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PRIMA CARTE

Uitarea şi orbirea





„Sunt trei timpuri: prezentul trecutului, prezentul prezen-
tului ºi prezentul viitorului. Prezentul trecutului este memo-
ria, prezentul prezentului este intuiþia, iar prezentul viitorului
este aºteptarea.“

Sfântul Augustin

„Ma conscience n’a rien de commun avec la vôtre.“
Nietzsche





Sunt singur…
Nu am rude, nici familie, nici copii, nici mãcar prieteni. Am o

pisicã ºi ea înlocuieºte toate absenþele ºi lumea întreagã… Pisica
se numeºte Bill sau „Le Chat Botté“, blana ei este albã cu pete
negre, iar în jurul ochilor are niºte ochelari negri cu care mã prive-
ºte precum un om… Dar am avut… Da! Am avut ºi muzica de
jazz. Cum sã trãiesc acum? Cum se pot armoniza singurãtatea ºi
muzica de jazz care presupune o comuniune ºi o comunicare cu
ceilalþi?
Nu am trecut, nici amintiri… Nu mai ºtiu nimic despre copil-

ãrie, ºcoalã, pãrinþi, studii… rãzboaie… Parcã au fost douã rãz-
boaie? Nu îmi mai amintesc exact dacã am cântat la trompetã ºi
pian... Mi-am pierdut chiar ºi numele. Poate mã numesc Pascal,
Walter ori Benjamin. Nu! Walter Benjamin a fost un pictor sau un
scriitor.
Mie gustul ºi parfumul madelenei nu-mi provoacã amintiri ºi

nici nu sunt „în cãutarea timpului pierdut“, cum a zis cineva… Eu
trãiesc un singur timp, acum ºi aici. Orfeu – parcã aºa se numea? –
nu mai priveºte în urma lui spre Euridice, iar ea a ieºit din infern
ºi rãtãceºte în… infernul de aici. Prin indiferenþa mea, ea a rãmas
în viaþã…
Am vrut ºi am reuºit sã uit pânã ºi ziua de ieri ºi trãiesc în „ime-

diatul de fiecare clipã“. Privesc cerul pe fereastrã… este o zi
seninã de toamnã, cu soare, fãrã niciun nor… albastrul cupolei



cereºti este perfect ºi nu trece niciun avion care sã lase urma lui
albã ca o trãsãturã de condei sau o semnãturã…
Nimeni nu semneazã nimic ºi nimeni nu este autorul timpului

pe care îl trãiesc. Nici chiar Dumnezeu…
Dar care este numele meu? Nu ºtiu! Poate eu sunt Eu ºi o sã mã

numesc EU! Atunci când o sã mã cheme cineva la telefon sau o sã
mã prezint la primãrie ºi funcþionarul o sã mã întrebe: „Care este
numele dumneavoastrã?“ Eu o sã rãspund: „EU! Ãsta e numele
meu!“
Nu! Aºa nu mai merge! O sã mã duc la doctorul Poireaux sau

la Boubaker sã vadã ce se petrece cu mine. Nu e o situaþie norma-
lã ºi poate eu nu mai sunt… normal! „Bine-bine, domnule, ai vrut
sã uiþi tot prin ce ai trecut de-a lungul vieþii, poate ai avut drepta-
te, ai suferit un traumatism ori mai multe sau niciunul, dar sã-þi uiþi
chiar ºi numele? Nu e posibil!“
Am fost la un neurolog ºi am fãcut MMS (Mini Mental Score)

ºi am rãspuns foarte bine la toate întrebãrile. Am fãcut analizele,
chiar ºi un IRM, adicã m-au bãgat într-un aparat ca un tub spaþial,
în timpane au început sã-mi rãsune tot felul de sunete ºi zgomote,
dar noroc cã aveam cãºti la urechi. M-au sucit, m-au învârtit ºi
apoi m-au scos de acolo de parcã aº fi fost într-un clopot de bise-
ricã ºi nu mai ºtiam cum sã merg. Un doctor s-a uitat la un aparat
în care era înfãþiºat creierul în mai multe forme ºi secþiuni, parcã
ar fi fost niºte felii de parizer, apoi a zis cã nu am nimic la cap. Ba
nu! Am douã semne, ca douã virgule albe pe lobul stâng. Poate am
avut un accident vascular ºi nu mi-am dat seama. Ar fi fost mai
bine dacã era un punct ºi totul se termina, „fraza-vieþii“ lua sfârºit
ºi eu nu cunoºteam finalul… Dar aºa?! Spectacolul va continua…
În rest, sunt perfect sãnãtos… ºi mã amuz de tot ce trãiesc.
Ei! Mi-am amintit! Bravo! Beniamin a fost ultimul fiu al lui

