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—  Nu‑mi place să vorbesc despre el ca să mă aflu‑n treabă, 
zise Maga.

— Mă rog, spuse Gregorovius. Eu întrebam doar.
—  Pot vorbi despre altceva, dacă tot ce vreţi e să mă auziţi 

vorbind.
— Nu fiţi rea.
— Horacio e ca dulceaţa de guayaba, spuse Maga.
— Cum e dulceaţa de guayaba ?
— Horacio e ca un pahar cu apă pe furtună.
— Ah, făcu Gregorovius.
—  Ar fi trebuit să se nască în epoca aceea de care vorbeşte 

madame Léonie cînd e puţin ameţită. O vreme în care nimeni nu 
era agitat, tramvaiele erau cu cai, iar războaiele se duceau pe 
cîmpul de luptă. Nu existau leacuri contra insomniei, spune madame 
Léonie.

—  Frumoasa epocă de aur, zise Gregorovius. Şi mie mi‑au 
povestit la Odessa despre asemenea vre muri. Mama, atît de roman‑
tică, avea plete răsfirate pe umeri... Ţineau ananaşi prin balcoane, 
noaptea nu era nevoie de scuipătoare, era ceva extraordinar. Însă 
eu nu‑l văd pe Horacio băgat în acest lăptişor de matcă.

— Nici eu, dar ar fi mai puţin trist. Aici totul îl doare, pînă 
şi aspirinele îl dor. Zău, aseară l‑am silit să ia o aspirină fiindcă‑l 
durea o măsea. A luat‑o şi s‑a apucat s‑o privească, îi venea tare 
greu să se hotă rască s‑o înghită. Mi‑a spus nişte chestii ciudate, 
că era infect să foloseşti nişte chestii de care în realitate n‑ai habar, 
nişte chestii inventate de alţii ca să aline dureri care nici astea 
nu‑s cunos cute... Ştiţi şi dumnea voastră cum e el cînd începe să 
despice firul în patru.

— Aţi repetat de mai multe ori cuvîntul „chestii“, zise Gregorovius. 
Nu‑i prea elegant, în schimb arată foarte bine ce i se întîmplă lui 
Horacio. E o victimă a chestificării, e limpede.

— Ce e chestificarea asta ?
—  Chestificarea e sentimentul acela neplăcut că acolo unde 

ni se termină prezumţia începe pe deapsa. Îmi pare rău că folosesc 
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un limbaj abstract şi aproape alegoric, dar vreau să spun că Oliveira 
e sensibil în mod patologic la ceea ce‑i impune tot ce‑l înconjoară, 
lumea în care trăieşte, tot ce i‑a hărăzit soarta, ca s‑o spunem cu 
gentileţe. Într‑un cuvînt, îl înnebuneşte circumstanţa. Adică lumea 
îl face să sufere. Dumnea voastră aţi bănuit acest lucru, Lucía, şi 
cu încîntătoare inocenţă vă ima ginaţi că Oliveira ar fi mai fericit 
în oricare din Arcadiile de buzunar plăsmuite de toate madamele 
Léonie de pe lume, ca să nu mai vorbim de mama mea cea de la 
Odessa. Căci dumneavoastră n‑aţi crezut povestea cu ananaşii, 
presupun.

— Nici povestea cu scuipătoarele, zise Maga. E greu de crezut.

Lui Guy Monod i s‑a năzărit să se scoale cînd Ronald şi Etienne 
căzuseră la învoială să‑l asculte pe Jelly Roll Morton ; deschizînd 
un ochi, hotărî că spi na rea aceea care se profila în strălucirea 
lumînă rilor verzi era a lui Gregorovius. Se înfioră violent, lumî‑
nările verzi văzute din pat îl impresionau neplă cut, ploaia în 
lucarnă se amesteca straniu cu rămă şiţe de ima gini de vis, tocmai 
visase un loc absurd, dar plin de soare, unde Gaby umbla goală, 
aruncînd firimituri de pîine unor porumbei mari ca nişte raţe şi 
proşti de‑a binelea. „Mă doare capul“, îşi spuse Guy. Nu‑l interesa 
absolut deloc Jelly Roll Morton, deşi era amu zant să auzi ploaia 
bătînd în lucarnă şi cîntecul lui Jelly Roll : Stood in a corner, with 
her feet soaked and wet..., precis că Wong ar fi născocit pe dată 
o teorie despre timpul real şi cel poetic, dar o fi oare adevărat că 
Wong spusese că o să facă nişte cafea ? Gaby dînd firimituri de 
pîine porumbeilor şi Wong, vocea lui Wong strecurîn du‑se prin‑
tre picioa rele lui Gaby, goală într‑o grădină cu flori în culori 
ţipă toare, spunînd : „Un secret învăţat la cazinoul din Menton“. 
Era foarte posibil ca Wong să‑şi facă, la urma urmei, apariţia cu 
o cafetieră plină.

