`cut. Pe nedrept
atribuisem veselia lui de acum câteva minute scotchului.
Doar prezen]a Sandrei \i d`duse acea ame]eal` u[oar` [i
buna dispozi]ie. Sim]isem nevoia s`-l duc departe de ea,



\ntr-un loc care, mi se p`rea, i-ar fi pl`cut tinerei femei. {i
acum, singur` \n fa]a lui, m` surprindeam regretându-i
absen]a. François s-a animat doar când am vorbit despre
succesul cocteilului. Am plecat l`sând cuburile de ghea]` s`
se topeasc` \n cupe.

|n ma[in`, pentru a-l obliga s` ia parte la conversa]ie, am
exclamat:

– Mar]i seara, vreau s` dau o cin` foarte reu[it`, pentru
Sandra.

– Este foarte dr`gu] din partea ta, mi-a spus François, dar
mi-e team` c` asta \]i d` prea mult de lucru [i c` te face s`
pierzi unele din ultimele zile frumoase pentru a picta.

– Haide, iubitule, am replicat, \n]elege c` trebuie s` fac
ceva pentru fata asta. To]i a]i fost minuna]i cu ea, iar eu s`
stau s`-mi amestec culorile ca o egoist` josnic`. Ce va crede
despre mine?

– Oh! Sandra nu se gânde[te foarte mult la femei! exclam`
François râzând.

– Nici eu, am spus cu r`ceal`.
– {tiu câte ceva despre asta! a f`cut el, b`tându-m` pe um`r.
De ce n-am râs ca el? M-am strâns \n rolul pe care mi l-am

atribuit de tân`r` so]ie demn` [i devotat` carierei so]ului.
– F`r` s` m` ocup peste m`sur` de alte femei – de altfel,

nici de al]i b`rba]i – consider c`, uneori, trebuie s` fac
anumite lucruri, care pot s` fie utile.

– Dar \n]eleg, iubito [i-]i mul]umesc, a spus François,
brusc mohorât.
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Am mers un timp \n t`cere. |mi era greu c` nu puteam
vorbi cu François. M-am strecurat spre el pe banchet` [i
mi-am pus capul pe um`rul s`u.

– Iubito, a murmurat.
Am \nchis ochii.
Am traversat \ncet gr`dina, \n timp ce François aranja

ma[ina. Aerul era mai mu[c`tor decât la Paris. Este unul
dintre motivele pentru care se doarme bine la Chauvry. Dar
\n noaptea aceasta, \n ciuda ferestrei deschise [i a lini[tei de
la ]ar`, voi dormi oare? Terminam s` m` dezbrac  când l-am
auzit pe François \nchizând u[a de la intrare. Am r`mas la
ereastr`, cât a fost \n baie. Perdeaua de \ntuneric [i de lini[te
se destr`ma deasupra gr`dinii. Ghiceam formele arborilor,
rotundul mesei din piatr`, albul aleilor, \n timp ce suiau spre
mine suspinele micilor s`lb`ticiuni, zgomotul plantelor [i
clipocitul u[or al pârâului. U[a camerei s-a deschis. Nu m-am
mi[cat.

– François, am spus \ncet.
Când a fost lâng` mine, m-am \ntors, mi-am \ncruci[at

mâinile pe ceafa sa [i l-am s`rutat \n col]ul buzelor, acolo
unde barba, ras` de diminea]`, \ncepuse s` aspreasc` pielea.

– Cât e[ti de proasp`t`! a murmurat.
M-am \nfiorat [i François [i-a pus mâinile c`ldu]e pe

umerii mei goi. Acum auzeam toate zgomotele nop]ii [i m`
l`sam leg`nat` de ele. Restul lumii [i fantomele temerilor
mele nu mai aveau importan]`. Voi avea un somn lini[tit, pe
um`rul so]ului meu.
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– |mi place s` dorm cu tine, i-am spus, \nchizând ochii.
– Dormi deja.
Vorbea \ncet, ca pârâul. M-a ridicat \n bra]e [i m-a a[ezat

pe pat, f`r` s` rup` vraja. M-am gândit: „Este aici“, la
atingerea acelui trup lini[tit care-l veghea pe al meu.

– Este o cas` bun`, am murmurat.
Am auzit:
– O cas` foarte bun` [i vocea lui François se pierdu \n

somnul meu.
Trezindu-m`, m-am gândit cu pl`cere c`-l aveam pe so]ul

meu, pentru mine, toat` ziua. {i Elizabeth [tia c`, duminica,
tata \i apar]inea. O lu` \naintea Hortensiei, care ne aducea
micul dejun la pat. Soarele [i sunetele clopotelor din
Chauvry intrau pe fereastr`. Mirosul de ceai [i de lapte
fierbinte [i farfuria cu cornuri calde, aduceau \n camer`
amintirea fericirii naive a copil`riei [i a vacan]elor. |mbr`cat`
\ntr-un slip ro[u, imprimat cu r`]u[te albe, Elizabeth se
instal` \n apropierea t`vii. Ne pândea clipele de neaten]ie
pentru a rupe col]urile cornurilor. A[ezat pe covora[ul din
dreptul patului, Aristide ne observa cu acel zâmbet de câine
credincios, \ntotdeauna binevoitor cu st`pânii.

– Pentru c` doamna n-a spus nimic, am preg`tit un pui[or
frumos, pentru prânz.

– Bine ai f`cut, Hortense. Mâine diminea]`, vei merge cu
noi la Paris...

– Cu mine? \ntreb` Elizabeth.
– Nu, iubito, tu vei merge trei zile la familia Vergaux.
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Daniel Vergaux era scriitor la Editura Secolului [i locuia la
Montmorency cu so]ia [i cei doi copii. Era un \n]elept, nu
venea aproape niciodat` la Paris. Rela]iile de vecin`tate se
transformaser` \n rela]ii de prietenie. Se \ntâmpla deseori s`
le primim copiii, sau s` le-o trimitem pe Elizabeth.

– |i voi vedea pe Belet [i Cricri? \ntreb` Elizabeth, foarte
interesat`.

– Da, pisicu]o. |n acest timp, noi vom merge la Paris
pentru a cina cu ni[te domni foarte b`trâni [i foarte urâ]i.

– Ptiu! f`cu Elizabeth, ron]`ind col]ul unui corn.
– Pe cine invi]i? a \ntrebat François.
Dar n-am vrut s`-i spun nimic. Nu [tiu de ce, dar am vrut

ca acea cin` s` fie o surpriz` pentru el. N-a insistat.
Hortense primea \ntotdeauna cu pl`cere anun]ul unei

cine importante. Avea un nepot grozav, la care apelam.
|nainte de prânz, François a ie[it s` cumpere ]ig`ri. F`r` s`

vreau, m-am gândit: „|i va telefona“. Mi-am repro[at asta, dar
nu m-am putut \mpiedica s`-l observ. Dac` era gânditor, \mi
spuneam: „Se gânde[te la ea“. Dac` era preocupat: „Se
plictise[te cu mine“.

Dar dac` zâmbea, \i \napoiam zâmbetul [i \ncrederea mea.
|n acest timp \mi spuneam c` nevinovatul observ` mai des o
aparen]` de vinov`]ie.

Dup`-amiaz`, François se duse s-o \nso]easc` pe Elizabeth
la Montmorency [i am profitat de asta, pentru a da câteva tele-
foane. |n acest \nceput de sezon, agendele nu erau
supra\nc`rcate \nc` [i am ob]inut comesenii pe care-i doream.
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Luni diminea]a, François ne-a l`sat, pe Hortense [i pe
mine, pe cheiul Grands-Augustins [i s-a dus la birou.

Când s-a \ntors pentru prânz, casa era curat`, perdelele
atârnate, masa pus`. A iscodit, fericit s`-[i reg`seasc`
obiceiurile cotidiene. Seara, s-a \ntors cu mult \nainte de ora
cinei. Am fost fericit` s`-l v`d sosind atât de devreme, cu
toate c` prezen]a sa \mi deranja munca. |narmat` cu cear` [i
detergen]i, am redat prospe]imea mobilelor vechi, opalurilor
[i obiectelor de cristal emailat sau decorate cu camee, iar
b`rba]ii nu sunt f`cu]i pentru asemenea momente.

– |]i dai o osteneal` exagerat`! a spus cu un aer confuz,
v`zându-m` periind covorul din salon.

Am fost mul]umit` s` v`d acea stânjeneal` [i s` [tiu c`, a
doua zi, se va \ntoarce docil pentru a mânca de prânz cu
mine, ca s` nu-mi dea ni[te griji \n plus.

|ntr-adev`r, mar]i a venit pe la ora unu f`r` un sfert. Am
mâncat \n camer`, pe o m`su]` joas`. Baia era plin` cu flori.
Casa avea un aer de s`rb`toare, care trezea apetitul.

François a deschis u[a de la sufragerie [i a fluierat de
admira]ie \n fa]a mesei

– Probabil ai invitat-o pe regina Greciei [i familia Windsor!
mi-a spus. Apropo, va trebui s`-mi spui numele invita]ilor,
pentru c` am p`rut r`u inten]ionat când Verneuil mi-a spus,
de diminea]`: „Este bine, disear` la ora opt [i jum`tate,
la voi?“

– Ei bine, vor mai fi Bernard Robin, Patrice, Biquet [i
prin]esa Bertenberg.
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– Asta cine este?
– Dar o cuno[ti! Biko! Vine \ntotdeauna la expozi]iile

mele [i ai cinat cu ea la Patrice!
– Ah! da, \mi amintesc. Este \ngrozitoare.
M-a cuprins tracul. M`car s` fie cina reu[it`. |mi d`dusem

osteneala. Era suficient  atât de pu]in pentru ca o serat` s` se
\ndrepte spre o catastrof`. |n fond, poate gre[isem s` nu-l
consult pe François la alegerea invita]ilor. Mi se p`rea c`
aceast` cin` era un examen [i m` temeam s` nu suf`r un e[ec.

R`mânând singur`, am f`cut turul casei, aranjând
buchetele. Apartamentul nu era foarte frumos. Se \ntindea pe
culoare \ntunecate, de-a lungul unei cur]i interioare. Dar
meritul lui era o \nc`pere la fa]ad`. Dou` ferestre \nalte se
deschideau spre Sena [i o scar` mic` urca \n atelierul meu.
|nc`perile mai \ntunecate erau galben-l`mâie. Astfel se uita
absen]a soarelui [i de asemenea lipsa banilor din timpul
instal`rii noastre. Pere]ii erau acoperi]i cu tablourile
prietenilor. Cu excep]ia atelierului, \n cas` nu era nimic
pictat de  mine. Uneori, un desen sau o pânz` era acceptat`
pentru câteva zile \n \nc`perea din fa]`. N-o ag`]am, o l`sam
pe biblioteca joas`, pân` când era vândut` sau dat`. De
aceast` dat`, adusesem de la Chauvry portretul Elizabethei,
care mi se p`ruse mai bun. Feti]a st`tea pe un arbore
r`sturnat; \mbr`cat` cu un slip albastru ]ip`tor, mânca o
tartin` cu unt. L-am a[ezat pe biblioteca mic`, f`r` ram`, f`r`
interes pentru invita]i. Apoi, nu [tiu de ce, l-am \ntors [i l-am
pus pe jos, cu fa]a la perete.
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Mi-am g`sit pe pat rochia alb` din dantel`, pe care
Hortense tocmai o c`lcase. Cu Hortense, eram lini[tit`. |i
pl`ceau lucrurile reu[ite. M-am dus s-o v`d \n buc`t`rie. |n
mijlocul aburilor dulci, domnea peste fructe f`r` sâmburi [i
corpuri de or`t`nii [i nu accepta al`turi decât pe nepotul s`u.

– Doamna ar trebui s` fac` o baie [i s` se \ntind` o or`. O
voi trezi eu.

Am \nchis u[a domeniului acelei zei]e protectoare a casei,
autoritar` [i devotat`. Am ascultat-o, am f`cut o baie c`ldu]`,
mi-am pus rochia alb` pe un fotoliu [i m-am \ntins \n pat.

Hortense m-a scos din toropeal` cu o cea[c` de ceai.
– Este ora [ase, doamn`. L-am trimis pe Gaspard s`

cumpere ]ig`ri u[oare, pentru c` domnul va uita cu
siguran]`. I-am spus s` ia [i ni[te anemone pentru mas`,
deoarece este pu]in cam goal`.

Am b`ut ceaiul fierbinte pe ner`suflate [i i-am \ntins
cea[ca Hortensiei. Nu m` mai \ndoiam de succesul seratei. Ca
[i \n ziua cocteilului, m-am preg`tit cu grij`. François a sosit
devreme. A intrat \n camer` când m` parfumam.

– Casa este \ncânt`toare, cu toate aceste flori. Dar trebuie
s` fii moart` de oboseal`...

– Hortense [i Gaspard m-au culcat [i au f`cut totul.
G`se[ti casa frumoas`?

– N-am v`zut-o niciodat` astfel.
P`rea sincer mirat.
– M-am gândit c` trebuie s`-i primim pe str`ini cu mult`

considera]ie, i-am spus afectat`.
François a dat din cap.
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– |mi pun smochingul?
– Am cerut-o tuturor domnilor.
– Biquet va veni cu un smoching de culoarea turcoazei,

mi-a spus râzând.
– Nu \ndr`znesc s` cred asta! i-am r`spuns \ntinzându-i

mâna pentru a-mi prinde br`]ara.
A f`cut-o [i a ridicat ochii spre mine.
– E[ti foarte frumoas`.
I-am zâmbit cu timiditate. A continuat s` m` priveasc`.
– Oare te-ai gândit la ]ig`ri u[oare? l-am \ntrebat. Nu

\njura! am exclamat punându-i mâna pe gur`, admirabila
Hortense s-a gândit la asta.

Mi-a ]inut mâna la buzele lui, strângându-mi \ncheietura \ntre
degete. Am fost gata s`-i spun: „M` iube[ti?“, dar mi-a fost fric`.

|mi l`s` mâna [i se duse s` se preg`teasc`.
|naintea unei serate, cuplul care prime[te are de ales \ntre

dou` temeri, aceea de a nu fi gata la timp [i, aceea de a fi gata
prea devreme. |n acea sear`, noi am fost gata prea devreme.
Ne \nvârteam prin apartament, din sufragerie \n salon, de la
u[a  buc`t`riei la oglinda din baie. François \ndrepta o ram`,
\ntredeschidea sau \nchidea o fereastr`, \[i verifica nodul de
la cravat` \ntr-o oglind`. Eu puneam scrumiere pe m`su]ele
joase, schimbam o floare \n vaz`, alergam s`-mi dau cu o
pic`tur` de parfum. Primul sunet al soneriei ne reuni \n salon.

Erau Patrice [i Biquet, mereu punctuali. Biquet nu-[i
pusese un smoching de culoarea turcoazei, ci ecosez [i,
v`zându-i intrând pe amândoi, nu m-am putut st`pâni s` le
spun c` erau frumo[i.
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I-am dus \n atelierul meu, deoarece era ora [i anotimpul
\n care soarele disp`rea l`sând un grilaj roz pe râu.

Patrice n`v`lea \ntr-o cutie cu desene; Biquet, cu un pahar
\n mân`, privea t`cut Sena [i François \mi servea o cup` de
[ampanie când am auzit-o pe prin]es` sco]ând exclama]ii \n
timp ce urca mica scar` de lemn.

– Ce paradis! N-am mai fost niciodat` aici, dar voi veni \n
fiecare zi. Este divin, drag`! Când m` gândesc c` sunt \n
atelierul dumitale! Oh! drag` Levan, ce bucurie! {tiam c`
trebuia s` fie aici o dansatoare spaniol`, dar nu [tiam c` voi
avea pl`cerea s` te v`d, prietene!

Vârsta [i na]ionalitatea prin]esei erau greu de l`murit.
Colombe, care dep`[ise o anumit` limit` fa]` de ea,
pretindea c`-i v`zuse pa[aportul [i-i d`dea [aptezeci [i [ase
de ani. Ca s` fim drep]i, probabil trecuse cu pu]in de [aizeci.
Era o b`trân` tân`r` femeie, al c`rui chip era bine pudrat, iar
toaletele de m`tase aminteau de marchiza de Priola.
Marchizul murise \n urma unei c`deri de pe cal, la \nceputul
c`s`toriei. Ea \[i petrecuse via]a singur` \n Daimelerul negru [i
auriu, f`r` copii, plin` de bani, neadaptat` [i binevoitoare. Intr`
\nf`[urat` \n [alul de hermin`, cum nu se vede decât \n operete.

– Ce rochie frumoas`! spuse, oprindu-se \n fa]a mea. Cine
]i-a f`cut-o?

– Nimeni.
– Mic` ascuns`! spuse amenin]ându-m` cu degetul. Am

recunoscut marca! So]ia dumitale are dreptate s` nu dea
adresele bune, ad`ug` adresându-se lui François.
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|n candoarea de miliardar`, nu punea nici o mali]iozitate
\n aceste cuvinte.

Atmosfera se r`ci la sosirea familiei Verneuil. |n ciuda
l`comiei lui Sylvain, decis s` petreac` seara \n mod agreabil,
mi-a revenit tracul. Am \nceput s` m` \ndoiesc de vinurile
mele excelente [i de fine]ea piureului de morun, cu usturoi
[i ulei de m`sline. Prezen]a Colombei m` f`cea s` m` simt
stânjenit`. |[i plimba privirea mioap`, str`lucind de -
rea-voin]` peste pere]i [i peste noi to]i.

Brusc, mi-am dat seama c` Sandra se afla lâng` mine.
Discret`, aproape timid`, era \mbr`cat` \n catifea neagr`.
Corsajul ridicat [i mânecile moderate ale rochiei de culoare
\nchis`, \i d`deau aerul unei tinere fete melancolice. Dantela
mea mi se p`ru demn` de o nunt` de ]ar`. Plantat` \n fa]a
Sandrei, prin]esa o privea f`r` jen`.

– Cine este aceast` minune? Este oare dansatoarea
noastr` de flamenco?

Am v`zut-o pe Colombe râzând. Colombe se distra foarte
mult \n lume. Cel mai mic lucru ridicol, o bucura teribil. A[a
c`, râse cu ochii ca o femeie bine crescut`, care  \nv`]ase ipocrizia
odat` cu ortografia, echita]ia [i modul de a mânca pe[tele.

– Nu este dansatoare, Biko drag`, i-am spus prin]esei.
Am luat-o pe Sandra de bra] pentru a i-o prezenta. Bra]ul

era moale ca al Elizabethei.
– Este o mare tân`r` actri]` italianc`.
Era normal ca familia Robin s` soseasc` ultima. Bernard

Robin era produc`tor de cinema [i trebuia s`-[i justifice
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reputa]ia de b`rbat surmenat. La ora nou` [i zece, \[i f`cur`
o intrare remarcabil`. Era un b`rbat \nalt [i gras, impulsiv.
Nu-l puteai vedea f`r` s` te gânde[ti: „Iat` un domn important“.

Cu patru ani \n urm`, se c`s`torise cu \ncânt`toarea fat`
care f`cea reclam` la un aperitiv la mod`. Ingenua \[i
imaginase c` va deveni star. Dar importantul s`u so] i-a f`cut
câte un copil \n fiecare an, pentru a o ]ine departe de
studiouri, unde prefera s` se mi[te singur.

– Am v`zut un film indian senza]ional! repeta mica
femeie, aprinzându-[i o ]igar`. Eram [ase \n sala de proiec]ie,
a fost grandios.

– Iart`-ne, drag` prieten`, c` am sosit atât de târziu, a spus
Bernard Robin, luându-mi mâna [i ]inând-o \n ale sale. Era
capital pentru mine s` v`d asta.

Nu-mi l`s` mâna, fiind dintre acei b`rba]i care-[i
imagineaz` c`-]i  face pl`cere s` te ating`.

Am reu[it s` m` eliberez, pentru a termina prezent`rile.
Mica Robin privea cu satisfac]ie ]inuta modest` a Sandrei. Ea
\ns`[i purta o redingot` din satin verde care, cu siguran]`, va
fi la mod` câteva s`pt`mâni mai târziu.

– Doamna este servit`, a spus Gaspard.
|n clipa coborârii spre sufragerie, Sandra \[i desf`cu

catarama cordonului. |ndep`rt` un fel de bolero [i ap`ru
\ntr-un corsaj decoltat. Un boboc de trandafir, cu petalele
\nc` strânse punea o pat` ro[ie \ntre sâni. {i aceast` floare,
\nc`lzit` la pieptul s`u, animat` de r`suflarea sa, va fi inima
seratei.
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|mi place s` privesc via]a, pentru a-i repro[a c` m` face
uneori s` suf`r. Poate eram prima dintre victimele sale. Dar
nu cuno[team gelozia \n fa]a frumuse]ii femeilor.

Fiecare dintre noi a primit \n felul s`u frumuse]ea Sandrei.
Numai Biquet continua s` priveasc` t`cut Sena. Colombe [i
mica Robin s-au limitat la triste]e. Prin]esa s-a entuziasmat cu
voce tare. B`rba]ii nu spuneau nimic, priveau. François se
str`duia s` se uite \n alt` parte.

Masa rotund`, Charles al X-lea, devenise o mas` oval`.
Le-am explicat invita]ilor c`, serata fiind dat` \n onoarea
Sandrei, o voi l`sa s` prezideze. L-am a[ezat pe Robin la
dreapta sa [i pe Verneuil la stânga. Am sim]it prea târziu c`
era ciudat s-o v`d pe Sandra prezidând \n fa]a lui François.
Am observat, din nou, un zâmbet \n adâncul ochilor
Colombei. Prin]esa se afla la dreapta st`pânului casei,
Colombe la stânga. Biquet [i cu mine de-o parte, Patrice [i
tân`ra so]ie a produc`torului de cealalt`, ocupam locurile de
la mijloc.

|nceputul cinei fu pu]in rece. Nu se auzeau decât
exclama]iile prin]esei.

– Dr`gu]` \nc`pere! Frumoas` mas`! Oh! frumoas` tav`
veche!

Ca to]i cei care tr`iau \n palate, afecta un gust foarte
pronun]at pentru c`su]e.

– S` [tii c` voi face un film pentru dumneata, i-a spus
produc`torul Sandrei.

Aceasta i-a r`spuns printr-un murmur dezolat.
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– Prin]esa noastr` nu vorbe[te fran]uze[te, i-am explicat
cu un aer ridicol, u[or protector.

Dar vai! nefericite cuvinte. Din fiecare parte a mesei,
izbucnir` exclama]ii \n italian`. Doar doamna Robin [i cu
mine nu vorbeam aceast` limb`. Prin]esa mi s-a p`rut c` se
exprima cu un puternic accent rusesc, dar asta n-a
deranjat-o pe invitata noastr`. |n câteva minute, conversa]ia
s-a animat, au izbucnit râsete [i Gaspard a trebuit s` umple
paharele. Nu v` voi spune ce s-a vorbit \n timpul cinei. |n
mijlocul frazelor neclare, abia \n]elegeam câteva cuvinte.
Comesenii p`reau foarte ferici]i. Ca o culme a nefericirii,
l`sându-i Sandrei locul meu, \i l`sasem [i soneria electric`. La
fiecare schimbare de serviciu, trebuia s`-i cer lui Robin s`
sune pentru mine. Am v`zut u[orul amuzament din ochii
Colombei.

– Dar pentru mine este o pl`cere, exclam` grasul
produc`tor, aplecându-se spre Sandra. Era o ocazie
nesperat` de a atinge piciorul superb al domni[oarei
Tiepola.

Fermec`torul n`suc al so]iei sale se \ncre]ea [i o
plângeam.

François vorbea. Consonan]ele italiene[ti \i
transformaser` vocea. |[i sublinia vorbele cu gesturi [i
schimb`ri ale expresiei care, \n francez`, ar fi fost deplasate.
Cât de fermec`tor era! Avea mai mult` c`ldur` [i mai pu]ine
re]ineri decât \n limba sa matern`. P`rea a fi so]ul frumoasei
brunete a[ezat` \n fa]a lui, care-i r`spundea peste mas`, ca [i
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când \n fiecare sear` fusese \n acela[i loc. {i, \n fa]a mea,
cuvintele care ie[eau de pe buzele Sandrei se uneau cu cele
care ie[eau de pe buzele lui François.

A[ min]i totu[i dac` a[ spune c` nu se vorbea fran]uze[te.
P`r`sind sufrageria pentru salon, Colombe mi-a spus cu un
zâmbet u[or amabil:

– Este foarte bun, personalul dumitale suplimentar.
|n timp ce turnam cafeaua, Patrice \ncepu s` cotrob`ie.

Când descoperi portretul Elizabethei, tocmai serveam a treia
cea[c`.

– Veni]i to]i s` vede]i asta, a spus.
Chipul lui Patrice nu exprima ceva mai sincer ca atunci

când se afla \n fa]a unui tablou.
L-am privit. Pu]in \mi p`sa de atitudinea celorlal]i. Prin]esa

\[i tânguia admira]ia, familia Robin se entuziasma politicos,
ca ni[te oameni pe care pictura \i plictise[te, Sylvain \[i
pusese ochelarii.

– Este \n progres, a spus Colombe, pe un ton acru.
– Am nevoie de el, \ngera[, murmur` Patrice. Prive[te,

continu`, adresându-se lui Biquet, ca [i când noi nu eram
acolo, prive[te trupul acesta mic [i bronzat, mâna aceasta
care ]ine tartina, fondul acesta verde al ierbii [i m`rii...

– Nu, Patrice, i-am spus râzând, nu-l vei avea. Nu m` voi
desp`r]i niciodat` de Elizabeth.

– Voi pl`ti cât vei cere.
Tonul brusc brutal al lui Patrice, ar`ta sinceritatea lui.
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– Cred c` asist`m la o scen` de corup]ie, exclam`
Colombe.

François urcase \n atelier s` aduc` ]ig`ri. Cât a[ fi vrut s`
fie acolo!

– D`-mi aceast` mic` p`stori]`, relu` Patrice, \ntorcându-se
spre mine. D`-mi-o pe cât vei vrea. O voi a[eza \n camera
mea, pentru a o privi \n fiecare diminea]` [i \n fiecare sear`,
cu tartina [i cu obrazul murdar de unt!