Iacob ºi al Raºelei! Ei! Nu sunt chiar aºa de idiot… Dar cine a fost
Walter Benjamin?!
La toate aceste întâmplãri neîntâmplate ºi neobiºnuite se mai

adaugã încã o nebunie. Mi-am cumpãrat o pereche de ochelari
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negri, aºa cum poartã orbii, ºi un baston alb rabatabil. Când ies din
casã sunt un orb… care vede. Uneori, când traversez strada, câte
un binevoitor mã ia de braþ ºi mã ajutã sã ajung pe celãlalt trotuar.
De multe ori trec prin faþa unei vitrine ºi când îmi vãd silueta
reflectatã în geam îmi amintesc de Charlie Chaplin în Circul, care
avea melon, un mers… inimitabil, geniul umorului ºi al gagului.
Nu semãn cu el. Regret… Eu sunt înalt, robust, am aerul unui
domn respectabil, dar… sunt orb. Ieri m-am oprit în faþa unui
magazin, mi-am zãrit silueta în vitrinã ºi am izbucnit în râs. Mai
mulþi oameni au vrut sã vadã ce vãd eu ºi de ce râd, credeau cã se
petrece ceva caraghios în acel magazin care era o farmacie. Unul
dintre ei s-a apropiat mai mult de geam, ºi-a pus palma streaºinã la
ochi, s-a uitat înãuntru, ºi a zis: „Nu e nimic special! Ãsta e un
nebun care îºi bate joc de noi!“
Dar cum poate sã fie orb un cântãreþ de jazz?! Ray Charles a

fost orb cu adevãrat ºi a cântat… Bine-bine! Ai uitat cã ai cântat
jazz la trompetã ºi la pian ºi ai trãit toatã viaþa pentru muzicã?!
Aaaa! Asta nu e bine! ªi dacã Ray Charles a fost orb cu adevãrat
ºi tu poþi sã cânþi jazz pentru cã eºti doar un orb fals…
Oricum viaþa nu e tristã ºi eu încerc sã mã distrez în fiecare zi.
Que la paix soit avec vous.

*

— Tu eºti Valter? l-am întrebat eu cu o realã curiozitate.
— Da. De ce?!
— Pentru cã am crezut cã numele meu este Valter…
S-a uitat lung la mine ºi m-a privit în ochi descumpãnit ºi fãrã

sã rosteascã niciun cuvânt.
— Spune-mi, tu semnezi cu V simplu sau cu dublu V, adicã

Walter?
— Cu V simplu de la Victor, adicã Valter, cã m-ai înnebunit…

Ce se întâmplã cu tine, Pascal? Nu arãþi prea bine, poate eºti bolnav?
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— Ai zis Pascal? Aaa! Înseamnã cã Pascal este numele meu!
Da-da! Mi-am amintit. Iatã, domne! Ce chestie nostimã!
— Adicã…Nu-þi mai aminteai numele tãu?!
— Ei! Da! Se mai întâmplã. ªi iarãºi m-a privit în ochi ne-

ºtiind ce sã creadã despre mine: oscila între glumã, impresia cã îi
joc o farsã ºi ipoteza cã trãiesc o amnezie maladivã în care mi-am
uitat chiar ºi propriul nume.
— Am auzit cã ai divorþat, a continuat el dorind sã schimbe

subiectul convorbirii ºi sã intrãm pe un domeniu mai concret.
— Aaa! De mult timp… Adicã nu am divorþat, am plecat de

acasã ºi… Ea zice cã de fapt îmi doresc sã trãiesc într-o scorburã
sau peºterã ºi refuz sã aud ºi sã vãd pe cineva. S-o am alãturi doar
pe pisica Bill…
— Pãi, de ce zicea aºa? Nu cumva alergai „sã prinzi fluturi“?!...
— Voia sã spunã cã sunt un om primitiv, de grotã, „asocial“,

era cuvântul ei preferat, chiar dacã sunt un cântãreþ de jazz ºi mã
urc deseori pe scenã… Sau poate crezi cã „am fluturi la cap“, cum
ai spus?!
Când ne-am întâlnit ultima oarã repetai întruna cuvintele:

