
I
— Mæ bucur cæ pânæ la urmæ te°ai hotærât sæ ræmâi, 

zice Antonio, aflat la volan, accelerând ca sæ flâøneascæ 
prin prima bucatæ a drumului pe øoseaua spre Lobreña, de
acolo începând serpentinele drumului regional ce conduc
în fine la ultimul tronson, drumul comunal care n°a fost
niciodatæ asfaltat cum trebuie øi care duce la Asubio,
domeniul cæflærat pe faleze râpoase al lui sir Kenneth
Turpin, tatæl Matildei.

— Oare Emilia o sæ se simtæ bine acolo? întreabæ Juan
Campos, aøezat lângæ Antonio Vega pe scaunul din faflæ al
încercatului Opel Senator.

— Emilia o sæ se obiønuiascæ sigur. Dar nu øtiu tu...
— Eu o sæ mæ descurc.
— Nu°i de°ajuns sæ te descurci. Doar øtii øi tu. Acolo°i

chiar sælbæticie øi acuma°i încæ øi mai ræu, cu iarna asta care
se apropie vertiginos.

— N°aø putea sæ fac asta færæ voi. Færæ tine.
— Asta e evident.
— În plus, voi nu trebuie sæ ræmânefli tot timpul. Cel

mai greu e rodajul, øtii tu, sæ te obiønuieøti cu casa. Dupæ
aceea o sæ mæ mai ajute Boni øi Balbi. Balbi e o bucætæreasæ
fantasticæ. Dacæ mænânc bine o datæ pe zi, mi°e mai 
mult decât suficient. Gustarea de searæ se poate încropi 
din orice...



— Chiar o sæ ræmâi aøa de mult timp, adicæ pentru
totdeauna?

— Vreau o încheiere, Antonio. Zi°i cum vrei: o viaflæ
nouæ. Ca sæ începi la vârsta mea o viaflæ nouæ, trebuie sæ
disparæ tot ce a fost înainte. De la moartea Matildei nu s°a
mai întâmplat mare lucru øi eu nu mæ væd îmbætrânind în
apartamentul din Madrid.

— Asta aøa e. Nici eu nu te væd. Deocamdatæ aræfli la fel
ca întotdeauna...

Juan Campos zâmbeøte. Øi Antonio. Amurgul înnorat se
næpusteøte peste ei. Maøina a trebuit sæ încetineascæ din nou.
Luminile din Lobreña pâlpâie în depærtare: un sætuc de
pescari prin care nu trebuie sæ treacæ. Rafale de ploaie pe
parbriz. Juan Campos îl priveøte cu coada ochiului pe øofer.
E simpaticæ — se gândeøte — fidelitatea asta a lui Antonio
Vega, aøa de plæcutæ, aøa de nemeritatæ. 

E o mutare pe care Juan Campos o plænuia de un an
întreg øi pe care în sfârøit s°a hotærât s°o traducæ în faptæ la
începutul lui octombrie. Gil Stauffer a golit apartamentul
din Madrid, biblioteca lui Campos, care nu e imensæ, dar tot
are vreo patru mii de cærfli, toatæ camera de zi øi mobilierul
din birou... A fost o mutare uøoaræ, dar Gil Stauffer a pretins
un bonus considerabil din cauza destinafliei deloc pri-
mitoare. De toate acestea s°au ocupat eficient Antonio øi
Emilia. A fost vorba de dezmembrarea casei din Madrid øi
de transformarea aproape radicalæ a casei din Asubio ca sæ
devinæ locuibilæ, øi toate astea au luat o varæ întreagæ. Dacæ
iei în considerare cæ prin testamentul Matildei are dreptul
sæ dispunæ liber de o treime din avere, la care se adaugæ
patrimoniul discret pe care l°a adunat el însuøi, pofli sæ spui
cæ Juan Campos e acum un væduv rezonabil de bogat.
Ciudat cæ Matilda Turpin a læsat pufline obiecte personale
ca amintire: de hainele øi de caseta de bijuterii, redusæ ca
dimensiuni, s°a ocupat fiica lor Andrea. Succesiunile celor
trei fii sunt mai mult decât considerabile. Au ræmas bani cât
sæ le øi prisoseascæ tuturor. Toate amintirile de familie —
care se presupune cæ sunt amintiri ale amândorura — sunt,
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acum cæ mutarea a fæcut ca privirea lui Juan Campos sæ
devinæ enumerativæ, obiecte colecflionate de Juan, amintiri
doar ale lui, pe care Matilda abia dacæ le°a bægat de seamæ.
Bunurile mobile pe care Juan Campos le°a transportat la
Asubio sunt doar ale lui în sensul cæ aproape unul câte unul
au fost alese de el din cataloage sau vizite prin anticariate.
Matilda n°a avut niciodatæ chef sæ°øi decoreze casa øi
luxul, ba chiar øi confortul, i°au fost tot timpul indiferente. 

