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Era frig, iar vintul iqi fbcuse de cap in ultimele zile ale
toamnei. inci de la inceputul lui noiembrie se vedeau
schimbirile, zdpada venise mai repede ca de obicei gi
fbcuse ca totul si intre in amorfeala iernii.

Este perioada din an cAnd, in Bucureqti, lucrurile ince-
pute cu luni in urml par a fi terminate, iar ceea ce urmeazi
naqte sentimente de speranfi pentru viitor sau, din con-
tri, de regret pentru ce s-a intimplat peste vari. Oricine
ar putea fi ingelat de aceasti senzafie aparenti de liniqte qi

meditalie, care plutegte peste un oraq mult mai sofisticat
decit pare la prima vedere.

Aga gindea un tdnir aflat seara intr-un taxi pe bule-
vardul Magheru, in timp ce se indrepta spre unul dintre
cartierele luxoase de la periferia nordici a capitalei.

$oferul conducea incet din cauza drumului alunecos,
iar din cdnd in cind mai arunca o privire in oglindi, citre
birbatul din spate. Acesta plrea absent gi faptul ci se uita
in permanenfi pe geam arita clar ci eviti o discufie care
ar fi fbcut ca timpul sd treaci mai repede. Taximetristul
nu voia si forfeze o conversalie, cu toate ci ar fi vrut si
gtie cAte ceva despre clientul lui, care i se pirea un tip nu
tocmai comun. $i apoi, cdnd stai de vorbl, mai afli unele
lucruri, iar bacgiqul poate s[ creasci. Se pirea insl c[, de
data asta, banii in plus avea si-i primeasci in schimbul
liniqtii, aga c[ drumul pini la destina]ie fu unul ticut.
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Maqina viri incet pe zdpada inghelati gi intrd pe o
straddluminati cazi:ua. De o parte Ei de alta se ini[au vile
somptuoase, cu porfi electrice qi garduri inalte de beton.
Dupi vreo suti de metri taxiul opri in fafa unei case

superbe zugrivite intr-o nuanli de cafea cu lapte, care

avea o intrare cu ugi masive, din fier.
Tirnlrul pliti cursa gi se in&epti spre vili, unde nu tre-

bui si sune, pentru ci ugile se deschiseri gi un majordom
inalt, imbricat in smoching negru, cu papion, ii zimbi
larg, aplecind ugor capul.

- Buni seara qi bine a{i venit. Sunt sigur ci va fi o noapte
deosebiti, domnule...

- Vlad Arineanu, rlspunse tinlrul pufin stAnjenit de

primirea protocolari de care avea parte.
Dupi ce se convinse c[ numele frgureazd pe lista de

invitafi, majordomul il conduse pe noul venit intr-un
living luxos de la parter, amenajat special pentru un
eveniment important. inciperea era mobilati cu mult
bun-gust gi decorati cu tablouri 9i sculpturi, cu sigurantl
foarte scumpe.

Se pirea ci majoritatea celor invitali veniseri deja,

fiindci multe persoane stiteau in picioare, cu paharele
pline, qi vorbeau, evident, despre ultimele mondenitili.

- MI bucur ci ai venit, Vlad, se auzi un glas cunoscut
de undeva din spate. Sincer, nu credeam ci o si ajungi,
mai ales ci n-ai promis asta.

- La mulli ani, Dariana, ii uri Vlad, sirutdnd-o pe

obraz. Ti-am adus ceva de ziua ta, sper si-1i placi.
Fata desfbcu pachetul, zAmbind.

- Un cristal cu semnul meu din zodiac! E superb. O
si-l pun la mine in cameri, si-mi poarte noroc. I1i mut-

{umesc foarte mult. Hai si te prezint celor de aici.

Ii

1l conduse spre grupul unde un domn le explica celor-

la$ lucruri care pireau interesante, judec6nd dupi aten-

fia cu care era ascultat. Blrbatul de aproximativ cincizeci

de ani, plinuf, cu pirul blond, pieptinat pe spate 9i dat cu

geI, cu ochii de un albastru spllicit, se opri din discurs qi

ii intinse mAna noului venit.

- Sunt senatorul Bastien Nichitescu, tatil Darianei.
Bineinfeles, Bastien vine de la Sebastian, doar am avut

mereu chemare citre spiritul francez, explici el cu un
umor re{inut.

Surpriza de pe chipul lui Vlad era atit de vizibili, incit
tofi cei de fafi incepuri s[ ridi.