Am scuturat din cap zâmbind. Pândeam scara de lemn [i
m` gândeam: „François, tu nu mai ai ochi pentru mine.
Nu-]i pas` de so]ie [i de feti]a ta frumoas` [i de miile de feti]e
frumoase, cu obrajii mânji]i cu unt, pe care so]ia ta le face
mereu \n gr`dina ta“.

Brusc, Sandra z`ri tabloul. Datoram probabil acest scurt
r`gaz, machiajului s`u. |n genunchi \n fa]a Elizabethei,
improviz` un cântec de admira]ie pentru feti]`. Nu-i trebuia
altceva pentru a atrage din nou aten]ia asupra sa.

– Este fermec`toare, a spus Verneuil.
– Ce vitalitate! a spus Robin.
Se terminase. François cobora cu o cutiu]` \n mân`. Serata

se desf`[ura din nou \n jurul Sandrei. Doar Patrice arunca
din când \n când o privire spre portret.

Instalat` pe mochet`, Sandra \[i scoase sandalele din
satin. Pe corsaj, bobocul devenise floare O petal` atârna,
ofilit` de c`ldur`. Dansa, cânta, ne f`cea s` relu`m refrene \n
cor. Niciodat` nu fusese atâta distrac]ie la mine.
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Sandra nu avu decât o clip` de seriozitate, când Verneuil
se duse s` caute \n serviet` primele articole despre cocteil. Se
aplec` asupra chipurilor numeroase, se plânse \n leg`tur` cu
un profil, se sup`r` pe o lumin` nepotrivit` [i se entuziasm`
f`r` jen` \n fa]a unei fotografii reu[ite.

Am privit-o pe doamna Robin. S`rmana micu]`! F`r` nici
o re]inere, l`sa s` i se vad` nemul]umirea. |i \n]elegeam
suferin]a, dar nu puteam s`-i plâng prostia [i acea lips` de
st`pânire de sine, atât de evidente.

Pe la ora unsprezece, \i d`du so]ului s`u un discret semnal
de plecare. Dar so]ul nu voia s` vad` nimic. Râdea cu lacrimi
de-o imita]ie a lui Toto, pe care-o f`cea Sandra. Chipul frumos
[i stupid al so]iei se \ntunec` tot mai mult. Prin]esei \i era cald.
Etola de hermin` alunecase, descoperindu-i spatele. Avea
câteva co[uri. Colombe fuma, privind-o cu un dezgust discret.
Biquet mo]`ia cu distinc]ie. B`rba]ii ne uitaser`, pleca]i pe
urmele Sandrei. Chiar [i Patrice se amuza foarte mult. |i
\ntâlneam uneori privirea p`trunz`toare.

M-am ridicat [i m-am dus s` aduc o tav` cu r`coritoare. M-a
urmat pân` \n buc`t`rie [i mi-a zis:

– O vreau pe Elizabeth!
I-am zâmbit.
– Elizabeth nu este de vânzare.
|n acea clip` a spus o cifr`. O cifr` care m-a uluit.

Niciodat` nu vândusem una din pânzele mele la acest pre].
– E[ti serios? l-am \ntrebat.
Mi-a r`spuns doar:
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– O vreau pe Elizabeth!
Aceast` insisten]` mi-a f`cut bine. Mi-am pus mâna pe

reverul cu dungi late ale smochingului lui Patrice.
– Elizabeth nu este de vânzare, dar... te iubesc foarte mult.
Patrice \nclin` capul, \mi lu` mâna \n ale lui, o s`rut` cu

delicate]e [i-mi spuse:
– E[ti o scorpie \ngrozitoare, o mare pictori]`, dar [i o

gazd`  fermec`toare.
{tiam bine c` nu eram o mare pictori]`. {tiam de aseme-

nea c` suma pe care mi-o oferise nu era pre]ul portretului, ci
al capriciului s`u.

– Amesteci invita]ii cu tot atâta succes ca [i culorile pe
pânz`.

– Mi se pare c` serata este pl`cut`, nu-i a[a? Ea este
seduc`toare?

– Cine?
Se amuza.
– Sandra.
– Este o persoan` uimitoare, mi-a r`spuns. Trebuie s`-i

faci portretul... [i ni[te desene... dar dac` ai putea s`-i redai
\n portret acea culoare de ambr`, re]eaua de vase de sânge
care fream`t` dedesubt... este extrem de atr`g`toare!

– Chiar [i pentru dumneata?
N-am spus bine aceast` fraz`, c` regretam deja. Niciodat`

nu-i f`cusem lui Patrice vreo aluzie la, cum s` spun?
particularit`]ile sale. Am sim]it c` tocmai d`dusem dovad` de
prost gust. Eram foarte ro[ie.

– D`-mi tava, mi-a spus Patrice.
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*** 

Când au plecat, pe la ora unu diminea]a, mica doamn`
Robin era pu]in \nseninat` de perspectiva scenei pe care i-o
va face so]ului. Acesta se va sup`ra, apoi \i va face un alt copil,
ceea ce o va mai ]ine pu]in pe s`rmana fiin]` departe de
cinema. Prin]esa m-a strâns la piept [i mi-a spus c` a fost cea
mai frumoas` serat` din via]a ei. |n fond, exagerarea unor
complimente nu sperie nici pe cel care le face, nici pe cel
care le prime[te.

– Mul]umesc, draga mea, mi-a spus scurt Colombe, f`r`
s`-mi strâng` mâna.

– Toat` lumea este cu ma[ina? a \ntrebat Robin.
– Pe Sandra o conduc eu, a spus François.
Invita]ii au protestat. Prin]esa \[i strecur` bra]ul sub al Sandrei.
– |mi revendic aceast` pl`cere, a spus. Mi-a[ repro[a, drag`

prietene, s` te las s`-]i p`r`se[ti fermec`toarea so]ie, \n
mijlocul nop]ii! O voi l`sa pe aceast` splendoare la hotelul s`u.

Admiratorii erau dezarma]i de candoarea acestei
zgrip]uroaice. Dac` a[ fi \ndr`znit, a[ mai fi s`rutat-o o dat`.

– Aminte[te-]i, \ngera[, mi-a spus Patrice la ureche, o
vreau pe Elizabeth!

|n u[`, Sandra s-a oprit.
– Sono gratissima, è stata con me troppo gentile, mi-a

spus privindu-m`.
Apoi a reu[it s` spun`:
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– Mulsumesc!
Toat` lumea a \nceput s` râd` [i s-o felicite pentru

progresele \n limba francez`.
U[a s-a \nchis dup` ei. Eram epuizat`.
– Of! asta a fost. Reu[it, nu?
– Foarte reu[it, a spus François c`scând.
{i-a scos cravata [i s-a \ndreptat spre camer`.
– Sunt foarte mul]umit de cin`, a continuat disp`rând.
Din u[`, s-a \ntors.
– Foarte.
|ncepea s` m` enerveze. Am adunat scrumierele din

salon, am \ntredeschis ferestrele [i am dus paharele la
buc`t`rie.

Câteva minute mai târziu, l-am \ntâlnit \n u[a b`ii. Era deja
\n pijama.

– Deschide-mi rochia, te rog.
A f`cut-o [i m-a b`tut u[or pe spatele gol.
– N-a [chiop`tat nimic?
– Nimic! a afirmat.
– Crezi c` va fi mul]umit`?
– Cine?
– Ei bine, Sandra!
– |ncântat`. Ai v`zut, nu [tia cum s`-]i mul]umeasc`.
A \nceput s` râd` [i mi-a spus:
– Sper c` nu va crede c` to]i francezii sunt ca cei din seara asta.
– Ce-au avut oare francezii din seara asta?
M-am sim]it cuprins` de-o dorin]` de ceart`.
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– Doi homosexuali, un produc`tor de-o moralitate
\ndoielnic`, o b`trân` nebun`, o limb` de viper`, o micu]`...

– Presupun, am spus cu r`utate, c` s-a aflat \n elementul
s`u. Cinele de la Roma au probabil tot ceea ce a avut cea din
seara asta... |n cazul \n care aceast` fat` este invitat` \n
societatea roman`!

|n acea clip`, m-am v`zut \n ochii lui François. M-am oprit.
Era trist [i uimit.

– Spun prostii, am murmurat.
M-am gândit: „Nu trebuia s` m` \nfurii niciodat`. Suferin]a

te face vulgar [i nu vreau s`-i displac lui François“.
– Iart`-m`, mi-a spus el, luându-m` de mâini, ai dat o cin`

foarte frumoas` [i, singura mea reac]ie a fost s` fac o reflec]ie
imbecil`.

– Nu!
– Ba da!
Mi-a \ntors fa]a spre el.
– A fost foarte amuzant, a fost foarte bine [i a[ fi luat de

vreo trei ori din bezeaua cu \nghe]at`. E[ti foarte obosit` [i-]i
mul]umesc pentru seara aceasta, dar...

A ezitat, apoi m-a privit \n adâncul ochilor.
– ... dar Sandra nu este... ceea ce spuneai adineaori.
– {tiu, am spus \n [oapt`.
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Capitolul 4

Prietenii distrug foarte mult casele. Scrumierele din
opalin` erau ciobite, un pahar era spart, iar pe m`su]ele
joase erau urme rotunde. |nainte de a lua autobuzul de ora
cinci spre Chauvry, Hortense m-a ajutat s` pun casa \n
ordine. Familia Vergaux trebuia s-o aduc` \napoi pe Elizabeth
a doua zi, iar François [i cu mine vom veni vineri, la prânz.

Am r`mas singur` \n cas` [i m-am dus s` m` a[ez \n fa]a
Elizabethei, cu o cea[c` de ceai. Nu, nu voi vinde niciodat`
acest tablou. Doream s`-mi v`d feti]a, s-o aud ]ipând \n
gr`din`, s`-i s`rut bra]ele tari [i rotunde... Nu aveam \n fa]`
doar o feti]` care-[i mânca gustarea, era \ns`[i fericirea de la
Chauvry. Aceast` pace era departe de lupta de la ora[. De ce
oare m` aflam la Paris? La Chauvry era Elizabeth a mea,
Aristide ne trezea l`trând, puii de g`in` din vecin`tate \i
r`spundeau, soarele de septembrie lumina peisajul,
pensulele m` a[teptau \ntr-un vas de p`mânt...



Dar, pe bibliotec`, lâng` tablou, era un vraf de ziare pe
care le adusese François la ora prânzului. R`sfoindu-le,
mi-am reg`sit zâmbind nelini[tea. Cocteiul d`duse roade.
Dup` ce citise presa s`pt`mânii, nici un francez nu mai putea
ignora chipul Sandrei. {i fiecare francez putea constata, ca [i
mine, c` forma un cuplu \ncânt`tor cu tân`rul b`rbat care era
mereu fotografiat cu ea.

„Fermec`torul traduc`tor“.
„Simpaticul tân`r romancier“, spuneau ziarele din Paris.
„Seduc`torul june prim italian“, afirma o revist` elve]ian`.
„Logodnicul s`u“, scria o publica]ie s`pt`mânal` de

centru.
Nu, locul meu nu era la Chauvry.
M-am dus s` scotocesc \n buc`t`rie. Hortense ne preg`tise

o cin` u[oar`, rece. Am aranjat masa cu grij`. Apoi m-am
\mbr`cat cu ni[te pantaloni [i un pulover din ca[mir indian.
Tricotajul cu rotocoale negre [i aurii era atât de mulat pe
corp [i scotea \n eviden]` formele cu atâta exactitate, \ncât
n-am \ndr`znit niciodat` s`-l port \n afara casei.

Mas` frumoas`, bun` dispozi]ie, toalet` frumoas`...
aceast` trinitate mi se p`rea infailibil` pentru a-mi p`stra
so]ul.

„Cel pu]in, voi fi f`cut totul“, m-am gândit.
Mai era timp pân` la ora cinei. Creionam u[or o vaz` cu

anemone. La fiecare portier` care se trântea pe chei, alergam
s` m` aplec peste fereastr`. |ncepusem s` formez num`rul lui
Patrice, dar m-am oprit la ultima cifr`. S-ar putea s` cread` c`
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m` gândeam s-o vând pe Elizabeth. S-o vând pe Elizabeth!
Aceast` idee m-a f`cut s` râd. Va trebui s`-i spun lui François
ce mi-a propus Patrice. Uitasem s-o fac. Trebuie s` fie ciudat
pentru o femeie s` câ[tige foarte mul]i bani... Mai ales pentru
o femeie tân`r`. |n general, cele b`trâne au bijuterii [i
bl`nuri.

– Doar asta ne mai r`mâne, spun ele. Voi, ave]i obrajii
proaspe]i.

Dac` pânzele mele se vor vinde toate la pre]ul pe care mi
l-a spus Patrice, voi deveni bogat`. Ce voi face cu banii?
Fericirea nu se cump`r` ca un inel, dar bog`]ia este
seduc`toare. Femeile ghicesc mai bine [iretlicurile decât
b`rba]ii, deoarece le sunt familiare. {i \ncercam s` cred c`
François era prins mai mult de exotismul Sandrei [i de
str`lucirea ei tinereasc`, decât de \ns`[i Sandra. M` \ntrebam
dac` ea câ[tiga foarte mul]i bani din cinema, sau era
\ntre]inut`. Nici un zvon nu circula despre ea, nici un b`rbat
n-o urmase la Paris [i era prima c`l`torie pe care o f`cea f`r`
mama sa. Este adev`rat,  asta nu \nsemna nimic...

Se trântise o portier`.
N-a fost François. Am c`scat. Oare ce f`cea acum? Va

trebui s`-i vorbesc. Nici un subiect nu trebuia s` ne fie
interzis. {i nu puteam r`mâne s`-l a[tept astfel \n fiecare zi,
\n fiecare or`, Penelop` t`cut` [i f`r` tapi]erie. Cât de repede
[i imprevizibil trecea via]a! O lun` mai \nainte, eram culca]i
la soare pe stâncile din Cap-Ferrat [i nu [tiam c` so]ul meu [i
cu mine eram dou` persoane distincte.
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Lumina electric` m-a f`cut s` tresar. Nu l-am auzit pe
François intrând.

– La ce visezi \n \ntuneric? m-a \ntrebat.
– Nu-mi amintesc, l-am min]it. Probabil am a]ipit.
M-am ridicat [i m-am \ntins cu u[oar` afectare, dar el n-a

observat. Am \ncercat s` fiu vesel`.
– S` [tii c` am muncit ca un pitic de la munte. Te provoc

s` g`se[ti m`car un muc de ]igar`, un fir de praf, sau o pat`
\n casa ta!

– Perfect, a spus cu indiferen]`. |n acest caz, ce-ai spune
dac` am merge s` cin`m \n ora[?

M-am gândit la masa pus`, la buchetul de anemone, la
mânc`rurile u[oare ale Hortensiei.

– Doar c`... cina este gata. Avem salat` de crab... [i, cum
mâine nu lu`m prânzul aici...

– Ah, da, este adev`rat, familia Charvey. Faci bine c`-mi
aminte[ti.

– {i apoi, nu pot s` ies a[a, am ad`ugat, ar`tându-i ]inuta.
– De acord, a spus François. Apropo de familia Charvey,

cum facem? Vin s` te iau de aici, sau treci pe la birou?
– Voi veni eu, i-am spus plecând spre buc`t`rie. Am de

f`cut ni[te cump`r`turi \n cartier.
De-abia ne-am a[ezat la mas`, [i am regretat c` n-am

acceptat invita]ia lui François. |n [ase ani de via]` \n comun,
n-am [tiut ce este plictiseala. Dar iat` c` se instalase \ntre noi.
Prezen]a sa ap`s`toare interzicea bucuriile cele mai simple
ale conversa]iei, reducând tot farmecul la t`cere. M-am agitat
pe scaun:
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– Totul este bine la birou?
– Foarte bine. Hortense a plecat?
– Da, iubitule.
– Nimic nou acas`?
– Nimic nou.
– Perfect.
Unde erau flec`rerile, medita]iile [i chiar disputele

noastre? Am t`cut pân` la desert.
– Dac` am ie[i s` bem un pahar? l-am \ntrebat ridicându-m`

de la mas`.
– Dac` vrei, a spus François. M` gândeam s` lucrez pu]in,

dar...
– Te rog, iubitule, a fost o idee. Am s` lucrez [i eu...
– De acord.
A scos un manuscris din servieta de piele.
Am \nceput s` strâng masa. Când m-am \ntors la buc`t`rie,

ziarele care vorbeau despre Sandra disp`ruser`.
Am sp`lat cu grij` vasele. Era un lucru pe care-l detestam.

Nu aveam nici un motiv s-o fac. A doua zi diminea]a venea
port`reasa [i nu aveam decât s` le las \n buc`t`rie Dar am
frecat cu pasiune farfuriile, paharele [i platourile. Le-am
trecut prin una, prin dou`, prin trei ape. Mi-am distrus lacul
de pe unghii cu detergent. Apoi, când vesela a fost a[ezat` pe
suportul pentru scurs, \n loc s-o las s` se usuce, am scos o
cârp` curat` [i am \nceput s-o [terg. Când am terminat, era
ora zece f`r` un sfert. M-am dus \n camer` s`-mi scot taiorul,
m`nu[ile, geanta [i pantofii pe care \i voi purta a doua zi, la
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prânzul de la familia Charvey. M-am demachiat, am dat
drumul la ap` \n cad` [i mi-am masat fa]a. Nu m-am putut
relaxa \n ap` [i am ie[it s`-mi l`cuiesc unghiile. |n timp ce se
uscau, neputând s`-mi ocup mâinile, am sim]it c`-mi vine s`
plâng. Deschizând cu precau]ie u[a, m-am dus s`-l g`sesc pe
François.

– Nu vrei s` bei nimic?
|n`l]` capul de pe manuscris.
– Cum? Ce? Nu, mul]umesc, nimic.
– Este bun, ceea ce cite[ti?
– Nu-i r`u, mi-a spus, vârându-[i din nou nasul \n

munca sa.
M-am \ntors \n buc`t`rie s`-mi fac un ceai de tei.
Luând cutia de ceai, am f`cut o mi[care stângace [i pu]in

din lacul \nc` neuscat s-a luat. Am sim]it o bucurie
prosteasc`. Seara mea avea un scop, m` voi \ntoarce la deget.
Am b`ut dou` ce[ti de ceai de tei [i am luat un calmant.
M-am culcat gândindu-m` la acei câini care stau singuri zile
\ntregi [i turbeaz` a[teptând \ntre patru pere]i s` li se
\ntoarc` st`pânul de la birou.

*** 

|n mod firesc, a doua zi diminea]`, când François s-a
trezit, dormeam bu[tean. L-am auzit spunându-mi:
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– A[adar, te a[tept la sfâr[itul dimine]ii. S` nu \ntârzii,
lene[` mic`.

Am morm`it afirmativ. M-a s`rutat pe p`rul ciufulit [i a
plecat. Am oftat [i am adormit din nou, profund.

M-a trezit vocea port`resei:
– Doamn`, este ora zece!
Aveam un gust metalic \n gur`.
– Nu mai am nimic de f`cut. Doamna a sp`lat toate vasele,

spunea vocea, cu o urm` de repro[.
M-am dus s` iau micul dejun \n buc`t`rie. Nu reu[eam s`

m` trezesc. Când m` \ntorceam \n camer`, port`reasa m`
opri spunându-mi:

– Am v`zut fotografia domnului \n „Parisien“ de alalt`ieri.
Este \ntr-adev`r un b`rbat frumos. Cum vorbeam cu so]ul
meu, iat` un cuplu frumos.

– Da, am spus cu u[urin]`, sunt amândoi frumo[i.
– Cine?
Ciuli urechile, f`cându-[i de lucru [i m` privi cu stupoare:
– Domnul [i doamna care este fotografiat` cu el.
– Eu vorbeam de dumneavoastr`, mi-a spus.
Am r`mas uimit`. Când eram fericit`, a[ fi râs pur [i

simplu de compliment. Dar acum, acesta devenea un dar
extrem de pre]ios.

– Mul]umesc, sunte]i foarte amabil`, am murmurat.
{i m-am dus s` m` \nchid \n baie.
Am observat deodat` c` \ncepusem s` cânt [i asta mi-a

f`cut bine.
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Vom merge s` mânc`m de prânz la familia Charvey.
Ace[tia nu ne erau doar prieteni. Erau o pereche prieten` cu
noi ca pereche. François [i cu mine eram strân[i unul lâng`
cel`lalt \ntr-o solid` ]es`tur` de obiceiuri.

|mi doream din nou ni[te lucruri. Am fost s`-mi schimb
cureaua de la ceas, am dus ni[te pantofi la reparat, am
cump`rat o cutie de pudr` [i un lapte roz, care mi s-a p`rut
adorabil. Nu m` gr`beam, \mi f`ceam cump`r`turile \n
cartierul Operei, la doi pa[i de Editura Secolului. Am auzit
brusc sunând de ora dou`sprezece [i jum`tate. Aproape am
alergat pân` la sediul editurii. Am urcat scara care ducea \n
biroul lui François, am b`tut [i am intrat.

François era \n picioare \n fa]a Sandrei, care st`tea cu
spatele spre u[`. Nu se atingeau, nu-[i vorbeau, nu se mi[car`
la intrarea mea. Am sim]it c` tocmai surprinsesem ceva mai
grav decât o vorb`, sau decât un s`rut. Mi-am mu[cat buzele
pentru a nu spune: ierta]i-m`. Sandra a \ntors fa]a spre mine
[i i-am citit pe tr`s`turi dimensiunea propriei mele nefericiri.
Era chipul unei fiin]e care suferea cu adev`rat. Mi s-a p`rut c`
eram victima unei teribile nedrept`]i, \ntr-o lupt` \n care
adversarul \mi fura propriile arme. |i recuno[team Sandrei
frumuse]ea, str`lucirea, succesele. Eram chiar de acord cu
talentul [i personalitatea pe care lumea le mai discuta \nc`.
Dar a[ fi vrut s` semene cu acea Colombin` str`lucitoare [i
superficial` care m` fermecase \n prima zi. A[ fi fost lini[tit`
dac` bijuteriile Tiepolei s-ar fi datorat unor domni b`trâni,
cariera unui produc`tor \ndr`gostit [i reu[ita unei mari
vulgarit`]i a firii sale. Dar nu o asemenea Tiepola aveam \n
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fa]a mea. Era o femeie trist` [i demn`. Iar eu, care o
consideram f`cut` pentru toate bunurile de pe p`mânt,
sufeream c` trebuia s` recunosc c` avea o inim`.

– Mi-a fost team` c` am \ntârziat, am murmurat.
– Ai venit foarte bine, mi-a spus François, vom pleca.
Sandra reu[i s`-mi adreseze un zâmbet slab. Dar nu era

nimic amar, nici meschin \n cutele buzelor sale. Nu ne-am
gândit s` ne strângem mâinile. Se \ntoarse spre François [i-i
spuse ceva ce n-am c`utat s` \n]eleg. Acesta d`du din cap [i-i
r`spunse scurt. |l salut` cu un gest [i se \ndrept` spre u[`.
Ajungând \n dreptul meu, se opri, m` privi lung [i-mi
mângâie obrazul cu vârful degetelor.

Dup` ce a plecat, am r`mas t`cut`. François [i-a pus ni[te
hârtii \n serviet` [i [i-a luat impermeabilul. A deschis u[a [i
am coborât \ncet scara. I-a dat instruc]iuni portarului [i m-am
dus s` m` a[ez \n ma[in`. Am a[teptat o vorb` de la François.
Mi s-a al`turat, [i-a pus m`nu[ile, a verificat pozi]ia oglinzii
retrovizoare [i a pornit motorul. Apoi se aplec` spre mine,
care nu \ndr`zneam s`-l privesc [i a spus:

– Gata. Vom fi aici pe la ora cinci.

*** 

Familia Charvey tr`ia din resturile unei averi frumoase,
\ntr-un apartament de pe strada Raynouard. Imediat ce
sunam, pe culoar era mereu o alergare \n galop. Femeia de
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serviciu ne deschidea u[a, Paul se gr`bea, iar so]ia sa \l
\mpingea, pentru a fi prima care ne s`rut`. Mustard,
teckelul, s`rea pe l`bu]e. Când un animal se strecura
printre invita]i, vorbea mai bine decât oricine despre
prietenia dintr-o cas`.

Cunoscusem familia Charvey la Eveline. Fusese prima
noastr` vacan]`, dup` c`s`torie. Nu [tiusem c` sunt francezi
pân` \n ziua de paisprezece iulie. Cu aceast` ocazie,
directoarea hotelului \mpodobise cu flori [i mici drapele
tricolore mesele noastre. Ne-am salutat râzând, \n mijlocul
turi[tilor belgieni, elve]ieni [i italieni. A doua zi, domnul
Charvey ne-a trimis un p`str`v pe care-l pescuise \n torent.
I-am invitat la ceai, pentru a ne cunoa[te. Dou` zile dup`
aceea, ei s-au \ntors \n Fran]a. Dar ne-am rev`zut la Paris [i,
contrazicând proverbul, am devenit prieteni cu aceste rela]ii
de vacan]`. Poate ceea ce ne-a apropiat, a fost diferen]a de
vârst`. Paul Charvey avea [aptezeci de ani [i Madeleine,
aproximativ zece ani mai pu]in.

– Sunt superbi, a exclamat ea.
Ne privea ca [i când eram dou` pr`jituri ie[ite din cuptor.
– Copii, trebuie s` v` previn, a spus Paul, nu este nimic de

mâncare.
Era un rit, \ntotdeauna ne \ntâmpina astfel.
Venisem de atâtea ori \n aceast` cas` \n timpul lipsei mele

de griji, \ncât cuvintele cele mai simple [i mai afectuoase m`
r`neau. M-am apropiat de o oglind` familiar`. Eram cam
palid` [i cam crispat`. Dar n-avea importan]`. Vedeam un p`r
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de culoare \nchis` [i un trup care \ntorcea \ncet spre mine un
chip a c`rei suferin]` nu trebuia s` mi-o traduc` nimeni...

– E[ti foarte bine coafat`, cochet`, mi-a spus Madeleine,
strecurându-[i bra]ul cu afec]iune sub al meu.

Am urmat-o spre sufragerie.
– Ve]i face cuno[tin]` cu o familie de limbi-de-mare pitice

[i cu o foarte b`trân` g`in`, pe orez, mi-a m`rturisit Paul,
când ne-am a[ezat la mas`.