La modul confortabil se simte obosit Juan Campos. Cele
cinci ore lungi în tren de la Madrid l°au moleøit: oboseala
e mai mult o stare de spirit decât o senzaflie corporalæ. Toatæ
aceastæ încheiere, incluzând aici hotærârea de a se retrage
la Asubio, mutarea efectivæ din apartamentul de la Madrid,
cælætoria cu trenul øi în sfârøit acest drum cu maøina, e în
sine un proces hermeneutic. Sæ°øi spunæ „sunt obosit øi
doresc aceastæ încheiere, aceastæ retragere“ face parte
dintr°o decizie conøtientæ pe care Juan Campos a început s°o
alcætuiascæ în gând imediat dupæ moartea sofliei lui.

Opelul, într°a doua, ia în piept acum urcuøul øerpuitor
cu care începe sosirea la Asubio. E aproape noapte, vreme
închisæ øi ploioasæ, consonantæ cu inima lui Juan Campos.
Nu încape nicio îndoialæ cæ am fost fericifli! — mediteazæ
Juan Campos — ca øi cum ar ræsfoi nesigur, foarte pe în-
delete, filele unui album. A fost o fericire prevæzutæ în
buget: cum sæ nu fim fericifli Matilda øi cu mine! Juan
Campos îøi permite uneori asemenea exclamaflii mentale
care conflin, invariabil, un soi de gust remanent de dubiu øi
ironie: o ironie uøoaræ precum senzaflia cæ îmbætrâneøti. Nu°i
aøa cæ a existat, în dorinfla lui Juan Campos de a fi fericit,
impregnându°se el de o dorinflæ analogæ a Matildei de a fi
fericitæ, o creøtere exponenflialæ a voinflei, o edificare a celor
douæ viefli ale lor, care a inclus mai apoi naøterea copiilor,
dar øi, paradoxal, despærflirea traiectoriilor celor doi sofli?
Traiectoria de intensitate joasæ, de low profile academic a lui
Campos, øi intensa carieræ socialæ, financiaræ, de femeie de
afaceri, a Matildei, nu s°au potenflat oare în disjuncflia lor tot
atât cât s°au potenflat în joncfliunea lor pe vremea când s°au

Moøtenirea Matildei Turpin 11



cæsætorit din dragoste la douæzeci øi cinci de ani? Toate
plæcerile maturitæflii s°au maturizat — da sau nu? —
deodatæ pentru amândoi, chiar øi atunci când nu erau
împreunæ øi vorbeau doar la telefon. Da, la început era
emoflionant sæ o urmæreøti de la depærtare øi sæ asculfli la
sfârøit de sæptæmânæ — deøi nu toate sfârøiturile de sæptæ-
mânæ —, stând în fafla focului la Madrid sau la Asubio,
relatærile despre cumpæræri øi vânzæri, reflecfliile despre
factorii care au stimulat în anii ‘70 creøterea numærului de
inovaflii financiare. Ascultând enumerarea exaltatæ a
Matildei privitoare la dezvoltærile tehnologice rapide în
domeniul abordærii informafliei sau legate de influenfla
negativæ asupra solvabilitæflii bancare a crizelor cauzate de
datoriile externe în flærile în curs de dezvoltare, Juan
zâmbea. Încetul cu încetul, totuøi, a încetat sæ mai zâm-
beascæ øi sæ mai fie îndatoritor. În timp ce Opelul îl târâie
la Asubio, spre locul sæu de retragere în calitate de væduv,
Juan îøi aminteøte cæ pânæ la urmæ afacerile Matildei l°au
plictisit... Øi a fost cumplitæ apariflia primelor simptome de
cancer, diagnosticul categoric, nu foarte lunga boalæ øi
moartea. Moartea Matildei a fæcut lumea sæ se stingæ. Øi 
m°a læsat pe mine îndurerat øi liniøtit. Øi æsta e tot un co-
mentariu ironic, e tot o expresie a unei mucalite reticenfle
mentale? Cæsnicia noastræ — mediteazæ acum Campos —
n°a avut decât un singur defect: faptul cæ, relativ, i°am
neglijat pe copii. Copiii. Imaginea celor trei copii: Jacobo,
Andrea øi Fernando mezinul, face sæ se clatine acum obo-
seala liniøtitæ a lui Juan Campos øi îl neliniøteøte. Fiii — mai
ales Fernando — ar trebui sæ fie propria sa carte a neliniøtii:
aici probabil cæ va fi citit Juan Campos tot zbuciumul øi
neliniøtea necontenitæ pe care niciodatæ nu i le°au inspirat
copiii lui øi nici soflia în timpul vieflii acestei soflii. Øi acum,
ce? Acum neliniøtea øi liniøtea îøi dau una alteia hranæ 
în pace.

Antonio a claxonat în fafla grilajului de la casa paznicilor:
apare Bonifacio, Boni, schimbæ câteva cuvinte între ei: Bun
venit, domnule. Opelul porneøte øi în fine se opreøte în fafla
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porflii de la Asubio. Emilia a aprins luminile de la intrare.
Øi acolo stræluceøte ea cu puloværul ei pe gât øi cu blugii
negri: ce tânæræ pare în înnoptarea ploioasæ, ce singuræ, ce
întunecatæ øi profundæ! 