- Domnule, este o mare onoare pentru mine si vi
cunosc qi vi spun cu sinceritate ci n-am qtiut ci tatil
Darianei este senator... ci suntefi dumneavoastr[, o per-

soani atit de cunoscuti.

- Ce importanli are acest lucru, tinere? replicl blrba-
tul pe acelagi ton. M[ bucur c[ fiica mea e modest[ 9i nu

se laudi spunAnd ce valori sunt pirinfii ei pentru societa-

tea asta in permanenti tranzifie. $i pun pariu c[ n-a suflat

o vorbi despre faptul c[ mama ei este unul dintre marii
arhitecfi ai Rom6niei.

RAsul sacadat al lui Nichitescu il puse intr-o gi mai mare

incurcituri pe Vlad, care privea rugitor spre Dariana.

- Tata, te rog si-mi dai voie s[-l prezint gi celorlalli. $i
aga e pulin stdnjenit, fiindcl se afli pentru prima dati la
noi. Abia l-am convins si vini.

Senatorul ridici din sprincene.

- Cum adicl, abia l-ai convins si vini? Mu[i dintre pri-
etenii nogtri nu au fost invitati pentru aniversarea ta, cu

toate c[ igi doreau foarte mult s[ fie aici. Ori este prea timid,
ori nu-i face pldcere compania noastrl super-selecti. Cred
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ci pAni la urmi o si-qi dea seama ce gans[ i s-a oferit.
Micar pentru o seari.

Din grupul de persoane se desprinse o doamni imbri_
cati intr-o rochie eleganti, care il lui de braf pe Vlad gi i
se adresi lui Nichitescu:

- Dragul meu, voi, politicienii, ave{i cdteodati un
mod atit de direct de a aborda problemele, incdLt jignifi
oamenii prin vorbele voastre. Fiica noastri are dreptate.
Domnul Arineanu nu se simte in apele lui intre persoane
pe care le vede pentru prima dati.

- Lavinia, nu noi, politicienii, ci eu, pentru c[ Nichitescu
rimAne unic, spuse sarcastic senatorul, care se intoarse
apoi citre mijlocul silii.

Doamna il conduse prin incipere gi il prezenti,tuturor
celor de fafl, iar Vlad abia atunci iqi dndu seama ci
Bastien avea dreptate. Intrase intr-o lume la care nici nu
visa. Oameni politici, ziarigti qi afaceriqti celebri, cunos_
cufi creatori de mod6, artiqti, realizatori de televiziune,
tofi se adunaseri in acea seari in casa senatorului pentru
a sirbitori ziua fiicei lui.

I se pirea ci este un intrus care nu-gi gisea locul intre
toli cei de acolo. Era congtient de atuurile inft{igarii sale. O
fate ii spusese odati cI ardta ca un personaj idealizat din
romanele pentru femei sau dintr-un film american. inait gi
bine ficut, cu ochii de un albastru-violet incredibil, Vlad
imediat atrigea atenfia asupra lui oriunde apirea, cu toate
ci nu-gi dorea deloc asta. Simfea ci nuJ mai fm picioarele
de emolie gi ii reproqa in gAnd Darianei faphrl cd nu-i poves-
tise niciodatl nimic despre familia ei. Ba chiar igi amintea c6
fata evitase, sub tot fetul de pretexte, s[ fie condusi acasi.

La braful doamnei Nichitescu, biiatul din provincie
rirnas in Bucuregti dupi facultate 9i care locuia cu chirie
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undeva in cartierul Militari era introdus in lumea buni de

prietenia cu o fatl pe care o cunoscuse cu doui luni inainte.
Lui Vlad i se pirea c[ ritualul prezentirilor n-avea si

se mai termine niciodati. Dar, cdnd se agtepta mai pu{in,
salvarea veni de la majordomul care le propunea tuturor
si meargi la mese pentru inceperea programului.

O muzici discretl se auzi dinspre bar, unde o formafie
in vog[ incepu sI interpreteze cdntecul My Way al lui
Frank Sinatra, dedicat sirbitoritei gi in special tatilui ei.

Era cAntecul preferat al senatorului, aga cum le mdrturi-
sea celor apropiali de fiecare dat[ cind avea ocazia.

Pe mese erau cartonage cu numele fieclrui invitat gi,

spre mirarea lui Mad, locul lui nu era lAngi Dariana, aga

cum se agteptase, ci undeva in capltul opus al silii, impre-
uni cu trei perechi de tineri.