Dar a[a pitice cum erau limbile-de-mare, n-am reu[it s` le
vin de hac. Pe chipul prietenilor se zugr`vea consternarea.

– Draga mea, nu se poate; nu m`nânci nimic, glumi Paul.
Oare cum nu vedeau nimic? Grijile lor fa]` de noi, se

limitau la necazurile care ne-ar fi venit din afar`. Pentru ei,
eram mereu unul lâng` cel`lalt, mân` \n mân`, ca perechea
care zâmbea de patruzeci de ani din rama oval` de deasupra
[emineului.

– Am muncit cam mult \n ultimul timp, le-am explicat
zâmbind. Asta m` obose[te \ntotdeauna.

– N-ar trebui s-o la[i s` se surmeneze, i-a spus Paul lui
François, pe un ton de repro[.

François a dat din cap. {tia, ca [i mine, c` nu mai pictasem
de aproape opt zile. Dar nu d`deam socoteal` nim`nui.

– {i Babounette? Dup` mare, trebuie s` fie neagr` ca o
m`slin`.

– Apropo, am pentru ea o vest` mic`, brodat`, pe care am
g`sit-o \n Bretagne. Sper c` nu a devenit uria[` [i i se va
potrivi.
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– Dac` m`nânc` la fel ca mama ei, trebuie s` fie o
adev`rat` miniatur`.

– Nu m`nânci suficient, scumpo, a[a este. Poate nu ]i-a
priit marea? Anul viitor, ar trebui s` merge]i din nou la
Evolene.

Anul viitor? Evolene? N-am \ndr`znit s`-l privesc pe
François. Tandre]ea vocii ne[tiutoare, \mi f`cea r`u. S` nu m`
gândesc la anul viitor, s` zâmbesc, s` m`nânc boabele de
orez care-mi r`m`seser` \n farfurie...

– Mustard, a spus Paul, Mustard, tic`los b`trân, oare ai
cerut ve[ti despre Aristide? Nu, fire[te! {ti]i c` acest câine
devine senil cu vârsta, este un spectacol dureros. Când m`
gândesc c` acum zece ani era perla Deauvilleului. Ah! Dac` l-a]i
fi v`zut pe  plan[` \n timpul sezonului! Afurisitul Mustard!

– Ce vârst` are? am \ntrebat.
– Trebuie s` aib` nou`zeci [i unu de ani, mi-a spus serios.
– De câine, a explicat Madeleine.
Era de preferat s` spunem prostii. Lucrurile se pot

ascunde bine \n spatele unui hohot de râs.
Pe la ora trei, François se ridic`.
– Voi fi obligat s` plec, a spus. Am \ntâlnire cu patronul,

pentru a semna contractul unuia dintre scriitorii no[tri.
– Dar dumneata, mai r`mâi? a \ntrebat Madeleine.
– |mi pare r`u, trebuie s` trec pe la Patrice s` m` v`d cu

un cump`r`tor american.
Dezam`girea lor m-a \ntristat. |n mijlocul salonului, cu

bra]ele atârnând, vedeam disp`rând o dup`-amiaz` de
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vorb`rie... A[ fi vrut s` le pot spune: „Nu v` fie team`, v`
iubesc, m` voi \ntoarce, l`sa]i s` treac` micul nor r`u“.

– A[adar, nu r`mâi?
– Am \ncercat s` amân aceast` \ntâlnire, dar nu s-a putut,

le-am explicat.
– Data viitoare s` veni]i cu Babounette. Oh! apropo, vesta,

iubitule, du-te [i adu vesta micu]ei, pentru a i-o duce. {i nu
mai munci]i atât de mult, copii, profita]i de tinere]e.

Ritualul plec`rii se desf`[ur` \n fa]a u[ii.
Paul sosi, aducând cu precau]ie vesta \nf`[urat` \n hârtie

foarte fin`.
– Ce amabili sunte]i! le-am spus s`rutându-i.
Am promis s` telefonez \n timpul s`pt`mânii. I-am s`rutat

din nou. Apoi, dup` o ultim` mângâiere pentru Mustard,
care se agita bucuros pe [terg`torul de picioare, François [i
cu mine am plecat.

– Te duc la Galerie? m-a \ntrebat.
– Nu, las`-m` la Concorde. Este timp frumos [i voi \ncheia

drumul pe jos.
– Cum vrei.
Am rulat un timp \n t`cere.
– Chiar nu vrei s` te las mai aproape?
– Nu, te asigur, mul]umesc.
Din nou, t`cere.
Când te cuno[ti prea bine, devii u[or str`in.
Un domn iese de la un prânz cu prietenii. |i propune

politicos unei doamne s-o conduc`.
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– Unde v` pot l`sa?
– Nu v` abate]i din drum pentru mine.
– Dar asta nu m` deranjeaz` deloc...
... {i apoi, nu mai [tiu ce s`-[i spun`. El se cramponeaz`

de volan, iar ea prive[te drept \n fa]`.
– Oamenii conduc \ntr-adev`r ca nebunii!
François tocmai vorbise.
|n ma[in`, doamna aprob` cu o \nclinare a capului. Se

gr`be[te s`-[i p`r`seasc` \nso]itorul. Curând, o va opri la
marginea trotuarului. |i va \ntinde mâna \nm`nu[at`, asupra
c`reia el se va \nclina rapid. {i \[i vor urma fiecare via]a sa.

– Acolo, la col]ul podului, va fi perfect.
François a[ez` ma[ina \n lungul [oselei [i duse o mân` la

buze.
Am privit ma[ina demarând [i disp`rând la câ]iva metri de

mine. M-am sim]it singur` \n pia]a cu rânduri de pietre. Am
\nceput s` merg de-a lungul Senei.

Dar nu m-am dus la Patrice.
Nu aveam \ntâlnire. Nu exista nici un cump`r`tor american.
Mi-am p`r`sit prietenii pentru c` nu aveam \ncredere \n

mine. |mi puteam p`stra secretul \n singur`tate. Dar \n fa]a
lor, care erau foarte indulgen]i [i iubitori, a[ fi vorbit.

{i nu voiam asta.
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Capitolul 5

Nimic nu m` ajuta s`-mi pun ordine \n gânduri [i s` iau
ni[te hot`râri, ca o [edin]` de desen. Vârful moale al
creionului \mi elibera sufletul [i \mi relaxa nervii. |n timpul
weekendului care urm` prânzului la familia Charvey, a[ezat`
\n gr`din` \n fa]a peisajului meu, nu vedeam arabescurile pe
care le trasa mâna mea. Pe foaia alb`, aventura noastr` se
derula ca pe un ecran. Focul de lemne al primei mele
nelini[ti, apari]ia Colombinei, trandafirul de pe catifeaua
neagr`, scena din birou... Nu-mi mai spuneam: „Oare este
ceva?“, ci „Ce este cu adev`rat?“

Ceea ce m` tulbura [i m` lini[tea, era t`cerea lui François.
Nu-mi spunea nimic, nu m` evita [i, cu siguran]`, n-ar fi
adus-o pe Sandra \n casa noastr`, dac` s-ar fi hot`rât s-o fac`
s` intre \n via]a sa, \ntr-un fel sau altul. Dar oare, [tia el \nsu[i
ce reprezenta aceasta pentru el? Oare o uita, când se apleca,
noaptea, peste chipul meu?



La \nceput, am vrut s`-mi ap`r fericirea cum \[i ap`r` un
animal teritoriul. |ns`, \mpotriva mea [i a dreptului pe care-l
aveam, nu vedeam decât fiin]ele rele, cele care \[i asumau
pl`ceri interzise. Nici o clip` nu le atribuisem lui François [i
Sandrei, sentimente omene[ti. Desigur, era dreptul meu. Din
cauza Elizabethei [i a inelului pe care-l purtam pe deget. {i
poate mai ales din cauza bucuriei care era a noastr`, de atât
de mult timp. Dar nu aveam posibilitatea s` suf`r doar eu.
V`zusem pe fa]a Sandrei imaginea propriei mele disper`ri.
Pentru c` venise s`-i spun` adio.

Mâna mi s-a oprit.
Mi s-a p`rut c` se iubeau, c` ea pleca, \mi l`sa locul [i c`

el o va p`stra toat` via]a \n amintire. Dar nu voiam ca so]ul
meu s` se sacrifice pentru a-mi r`mâne al`turi. Nu voiam un
so] legat de mine prin respectul datoriei [i  credin]ei jurate.
Preferam regretele. Dac` François trebuia s` fie cu mine pân`
la sfâr[itul zilelor, va fi pentru c` m` iubea.

Femeile \ndr`gostite [tiu c` sentimentele frumoase sunt
deseori o cochet`rie a inimii. M` temeam de noi atrac]ii ale
Sandrei. |l cuno[team pe François. O renun]are \l putea lega
mai solid decât o schimbare rapid`. Ar fi fost meschin [i
stângaci s` profit de atâta delicate]e. Voiam ca François s` se
\ntoarc` la mine, dar \ndr`gostit, con[tient, fericit. Nu era
posibil s`-l primesc din mâna generoas` a Sandrei.

De aceea, nu vor exista scene, ]ipete, lacrimi sau \ntreb`ri.
Dar \n loc s` \nchei luna septembrie la Chauvry, m` voi
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\ntoarce cu so]ul meu la Paris. |n loc s-o \ndep`rtez pe
Sandra, voi fi prima care o va atrage.

Dup` ce am luat aceast` hot`râre, m-am sim]it mai bine.
Poate [i pentru c` am lucrat. Am mângâiat \ncet foaia
\nnegrit` de linii. Aici, fericirea este intact`. Nici o durere nu
m` \mpiedica s` privesc \n jur [i s` povestesc ceea ce
vedeam.

Trebuia s` fie ora patru, atmosfera era ap`s`toare [i
François corecta ni[te copii pe masa din piatr`. M-am ridicat
[i i-am strigat:

– Dac` am merge \n p`dure?
– |ntr-un sfert de or`, mi-a r`spuns.
P`durea din Montmorency, era p`durea noastr`. {tia s` ne

lini[teasc` adversit`]ile cu lumini[urile acoperite cu mu[chi,
b`l]ile ridicole [i mistre]ii adev`ra]i.

Pentru a ajunge la ea, mergeam \ntotdeauna \ncet,
deoarece era o coast` care d`dea emo]ii, iar oamenii
mun]ilor [tiau s`-[i menajeze puterile. Puteam merge
amândoi ore \ntregi, f`r` s` spunem o vorb`. {i uneori, \ntre
un lumini[ [i altul, François \mi povestea un roman. Dar, \n
p`dure, era minunat s` taci. S` mergi \ncet [i s-o auzi tr`ind.
Spatele alb al unui iepure ]â[nea dintr-un desi[, pentru a
disp`rea dup` un arbore, ca un spiridu[ care se l`sase
surprins. Alunecarea unei s`lb`ticiuni pe mu[chi, umplea
lini[tea cu amploarea sa. Fo[netul vântului prin mesteceni,
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ducea cu sine spiritul spre nord [i spre vechile legende. Iar
urma unei gheare sau a unei copite pe p`mântul gras,
dezv`luia prezen]a unor fiin]e misterioase [i fantastice, care
\[i ]ineau respira]ia cald`.

Ca de fiecare dat`, pe culmea coastei ne-am \ntors
pentru a privi casa din dep`rtare. Micul viermi[or de pe
balansoar era Elizabeth a noastr`, supravegheat` de
Hortense, a[ezat` \n mijlocul gr`dinii, ca o bunic` rus`,
pictat` pe lemn. Deasupra acoperi[ului era pu]in fum
albastru. Zgomote \ndep`rtate de animale domestice [i
din cur]ile de acolo de jos, erau singurele care urcau pân`
la noi. Luminile ora[ului erau departe. |n spatele arborilor
se afla drumul spre dorin]ele [i ambi]iile oamenilor. Dar
nimic din acest vacarm, din aceast` febr`, nu traversa
p`durea, iar mu[chiul s`u era pur ca cel al unei p`duri
s`lbatice.

Ca de fiecare dat`, François [i-a pus mâna pe um`rul meu
[i ne-am continuat mersul. Frunzele erau verzi, \mpestri]ate
cu galben, moi [i suple. Dar moartea nu le era departe.
Câteva duminici \nc` [i pa[ii no[tri le vor strivi, uscate [i
\ng`lbenite, pe sol.

– O m`n`tarc`!
Ciuperca ie[ea dintr-o plac` de mu[chi, dep`[it` de iarba

mare.
Am cules-o delicat [i am ]inut-o \n c`u[ul mâinii. Era tare

[i s`n`toas`, cu piciorul alb [i p`l`ria brun`.
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François a \nceput s` cerceteze vegeta]ia de sub p`dure.
Dar niciodat` nu g`sea ciuperci. Uneori false ciuperci
comestibile, care pres`rau tonurile verzi [i ar`mii cu petele
lor ro[ii.

|ngenuncheat` la r`d`cina unui fag, mi-am desf`cut
fularul pentru a pune \n el o nou` ciuperc`.

– Cum faci? m-a \ntrebat François.
S-a aplecat gr`bit [i, culegând o pietricic` brun`, a aruncat-o,

f`când-o s` se \nvârteasc`. O mierl` a \nceput s` cânte.
– E[ti cu adev`rat o mic` zân`, a ad`ugat François.
– V`d multe lucruri \n p`dure.
– Nu numai \n p`dure, a spus \ncet.
Inima \ncepu s`-mi bat` cu putere.
– François, l-am \ntrebat \nnodând cele patru col]uri ale

baticului, crezi \n zâne?
P`rea foarte trist.
– Este greu... chiar când tr`ie[ti cu ultima dintre ele... Ar

trebui s`-]i spun...
– Oh! prive[te!
Ciuperca se ivise din p`mânt ca prin minune. Am scos-o

de acolo cu infinite precau]ii. François a t`cut. Am [tiut c` nu
va mai vorbi [i c` asta era bine.

Am mângâiat ciuperca mic`. Era minuscul` [i se va topi \n
omlet` f`r` s` lase vreo urm`. N-avea importan]`. |[i
\ndeplinise sarcina pe p`mânt.

72 FRÉDÉRIQUE HÉBRARD



*** 

– Proiectele lui Bernard Robin pentru Sandra se
materializeaz` oare? l-am \ntrebat pe François, luni
diminea]`, \n timp ce rulam spre Paris.

– Nu [tiu, mi-a r`spuns, dar \ntotdeauna este complicat [i
dureaz` foarte mult pân` se organizeaz` o produc]ie.

– {i acel film extraordinar \n care a v`zut-o Verneuil la
Roma, când va ajunge \n Fran]a?

– M` \ntrebi lucruri pe care nu le [tiu.
– A[ vrea s` [tiu dac` Sandra pleac` imediat, sau dac` mai

r`mâne un anumit timp la Paris.
– De ce?
Era extrem de atent.
– Mi se pare complet singur` la Paris. F`r` familie, f`r`

iubit, f`r` protector...
– Ei [i?
– Ei bine, cred c` nu este foarte nostim s` te afli \ntr-un

ora[ str`in \n aceste condi]ii [i mi se p`rea c` ar fi amabil s-o
invit`m. De exemplu, am putea s-o ducem, disear`, s` cineze
undeva.

François privea drept \nainte, pe drum. Am [tiut c` nu lua
invita]ia mea cu u[urin]`. {i mi-am spus c` eram nebun` s`
fiu mai aspr` cu mine, decât \nsu[i destinul.
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– De acord, a spus \n cele din urm`. Dar... a ezitat – e[ti
sigur` c` nu te va obosi?

– De ce m-ar obosi?
– Pentru c` este oarecum cople[itoare... {i apoi, sunte]i

atât de deosebite!
Aceast` deosebire s`rea \n ochi, de la tr`s`turi [i evident

la culoarea ochilor [i a p`rului. Dar m-a durut c` ne
compara.

– Dar François, nimic nu este mai atr`g`tor pentru mine
decât ceea ce nu cunosc!

– Ai dreptate. {i \n plus, dac` v` ve]i putea \n]elege, sunt
sigur c` v` ve]i simpatiza.

A[ fi dorit s` râd, deoarece b`rba]ii au o latur` naiv` când le
spun femeilor care [i-i disput`: „Iubi]i-v` unele pe celelalte“.

Dar f`cusem progrese \n arta disimul`rii:
– Dac` Sandra nu-mi era deja simpatic`, nu ]i-a[ fi propus

s` cin`m cu ea. Cina de mar]ea trecut` de acas`, era o
datorie, cea de disear`, va fi o pl`cere.

A fost o pl`cere ciudat`. François i-a telefonat Sandrei
\n prezen]a mea. De[i s-a exprimat \n italiene[te, am
observat c` a insistat asupra faptului c` so]ia sa a avut
ideea acestei cine. |n plus, mi s-a p`rut c` asta a hot`rât-o
pe Sandra. S-au \n]eles c` vom trece s-o lu`m de la hotel
pe la ora nou`.

La ora nou` [i treizeci de minute, a[teptam \nc`,
\nfometa]i [i pr`bu[i]i \n fotoliile de la Royal-Monceau.
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François era stânjenit. M` supraveghea cu coada ochiului,
cunoscându-mi aversiunea pentru femeile prost crescute.
Dar hot`râsem s` fiu admirabil` [i se p`rea c` \mprejur`rile
\mi ofereau un rol frumos.

– Vezi, mi-a spus la nou` [i treizeci [i cinci, este pu]in
nea[teptat`.

– G`sesc mai degrab` c` este a[teptat`! am exclamat
f`când o glum` u[oar`, de care am râs doar eu.

M-am cufundat din nou \ntr-o revist` monden` de unde
am aflat c` nepoata familiei Hohenzollern a f`cut un parcurs
remarcabil la golf \n Country Club din Johanesburg.

– Vrei s` bei ceva, \ngera[? m-a \ntrebat François, care n-a
fost niciodat` atât de atent.

– Nu, mul]umesc, nu-mi este sete. Oh! iubitule, [tiai c`
reprezentantul {ahului a dat un bal de proast` calitate, la
Vene]ia?

– Nu, a spus François, care era gata s` se intereseze de tot
ce-mi f`cea pl`cere.

Am pus jurnalul la loc.
– |ntotdeauna te-a f`cut s-o a[tep]i atât de mult?
– Cum?
– Ei bine, când ie[eai singur cu Sandra, se preg`tea la fel

de \ncet?
– Trebuie s` spun c` rareori este punctual`.
Mi-am permis un râs fermec`tor. Rolul cel frumos

continua.
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– S`rmanul meu iubit, nu ]i se putea impune ceva mai
r`u! Iat` unde duce literatura! Fata aceasta este uimitoare, nu
[tiu cum face, dar i se iart` totul... chiar [i de mine.

– Da, a spus François.
– M` vezi \ntr-un hol de hotel, a[teptând o alt` femeie atât

de mult timp?
– Nu, a spus François.
– Nu, desigur. Dar aceast` pescuitoare avid` m` amuz`

pân` [i prin lipsa de educa]ie.
– Ah! Iat-o!  exclam` François cu un oftat de u[urare.
M-am gândit „deja“ [i m-am \ntors spre ascensor.
Un fel de pom de Cr`ciun, str`lucitor, venea spre noi. {i

eu care purtam un modest taior negru care, se spune, este
mereu potrivit, m-am sim]it prins` \n gre[eal`. Eram femei,
Sandra f`cea parte dintre acestea, care d`deau tonul. Puteau
sosi \n pantaloni de barchet la un bal de caritate, \n rochie de
brocart pe o plaj` [i aveau \ntotdeauna dreptate. Pentru ele
nu exist` norme, legi [i tradi]ii. Exist` doar ideea lor de
moment, tradus` \n imagine. Celelalte femei \ncearc` s` le
considere ridicole, dar, \n fond, le invidiaz`. {i când b`rba]ii
zâmbesc la trecerea lor, o fac pentru c` [tiu c` nu vor fi
niciodat` ale lor.

Sandra se gr`bi spre mine cu mai multe scuze decât
pretindeam. Faptul c` nu \n]elegeam italiene[te, n-o deranja
deloc. Din fericire, \n toate limbile, cuvintele care se refereau
la publicitate, aveau origine american`, pe care o cuno[team.
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Pozase toat` dup`-amiaza pentru un fotograf de la Life, care
o g`sise atât de fotogenic`, atât de sexy, atât de str`lucitoare,
\ncât nu-i d`duse drumul decât la ora opt.

– Cosi stanca! Cosi stanca! gemu ea, cu o mimic`
expresiv`.

– Obosit`, \mi traduse François.
– Mul]umesc, am b`nuit. |n acest caz, probabil vrea s` se

culce devreme?
Sandra ghicise, la rândul s`u. Mi-a explicat c`-i era

foame [i c` spera s` se distreze toat` noaptea. V`zând-o
agitându-se, mi-a fost team` s` nu \nceap` s` danseze
charleston, \n hol.

Dar ne \mpingea deja, cu autoritate, spre ma[in`. Refuz`
s` urce lâng` François [i se instal` \n spate, etalându-[i jupa
[i cele cinci sau [ase jupoane, povestind ne\ncetat despre
ziua sa, cu o rapiditate care m` f`cu s` pierd [irul
conversa]iei.

Dat fiind modul \n care se \mbr`case Sandra, nu puteam
s-o ducem decât \ntr-un loc elegant. Era singura noastr`
[ans` s` trecem neobserva]i.  Nu [tiam \nc` faptul c` nu
treceai neobservat, cu Sandra.

A intrat \n restaurant ca un cal de circ pe pist`. S-a oprit \n
u[` [i [i-a plimbat privirea peste toat` sala. Cu un gest, f`cu
s`-i alunece etola de vizon pe um`r, mi[c` din cap spre [eful
de sal` [i zâmbi spre administrator, care se gr`bea spre noi.
|i reu[ise intrarea. Conversa]iile \ncetaser`. {i nimeni nu va
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avea odihn` [i nu va putea gusta din ce preg`tise buc`tarul-
[ef, \nainte de a-i [ti numele. Femeile aveau un aer \mbufnat,
care \i indicau succesul, chiar mai bine decât privirile
b`rba]ilor. A refuzat prima mas` pe care ne-a oferit-o [eful de
sal`. Ar fi vrut-o pe cea de lâng` [emineul din sticl`, dar era
deja ocupat` de o pereche. Acesta era disperat. {i eu. Sandra
f`cu o min` \ncânt`toare. Noi, cu bra]ele atârnând, p`ream
ni[te epave, \n centrul aten]iei generale. Deodat`, a z`rit o
mas` liber` \ntr-un intrând. S-a \ndreptat spre ea, a deranjat
un b`trân [i distins domn, i-a mul]umit cu atâta c`ldur` \ncât
acesta deveni la fel de colorat ca decora]ia sa, ne-a chemat [i
s-a instalat cu un oftat de mul]umire.

{eful de sal` s-a aplecat cu gra]ie la urechea mea.
– V` cer iertare, doamn`, oare cea care v` \nso]e[te nu

este domni[oara Sandra Tiepola?
I-am f`cut un semn afirmativ din cap [i, mul]umit, a plecat

s` r`spândeasc` prin sal` vestea cea bun`.
Sandra \mi \ntinse bra]ul [i m` f`cu s` iau loc al`turi

de ea, pe volanele jupoanelor. Numele \i alerga de la
mas` la mas` [i, ferici]i s` supeze al`turi de o celebritate,
mesenii se \ntoarser` cu poft` la limba-de-mare [i
mu[chiul de vac` \mp`nat. Aflând c` era actri]`, femeile
\[i pierduser` agresivitatea. Observau rochia roman`,
bijuteriile florentine [i po[eta milanez` a Sandrei. Mâine,
vor spune:
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„{ti]i, asear` am cinat al`turi de acea italian` \ncânt`toare
despre care se vorbe[te acum atât de mult. Ei bine, este \ntr-
adev`r foarte simpl` [i foarte simpatic`“.

Sandra nu se putea hot`r\ ce s` comande. Orice mâncare
care nu era italieneasc`, \i p`rea barbar`. Reu[i s` ob]in`, \n
cele din urm`, un pui cu ardei verde, care nu figura \n meniu.
Ochii mesenilor se \ntorceau ne\ncetat spre ea. Uneori
alunecau spre François [i spre mine, cu curiozitate. Cred c`
m` considerau drept o secretar` a vedetei [i se \ntrebau,
probabil, cui apar]inea tân`rul b`rbat.

Sandra trimise de dou` ori puiul \napoi, la buc`t`rie. {eful
de sal` p`rea \ncântat de exigen]a ei. Orice ar fi, nu reu[eam
s-o g`sesc detestabil`. Mi se \ntâmpla chiar s` izbucnesc \n râs
ascultând-o. Vorbea f`r` \ntrerupere, cu gesturi gra]ioase,
pentru a-[i sublinia afirma]iile. O urm`ream cu greutate. Era
vorba despre mama ei, care era cea mai bun` din lume,
despre seratele romane care ]ineau pân` la apari]ia zorilor,
despre un produc`tor german care-i propusese un film,
despre operele lui Schubert, despre croitorul ei, care lucrase
trei nop]i pentru a-i termina o rochie de dantel` verde,
despre elegan]a doamnelor din Floren]a, despre Milano,
capitala Europei.

Cât trebuie s`-i fi pl`cut lui François s` ias` singur cu ea!
|i repro[am c` se l`sase prins \n capcan`, \ns` era o capcan`
atât de seduc`toare. Sandra era mai periculoas` decât dac` ar
fi fost tipul clasic de femeie rea. Atr`gea simpatia, r`mânând
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totu[i actri]a str`lucitoare [i invidiat`. Dar, la drept vorbind,
Sandra nu era actri]`. Era un produs al cinematografului.
N-avea voca]ie. O \nlocuia voin]a de a reu[i, ajutat` de o
[ans` fidel` [i de o anumit` sârguin]`. Lumea era un teatru \n
care se afla \ntr-o permanent` reprezenta]ie. Nimic nu este
mai precar decât gloria acestor mici capodopere din carne.
Cele ca Sandra, nu existau \n afara imaginii lor. {i faptul c` le
pândea distrugerea, le f`cea trecerea prin via]` cu atât mai
str`lucitoare. Niciodat` faima mea de pictori]` nu va face s`
se \ntoarc`, la trecerea mea, capetele. Poate doar când voi fi
\ncovoiat` asupra copiilor Elizabethei.