II

Plæcerea vitezei. Beflia. Puternicul Porsche Boxster negru.
Senzaflia încurajatoare cæ pofli sæ treci de la zis la fæcut
dintr°un salt. Fernando s°a hotærât sæ°øi facæ apariflia pe
neanunflate la Asubio øi a øi pornit la drum. Aproape cæ a
øi ajuns: Nu o sæ se retragæ taicæ°meu în pace. N°o sæ°l las
eu în pace. N°o sæ°mi scape el aøa... De mai multe ori, în cele
patru ore de drum, a depæøit toate limitele posibile de
vitezæ. Câteva zile deja de când Juan Campos s°a instalat la
Asubio. Fernando îøi propune sæ nu°l lase sæ°i tihneascæ
Asubio câteva zile, cel puflin un sfârøit de sæptæmânæ. Ce
poate fi mai uøor decât un weekend dezagreabil când pui
în balanflæ douæzeci øi ceva de ani de lipsæ de iubire
paternæ? Fernando Campos vibreazæ împreunæ cu maøina
lui la viteza nebunæ a gândurilor pline de venin. Ado-
lescenfla a venit peste el acum vreo treisprezece ani, a coin-
cis cu avântul luat de Matilda øi claustrarea lui Juan
Campos în biroul lui unde citea øi asculta muzica de
cameræ a lui Brahms, concertele pentru clarinet. Se aøeza la
cinæ cu fiii lui øi pærea adormit. Matilda suna din Zürich, din
New York, din Londra. S°au iubit pærinflii mei? Îmi iubeam
eu mama? O uram? Fernandito acesta de acum, aøa de bægat
în vitezæ, nu°i capabil sæ mai decidæ care°i una øi care°i alta.
Acum nici nu mai are pretenflii la aøa ceva, dar atunci, în
adolescenflæ, avea nevoie sæ zæboveascæ asupra lucrurilor de
genul æsta: aveam nevoie sæ mi se dea timp. Cine a avut grijæ
de mine? Antonio Vega a avut grijæ de Fernandito øi de
Andrea øi de Jacobo. Ce e cel mai simplu acum e sæ se lase
purtat de înfierbântarea pe care i°o dæ dorinfla de a°l agasa
pe taicæ°sæu cel puflin un weekend. Spre deosebire de fiul
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risipitor rilkean — care n°a vrut sæ fie iubit —, Fernando
Campos a vrut sæ fie iubit øi n°a fost. Dar nici tratat cu
disprefl n°a fost øi nici maltratat. Pur øi simplu n°a fost iubit.
Øi nici mæcar nu øi°a dat seama de asta pe vremea când se
întâmpla respectivul fapt. Øi°a dat seama dupæ aceea,
precum cineva care simte o neplæcere nedefinitæ în plex øi
îøi aminteøte cæ a mâncat hamsii în oflet, cu prea mult oflet,
noaptea trecutæ. Conexiunile cauzale ale miøcærilor sufle-
tului se fixeazæ întotdeauna a posteriori, de aceea aproape
întotdeauna se denatureazæ. Îøi aminteøte acum, în mijlocul
autostræzii, textul unui heteronim al lui Pessoa, Alberto
Caeiro: Câmpul, la urma urmei, nu°i la fel de verde/ pentru cei
iubifli øi pentru cei neiubifli: a simfli înseamnæ a fi distras.
Accelereazæ peste mæsuræ din nou dând peste cap textul
neliniøtitor. Ce°a vrut sæ zicæ Pessoa? Fernando Pessoa a
vrut sæ spunæ cæ fiul lui Juan Campos, acest Fernando
Campos cu Porsche°ul lui negru, e mai apt sæ aprecieze
verdele câmpiilor øi peisajele øi frumuseflea în general
tocmai pentru cæ nu a fost iubit, pentru cæ a cunoscut lipsa
iubirii. În schimb, drept premiu, o intensificare a
sensibilitæflii poetice øi erotice. Super bonus de rahat! Sæ duci
la îndeplinire un proiect ca acesta al lui Fernandito — pro-
iectul de a°l minitortura pe taicæ°tæu care s°a retras la flaræ,
