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1

În care ni se explică de ce se mută tuşica Poldi în Sicilia 
şi ce cred surorile ei despre asta. Pentru că nu e în stare 
să fie ea însăşi fără peruca ei şi-o sticlă de coniac, Poldi 
invită pe toată lumea la o cină cu friptură de porc, îi 
pregăteşte nepotului ei o ofertă de nerefuzat şi face 
cunoştinţă cu vecinele ei de pe Via Baronessa. Una 
dintre ele dispare la puţin timp după aceea. 

Cu ocazia celei de-a şaizecea aniversări, tuşica mea Poldi s-a 
mutat în Sicilia, având de gând să bea până moare, frumos, cu 
vedere la mare. Cel puţin de asta ne-am temut cu toţii, doar că 
mereu intervenea câte ceva. E complicată treaba-n Sicilia – acolo nu 
poţi să mori pur şi simplu; mereu intervine câte ceva. Pe urmă, 
evenimentele au început să se precipite, cineva a fost omorât şi 
nimeni n-a recunoscut că ar fi văzut sau auzit ceva. Se înţelege de la 
sine că tuşica mea Poldi, o bavareză căpoasă, a trebuit să-ncerce să 
rezolve ea însăşi problema, cu mâinile ei, şi-atunci am dat de belea. 

Tuşica Poldi era un personaj colorat, gata mereu să-şi facă o 
intrare spectaculoasă. În ultimii ani, se cam îngrăşase, recunoştea şi 
ea, iar băutura şi depresia îi încărcaseră înfăţişarea cu câteva riduri, 
dar încă era o femeie atrăgătoare şi-avea mintea brici – cam tot 
timpul. Oricum, era stilată. Când se lansase Music1, Poldi fusese 
prima femeie de pe Westermühlstrasse care purtase o pălărie 

1 Melodie lansată în 2000 de cântăreața americană Madonna (n.tr.) 
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Stetson. Una dintre cele mai timpurii amintiri din copilăria mea 
este cu ea şi cu unchiul Peppe, stând pe veranda părinţilor mei din 
Neufahrn. Poldi purta un trening portocaliu-deschis şi avea o bere 
într-o mână şi o ţigară-n cealaltă. Toată lumea-i ţinea isonul când 
râdea, folosindu-şi parcă tot corpul. Râsul ei era continuu şi colorat – 
presărat cu glume deocheate şi cu expresii porcoase, care m-au 
transformat în vedeta terenului de joacă de la şcoală când am trecut 
pe acolo a doua zi. 

Isolde şi Giuseppe se cunoscuseră într-un studio de televiziune 
din München, unde Poldi lucra ca designer de costume, iar Peppe 
era croitor, ocupaţie pe care, din lipsă de alte talente sau aspiraţii, o 
moştenise de la tatăl său tiranic şi ipohondru, adică de la bunicul 
meu, căruia, la rândul lui, îi lipseau alte talente şi aspiraţii – spre 
deosebire de tatăl lui, străbunicul meu, Barnaba, care, fără să 
vorbească o boabă de germană, se stabilise la München în anii ’20, 
îşi deschisese o afacere profitabilă, vânzând fructe cu de-amănuntul, 
şi se îmbogăţise. Dar mă abat de la firul poveştii. 

Poldi şi unchiul Peppe se iubiseră cu patimă, dar, ce să vezi, 
câteva lucruri o luaseră razna rău de tot. Două sarcini pierdute, 
băutura, faptul că unchiul meu era un afemeiat, divorţul de unchiul 
meu, boala unchiului meu, moartea unchiului meu, toată povestea 
cu parcela de teren din Tanzania şi nenumărate alte întorsături 
neplăcute, obstacole şi răsturnări de situaţie ale vieţii o băgaseră pe 
mătuşa mea în depresie. Dar ea a râs, a iubit şi a băut în continuare 
foarte mult, neacceptând ca lucrurile să mergă prost. Ceea ce se 
întâmpla mai mereu. 

