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FosrA, zsonulul cu AVIoNUL

A fost unul dintre acele zboruri-horror care lli trezesc do-

rinla de a nu te fi ndscut. $i tohrl tncepuse atat de PaSnic! Zbo-

rul LH 963 decolase fix la ora 15.10 Pe o weme insorite de

toamni, iar survolarea Alpilor spre Roma promitea si lie o
puri plicere. Rezervasem o cameri de hotel la Tivoli, sus in
munlii Alban, pentru ca in izolarea ftumoasei localitili si me-

ditez asupra noului meu roman, al cdrui confinut me ftimanta

deja de doi ani. Dar nu s-a intampht a$a.

Abia trecusem de crestele principale ale Alpilor gi avionul

Lufthansa, un Airbus de cel mai nou tip, lncepu brusc si se zgdl-

Fie. Deasupra $iruilor de scaune se aprinse anunlul ,V{ ru-
gem sl ve puneli centuri.le de siguranfa" 9i in difuzor se auzi

vocea cipitanului:

- Doamnelor Ei domnilor, vA rog si ve a{ezati imediat Pe

locuri.le dumneavoastri li sA v[ Puneti centurile de siguranfi.

Deasupra Italiei de Nord s-a forrnat o zone depresionari ex-

ffemi ti ne agteptim Ia turbulenle puternice.

In ce privegte zborul, eu nu mi numdr printre cei mai cu-

raiogi - am avut experienlele mele ln Africa 9i in Asia - a{a ci
obignuiesc sd am permanent centura fixate. Ulor nelinigtit,

am privit pe fereastri la bizarul peisaj format de aglomerAr e

de nori cenugii; dar curdnd priveligtea mi-a fost acoPerite de o

neguri umedi. Cerul s-a lntunecat, zga4aitul a deYenit tot
mai puternic Ai a$ minli dace ag susfine ce situalia m-a ldsatISBN 978-606-609-617-1
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rece. ln asemenea ocazii fac apel la un truc de prestidigitator
pe care mi l-a desteinuit un psihiatru american in timpul unui
zbor spre California: am pus mana pe obiectul cel mai apro-
piat $i l-am strans pani cand am simlit durerea. Concentrarea
asupra durerii md face si uit teama de zbor. Avionul s-a z96l-

lAit din nou. ln buzunarul interior al sacoului meu am apucat
cardul bancar. L-am fixat in palme $i am strens. O clipd am
avut impresia cA in mana dreapte am un culit cu lama in doud
tei$uri, dar durerea a fost suficiente pentru a mi distrage de la
situalia care devenise foarte neplecutd. Ca de la mare distanJi
am bigat de seami ci brusc paharele, tdvile gi tacdmurile eli-
berate de gravitatie se lovesc de tavan fi rdman acolo ca gi
cum chestiunea ar fi cea mai normali din lume. Din rdndurile
din spate s-au auzit strigete de spaimi. Un gol de aer - avionul
era in cidere liberd.

Nu ftiu sa spun cat a durat aceasti stare de imponderabi-
Iitate. Stiteam nemiEcat, cu cardul in mani. Dar am fost trezit
din letargia mea autoimpuse: vecinul meu de scaun, cdruia
pdni acum nu ii didusem nicio aten{ie, m-a apucat pe neat-
teptate de braf pe care l-a ingficat cu toate puterea, ca $i cum
ar fi ciutat un punct fix in aceaste stare de imponderabilitate
detAtoare de fricd. M-am uitat la el, dar streinul privea fix ina-
inte. Fala ii era cenu$ie, avea gura intredeschisi gi se vedea
cum ii tr€mura buza superioare cenutie ti ea.

Ciderea liberd trebuie sI fi linut zece, poate cincispre-
zece secunde mie mi s-a perut o eternitate - apoi a interye-
nit o zguduituri puternice, s-a auzit un trosnet, 9i obiectele
care tocmai se lipiseri de tavaa se pributire pe podea. Cafiva
pasageri atinti de ele Jipar6. in clipa urmetoare totul se ter-
minase. Calm, ca gi cum nu se intamplase nimic, avionul igi
urma zborul.