de a°l împiedica sæ se retragæ færæ bætaie de cap, mæcar un
weekend — necesitæ o înfocare puerilæ. Aproape cæ e mai
surprinzætor aspectul æsta pueril decât voinfla gravæ de
ræzbunare pe care proiectul îl comportæ deopotrivæ. Ce se
gândeøte Fernandito sæ facæ? Poate fi perturbat Juan
Campos? Fiul sæu cel mai mic øi°l aminteøte interiorizat. Aøa
de interiorizat când era singur (sau împreunæ cu ceilalfli fii
sau împreunæ doar cu Fernandito, care îl privea cu ochii lui
pe atunci încæ blajini ca ai unui câine), încât atenflia ne-
precupeflitæ cu care o trata pe nevastæ°sa când se reunea
toatæ familia lui Fernando Campos i s°a pærut întotdeauna
dubioasæ. Orice faptæ bunæ i se pare acum lui Fernando
prejudiciatæ de un curent subteran de duplicitate. În cazul
particular al tatælui sæu, duplicitatea i se pare cu atât mai
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evidentæ, cu cât e mai puflin capabil sæ o indice precis: de
aceea merge la Asubio în seara asta ploioasæ de octombrie
riscându°øi viafla sa øi pe°ale altora în Porsche°ul lui negru
cu o sutæ øaizeci la oræ: ca sæ dezdoaie duplicitatea, ca sæ
desfacæ îndoitura, sæ despætureascæ împæturita duplicitate,
sæ°l demaøte pe tatæl ascuns dupæ mæøti, cæsnicia ascunsæ
în spatele mæøtilor. Øi nu e mijloc mai bun sæ demaøti pe
cineva decât sæ°i pui la încercare nervii. Dezaxaflii sar
singuri în aer, izbucnesc øi scot totul din ei. Chiar el, însuøi
Fernando, pierzându°øi candoarea cu mulfli ani în urmæ, în
adolescenflæ, øi°a pierdut cumpætul nu o datæ. Tatæl sæu,
parflial øi mama sa, l°au considerat un copil nervos, cel mai
agitat dintre cei trei frafli. Maicæ°sa îl lua peste picior când
îl vedea nervos, aproape cæ°i plæcea la nebunie sæ°l scoatæ
din særite. Øi, deøi considerat cumva unic, a fost (asta°i de
neiertat, asta°i neprescriptibil) tratat la fel, exact ca Andrea
øi Jacopo cei ascultætori øi dispuøi sæ°øi plece gâtul vieflii
comode øi conformismului. Dar la ce fel de dovezi apeleazæ
Fernando Campos când se referæ la duplicitatea tatælui sæu,
mai cu seamæ a tatælui, mai mult decât a mamei? Poate fi
vorba de dovadæ dacæ nu existæ øi un obiect corespunzætor
ei, vædit øi dovedit? Fernandito crede în posesia adeværului
în ceea ce priveøte duplicitatea pærinflilor lui. Dar, în
douæzeci øi ceva de ani, n°a putut aduce nicio coroborare a
ceea ce lui îi apare drept evident: de asta merge la Asubio:
ca sæ obflinæ dovada cæ pærinflii lui nu doar cæ nu l°au iubit
pe el în particular, ci nici nu s°au iubit unul pe altul, øi cæ
pretinsa dragoste conjugalæ a fost doar o manevræ de
imagine, o punere în scenæ a unui gol interior profund care,
în ce°l priveøte pe taicæ°sæu, când va fi luat cu forfla, va
dezvælui ceva încæ øi mai grav, orice va fi sæ fie: o trædare
ruøinoasæ pe care de comun acord au ascuns°o, au negat°o,
au tæinuit°o ca sæ continue sæ guste din aparenta lor fericire
de oameni cu bani. Golul — decide Fernandito, cæzut în
extazul vitezei cu care înainteazæ Porsche°ul —: asta°i ceea
e au vrut ei sæ ascundæ, nonsensul vieflilor lor, existenfla lor
færæ sens. Aceasta e forma extremæ a nihilismului: nimicul, lipsa