„Ha-lu-ci-nant“ ºi „Nã-u-ci-tor“, a zis Valter fãrã sã-mi rãspundã
la întrebare.
— Da! E adevãrat? Mã obsedau ºi le pronunþam deseori…

Poate trãim cu toþii într-o continuã halucinaþie fãrã sã ne dãm
seama ºi nu facem altceva decât sã râdem de noi fãrã sã ºtim…
— Nu e rãu rãspunsul tãu…
— Dar eu nu sunt singurul care aleargã pe câmp ºi fuge cu o

plasã în mânã sã prindã fluturi…
— Au mai fost ºi alte cazuri? m-a întrebat el insinuant, dorind

sã afle dacã au mai fost ºi alþi nebuni ca mine, adicã cu „fluturi la
cap“.
— Da. A fost un filosof german… Stai! Poate îmi amintesc

numele! Heidegger sau… Nu! Poate Jünger, care era colecþionar
de fluturi. Avea o plasã cu un baston lung, alerga prin iarbã sau
printre copaci, prindea fluturii, îi aducea acasã, înfigea un ac în ei
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ºi îi aºeza într-o cutie alãturi de alte cutii care formau colecþia lui.
Pasiunea asta are un nume, dar nu mi-l amintesc… Auzi, domne!
Minunea naturii, fluturii cu aripile lor diafane ºi colorate de mâna
lui Dumnezeu sã fie uciºi cu un ac ºi sã te bucuri de frumuseþea
lor… moartã! Dar înainte de a muri, fluturii se zbãteau ºi dãdeau
din aripi crezând cã se pot elibera. Îþi imaginezi scena?! El fusese
militar ºi poate aºa îºi satisfãcea instinctul rãzboinic. Nu mai putea
sã împuºte oameni, înþepa fluturi… Pânã unde poate sã ajungã per-
versiunea ucigaºã a oamenilor!
— ªi pe mine m-a interesat în adolescenþã migraþia fluturilor,

a peºtilor ºi a pãsãrilor, a continuat Valter, bucuros cã a gãsit un
subiect concret pentru conversaþia noastrã. Fluturii din Canada
pornesc în zbor spre Mexic ºi pe drum mor cu miile! Dar când
ajung în Mexic… gãsesc raiul pe pãmânt ºi îºi continuã metamor-
foza… În ultimul timp, notez într-un caiet cuvintele care mã inte-
reseazã, dar ºi pentru a nu le uita. Uneori le scriu chiar ºi pe
partiturile muzicale, dar câteodatã nu mai ºtiu ce am scris…
— ªi tu faci asta?! Bravo! ªtiam eu de ce suntem prieteni de

atâþia ani. Ieri am scris douã cuvinte: „tandreþe“ ºi „candoare“.
Nu-i aºa cã sunt frumoase?!
— Ei! Sigur, dar pentru cã ai amintit despre migraþia pãsãrilor

ºi a peºtilor… ªtii? Anghilele! Peºtii ãia lungi ca niºte ºerpi par-
curg mii de kilometri pentru a ajunge în Marea Sargaselor ºi acolo
îºi depun icrele înainte de a muri. Efortul depus pentru a ajunge la
locul reproducerii îi transformã atât de mult, încât capul lor seamã-
nã cu un cap de vampir, dar apoi îºi gãsesc liniºtea misiunii divi-
ne împlinite ºi… mor.
— Cine ai spus cã era colecþionar de fluturi? m-a întrebat

Valter dupã o pauzã, de parcã nu ar fi auzit ce i-am spus, iar dis-
cuþia dintre noi pãrea sã aibã… ceva halucinant.
— Nu ºtiu prea bine, dar unul dintre cei doi pe care i-am amin-

tit sau poate era altul, dar era totuºi un om…
— Ascultã, Pascal! Mi-a plãcut discuþia pe care am avut-o,

însã… iartã-mã! Este ceva care nu funcþioneazã cum trebuie în
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capul tãu... Ai grijã de tine… Am venit sã mai aflu veºti ºi sã-þi
propun sã faci parte dintr-o orchestrã de jazz. Mai cânþi la trom-
petã?
— Prefer pianul… În ultimul timp am fost bolnav de plã-

mâni… Nimic grav, dar mã feresc sã suflu în goarnã… ªi amân-
doi am râs ºi am dus mâinile la gurã sugerând o trompetã...