Am r`mas singurii din restaurant. {eful de sal` a[tepta
discret, cu cartea de aur sub bra]. Sandra b`use destul de
mult. Dar nu numai aceasta era cauza veseliei sale. Cu câteva
zile \n urm`, fusese sigur` c` era gata s` se dea deoparte,
pentru a-mi l`sa locul. Dar eu \ns`mi o rechemasem, o
a[ezasem \n fa]a lui François [i i-am acordat dreptul la lupt`.
{tiam c` se va folosi de el. Ostilit`]ile \ncepuser`.



Capitolul 6

A doua zi, pe la ora cinci, se suna la u[a apartamentului.
M-am dus s` deschid [i m-am aflat  \n fa]a unei mici fete
tinere, necunoscute. P`rul era \mp`r]it \n dou` cozi. Era
nefardat`. Purta pantaloni, un pulover [i o vest` din lân`.
Numai când a deschis gura, am recunoscut-o pe Sandra.
P`rea \ncântat` de aerul meu surprins. Am poftit-o s` intre,
cerându-i s` vorbeasc` mai lent. Mi-a ar`tat o plas` plin` cu
provizii, care-i atârna pe bra] [i mi-a spus:

– Dove e la cucina?
Am luat-o de mân` [i am dus-o spre buc`t`rie. A pus plasa

pe mas` [i a \nceput.
– Grembiale?
De data aceasta, n-am \n]eles. Dar [i-a trecut mâinile peste

abdomen [i [olduri, [i a f`cut gestul de a \nnoda un cordon.
Am scos dou` [or]uri curate, din satin. {i-a scos vesta, a luat
unul [i [i-a strâns la maximum talia sub]ire. Era fermec`toare



[i p`rea o prin]es` deghizat`. L-am \n]eles pe produc`torul
care a \ntâlnit-o \n brut`rie. Nu putea fi acuzat` c` este
sofisticat` cu fa]a aceasta nemachiat` [i cu hainele de feti]`,
care-i puneau \n eviden]` toate formele trupului. Cu
sandalele f`r` toc, f`r` bijuterii [i f`r` bl`nuri, p`rea [i mai
tân`r`.

– Fazzaletto, mi-a cerut, tr`gând de cozile mici.
Prin for]a gesturilor m-a f`cut s` \n]eleg c` voia s` pun` un

fular, pentru a-[i proteja p`rul de gr`sime [i mirosul de
buc`t`rie.

Dup` ce [i-a suflecat mânecile, [i-a \nf`[urat cozile \ntr-un
batic din bumbac [i [i-a protejat pantalonii cu [or]ul, a golit
plasa pe mas`. P`rea uimitor de serioas`. Nu mai era fiin]a
insuportabil` care motoriza [efii de sal`, era o menajer`
econoam`, care preg`tea mâncarea. |n satul s`u din Sicilia,
femeile \[i hr`niser` b`rba]ii timp de secole, cu acela[i
respect. {i aceast` fat`, despre care aflasem c` lumea \ntreag`
putea pl`ti foarte scump pl`cerea de a o vedea, reg`sea \n
fa]a pâinii, uleiului [i a s`rii, gravitatea lent` a femeilor din
neamul s`u.

M-a \ntrebat dac` eu cuno[team adev`rata buc`t`rie
italieneasc`. I-am spus c` nu. A fluierat u[or, promi]`tor, [i
mi-a spus simplu:

– La Tiepola e una cuoca maravigliosa.
Când am \nv`]at c` jambonul era proscuitto, ceapa,

cipolle [i brânza ras`, grattugia, era ora [apte [i jum`tate [i

82 FRÉDÉRIQUE HÉBRARD



eram acoperit` de aburul care mirosea a usturoi [i a tomate.
Schimbam fraze lungi, \ntrerupte de hohote de râs de fiecare
dat` când un cuvânt ne \mpiedica discu]ia. Eu vorbeam o
italian` de buc`t`rie, plin` de galicisme, latinisme [i cuvinte
fran]uze[ti. Sandra puse escalopul la cuptor, m` f`cu s` iau
loc \n fa]a ei, la masa din buc`t`rie [i \ncepu s` m` \nve]e un
cântec. |l [tiam deja complet pe al doilea [i \l cântam
amândou` \n gura mare, când François a deschis u[a.
Cântecul s-a oprit. Ne amuzasem bine [i nu ne mai gândisem
la el. {i iat` c` sosise. Ne privi cu aten]ie [i m` \ntreb` f`r`
prea mult` c`ldur`.

– |n ce v-a]i deghizat?
– |n cuoche italiane, i-am r`spuns. Vei mânca cipolle cu

pomodoro [i...
– Acum vorbe[ti italiene[te?
– Am un excelent profesor particular, i-am spus,

ar`tând-o pe Sandra.
– A[adar, se cineaz` aici?
– Mi se pare evident. Nu vom merge s` mânc`m pe chei,

ce-a preg`tit Sandra!
– Bine\n]eles! mi-a r`spuns iritat, am \ntrebat numai

pentru c` nu [tiam c` aveam \n aceast` sear`, acas`, o cin`
italieneasc`.

– Dar nici eu nu [tiam, iubitule, este o surpriz` a Sandrei.
– Perfect! mi-a spus.
Pentru cine juca scena geloziei?
Sandra l-a luat de bra] [i i-a spus:
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– François, sua naghie e una stella d'oro!
– Ce sunt?
– O stea de aur, mi-a r`spuns el, f`r` entuziasm.
– Oh, mul]umesc! Spune-i c` este adorabil`.
– A \n]eles foarte bine. Ei bine, cina aceea este gata?
Sandra i-a spus câteva cuvinte, \mpingându-l spre u[`.

François se \ntoarse spre mine, cu o privire descump`nit`.
– Vrea s` pun masa, mi-a spus.
Era prea frumos! François a detestat \ntotdeauna treburile

casnice. De când o aveam pe Hortense, nu s-a ocupat de
nimic \n cas`.

– Du-te [i pune masa, iubitule, venim [i noi imediat, i-am
spus, st`pânindu-mi dorin]a de a râde.

{i s-a dus.
– Ecco! a \ncheiat Sandra.
François trecu pu]in capul prin u[a \ntredeschid`:
– Unde sunt farfuriile?
– |n dulapul din sufragerie, cu fe]ele de mas`. Paharele

sunt \n bufet.
– Bun, spuse cu o voce sumbr`.
A disp`rut din nou.
Sandra s-a lovit peste frunte.
– Vino!
L-am chemat pe François.
– Iubitule! Coboar` repede la italianul de pe strada

Huchette [i ia o sticl` de chianti.
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– Due, a spus Sandra.
– {i tacâmurile? a \ntrebat François.
– Le vei pune dup` aceea, comoara mea, am spus cu o

voce blând`.
– De acord.
Dup` plecarea sa, Sandra \[i mirosi mâinile cu dezgust.

Am condus-o \n baie. {i-a scos fularul [i [or]ul.
– Buona cuoca, ma bella donna, a spus periindu-[i

unghiile.
Dar a refuzat pudra [i rujul. |mi inspir` parfumul \n timp

ce-l vaporizam [i-l declar` prea tineresc pentru ea. Feti]a
aceasta cu codi]e era emo]ionant` cu principiile sale de
vamp`.

François urcase [i pândeam zgomot de vesel` spart`. Dar
n-a spart nimic. A uitat doar paharele, sarea, piperul [i
pâinea.

– Andiamo a tavolo! a exclamat Sandra, punând crati]a
pe mas`.

Era copios, curios [i picant. Cuoca ne supraveghea
cu coada ochiului [i ne umplea din nou farfuriile la
fiecare \nghi]itur`. Dac` nu ne-ar fi pl`cut ce-a g`tit,
cred c` ar fi plâns. Din fericire, sticlele de chianti au
ajutat la dispari]ia noilor paste [i au dat un ton jovial
conversa]iei.

– Sandra e una stella d'oro, am spus, atacând al doilea
escalop.
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Ea a aplaudat [i a ridicat paharul \n s`n`tatea mea. Veselia
noastr` l-a câ[tigat pe François. Nu mai era \mbufnat la
vederea afectuoasei noastre complicit`]i. Am \ntrebat-o pe
Sandra dac` putea s` vin` a doua zi, la un vernisaj. A acceptat
cu amabilitate. Fredonam cântecul pe care-l \nv`]asem de la
ea, \n buc`t`rie.

– Brava... m-a \ncurajat Sandra.
Apoi, s-a \ntors spre François [i i-a spus o fraz` din care am

sesizat doar vorbele „ambarca]iune de pe râu“.
– Ce vrea s` fac` \n leg`tur` cu ambarca]iunea de pe râu?

am \ntrebat.
– Ar vrea s` g`sesc un cântec pe care l-a auzit acolo.
– Cum po]i s`-l g`se[ti, când ea este cea care l-a auzit?
– L-a auzit \ntr-o sear` \n care am cinat amândoi pe

ambarca]iunea de agrement, mi-a spus François, f`r` s` m`
priveasc`.

Armisti]iul se \ncheiase. Nu mai auzeam murmurul Sandrei.
Vedeam ambarca]iunea de agrement iluminat`, despicând
apele negre ale Senei, ducându-i pe \ndr`gosti]i pân` la Saint-
Cloud. Când eram foarte s`raci, ne spuneam uneori:

– |ntr-o zi, vom merge pe ambarca]iunea de agrement,
vom arunca pâine pe[tilor [i pesc`ru[ilor [i vom fi doi mici
navigatori din Paris...

Când am avut bani, ne-a lipsit timpul. Dar deseori, când
mica nav` trecea pe sub ferestrele noastre, ne-am promis s`
mergem \ntr-o sear`, s` cin`m pe ap`.
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François a f`cut aceast` c`l`torie. F`r` mine. {i cuno[tea
valoarea, pentru c` nu mi-a vorbit despre ea. Dac` s-ar fi
\ntors \ntr-o noapte la Chauvry spunându-mi:

„Am cinat cu pantera, pe ambarca]iunea de agrement“,
m-ar fi durut, dar rana deschis` s-ar fi cicatrizat repede.

{tiam totu[i c` str`inii \i fac pe parizieni s` viziteze
Parisul. F`r` veri[oara mea din La Rochelle, n-a[ fi urcat
niciodat` pe ultima platform` de la Turnul Eiffel. |n zadar
mi-am spus c` era normal ca [i Sandra s`-l fi dus pe François
pe ap`, eram geloas` pe complicitatea lor. Dincolo de
simpla gelozie a trupurilor, exista aceea a mii de mici
nimicuri ale vie]ii. Eram geloas` pe acea ambarca]iune de
agrement, pe masa lor pe punte, pe insula Saint-Louis, pe
Notre-Dame, pe Vert-Galant, pe arcurile din piatr`, pe
frontoanele de la Concorde [i pe acest cântec pe care
Sandra \l mai c`uta.

– Non mi ricordo piu,  spuse François.
Sufeream prea mult pentru a avea chef de aceast`

delicate]e. I-am l`sat s` discute [i m-am ridicat s` strâng
masa. Totul reintra \n ordine [i revenea la adev`ratele
propor]ii. Am \n]eles c` nu era suficient s` deschizi bra]ele
unei alte femei pentru ca ea s` \nceteze s` mai fie
periculoas`. Oare Sandra f`cuse aluzie la ambarca]iunea de
agrement pentru a-mi dovedi asta? Buc`t`ria italieneasc` \mi
c`zuse greu la stomac. Dar acum, trebuia s` joc pân` la cap`t
rolul pe care mi-l impusesem. U[a s-a deschis [i Sandra
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aducea co[ul cu fructe [i paharele. M-a certat cu amabilitate
c` f`ceam toat` treaba singur`. I-am zâmbit când mi-a luat
cafetiera din mân`. A mirosit ne\ncrez`toare cafeaua [i
mi-a spus:

– Cafeaua, \n Italia... minunat`!
A b`ut-o totu[i [i ne-a explicat c` trebuia s` plece

devreme, deoarece a doua zi diminea]` f`cea probe la
Joinville pentru filmul lui Robin. |n principiu, film`rile vor
avea loc \n Alpi, \n cursul iernii. |nc` nu semnase contractul,
deoarece a[tepta ca ultimul s`u film s` vin` la Paris, pentru a
face s` creasc` pre]ul.

– Foarte multe milioane! Foarte multe milioane! repet`
scuturându-[i codi]ele \n jurul chipului nevinovat.

Am \ntrebat-o dac` acest faimos film va ajunge curând la
Paris. Mi-a r`spuns c` va avea o gal` spre sfâr[itul lunii. Apoi
s-a ridicat [i m-a rugat s` vin s-o iau a doua zi la ora patru.
Eram u[urat` s-o v`d plecând. Dar la ideea c` François o va
conduce la hotel, m-a cuprins iar gelozia. Am a[teptat s`-mi
propun` s` vin cu ei. Dar propunerea n-a venit. |n u[`,
Sandra m-a s`rutat cu afec]iune.

Am r`mas singur`, \ncercând s` nu evaluez timpul care-i
trebuia lui François s-o conduc`. |n plus, aveam destule
gânduri care s` m` preocupe. Nu puteam uita ambarca]iunea
de agrement. |i surprinsesem \n flagrant delict de a fi ferici]i
\mpreun`. Nimeni nu-mi dovedea c` trupul adorabil al
Sandrei [i cel al lui François, pe care-l cuno[team pe dinafar`,
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\[i apar]ineau. Dar [tiam c` gustaser` pl`cerea nevinovat` de
a respira unul lâng` cel`lalt [i nu-i puteam ierta lui François
vinul pe care-l b`use cu ea, la o mas` unde nu existase un
pahar pentru mine.

S-a \ntors atât de repede, \ncât am tres`rit v`zându-l
intrând.

N-am f`cut aluzie la ambarca]iunea de agrement. N-am
vorbit nici despre Sandra. Dar, \n clipa când ne-am culcat,
François mi-a cerut s`-i prepar un pahar de bicarbonat.

– Pentru c`, mi-a spus, n-am \ncredere \n aceast`
buc`t`rie pe baz` de ulei.

M-am dus \n baie [i am c`utat \n farmacie fredonând,
animat` de un u[or sentiment de solidaritate na]ional`.
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Capitolul 7

Am urcat strada Saint-Honore pe jos. Era prea devreme
pentru \ntâlnirea noastr`. Nimic nu m` gr`bea [i m-am oprit
\n fa]a celor mai frumoase vitrine din lume. C`prioare
\mp`iate, \ncorsetate \n piele violet, având pe cap tiare,
priveau mul]imea cu ochi de femeie. |n casete capitonate cu
satin, parfumurile aveau nume de poeme. Pe catifea neagr`,
f`r` nici un ornament, str`lucea un diamant \nc`rcat de
drame. Acesta era ora[ul scump [i venal. Am visat deseori s`
fiu \ntr-o zi una dintre turistele cu bra]ele \nc`rcate de
pachete pe care le \ntâlneam \n pia]a Vendome [i pe Elysée
[i s` m` \ntorc seara \ntr-un hotel cu cinci turnule]e...

La ora patru am ajuns la Royal-Monceau. Evident, Sandra
nu era gata. Dar func]ionara de la recep]ie m-a rugat s` urc \n
camer`.

„Dac` \ntr-o zi voi fi turist` la Paris, aici voi descinde“, am
hot`rât \n ascensor.



Totul era c`ldu], lipsit de zgomot, discret, \nflorit, moale
[i confortabil. Personalul era zâmbitor, mochetele adânci,
iluminarea pl`cut`.

Liftierul m-a \nso]it pân` \n vestibulul apartamentului. Am
intrat \ntr-un salon mic \n care te \mpiedicai de valize, apoi
\ntr-o camer` goal`. Vreau s` spun c` era goal` de prezen]a
Sandrei. Patul era desf`cut, din comod` se rev`rsau gr`mezi
de haine, mesele erau acoperite cu flacoane, vaporizatoare,
tuburi [i borc`na[e de creme. Am c`utat din ochi un scaun.
Jupoane date peste cap [i rochii ocupau toate fotoliile. M-am
a[ezat pe pat. Din baie se auzi vocea Sandrei, care \mi ura
bun venit. Câteva reviste italiene[ti z`ceau pe cuverturile \n
dezordine. Parfumul tinerei femei plutea \n \nc`perea cu
ferestre \nchise.

– Bun` ziua, frumoaso, i-am auzit vocea lâng` mine.
N-am auzit-o venind \n papucii auri]i. Purta un neglijeu [i

o c`ma[` de noapte din nailon, plisat`, atât de transparent`,
\ncât i-a[ fi putut, pe viitor, desena trupul din memorie. Mi-a
explicat c` filmase toat` diminea]a la Joinville [i c` era atât de
obosit`, \ncât adormise dup` prânz. A pornit un pick-up, a
pus \n fa]a mea o cutie cu bomboane [i un pachet cu ]ig`ri, a
pus un bra] de nailon \ntr-o valiz` [i s-a \ntors \n baie.

„Ti voglio bene, tanto bene“... cânta pick-upul. Era a[ezat
pe jos, iar vocea p`rea c` iese de sub pat.

Tot ce m` \nconjura era atât de intim [i de feminin \ncât
m-am sim]it stânjenit`. Oare François venise aici? Fusese
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primit \n aceast` dezordine seduc`toare? Eu \ns`mi eram
sensibil` la farmecul acestei camere, cu dulapuri
\ntredeschise, din care se vedeau bl`nuri, cu bijuterii arun-
cate [i cu patul mare [ifonat.

Dar, pentru ca dezordinea s` fie seduc`toare, trebuie s`
fie somptuoas`.

„Foarte multe milioane, foarte multe milioane“ ne
spusese Sandra.

Era o femeie de afaceri inteligent`. Tot ceea ce f`cea era
prev`zut cu grij`. Cheltuia probabil o avere pentru a ocupa
acest apartament. Nu din pl`cerea de a risipi, ci din
preocuparea de a-[i sus]ine pozi]ia social`. |n acest cadru,
putea primi ziari[ti, \nc`l]at` \n papuci, \mbr`cat` cu un
pulover vechi [i s` le preg`teasc` o cea[c` de „cafea bun`“,
\ntr-un col] al camerei, f`r` ca ei s-o ia drept o actri]` f`r`
importan]` \n c`utare de angajamente. Rând pe rând vamp`
sau ingenu`, p`rea nep`s`toare, pentru c` b`rba]ii
considerau asta fermec`tor. Totul era logic [i coerent \n
cariera ei. Totul, cu excep]ia atitudinii fa]` de François. Nu
mai avea nevoie de el. Nu-i mai era de nici un folos. Interesul
care o lega de el, nu putea fi decât sentimental. {i destul de
puternic pentru a se opri din drumul ambi]iei [i a-l face s`-[i
piard` timpul [i gândurile.

Un teanc din „Sandra [i a [aptea art`“ era a[ezat pe
[emineu. Pe noptier` am observat un fel de altar al familiei,
cu mai multe fotografii \n rame mari din piele. Pe pern`, era
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un leopard din plu[, care m-a f`cut s` zâmbesc. {i brusc, am
recunoscut pe m`su]a de toalet`, trei mici forme cunoscute.
La loc de cinste, \ntr-un suport de c`r]i din argint masiv,
st`teau strânse cele trei romane ale lui François.

La fiecare nou` descoperire a prieteniei lor, mi se p`rea c`
Francois petrecuse o via]` \ntreag` al`turi de Sandra. Totu[i,
era inofensiv s` scrie o dedica]ie unei femei, pe c`r]ile sale.
|ncercam s`-mi reprezint scena, g`seam formele
fermec`toare [i mi-l imaginam aducându-i-le chiar \n aceast`
\nc`pere...

„Resta viciu'a me, ti voglio bene, tanto bene...“
Discul era prea tandru pentru dispozi]ia mea.
Cine [tie dac` Sandra nu a[ezase romanele la vedere,

pentru a le observa eu? Era suficient s` \ntind mâna, s` caut
pagina de gard` [i s` citesc dedica]ia... Am privit prima carte.
Cât de ferici]i eram când a scris-o! Tocmai ne c`s`torisem.
Cartea \mi era dedicat`. Bietul François, cât muncise! Nu ne
amenin]a nimic, \n afar` de chitan]ele de chirie [i facturile de
la gaz. Al doilea roman pl`tise acoperi[ul de la Chauvry. Al
treilea, ap`ruse anul trecut. Frumos an! Nu-i repro[am nimic.
Avusesem cel mai bun [i minunat so] din Paris. Avea treizeci
[i doi de ani [i era fericit. Crezusem c` asta se datora acelui
univers pe care ni-l formasem, Elizabeth, obiceiurile noastre
[i eu, care-i eram al`turi. Dar era fericit datorit` lui \nsu[i,
pentru c` devenise b`rbat. B`rba]ilor le place munca,
puterea [i succesul. Dar le place [i dragostea femeilor. El o
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avea pe a mea. |i r`m`sese fidel, neglijând-o pe a altora, pân`
\n ziua \n care sosise Sandra. Pentru el, totul era nou.
Originea ei, meseria, obiceiurile. Nu vorbea ca mine, nu
râdea ca mine. Deosebirea de na]ionalitate se reg`sea pân` [i
\n parfumuri. Iar exotismul este \ntotdeauna seduc`tor. Mai
ales când este vorba de o creatur` atât de str`lucitoare ca
Sandra, care se opre[te pentru a te iubi, \n timp ce este f`cut`
pentru ca to]i b`rba]ii s-o doreasc`.

Am auzit-o cântând \n zgomotul apei. Probabil f`cea baie.
Eram singur`. |mi era de-ajuns s` \ntind mâna, s` caut

pagina de gard`...
Dar n-am \ntins mâna. Nu voiam un verdict stabilit printr-o

u[` \ntredeschis`. Dac` François nu m` mai iubea, trebuia s`
mi-o spun` el.

Sandra a revenit din baie, descul]`, cu p`rul \n
dezordine peste umerii bronza]i, mai Colombin` ca
niciodat` cu juponul [i bustiera albe. Frumuse]ea ei nu
\nceta s` m` surprind`. Am observat c` o priveam pentru
prima dat` cu ochiul pe care-l aveam pentru modelele
mele. Fa]a era perfect`, adorabil`, umerii [i bustul, bra]ele
[i mâinile, la fel. |ncerca s` fac` pu]in` ordine \n jur,
\nghesuind ni[te haine \ntr-un sertar, enervându-se pe un
dulap pe care nu-l putea \nchide. Tropotea [i am remarcat
pentru prima dat` picioarele pu]in grosolane. Doream s`
desenez [i asta m-a umplut de bucurie. {tiam c` i-a[ putea
face Sandrei un portret, lipsit de orice gelozie. A[ lucra
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pentru a reda frumuse]ea patrician`, sus]inut` de aceste
picioare de copil` s`rman`. Toat` splendoarea unei na]ii
era desf`[urat` \n aceast` tân`r` femeie [i se sprijinea pe
sl`biciunea acestor picioare f`cute pentru a alerga de-a
lungul plajelor s`lbatice, pentru a merge sub ploaie, vânt,
soare, strivind algele [i scoicile, pentru a a[tepta cu
disperare pescarii r`t`ci]i.

A v`zut c` m-am apropiat de ramele din piele [i mi s-a
al`turat lâng` noptier`. A s`rutat o fotografie [i mi-a ar`tat-o.
|ntr-o gr`din`, trei persoane erau pr`v`lite pe [ezlonguri.
Fa]a unui b`trânel cu musta]` disp`ruse aproape sub o
p`l`rie de paie.

– Mio papa, spuse ea.
Suferea de reumatism [i mama r`m`sese s`-l

\ngrijeasc`. Al`turi de el, un b`rbat tân`r, gras [i urât, se
odihnea sc`rpinându-[i pieptul p`ros, prin c`ma[a
descheiat`.

– Ettorino, mio fratello.
A smuls pick-upul din priz`, \ntrerupând o vorb` de

dragoste a cânt`re]ului [i mi-a \ntins fotografia unui garaj, pe
care-l cump`rase fratelui, cu un an \nainte. Un garaj superb.
Ettorino poza \n fa]a pompelor de benzin`, \n mijlocul
personalului s`u. Dar Sandra a strâmbat din nas [i mi-a spus
c` bietul Ettorino nu se putea ocupa de garaj, pentru c` era
mereu obosit.

S-a \ntors la fotografia de familie.
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– Mamma mia, a spus ar`tându-mi o femeie cu ochi negri,
imen[i.

Sandra st`tea \n picioare, \n spatele [ezlongului mamei
sale, [i se aplecase peste um`rul ei, pentru a o s`ruta.

– E una mamma tanto brava, a spus.
Am privit-o [i am v`zut c` avea lacrimi \n ochi.
– Poveretta, a continuat, ]inând rama \n mân`.
Apoi, s-a luminat [i mi-a \ntins fotografia a dou` feti]e \n

uniform`, \ntr-un parc.
– Le mie sorelle!
Erau adorabile. Cea mai mic` trebuia s` aib` doisprezece

ani, cea mai mare, cincisprezece. Aveau ochii mari ai mamei [i
ai surorii lor. Dar am \ntrebat-o pe Sandra de ce purtau acele
rochii neelegante din lân` gri, p`l`riile rotunde din fetru [i
acele gulera[e plisate. M-a privit cu stupoare, f`r` s`-[i poat`
imagina c` nu [tiam de existen]a celui mai bun colegiu din
toat` Italia, Poggio Imperiale, din Floren]a. Era frecventat de
fetele de familie. |ns`[i Marie-Jose fusese crescut` acolo, mi-a
spus cu mândrie. |n ceea ce m` prive[te, m-am mirat c` u[i
atât de bine \nchise, se deschiseser` \n fa]a acestor feti]e.
Sandra mi-a sim]it probabil curiozitatea. Mi-a povestit
demersurile sale, mi-a numit prietenii care interveniser`
pentru ea [i mi-a spus suma pe care a pl`tit-o la pension. Asta
fusese cea mai m`gulitoare victorie asupra societ`]ii.