Jelly Roll cînta la pian, bătînd uşor ritmul cu pan toful, în lipsa 
unei percuţii mai ca lumea, Jelly Roll putea interpreta Mamie’s 
Blues legănîndu‑se puţin, cu ochii aţintiţi asupra unei muluri de 
pe tavan, sau era o muscă ce zbura şi apoi venea la loc ori o pată 
care zbura şi apoi venea la loc în ochii lui Jelly Roll. Two‑nineteen 
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done took my baby away... Viaţa fusese asta, trenuri care duceau 
şi aduceau lumea în vreme ce stai la colţ de stradă cu picioa rele 
ude, auzind un pian mecanic şi hohote de rîs răzbătînd prin vitri‑
nele îngălbenite ale sălii unde nu întotdeauna aveai bani să intri. 
Two‑nineteen done took my baby away... Babs mersese cu atîtea 
trenuri în viaţă, îi plăcea să călă torească adesea cu trenul dacă în 
final se găsea vreun prieten care s‑o aştepte, dacă Ronald îi mîn‑
gîia şoldul cu gingăşie, ca acum, desenîndu‑i muzica pe piele, 
Two‑seven teen’ll bring her back some day, bineînţeles într‑o bună 
zi alt tren o va aduce înapoi, dar cine ştie dacă Jelly Roll avea să 
se afle pe peronul acela, la pianul acela, la ceasul acela în care 
cîntase blues‑urile lui Mamie Desdume, ploaia bătînd într‑o lucarnă 
din Paris, la unu noaptea, picioarele ude şi tîrfa care şopteşte If 
you can’t give a dollar, gimmie a lousy dime, Babs spusese ceva în 
genul ăsta la Cincinnati, toate femeile spuseseră ceva în genul 
ăsta vreodată pe undeva, chiar şi prin paturile regilor, Babs îşi 
făcea o idee cu totul specială despre paturile regilor, dar oricum 
vreo femeie o fi spus ceva în genul ăsta, If you can’t give me a 
million, gimmie a lousy grand, chestie de proporţii, şi de ce pianul 
lui Jelly Roll era atît de trist, atît de asemă nător cu ploaia ce‑l 
deşteptase pe Guy şi‑o făcea pe Maga să plîngă, şi Wong ăsta, 
care nu mai venea cu cafeaua !

— E prea mult, zise Etienne oftînd. Nu ştiu cum pot înghiţi 
gunoiul ăsta. E emoţionant, dar e totuşi un gunoi.

— Bineînţeles că nu‑i o medalie de Pisanello, spuse Oliveira.
— Nici vreun opus oarecare de Schoenberg, zise Ronald. De 

ce mi‑ai cerut‑o atunci ? Eşti lipsit nu numai de inteligenţă, ci şi 
de omenie. Ai stat vreodată în ploaie cu pantofii care iau apă în 
miez de noapte ? Jelly Roll a stat, se vede după cum cîntă, e ceva 
cu noscut, bătrîne.

— Eu pictez mai bine cu picioarele uscate, zise Etienne. Şi să 
nu‑mi vii cu argumente de la Armata Salvării. Ai face mai bine 
să pui ceva mai inteligent, vreun solo al lui Sonny Rollins. Cel 
puţin tipii de la West Coast te duc cu gîndul la Jackson Pollock 
sau la Tobey, se vede că au lăsat în urmă vîrsta pianului şi a cutiei 
cu acuarele.
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— E‑n stare să creadă în progresul artei, zise Oliveira căscînd. 
Nu‑l lua în seamă, Ronald, cu mîna care ţi‑a rămas liberă scoate 
discul acela mic cu Stack O’Lee Blues, la urma urmelor are un 
solo de pian care mi se pare că merită.