Senatorul gi familia sa st[teau la masi impreuni cu pre-

Eedintele companiei multinafionale E-IT-Daxi, aqa cum se

prezentase, venit cu sofia gi fiul, doctorand la Sorbona, qi

o alti familie, a unui bancher din Ziirich.
Dariana veni repede la masa lui Vlad gi-i spuse:

- Te rog din suflet si nu te superi, sunt niqte lucruri
care fin de relafiile de familie, tata a hotirdt aqezarea asta

qi trebuie si respect anumite protocoale. O sI avem destul
timp si vorbim despre mine gi despre familia mea, sunt
lucruri pe care voit nu [i le-am spus pini acum. Nu-i aga

ci infelegi?

- Sigur nu-fi face probleme, o s[ vorbim mai tArziu,
rdspunse Vlad oarecum incurcat.

Se gAndea cit de mult se atagase de Dariana gi ce impor-
tante erau intilnirile cu ea. Era fericit qi uimit in acelaqi

timp, pentru c[ fata il surprindea de fiecare dati. Mai ales

acum, cind totul se petrecea atit de repede pentru el.
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Vlad igi imaginase intotdeauna viafa lui viitoare intr-o
lume lipsiti de complica{iile banilor gi ale puterii. igi
formase anumite opinii legate de oamenii ,,sus-pugi", in
special de politicieni, gi qtia ci nu s-ar fi putut adapta la o
astfel de societate.

Senatorul Bastien Nichitescu, de fapt Sebastian, era
un personaj controversat in peisajul politic qi de afaceri al

{irii. inzestrat cu un simf extraordinar de percepere a

pericolului qi a schimbirii, reugea mereu si evite situafi-
ile-limitl gi apirea triumfhtor de fiecare dati dup[ eveni-
mentele majore care in mod normal ar fi trebuit si-l
afecteze gi si-l marginalizeze. Faptul ci afacerile ii mer-
geau din ce in ce mai bine, in ciuda scandalurilor perma-
nente din presl, intrigile lesute in jurul modului siu de a
face o politici dubli, legdturile sale cu persoane qi gru-
puri dubioase din striinltate erau rezultatele ambiliei
unui om extrem de abil gi versat care igi condusese mereu
viafa dupi un slogan care il ftcuse celebru: ,,Doar eu gi

cei pe care ii accept".

Toate aceste lucruri i se invdrteau in minte lui Vlad gi nu
qtia cum si scape de emo{iape care o simfea de cAndvenise.
Nu era in apele lui, iar senzafia de disconfort i se amplifica
tot mai tare. In afari de cdteva banalitili schimbate cu veci-
nii de masi, nu gisise subiecte comune de discufie.

- Mai dori{i ceva de biut, domnule?
Vocea chelnerului ii atrase atenfia de la gAndurile sale.

- Nu, vi mu[umesc. Ag dori si dau un telefon, dacd
se poate. Mi-am uitat mobilul acasi qi trebuie si-mi sun
un coleg, spuse Vlad, amintindu-qi ci mai are de rezolvat
ceva pentru serviciu.

- Sigua vi rog si venifi cu mine la etaj, vorbi;i de
acolo. N-o si vd,derunjeze nimeni.
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Telefonul se gisea intr-un hol imens in care dideau
mai multe uqi.

Ridici receptorul, dar nu apuci si formeze numlrul
pentru cd. aazi printr-o ugl intredeschisl vocea ridicati a

lui Nichitescu, care certa pe cineva.

- fi-am zis sI nu trimili acum vaPorul, fiindci nu pot
si depozitez piesele electronice. Unde si le duc? N-am
rezolvat cu liniile de producfie in fabrici, nu qtiu cAnd

vin specialigtii qi n-am primit nici confirmarea din
Elvefia. Te-ai gribit ca de obicei. Bdiete, totul se face cal-

culat qi la timp. Eu nu pot s[-mi bat joc de cea mai mare

afacere a viefii mele.

Vocea joasl a unui alt birbat se auzi din camerd.

- Iertafi-mi, domnule Bastien, n-am qtiut cum s[ pro-

cedez. Eram in Treviso, le-am dat banii a$a cum mi-afi
spus, amdndoui valizele, gi imediat au dat drumul la con-

tainerele din Venefia. $i nu v-am sPus pentru ci la tele-

fon qtifi ci nu vi caut.