I-am spus c` le g`seam pe surorile ei foarte frumoase [i
am \ntrebat-o dac` le va \ndemna s` fac` cinema. A pus
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fotografia la loc [i mi-a r`spuns cu o voce lent` [i vibrant` c`
micu]ele nu vor face niciodat` aceast` meserie. Le dusese la
acel colegiu  ca s` devin` ni[te doamne,  ca s` \nve]e tot ceea
ce \i lipsise ei. Avea \n voce amintirea anilor de s`r`cie,
necazul umilin]elor acceptate, mila pentru suferin]ele
familiei, dar [i dorin]a de a le r`scump`ra nefericirea cu tot
norocul ei.

– Io sono capo di famiglia, a spus cu mândrie, scuturându-[i
p`rul negru.

Fusese n`scut` \ntr-o familie de s`raci [i, datorit` ei, to]i ai
s`i deveniser` boga]i.

– Le faro tutte due principesse.
I-am spus c` tr`im \ntr-o lume \n care prin]esele voiau s`

se fac` actri]e. Dar Sandra era la ad`post de paradox. {i-a
s`rutat familia cu o ultim` privire [i se arunc` asupra unui
fluviu de ciorapi care curgea dintr-un sertar. Gra]ia indecent`
cu care \[i \nc`l]a ciorapii ar fi f`cut s` moar` un apoplectic.
A disp`rut apoi \ntr-o rochie larg` de tafta neagr`. S-a \ntors
spre mine [i m-a \ntrebat dac` aceast` ]inut` era potrivit`
pentru vernisaj. M-am uitat la ceas [i i-am spus c` era prea
târziu pentru a merge s` vedem acea expozi]ie, ast`zi. {i-a
cerut mii de scuze [i a declarat c` nu o voi putea ierta
niciodat` c` mi-am pierdut timpul.

– Nu mi-am pierdut timpul, i-am spus cu gravitate. Te-am
cunoscut mai bine [i doresc s`-]i fac portretul.
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S-a a[ezat lâng` mine [i m-a \ntrebat cum a[ prefera-o.
I-am explicat c` \nc` nu [tiam, c` va trebui s`-i fac multe
desene, c` va trebui s` vin` s` petreac` una, dou` zile \n casa
noastr` de la ]ar`, ca s` fim lini[tite. Nimic nu-i f`cea mai
mult` pl`cere decât s`-[i vad` imaginea reprodus`. M-a privit
cu un nou interes.

I-am propus s` mergem s`-l lu`m pe François de la birou
[i apoi s` cin`m \ntr-un bistrou. A fost imediat \n picioare, s-a
v`zut \n oglind`, s-a considerat prea elegant` [i a l`sat rochia
s` alunece. A \mbr`cat alta, dar s-a strâmbat \nainte de a o
\ncheia. Din nou \n jupon [i bustier`, se gândea, \n mijlocul
camerei. {i-a lovit brusc fruntea [i a scos dintr-un dulap o
rochie cu bretele din jerseu negru. A pus-o pe pat [i [i-a scos
\ncet juponul larg. |n mintea mea dansau o mul]ime de mici
Sandra cu forme exacte. |n lipsa total` de pudoare, exista
ceva inocent. A \ncercat ni[te pantofi, \n vârful picioarelor [i
i-a aruncat rostogolindu-se, \n cealalt` extremitate a camerei.
I-a trebuit mult timp s` p`r`seasc` \nc`perea. A \nchis o
scrisoare care trebuia s` plece \n aceea[i sear` \n Italia, [i-a
schimbat br`]ara \n ultima clip`, a ie[it, s-a \ntors cu mine, a
sunat camerista pentru a-i explica \n ce m`sur` trebuia s` fac`
ordine [i s` respecte dezordinea, a trimis un s`rut familiei [i,
\n sfâr[it, m-a tras dup` ea.

*** 
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Urcând scara care ducea la biroul lui François, ne-am
\ntâlnit cu domni[oara Reine, care pleca. A p`rut mirat`
v`zându-ne pe amândou`. |nc` o dat`, lumea \[i asuma
r`spunderea de a-mi aminti situa]ia. F`ceam tot posibilul s`
uit, dar oamenii erau acolo, vigilen]i, \narma]i cu prietenie
sau cu rea-voin]`. Probabil nu [tiau nimic mai mult decât
[tiam eu. Poate mai pu]in. Dar atitudinea lui François [i a
Sandrei nu le sc`pase. {i, dup` inima lor, erau gata s` m`
plâng` sau s` râd` de mine. Domni[oara Reine m` plângea,
probabil. Mai ales v`zându-m` prieten` cu aceast` femeie
rea, care voia s`-mi ia so]ul.

Domni[oara Reine avea un suflet delicat [i o inim` pur`.
Sandra a fost cea care a deschis u[a biroului lui

François. Imediat ce am intrat, mi s-a p`rut c` era
preocupat [i c` zâmbea silit. Ne-a \ntrebat dac` vernisajul
fusese str`lucitor [i a p`rut mirat c` nu avusesem timp de
a merge acolo.

– Dar ce a]i f`cut? a \ntrebat.
– Am vorbit despre o mul]ime de lucruri. Am privit rochii,

fotografii. Sandra are un apartament \ncânt`tor la Royal-
Monceau.

François n-a r`spuns, apoi a exclamat cu o voce vesel`,
ar`tând hârtiile care \i acopereau biroul.

– Venirea Sandrei pic` bine. Tocmai am primit \n aceast`
dup`-amiaz` primele cifre de vânzare ale c`r]ii. Dac` va
continua \n acest ritm, va mai câ[tiga ni[te bani.
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Nu era vorba decât de primele zece zile la Paris [i raportul
nu era decât aproximativ. Dar acest debut, l`sa s` se spere un
succes. François i-a explicat Sandrei c`, \n cazul \n care cartea
se va vinde \n acela[i ritm timp de [ase luni, va \ncasa o sum`
frumoas`. A calculat rapid pe col]ul sugativei cifrele la care
s-ar fi ajuns, [i i le-a tradus.

– Soltanto!
Au izbucnit \n râs. Era \ntr-adev`r lacom`. Dar François

n-a râs. I-a spus c` mul]i dintre scriitorii buni ar fi ferici]i s`
câ[tige atât de mult cu o carte. S-a ridicat [i [i-a \mbr`cat
impermeabilul. L-am sim]it nervos. Cât despre Sandra, avea
buzele strânse [i p`rea sup`rat`. Pentru a destinde atmosfera,
am spus pe un ton calm:

– M-am gândit c` am putea merge s` cin`m, \n seara asta...
– Iar ie[im! a spus François printre din]i.
Dar Sandra a \n]eles. A \nceput s` vorbeasc` foarte tare,

spunând c` nu dorea deloc s` ias`, c` nu-i va mai impune
mult timp prezen]a sa [i c` se va \ntoarce singur` la hotel. Am
\ncercat s-o calm`m, dar n-am reu[it s` spunem vreo vorb`.
{i, pe nea[teptate, a strigat c` n-a pretins niciodat` c` este un
scriitor bun, nici m`car un scriitor [i c` François o [tia mai
bine decât oricine. A izbucnit \n plâns [i s-a aruncat spre
mine. Am ]inut-o \n bra]e, iar ea tremura [i spunea cuvinte
\ntret`iate, udându-mi um`rul cu lacrimi. François, p`rând
mai mic \n impermeabil, avea un aer consternat. Din fericire,
n-a intrat nimeni. Treptat, Sandra s-a calmat. I-am ridicat fa]a,
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i-am [ters lacrimile [i am s`rutat-o. N-a vrut s`-l priveasc` pe
François, care a r`mas nemi[cat \n mijlocul \nc`perii. M-am
\ntors spre el [i am spus:

– François...
S-a apropiat de Sandra [i a \nceput s`-i explice \n italian`.
– |mi pare r`u c` te-am r`nit. {tii bine c` nu aveam aceast`

inten]ie... Dar am avut atâtea sup`r`ri, ast`zi...
Amândou` l-am privit la fel [i i-am pus aceea[i \ntrebare.

Ne-a spus c` nu erau necazuri personale [i c` nu putea vorbi
despre ele. Am fost brusc \ngrijorat`, iar Sandra n-a mai fost
sup`rat`. I-a zâmbit când i-a s`rutat mâna [i i-a cerut iertare.
Am coborât spre ma[in` [i fiecare s-a declarat \ncântat s`
mearg` s` cineze \n bistroul la care m` gândisem.

Era un restaurant modest, ]inut de un tip originar din
Auvergne [i de so]ia lui. Nu avea decât cinci mese [i un bar mic,
cu tejghea din marmur`, \n sal`. Pe mesele cu fe]e de mas` din
hârtie se aflau tacâmuri u[oare, farfurii grosolane [i cu]ite
sub]iri, cu mânere din lemn, dar m`n`t`rcile cu sos de
p`trunjel [i carnea de vac` \n`bu[it` de Amelie, patroana, aveau
\ntreaga savoare a Masivului central. Uneori, \ntâlneai acolo un
b`rbat tân`r, simpatic, pu]in adus de spate, care purta ochelari.

„Avem noroc, mi-a spus \ntr-o zi patronul, cu accentul s`u
din Cantol. Este un copil bun. Tocmai a intrat la [coala
normal` superioar` [i profesorii sunt mul]umi]i de el“.

Spunea cu respect „{coala normal` superioar`“ ca [i când
ar fi spus „ Domnul Pre[edinte al Republicii“.
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La prânz, restaurantul primea oamenii de rând din
cartier. Func]ionari, midinete [i muncitori, st`teau la
rând pe trotuar, a[teptând s` se elibereze un loc la o
mas`. Iar seara, din teatrele [i sediile ziarelor din
vecin`tate, se rev`rsau actori [i redactori, care se
amestecau cu câteva perechi elegante. Parizieni din Paris,
din Londra sau din Bagdad, nu erau bine v`zu]i de
obi[nui]ii locului, dar anun]au o popularitate a patronu-
lui din Anvergne.

Când am sosit, nu era nici o mas` liber`. Patronul ne-a
propus s` a[tept`m la bar.

– Ciao bellezza! a spus o voce.
Sandra s-a \ntors [i a recunoscut un fotograf pe care-l

\ntâlnise \n acea diminea]` la studio. Cina \n fug` cu un
ziarist. Amândoi erau \n smoching [i mergeau probabil la o
gal`. Sandra le-a zâmbit.

– Signorina Tiepola, Don Juan al literelor [i o frumoas`
blond` necunoscut`, f`-mi fotografia asta, Victor [i o vom
plasa \n „adev`ratul Paris by night“ de sâmb`t`, a spus
ziaristul, cu gura plin`. Patroane, pozeaz` \n spatele
barului, cu ei, apoi adu-ne dou` filtre [i trece totul \n contul
meu.

F`r` s`-[i p`r`seasc` locul, Victor [i-a scos aparatul, a
cuplat flashul, a b`ut o \nghi]itur` de vin de Beaujolais, s-a
\ntors spre noi, a strigat „Aten]ie“, a f`cut dou` poze [i s-a
\ntors la pr`jitura cu rom.
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– Este rândul meu, a spus patronul, ce le-ar face pl`cere
doamnelor?

To]i mesenii ne priveau. Dar aici, m` sim]eam mai \n
largul meu decât \n restaurantul de trei stele din serile
trecute. {tiam c` Sandra nu va face excentricit`]i, deoarece
nu eram \ntr-un local de lux. Cei doi ziari[ti s-au ridicat [i au
trecut pe lâng` noi, sf`tuindu-ne s` ne gr`bim spre masa lor.
Ne-am luat paharele cu aperitive. Patronul ne-a urmat cu lista
de bucate. Sandra i-a spus c` se \ncrede \n el pentru a-i alege
meniul.

Momentul era serios. Amelie a ie[it din buc`t`rie [i a venit
s`-i vorbeasc` so]ului s`u.

Pentru prima dat`, am v`zut-o pe Sandra apreciind
mâncarea care i se oferea. Cinstea extraordinar` a gazdelor
se reg`sea pân` [i \n salata cu ulei de nuc`. |n acest local,
nimic nu era falsificat. Iar carafa de vin \nso]ea cu succes
brânza de capr`, trimis` din regiune de un frate al
patronului.

M` gr`beam s` [tiu ce motivase aerul \ngrijorat al lui
Francois. Nu puteam crede c` nelini[tea sa nu avea leg`tur`
cu situa]ia noastr` actual`. {i de unde venea oare clipa de
enervare \mpotriva Sandrei? Mâncând cu poft`, aceasta p`rea
c`-[i uitase lacrimile. François o \ncuraja [i discuta vesel cu
ea, dar \l cuno[team destul de bine pentru a [ti c` era doar
un calm aparent. Oare ce se \ntâmplase? De data aceasta
eram hot`rât` s` pun \ntreb`ri, pân` când François \mi va
r`spunde.
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Am fost atât de curioas`, \ncât când am l`sat-o pe Sandra
la hotel, am uitat s`-i dau \ntâlnire.

– Ei bine? l-am \ntrebat pe François, \ndat` ce am fost
singuri.

– |]i voi povesti acas`.
A trebuit s` rul`m \n t`cere, s` travers`m Sena, s`-[i parcheze

ma[ina \n locul s`u de pe chei, s` intr`m \n cas`, s` urc`m scara,
s` deschidem u[a... Totul cu acea \ntrebare f`r` r`spuns, cu acea
team` care se transformase \n tulburare psihic`.

François a \mpins z`vorul dup` noi.
– Ei bine? am repetat.
A f`cut un gest obosit, care voia s` spun`: „A[teapt`“.
M-am gândit: „A luat o hot`râre“.
{i brusc, m-a p`r`sit orice dorin]` de a [ti.
M-am dus \n camer` [i m-am a[ezat pe pat.
– Este sfâr[itul, mi-am repetat distrat`.
François s-a a[ezat lâng` mine [i mi-a luat mâna. Era

amabil. Era normal. De altfel, nimic nu mai avea importan]`.
– Este o poveste atât de penibil`, \ncât \mi vine greu

s`-]i povestesc. Dar acum te v`d \ngrijorat` [i-]i datorez
explica]ii.

Am dat din cap.
– }i-am povestit despre romanul pe care mi l-a adus Marie

de Maurieu?
Ce amestec avea oare Marie, aici? L-am privit f`r` s`

r`spund.
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– Romanul Mariei! Iubito, visezi?
– Da, da, \mi amintesc, la \ntoarcerea din vacan]`, ]i-a dat

un manuscris.
Dar m-am gândit: „Oare când va pune problema noastr`?“
Acum, când François a \nceput s` vorbeasc`, [i-a pierdut

orice stânjeneal`.
– Am g`sit acest manuscris senza]ional. Dar cum patronul

este susceptibil [i nu trebuie s` afirmi nimic, \nainte de a-[i
forma el \nsu[i o p`rere, i l-am dat f`r` s`-i spun nimic. |n
diminea]a aceasta, a intrat \n biroul meu, anun]ându-m` c`
era o capodoper`. I-am telefonat imediat Mariei [i a venit
dup`-amiaz`, pe la cinci, s` m` vad`.

A ridicat capul spre mine [i mi-a spus:
– {tiu c` n-o placi, dar...
L-am \ntrerupt, pu]in enervat`:
– Te \n[eli, iubitule, ea este cea care nu m` place.
– Adev`rat, a recunoscut. Ai fost foarte amabil`, iar ea

te-a descurajat...
P`rea c` reflecteaz`. Apoi m-a privit [i mi-a spus.
– Dac` nu v-am primit bine, pe Sandra [i pe tine, când a]i

venit, este pentru c` m` gândeam la Marie...
A[adar, pentru moment, nu era vorba despre noi. |nc` nu

era, de data aceasta. M-am sim]it u[urat`, curioas` din nou,
\n leg`tur` cu acea poveste care nu m` privea.

François o \ntâmpinase pe Marie cu entuziasmul [i
c`ldura pe care le merita cartea sa. |i m`rturisise impresiile
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sale [i prezisese succesul pe care-l va avea, probabil,
romanul... Ea \l ascultase f`r` s` spun` o vorb`, f`r` s` piard`
nici un compliment, f`r` s`-[i arate vreun sentiment. |n cele
din urm` François se oprise, f`r` s` [tie ce s` mai adauge
pentru a \nveseli acea statuie, pentru a smulge un cuvânt
acelei mute. Niciodat` nu fusese atât de rece cu el. Când
François t`cu, Marie mai p`str` câteva secunde de lini[te,
apoi \l \ntreb` dac` \ntr-adev`r credea tot ce-i spusese.
Descump`nit de aceast` atitudine, François \i r`spunsese cu
pu]in` brusche]e, c` nu avea obiceiul s` m`guleasc`. |n acea
clip`, ea \[i pierduse impasibilitatea [i rezerva [i-i spusese:

– Te-am \ntrebat asta, pentru c` voi muri.
Chipul \i era r`v`[it. Nu mai era doamna distins`, pe

care nu o putea atinge nici o \ntâmplare a vie]ii. Lacrimile
i se rostogoleau pe obrajii palizi, buzele \i tremurau,
umerii i se \ncovoiaser`. |ngrozit, François nu [tia ce s`
spun` \n fa]a acestei nefericite care, pentru prima dat`,
cedase \n fa]a lui. Descoperise c` era o femeie deja b`trân`,
vrednic` de mil` [i [tia c` nu min]ea \n prezicerea sa.
Câteva luni, un an, poate doi... {i-i era fric`, o fric`
\ngrozitoare de moartea care o a[tepta, strângând din
mâinile albe, cu vine umflate.

Apoi \[i revenise, \[i [tersese ochii [i vorbise despre
editarea c`r]ii, cu voce calm` [i precis`.

{i cea care p`r`sise biroul era din nou Marie de Maurieu,
marea doamn` lipsit` de c`ldur` [i f`r` sl`biciuni.
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L-am sim]it pe François trecându-mi o mân` peste frunte.
Am ridicat ochii spre el. |mi era grea]`.

– Când a]i sosit, a continuat, eram \nc` sub [oc. A[ fi
preferat s`-mi revin \n lini[te. Dar sunt lucruri care Sandrei
nu i se pot explica.

„Sunt lucruri care Sandrei nu i se pot explica“: aceast`
fraz` m-a umplut de o fericire ru[inat`, de nem`rturisit.
Trebuia s` m`rturisesc cu groaz` c`, \n adâncul inimii mele,
povestea lui François m` u[urase. S`rmana Marie! Oare de ce
nu-mi permisese s-o iubesc? Condamnarea sa m` cople[ea de
durere, dar o voce mic` \mi murmura c` trebuia s` tr`iesc [i
c`, poate, zilele rele se vor termina.

– De ce mi-ai relatat aceast` poveste? i-am spus lui
François. {tii c` Marie nu m` iube[te [i c` i-ar displace s` fiu
la curent. }i-a \ncredin]at doar ]ie aceast` suferin]`.

– Te-am v`zut \ngrijorat`, mi-a spus. {i aveam nevoie s`
[tii toate astea.

– |]i mul]umesc, i-am murmurat, punându-i mâna pe um`r.
Dar recuno[tin]a mea se \ndrepta cu o infinit` tandre]e

spre muribunda care, f`r` s` [tie, ne apropiase iar.
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Capitolul 8

Trezindu-m`, a doua zi diminea]`, primul gând a fost
pentru Sandra. Dorin]a de a-i face portretul, mi s-a confirmat.
I-am spus lui François. N-avea nici o importan]` c` el sim]ea
o alt` emo]ie decât aceea, foarte pur`, pe care o \ncercam eu.
|ntre noi existau lucruri care \ntre ei nu puteau fi. Nu Sandrei
\i povestise François triste]ea sa.

A p`rut fericit s` m` vad` \ntr-o dispozi]ie studioas`, ceea
ce tr`da o anumit` st`pânire fa]` de mine \ns`mi. Am a[teptat
ora unsprezece, apoi am sunat la Royal-Monceau. Mi s-a
r`spuns c` domni[oara Tiepola plecase la Montfort-l'Amaury
cu fotografii, pentru toat` ziua.

Am \nchis, \nciudat`. Nu mai [tiam ce s` fac \n aceast` zi
pe care o aveam \n fa]a mea, lung` [i plictisitoare. Nu m-am
gândit c` Sandra ar putea avea [i alte lucruri de f`cut, decât
s` r`spund` pl`cerii mele. Oare cine erau acei ziari[ti? De ce
nu ne spusese nimic despre ei, \n ajun?



La ora prânzului, François m-a \ntrebat dac` vom cina cu
Sandra. I-am r`spuns c` nu [i am considerat c` i-a acceptat
absen]a cu \n]elepciune. Eu nu m` gândeam decât la ea.

Nu doream s` \ncep alt` lucrare, casa m` plictisea [i m`
temeam de prieteni.

Seara, dup` cin`, François a refuzat s` mearg` la cinema [i
s-a instalat la masa de lucru. Eu am scos ni[te pânze noi, am
ascu]it ni[te creioane, mi-am cur`]at ni[te pensule [i ni[te
perii. M-am culcat gândindu-m` c`, a doua zi diminea]`, \mi
voi reg`si modelul.

Când am telefonat, Sandra \nc` dormea. Se \ntorsese
foarte târziu [i ceruse s` fie l`sat` s` se odihneasc`. Am
\nchis, f`r` s` m` gândesc s`-mi spun numele. Spre prânz,
am sunat din nou. Ie[ise.

Brusc, m-am gândit la nervozitatea lui Francois, când
fusesem alalt`ieri s`-l lu`m de la birou [i la lacrimile Sandrei.
Niciodat` nu se plânsese atât de mult acolo, ca \n acea zi.
Dar, dac` lacrimile Mariei de Maurieu erau tragice, cele ale
Sandrei erau lacrimi ale unei copile r`sf`]ate. Poate François
o r`nise umilind-o \n fa]a mea [i \l pedepsea, privându-l de
prezen]a sa. |n fond, asta am vrut. Dar acum, ceea ce doream
mai presus de orice, era s`-i fac portretul tinerei femei.

Perseveram la telefon, când s-a \ntors François, pentru
prânz. Linia nu era liber`.

– Mi-e foame, a spus François.
Am privit ceasul [i am observat c` era ora unu [i treizeci [i

cinci. M-am scuzat pentru neaten]ie [i am alergat la buc`t`rie
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s` iau un platou cu aperitive. Amândurora ne era foame [i am
mâncat \n t`cere. Apoi, m-am dus s` iau carnea [i legumele [i
le-am pus pe mas`.

– Te sim]i bine? i-am spus lui François.
– Mult mai bine, mi-a r`spuns râzând, muream de foame!
Am \ntins mâna spre telefon [i am \nceput s` formez un num`r.
– Pe cine suni cu atâta pasiune? m-a \ntrebat.
– Pe Sandra, n-am putut-o g`si toat` diminea]a.
– Sandra? |]i pot da eu ve[ti despre ea, am v`zut-o de

diminea]`.
Am pus telefonul lâng` farfuria mea.
– Nu mi-ai spus...
– N-am [tiut c` a[teptai ceva de la ea.
A mâncat lini[tit. N-am mai dorit s`-i fac portretul. M-am

nelini[tit, m-am temut c` era sup`rat` pe el [i ei erau
\mpreun`. François ajunsese la ora unu [i treizeci [i cinci [i
eu m` scuzasem pentru \ntârziere.

– A venit la birou?
– Ca o furtun`. Este foarte enervat`.
– De ce?
– Gala filmului s`u este vinerea viitoare [i este asaltat` din

toate p`r]ile.
– Unde are loc gala?
– La Empire. Sandra este nemaipomenit`! Ah! nu se poate

spune c`-[i pierde capul. Când a hot`rât s`-i reu[easc` ceva...
{i-a reg`sit acel entuziasm admirativ care m` duruse atât

de mult \ntr-o sear`, la Chauvry.
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– Dac` ar fi provocat`, i-ar duce ea \ns`[i o invita]ie
pre[edintelui Republicii! {i, cel mai tare, este c` el ar veni!

|mi place munca, dar arti[tii \mi fac team`. Am crezut c`
François era ca mine. Dar nu, era impresionat de acea for]`
combativ` [i \ncrâncenat`, pe care o emana Sandra.

– Nu te-a mai v`zut din acea zi? l-am \ntrebat.
– Din ce zi?
– Da, i-am spus enervat`, din acea zi, când i-ai spus lucruri

nepl`cute.
– Oh! s-a uitat, ne-am \n]eles, s` nu mai vorbim despre

asta!
Oare de ce m` amestecam? Nu aveau nevoie de mine.
– Am dus-o s` m`nânce un sandvi[ la Pam-Pam, a

continuat François, pentru c` nu avea timp s` m`nânce de
prânz. {i am ajutat-o s` rezolve o problem` de con[tiin]`,
care o fr`mânta.

– Ce problem` de con[tiin]`?
– |n seara galei, ar fi vrut s` aib` o rochie italieneasc`, dar

a \mbr`cat deja toate rochiile de sear` pe care le-a adus aici.
Era dezolat` s`-[i pun` o rochie fran]uzeasc`, dar i-am spus
c` astfel \i va emo]iona pe parizieni [i asta a hot`rât-o s`
mearg` s`-[i comande una.

– La cine?
– La Dior! a exclamat François, ca [i când \ntrebarea era

prosteasc`.
Apoi a scos din buzunar un pachet de cartoane lucioase [i

mi-a spus:
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– Mi-a adus câteva invita]ii. Nu [tii pe nimeni c`ruia i-ar
face pl`cere?

– Nu.
– Bun. |n acest caz, le p`strez pe ale noastre [i dau restul

lui Verneuil,  s` le distribuie cât mai bine.
– M` \ntreb cu ce s` m` \mbrac \n seara aceea? i-am spus

vis`toare.
– Nu-]i face probleme, a exclamat François indiferent,

vom fi mai pu]in privi]i decât ea!
Am \nceput s` fr`mânt o bucat` de miez de pâine.
– Nu ]i-a spus dac` vine cu noi la Chauvry?
– Nu [tiam c` era vorba despre a[a ceva, a f`cut cu mirare.

Oricum, nu-i va fi posibil. Petrece weekendul la Jean Brevan.
– Cine este Jean Brevan?
– Regizorul care face filmul lui Robin.
– Ah, asta este!
– Da. Familia Robin o duce mâine dup` prânz la Bougival.

Sandrei \i este team` c` doamna Robin \i va face mutre timp
de dou` zile! a \ncheiat François râzând.

