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Carte de vizită
‘Da. Unde m-am oprit? Am ajuns…că nu-mi pot închipui nici o situaţie
în care viaţa să nu fie un chin pentru mine, că noi, oamenii, suntem
născuţi ca să ne chinuim-ceea ce cunoaştem cu toţii, căutând veşnic a
născoci mijloace ca să ne amăgim. Dar, ce-i de făcut, când vezi adevărul?’
Lev Tolstoi, Anna Karenina
O cheamă Élise şi e o altfel de fată. De fapt, e tot ce ai
văzut mai ieşit din comun vreodată. Dacă vrei, poţi să-i scrii
numele cu accent franţuzesc şi îţi mai spun că ţi-ai dori să o
săruţi toată.
Uneori, s-ar putea să o întâlneşti pe stradă. E de ajuns
să o priveşti în ochi…unii ar spune că sunt cei mai frumoşi,
alţii ar vrea să-i vadă măcar încă o dată.
Nu e domnişoara de la Mall, nici nu va fi vreodată, şi
dacă vei spune, după ce o vezi, că nu mai e, ca ea, altă fată,
atunci încearcă să o cunoşti mai bine şi du-te să asculţi Bach
într-un Concert Hall, să răsfoieşti o carte la Biblioteca Centrală
sau să priviţi împreună un tren, dispărând dintr-o gară.
Da, ştiu, se poate să fi fost femeia din visul tău, cea care
poartă plete, are rochii cochete şi merge pe stradă ca şi cum în
urma ei s-ar înfiripa o poveste…veche.
Élise, ce nume! Rimează cu brise, iar dacă-l rosteşti întro grădină, fii atent…căci, de pe buze, ţi l-ar putea răpi florile
iar, de pe malul mării…valurile.
Când poartă negru, e misterioasă, în roşu, ţi-ai dori să o
iei acasă şi crede-mă, nu-ţi poţi imagina altă femeie mai
frumoasă. Necunoscându-i decât paşii, vei crede că e fericită, că
viaţa a răsplătit-o din plin cu tot ce şi-ar fi putut dori. Nu e aşa.
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Dar tu ştiai, desigur, că multe dintre cele ca ea, de fapt, atât de
puţine, merg pe stradă ca şi cum ar vrea să se desprindă de praf
şi de pietre, ca şi cum nu ar fi cochete sau ca şi cum ar purta o
mantie lungă, neagră. Poate că lumea lor nu e cu mult diferită
de lumea ta, dar acolo se sparg valuri şi se nasc mereu alte
planete şi ţi-ai dori să-ţi spună din când în când câte un cuvânt,
să-ţi murmure un cânt sau să te încânte cu o…altfel de poveste.
Povestea Élisei nu e întotdeauna povestea ta iar lacrimile ei ţi-ar
frânge inima.
Ce fericită ar fi dacă ai veni să te aşezi lângă ea, în acel
Concert Hall sau într-un alt fel de decor! Crede-mă, ai vrea să-i
poţi desena în plete, să-i prinzi frunze de toamnă pe rochiile-i
cochete, îţi vei dori să o atingi cu o tăcere sau un cuvânt, uneori
doar cu un singur gând. Nu are prea mulţi prieteni.
Ce fericită ar fi dacă te-ar întâlni pe tine…a obosit
căutându-te şi, pentru că nu te vede niciodată pe bulevard, îi
zboară gândurile în pagini de roman. Ţi-a scris scrisori ca să-şi
uite frigurile, a plâns pe nevăzute. De când a divorţat, e singură,
dar nu are timp să-şi dea seama de acest lucru, are un fiu şi a
trăit, de când s-a născut el, într-un fel de feerie, intitulată Micul
Prinţ1. Când micul prinţ râde, norii dispar.
De câte ori te-a pierdut ea pe tine, căutându-te, de câte
ori te-a regăsit, pierzându-te şi, uite, între timp…a cunoscut-o
pe Rebecca.

1

Antoine de Saint-Exupéry, Le petit prince
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Dragoste virtuală