*

Azi mi-a telefonat Benjamin ºi m-a invitat sã bem o cafea la un
restaurant din colþul strãzii. Acum am înþeles cã numele meu nu
este nici Valter, nici Benjamin, dar de unde – mã întreb de unde ºi
de ce?! – am crezut cã am alt nume? Am înnebunit complet! Sau
poate toatã încurcãtura asta a pornit de la Benjamin, adicã Walter
Benjamin. Poate ãla, adicã Walter Benjamin, un strãin, locuieºte în
mine ºi mi-a furat numele meu adevãrat. Ei! Las-o baltã ºi nu te
mai gândi la el…
Stãm la o masã pe trotuarul din faþa restaurantului. E o zi plã-

cutã de toamnã cu cer senin ºi soare. Este cald, dar în aer se simte
o schimbare ce anunþã iarna. Prin faþa noastrã defileazã trecãtorii
într-un sens ºi în celãlalt ºi eu îi privesc cu interes pentru cã mi-a
plãcut întotdeauna sã asist la spectacolul strãzii. Soarele mã împie-
dicã sã vãd bine, aºa cã îmi pun ochelarii negri ºi trag bastonul
spre mine.
— Dar ce-i cu tine? De ce porþi ochelarii ãºtia? mã întreabã

Benjamin surprins ºi puþin intrigat.
Eu îi fac semn cã soarele este puternic, nu pot sã vãd bine ºi aºa

se explicã nevoia de a-mi pune ochelarii.
— ªi cu bastonul ãsta alb ce mai este?!
Nu ºtiu ce sã-i rãspund, apoi apãs mâna pe baston în semn cã

mã sprijin de el.
— Dragã Pascal! Ce rol vrei sã mai joci acum? În liceu te

þineai mereu de glume ºi de farse. Într-o zi ai venit îmbrãcat în
costum de pirat ºi te-au eliminat trei zile. Altã datã… Îmi amintesc
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perfect! Altã datã ai cântat la trompetã ºi ai aruncat petarde ºi arti-
ficii de era sã dai foc ºcolii. Au chemat pompierii… Mi-ai spus cã
ai fost de mai multe ori la Festivalul de la Veneþia ºi la Carnavalul
de la Rio de Janeiro ºi chiar la cel de la Nisa… Evident! Acolo
purtai costume de carnaval ºi mãºti…
Am simþit un aer de ironie în comentariul lui Benjamin, sar-

casm ºi chiar superioritate. Între noi a existat dintotdeauna o con-
curenþã nedeclaratã, poate pentru cã amândoi cântam jazz la
trompetã. Trec cu uºurinþã peste acest amãnunt ºi încerc sã-i
rãspund.
— Da! Mi-au plãcut sãrbãtorile ºi petrecerile populare în care

simþi cã ºi ceilalþi sunt fericiþi ºi se bucurã de fiecare clipã. E prea
multã tristeþe ºi suferinþã în lumea asta, dragã Beni! …Mi-a plãcut
sã dansez vals, polcã, mazurcã, menuet… La Veneþia am intrat în
palate cu holuri vaste ºi decorate dupã stilul arhitectural al
Renaºterii. Am privit pe ferestre canalele cu apã pe care treceau
vaporete ºi gondole. Vai! Doamne, cât era de frumos! Mi-au plã-
cut femeile care se ascundeau în spatele evantaielor ºi al mãºtilor,
invitându-te sã le îmbrãþiºezi, dar pe care nu puteai nici mãcar sã
le sãruþi… Un fel de amor fãrã amor ºi doar senzualitate, invitaþie,
tentaþie, ispitã… ªtii, se spune cã frumuseþea este o promisiune!
Iar femeile cu mãºti colorate ascundeau o promisiune… nedecla-
ratã. Mi-au plãcut costumele prinþilor, conþilor, regilor în care poþi
sã te travesteºti pentru câteva ceasuri purtând o mascã pe figurã,
din spatele cãreia priveºti lumea din jur, fãrã ca ceilalþi sã-þi vadã
chipul, expresia ºi ochii… Mi-a plãcut sã fiu altul ºi altfel decât
sunt în fiecare zi! Poate pentru cã mã plictisesc cu mine, cu ceilalþi
ºi vreau sã-mi schimb identitatea, sã fiu alt om… sau altul… un
strãin care vrea sã trãiascã în mine, sã mã locuiascã… Cum este
Walter Benjamin de care nu mai scap ºi nici nu ºtiu cum a apãrut
în mintea mea…
— Noi am fãcut liceul împreunã, apoi Conservatorul ºi am