– N-ar avea dreptate.
– Desigur. Dar este stupid de geloas`.
– Gelozia este \ntotdeauna stupid`, am declarat

senten]ios, \n timp ce \n sinea mea, m` rugam: „S` plece! S`
plece! Triumful s-o duc` atât de sus cât se poate, foarte
departe, foarte departe de noi...“
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***

Dar, a doua zi, rulând spre moar`, nu m` mai gândeam
decât la bucuria de a o revedea pe Elizabeth.

Moara, câinele, servitoarea [i feti]a, ne a[teptau cu
fidelitatea obi[nuit`. Elizabeth se ag`]` de gâtul tat`lui s`u ca
o mic` vampir`. Aristide scheuna, s`rind \n jurul meu.
Hortense ie[ise din buc`t`rie \n arome de tart` [i friptur`.
Moara era o cas` pl`cut`. Masa de piatr` pe care o ceruisem
de atâtea ori, draperiile din bumbac alb, vazele pline cu
ultimele flori, totul era binef`c`tor [i binevoitor.

Am mâncat de prânz, cu Elizabeth, \n gr`din`. Era foarte
mândr`, Hortense o \nv`]ase s` numere [i mergea pân` la
[apte, f`r` s` se plictiseasc`. Aristide \[i pusese capul pe
genunchii mei [i ofta de bine. Ne-am dat mult` osteneal` s-o
facem pe feti]` s` se culce dup` prânz. A trebuit s`-i
promitem o lung` plimbare \n p`dure.

|n timpul siestei, ne-am relaxat \n gr`din`. Debarasând
masa, Hortense mi-a povestit ultimele nout`]i din Chauvry,
un ]ân]ar \ntârziat bâzâia lini[tit [i, uneori, pe genunchi ne
c`deau frunze.

La ora patru ne-am \ndreptat spre p`dure. Elizabeth
mergea \ntre noi, curajoas`, cu pa[i mici. Mâna \i era
reconfortant`. Toate amintirile pe care le aveam despre ea,
erau adorabile. Chiar [i na[terea sa. {i dac` a[ mai avea un
copil? N-ar fi oare cel mai bun mijloc pentru a-l p`stra pe
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François? La acest calcul, m-am sim]it ro[ind. Dar acest gând
s-a oprit doar \n mintea mea. |ntre dou` fiin]e care se iubesc
nu trebuie s` existe decât leg`turi, niciodat` piedici. Nimic
nu d`dea o siguran]` pentru viitor. Nici m`car aceast` via]`
mic`  n`scut` din amândou` inimile noastre.

Pe culmea coastei, Elizabeth oft`:
– Sunt foarte obosit`, a spus, ridicând capul spre tat`l ei.
Acesta a luat-o \n spate. Era fermec`tor. Aristide i-a privit

cu indulgen]` [i a dat din coad`. Am respirat cu toate puterile
aerul p`durii.

Am luat gustarea pe iarb`, ca ni[te [colari, \ntr-un lumini[
\n care parc` \nc` era \nc` var`. Aristide a avut partea lui de
ciocolat` care mirosea a cârna]i [i de cârnat care mirosea a
ciocolat`. Dup` ultima \nghi]itur`, Francois [i-a pus capul pe
genunchii mei [i a adormit.

– Sst! a f`cut Elizabeth spre câine. S` nu vorbim tare, tata
doarme.

Cuminte [i t`cut`, pe mu[chi, culegea frunzele de castani,
pentru a se \mbr`ca \n zân`. Mi le-a adus cu mici pietricele
roz, pe care le numea bijuterii [i cu ciuperci minuscule,
necomestibile [i fructe s`lbatice, bune [i uscate, care
c`zuser` din arbori [i pe care le destinase meniului pentru
p`pu[i. R`coarea urca din iarb`, amor]indu-mi picioarele, dar
a[ fi r`mas pân` la sfâr[itul lunii \n acel lumini[, cu acest
copil, acest câine mare [i cu pl`cuta povar` a celui care
dormea nemi[cat.
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Ultimele raze de soare au disp`rut printre ramuri, \ntr-un
loc izolat de pe cer. François a deschis ochii. Imediat,
Elizabeth [i-a reg`sit graiul, iar câinele a s`rit pe labe.

Am coborât purtând \n co[ul pentru gustare, toate
minunile p`durii. Hortense aprinsese un foc bun, pentru a
ne \nc`lzi. I-am f`cut baie Elizabethei, apoi am f`cut-o s`
cineze lâng` [emineu. Privea, cu ochii a]inti]i cu \ncântare,
focul \nc`rcat de toate promisiunile iernii.

|n noaptea aceea, am dormit ca ni[te copii.
A doua zi diminea]`, am [tiut c` nu mai puteam picta.
M-au trezit coco[ii, ca \n zilele frumoase de var`. Pentru a

nu pierde nimic din lumina nou`, am p`r`sit patul \n care
François dormea \nc`. M-am sim]it nev`t`mat`. Toate
gândurile mi se \ndreptau spre un dreptunghi de pânz`
neatins. La acea pânz` m-am gândit \mbr`când ni[te
pantaloni f`r` form` [i dou` pulovere vechi, p`tate de
vopsea. Puteam \nfrunta frigul [i petele. Am coborât. |n
\nc`perea mare era c`ldu] \nc` de la focul din ajun. Am trecut
\n buc`t`rie. Hortense \i d`dea s` m`nânce Elizabethei.
Mi-am s`rutat fiica [i m-am a[ezat al`turi de ea. Cu coatele
sprijinite pe mu[amaua \n p`trate, mi se p`rea c` amândou`
eram mici. Hortense mi-a turnat ceai \ntr-un bol cu flori ro[ii,
pe care nu-l l`sa niciodat` s` ias` din buc`t`rie.

– Cu ce ne distr`m ast`zi? m-a \ntrebat Elizabeth.
A fost dezolat` s` afle c` aveam inten]ia s` lucrez.
Am ie[it \n gr`dina udat` de o rou` rece. Soarele de

septembrie \nc`lzea câteva flori [i frunze, \n]epenite peste
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noapte. M-am dus pân` la pârâu. Un abur \nghe]at urca din
ap`, dar eram bine \mbr`cat`, iar razele vor \nl`tura bruma.
Aveam \n fa]` orizontul meu. Acel orizont care ne sedusese
cu trei ani \n urm`, vizitând ruinele morii. Acel orizont pe
care nu oboseam s`-l pictez [i s`-l desenez \n fiecare
anotimp, diferit ca relief [i culori.

M-am instalat \nc` o dat` pe malul apei. M` sim]eam bine.
Nu visam la nimic altceva decât la acea fericire moderat`, care
preceda lucrul. S`-]i cau]i un loc bun \n fa]a universului care
]i se ofer`. S` sco]i o perie lat`, veche, pensulele preferate, s`
prepari o palet` cu nuan]ele toamnei... Brun, verde, alb. {i
lucrul \ncepea de la sine, \n ritmul periei care acoperea
fondul. |n acea clip` mi se p`rea c` m` plimbam. Mintea mi
se ducea la dou` picioru[e care zburdau printre aleile
imagina]iei mele. Numai ochii mici f`ceau leg`tura \ntre
lume [i mân`.

Mi-ar fi trebuit o meserie care s`-mi interzic` s` gândesc.
Nu m-a[ fi gândit la Sandra. Mecanismul s-a oprit. Pe pânza
abia \nceput`, mâna-mi [ov`ia, semnele s-au tulburat, apoi a
r`mas nemi[cat`.

|n fa]a mea, calm` [i melancolic`, se \ntindea luna
septembrie de la Chauvry. Am \ncercat s-o v`d, s`-i
\nregistrez tentele blânde [i reliefurile estompate. Dar \n
suflet aveam o alt` toamn`, o alt` melancolie, o alt` moarte
decât cea a unui anotimp. M-am sim]it pierdut` \ntr-o
suferin]` f`r` sc`pare. Mâna \mi era neputincioas` s` m`
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elibereze de gândurile mele. Am r`mas nemi[cat`, lipit` de
pânz`, cu peria strâns` \ntre degetele \ncordate.

Nu mai puteam s` pictez.
|mi era frig [i \mi era team`. |n acea clip`, am urât-o pe

Sandra. A stricat totul, a distrus totul. S-a terminat cu mirosul
pl`cut al vopselei de ulei, cu constitu]ia robust` a
mestecenilor, cu ro[ul unic al scoru[ilor s`lbatici. Am crezut
c` aceste bucurii simple vor fi pl`cute inimii mele sensibile.
Dar aceste lucruri mi-au fost refuzate.

Nu mai era nimic \n fa]a mea, decât o disperare la fel de
mare ca p`durea.

– Cum merge lucrul? a spus vocea lui François.
Am tres`rit. F`r` s` r`spund, m-am ridicat [i mi-am luat

pânza de pe [evalet. O singur` idee \mi d`dea puterea s`
merg: s` nu plâng \nainte de a ajunge acas`.

– Iubito? m-a \ntrebat François cu \ngrijorare, mergând \n
spatele meu.

I-am respins cu blânde]e mâna.
|n \nc`perea mare, focul era aprins. Am aruncat pânza,

f`r` o privire. Am sim]it c` suspinam [i am urcat pentru a m`
arunca pe pat.

Pr`bu[it` peste cuvertura pe care o udasem cu lacrimi, am
v`zut cu exactitate scena de diminea]`, derulându-se \n
mintea mea: cântecul coco[ului, [evaletul pe malul apei,
paleta p`tat` cu uleiuri, mâna care s-a oprit... La aceast`
amintire, suspinele mi s-au \nte]it. Eram pierdut`. Am avut
\ntotdeauna un drum drept [i un so] care s` mearg` al`turi.
Iar acum, nu mai aveam nimic.
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– Unde este mama? a spus o voce delicat`, sub fereastra mea.
– Mama se odihne[te, a r`spuns François.
Dar vocea delicat` mi-a uscat lacrimile. Mi-am [ters ochii

[i am coborât \n gr`din`. Sufla un vânt r`u, f`când s` zboare
frunzele \n jurul mesei din piatr`. M-am \nfiorat. |n acea zi nu
se putea mânca de prânz, afar`. Lâng` perete, mi-am v`zut
materialul aranjat cu grij`. François a \ntors capul [i ochii mi
s-au umezit. Am ridicat-o pe Elizabeth [i am strâns-o \n bra]e.

– Tore!  strig` ea. Sunt o pisicu]` [i tu e[ti mama ei.
Pisicu]a asta mic` era a mea. F`cut` ghem \n bra]ele mele,

cânt`rea mai pu]in greu decât inima mea.
Doar când ne-am aflat fa]` \n fa]`, dup` prânz, François [i

cu mine am \ndr`znit s` ne privim. Ar fi fost suficiente câteva
cuvinte pentru a face s` se sparg` buba misterului. Nu [tiu ce
pudoare, ce inten]ie ne-a \mpiedicat \ntotdeauna s` le
rostim. Totu[i, \n acea zi, l-am sim]it la fel de emo]ionat ca
mine, la cap`tul puterilor. Ne-am privit f`r` s` vorbim [i mi
s-a p`rut c` toat` via]a noastr` ne trecea prin fa]a ochilor. O
\ntâlnire, o iubire, un copil... {i o prietenie. Acea prietenie
care m` f`cea s`-i deplâng durerile, chiar dac` le fusesem
victim`, acea prietenie care-l f`cea s` suporte o femeie pe
care, poate, n-o mai iubea.

Eu nu [tiam ce se petrecea \n t`cerea sa, el nu [tia ce se
petrecea \n a mea.
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Capitolul 9

Ne-am \ntors la Paris, la treburile noastre.
De la scena din gr`din`, situa]ia mi-a devenit

insuportabil`. A[teptam s` se \ntâmple ceva. |nchis` \n
t`cerea pe care mi-am impus-o, am ]inut vorbele \n mine, ca
[i repro[urile [i regretele. Prin for]a cu care se succedau
curajul [i descurajarea, m-am l`sat epuizat`. Am fost la fel de
trist` ca François. Prezen]a Sandrei mi-a devenit penibil`. |n
acel timp, mi s-a p`rut c` ea tr`ia \ntr-o lume care \mi era
inaccesibil` [i c` François i se al`tura pe c`r`ri secrete.

Luni, n-am v`zut-o pe Sandra. Cel pu]in, [tiu c` eu n-am
v`zut-o. N-aveam nici o ocupa]ie. A[teptam. Treceam repede
prin atelier. |mi goleam mintea, pentru a nu m` gândi c` nu
mai puteam s` pictez. Dar acest gând, \mi intrase \n sânge [i
fiecare b`taie a inimii \mi vorbea despre e[ec. Aceast`
neputin]` mi se p`rea definitiv`, permanent`, ve[nic`.

Sandra a telefonat mar]i, pe la ora unu, pentru a ne invita
la cin`.



Pentru prima dat`, am v`zut-o jucând rolul de gazd`.
Ne-a dat \ntâlnire la ora nou`, la Royal-Monceau. Dar, de
aceast` dat`, nu ne-a f`cut s` a[tept`m. Func]ionarul de la
recep]ie ne-a condus pân` la ascensor. Am f`cut cu François
drumul pe care-l parcursesem singur`, spre camera Sandrei.
Un [ef de sal` ne-a deschis u[a [i ne-a f`cut loc s` trecem.
C`utam \n jur dezordinea care m-a \ntâmpinat la prima mea
vizit`. Valizele disp`ruser`, un buchet de gladiole \nflorea pe
consola din vestibul. U[a salonului s-a deschis [i Sandra a
venit \n \ntâmpinare.

– Questa sera, siete gli ospiti di Sandra Tiepola, a spus
\ntinzându-ne mâinile.

Nu ne-a zâmbit. Avea ceva ceremonios, care m` intimida.
Ne-a condus \n salonul \n care, pe mas`, se desf`[ura o fa]`
de mas` din damasc alb. Ideea de a ne primi \n apartament,
dovedea c` nu voia s` ne trateze ca pe ni[te str`ini. Purta o
rochie lung` de cas`, de culoarea filde[ului, care se asorta cu
lemn`ria de culoare deschis` [i pernele verzi din salon. {eful
de sal` ne-a luat mantourile [i s-a \ntors s` preg`teasc` ni[te
cocteiluri. Dar unde au disp`rut oare valizele? Iluminarea
indirect`, câteva buchete de flori, argint`ria Belle Epoque pe
lenjeria alb`, prezen]a discret` a [efului de sal`, m`
descump`neau.

A[ezat` pe canapea, am f`cut s` sune un cub de ghea]` \n
pahar. Sandra a b`ut o \nghi]itur` [i a \nceput s` zâmbeasc`.

– Este o surpriz`! a spus \n francez`.
– Una sorpresa tanto gentile! a spus François.
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Privea \n jur ca [i când se afla acolo pentru prima dat`. Dar
totul se schimbase atât de mult de când cameristele f`cuser`
ordine, \ncât privirea sa nu \nsemna nimic.

|n timpul cinei am fost pu]in \ncorda]i. La desert, Sandra
s-a ridicat [i a trecut \n camera sa. U[a a r`mas \ntredeschis`
[i am aflat unde erau valizele. {eful de sal` a a[ezat \n fa]a
noastr` ni[te delicate ce[ti Directoire, din por]elan aurit.
Sandra s-a \ntors, aducând o catefier` electric`.

– Asta este cafea! a exclamat, punând cafetiera pe mas`.
{eful de sal` a l`sat privirea \n jos.
– Il meraviglioso caffe italiana, a ad`ugat aplecându-se

pentru a-i adulmeca parfumul.
Redevenise ea \ns`[i. {eful de sal` [i-a permis o umbr` de

zâmbet [i a disp`rut.
Cafeaua era nemaipomenit`. Eram siguri c` nu vom dormi

foarte bine. Sandra a b`ut dou` ce[ti. {i-a pus mâinile pe
cafetier` [i a privit \n gol.

– Gala...  spuse ea.
A ridicat brusc capul:
– Quest'anno sara quello di Sandra Tiepola.
Nu-i era team` de verdictul Parisului pentru filmul s`u.

Era sigur` de ea [i de norocul s`u. François o privea ca pe o
minune. Totul era prev`zut. Rochia era splendid`, bijuteriile
erau minunate, blana o nebunie. Miercuri [i joi avea \ntâlnire
cu ni[te fotografi. Va dormi toat` ziua de vineri. Seara, la ora
cinci, va veni maseuza, la ora [ase coaforul [i manichiurista.
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Va ie[i din pat [i din mâinile lor, mai frumoas` ca niciodat`,
pentru a veni s`-[i pun` m`nu[a pe marginea din catifea ro[ie
a lojei sale.

Nu m-am putut st`pâni s` m` mir \n fa]a \ncrederii [i
curajului s`u. Zâmbetul \i disp`ruse.

– Questa solo e la parte mia.
Bine\n]eles, fiecare avea partea sa pe p`mânt. A mea,  care

va fi oare?

*** 

Melancolia [i cafeaua m-au ]inut treaz` o parte din noapte.
M-am gândit la starea finan]elor noastre. Am alimentat de
bun`voie fantezia Sandrei, [i acum... La gal`, voi purta o
rochie alb`. Dar ce voi pune pe umeri?

Umbrele din camer` devenir` confuze [i am adormit.
|n somn, m-am \ntâlnit cu Elizabeth. Era a[ezat` pe un

trunchi r`sturnat, \mbr`cat` \n slipul albastru, mâncându-[i
tartina. Dar \n jur era iarn`, iar picioarele goale st`teau pe
z`pad`. I-am spus c`-i va fi frig, iar ea mi-a \ntins zâmbind
tartina uns` cu unt  [i mi-a spus:

– Pentru tine, mam`.
Am v`zut c` pe tartina cu unt era un teanc de bancnote.

Am vrut s`-mi iau feti]a \n bra]e, dar a disp`rut. |n locul ei,
Patrice prindea \n ace o rochie pe un manechin din r`chit`.
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– Vei fi cea mai frumoas`, \ngera[! mi-a spus.
Plângeam [i alergam pe câmpie, strigând-o pe Elizabeth.
M-am trezit \n lacrimi, \n bra]ele lui François.
– Plângeai [i nu puteam \n]elege ce spuneai, m-a

lini[tit.
M-am strâns lâng` el [i i-am povestit c` am crezut c` am

pierdut-o pe Elizabeth \n z`pad`. Tremuram \nc` [i sim]eam
nevoia s`-i vorbesc, s` m` fac ghem \n contact cu c`ldura lui.

Am r`mas cu ochii deschi[i. Pentru a adormi din nou, ar fi
trebuit s` aud respira]ia regulat` a feti]ei mele, care dormea
la dou`zeci de kilometri, sub supravegherea Hortensei, s`-i
mângâi mâna c`ldu]` a[ezat` pe cear[af, s`-i s`rut buclele
ciufulite de pe frunte.

Toat` diminea]a, am luptat cu mine \ns`mi. Portretul
Elizabethei \mi c`dea sub ochi, \n fiecare clip`. Dar de la
co[mar, b`t`lia fusese pierdut`. La ora patru, am luat o
geant`, mi-am pus m`nu[ile [i m-am \ndreptat spre strada
Saints-Peres.

Am fost \ntâmpinat` cu afec]iune de doamna Bernadette.
Era o v`duv` pl`cut`, de familie bun`, care avea grij` de
Galerie de ani de zile. Patrice o alesese, pentru c`-i pl`cea
responsabilitatea.

– Niciodat` n-a trecut atât de mult timp, f`r` s` v` v`d!
mi-a spus cu un repro[ amabil \n voce.

Apoi s-a aplecat la urechea mea:
– Ne ve]i aduce o expozi]ie superb` [i vi se va ierta t`cerea

din aceste ultime luni!
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Am râs for]at. |n timp ce doamna Bernadette l-a anun]at
pe Patrice de prezen]a mea, prin telefonul interior, m-am
str`duit s` nu privesc pânzele din jur.

– Domnul Levan se scuz` c` v` cere s` urca]i, mi-a spus
doamna Bernadette, este pu]in suferind [i nu trebuie s` ias`
din camer`.

Patrice locuia la mezanin, deasupra galeriei. L-am g`sit \n
capul sc`rii mici din lemn, \mbr`cat \ntr-un halat de cas` din
ca[mir, cu un fular de m`tase \nnodat \n jurul gâtului,
scuzându-se de mii de ori c` m` primea cu atâta lips` de
jen`. M-a condus \n birou, unde fotoliile Ludovic al XIII-lea
p`reau c`  aproape ating tavanul jos. Alegerea ]es`turilor,
l`rgimea divanului, tapi]eriile [i iluminarea d`deau acea
senza]ie de confort [i de bun-gust, drag` b`trânilor burlaci
englezi.

Pentru a-i ierta halatul de cas`, Patrice mi-a propus
un ceai.

Mi s-a p`rut c` era lucrul de care aveam cea mai mare
nevoie pe lume. Patrice trase de cordonul de m`tase al unei
sonerii [i \n spatele s`u se \ntredeschise o u[`.

– Ceaiul, a spus, cu mici dulciuri.
De ce oare n-am venit mai des aici? De ce mi-am neglijat

prietenii? Patrice a a[ezat lâng` mine o mas` joas` [i a deschis
o cutie cu ]ig`ri.

– Este prima r`ceal` din an, care m` ]intuie[te aici, ca pe
un c`r`bu[ \ntr-o cutie. Sunt un s`rman b`trân, care are
accese violente de tuse! mi-a spus oftând.
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Aprinzându-mi o ]igar`, m-am gândit cu \nduio[are c`
Patrice era mai degrab` un b`trân domn. L-am privit, era
fermec`tor cu tâmplele albe [i cu aerul s`u seme].

– N-am v`zut niciodat` un b`trân c`r`bu[ atât de frumos
ca dumneata, i-am r`spuns.

– M`gule[ti insecta! s-a ap`rat, râzând.
Dar am [tiut c` era \ncântat.
Când a sosit ceaiul, s-a ridicat cu gra]ia unui b`rbat tân`r.

Amelie, b`trâna servitoare a mamei sale, ducea o enorm` tav`
de argint. Mi-a zâmbit cu toate ridurile sale. I-am cerut ve[ti
despre s`n`tate.

– Merge, merge, a spus. Bietul domn Patrice a contractat
o r`ceal`.

– Haide, haide, b`trân \nger p`zitor, a glumit Patrice,
alung`-]i nelini[tea [i pune aia aici, dac` n-ai uitat nimic.

Amelie a plecat [i Patrice s-a aplecat asupra ceainicului. A
ridicat capacul, a adulmecat ceaiul cu gravitate [i a \nclinat
capul cu mul]umire. Tava era un spectacol adorabil. Ce[tile
din por]elan transparent, feliile de pâine pr`jit`, \n [ervet alb,
borcanele din argint vechi, buchetul de anemone [i farfuriile
cu dulciuri, toate p`reau din visul unei feti]e gurmande [i
rafinate.

– {tiu c` nu vrei zah`r, mi-a spus Patrice \ntinzându-mi
cea[ca.

Era adev`rat. Patrice nu se \n[ela niciodat`.
– Cum se simte mama dumitale? l-am \ntrebat.
Chipul i s-a \nsufle]it.
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– Biquet a luat ma[ina [i a dus-o s` m`nânce de prânz la
Saint-Germain. Am vrut  s` profite de aceast` zi frumoas`. Se
apropie iarna.

– Patrice, e[ti adorabil! A[ fi vrut s`-]i fiu mam`.
– N-ai nimerit! mi-a spus râzând. Ai putea s`-mi fii mai

degrab` fiic`.
Nu m-am putut st`pâni s` m` gândesc c` se l`uda. Patrice

era f`r` vlag`. |i pl`cea s` dea impresia c` este b`rbat. Poate
a[a se convingea pe el \nsu[i.

– Sare pentru pâinea pr`jit`?
– Pu]in`, mul]umesc.
S-a aplecat spre mine [i m-a \ntrebat cu seriozitate:
– Ai fost deja tapat` de bani pentru colect`?
– Nu, i-am spus, uimit`. Ce colect`?
– N-ai aflat? Ciudat! Imagineaz`-]i c` se strâng bani pentru

a-i oferi Colombei Verneuil un nas nou.
Am izbucnit \n râs.
– M`rturisesc, este o glum` de prost gust! mi-a spus cu

satisfac]ie.
– G`sesc mai degrab` c` nasul \i este de prost gust.
– De nepurtat! a spus, atacând o tart` cu c`p[uni. Dar s-a

n`scut prea devreme pentru a \ndr`zni s`-l schimbe. Ar fi atât
de fermec`toare cu un n`suc de panter` cum se poart` \n
acest an. Ar deveni mai bun`. Nu  un nas trebuie s`-[i
cumpere, ci un mod de comportare!

M-am \ntrebat cu o u[oar` stânjeneal` dac` Patrice se
amuza la fel de bine pe seama mea, când nu eram acolo. Dar,
\mpingând cea[ca goal`, mi-a spus pe alt ton:
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– Când \mi vei ar`ta ce faci acum?
Se terminase cu gluma.
– Nu imediat. Prefer s` a[tept pu]in. Cu toate c` am o

serie de tablouri...
M-am oprit. Privirea lui Patrice m` stânjenea. Nu se l`sa

\n[elat de explica]iile mele. {tia c` nu mai lucram. Se l`s` o
t`cere \ndelungat`.

– Dac`, \ntr-o zi, Patrice vorbea lent, f`r` s` m` scape din
ochi, dac`, \ntr-o zi, te vei afla \ntr-o perioad` proast`... Vreau
s` spun, pe plan profesional, a ad`ugat repede [i chiar dac`
te gânde[ti c` te afli \ntr-un impas, s` nu-]i fie team`. Las`
timpul s` treac`. E[ti atât de tân`r`! |ntre vârsta dumitale [i a
mea, exist` o via]` \ntreag` [i loc pentru atâtea descuraj`ri.

Dac` i-a[ fi putut vorbi despre descurajarea mea! Dar ar fi
trebuit s`-i povestesc originea ei, s` evoc un lucru care nu-l
privea...

– E[ti foarte blând`, foarte amabil`, dar ai din]ii foarte
ascu]i]i. Da, da, nu m` privi cu ace[ti ochi mari [i uimi]i! Ai
ni[te din]i[ori frumo[i, bine ascu]i]i, care prind tot  ce-]i
place [i nu mai las`.

La ce bun s`-i fac confiden]e? Nu avea nevoie de ele. Mi-ar
fi putut relata povestea mai bine decât mine.