- \tr rog si imi scuzati comportamentul incalificabil, mi
se adresi vecinul dupd ce imi didu drumul bratului. Chiar am
crezut ce ne pribugim.

Dosarul Golgota 7

- Totul este in ordine, am rdspuns eu generos ti plin de

gdie si imi ascund mAna in care rnai lineam cardul bancar cu

margini asculite.

- Dumneavoastri nu aveti fobia zborului? reveni vecinul

dupi o pauzi in care el, ca $i mine, tresese cu urechea Ia zgo-

motul zborului, temdndu-se de aparilia de noi turbulen{e.

Nu ave{i idee, am vrut se respund sPontan, dar de teame

ca restul zborului sd nu se epuizez€ intr-un.schimb reciproc

de trdiri aeriene de spaime, am resPuns scurt:

- Nu.

Cind m-am intors spre el ddnd incurajator din cap, am

observat ce in cealaltd mani Unea strans un manuscris sau

ni$te noti[e, ca un copil care se temea ce vrei sd ii ieijucdria. ln
cele din urmd ii flcu semn stewardesei, o fatd bruneti, neobig-

nuit de drigu{d, ridici degetele arititor qi mijlociu gi ceru

doud pahare de whisky.

- Lua1i gi dumneavoastri unul, da?

- Eu nu beau whisky.

- Nu face nimic. Dupi ce am triit, suport eu gi doue

pahare.

In timp ce birbatul din dreapta mea golea cele doud pa-

hare de whisky cu pruden{e, in niciun caz dintr-o sorbire cum

m-at fi agteptat eu, mi s-a oferit ocazia de al Privi mai atent,

Fata lui inteligente ti pantofii scumpi contrastau cu asPec-

tul exterior cam neglijent, 9i mi se Pareau la fel de enigmatice

ca $i comportamentul lui ciudat: un bdrbat de varsti mijlocie,

cu trisdturi delicate, cu migciri nervoase gi comportament ne-

sigur un individ peste care timpul nu a trecut fire a Hsa urme.

Probabil ci mi-a remarcat pdyirea, pentru ce dupi cateva mo-
mente de ticere s-a intors din nou spre mine, s-a indreptat in
scaun, a schitat o ugoari pleciciune - un gest nu lipsit de un
oarecare comic - gi cu o politete subliniatA spuse:

- Numele meu este Gropius, profesor Gr€gor, dar asta este

de domeniul trecutului, scuzati-ma.
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Se aplecl9i bigi manuscrisul intr-o servieti din piele maro
aflatd sub scaun.

Pentru a respecta convenienlele m-am recomandat gi eu,

$i din pud curiozitate am lntrebat:

- Cum pot se inleleg asta, profesore, ce este de domeniul
trecutului?

Gropius ffcu un gest cu mana care ar fi putut sd insemne

,,nu doresc sd vorbesc despre asta". Dar deoarece continuam sA

ll privesc ribditor, ln cele din urmd el vorbi totugi;

- Sunt chirurg sau mai bine zis am fost. Dar dumneavoas-

tr6?... O clipi, lisati-me sd ghicesc...

Cumva situalia mi-a devenit nepldcuttr, dar disculia fiind
deschisd gi eu fiind lnci fixat cu centura d€ sigurantI, am luat
o pozitie ca pentru fotogafie ranjindu-i in fati.

- Sunte{i scriitor? lntrebl brusc Gropius.
Am remas stupefiat.

- Da. De unde gtiti? Ati citit weo carte de-a mea?

- Ca si fiu sincer, nu. Dar am auzit odatd numele durnnea-

voastri. Gropius zambi gi continui: $i la Roma ce vi aduce?

Un nou roman?

Birbatul alb ca varul gi ince pe jumetate mort care stetuse

aldturi de mine parc! prinsese din nou viat!. $tiam din experi-
ente ce ya urma, ceea ce noui din zece oameni spun cand in-
tatresc un scriitor, $i anume: ,,Daci v-ag povesti yiata mea, s-af
putea scrie un romanl". Dar nu s-a petrecut asta. Ba mai mult,
intrebarea pusi de profesor mai plutea incd in aer.