reuºit – adicã aºa cred – am reuºit sã ne cunoaºtem destul de bine…
Tu eºti un om timid, reþinut, un introvertit, chiar un blegoman…
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Iartã-mã cã îþi spun, dar numai în aparenþã! În realitate eºti un
trãsnit, un nebun, un rebel, un revoltat, un provocator ºi chiar…
un anarhist! Acum vrei sã joci rolul unui orb ºi þi-ai luat ochelari
negri ºi baston alb. Spune-mi! Dar sincer… Ce te-a determinat
sã adopþi „aceastã posturã ºi imposturã“ ºi sã joci un rol atât de
trãsnit?!
Nu ºtiu ce sã rãspund, sau ºtiu, dar nu vreau sã mã grãbesc pen-

tru cã simt cã Beni doreºte sã-mi spunã ceva.
— Acum nu mai eºti tânãr ca înainte, când eram în liceu.

Atunci înþelegeam, dar acum? Am câºtigat câþiva ani sau am pier-
dut câþiva ani din viaþã… Poate cã acum ies în evidenþã trãsãturile
de caracter pe care am încercat sã le ascundem…
— Dragã Beni, aºa îþi spuneam noi în liceu. Nu este un rol pe

care vreau sã-l joc în acest spectacol numit viaþã. Nu m-am urcat
pe scenã în „comedia umanã“ despre care a scris nu mai ºtiu ce
romancier. Eu… Nu mai pot ºi nu mai vreau sã vãd ce se petrece
în jurul meu ºi în lumea în care trãiesc… O lume urâtã ºi crudã din
toate punctele de vedere. Nu mai pot sã vãd oameni urâþi – nu toþi,
nici vorbã –, dar unii sunt urâþi, vulgari, groteºti ºi cu expresii
tâmpe… Vezi pe stradã ºi în metrou… graºi, burtoºi, cu pantalonii
în vine, gata sã le cadã pe jos, ºi de fiecare datã am senzaþia cã
trebuie sã-i ajut sã-ºi ridice centura… Femei grase, diforme,
îmbrãcate cu pantaloni strânºi pe corp, dar cu un cur imens ºi fese-
le care saltã la fiecare pas ca douã mingi de fotbal – mingi dezum-
flate ºi scofâlcite… Ieri am vãzut în metrou un bãrbat care nu avea
gât, dar avea în schimb o bãrbie lungã ºi o guºã de parcã era un
pelican. Nu rãmânea decât sã cloncãne! ªtii cum fac pelicanii?
Pac-pac! Dar ei sunt nostimi ºi îi iubesc… Eram tentat sã mã
apropii de el ºi sã-i spun la ureche: „Du-te, domne, la spital ºi
taie-þi guºa! Cum poþi sã te priveºti în oglindã dimineaþa când te
bãrbiereºti ºi te speli pe dinþi?! Nu cumva vezi în oglindã un peli-
can ºi te sperii?“ Mã uit la ei, dar nu este vina lor, ci a mea pentru
cã încerc sã-i cunosc… fãrã sã-i cunosc… ªi asta nu se reduce la
câþiva trecãtori. „Simt enorm ºi vãd monstruos!“ Nu ºtiu cine a zis,
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dar a zis bine. Vãd urâþenia, hidoºenia care ne înconjoarã, dar ºi
frumuseþea fragilã ºi plinã de candoare ce vrea sã reziste în faþa
acestui carnaval apocaliptic care nu se petrece la Veneþia, ci aici,
în jurul nostru ºi în fiecare zi. ªi uite aºa… Am luat decizia sã nu
mai vãd nimic ºi sã merg cu ochelari negri de orb ºi cu un baston
alb. Ei! Toate maºinile se opresc când vreau sã traversez strada ºi
asta mã amuzã enorm, uneori râd în hohote în sinea mea, dar fãrã
zgomot, sã nu mã audã careva, cã m-ar lua la bãtaie sau m-ar duce
la poliþie…
Tace. Beni tace ºi soarbe din cafea. Nu ridicã privirea spre