– |mi place asta. |mi place foarte mult... S` [tii c` m`
gândesc deseori la dumneata, necredincioaso, mic`
necredincioas` afurisit`, care n-a mai pus piciorul \n galerie
de exact [aizeci [i dou` de zile! Da, da, \mi amintesc foarte
bine, era treisprezece iulie. M-am \ntrebat chiar de ce sunt
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atât de ata[at de dumneata. {tii c` nu sunt tandru. Nu-mi plac
oamenii. {i apoi, \ntr-o zi, am [tiut de ce te pl`ceam... Din
interes.

Oare era inima, sau  mintea cea care i-a dictat lui Patrice
vorbele? N-avea importan]`, am fost fericit` c` le-am auzit.
Dar lui nu-i pl`cea s` piard` vremea cu emo]ii. A revenit la
frivolit`]i, fandosindu-se:

– O mic` ciocolat`, comoar`?
M-am ridicat.
– Nu, mul]umesc, Patrice. Mul]umesc pentru ceai [i

pentru tot.
Am zâmbit [i am ad`ugat cât de degajat am putut:
– Regret, \nc` o dat`, c` nu-]i sunt mam`. Acum, trebuie

s` plec.
M-am \ndreptat spre u[`.
– Scumpo, a spus Patrice, n-am discutat \nc` nimic. }in s`-]i

repet c` sentimentele mele pentru Elizabeth nu s-au schimbat.
Rezemat cu spatele de un scaun \nalt, a zâmbit, frumos ca

un b`trân arhanghel dec`zut [i milostiv. Mi-am sim]it pulsul
\n urechi. De când am fost lâng` el, a [tiut c` venisem s-o
vând pe Elizabeth. A [tiut c` m` zb`team [i c` era ultima mea
resurs`.

– Ei bine? a spus lâng` mine.
Mi-a luat mâna, atât de moale [i atât de trist`, \ntre ale sale.
– De acord, am murmurat.
{i am plecat.
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*** 

A doua zi, toat` diminea]a am fost plecat`. Am [tiut c`
Patrice va ac]iona repede [i nu voiam s` fiu acolo când va
trimite s` ia tabloul.

M-am \ntors pe cheiul Grands-Augustins spre ora
prânzului. Nu m` \n[elasem. Elizabeth disp`ruse.

– Au venit s-o ia pe domni[oara, mi-a spus port`reasa [i au
l`sat asta pentru doamna.

Era un buchet de trandafiri ro[ii, cu cartea de vizit` a lui
Patrice. Scrisese doar:

„Mul]umesc“.
Dar mai exista [i un alt plic. Mai mare, pe a c`rui hârtie se

afla antetul galeriei. L-am deschis [i am g`sit  un cec.
Patrice nu scrisese suma pe care mi-o oferise \n seara cinei

cu Sandra.
|[i dep`[ise u[or promisiunile.
Aveam \n mâini cu ce s` restabilesc echilibrul financiar al

casei.
Dar nu pentru asta am vândut-o pe Elizabeth. Dar Patrice

nu voise s` fac` doar o fapt` bun`. {tia cât eram de gr`bit`,
pentru c` nu barase cecul.

La \nceputul dup`-amiezii am trecut pe la banca sa.
Niciodat` n-am avut \n geant` atâ]ia bani.
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Apoi m-am dus \ntr-un magazin \n care oglinzile mari
reflectau mocheta gri [i scaunele tapi]ate cu catifea ro[ie. O
vânz`toare distins` m-a \ntrebat, f`r` s` zâmbeasc`, ce
doream. M-a a[ezat \n fa]a unei tejghele din mahon [i din
plu[ gri [i s-a \ntors cu o fat` sub]ire, ale c`rei bra]e erau
\nc`rcate cu bl`nuri. Am \ntrebat de pre]uri, cu un aer distrat.
Comunicarea lor m-a \nghe]at. N-aveam atât de mul]i bani.

– Du \napoi la depozit toate astea, Mauricette, a spus
vânz`toarea, pe un ton t`ios.

Mi-a cerut s` am r`bdare câteva clipe [i mi-a a[ezat \n fa]`
o revist` luxoas`. Am r`sfoit-o automat. Etalat de-a lungul
unei pagini, un mic animal brun m` privea cu ochi
str`lucitori.

„Nu exist` femeie cu adev`rat elegant`, f`r` noi, bl`nurile
de vizon!“ se spunea \n legend`.

– Iat` un model extraordinar, f`cu vânz`toarea,
\ntorcându-se. La drept vorbind, nu este o etol`, dar este
de-o suple]e [i de o lungime extraordinare, pentru o e[arf`.
{i ce pre]!

Pentru prima dat`, a zâmbit.
– Un pre] cu adev`rat potrivit! Doamna s` judece singur`.
Mi-a pus eticheta sub nas, ca [i când se a[tepta s` n-o cred.
– Nu se poate mai rezonabil. Nu este a[a, doamn`?
Am dat din cap. Cât p-aci s` reprezinte suma cecului de la

Patrice. Am luat e[arfa [i mi-am acoperit umerii. Era foarte
frumoas`. Vizonul s-a lipit cu suple]e de taior, f`r` s`-l
\ncarce [i f`r` s` m` fac` s` par mai gras`.
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– O iau, am spus \ncet.
– F`r` [ov`ial`! triumf` vânz`toarea. Crede]i-m`, doamn`,

a]i f`cut o afecere bun`. O p`stra]i pe umeri?
M-am mai privit o dat` \n oglind`.
– Este vizon s`lbatic?
– La pre]ul acesta, doamn`! Ar trebui s` coste cel pu]in

dublu! a exclamat vânz`toarea, scandalizat`. Nu, este un
foarte frumos vizon de cresc`torie.

N-avea importan]`. Nu cuno[team nimic despre asta. I-am
\ntins e[arfa.

– O clip`, v` rog, a f`cut, acoperindu-mi din nou umerii.
A[ vrea s` v` vad` directoarea noastr`.

S-a dus spre fundul magazinului [i a strigat:
– Doamn` Gervaise!
O oglind` se roti lent, luând imaginea mochetei [i a

scaunelor [i o b`trân` doamn` enorm`, \mbr`cat` \n negru,
ie[i din perete. Vânz`toarea se gr`bi spre ea.

– Doamn` Gervaise, v-am chemat  s-o vede]i pe doamna
care a luat num`rul 663! Privi]i, nu-i vine admirabil?

B`trâna doamn` m-a privit cu ochii ei mici, vii.
– Ave]i foarte mult` elegan]`, doamn`. Asta este rar la o

persoan` atât de tân`r`.
– Doamnei Gervaise \i plac clientele care se \mbrac` bine,

a spus vânz`toarea pe un ton confiden]ial.
O angajat` \n halat de lustrin s-a apropiat.
– Te-am sunat, Adrienne, ai de f`cut un pachet pentru

doamna, a spus vânz`toarea, \ntinzându-i e[arfa.
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Apoi, s-a aplecat spre mine [i a murmurat cu o voce dezolat`:
– Prefera]i s` pl`ti]i cu bani ghea]`, sau prin cec?
– Cu bani ghea]`, am spus, deschizând geanta.
– |n acest caz, pe aici, a spus, ar`tându-mi drumul spre

cas`.
B`trâna doamn` a chemat-o [i i-a spus câteva cuvinte la

ureche. Apoi m-a salutat [i mi-a spus:
– V` doresc mult succes doamn` [i, cu pasul s`u lent, s-a

\ndreptat spre oglind`.
Oglinda se \nvârti din nou, antrenând decorul, \n timp ce

silueta greoaie disp`rea.
Casiera complet` factura. Vânz`toarea mi-a spus zâmbind:
– Doamna Gervaise v-a tratat \n mod deosebit, privi]i...
– Dar! am exclamat, uimit`.
– |ntotdeauna face o reducere clientelor care pun

modelele \n valoare.
Mi-a sosit pachetul. Vânz`toarea m-a \nso]it pân` la u[`,

u[urat` c` nu ratase vânzarea. |n prag mi-a \ntins cutia,
spunând:

– Ve]i vedea c` ve]i fi mul]umit`, doamn`. La drept
vorbind, nimic nu se compar` cu un vizon. Este Legiunea de
onoare a femeii.
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Capitolul 10

Parisul este un ora[ straniu. Tr`ie[ti \n el o via]` \ntreag`,
cuno[ti pe toat` lumea, e[ti tu \nsu]i cunoscut, dar este
suficient s`-]i schimbi pu]in obiceiurile, pentru a te crede
transportat \ntr-un ora[ str`in.

Oamenii care se aflau \n sala Empire, \n seara galei, f`ceau
parte dintr-unul din numeroasele medii ale capitalei. Nu era
al nostru. François [i cu mine nu aveam obiceiul de a intra
\ntr-un cinematograf pe un covor ro[u din plu[, \n mijlocul
unui [ir dublu de g`rzi republicane [i plante verzi. |n jurul
nostru, perechile se salutau cu familiaritatea domoal` [i
elegant` a celor care se aflau \n fiecare sear` \n centrul
actualit`]ii. Nimic nu-i mira. Erau acas`. Nu p`reau mul]umi]i
c` se aflau acolo, dar ar fi suferit s` nu fie.

Plasatoarea ne-a instalat \n fotoliul de orchestr` [i m-am
crezut \n mijlocul unei turme. Ne \nconjurau bl`nuri de
vizon ro[cate, albe, negre, argintii, sau alb`strui, roz [i aurii.



B`trâne sau tinere, frumoase sau urâte, femeile erau
\mbr`cate \n uniform`. Am \nceput s` asociem ni[te nume cu
feti]ele care ne \nconjurau. Femeile din cinema erau u[or de
recunoscut. Dar cum s` ghice[ti \n spatele plastroanelor albe,
care nu se deosebeau, criticul, omul politic, sau
produc`torul? Familia Verneuil, primea \n loja de al`turi. Din
fa]`, Colombe era splendid`. Dar când se \ntorcea din profil,
avea aspectul monstruos al acelor p`s`ri mitologice care
anun]au cataclisme [i erau b`utoare de sânge. La trei rânduri
\n fa]a noastr`, un academician \i vorbea la ureche unui
cânt`re] de melodii sentimentale, peste umerii rotunzi ai
unei tinere femei. O adiere de parfum m-a f`cut s` \ntorc
capul. O creatur` \nalt`, \mbr`cat` \n satin alb pornise pe
traveea noastr`. F`r` s` se scuze, \i privea pe oameni drept \n
ochi, pentru a-i face s` se ridice, [tergându-le fe]ele cu nodul
de la funda din spatele rochiei.

– Titi, suntem plasa]i foarte prost...
Nodul se leg`na \n fa]a nasului meu. A trebuit s` m` ridic.
– Oare este vina mea, iubito? Dac` voiai s` faci un scandal,

nu aveam decât s` cerem vestiarul. Vom merge \ntr-un
cinematograf de cartier \i r`spunse cu o voce nazal` un blond
imens, cu maniere obosite [i distinse.

Se opri \n fa]a lui François, care se ridicase la rândul s`u,
astfel c` p`ream to]i patru unii \n bra]ele celorlal]i.

– Binevoi]i s` v` ocupa]i locurile, rug` plasatoarea.
– Absurd, spuse tân`ra femeie, a[ezându-se lâng` mine.
Am a[teptat ca marele blond s` treac`, pentru a m` a[eza.

134 FRÉDÉRIQUE HÉBRARD



–   Iat` meniul, a spus el, \ntinzându-i programul.
– Nu-mi este foame, a replicat tân`ra femeie,

respingându-i mâna.
– Locul de la mas` ]i-a t`iat apetitul?
– De fiecare dat` când accept s` vin s` v`d o pies`, sau

filmul unui prieten, este acela[i lucru. Te plaseaz` \n fundul
s`lii, sau la galerie. Dar pu]in \mi pas` de filmul din aceast`
sear`, pu]in \mi pas`!

|nso]itorul s`u râse anormal:
– Cât este de nostim`! exclam` acesta, \n culmea bucuriei.
Creatura \nalt` c`sc` [i nu mai spuse nici o vorb`.
Am continuat s` privesc sala. |n primul rând al unei loje,

Sandra str`lucea. Avusese dreptate s` spun` c` totul va fi
perfect. P`rul r`sucit pe umerii ma]i, aruncau sclipiri de
pietre pre]ioase, la fiecare mi[care. Un fream`t de blan` alb`
urca asemenea unei aripi de pe spatele gol. Iar pielea \i era
mai \ntunecat`, mai cald` \ntre acel alb [i cel al m`nu[ilor
lungi, \nconjurate cu br`]`ri. Aranjase s` fie singur`, \n prim-
plan, etalându-se suficient pentru ca doamna Robin s` fie \n
umbra sa. |n spatele lor, l-am observat pe Robin [i doi
necunoscu]i.

Dac` privirile din sala \ntreag` urcau spre Sandra,
frumuse]ea sa nu \ntrunea toate sufragiile. F`r` indulgen]`,
nuan]at` de ironie, aten]ia marelui ora[ era asupra ei.

– Este protejata lui Robin, a spus vecinul nostru, ar`tând-o
cu b`rbia.
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– Pu]in \mi pas` de protejata lui Robin, a r`spuns
\nso]itoarea sa.

– Este ceva dr`gu]. Dar [tie oare s` joace teatru? a \ntrebat
un domn gras, posesor al unor obraji c`zu]i.

Capetele \ntoarse spre loja Sandrei aveau ceva indecent [i
grosolan.

Sala se \ntunec` peste curiozit`]i, nelini[ti [i indiferen]e.
|n timpul jurnalului [i a complet`rii, oamenii au fost de o
r`ceal` care m-a f`cut s` m` tem pentru succesul Sandrei.
Uneori, un râs u[or ironic se f`cea auzit, amintind c` nu
aveam de-a face cu o sal` obi[nuit`. Publicul acela, \ntre
societate [i oameni de art`, se temea s` nu fie considerat u[or
[i s` aplaude crea]ia prietenilor [i confra]ilor.

Când marele film \[i \nscrise genericul pe ecran, o mi[care
ar`t` c` aten]ia sporise.

Un val tocmai murea de-a lungul unei plaje pustii.
„C'era una volta, \n Sicilia, una povera ragazza, in un

povero borgo di pescatori...“
La cap`tul plajei, departe de sat, se \n`l]a un fel de cas`,

f`r` etaj, din p`mânt b`t`torit. U[a era \nchis` cu un sac,
trecea o mân`, \l ridica [i ie[ea o fat`.

Era Sandra. Cu p`rul desf`cut, rochia rupt`, descul]` [i cu
picioarele zdrelite de pietre, era total diferit` de p`pu[a \n
rochie alb`, care poza la balcon. {i de-abia am v`zut-o, c` am
[tiut c` a câ[tigat. A câ[tigat pentru c` s-a prezentat Parisului
a[a cum era. Dac` ar fi venit s` joace o vamp`, sau o prin]es`,
publicul din aceast` sear` ar fi spus c` avea aerul unei ]`r`nci
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[i c`-i lipsea distinc]ia. Dar \n acest rol mizerabil, \n care o
vedea \mbr`cat` \n zdren]e, ea care str`lucea peste toat` sala,
va spune c` avea distinc]ia unei regine. Spectatorii n-au
capitulat imediat. Au mai existat zece minute de r`ceal`.
Apoi, la o expresie a Sandrei, o femeie izbucni \n râs. Un
minut mai târziu, b`rbatul gras, cu obrajii c`zu]i, i-a spus
vecinei sale:

– Fermec`toare, nu-i a[a?
Sandra avu un gros plan, \n care era extrem de frumoas`,

[i ghea]a fu spart`. Dup` aceea, au râs, s-au amuzat [i, la
sfâr[it, când perdeaua de la u[` a c`zut peste ea, cred c` mul]i
au cedat [i au plâns.

Reaprinderea luminii dezl`n]ui entuziasmul. Sandra
devenise pasiunea momentului. Parisul este o divinitate care
face [i desface idoli \ntr-o sear`. Apoi, tot ora[ul se
\ndr`goste[te, iar cu acest capriciu, leg`turile sunt mai
frecvente decât c`s`toriile.

|ntor[i spre balcon, oamenii aplaudau [i strigau cu
frenezie bravo. Vecinul nostru urla literalmente,
proiectându-[i \n fa]` m`rul lui Adam. Creatura \nalt` \ncerca
s`-l trag` dup` ea.

– S` fim primii care o felicit` pe aceast` adorabil`, spunea.
François [i cu mine eram \n picioare [i aplaudam ca [i

ceilal]i. Trebuia s` fie ame]itor [i emo]ionant pentru ]`ranca
de adineaori s` cucereasc` aceast` fort`rea]` dintr-un singur
asalt. O mic` form` alb` se ridic` la balconul s`u. Sandra
salut` sala cu m`nu[a din satin. Aplauzele se \nmul]ir`.
Francois mi-a spus la ureche:
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– S` \ncerc`m s` ne fofil`m pentru a o \ntâlni \naintea
\mbulzelii.

Ne-am strecurat \n mijlocul ova]iilor care se ridicau \nc`.
Am urcat \n fug` scara care ducea la loje. |n fa]a celei a
Sandrei, ne-a oprit un membru al g`rzii republicane.

– Dar suntem prieteni cu domni[oara Tiepola! a protestat
François.

– Ah! \n aceast` sear` are numai prieteni, a ricanat
gardianul, care mirosea a vin.

|n acea clip`, u[ile celorlalte loje s-au deschis [i publicul a
ie[it. Fotografi urcau scara, fotografi coborau etajele,
fotografi alergau de-a lungul culoarelor. Era o adev`rat`
nebunie. Un b`rbat gras nu \nceta s` repete:

– |mi asum exclusivitatea! |mi asum exclusivitatea!
Robin trecu pe lâng` noi, f`r` s` ne vad`. Exulta. So]ia sa

avu un gest de mul]umire v`zându-m`:
– Ce corvoad`! a spus, detest asta!
– Ah! bun` ziua, a spus so]ul s`u, strângându-ne distrat

mâinile.
Apoi, a z`rit un grup de reporteri asediind-o pe Sandra,

care ie[ea din loj`.
– V` rog! Ave]i mil` de domni[oara Tiepola! Este la

cap`tul puterilor! a exclamat frângându-[i mâinile.
Apoi a ad`ugat, astfel \ncât s` fie \n]eles.
– Ie[irea de serviciu, nu ne mai r`mâne decât ie[irea de

serviciu.
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Sandra era de neabordat. Mul]imea elegant`, mai brutal`
decât cea de la metrou, se gr`bea \n jurul ei, \ntr-o
\nghesuial` \n care flashurile p`reau a fi arme.

– Bernard drag`, descoperirea dumitale este minunat`!
vorbi strident creatura \nalt`, \n spatele nostru. Am petrecut
o sear` de neuitat!

– Nu pleca]i, i-a r`spuns Robin, sup`m \mpreun`.
|n acea clip` se produse o iluminare ca \n timpul furtunii.

Sandra ap`ru radioas`, fericit`, \n mijlocul mul]imii. A ap`rut
brusc, \n rochia alb`, de logodnic` a gloriei. Ne-a v`zut [i asta
i-a f`cut pl`cere. A ridicat un bra] spre noi, sco]ând o
exclama]ie. Un fotograf se repezi, izbucni un fulger [i bariera
se \nchise \n jurul ei.

– S` plec`m, a spus François.
La baza sc`rii, am \ntâlnit-o pe Marie de Maurieu. Era cu

cel de-al treilea frate, fiu demodat al unei familii banale, care
nu avea nici geniul, nici agresivitatea sa.

– Ce film frumos! ne-a spus el.
– Haide, Hugues, este o melodram` abominabil`! Toat`

lumea strig` c` este o minune, pentru c` mica actri]` este
dr`gu]`. Dar nu trebuie confundat.

F`r` zâmbet, f`r` indulgen]`, f`r` bun`tate...
– P`r`sesc Parisul, a spus f`r` s` ne priveasc`.
Pentru prima dat` de când o cuno[team, am g`sit-o pe

Marie admirabil`. Nefericirea [i apropierea mor]ii nu o
schimbaser` deloc. Avea pentru mine acela[i dispre] arogant,
pentru Francois, aceea[i prietenie distant`. Va muri a[a cum tr`ise.
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– P`r`sesc Parisul, a spus simplu, la baza treptelor din
catifea ro[ie [i voia s` spun` c` p`r`se[te via]a, c` n-o vom
mai vedea. Era un adio.

– Te voi mai vedea la birou? a \ntrebat François, cu o voce
care tremura pu]in.

– Nu, nu voi mai avea timp s` vin \naintea plec`rii, a spus
brusc.

Apoi i-a \ntins mâna, f`r` s` mai vorbeasc`.
– Bun` seara doamn`, mi-a spus, \nainte de a se \ndep`rta

\n noapte, cu silueta \nalt`, drapat` \n mantou, cu capul
drept, dominându-[i fratele.

Era o ie[ire frumoas`.
Dar am uitat-o repede. |n ma[in`, \ntorcându-ne acas`,

aproape n-am vorbit. Ne gândeam la Sandra.
– Quest'anno sara quell di Sandra Tiepola...
Nu va mai tr`i via]a m`runt` a altora. |ntre ea [i lume, va

exista grupul tuturor celor care erau lega]i de reu[ita sa.
– Sandra, dormi, mâine filmezi devreme, va spune

doctorul s`u.
– Sandra, ie[i \n lume, trebuie s` fii v`zut`, \i va spune

produc`torul.
– Sandra, nu mai mânca, \i va spune maseuza.
– Sandra, zâmbe[te, Sandra, plângi. Sandra, ia avionul.

Sandra, pe cal, Sandra, vorbe[te engleze[te, Sandra,
danseaz`, Sandra, zâmbe[te, Sandra, plângi, Sandra devino
celebr`, Sandra, câ[tig` bani, iar, iar [i iar...
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Nu va mai exista niciodat` loc pentru amabilul traduc`tor.
Numai \n amintiri... Am vrut ca destinul s` aleag`
deznod`mântul, [i l-a ales. François \mi r`mânea. Pu]in trist,
cu umerii pu]in \ncovoia]i, dar \n \ntregime al meu...

La ora \n care Sandra \[i stropea succesul cu [ampanie, cu
noii prieteni folositori carierei, m-am dus la buc`t`rie. Am
scos din frigider dou` buc`]i de jambon, o salat` [i o sticl`
\nceput` [i le-am dus pe m`su]a joas`, rotund`, \n salon.

François \mi r`mânea. Cu t`cerea [i cu regretele sale. Oare
nu pierdusem pân` la urm`? Nu pierdusem to]i trei? Da, asta
era. L-am privit pe François cu atâta for]`, \ncât a ridicat capul
[i mi-a zâmbit ca cineva prins cu o gre[eal`.

– Este dr`gu]` chestia asta mic` de blan`, a spus ar`tând
e[arfa. Mi se pare c` n-am mai v`zut-o?

Luxul, nebunia mea, era f`cut ghem pe un fotoliu, ca un
animal am`rât. Dar nici un vizon mort, cusut peste altele, nu
m` putea \nc`lzi de frigul acelei pete albe de pe perete, unde
Elizabeth \[i mâncase tartina.
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Capitolul 11

A doua zi, seara, a[teptam ora cinei, \n \nc`perea mare, la
Chauvry. Era frig [i cea]a plutea peste gr`din`. Curând, m-am
gândit, va trebui s` \nchidem casa [i s` ne \ntoarcem la Paris,
cu Hortense, cu Elizabeth [i cu Aristide.

Dup`-amiaza, când am fost cu François \n p`dure,
plouase. Ne pl`cea acest timp cenu[iu [i acel miros de
putregai care se ridica din p`mânt [i din frunzele ude, dar nu
acolo erau semnele care anun]au un sezon mai aspru.

Eram to]i lâng` [emineu, fugind de curen]ii de aer care se
strecurau pe sub u[i. Tocmai o culcasem pe Elizabeth [i
citeam neatent`, când Aristide s-a ridicat pe labe [i s-a
apropiat de u[a-geam, mârâind printre din]i. François a
ridicat capul.

– Este cineva? a \ntrebat.
M-am dus s` ridic perdeaua alb`, pentru a privi \n gr`din`.

Cea]a era a[a de deas`, \ncât nu recuno[team nici una din



formele familiare. Dar Aristide continua s` mârâie. Deodat`,
am v`zut o siluet` care \nainta spre mine. Numai când a ajuns
\n zona de lumin`, am recunoscut-o pe Sandra. I-am strigat
numele, cu stupoare. François se afla lâng` mine [i am
deschis u[a. Sandra a intrat [i, s`rutând-o, am sim]it pe
obrajii ei, toat` r`ceala iernii.

Nu [tiu cum ne-a explicat c` a vrut s`-[i petreac`
duminica, lini[tit` cu noi. Sosirea sa noaptea, pe cea]`, era
prea nea[teptat` pentru a nu ne tulbura. Pentru prima dat`,
ne tutuiam amândou`. Am \n]eles c`, din ajun, avea la
dispozi]ie o ma[in` [i c` a pus s-o lase la Chauvry, \ndat` ce
a putut p`r`si Parisul. Eram foarte agita]i. Am alergat s-o
anun] pe Hortense s` preg`teasc` pentru ea camera de
oaspe]i. |n acest timp, Sandra [i François s-au dus s`-i spun`
[oferului c` se poate \ntoarce la Paris.

Am urcat s` fac patul, \n timp ce Hortense se agita \n
dulapul cu provizii. Luând p`turile din [ifonierul de pe
culoar, am trecut prin fa]a ferestrei. Lumina de la parter lupta
cu cea]a. I-am v`zut pe Francois [i pe Sandra ie[ind din
noapte [i \ndreptându-se spre cas`. Dar pâcla era prea deas`
pentru a distinge altceva, decât o umbr`. Am p`r`sit
fereastra, st`pânindu-mi dorin]a de a cobor\ [i a-i \ntâlni. Am
f`cut patul \ncet, \ncercând s` uit c` se aflau amândoi lini[ti]i,
\n \nc`perea mare. Când am coborât, Sandra era a[ezat` \n
locul meu, la gura sobei. François se afla lâng` ea, pe un
scaun jos. Aristide nu mai mârâia. A \n]eles c` nou-venita era
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prieten` [i c` trebuia s` fie amabil. Am mai ad`ugat o p`tur`.
Sandra a propus s` m` ajute [i s-a ridicat. I-am refuzat oferta
[i François a f`cut-o s` se a[eze din nou, punându-[i mâna pe
\ncheietura ei.

