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XVIII

1988. Treptat, Lucas se apropie din nou de bătrîn şi îl 
convinse să îl trimită săi ia ţigări de la chioşc. Singura şansă 
ca Voinea să se vindece era să fumeze. Chioşcul avea multe 
lucruri înăuntru, şi ceea ce îl îndreptăţea în ochii lui Lucas 
era asemănarea lui cu un atelier. În afară de ţigări, erau 
acolo de pildă cărţi poştale cu Delta Dunării şi Sinaia, 
caiete de matematică, cîte un almanah cu culoarea sărită, 
plicuri roşii şi verzi cu timbre, brelocuri de plastic cu ima
gini pe hîrtie de ziar înăuntru, uneori gumă de mestecat 
tare ca pîinea prăjită şi alte lucruri din cauza cărora înăuntru 
mirosea aşa bine. Lucas era sigur, nu se ştie de ce, că 
proporţia timbrelor în stabilirea mirosului final era decisiv. 

Apoi Lucas începu să gătească, dirijat de Voinea de pe 
scaun, unde stătea acoperit cu o pătură ca un persan şi cu 
ţigara alături în scrumieră. Bătrînul avea acum jumătatea 
dreaptă a feţei moartă şi pentru că fusese complet ras în 
cap în spital Lucas avea dificultăţi în a se lămuri dacă 
respectivul cap face în continuare parte din această casă sau 
nu. În general se adresa pur şi simplu bărbii, unde, pentru 
Lucas, de cînd Voinea uitase să se mai bărbierească, bătrînul 
îşi mutase sediul. A face mîncare se dovedise pentru Lucas 
cea mai complicată acţiune pe care o dusese vreodată la 
capăt. Numărul de decizii şi de obiecte implicate în această 
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operaţiune era colosal, şi cel mai adesea implicarea unui 
nou obiect în procesul gătitului presupunea alte implicări 
şi dezimplicări intermediare ale altor obiecte, bazate pe noi 
decizii extrem de controversate. 

Voinea însuşi mînca de obicei te miri ce, ouă ochiuri, 
un cîrnat cu pîine, dar de cînd ieşise din spital şi abia se 
mişca şi abia vorbea aparent luase hotărîrea să gătească 
lucruri infinit mai periculoase, cu mîinile lui Lucas, el fiind 
doar eminenţa cenuşie din spatele ostropelului. Pentru asta 
era necesar ca amîndoi săşi ardă energia în bucătărie ore 
întregi. Mîncarea de conopidă avea importanţa ei. Pentru 
a da pe răzătoare 80% din bucata de brînză, Lucas cheltuia 
20% din energia totală, iar restul de 20% cerea 80% din 
energie. Cînd mîncarea era gata, întro formă foarte aproxi
mativă fireşte, erau amîndoi epuizaţi şi se duceau să se 
culce, respectiv adormeau unde se găseau. Chiar şi în somn 
Lucas era hăituit de faptul că trebuia să facă o musaca de 
conopidă şi în mijlocul acestei odisei, adică al musacalei, 
că se afla înconjurat de căpăţîni de conopidă, cu un ou 
pistruiat la jumatea drumului între mîna lui şi podea, cu 
laptele cu piper dînd în foc, apa cu ochiuri de grăsime gata 
să se reverse din chiuvetă, pătura din păr de cal căzînd de 
pe bătrîn şi o pată de ulei înaintînd pe blatul de lemn către 
Ammianus. Lui Voinea îi trebuiau cîteva minute ca să 
înceapă să vorbească, dar în vis Lucas auzea totul dintro 
dată. În primul rînd, era important SĂ NU ÎŢI FACI GRIJI 
DIN PRICINA OULUI. Asta te năucea, asta era perspectiva 
care te făcea săţi blestemi zilele. Or oul putea fi adunat şi 
în treipatru zile ! Ideal ar fi săţi poţi pune mîinile la urechi 
să nul auzi cum se sparge, dar dacă asta nu se poate, atunci 
se va lăsa laptele să dea în foc şi cu zgomotul să acopere 
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exitusul acelui ou. Mai întîi trebuia salvat acest Ammianus 
de ulei, pentru că, spre deosebire de podea şi alte supra
feţe ameninţate de contacte cu o civilizaţie necunoscută, 
Ammia nus avea obiceiul dă a absorbi, dă a absorbi cu mare 
sete, de parcă toată viaţa lui asta şiar fi dorit, să facă o baie 
de ulei, ca vreunul din împăraţii decadenţi pe care însuşi 
îi critica. Pătura de pe fotoliu nu era o prioritate, singura 
problemă erau scînteile pe care le făcea alunecînd. Dar aici 
Lucas putea săşi pună mîinile la ochi. Presupunînd că ele 
nu erau la urechi. Apa cu grăsime putea fi oprită întrun 
gest, sau dată mai tare ca să curgă zdravăn făcînd o impresie 
mai acătării. Toate aceste explicaţii ale lui Voinea, Lucas le 
percepea ca fiind foarte corecte, deşi puteau fi optimizate. 
De pildă Lucas putea să ignore toate aceste lucruri din jurul 
său şi să se uite pentru prima oară atent la bătrîn, care nu 
mai clipise de aproape o oră. 