mine. Simt cã nu este de acord, dar este surprins de tot ce i-am
spus ºi de felul meu de a gândi ºi a mã comporta.
— …Tu vezi urâtul celorlalþi ºi al lumii în care trãim! Bine!

Foarte bine! Dar tu nu te vezi pe tine? ªi cu ce drept îi judeci pe
cei din jurul tãu?! Cã sunt graºi, cã sunt diformi, cã le cad
pantalonii?!
— Nu o sã-þi spun acum ce pãrere am despre mine, dar eu nu

îi judec ºi nici nu-i condamn… „Je vois, donc je pense. Non! Je ne
vois pas, et je ne pense pas.“ Nu o sã-þi fac o teorie a „observato-
rului observat“ pentru cã nu am suficiente cunoºtinþe… Refuz sã-i
mai privesc ºi sã gândesc. Atâta tot!… Chiar dacã îmi deranjeazã
privirea… Nimic altceva!
— Dar nu te-ai întrebat dacã privirea ta nu este o indiscreþie, o

agresiune, un viol?! Îi dezbraci ºi le scoþi chiloþii de pe ei! Asta
gãseºti tu cã e normal?
— Nici vorbã! ªtiu cã prin imaginea ºi chipul celuilalt pãtrun-

dem într-un spaþiu al fiinþei interioare, ajungând în acea lume divi-
nã care se ascunde în fiecare dintre noi… ªtiu-ºtiu!
— Nu cred cã ºtii, dragã Pascal… Chipul uman este sfânt ºi

dacã îl privim în ochi pe cel din faþa noastrã nu mai putem sã-l uci-
dem. Aºa se zice, dar…
— Prin expunerea în exterior a chipului uman credem cã se

deschide o poartã interioarã, dar aceasta nu poate fi atinsã prin in-
discreþie ºi nici prin „cunoaºterea intuitivã“, cum a pretins cineva…
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Al treilea ochi care vede ceea ce alþii nu vãd. Ochiul din frunte!
Hai! Ne-am luat cu vorba ºi îmi face plãcere cã am schimbat câte-
va idei, chiar dacã tu nu eºti de acord cu… „orbirea mea delibera-
tã pentru a evita privirea indiscretã“! ºi am râs amândoi.
— Da! ªi mie mi-a plãcut sã stau de vorbã cu tine ºi discuþia

noastrã nu s-a redus la un simplu bla-bla-bla…
— Se zice cã numai proºtii trag repede concluzii… Dacã aº fi

ºtiut sã scriu, aº fi vrut sã compun un poem închinat nebuniei,
umorului, ironiei, satirei, pamfletului, carnavalului, bâlciului, far-
sei, clovneriei ºi deriziunii… în special autoderiziunii… dar în
niciun caz un poem închinat cinismului, aroganþei, sfidãrii, snobis-
mului ºi dispreþului tãcut…
— „La dérision c’est la politesse du désespoir“, a zis Beni ºi

eu am tãcut, considerând cã aici se poate opri convorbirea noastrã.
Priveam trecãtorii ºi ochii noºtri alergau fãrã sã se opreascã

asupra niciunuia. Mi-am dat seama cã nu mai aveam ochelarii
negri pe nas, iar bastonul alb alunecase lângã scaun.
— Îþi propun sã mergem la un restaurant vietnamez ºi sã mân-

cãm peºte crud. Îþi place? l-am întrebat eu.
— Ador peºtele crud, dar te invit eu. Rândul trecut ai plãtit tu!
— ªtiu un restaurant în apropiere, ºi ne-am ridicat amândoi,

apoi am traversat strada.