– Se poate avea de b`ut? m-a \ntrebat el.
Nu se putea mi[ca din locul \n care era. Era legat de

picioarele Sandrei, pe care  crezuse c` n-o va mai vedea
niciodat`. Am scos pahare, le-am pus pe o tav` [i m-am dus
la buc`t`rie, s` aduc ni[te sticle. Prin vizita Sandrei, totul se
punea din nou \n discu]ie. Dac` revenise rupând digurile
succesului [i ale noilor obliga]ii, era pentru c` avea \nc`
nevoie de el. {i, totu[i, nu m-am sim]it nici trist`, nici
nelini[tit`. Când m-am \ntors, nu mai vorbeau. Sandra p`rea
c` viseaz`, \n fa]a focului. Ca [i François. El a r`mas astfel,
vis`tor, toat` seara. Cât despre ea, [i-a reg`sit vitalitatea când
am trecut la mas`. Cred c`, \n noaptea aceea, am ars o
p`dure. Aruncam bu[tenii peste j`ratec [i c`ldura se
r`spândea \n jurul nostru.

|n timpul cinei, Sandra a vorbit aproape f`r` \ncetare. Se
studiase prea mult s`pt`mâna precedent`. Menajase prea
mult ceea ce-i era de folos carierei. Sim]ea nevoia s` se lase
\n voia lucrurilor, f`r` constrângeri.

– Mi sembra di ritrovarmi a casa, a spus cu amabilitate,
mângâind capul supus al lui Aristide.

Cui oare s`-i povesteasc` via]a, dac` nu celor pe care-i
iubea? Am \n]eles de ce nu eram nici trist`, nici nelini[tit` \n
acea sear`. Sim]eam prea mult` prietenie \ntre noi. Str`lucea
ca o flac`r` la fel de luminoas` ca cea care se \n`l]a din
bu[tenii din [emineu.
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Hortense debarasase de mult timp masa [i \nc`perea
mirosea a fum când ne-am uitat la ceas. Era ora dou` [i
jum`tate. François a declarat c` era un prost s` stea treaz atât
de târziu [i s-a dus s` se culce. Am r`mas singur` cu Sandra.
A vrut s` \nchid` casa, cu mine. Am mers \n vârful picioarelor,
pentru a nu le trezi pe Elizabeth [i pe Hortense. Aristide
mi-a f`cut mil` [i l-am l`sat s` doarm` lâng` focul care se
stingea. Ne-am dus la buc`t`rie s` bem câte un pahar mare
de ap` rece. Am stins luminile de la parter [i am urcat la
primul etaj, c`rând valiza Sandrei. Când am ajuns pe palier,
François ie[ea din baie, \n halat de cas`. Era atât de târziu,
\ncât totul devenea ireal. Ne-a s`rutat [i pe una [i pe cealalt`
pe frunte, cu acel s`rut u[or pe care-l dai unor micu]e
veri[oare. Ne-a spus noapte bun`, ca [i când am fi r`mas
amândou`. L-am \n]eles, n-am avut curajul s-o p`r`sesc pe
Sandra [i s` m` al`tur imediat lui, \n pat. Am condus-o \n
camer` [i i-am ar`tat baia. A vrut s` m` urmeze la Elizabeth
[i, \n \ntuneric, s-a aplecat cu mine peste p`tu]. Apoi, am
ajutat-o s`-[i despacheteze lucrurile, veghind s` nu-i lipseasc`
nimic [i am mai r`mas un timp \ndelungat de vorb`. Am
vorbit \n [oapt`, ca dou` [col`ri]e, c`rora li s-a spus s`
doarm`. Ne tutuiam \n mod familiar.  M-am a[ezat turce[te
pe pat [i i-am f`cut codi]e, pe care le-am \nnodat cu
panglicile Elizabethei. |n timp ce s-a dezbr`cat, m-am dus
s`-mi fac toaleta. Mi s-a al`turat \n baie, \ntr-o ]inut` de elev`
de pension, cele dou` codi]e c`zându-i peste o c`ma[` de
noapte modest`, din oland` sub]ire, alb` cu roz. Ne-am
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s`rutat [i m-am dus \n camera mea. Dinspre pat se auzea o
r`suflare regulat`. François dormea lini[tit. {i, curând, toat`
casa va dormi cu el.

*** 

M-au trezit zgomote de voci [i hohote de râs. Obloanele
erau \nc` trase, dar am ghicit c` \n spatele lor era soare.
M-am ridicat [i m-am dus s` le \mping. Sandra, François [i
Elizabeth, se jucau cu mingea \n gr`din`. Mai \ntâi, nu m-au
v`zut. P`reau o familie fericit`. Sandra era \nc` \n capot, dar
François [i Elizabeth erau \mbr`ca]i.

– Ciao! le-am strigat.
Au ridicat capetele; Sandra [i feti]a, au \nceput s`

vorbeasc` \n acela[i timp. Au izbucnit \n râs, iar Sandra a
ridicat-o pe Elizabeth \n bra]e.

– Am luat micul dejun cu tata [i cu doamna! Ea mi-a f`cut
tartine! a spus Elizabeth.

– Siamo gia tanto amiche!
Am plecat de la fereastr` [i m-am dus s`-mi fac repede

toaleta, \nainte s` cobor. Jos, mi-am g`sit tacâmul pus.
Sandra m-a servit cu atâta amabilitate [i aten]ie, \ncât  m-am
crezut \n casa ei. Elizabeth s-a strâns lâng` mine, spunându-mi
\n [oapt` c` doamna era foarte frumoas`.
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Francois a fost dezolat c` nu putea r`mâne toat`
dup`-amiaza cu noi. |[i d`duse, \n ajun, \ntâlnire cu
Vergaux, pentru a discuta o problem` important` de editur`.
I-am propus Sandrei s` facem o plimbare \n p`dure, dar, din
grimasa ei, am \n]eles c` plimbarea nu avea pentru ea prea
mult farmec.

Ne-am f`cut foarte lent toaleta. I-am spus Hortensiei tot ce
trebuia s` preg`teasc` pentru prânz [i s-a dus. Am vrut s-o fac
pe Elizabeth s` m`nânce singur` pentru a o culca [i a fi
lini[tit`, dar s-a bosumflat cu ochii \n lacrimi, \ncât mi-a frânt
inima [i i-am permis s` r`mân` cu noi.

Prânzul s-a desf`[urat  extrem de pl`cut. Am deschis u[ile-
geam de la sala mare [i am \mpins masa \ntr-un p`trat de
soare. Am mâncat ultimele crudit`]i din an. Tomate palide,
m`sline, ]elin` cu frunzele moi. Triste]ea lui Francois p`rea
c` s-a risipit. Uneori, este suficient` o schimbare a timpului,
pentru ca via]a s` par` mai vesel`.

Sandra a vrut s-o culce pe Elizabeth, \n timp ce eu
strângeam masa. Asta a durat mult timp [i a fost foarte
nostim. Le-am auzit râzând, din buc`t`rie. |n \nc`perea mare,
François citea o revist`. Când am urcat \n camera feti]ei,
aceasta mi-a spus:

– Frumoasa doamn` nu \n]elege nimic din ce-i spun. Nu
[tie nici ce-s `ia papuci! {i totu[i, este mare!

Am \ncercat s`-i explic diferen]a dintre ]`ri [i dintre limbi.
|n acea clip`, s-a strâns lâng` mine [i mi-a spus la ureche:
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– Eu cred c` este o zân`.
Am coborât la soare, iar François a trebuit s` plece la

Montmorency. Am r`mas singure. Pu]in toropite de c`ldur`,
\ntinse pe [ezlonguri la soare [i ap`rate de frig, de cas`.

Sandra fredona, pe jum`tate vis`toare. Privind-o, m-am
l`sat furat` de somn. Avea una din acele voci, pe care \]i face
pl`cere s-o ascul]i [optind. Am privit-o, cu ochii pe jum`tate
\nchi[i. |ntins` pe [ezlong, era uimitor de natural`. B`rba]ii
[i publicul erau departe [i nu se supraveghea. |[i ref`cea
for]ele pentru noile b`t`lii, la soare, \n gr`dina pustie. P`rul
\i juca \n jurul fe]ei nefardate [i era cu atât mai seduc`toare,
cu cât nu c`uta s` plac`. Continua s` fredoneze dup` voia
fanteziei. {tiu doar c`, brusc, m-am aflat a[ezat` pe un scaun
tare, \n mâini cu blocul de desen [i un creion. Nu m-am
gândit la ce f`ceam. M` ap`ra un fel de instinct, mi-am
interzis s`-mi pun \ntreb`ri. Trebuia s` desenez [i am desenat
automat, altfel, a[ fi c`zut din nou \n temeri [i inutilitate. Am
sim]it deodat` o oprire \n cântecul Sandrei, pentru c`-[i
d`duse seama c` o desenam [i \ncerca s` vad` ce fac. I-am
f`cut semn s` nu se preocupe de asta [i a c`zut din nou \n
starea de euforie cânt`toare. M-am ocupat doar de chip. El
m` interesa cu tot ceea ce exprima: noble]e, ambi]ie, arivism,
via]` [i senzualitate. Toate acestea acoperite de o mare
frumuse]e. Iar chipul acesta \mi era familiar. Nu pentru c` era
al Sandrei, ci pentru c`-l \ntâlnisem deja la baza unei fresce,
\n col]ul unui tablou. Chipul unei fete s`race din
Quattracento, venit` s` se a[eze \n atelierul unui pictor,
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\nainte de a se \ntoarce \n mizerie. Chipul anonim a genera]ii
de femei moarte. Pe de o parte praful [i uitarea, iar pe de alta,
un \nger pe pânz`, care traverseaz` secolele, cu pumnul
\narmat cu o floare.

Am desenat atât de mult timp, \ncât nu mi-am dat seama
c` soarele se rotise. Doar când Sandra a fost \n umbr`, m-a
f`cut s` \n]eleg repede c` nu mai voia s` pozeze.

A venit [i s-a aplecat peste um`rul meu, mirându-se c` n-am
f`cut decât un singur desen de atât de mult timp. M-am
a[teptat la exclama]ii, dar [i-a privit imaginea cu seriozitate.

– Frumos, a spus \n cele din urm`, foarte frumos.
Apoi a ad`ugat:
– Vuoi bene a l'Italia, tu, vero?
|n acea clip`, o voce delicat` s-a auzit de la etajul

superior.
– Mama! Mama!
Am urcat s-o scol pe Elizabeth [i am coborât amândou`.

Am \mpins [ezlongurile \n interior, am \nchis u[ile [i am
aprins focul. Apoi, toate trei, ne-am ocupat cu scrupulozitate,
\n buc`t`rie, de ceremonia gust`rii. Am pus masa pentru
cin`. |nc`perea mare era deja \nc`lzit` de foc. Atunci a sosit
[i François.

|nchid ochii [i rev`d scena.
Elizabeth [i câinele, se jucau \ntr-un col]. Sandra era

\ntins` lâng` foc. I-a \ntins lui François mâna [i i-a spus s`
priveasc`  ce f`cusem. Cât de frumoas` era \n acea clip`, \n
lumina blând` a l`mpii, pe acel fond de fl`c`ri care dansau \n

SEPTEMBRIE NESIGUR 149



spatele ei, \n [emineu... Mai frumoas` decât ar putea cineva
s-o descrie, sau s-o picteze vreodat`. {i mâna non[alant`, a
\narmat destinul \mpotriva ei.

– Guardi, guardi, a spus indicând foaia pe care o l`sasem
s` zac` pe o mas`.

François i-a ascultat invita]ia distrat [i mi-am sim]it inima
strângându-se. |i a[teptam verdictul, \n picioare, \n fa]a lui,
\ntr-o t`cere care mi s-a p`rut f`r` sfâr[it. A ]inut desenul \n
mâini. N-a privit niciodat` chipul Sandrei cu mai mult`
ardoare.

„Cât o iube[te“, m-am gândit.
T`cerea a devenit penibil`. A[ fi vrut ca fl`c`rile s` ajung`

la desen, pentru a-l distruge. |n acea clip`, vocea lui François
a ajuns la mine:

– Te reg`sesc...
– François!
De-abia am recunoscut acel strig`t de suferin]` [i de

speran]`. Dar pe chipul s`u, aplecat \nc` peste re]eaua de
linii, imagine a suferin]ei noastre, mi-am citit reu[ita. Am [tiut
c` François putea s` tac`, dar nu m` min]ea.

– Te reg`sesc... mi-a spus \n timp ce crezusem c` l-am
pierdut.

|n fa]a mea s-a deschis o u[` [i tot talentul se \ndrepta spre
viitor. Via]a \mi era \ng`duit`. Existau meri, ierburi \nalte \n
vânt, chipuri de b`rba]i [i femei, lumini de var`, exista
albastrul care nu putea fi numit al cerului [i toate \mi
fuseser` redate. Vor exista alte Elizabeth cu obrajii mânji]i cu
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unt, alte desene pudrate cu praf negru, alte pânze mirosind
a vopsea proasp`t`. Nu fusese distrus totul. Iar curajul s-a
r`spândit asupra mea, ca o binecuvântare.

François ]inea desenul \n mâini. Dar ochii p`r`siser`
chipul Sandrei, pentru al meu. {i am \n]eles c` [i asta \mi
fusese \napoiat`. Peste foaia aceea de hârtie, pe mine m`
iubea. N-a fost nevoie s` vorbeasc` pentru a \n]elege c`
iubirea sa era neschimbat`. |n seara aceea, putea s` tac`.
Iubirea \i era acolo. I-o citeam \n ochii care c`utau s` g`seasc`
un r`spuns \n ai mei.

Nu mai exista alegere, nu mai exista victorie, nu mai exista
decât ceea ce trebuia s` fie [i asta era bine.

Eram singuri \n \nc`pere. Sandra luase cu ea feti]a [i
câinele, f`r` s` vedem nimic, f`r` s` auzim nimic.

I-am g`sit \n buc`t`rie. Sandra o instalase pe Elizabeth pe
scaunul s`u [i-i \nnodase [erve]elul sub b`rbie. {i ea
\n]elesese totul. Era blând`, mai greu de suportat decât un
repro[. La intrarea noastr`, m-a \ntrebat, f`r` s` ridice capul,
ce trebuia s`-i dea Elizabethei la cin`. |n acea clip`, François
s-a lovit peste frunte. Uitase s` ne spun` c` familia Vergaux
venea la noi, la un picnic, \n mai pu]in de o or`.

A fost o diversiune fericit`. A trebuit s` ne agit`m, s` o
culc`m rapid pe Elizabeth, s` ad`ug`m dou` tacâmuri, s`
deschidem ni[te cutii de conserve. Familia Vergaux a sosit cu
zgomot, cu frig [i a adus friptur` de porc [i ni[te sticle. Dar
mai ales, erau acolo, \ntre realitate [i nori, cu prietenia lor
ne[tiutoare. Ce-ar fi fost oare seara f`r` ei, \ntre trei persoane
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care [tiau totul unele despre celelalte, f`r` s` aib` nevoie s`
vorbeasc`? Am urm`rit conversa]ia, dar din când \n când
inima \mi b`tea mai repede. Revedeam expresia lui Francois,
o voce \mi spunea: „Te reg`sesc...“ via]a era simpl`... iar
Sandra atât de blând`.

De-abia a plecat familia Vergaux, c` am urcat s` ne culc`m.
N-am mai t`r`g`nat-o ca \n ajun. Sandra ne-a spus c` murea
de somn [i ne-a s`rutat cu o admirabil` naturale]e \n fa]a u[ii.
Era meseria ei s` joace teatru, nu-i a[a? L-am urmat pe
François \n camera noastr`. A[ fi vrut s` visez \n \ntuneric la
miracolul meu, s` vorbesc despre el foarte \ncet. Dar
François m-a cuprins \n bra]e cu atâta putere, c` mi-au venit
lacrimi \n ochi. N-o puteam uita pe femeia tân`r`, singur`,
care se odihnea \n camera de cealalt` parte a culoarului. A[ fi
vrut ca totul s` r`mân` nevinovat \n acea sear`. Dar n-am mai
putut rezista for]ei acelei guri \ntredeschise. Mi-am \nnodat
mâinile pe ceafa lui François [i nu i-am mai oferit Sandrei
decât prietenia t`cerii mele.
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Capitolul 12

Luni diminea]`, am l`sat-o la hotel. A fost blând`, atât de
blând`... {i t`cerea din ma[in` din timpul drumului de
\ntoarcere... Un singur lucru a p`rut c`-i face pl`cere [i c` o
anim`. Mi-a cerut desenul. M-am desp`r]it de el, cu regret.
Dar nu am putut s-o refuz.

– Vei face altul... mi-a spus ea.
Au fost dou` zile de lini[te. Apoi, a sunat telefonul. Oare

de ce mi se strânge \ntotdeauna inima, când m` gândesc la
acel telefon?

A r`spuns François. Auzindu-l vorbind italiene[te, am
ridicat capul. A t`cut [i mi-a \ntins receptorul. Prea strident`,
prea vesel`, prea fericit`, vocea Sandrei p`rea c` spune o
lec]ie. O lec]ie care suna fals. Cum c` trebuia s` se \ntoarc` la
Roma chiar a doua zi. Pierduse atât de mult timp la Paris. Nu
mai putea pierde nici o zi...



– Va trebui s` mergem la gar`, a spus François.
N-am rev`zut-o decât pe peron.
Nimic nu putea fi mai trist decât acest adio publicitar al

noului star. |n taior de c`l`torie, avea pe bra] vizonul, \n
mân` geanta cu bijuterii, pe nas, ochelari negri, pentru a nu
fi recunoscut`, iar pe p`rul \ncânt`tor, pe care [i-l r`sucise, o
p`l`rie ridicat` de div`. Domnea peste un munte de valize,
asistat` de cinci sau [ase domni, care p`reau c` o cunosc
foarte bine [i care nou` ne erau necunoscu]i. Ne-a salutat cu
amabilitate [i s-a agitat rapid s` dea instruc]iuni domnilor a
c`ror solicitudine se exprima \n francez` [i \n italian`. Cutia
cu orhidee a sosit la momentul potrivit, \n hârtia
transparent`, precedându-l pe Robin, care-[i [tergea fruntea.
O s`rut` prietene[te pe Sandra, o lu` câteva minute deoparte
[i apoi f`cu un tur gr`bit de strângeri de mâini.

– Sunt foarte nelini[tit, le-a spus domnilor, nu v`d
fotografii.

Din fericire, ace[tia soseau alergând. Sandra s-a urcat \n
tren, [i-a scos ochelarii [i a f`cut gestul tradi]ional cu mâna
pe portier`. Peronul a devenit mai agitat. Sandra a coborât.
Domnii \i strânser` [i-i s`rutar` mâna \nm`nu[at`. Cu un gest
de enervare, Sandra [i-a smuls p`l`ria [i i-a \ntins-o unuia
dintre ei.

– C`l`torii \n direc]ia Lyon, Lausanne, Brigue,
Domodossola, Milano [i Roma, \n vagoane!

Domnii urcar` [i coborâr` agita]i, c`rând vizonul, geanta
[i orhideele. Sandra s-a apropiat de noi. Am \ntors capul când
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l-a s`rutat pe François. Când ne-am s`rutat amândou`, am
observat c` fa]a \i tremura. I-am sim]it privirea ochilor
frumo[i \n adâncul ochilor mei. Existau atâtea lucruri care nu
fuseser` spuse! Mi-a strâns mâinile, f`r` s` se desprind` de
mine.

– Aten]ie la plecare! s-a auzit din difuzor [i mâinile a
trebuit s` ni se deschid`.

Sandra a s`rit pe treapt` [i p`rul a \nceput s` i se desfac`
pe ceaf`. A alergat la un geam [i, le-a zâmbit din nou
fotografilor. Trenul s-a urnit. Robin [i domnii au strigat
„arrivederci“ pe peron. Sandra [i-a aplecat capul [i chipul i-a
ap`rut \n mijlocul p`rului despletit.

–  Adio! a strigat.
Iar eu am privit-o, pentru c` eram singura care [tia pre]ul

lacrimilor care-i f`ceau ochii s` str`luceasc`.
Trenul a luat vitez`, scuturând p`rul negru, care s-a

pierdut \n noapte.
S-a terminat.
– Nu mai este nimic de f`cut aici, mi-a spus François.
B`rba]ii nu se opresc ca noi. Pentru ei timpul trece mai

repede [i trenurile care pleac`, le [terg deseori regretele. Eu
m` sim]eam moale, ca dup` o opera]ie care atinsese chiar
centrul vie]ii. Domnii au disp`rut.

– Ierta]i-m`, sunt foarte gr`bit, ne-a spus Robin.
Alte trenuri veneau [i plecau. Unii oameni se \ntorceau.

Am ajuns la ie[ire. O vânz`toare de ziare \[i pusese mica
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ma[in` de-a lungul peronului. Ag`]at` de taraba sa, era
fotografia Sandrei, pe coperta unei reviste. |n rochie alb`, cu
bra]ul ridicat [i un zâmbet fericit pe buze.

„Roma salut` Parisul prin gra]ia Sandrei Tiepola“, spunea
legenda.

M-am oprit, cuprins` de-o amintire.
– Prive[te, François, fotografia aceasta a fost f`cut` \n

seara galei, când Sandra ne-a z`rit [i ne-a f`cut semn.
– P`rerea ta, a spus François, luându-m` cu el.
Dar [tiam c` era adev`rat. Aceea[i imagine ne-a salutat la

chio[curile de ziare din gar`, sau la cele din curte. {i am
sim]it c` m` cuprinde melancolia, mergând printre acele
[iruri formate din chipul zâmbitor al celei care nu mi-a putut
fi prieten`.

Ajungând \n fa]a ma[inii, François [i-a pus mâna pe
um`rul meu, cu nesfâr[ita amabilitate a celor care se
preg`tesc s` fac` o m`rturisire.

– Urc`, ia loc, \nchide ochii [i las`-m` s` te conduc \n
noapte.

M-am instalat f`r` s` spun o vorb`. A[adar, sosise
timpul.

– Am s`-]i spun o poveste, a \nceput François, luând loc
lâng` mine. Da, o poveste destul de lung`... Dar pentru asta,
am nevoie de calm, de un foc de lemne [i de un han.

N-am \nchis ochii, cum mi-a cerut. Dar totu[i n-am v`zut
drumul pe care l-am urmat. Am a[teptat` m`rturisirea lui
François, p`rându-mi c` aproape o aud.
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Nu i-am pus \ntreb`ri. Nici m`car \n fa]a focului de lemne.
Nici m`car la mas`. L-am l`sat s` comande pentru mine. L-am
privit. P`rea emo]ionat, jenat, timid. Am luat câteva linguri de
sup`. {i-a pus mâna peste a mea.

– Ascult`... trebuie s`-]i spun...
Mi-am a]intit privirea \ntr-un punct \ntunecat, departe, \n

fa]a mea, mai \ndep`rtat decât p`rul care flutura, al Sandrei.
Nu-mi mai era team`, \mi era r`u. François a \nceput s`
vorbeasc`. Deodat`, am \n]eles ce spunea [i privirea mi-a
revenit asupra lui.

– Vreau ca aceast` carte s` fie o reu[it`, a spus cu
\nfl`c`rare. Trebuie, iubito, am nevoie de asta. Sunt la vârsta
la care un b`rbat trebuie s` reu[easc` \n cele ce \ntreprinde!

Un tren rula spre sud, ducându-mi amintirea, dar deja, de
mult timp, François tr`ia o alt` aventur`. Era \ndr`gostit.
|ndr`gostit de un nou roman. Femeile \i vor putea trece prin
via]`, el va r`mâne acela[i. Statornic \n meserie [i \n viitorul
s`u. {i totu[i, o iubise. Eram sigur`. I-am ascultat povestea cu
toat` aten]ia, c`utând printre noile sale visuri, urmele
Sandrei.

Dar printre cuvintele sale, nu era nici o trec`toare cu
p`rul lung. Era doar un b`rbat care voia s` devin` el \nsu[i [i
care se lupta cu marele ora[. Poate aceasta era urma Sandrei.
|i d`duse gustul \ncrâncenat de a reu[i. Dar acest gust era atât
de separat de ea, \ncât aplecarea mea asupra suferin]ei se
irosi. Oare am visat \n timpul acestei prea lungi [i prea
ap`s`toare lun` septembrie?
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– Nu m` ascul]i! a spus François.
– Oh! ba da, te ascult.
L-am privit cum a[ fi privit Chauvry dup` un incendiu. {i

m-am mirat s` g`sesc fiecare lucru la locul s`u. Aveam \n fa]a
mea b`rbatul care pretinsese totul de la mine, când l-am
cunoscut cu [ase ani mai \nainte. |l iubeam. |l iubeam. {i-i
datoram probabil totul. A vrut s` fiu atent` la fiecare clip` a
vie]ii sale. Pentru c` era un so] adev`rat. Al meu. S`rmana
Sandra. Atâta chin, pentru a l`sa un b`rbat nev`t`mat. Biete
micu]e. B`rba]ii sunt f`cu]i pentru lupt`, iar noi suntem
f`cute pentru ei.

François vorbea \nc` [i lucrurile reintrau \n normal.

***

Normal.
Anul a trecut repede peste fr`mânt`rile mele, septembrie

a venit [i a trecut. Acum ne \ndreptam spre prim`var`.
Nu m` pot obi[nui cu acest normal. |ntreb:
– M` iube[ti?
{i François r`spunde:
– Da.
Privesc \n jur [i m` mir s` g`sesc lucrurile [i oamenii

credincio[i promisiunii lor.
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Marie a murit. Arborii s-au mai \n`l]at lâng` moar`,
Elizabeth a crescut la umbra lor. Exista aerul pur de la ]ar` [i
lupta de la Paris.

Exista Sandra, biata stea, pe frontonul templului s`u fragil.
Totul a intrat \n normal.
Acela[i somn, aceea[i respira]ie...
Dar, din adâncul acestei fericiri, simt urcând mirosul

frunzelor putrede de septembrie [i reg`sesc acel chip pe care
nu-l voi mai desena niciodat`, dar pe care-l voi respecta,
fidel`, de-a lungul \ntregului meu drum cu b`rbatul pe care-l
iubesc.

Sfâr[it
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