- Nu cilitoresc la Roma, am rispuns eu ln conformitate
cu adevirul. La aeroport me alteaptd o magini inchiriati, cu
care voi pleca la Tivoli.

- Ah, Tivoli! exclami Gropius apreciativ

- Cunoalt€li localitatea?

- Doar din fotografii. Trebuie sd fie splendid la Tivoli.

- In aceasti perioade este in primul rand lini$te. gtiu
acolo un mic hotel, San Pietro, in apropiere de Piata Trento.
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Proprietara, o mame tiPic italiane, PrePare cele mai gustoase

spaghetti alll pescatore, iar priveligtea oferite de Pe terase este

J.-u dt.ptol .opl.9itoare. Acolo voi incerca sd mi dedic nou-

lui meu roman.

Gropius didu ganditor din caP:

- O profesie frumoasi!

- Da, nu cunosc alta mai frumoasi'

De fapt ar fi trebuit si devin deja mai atent, pentru ca Pro-

fesorul nu peru a ff interesat defel de con{inutul noului meu

roman; darprobabil ctr se simlea jignit ce nu ma interesam la

rAndul meu de motivul cdlitoriei sale 9i de problemele lui' pen-

tru ci lntrerupse brusc disculia noastri $i eYentuala cunoaqtere

reciproce mai avansati.

- Nu imi luati in nume de rdu faptul ci m-am cramPonat

de dumneavoastra!

- Este in regul6, am incercat eu si il linigtesc Pe Gropius'

dace asta v-a mai calmat.

ln difuzor s-a anuntat ci in cateva minute vom ateriza pe

aeroportul Leonardo da Vinci 9i, dupi pulin timP' avionul se

opri ln fala terminalului din sticli.' 
ln cledirea aeroporirlui fiecare gi-a vizut de drumul lui'

Aveam sentimentul ci micul incident cu GroPius fusese putin

cam penibil, darin ce mi privea aproape ca uitasem de el incl

de a ioua zi; am spus aProaPe Pentru ce afirmalia Profesoru-

lui cd ,,tohrl ar fi de domeniul trecutului" md pusese oarecum

pe gAnduri.' -Imediat 
dupi micul dejun rn-am aqezat cu un t€anc de

hartii albe - groaza oricirui autor - la o masd de lemn vopsitd

in verde, pe care signora Moretti, ProPrietara hotelului' o aqe-

zase lingibalustrada terasei. De aici Privirea poposea pe dea-

supra acoperigurilor din Tivoli Pane deParte sPre vest' unde

Roma se ascundea in aburul toamnei'

Progresam frumos, cu munca mea intreruptd doar de lulgi

plimbdri. ln cea de a cincea zi - tocmai gedeam in lumina
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soarelui de amiazi $i scriam ultima pagini a expozeului meu -,
am auzit brusc pali in spatele meu pe terase, care se apropiau

Soveielnici gi care in cele din urme se oprire. Am simfit lite-
ralmente privirea care mA fixa din spate $i, pentru a pune ca-

ptrt neplecutei situalii, m-am lntors.

- Profesore, dumneavoastrl?
Surprins, am lisat jos pixul. Cufundat cum eram in poves-

tea romanului meu, i-am fdcut neagteptatului vizitator o impre-

sie cam confuzi. In orice caz, Gropius incerca sd imi imprigtie
nedumerirea cu nigte gesturi neajutorate din mAni 9i, dupi cd-

teva formule de politele caracteristice doar unui bdrbat cu ma-

niere desivdrgite, a trecut in cele din urmi la subiect.