— Treaba cu progresul în artă e‑o poveste răsu flată, zise Etienne. 
Dar în jazz, ca în orice artă, se găsesc veşnic o grămadă de şan‑
tajişti. Una e muzica aceea ce se poate tălmăci în emoţie şi alta e 
emoţia care pretinde să treacă drept muzică. Durere paternă în 
fa diez, hohot de rîs sarcastic în galben, violet şi negru. Nu, dragă, 
arta începe de mai încoace sau de mai departe, dar nu‑i niciodată 
asta.

Nimeni nu părea dispus să‑l contrazică, pentru că Wong îşi 
făcea apariţia ducînd cu grijă cafetiera şi Ronald, dînd din umeri, 
pusese discul cu Waring’s Pennsylvanians şi acum, cu un hîrîit 
îngrozitor, răsuna tema care‑l încînta pe Oliveira, o trompetă 
anonimă şi apoi pianul, totul învăluit într‑o aură de fonograf vechi 
şi de înregistrare cumplit de proastă, de orchestră ieftină şi parcă 
dinaintea jazz‑ului, la urma urmelor tocmai din discurile astea 
vechi, din acele show boats şi din nopţile din Storyville se născuse 
singura muzică universală a veacului, ceva ce apropia oamenii 
mai mult şi mai trainic decît esperanto, UNESCO sau liniile aeri‑
ene, o muzică prea primitivă pentru a atinge universalitatea şi 
destul de bună pentru a‑şi făuri propria istorie, cu schisme, renunţări 
şi erezii şi cu charleston‑ul său, cu black bottom, shimmy, foxtrot, 
stomp, blues‑uri, pentru a accepta clasificările şi etiche tele, cutare 
sau cutare stil, swing, bebop, cool, dispariţia şi revenirea roman‑
tismului şi a clasicismului, hot şi jazz cerebral, o muzică‑bărbat, 
o muzică avînd o istorie, spre deosebire de stupida muzică ani‑
malică, de dans, polca, valsul, samba, o muzică ce se lăsa recu‑
noscută şi preţuită atît la Copenhaga, cît şi la Mendoza sau la 
Cape Town, care‑i apropia pe adoles cenţi, cu discurile lor sub 
braţ, care le dăruia nume şi melodii ca nişte semne cifrate pentru 
a se recu noaşte şi a se adînci în lumea ei şi pentru a se simţi mai 
puţin singuri cînd erau înconjuraţi de şefii lor de la serviciu, de 
familiile şi iubirile lor nesfîrşit de amare, o muzică ce îngăduia 
toate fan teziile şi gusturile, colecţia de şaptezeci şi opt de turaţii 
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afone cu Freddie Keppard sau Bunk Johnson, exclusivismul reac‑
ţionar din Dixieland, specializarea academică la Bix Biederbecke 
ori saltul spre marea aventură a lui Thelonius Monk, Horace Silver 
sau Thad Jones, lipsa de gust a lui Erroll Garner sau Art Tatum, 
remuşcările şi renegările, predilecţia pentru ansamblurile mici, 
misterioasele înregistrări cu pseudo nime şi denumiri impuse de 
casele de discuri sau capriciile de moment, şi toată acea franc‑
masonerie de sîmbătă noaptea din camera studen tului sau de prin 
subsoluri, cu fete care preferă să danseze ascultînd Star Dust sau 
When your man is going to put you down şi care miros suav a 
parfum şi a piele şi a căldură, lăsîndu‑se sărutate cînd se face 
tîrziu, şi cineva a pus The Blues With A Feeling şi aproape nimeni 
nu mai dansează, toţi stau doar în picioare, legănîndu‑se, şi totul 
e tulbure şi murdar şi josnic şi fiecare bărbat ar vrea să smulgă 
corsajele acelea călduţe în vreme ce mîinile mîngîie un spate şi 
fetele au gura întredeschisă şi se dăruieşte tot mai mult acelei 
