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Alejandro Palomas 

UN FIU 

 

 

 

 
Pentru Angélica, dovadă că ne amintim de ea. 

Pentru Rulfo, fiindcă mă înveți zilnic să măsor 

cu inima cât de mult prețuiește etica. 
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Drumul este același pentru toți. 

Destinul, la fel. 

 

 

 

I 

Începutul tuturor lucrurilor 

 

 

 

GUILLE 

TOTUL A ÎNCEPUT în ziua în care domnișoara Sonia a întrebat ceva. Pe ferestre se vedea un soare 

galben foarte mare, iar frunzele palmierilor se mișcau ca atunci când tata se trezește devreme și-

și ia la revedere de la mine făcându-mi cu mâna din poarta școlii; fiind iarnă, tata poartă mănușile 

verzi. 

Domnișoara Sonia s-a ridicat de la masa ei, care, fiind cea a profesorului, este cea mai mare, și a 

bătut ușor din palme, umplând aerul de praf de cretă. A și tușit puțin. Nazia spune că e din cauza 

cretei, care-ți usucă gâtul de parcă ai fi înghițit praf, iar uneori, dacă nu bei apă, vomiți. 

− Acum, înainte să ieșiți în recreație, vreau să-mi răspundeți la o întrebare, copii, a zis. Apoi s-a 

întors spre tablă, a luat o cretă roșie și a scris cu litere foarte mari: 

 

CE VREAU SĂ MĂ FAC ATUNCI CÂND VOI CREȘTE MARE 

 

Am ridicat imediat mâinile. Toți, până și Javier Aguilar, care n-are decât o mână, fiindcă așa s-a 

născut, și o mișcă așa prin aer, foarte repede. Domnișoara a clătinat din cap de mai multe ori. Au 

fost chiar mai multe de cinci. 

− În ordine, copii. 
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Am început cu primul rând și am continuat până la ultimul, acolo unde stau eu. Domnișoara a 

notat în total:  

Trei fotbaliști la echipa Barcelona, doi la echipa Madrid și unul la echipa Manchester 

Un Iniesta 

Șase Rafa Nadal 

Două fotomodele foarte înalte 

O prințesă (Nazia) 

Un medic bogat 

Trei Beyoncé 

Un Batman 

Un pilot de navă spațială din jocurile video 

Doi președinți ai lumii (gemenii Rosón) 

O vedetă dintr-acelea care apar seara la televizor 

O veterinară de câini mari 

O câștigătoare a concursului TV Next Star 

Un campion mondial la olimpiade 

Când mi-a venit rândul, Mateo Narváez a râgâit și toți au râs, dar au tăcut imediat, pentru că 

domnișoarei nu-i plăceau deloc râgâielile, nici pârțurile, și a aplecat din cap și a zis: „Șșșttt, 

Mateo“, de două ori. 

Apoi s-a uitat la mine. 

− Guillermo? 

Nazia m-a înghiontit cu cotul și a râs, acoperindu-și fața cu mâinile. Mereu își acoperă fața, fiindcă 

spune că, în Pakistan, dacă fetițele râd tare și cu gura deschisă, nu este frumos și părinții se 

supără. 

− Mie... mie mi-ar plăcea să fiu Mary Poppins, am spus. 

Domnișoara și-a pus mâna la gât și am crezut că poate răcise și o durea în gât, dar n-am avut timp 

să întreb, pentru că imediat a sunat clopoțelul și am început să ne scoatem gustările din 

ghiozdane, ca să ieșim în curte. 

− Guillermo, tu mai rămâi puțin, te rog, a zis. Și apoi: Voi, ceilalți, puteți pleca.  
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După ce au ieșit cu toții, domnișoara a venit la pupitrul meu și s-a așezat la cel al lui Arturo Salazar, 

care nu mai vine la ore de dinainte de Crăciun, fiindcă într-o zi ne-am dus în excursie la un muzeu 

cu multe planete și a căzut pe o scară, rupându-și un picior, cinci dinți și două degete. 

− Să vedem, Guillermo, spune-mi de ce ți-ar plăcea să fii Mary Poppins când vei crește mare... a 

zis. 

N-am răspuns, pentru că Nazia, care de multe ori, după-amiaza, se așază la casa de la 

supermarket alături de mama ei și știe multe lucruri despre oamenii mari, spune că, atunci când 

clienții încheie fraza așa, cu puncte de suspensie, înseamnă că n-au terminat de vorbit și că 

trebuie să aștepți, pentru că ei continuă să se gândească. 