- Desigur ci vi mirtr faptul cd vd caut pur gi simplu, incepu

el dupi ce li oferisem un scaun pe care lui loc cam feapin.
Am ridicat din umeri mimAnd indiferenfa, o reaclie pe

care am regretat-o pulin dupi aceea; 9i nu era de mirare, pen-
tru ce in acel mom€nt nu benuiam ce mA a$epta,

Pentru prima oari de cand in urma cu ci.teva zile ne intAl-

niserdm in avion, profesorul mi misure cu privirea.

- Caut un complice! spuse el incet, dar stdruitor.

Tonul din vocea lui imprumuta cuvintelor simple ceva

misterios.

- Un complice? am intrebat surprins. $i cum de v-a1i gdn-

dit tocmai la mine?

Gropius privi in jur, de parce ar fi cautat si descopere even-

tuali martori nedoriti ai disculiei noastre. Mi-am dat repede

seama ci ii era frici Si se pirea ci nu ii venea ugor sd rispundi.
- $tiu ce nu prea ne cunoaftem, de fapt nu ne cunoagtem

deloc. Dar acesta poate fi un avantai avAnd in vedere situalia
in care md aflu.

- Ah, da?

Recunosc, ci judeclnd ulterior lucrurile, reactia mea tre-
buie si fi p{rut cam arogantd fi sunt bucuros ci nu am reac-

tionat atat de spontan pe cat intentionasem. Afirma{iile cu
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tente de aParent mister ale Profesorului ma cilcau Pe nervi $i

imi steteaPe limba un rispuns de genul: ,,Dragul meu profe-

sor, imi consumati din timp. Eu mi aflu aici pentru a munci'

Buni ziua!" Dar nu am sPus asta

- M-am gindit indelung, dacd vi pot imPovara cu Poves-

tea mea, continue GroPius. Dar dumneavoastri sunteti scrii-

tor, un om cu fantezie 9i Pentru a intelege ce voi Pov€sti eu

este nevoie de multa fantezie. Cu toate ce fiecare cuvant rostit

de mine este adeverat, €l ve poate Pirea de necrezut Poate ca

nici nu me vefi crede, Poate ce me veti considera smintit sau

alcoolic in stadiu avansat. Ca si fiu sincer' pdni in urmi cu un

an nici eu nu ag fi reactionat altfel.

Discursul profesorului m!a teiat avantul Brusc curiozita-

tea mea s-a trezit $i neincred€rea mea initiale a cedat locul

interesului Pentru ceea ce avea profesorul de Povestit Aga ce

m-am auzit vorbind:

- $tili, Povestile cele mai bune le scrie viata Eu gtiu ce sPun'

Niciun scriitor nu Poate si scorneasca Povelti atat de stranii

cum sunt cele oferite de via{e. ln rest, Printre pulinele mele cali-

tili se afld 9i aceea de a asculta. ln delinitiv, eu tredesc din pove$i

gi, ca si fiu Ei eu sincer, chiar sunt dependent de ele Agadar' ce

aveti de relatat?

Profesorul lncepu ceremonios descheindu-9i sacoul' o ac-

tiune care pentru inceput nu Prea m-a interesat, PanA in mo-

mentul in care de sub haine a aPirut un teanc de hArtii'

DuPi toate exPerienta mea in privinla contact€lor cu oa-

menii, aceasta a fost cea mai neobi$nuite Poveste pe care am

auzit-o $i nici ficand apel Ia maxima mea fantezie nu am gtrsit

o explicalie Pentru comPortamentul Profesorului Trebuie si

mdriurisesc ci a$ fi fost mai Pulin mirat daci Gropius ar fi

scos un Pistol gi l-ar fi indreptat spre mine cu intenlii clare'

Dar profesorul lovi cu pumnul teancul de hartii 9i sPuse nu

Iird mAndrie:
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- Acesta este un soi de jurnal personal al celor mai negre

doutr sute de zile din viala mea. $i cand il citesc, nu md recu-
nosc nici eu in el.