*

La restaurantul vietnamez nu am gãsit nicio masã liberã ºi Beni
mi-a propus sã mergem în Place Bastille pentru cã ºtie pe Rue de
la Roquette un restaurant pakistanez cu mâncãruri excelente. Când
am intrat în restaurant, patronul – un bãrbat voinic ºi cu expresie
gravã – l-a întâmpinat pe Beni pe care îl recunoscuse, a aplecat
capul în semn de salut ºi ne-a arãtat o masã la fereastrã. Atmosfera
era plãcutã, nu era prea multã lume, doar câteva tinere râdeau zgo-
motos cu voci piþigãiate de raþe sau gâºte care se îndreaptã fericite
spre râu.
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Un tânãr ne-a adus lista de bucate ºi am remarcat cã era de o
frumuseþe neobiºnuitã. Lui Beni nu i-a scãpat privirea mea ºi a
zâmbit insinuant, ca ºi cum mi-ar fi spus: „Lumea ºi oamenii nu
sunt chiar atât de urâþi cum crezi tu“.
Eu am ales sã mãnânc gambas la grãtar, un fel de crustacee,

asortate cu orez ºi câteva sosuri. Tânãrul chelner s-a apropiat de
noi ºi ne-a întrebat ce am ales. I-am spus ºi dupã ce ºi-a notat
într-un carneþel, privindu-l cu insistenþã, nu am reuºit sã tac ºi l-am
întrebat: „Dumneata eºti pakistanez?“ Beni a început sã zâmbeascã
de curiozitatea mea nestãpânitã. „Nu! Sunt din Bangladesh“, ºi a
zâmbit. „Dar cred cã ºtii cã în regiunea aceea au fost multe
rãzboaie?“ l-am întrebat eu dorind sã mai stau de vorbã cu el ºi sã-l
privesc. „Nu! Eu sunt prea tânãr ºi am venit la Paris de câþiva ani.
Dacã vreþi sã aflaþi mai multe, întrebaþi-l pe patron…“ ºi s-a
îndreptat spre bucãtãrie.
— Vezi cã nu sunt chiar toþi atât de urâþi ºi cu pantaloni gata

sã le cadã! a remarcat ironic Beni.
— Ai vãzut ce frumos era?! Adonis! Apollo! ªi sã nu crezi cã

îmi plac bãieþii…
Am râs amândoi, am mai schimbat câteva cuvinte ºi imediat

patronul a venit la masa noastrã. Fusese prevenit de tânãrul chel-
ner ºi era încântat de dorinþa noastrã de a afla câteva amãnunte
despre ei. Patronul ne-a spus cã el este indian, locuieºte de mai
mulþi ani la Paris, iar privitor la întrebarea mea, poate sã-mi spunã
cã Pakistanul, Bangladeshul ºi India au purtat mai multe rãzboaie
în special pentru problema Caºmirului. Dupã care s-a retras aple-
când din cap cu aceeaºi politeþe… indianã. Dar Beni i s-a adresat
imediat ºi el a fost nevoit sã se întoarcã la masa noastrã.
— Scuzaþi-mã! Noi suntem cântãreþi de jazz ºi nu prea cu-

noaºtem istoria acelei regiuni… Am auzit doar despre Gandhi…
— Despre Mahatma Gandhi? ºi vãzând cã Beni nu-i rãspunde,

a continuat. Mahatma Gandhi, Indira Gandhi ºi fiul lor Rajiv
Gandhi… toþi au fost asasinaþi… ºi aplecând din nou capul s-a
retras.
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— Pentru cã ai pus o întrebare, am zis sã fac la rândul meu pe
deºteptul ºi nu ºtiam altceva decât cã am auzit cândva despre
Gandhi! Cred cã am fãcut o gafã ºi ne-am dovedit ignoranþa… ºi
am zâmbit amândoi. Totuºi! Trei ºefi de stat au fost asasinaþi…
Am vorbit, am mâncat încercând sã depãºim momentul, apoi