Moøtenirea Matildei Turpin 15



de sens eternæ!1 Dar acest nimic al lipsei de sens e imprecis,
prea de necuprins øi imprecis. Fernando Campos începe sæ
suspecteze acum, degustându°le pe îndelete, alte goluri mai
mici, mai tæioase, mai sordide, în viafla pærinflilor lui. Iatæ ce
temæ elegantæ are acest sfârøit de sæptæmânæ. Øi acum
zâmbeøte. Recunoaøte peisajul acesta pe care°l traverseazæ
în vitezæ, cheile øi despicætura lor profundæ øi râul de munte
prævælindu°se bolovænos, ciuruit cum e de ploaie øi de
stâncile ascuflite, luat cu asalt de øuvoaiele færæ mætci ale
munflilor în iarnæ. A trebuit sæ reducæ viteza ca sæ nu se
ræstoarne pe øoseaua asta care încæ are sens dublu. Sæ ia
curbele precis, abia reducând viteza e una dintre plæcerile
lui. Îl face sæ se simtæ stæpân pe vehicul øi pe sine însuøi.
Fernandito Campos øtie cæ o parte din meritul acestei
precizii i se datoreazæ mai mult maøinii decât lui: sistemele
de stabilitate ale automobilului nu°l lasæ sæ derapeze pe
curbele astea pe care le ia cu o sutæ la oræ. Zâmbeøte pen-
tru cæ øtie cæ e nedrept cu pærinflii lui. Zâmbeøte pentru cæ
îøi propune sæ fie nedrept cu tatæl lui în acest weekend: scurt
øi nedrept: în vitezæ nedrept. A fost o vreme a comunicærii
cu tatæl lui øi a exaltærii alæturi de el. Nu a durat prea mult:
a fost perioada care a precedat vârsta de øaisprezece ani,
acest interval al primei clase de liceu, între paisprezece øi
cincisprezece ani: acolo, în acest interval, s°a simflit iubit de
tatæl sæu, admirat fizic, mângâiat cu privirea: îmbræfliøæri
viguroase, gimme five în meciurile de volei pe plajæ în vara
aceea. Mai ales acolo a simflit, în acea primæ clasæ de liceu,
cæ tatæl lui îi admira inteligenfla rapidæ. Pasiunea lui
Fernandito pentru vitezæ, de îndatæ ce a avut prima lui ma-
øinæ, la optsprezece ani, a fost doar o imagine mnemonicæ,
chiar dacæ vioiciunea deliberatæ se anchilozase în compa-
raflie cu senzaflia de°a fi mereu în stare de alertæ în prezenfla
tatælui sæu de fiecare datæ când acesta fæcea referinflæ,
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vorbind cu alflii sau cu însuøi Fernando, la inteligenfla rapidæ
a lui Fernandito, intuitiv øi rapid ca un rechin tânær. Ce
prostie! Înduioøarea asta dureazæ mai mult decât ar vrea
Fernandito sæ dureze. Coincide cu atenflia pe care trebuie sæ
o dea în momentul de faflæ complexitæflii cheilor mai întâi de
toate, øi apoi drumurilor comunale. Aproape færæ sæ°øi dea
seama când øi cum, în fafla Porsche°ului se înalflæ deja
feroneriile gardurilor din Asubio. Claxoneazæ, e aproape
unsprezece noaptea. Plouæ din beløug. Bonifacio se iveøte
din casa paznicilor cu o umbrelæ enormæ. Bine afli venit acasæ!
strigæ Bonifacio. A ajuns. Mai claxoneazæ o datæ. Se aprind
luminile de la intrare. Însuøi Juan Campos deschide uøa
principalæ. În spatele lui, figura zveltæ a lui Antonio. Asta
e întoarcerea, øopteøte Fernandito øi îi zâmbeøte tatælui sæu.

III

Cu o noapte în urmæ se fæcuse târziu. Fernando øi°a fæcut
apariflia færæ sæ anunfle pe nimeni, la ora cea mai nepotrivitæ
cu putinflæ. Antonio recapituleazæ scenele iufli din noaptea
trecutæ: tot aøa corecta cu ani în urmæ compunerile lui
Fernando, ale Andreei øi a lui Jacobo: scrisul plin de greøeli
al celor trei. Fernando øtie prea bine cæ tatæl sæu se stinge,
literalmente, dupæ cinæ — high tea, cum îl numeøte el —,
luatæ între øapte øi øapte øi jumætate. Stæ øi citeøte sau dor-
miteazæ în fafla øemineului din camera de zi. Pe la unspre-
zece sau doisprezece îøi ia o carte øi se duce în pat. Lui
Antonio rutina asta a lui Juan i se pare liniøtitoare. El însuøi
cineazæ cu Juan pe la øapte. Emilia, care pe vremuri nu°øi
refuza niciodatæ plæcerea de a mânca, acum aproape cæ nu
mai mænâncæ seara: ronflæie câfliva pumni de caju øi bea
whisky în fafla televizorului când se uitæ amândoi, Emilia
øi Antonio, în apartamentul lor dintr°o laturæ a casei.
Plouæ. A plouat ieri toatæ dupæ°amiaza, øi seara, øi noaptea.
Porsche°ul negru parcæ ar fi atras ploaia intensæ care
øfichiuieøte balcoanele øi terasele. S°a ridicat vântul posac
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care ræscoleøte hornurile de la cele trei øeminee pe lemne din
casæ. Antonio a fæcut focul în soba din dormitorul lui Juan.
Bonifacio a telefonat din casa de jos sæ spunæ cæ Fernando
a ajuns chiar acum. De aceea Juan øi Antonio l°au aøteptat
la poartæ. Câte emoflii complicate îøi dau întâlnire în amiaza
asta care urmeazæ nopflii în care Fernando Campos a venit
la Asubio! Câte emoflii se ciocnesc cap în cap unele de 
altele agregând øi dezagregând aceastæ amiazæ ploioasæ,
Cantabrica, tufiøurile øi pajiøtile verzi plouate, cufundate în
melancolia ceflii øi a mærii, litania monotonæ a mærii, furia
pietroasæ a mærii, marea, întrepætrunsæ cu viafla øi moartea!
Matilda Turpin n°a avut niciodatæ vreo îndoialæ øi i°a dat
din energia ei øi Emiliei: færæ nicio îndoialæ au træit
amândouæ pânæ la moartea Matildei. Antonio recapituleazæ
noaptea de ieri øi viafla de dinainte ca un om care corecteazæ
caietele øcolarilor la lumina unei læmpi de examinare
prinse de birou într°o amiazæ ploioasæ, complicatæ, emotivæ.
E amiazæ, da: o amiazæ gri dezamægitæ, care s°a ridicat odatæ
cu ceafla øi a continuat aøa, cætrænitæ, decepflionatæ.