Élise o întâlni pe Rebecca absolut întâmplător, într-o
pizzerie, în partea delimitată Nefumători. O doamnă bine, îşi spuse
ea, la prima vedere, poate cam plictisită de viaţă, dar cu un aer
elitist încât o îndrăgi de la bun început. Nu şi-ar fi imaginat
atunci că, în cel mai scurt timp cu putinţă, ele vor deveni cele
mai bune prietene.
Fiul ei, Andrei, se aşezase în poziţie de ochire (tocmai îi
cumpărase puşcă de jucărie cu lunetă) când veni chelneriţa să
ia comanda. Nu-şi dorea nimic altceva în afară de o cafea
Lavazza de la pizzeria aceea, era cel mai bun espresso din oraş.
Andrei mai ezita încă între o Fully loaded si Smile, dar ea se
bucura nespus că se oprise totuşi la două feluri de pizza după
ce îi spusese, cu un calm imperturbabil, ce fel de ingrediente
conţin cele douăzeci de feluri de mâncare italienească din
meniu. Ascultând, mai mult sau mai puţin atent, ce conţine şi
Fully loaded, copilul alese, în cele din urmă, Smile, când Élise îi
explică despre ce fel de pizza era vorba, şi anume, una care te
face, după ce o mănânci, să…zâmbeşti.
Lavazza era excelentă, muzica, de asemenea. Trebuia să
vină şi comanda, în scurt timp. Plictisit de puşcă, Andrei
începuse să lipească, cu spor, abţibilduri, în albumul cu Ben 10.
Cafeaua reuşise, după şase ore de Futur proche, La cuisine
du troisième millénaire şi altele, asemenea, să o facă pe mămică să
zâmbească, privind la fiul ei, care îşi reluase, cu seriozitatea lui
Barrack Obama, ochitul. Un “glonţ” trecu razant pe lângă un
pahar iar altul se lipi, aparent fără putinţa de a se mai dezlipi
vreodată, pe şorţuleţul Smile Pizza al chelneriţei care tocmai îşi
făcuse apariţia cu pizza aburindă, apoi Andrei exclamă cu
frenezie: “Mami... mami! Îl împuşc pe Andrei Dogaru!”,
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slobozind cel de-al treilea glonţ...în cafeaua Rebeccăi. Deşi, mai
târziu, aceasta îi mărturisise candid Élisei că nu reuşise să
scoată cu nimic pata de pe bluza pentru care făcuse “economii
la sânge” timp de trei luni, în momentul acela, Rebecca zâmbi
foarte larg, înţelegător, ca şi cum absolut nimic nu se
întâmplase, scoase un şerveţel umed din geantă şi se tamponă
elegant, continuând să zâmbească.
Andrei şi Andrei îşi împărtăşeau avid impresii din
bogata „experienţă” de “puşcaşi marini’’... încercând să
găsească cele mai bune “ţinte’’ prin zonă. Între timp, Rebecca
se îndreptă cu restul de cafea rămasă spre masa Élisei.
Conversaţia dintre cele două femei se închegă în mod
surprinzător de natural, fără urmă de falsitate sau pudoare.
Élise află, cu surprindere, că Andrei şi Andrei erau colegi de
grupă la grădiniţă dar ele, mămicile, nu se întâlniseră până
atunci niciodată.
Făcură cunoştinţă, apoi Élise se gândi ca ar mai vrea o
cafea - exact la acealaşi lucru se gândea şi Rebecca.
Chelneriţa veni imediat şi preluă comanda.
„Puşcaşii marini” se învârteau în jurul meselor, căutând,
cu frenezie, “ţinte’’ inedite.
Rebecca începu să-i povestească celeilalte, fără prea
mult entuziasm, despre grădiniţa la care lucra, despre vremea
de afară, care putea aduce omul în pragul depresiei, despre
pizzeria în care se aflau - era de neconceput, pentru ea, să fie
doar o singură pizzerie, în tot oraşul, în care Lavazza era atât de
bună, despre italieni şi salatele lor meridionale, despre ziua de
mâine care, pentru ea, începea haotic şi se termina la fel. Aici,
brusc, îşi atrase, cu desăvârşire, atenţia Élisei... căci, şi pentru
ea, ziua începea şi se termina la fel. Deja o mira un lucru, după
atâtea asemănări pe care le descoperise, într-un timp atât de
scurt, între ea şi Rebecca: ea era divorţată, cealaltă măritată...
încă. Evident, făcură schimb de numere de telefon şi, a doua zi,
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înainte să ajungă Élise la grădiniţă, Rebecca îi telefonă ca să o
întrebe dacă îl poate „prelua” ea pe celălalt Andrei.
Élise acceptă cu plăcere şi îi propuse o plimbare prin
parc, cu copiii. Cei doi Andrei ieşeau soldăţeşte din grădiniţă,
când ajunse Élise, bucuroşi peste măsură că pot merge într-o
„misiune de recunoaştere” prin parc.
Rebecca o întâmpină zâmbitoare, dându-i „raniţa” cu
adidaşii şi treningul de schimb ale lui Andrei.
Era o zi superbă de toamnă, tocmai bună pentru o
conversaţie tihnită entre femmes.
Iarna urma să se instaleze, în următoarele săptămâni, şi
Élise începu să-i povestească Rebeccăi despre progresele pe
care le făcea Andrei, fiul acesteia, la engleză, şi ce bine cânta
Jingle bells.
- Ah, ţi-ai luat, până la urmă, ore de engleză la ei la
grupă? o întrebă Rebecca.
Élise îi răspunse că da şi-i aduse, de îndată, la
cunoştinţă că fiul celeilalte are talent oratoric şi memorie foarte
bună.
- Ştiu, răspunse Rebecca, îi seamănă lui Joujou.
Élise ştia deja că soţul Rebeccăi era poliţist iar ea
studentă în anul 3 la Facultatea de Psihologie dar nu şi-ar fi
imaginat că se poate iubi, atât de mult, încât să faci studii
superioare ca să-ţi înţelegi consoarta, pe care Rebecca i-o
zugrăvise în termenii cei mai plastici cu putinţă. Astfel, ceru
lămuriri în acest sens.
Cealaltă o privi cu uimire, chiar se opri o clipă, în loc, şi
făcu un pas înapoi:
- Dragă, tu glumeşti? Da’ nu mai pot eu, crezi, să aflu de
ce sforăie el noaptea sau nu-şi schimbă în veci pijamaua aceea
dungată pe care am ajuns să o detest ? Nu, scumpa, vreau mai
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degrabă să aflu cum pot să mă abţin eu când sforăie el ca să nu
îl omor în somn, iar Herr Freud dă nişte sfaturi minunate despre
cum poţi răspunde calm în situaţii în care vrei să urli. Uite, să
vezi, tot cursurile astea mă ajută să privesc la pijamaua cu
pricina, ca o doamnă ce sunt, căutând să mă debarasez complet
de posibile tentaţii criminale faţă de un material de bumbac
absolut…nevinovat.
Cu Rebecca, Élise trecea invariabil de la zâmbet la un
râs decent (majoritatea întâlnirilor lor aveau loc în public), apoi,
fără să mai ţină seama de locul în care se aflau, cele două
râdeau pantagruelic, uneori chiar aplecându-se uşor în faţă,
când muşchii le erau prea întinşi de valurile successive de
umor sănătos, spontan, binefăcător, pe care îl gustau, însetate,
împreună.
În scurt timp, trecură, de la Joujou, la cel mai recent
prieten al Élisei, dintre puţinii pe care aceasta şi-i făcuse după
divorţ şi urmară apoi o serie de subiecte, unele dintre ele
extrem de pasionante.
Élise îi vorbea despre Wuthering Heights şi Anna
Karenina2, Rebecca îi spunea despre ce a mai pictat. E drept,
conversaţiile atingeau puncte culminante, în multe aspecte, dar
femeia modernă era în topul discuţiilor lor. Uneori, erau atât de
prinse în dialoguri încât lumea din jur părea că se estompează,
copiii le mai semnalau, uneori, că doreau cutare sau cutare
fleacuri.
Trecu iarna cu Rebecca, viaţa Élisei nu suferise
schimbări radicale şi, din nefericire, nici a celeilalte.
Într-o zi, Rebecca îi mărturisi prietenei sale că se va
răzbuna crunt pe pijamaua lui Joujou dar se linişti, într-un final,
2