- Mi-ai spus ci marfa vine in doui tranqe, nu toat[
odatl qi nu aga devreme,

- Da, avefi dreptate, dar ei au sPus ci sunt presa]i de

cei care produc componentele pentru reactoare gi nu stau

cu ele in firmi, fiindci e foarte periculos.

- Bine, bine, si vedem ce pot si aranjez cu Grupul, o

si trebuiasci si dau explica{ii gi asta numai din cauza ta,

ci nu te orientezi. Trebuie s[ infelegi ci-i o chestiune de

via{i gi de moarte.
Discufia se termini brusc qi Nichitescu iegi gribit pe

uqi, urmat de un birbat care dispiru aproape alergind
pe treptele din spatele vilei. DAnd cu ochii de Mad, sena-

torul il intrebi aproape ristit:
- Ce faci aici, mi urmlregti?
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- Nu, domnule, voiam si dau un telefon qi nu am
mobilul la mine, iar chelnerul m-a adus aici, rlspunse
tdnlrul pufin surprins.

- Bine, bine... Uite, aEa te suplrl cAte unul, iar afacerile
nu prosperi cind n-ai oameni de calitate, spuse senatorul,
incercdnd si justifice tonul folosit mai devreme. Apropo,
tu cum te mai descurci la firmi? Cum merg contractele cu
America de Sud, ce mai face domnul Klein?

Tinirul rimase foarte surprins. Nu avea habar ci sena-
torul qtie at6tea despre el, iar intrebarea despre contractele
sale qi despre managerul general ii dovedea clar ci era la
curent cu multe lucruri.

- Totul este in ordine cu America de Sud, iar domnul
Klein preg[tegte documentafia pentru noi afaceri, ris-
punse Vlad aproape mecanic.

Nichitescu se agezi in fafa lui gi il fixi cu o privire
de gheafi.

- Domnule Arineanu, eu sunt un tip foarte direct 9i
mi bucur ci te-am glsit singur. Voiam si am o discu{ie cu
tine in seara asta pentru a limuri niqte lucruri, inainte sl
se ajungi prea departe. Eqti un tip inteligent, cel pulin aqa
mi s-a spus, gi sper ci o si infelegi.

- Mi bucur ci dori{i si vorbili cu mine... zise Vlad
rlminAnd ct fraza neterminati, pentru ci Nichitescu il
opri cu un gest.

- Ag dori si nu mi intrerupi, pentru ci n-am mult timp.
Yezi, in general lumea asta e structurat[ pe niveluri. ]os,
baza este primitivi. Apoi, odati cu dezvoltarea pe verticali,
apare gi valoarea, evidenti in funcpede acumularea finan-
ciari. Cdnd ai bani, wei si cumperi, sd te plimbi, si-[i faci
relafii. Cand le ai pe toate astea, wei s6 devii cineva. i1i tre-
buie putere ca si pofi domina, si te pofi impune. puterea e
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mai importanti decit banul, dar e foarte greu si o contro-
lezi. De aceea, mie mi-a fost tot timpul teami si nu pierd
puterea. Am tratat-o ca pe mama mea, ca pe familie, am
considerat-o ca fiind stipanul meu. $i nu m-apirlsit, pen-
tru ci sunt in stare si sacrific totul pentru ea. La inceputu-
rile tranzifiei, in Rominia puteai urca repede citre
nivelurile inalte, de care ifi povesteam. Acum,lucrurile s-au

schimbat. S-au format elite in rindul c[rora nu mai po{i
ajunge a$a ugor.

- Vi infeleg, domnule, spuse Vlad ingindurat, dar
lucrurile pot fi gi altfel. O carieri porniti de jos, constru-
iti cu multi munci gi pasiune, te poate conduce citre sfe-

rele de care vorbeafi.
Nichitescu il privi din nou fix.
- Nu pofi ajunge decit intr-o zoni medie. Accesul la

vArfuri e practic imposibil, ai nevoie de un lift special care

si urce la etajele superioare. Sau trebuie s[ fii acolo, si le
aparfii dintotdeauna.

- S-ar putea si ave{i dreptate, rispunse tinirul, insi eu
cred ci totul se cdgtigi daci ifi doregti cu ardoare si reali-
zezi ceva. Si-fi construiegti viitorul.