− N-ai prefera să fii... altceva? a întrebat domnișoara atingându-și alunița pe care o are într-o 

parte a gurii. 

− Nu, domnișoară. 

Domnișoara Sonia a pufnit și a zâmbit. Atunci mi-am amintit că mama îmi spusese că, uneori, 

când persoanele care nu sunt copii tac nu înseamnă că au terminat de vorbit, ci că se opresc 

pentru ca să nu se înece sau ceva 

de genul ăsta, acum nu-mi amintesc exact, așa că am tăcut în continuare. 

− Și spune-mi, Guillermo, a zis scoțând aerul pe nas ca motanul doamnei Consuelo, care era 

portăreasă la noi acasă, înainte să ne mutăm în apartamentul unde locuim acum. De ce ți-ar 

plăcea să fii Mary Poppins? 

− Pentru că zboară, domnișoară. 

Domnișoara a scos un „hmmm“ și apoi s-a scărpinat puțin pe frunte. 

− Dar și păsările zboară, nu? 

− Da. 

− Iar tu nu vrei să fii o pasăre, nu-i așa? a zis. 

− Nu. 

− De ce nu? 

− Păi... dacă aș fi o pasăre, n-aș mai putea fi Mary Poppins. 

Domnișoara a pufnit din nou și, fiindcă n-a mai spus nimic, am rămas din nou tăcuți, mai mult 

timp. Apoi a strâmbat din gură, așa cum face tata uneori, și și-a dres vocea. 

− Și spune-mi, a zis, din ce alte motive ți-ar plăcea să fii Mary Poppins? 
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− Păi... pentru că are o umbrelă vorbitoare și o valiză veche din care ies multe piese de mobilier... 

și puteri pentru ca sertarele să se aranjeze singure... și pentru că, atunci când nu muncește, 

trăiește în cer, dar se mai scufundă și în mare, cu peștii și caracatițele. 

− În cer? 

− Da. 

Domnișoara a închis ochii încetișor, apoi mi-a ciufulit părul destul de mult. 

− Guille, a spus, tu știi că Mary Poppins este... fermecată, nu-i așa? 

− Desigur. 

− Vreau să spun că nu este ca noi. 

− Da. 

− Ceea ce vreau să-ți spun este că Mary Poppins este un personaj fictiv, ca Superman, sau ca 

Harry Potter, sau Matilda... sau Buretele Bob. Adică există, dar nu există. Înțelegi? 

− Nu. 

− Adică nu sunt ca noi, pentru că există doar în povești, a spus adăugând: Sau, ceea ce este același 

lucru, nu-i putem atinge pentru că sunt... inventați. 

− Mary Poppins chiar există. 

− A, da? 

− Da. 

M-a privit și a zâmbit ușor. 

− Și unde este? 

− Acum nu știu, dar trăiește în Londra, pentru că acolo se vorbește engleză. Eu am cunoscut-o. În 

august, când am avut zilele libere de Sfânta Maria, mama și tata m-au dus să o văd. Locuia într-

un teatru cu animalele ei și cânta. Iar când spectacolul s-a încheiat și toată lumea a plecat, ne-a 

lăsat să intrăm în camera ei și mi-a povestit fel de fel de lucruri. 

Domnișoara și-a atins alunița. 

− Aha! Ce fel de lucruri? 

− E secret, domnișoară. 

Atunci a sunat clopoțelul, care a anunțat că trecuse deja jumătate din recreație, și domnișoara s-

a uitat din nou la ceasul cel mare care atârna deasupra tablei. 

− Aha! a spus. 
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Apoi a tăcut, ca și cum s-ar fi gândit la ceva serios, după care s-a întors cu spatele. 

− Bine, acum du-te în curte. Sper să ai timp să-ți mănânci sandviciul. 

În timp ce îmi puneam cărțile în sertar și scoteam sandviciul din ghiozdan, ea s-a dus la catedră, 

s-a așezat și a început să scrie ceva în carnetul său, iar eu am ieșit pe 

coridor. Nazia mă aștepta în fața chiuvetelor. Când am ajuns, mi-a întins mâna și mi-a zis: 

− De ce ai întârziat așa de mult? 

− Fără motiv. 

− Te-a pedepsit domnișoara? 

− Nu. 

− Ah! 

Și-a dat puțin la o parte vălul roz de pe cap și a băut puțin suc. Apoi a spus: 

− Haide, vino. Vreau să-ți arăt ceva. 

 

 

 