La răscruce de vânturi, Emily Brontë; Anna Karenina, Lev Tolstoi
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când îşi dădu seama că, până la urmă, nu o va face. Suferea,
căci picase un examen în urma unor certuri cu tatăl fiului ei.
Nefiind specialist, Élise începu să-i ofere, totuşi, sfaturi,
în această privinţă, spunându-i, cu sinceritate, părerea, ori de
câte ori se ivea ocazia. Adevărul era că şi-ar fi dorit din toată
inima ca măcar una din ele să fie mulţumită de viaţă astfel încât
cealaltă să se bucure, în urma relatării unei poveşti de succes.
Dar cum, deocamdată, erau amândouă în aceleaşi situaţii, mai
mult sau mai puţin identice şi cumplit de nefericite, nu făceau
decât să-şi ofere reciproc sfaturi şi să se încurajeze, uneori în
mod direct, cel mai adesea, însă, indirect.
La capitolul Joujou, Élise ajunsese în culmea disperării,
nimic din ce-i spunea Rebeccăi părea că nu funcţionează aşa că,
văzând-o într-o zi oarecum mai relaxată pe prietena ei, încercă
să-i recomande acesteia ceva gen push the limit în privinţa
mariajului ei. Începu să o sfătuiască, metodic, să-şi trateze soţul
cu mai multă atenţie, îşi dorea chiar să o audă spunând că, în
sfârşit, era fericită. Ideea de ansamblu era că, dacă Rebecca ar fi
putut să reaprindă scânteia, în această privinţă, Joujou ar fi fost,
poate, capabil să întreţină focul.
Refuzând categoric, la început, Rebeca acceptă, în cele
din urmă, sfatul, dar mai mult ca pe un soi de fata morgana,
oricum, începură să vorbească despre ce lenjerie intimă ar
putea să poarte Rebecca, la o cină romantică cu Joujou.
Trecură, fără prea mult succes, în revistă, întregul ei “arsenal’’
vestimentar şi se opriră, în cele din urmă, la piesa de rezistenţă,
din mătase neagră, pe care Rebecca începu să i-o descrie
amănunţit Élisei. Aceasta se oferise, bucuroasă, să-i facă cadou
un set de lumânări parfumate. În fine, mai avea puţin şi o
convingea, mai ales că începuse să-i spună şi despre o coafeză
pe care o cunoscuse recent şi ar fi putut să-i facă nişte extensii
la păr, deşi, era clar că, la urma toată, ea nu ar fi avut nevoie
urgentă de serviciile unui salon de înfrumuseţare.
15
Extras din volumul:
Cozian, A. (2014). Printre străini.
Iaşi, România: Lumen.

Continuarea acestui volum o puteţi lectura achiziţionând volumul de pe

www.edituralumen.ro
www.lumenpublishing.com
sau din librăriile noastre partenere.