temeri desfătătoare şi nopţii, atunci se înalţă o trompetă, pose‑
dîndu‑le pentru toţi bărbaţii, convingîndu‑le cu doar cîteva cuvinte 
fierbinţi ce le fac să cadă ca o plantă retezată în braţele parte‑
nerilor, şi începe o cursă nemişcată, o săritură în văzduhul nop‑
ţii, peste oraş, pînă cînd un pian minu ţios le readuce în simţiri, 
vlăguite şi împăcate şi încă fecioare pînă sîmbăta următoare, toate 
astea într‑o muzică ce‑i sperie pe obtuzii din fotoliile de orches‑
tră, pe cei care cred că nimic nu se întîmplă cu adevărat dacă nu 
există pro grame tipărite şi plasatoare, şi aşa mai departe, iar jazz‑ul 
e precum o pasăre care migrează sau emigrează sau imi grează 
sau transmigrează, sărind peste bariere, înşelînd vameşii, ceva 
care se prelinge şi se răspîn deşte, în seara asta la Viena cîntă Ella 
Fitzgerald, în vreme ce la Paris Kenny Clarke inaugurează o cave 
şi la Perpignan freamătă degetele lui Oscar Peterson, iar Satchmo 
e pretutindeni, cu darul acela al ubicuităţii pe care i l‑a dat Domnul, 
la Birming ham, la Varşovia, la Milano, la Buenos Aires, la Geneva, 
în lumea întreagă, e nelipsit, e ploaia şi pîinea şi sarea, fără să‑i 
pese în nici un fel de riturile naţionale, de tradiţiile invaria bile, 
de limbă şi folclor : un nor fără graniţe, un spion al aerului şi apei, 
o formă arhetipală, ceva de dinainte, din adîncuri, care‑i împacă 
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pe mexicani cu norvegienii, pe ruşi cu spaniolii, îi readuce la 
ascunsul foc central uitat, făcîndu‑i să revină cu stîngăcie şi prost 
şi lipsit de temei la o sorginte trădată, le arată că poate mai exis‑
tau alte căi, că aceea pe care au ales‑o nu era singura şi nici cea 
mai bună, sau că poate mai existau alte căi, că aceea pe care au 
ales‑o era cea mai bună, dar că poate mai existau alte căi plăcute 
de străbătut, pe care nu le‑au ales, sau le‑au ales pe jumătate, şi 
că un om e întotdeauna mai mult decît un om şi întotdeauna mai 
puţin decît un om, mai mult decît un om deoarece cuprinde toate 
acestea pe care jazz‑ul le presimte şi chiar le antici pează, şi mai 
puţin decît un om pentru că din liber tatea aceasta a făcut un joc 
estetic sau moral, o tablă de şah unde îşi rezervă dreptul de a fi 
nebunul sau calul, o definiţie a libertăţii învăţată prin şcoli, toc‑
mai şcolile unde copiilor nu li s‑a predat şi nu li se va preda în 
veci prima măsură dintr‑un ragtime şi primele cuvinte dintr‑un 
blues etcetera, etcetera.

I could sit right here and think a thousand miles away,
I could sit right here and think a thousand miles away,

Since I had the blues this bad, I can’t remember 
the day...

(‑97)

18

Nu cîştiga nimic întrebîndu‑se ce făcea acolo la ora aceea şi 
cu lumea din jur, dragii lui prieteni atît de necunoscuţi ieri şi 
mîine, lume care nu era altceva decît o nesemnificativă incidenţă 
în locul şi momentul acela. Babs, Ronald, Ossip, Jelly Roll, Akhenaton : 
care‑i diferenţa ? Aceleaşi umbre pentru aceleaşi lumî nări verzi. 
Beţia era în toi. Votcă dubi oasă, îngrozitor de tare.

De‑ar fi fost cu putinţă să se gîndească la o extra polare a 
tuturor acestora, să înţeleagă Clubul, să înţeleagă Cold Wagon 
Blues, să înţeleagă iubirea Magăi, să înţeleagă orice capăt de sfoară 