Fernando Campos se simflea mai plin de curaj ieri
noapte când trecea prin chei la volanul Porsche°ului decât
acum, stând la masa de prânz în fafla tatælui sæu, împreunæ
cu Emilia øi Antonio. E ceva simplu, liniar, ermetic, în
prezenfla fizicæ a tatælui sæu — în tæcerile prea îndelungate
ale tatælui sæu — øi în amabilitatea lui fireascæ faflæ de tofli,
faflæ de însuøi Fernandito, øi asta face anevoioasæ agresiunea,
face anevoioasæ mai ales crearea sau menflinerea unei
situaflii tensionate în care agresiunea sæ creascæ aøa cum ar
înflori niøte plante veninoase. Fernando Campos øtie familii
care nu fac decât sæ se certe, ai cæror membri — chiar dacæ
se iubesc øi nu pot træi unii færæ alflii — par totuøi sæ se afle
într°o perpetuæ stare de excitaflie agresivæ, într°o necontenitæ
înfruntare care câteodatæ frizeazæ ridicolul, câteodatæ
tragicul, deøi niciodatæ nu ajung la pumni øi totul se
reduce la zâzanii cu urlete øi flipete: infantilismul æsta pe care
Fernandito îl detestæ. În astfel de medii, provocarea, agre-
siunea, e mereu ghemuitæ la pândæ øi poate trece din
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potenflæ la act cu orice pretext. În familia lui, în schimb, deja
de pe vremea Matildei, de pe vremea celor mai îndepærtate
amintiri din copilæria lui Fernando, n°a existat nicio ceartæ.
De la bun început, Juan øi Matilda øi°au træit viafla de cuplu
într°o interiorizare absentæ, ca øi cum, întrucâtva, conse-
cinflele acestui cuplu, viafla de familie, copiii n°ar fi avut
legæturæ cu ei. Øi acum? Acum era din nou la fel, færæ
Matilda, færæ mama, dar la fel, ca øi cum s°ar trage linia la
însumarea unor termeni odioøi. Fernando are senzaflia cæ nu
poate sæ focalizeze clar scena, de parcæ tatæl lui, Antonio øi
Emilia ar fi indefinibili. Øi el însuøi, care îi priveøte din
perspectiva lui, ar fi, la rându°i, un element perturbator, un
schimbætor de cælduræ care falsificæ totul, un fals, un
falsificator ego cogito al cærui cogitatum ar fi, începând de la
simpla intuiflie imediatæ pânæ la propozifliile generale,
lipsit de orice precizie. Ceva ca un fel de flux de umilinflæ
îl face sæ nu zicæ nimic aproape tot timpul cât dureazæ acest
prânz, plin de simplitate de altfel. Fernando Campos nu
izbuteøte sæ focalizeze cu precizie acest prânz plin de sim-
plitate în Asubio pentru cæ sentimentul de umilinflæ, rana
din narcisismul lui infantil, sunt neprescriptibile. Îl iubesc,
aceasta e una din datele problemei pe care Fernando o
învârteøte acum în cap ca o bilæ pe o ruletæ. Øi vrea sæ lase
pe seama hazardului ruletei anihilante decizia de a°l leza
sau de a°l iubi pe tatæl sæu. Aici sunt Antonio øi Emilia, atât
de asemænætori între ei, atât de ponderafli ca întotdeauna,
atât de neutri, chiar dacæ au intervenit aøa de mult în viafla
lui Fernando când era mic. Pe amândoi a fost gelos
Fernando, øi în copilærie øi în adolescenflæ. De ce pærinflii lui
au fost întotdeauna distanfli faflæ de copii øi totuøi n°au
pæstrat nicio distanflæ în relaflia lor cu Emilia øi Antonio? În
aceastæ amiazæ ploioasæ, aøa de tristæ, aøa de platæ, aøa de
pe potriva unei inimi pustii — se gândeøte Fernando —, aøa
de pe potriva mea, eu care am venit aici ca sæ°mi uræsc tatæl
øi mæ trezesc, în schimb, cuprins de gelozie øi descopær cæ°l
iubesc, cæ vreau sæ°l îmbræfliøez. De ce nu mæ apucæ tata øi
nu mæ trage cu sine în sufletul lui, în camera lui de zi, în fafla
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øemineului lui, în fafla mærii celei aspre øi bolovænoase øi
ucigætoare? De ce tata nu mæ apucæ øi nu mæ trage în inima
lui ca sæ mæ mângâie øi sæ mæ iubeascæ? Eu, atunci, aø fi bun,
aø fi grandios. Dacæ tata m°ar iubi, aø ajunge sæ fiu eu cel
dintotdeauna, cel care n°am ajuns niciodatæ sæ fiu, pentru
cæ nu mæ iubeøte, øi nici dimpotrivæ. 