- Interesant mod de a gindi pentru cineva de virsta ta,
zise mirat senatorul. Nu prea mi agteptam la aga ceva in
zilele noastre. Oricum, mentalitatea asta a displrut, iar tu
eqti printre pufinii care mai cred in asemenea lucruri.

Se opri pufin gi apoi igi continui discursul pe tonul
siu rece.

- Ag vrea si-fi transmit un mesaj foarte direct gi cred
ctr ar fi simplu pentru toati lumea daci l-ai inlelege. $tiu
ci intre tine qi Dariana este ceva, dar relafia asta trebuie si
se incheie, pentru ci nu are nici un viitor.
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Vlad se uiti la Nichitescu. Nu in(elegea prea bine
cuvintele senatorului.

- Nu gtiu ce vrefi si spune{i. Putefi fi mai clar?

- Mi-a trebuit mult timp sd m[ decid asupra a ceea ce tre-
buie si discutim. Sunteli impreuni de doui luni gi se vede
clar ci fiica mea s-a schimbat, spuse Bastien, vorbind calm.

- in ce sens? intrebi Vlad.

- Este pe cale si se indrigosteasci de tine. Nu sunt un
tip de modi veche, e adevlrat cI nu in[eleg tinerii din ziua
de azi, dar nu m-a$ opune unei asemenea legituri, in alte
condilii. Vezi, domnule Arineanu, Dariana face parte
dintr-un sistem pe care eu l-am creat.

- Da, dar la un moment dat poate renunfa la el gi igi
poate forma unul propriu.

- Niciodatd. Ea nu poate lipsi din sistem, iar tu nu pofi
intra, pentru ci mi-ai incurca planurile. Fiica mea trebuie
si-gi dezvolte relafiile in aga fel incit si mi poati ajuta pe
mine. Eu sunt centrul unui univers pe care pufini il in{e-
leg gi care are regulile pe care eu le impun. Mi rog, eu gi

ceilalli din Grup.

- Cum adici, Dariana reprezintl doar un instrument
pentru dumneavoastri? intrebi Vlad. Nu poate decide cu
cine si vorbeasci, cu cine sd se intilneasc[? Este doar o
parte a planului pentru Grupul acesta, sau cum ii zice1lz.

- imi iubesc enorm fiica, spuse Nichitescu, dar ea
trebuie indrumatl, pentru ci are o familie cireia ii dato-
reazd foafie multe. Aparifia ta in viafa ei mi-a incurcat
pufin treburile in ultima perioadl, dar sper si rezol-
vim repede.

Vlad se hotlri s[ fie mai direct:

- Eu cred ci Dariana ar trebui sd hotirasci ce face in
continuare.

I
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- Tinere, nu infelegi ci fiica mea trebuie si aibi alte
rclalii? Nu pricepi ci viafa ei o si fie alituri de altcineva,
nu de tine? Fii rezonabil gi nu complica situafia, spuse

Nichitescu ridicAnd tonul.

- Domnule, nu vreau decAt sd infeleg.

- Din cAte am aflat, mi-e greu s[ cred c[ egti un vAni-
tur de avere. Nici nu te-a interesat prea mult familia ei.
llai si incheiem aici, ca si nu se agrayeze situafia.

- MI ameninfali, domnule senator? intrebl Vlad.
Nichitescu igi slibi nodul de la cravati qi-i rispunse pe

acelaqi ton ridicat:

- Exact. Iar acum te rog si pirisegti casa imediat. O si
tc scuz eu. $i nu uita si-i transmifi salutirile mele qefului
tlu, domnul Klein. Poate o si-l intreb cum te comporfi la
serviciu. Aga, pentru o evaluare corecti.

Rimas singur, Vlad inlelese ci trebuie si plece. Totul
se petrecuse atAt de repede incit nici nu-gi diduse seama

cl se ftcuse miezul noplii. La iegire, majordomul inalt gi

cu papion se inclini din nou in fala lui.

- Am auzit toati discufia. Ar fi bine si faci ce [i-a zis,

pentru cl-irdzbunitor gi capabil de orice.

- De ce-mi spui toate astea? intrebi Mad.

- Am auzit-o pe Dariana vorbind despre tine cu mama
ci. ii spunea ci egti un tip deosebit. Nu te juca cu focul.
[)ac[ te-a ameninfat, inseamnl ci-i incurci foarte serios
planurile. Si n-o s[ [i-o ierte.

- Mulpmesc, spuse Mad, in timp ce ieqea din vili.