Beni m-a întrebat cu aerul cã îºi aduce aminte ceva important
despre mine:
— Dar ia spune-mi, dragã Pascal, ce alte nebunii ai mai fãcut?
— …Eºti ironic ºi ai avut întotdeauna… sau ai crezut cã ai un

ascendent asupra mea, am zis eu în glumã. Dar tu de ce nu îmi spui
nimic despre tine? Nu ne-am vãzut de multã vreme.
Beni a început sã-mi povesteascã la ce concerte de jazz a

participat, cã s-a despãrþit de curând de a treia femeie cu care are
doi copii ºi cã acum este cu o fatã mai tânãrã cu douãzeci de ani,
ºi a zâmbit insinuant. ªi-a cumpãrat de curând o casã la Medon, nu
departe de casa în care a locuit Rodin, îi place localitatea pentru cã
are un peisaj plãcut ºi odihnitor, cu multã verdeaþã ºi copaci, aºa
se explicã faptul cã acolo au trãit mulþi artiºti. Este extrem de ener-
vat cã a început niºte lucrãri de reamenajare a locuinþei ºi are multe
probleme cu constructorii ºi cu o arhitectã care îi propune ºi îi
impune modificãri, iar el nu este de acord.
— Dar tu unde locuieºti? m-a întrebat el.
— Nu departe de locul unde ne-am întâlnit, am zis, încântat cã

pot sã divaghez puþin. Stau într-un apartament cu patru camere…
un hol spaþios unde am un pian ºi un sintetizator la care fac exer-
ciþii în fiecare zi… Sunt mulþumit! Din acest punct de vedere sunt
mulþumit! am afirmat cu o falsã modestie… improvizând mult.
Minciuna era doar parþialã, sau minciunã prin omisiune…

Apartamentul descris coincidea cu cel în care am locuit împreunã
cu soþia ºi fiul meu. L-am cumpãrat înainte cu mulþi ani, când câº-
tigam mai bine ºi dupã ce am fost prin mai multe turnee cu orches-
tre de jazz… Acum însã…
— Dar nu mi-ai povestit despre ultima ta nebunie! m-a iscodit

el frecându-ºi palmele, ca ºi cum avea sã mã aplaude în curând.
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— Da! Îþi povestesc, dar sã nu mai râzi atât de zgomotos pen-
tru cã o sã spargi geamurile!
— Promis juré!
— Am vrut ºi am reuºit parþial… sã uit totul! Trecut, amintiri,

copilãrie, familie, unde ºi când m-am nãscut, sã uit chiar ºi numele
pe care îl am! Valter mi-a amintit cã mã numesc… Pascal!
Beni a izbucnit într-un hohot de râs atât de puternic încât toatã

lumea din restaurant a întors privirile spre noi ºi tinerele din colþ
au amuþit de parcã s-ar fi simþit în inferioritate sau ironizate pen-
tru veselia lor zgomotoasã de pânã acum.
— ªi de ce toatã nãzdrãvãnia asta?! Ce þi-a provocat acest

gând neomenesc ºi nebunesc? Un om fãrã memorie… nu este om!
Poate vrei sã spui „un trou dans la mémoire“? Aºa! O gaurã în
minte ºi în amintiri? Dar se pune ºi problema…„enracinément“
sau „déracinément“. Îþi pierzi rãdãcinile ºi eºti ca un copac…
— Cu rãdãcinile în cer…
— Însã eºti un om dezrãdãcinat… ºi n-ai pãmântul sub picioare!
Am tãcut. Am regretat cã îi fac aceastã confesiune, poate nu

avea capacitatea intelectualã ºi sensibilitatea necesarã de a mã
înþelege.
— Vezi! Dacã te-ai jucat prea mult cu tine ºi cu trecutul tãu?!

Farsorul ºi-a jucat propria lui farsã.
— …Poate…
— Sau poate ai o pierdere temporarã de memorie. Iartã-mã cã

îþi spun chestia asta! La vârsta noastrã începem sã avem probleme
cu memoria. Mai întâi nu ne mai amintim numele persoanelor…
„Aaaa! Îmi scapã numele“, zicem noi scuzându-ne de un lapsus
generalizat. Apoi uitãm cheile de la maºinã, cheile de la casã,
codul de la uºa de intrare, pinul de la cardul bancar… coduri ºi
numai coduri…
— Da! Ai dreptate. Totul este codificat, iar noi poate suntem

pentru alþii un cod ºi ne-am pierdut numele ºi identitatea, am zis
eu conºtient cã am cãzut în cursa pe care mi-o întinsese.
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