În felul sæu lent, minuflios — puflin rece deøi afectuos,
delicat distanflat faflæ de obiectul contemplafliei øi chiar faflæ
de obiectul dorinflei —, reflecteazæ Antonio în aceastæ
amiazæ ploioasæ, din nou, asupra actualului prânz în patru
în acest Asubio de unde lipseøte Matilda Turpin. Fami-
liaritatea bucætæriei de acasæ: merluciu pané, salatæ verde
cu roøii øi færæ ceapæ, brânzæ la desert, ceva fructe, un vin
bun de Rioja, cafeaua care se va servi mai târziu în fafla
øemineului din camera de zi... Ce e interesant — gândeøte
Antonio — e ritualul dintotdeauna democratic al acestor
prânzuri øi al acestor întruniri. Pe vremea Matildei fiecare
cobora dimineafla sæ°øi pregæteascæ micul dejun, øuncæ cu
ouæ øi pâine præjitæ. Se respectau obiceiurile englezeøti: un
elevenses, pe la unsprezece dimineafla, øi la apartamentul de
la Madrid, øi la Asubio, øi când era Matilda, øi când era
plecatæ. Organizarea întregului ansamblu de ritualuri
domestice a fost întotdeauna sarcina Emiliei, în conformitate
cu protocolul strict, deøi foarte simplu, pe care îl concepuse
Matilda: cele douæ cupluri trebuiau sæ facæ cu rândul la
gætit, la servirea mesei øi la transportarea farfuriilor de la
bufet la masæ. La Madrid exista o bucætæreasæ øi o menajeræ,
dar Matilda prefera sæ nu se vadæ înconjuratæ de servitori.
Ideea pe care Matilda o avea asupra vieflii, atât în anii în care
a stat acasæ, cât øi dupæ aceea, era degajatæ: minime servicii
indispensabile: toatæ lumea, inclusiv copiii, când o sæ
creascæ, trebuia sæ fie în stare sæ facæ orice treabæ în casæ.
Relafliile dintre tofli erau prietenoase, simple, clare. Chiar de
la început (când Antonio øi Emilia s°au mutat în casa
Matildei), senzaflia de viaflæ dezinvoltæ, clarificatæ, cu capul
pe umeri, guverna orice acfliune a lor. Amândoi, Emilia øi
Antonio, au învæflat în acelaøi timp, uimifli, amuzafli, curând
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entuziasmafli, acel mod de trai al cuplului mai în vârstæ, aøa
de færæ complicaflii, aøa de ultramodern, aøa de puflin
convenflional sau de conservator. Faptul cæ era o moøte-
nitoare bogatæ pærea sæ se limiteze, în cazul Matildei, la
posibilitatea de a defline o graflie în plus, o aptitudine în plus,
o piedicæ în minus. Ajungând în acest punct, Antonio nu
poate sæ evite în dupæ°amiaza aceasta urma insidioasæ a
melancoliei. Dupæ°amiaza asta cu burniflæ, dupæ°amiaza asta
færæ nicio semnificaflie precisæ, dupæ°amiaza asta în stare sæ
anuleze totul. Matilda a fost sufletul a toate astea, sufletul
nostru al tuturor... Au terminat de mâncat. Cei trei bærbafli
savureazæ vinul de Porto. Prin geamuri, Antonio priveøte
spre cerul iernatic zorindu°se sæ cadæ peste Asubio. Øi nu
øtie cum sæ citeascæ situaflia de faflæ: nu øtie decât sæ citeascæ
pe litere melancolia mereu crescândæ a dupæ°amiezii.

Antonio o priveøte acum pe Emilia aøezatæ în fafla lui,
între Juan Campos øi Fernando Campos, care stau aøa, faflæ
în faflæ, la masa asta ovalæ. Toate mesele din toate sufra-
geriile Matildei au fost mereu ovale. Ura mesele lungi, care
i se pærea provinciale, cu criteriile lor ierarhice de aøezare
øi cu doi capi de masæ. Aceastæ contemplare a sofliei lui, tot
mai frecventæ dupæ moartea Matildei, are în dupæ°amiaza
asta o acuitate aparte: Emilia pare obositæ. E o femeie
brunetæ, foarte subflire, elegantæ, înaltæ, pe care Matilda a
cunoscut°o foarte de tânæræ øi pe care a fæcut°o asistenta ei
personalæ. Emilia o însoflea pe Matilda peste tot. Matilda a
murit la cincizeci øi øase de ani, iar Emilia a ræmas rævæøitæ
øi mai ales — gândeøte pentru a milioana oaræ Antonio în
aceastæ dupæ°amiazæ — a ræmas mutilatæ, færæ nimic de
fæcut, færæ niciun proiect personal. Toate proiectele per-
sonale ale Emiliei în timpul vieflii Matildei erau proiectele
Matildei. Emilia a ræmas goalæ øi cu toate astea plinæ încæ
de o enormæ cantitate de elan, care pânæ acum s°a tot des-
fæøurat. Adeværata fiicæ a Matildei a fost Emilia, nu Andrea.
Moartea Matildei a fost cumplitæ, moartea sa proprie a fost
o agonie înverøunatæ. Cancerul, moartea au smuls°o pe
Matilda foarte tânæræ încæ, cu o dozæ imensæ de chef de
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viaflæ. Matilda n°a iertat lumii, celorlalfli, moartea aceea pre-
maturæ, care o fæcea sæ eøueze, care îi dædea peste cap ulti-
mele planuri pe care le avea sub control, pentru cæ Matilda
Turpin s°a îndârjit sæ se ocupe de ele personal chiar øi atunci
când nu putea sæ°øi mai organizeze amænunflit afacerile.