Seara prinseră obiceiul de a mînca pe îndelete în camera 
din spate, pe care Voinea o adăugase la casă în 67, pe popi 
de salcîm şi cu pereţi de PAL. Topograful îl ajutase şi 
biruiseră toată lucrarea în două săptămîni. Ca să nu se 
piardă căldura, Voinea lăsase doar o fereastră în tavanul 
înclinat, ca de mansardă şi pentru prima oară Lucas desco
peri acum că mîncarea reuşea să treacă dincolo de geamul 
pe care el îl avea în gît, coborînd în casa de dinăuntru, unde 
se adormea singură îngînînd ceva şi transformînduse în 
zahăr, sare şi pămînt. Bătrînului îi dădea în gură fără nicio 
greutate. Locul gurii lui nu se schimba nicio clipă. Dar în 
vreme ce Lucas începea să simtă gusturile trase de păr ale 
mîncării, bătrînul părea să piardă posibilitatea de a face 
contact cu lumea, chiar şi atît cît era presupusă de efortul 
de a muşca din lume, în forma unei felii de pîine, de a o 
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mesteca şi de o înghiţi. Încolo, începu să nu mai zică nimic, 
încît în rarele ocazii în care deschidea gura ca să scoată un 
cuvînt sau două, Lucas ar fi putut să jure că aude un scîrţîit. 
Şi de cele mai multe ori, după aceaste eforturi supreme de 
a vorbi, Lucas îl auzea spunînd să păstreze apa din ligheanul 
în care a spălat vasele, că are detergent în ea şi mai merge 
şi mîine. Lucas înţelegea că bătrînul optimiza şi el, în felul 
lui. Nu era deci singur pe lume. Altădată, îl auzi zicînd din 
senin, după ore de reflecţie, lapte... lapte avem ? şi era atît 
de visător bătrînul spunînd asta, pofta lui era atît de auten
tică şi cuprinzătoare încît Lucas îşi promise ca data viitoare 
să guste şi el acest „lapte”, ba mai mult, săl înmoaie un pic 
şi pe Ammianus, să i se frăgezească pielea groasă de soldat.

În urmă, bătrînul căpătase obiceiul de a tot arăta cu vădită 
preocupare către plicurile groase pe care Lucas le primea 
de la facultate, plicuri de Manila de culoarea nisi pu lui ud, 
cu materiale de curs, teste grilă şi numere din Revista română 
de matematică din Timişoara, din Dolgozatok, din Vestnik 
Moskovskogo. Voinea nuşi iertase niciodată că, atunci cînd 
Lucas avea 13 ani, îi luase pur şi simplu notele de pe masă 
şi le dusese la Gazeta matematică şi la Analele Cuza, de unde 
ajunseseră direct la Princeton la Ann. Math. Nu era mare 
lucru, Lucas găsise trei numere naturale, a, b şi c, cu pro
prietatea că a17+b17=c17. Voinea, care nu fusese niciodată 
interesat în algebră modulară şi nu mai pusese ochii din 
anii de liceu pe o ecuaţie atît de simplă, tresărise totuşi 
intrigat, nevenindui săşi creadă ochilor. La Gazetă vreo 
doi dintre editori îl cunoşteau şi deşi lui Voinea nu i se 
permitea să publice în România, mai că nu se ploconiră 
pînă în pămînt cînd îl văzură. Seara tîrziu primise un 



