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Nu da vrabia din mână  
pentru cea de pe gard

Cea care a plecat ([i cea care n-ar mai fi plecat)

A
m remarcat-o pe feribot. Sau poate ea a fost cea care m-a 
remarcat. Stăm sprijiniţi de balustradă. Mă uit la linia 
orizontului către Franţa. Îmi voi găsi în curând un job 
acolo, dacă am noroc. Ea se uită înapoi, spre stâncile 
albe din Dover, Anglia.

Cred că e hispanică – piele măslinie, sprâncene negre. Eşarfa ei din 
mătase roşie pâlpâie ca o flacără, iar părul ei lung, negru, pare un fum 
ce îi încadrează frumoasa faţă. Îmi place haina ei cu guler leopard. Îi 
pot simţi parfumul, în ciuda vântului de noiembrie. Este sexy şi plină 
de mister, iar drumurile noastre nu se vor intersecta niciodată. Eu am 
19 ani, iar ea, cât să aibă, 35? Mă uit la marea în nuanţe gri. De ce apele 
Canalului Mânecii nu sunt niciodată al-
bastre? Cât de mult mai am până să ajung 
la Alpi?
Am rău de mare în clipa când feribotul 
acostează în Cherbourg. Îmi depozitez 
rucsacul şi schiurile într-un comparti-
ment gol din trenul către Paris şi mă fac 
comod. Sunt obosit după lunga călătorie 
de la Liverpool. Vreau linişte şi pace, nu 
am chef de străini care pun întrebări ciu-
date.
Uşa din sticlă a compartimentului se des-
chide uşor. Simt un parfum cunoscut şi 
deschid ochii. Femeia-leopard mă întrea-
bă dacă poate să mi se alăture.
„Desigur”, îi răspund, „e plăcut să ai com-
panie.”
Are multe bagaje din piele strălucitoare şi 
îi strecoară un bacşiş hamalului transpi-
rat. Acesta duce mâna la şapcă în semn de 
mulţumire şi-mi aruncă o privire compli-
ce: norocosule.
Trenul se pune în mişcare şi privim Fran-
ţa, care rămâne în urma noastră. Femeia 
îmi spune că ea e Viena. Are un accent 
sexy şi engleza ei mă face să zâmbesc.
„Mergi la Viena?” întreb eu.
Ea se încruntă şi spune: „Oh, Doamne, nu, plictisitor loc. Eu sunt Viena.  
Aşa mă cheamă. Pe tine cum te cheamă?”
În cele din urmă se dovedeşte că este braziliancă, lucrează pe post de 
translator şi vorbeşte cinci limbi străine. Iar acum se mută la Bruxelles. 
Îi spun că merg la facultate, dar am luat doi ani de vacanţă înainte să 
încep cursurile. Merg la Val d’Isère. Dacă sunt rapid, poate îmi găsesc o 
slujbă ca ospătar. Schi, ziua, şi muncă toată noaptea, dar nu ca spălător 
de vase, ca vacanţa trecută. Viena spune: „De ce să nu speli vase?”
„Timp de şase luni?” îi dau eu replica.
Împărţim sticla mea de Johnny Walker, iar când ajungem la Paris deja 
râdem în hohote. „Probabil” spune ea, „m-ai putea ajuta să ajung la 

hotel?” Mă uit la bagajul ei şi îi răspund: „Îmi pare rău, trebuie să ajung 
cât pot de repede la Lyon. Dar mi-a părut bine…”
Ochii ei îmbietori par să spună: ăsta e abia începutul. Un hamal a ve-
nit în fugă şi Viena a plecat din viaţa mea cu mersul unui model pe 
podium.
18 ore mai târziu mă aflu în Alpi, înotând în zăpadă, bătând din uşă în 
uşă pe la hoteluri, întrebând dacă au vreun loc de muncă disponibil. 
Mă opresc să beau ceva şi îl văd pe BJ, instructorul australian de schi 
pe care l-am întâlnit anul trecut. Are 27 de ani şi e foarte bronzat. Îi 
povestesc despre vara petrecută în Anglia şi despre Viena. „Eşti nebun”, 
spune el, „ea te-a părăsit, nu tu pe ea!” Îmi cumpără un Johnny Walker 

şi îmi spune: „Ia amice, asta te va ajuta să 
uiţi”. Dar se înşeală.
La mijlocul lunii decembrie, o cameristă 
„cool” se angajează în hotelul în care eu 
spăl vase. Este englezoaică, arată bine, e 
de aceeaşi vârstă cu mine. Are părul scurt 
şi poartă salopete; pare a fi lesbiană. Vrea 
să studieze la Colegiul de Artă şi-mi arată 
una dintre schiţele ei care arată ca o cara-
catiţă luptându-se cu un arici. A urât pen-
sionul ca naiba şi urăşte ca naiba să facă 
curat în camere. 
Oricum, pare să-i placă să facă sex cu 
mine şi, într-una dintre nopţi, aproape 
că îmi smulge limba din gură. Stau în pat, 
gemând de durere şi întrebându-mă dacă 
nu cumva Lucy e nebună. Îşi trage pătura 
peste bărbie, iar în ochii ei se citeşte satis-
facţia. Se întinde după o carte: Nana, de 
Emile Zola. În ea este vorba despre o feme-
ie care distruge bărbaţi. 
După două săptămâni şi multe dispute, 
îmi doresc ca sălbatica Lucy să dispară din 
viaţa mea. Ea nu e de acord cu decizia mea 
– de ce oare nu mă miră – şi colac peste 

pupăză stă şi pe acelaşi coridor cu mine. Aşa că e destul de complicat, 
dar sunt hotărât să fac asta. 
Într-o seară ne certăm pe tema Picasso. Ea începe să ţipe, dar nu de 
plăcere. Deschid uşa şi îi spun să plece, să se ducă „acasă” la ea, în josul 
coridorului. Îşi înfige dinţii în braţul meu dezgolit, ca un câine care se 
repede la un os şi nu-i mai dă drumul.
Vânătaia nu dispare timp de o săptămână si urma arată în mod evi-
dent ca o muşcătură din dragoste. BJ o remarcă şi spune: „Ei, te distrezi 
la Val D’Isère?” Sorb din whisky şi mă întreb cum ar fi să spăl vase în 
Bruxelles. 
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