Emilia e acum miøcarea rezidualæ, restul de acceleraflie
pe care l°a læsat imprimat în vieflile tuturor Matilda Turpin.
Antonio nu e un personaj reflexiv: e un bærbat liniøtit care
se simte în largul lui îndeletnicindu°se cu ocupaflii secun-
dare într°o familie, cu condiflia sæ se poarte bine lumea cu
el: a fæcut°o øi pe øoferul, øi pe tâmplarul, øi pe admi-
nistratorul øi, mai ales, de°a lungul întregii copilærii øi a
primei tinerefli a copiilor, a fæcut°o pe preceptorul. Øi°a fæcut
educaflia cu Juan Campos, care la rândul lui a fost un fel de
preceptor pentru Antonio. Chiar øi azi pe Antonio Vega îl
caracterizeazæ o amabilæ acceptare a anonimatului, e mulflu-
mit de viafla lui, øi ar fi chiar fericit dacæ decæderea Emiliei
n°ar fi pe zi ce trece tot mai væditæ.

Aproape cæ n°au vorbit deloc în timpul prânzului. Juan
Campos suspinæ øi dæ sæ se ridice. Ræmâne totuøi pe scaun,
mai privind câteva clipe cu ochii mijifli aceastæ scenæ finalæ
a prânzului în Asubio care îøi ocupæ øi el locul lui între alte
mii de prânzuri asemænætoare în prezenfla Matildei. Acum,
gândul acesta e deprimant. Dar Juan Campos nu se înfruntæ
niciodatæ deschis cu deprimarea, ca øi cum deprimarea ar
fi un contur, o borduræ neclaræ a vieflii. Juan e ferit de de-
primare pentru cæ nu o neagæ øi nici nu o afirmæ. E de
preferat atunci aceastæ Matildæ absentæ, moartæ, destræ-
mându°se în memoria scæpætândæ a tuturor celor prezenfli,
celeilalte Matilda, viguroase, fermecætoare, dar, în acelaøi
timp, reci, agresive, care aproape cæ nu lua în seamæ acele
amænunte ale vieflii care nu o priveau în mod direct? A fost
o tensiune în timpul prânzului, dar nu din cauza Matildei.
E vorba doar de Fernandito care, poate, a venit la sfârøitul
æsta de sæptæmânæ — bænuieøte acum Juan øi zâmbeøte —
doar ca sæ mæ sâcâie puflin. 
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Emilia ia farfuriile de pe masæ, læsându°se ajutatæ de
Antonio. Fernandito, aøezat încæ, bea apæ cu înghiflituri
mici. Mereu s°a prevalat de privilegiul de a fi mezinul
casei. Acum Antonio, ca øi cum ar trebui sæ rezume
într°un singur rând un întreg episod sau o viaflæ întreagæ,
se gândeøte: casa asta s°a sfârøit odatæ cu Matilda. Ce mai
ræmâne acum e umbra, coaja a ceea ce a fost. Dar tot
Antonio îøi dæ seama cæ sæ spui aøa ceva înseamnæ totodatæ
sæ spui un neadevær, o absurditate: de bine de ræu, noi
suntem încæ aici, iar noi suntem fiinfle substanfliale. Ce°o
sæ fie, ce°o sæ se aleagæ de noi?

IV

— Ce maøinæ super! spune Emeterio. E amiaza de du-
minicæ, nu mai plouæ, e frig, Porsche°ul negru în peisajul
verde închis parcæ sperie puflin, aøa cum stæ parcat în fafla
casei care, construitæ pe douæ niveluri, cu latura principalæ
spre mare, privitæ din partea asta înfæfliøeazæ o fafladæ cu un
singur etaj øi pare o cæsuflæ deloc înaltæ, nici mæcar foarte
mare. Vara e acoperitæ de iederæ, iar iarna (sau pe vremea
asta de sfârøit de toamnæ) are aerul acela de dezolare pe care
îl au casele acoperite cu plante agæflætoare cu frunze caduce.

— Eh, nu°i rea! ræspunde Fernando Campos, care tre-
muræ de frig îmbræcat doar în cæmaøæ. Emeterio are o vestæ
groasæ de fâø øi niøte cizme Panama Jack din piele brutæ. Are
cam aceeaøi vârstæ ca Fernando, doar cæ e mult mai pu-
ternic, cu umerii mai lafli øi mai scump la vorbæ. Fernando
øi el se cunosc de mici, se jucau împreunæ vara øi în va-
canflele de Cræciun øi de Paøti.

— Nu°i rea, zici tu! Te°o fi costat vreo opt sute de mili-
oane1 sau mai mult! Cât te°a costat?

— Cam pe°acolo.

Moøtenirea Matildei Turpin 23

1 În Spania se continuæ calcularea sumelor mari în pesetas. 