Nicio clipă Portasar

93

telefon de la unul dintre ei, care stînjenit îl întrebă pe 
Voinea dacă are „demonstraţia”, că a încercat să ia „la mînă” 
expresiile lui Lucas (că nu erau doar nişte numere, aşa, pe 
stomacul gol, cum ar fi 355 sau 113, ci nişte expresii în 
numere naturale, din care c era cea mai simplă şi mai 
elegantă, fiind o sumă Σ de la 1 la n de 17n minus 17n) şi 
că aparent „rezistă”, dar că şi Voinea ştie că „nu se poate”, 
că se duce dracu’ matematica. Lucas nu avea niciun fel de 
demonstraţie, scosese numerele din burtă. Princeton îl sună 
pe Voinea întro săptămînă şi îl linişti. O gaşcă de ameri
cani, între care nu doar un român, ci doi, dovediseră pe 
Commodore 64 şi Apple Lisa că după n=128 egalitatea nu 
se mai respecta, forţa lui c17 devenind de neoprit, devenind 
din ce în ce mai mare decît a17+b17, salvînd deci ultima 
teorema lui Fermat de un zdrobitor contraexemplu. Pe de 
altă parte, organizarea expresiilor lui Lucas dădea nişte idei 
teribile pentru construcţia curbelor eliptice semistabile, 
probabil cea mai promiţătoare cale pentru a demonstra cea 
mai indemonstrabilă teoremă din lume, şi băiatul era invi
tat să copublice rezultatele. Pe Voinea îl cuprinsese o enormă 
frică, şi Lucas nu află niciodată ceea ce se întîmplase. Sin
gura consecinţă fu că, aproape trei ani mai tîrziu, în 1986, 
bătrînul îl înscrisese pe băiat la Politehnică în ţară, evident 
în învăţămîntul la distanţă. Funcţional sau nu, autismul 
lui Lucas nu avea să trebuiască să înfrunte, atîta timp cît 
decizia îi aparţinea lui Voinea, nesfîrşita mizerie socială a 
tinereţii întunecate şi libidinoase. Acum, după ce o bună 
parte din creierul lui se transformase în apă în urma 
AVCului sever prin care trecuse, un regret uriaş, produs 
de toate circuitele încă valabile, indiferent de funcţia lor, 
îl cuprinse pe bătrîn, care puse capul în piept. 
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Dar Lucas nici nu se gîndea să deschidă acele plicuri. 
Înăuntru pot fi oricînd o broască, un şoarece şi o pasăre 
trimise de Ht., mesaje pe care Lucas nu doreşte să le deslu
şească. Ca să facă ceva împreună, Lucas începu să sorteze 
hîrtiile de pe biroul lui Voinea, citindui din cînd în cînd 
din ele. O grămadă de prostii din care Lucas nu înţelegea 
nimic, care luau viaţa şi o transformau întro rolă de hîrtie 
pentru casa de marcat. Din cînd în cînd, ascultîndul, 
Voinea, care nu se putea mişca pentru a se feri de lovitura 
cuvintelor, nu putea să sară în sus de şapte coţi, eschivînduse, 
ca o mîţă, ca un floretist, se strîmba ca un om căruia i sau 
strepezit dinţii. Lucas lua alt bilet, altă listă, altă factură, 
testamentul lui Voinea, toate scrise cu mîna stîngă, cum 
scria bătrînul. Dar în ce trebuia viaţa transformată ? În orice 
caz nu în cuvinte, asta era cea mai mare greşeală. Viaţa 
curgea în amonte şi acolo aştepta Portasar, să ia toate imagi
nile care ar fi putut fi folosite din viaţă, nu multe. Băiatul 
citi cu voce tare o tăietură îngălbenită dintro revistă, din 
Lumea, la drept vorbind nu faţa pentru care fusese păstrată. 