Priveam perplex cind hArtiile, cdnd chipul profesorului,
care fdrl lndoiald ce savura nesiguranta mea, ca un duelgiu
care i-a administrat adversarului o infrAngere clari. $i aga s-a

intamplat cd a trecut un timp pAni cdnd i-am pus interlocuto-
rului meu lntrebarea lireasci:

- $i care este conlinutul manuscrisului?
lntre timp se ilcus€ de amiazd gi primele raze de soare in-

vadau terasa orientata spre yest. ln interiorul hotelului in care

erau ocupate doar trei camere, signora igi flcea simlite pre-
ze[ta. Cu un potop de fraze cale nu se mai ispriveau se oferi
si ne s€ryeasci mie $i oaspetelui meu o pasta, binein{eles
spaghetti alla pescatore.

Dupi ce signora Moretti plecd, am repetat intrebarea, dar
Gropius evite respunsul punandu-mi altl intrebare, pe care

inilial nu am inleles-o:

- Sunteli un om evlavios?

- Pentru Dumnezeu, nu, in cazul ce vA intereseazi dace

sunt un adept al bisericii.
Profesorul clitiai din cap.

- Binuiam eu. $i dupi o scurte ezitare addugi: S-ar putea

ca spusele mele sivd rdneasci, ba chiar mai mult, sd1/d clatine
profund credinfa gi sd privili apoi lumea cu alti ochi.

Cuprins de o anume nedumerire fald de bizarul profesor,

am incercat sl'mi trag propriile concluzii din modu.l in care

povest€a 9i din pufinele lui gesturi - $i ca sd fiu corect, cu un
succes minor. Cu cAt ii acordam mai mult timp atentia mea,

cu atat mai enigmatice mi se perea atitudinea lui 9i, de aseme-

nea, il ascultam cu atat mai fascinat. Nu aveam nici cea mai
mici idee ce urmdrea, dar in cazul in care Gropius nu era ne-
bun - gi nici nu lisa impresia cA ar fi - inseamni ci ficuse o
descoperire explozivd.
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- Mi s-au oferit zece milioane de euro ca se tac, sPuse Pro-

fesorul pe un ton in care nu Puteai dePista nici cea mai micA

€molie.

- Sper ce a1i luat banii' am intenenit eu Pe un ton ironic'

- Nu me credefi, spuse profesorul dezamdgit'

- Ba da, ba da! m-am grebit se il combat' Mi-ar fi ficut

doar plicere si aflu despre ce este vorba de fapt'

lntrebarea sa privind evlavia mea indica o anumite orien-

tare; dar Pe Parculsul Yielii mele mi s-au pus in carce o mul-

$me de scan,rlaluri cu biserica, dintre care unul oli altul a fost

atternut intr-o carte, fie ele scandaluri {inanciare cu implica-

rea bencii Vaticanului, ministiri Pentru maici gravide sau

case de expeditii Pentru imbraciminte sPecial destinatl cdlu-

ger or masochigti. Ce m-ar mai fi Putut insPAimanta?

Fere a se ridica de pe scaun, Gropius igi lungi gAtul 9i privi

peste balustrade in direclia Pielei Trento' APoi se intoarse

spre mine 9i zise:

- Scuzali-mi comPortamentul ciudat Eu sufrr lnci pulin

de mania Persecutieii dar duPe ce veli fi ascultat Povestea mea'

nu mi-o veg lua in nume d€ reu. li vedeli pe cei doi birba(i de

acolo, dejos?

GroPius Iicu o scurte miqcare cu caPul sPre stradi' unde

doi berbati imbrtrcali in negru se intretineau ln fala unei

Lancia insigniffante. Cdtrd m-arn aplecat Peste balustrade Pen

tru a arunca o Privire Pe strade, birbalii s-au intors spre mine

cu spatele, ca din intamPlare.

Pentru cateva momente disculia noashi lAncezi' pentru cd

signora ne servi spaghetti cu zambetul larg 9i flecdreala unei

gJspodine italiene. La ele am adeugat frascati amestecat duPe

obiceiul local cu ape Si aPoi, a$a cum se cuvenea' un esPresso

ami[ li negru.

Se ticuse linigte gi la casele din jur se lisaseri obloanele

inalte, de cele mai multe ori vopsite in verde' Siesta' Oamenii