Lui Poldi îi făcuse plăcere să lucreze ca designer de costume, dar 
în ultimii ani îşi pierduse tot mai des slujbele în faţa unor colege 
mai tinere. Un post în televiziune era dificil de găsit, vremurile 
deveniseră şi ele mai grele, iar lui Poldi începuse treptat să nu-i mai 
placă profesia ei. Prosteşte, dezastrul din Tanzania o lăsase fără 
aproape toate economiile. Pe urmă, părinţii ei muriseră, la puţin 
timp unul după celălalt, şi îi lăsaseră căsuţa din suburbiile 
Augsburgului. Şi, pentru că tuşicii Poldi nu-i plăcuse niciodată casa 
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aia şi nimic din ce avea legătură cu ea, cel mai logic lucru i se păruse 
să ia tot restul contului ei de economii şi pensia ei mică şi să-şi 
împlinească una dintre cele mai arzătoare dorinţe: aceea de-a muri 
privind marea. Şi de a fi alături de familia ei. 

Familia din Sicilia bănuise, fireşte, că Poldi intenţiona să-şi 
grăbească sfârşitul cu un pahar-două, având în vedere tendinţele ei 
depresive. Ei credeau însă că acestea trebuiau combătute pe toate 
căile şi cu toate mijloacele de care dispuneau. Când spun „familie“, 
mă refer mai ales la cele trei mătuşi ale mele, Teresa, Caterina şi 
Luisa, precum şi la unchiul Martino, soţul Teresei. Mătuşa Teresa, 
care avea mereu ultimul cuvânt în familia noastră, încercase s-o 
convingă pe Poldi să se mute la ei, în Catania, chiar şi numai din 
motive sociale. 

– Nu fi tolomacă, Poldi, o implorase Teresa, cu cel mai bun 
dialect de München de care era în stare. De ce să vrei să stai tocmai 
acolo, singură cuc? Mută-te mai aproape de noi, măcar aşa o să ai şi 
tu pe cineva cu care să pierzi vremea, să mai joci o carte şi o să poţi 
să mergi peste tot pe jos. Avem teatru, cinematografe, supermarket 
şi spitale – totul e la o aruncătură de băţ. Avem şi vreo câţiva 
poliţişti arătoşi. 

Dar nici gând. Înţelegerea pe care o făcuse Poldi cu propria 
melancolie stipula vedere la mare; şi a avut parte de vedere la mare, 
cu tot cu o panoramă extraordinară de pe terasa de pe acoperiş, 
care-ţi tăia răsuflarea. Marea era în faţă, iar muntele Etna, în spate – 
ce să-ţi doreşti mai mult? Singura problemă era aceasta: cu 
genunchiul ei damblagit, Poldi abia reuşea să urce scările ca să 
ajungă pe acoperiş. 

Un orăşel liniştit şi primitor de pe coasta de est a Siciliei, aflat la 
jumătatea drumului dintre Catania şi Taormina, Torre Archirafi 
este cu totul nepotrivit pentru orice formă de exploatare turistică, 
îmburghezire sau vandalism, din pricina litoralului, care constă în 
stânci masive şi ascuţite. Sau, cel puţin, aşa s-ar putea crede. De 
fapt, asta nu-i împiedică pe locuitori să-şi arunce gunoaiele pe 
plajă, făcându-şi viaţa unii altora cât mai grea cu putinţă. Vara, 
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înghesuie platforme de cherestea şi buticuri cu gustări în spaţiile 
goale dintre stânci. În weekenduri, familiile şi tinerii din Catania se 
adună acolo ca să facă plajă, să mănânce, să citească romane în 
ediţie broşată, să se ciondănească, să mănânce şi să flirteze, mereu 
bombardaţi de ritmurile percutante şi neclare de bas şi ameţiţi de 
mirosul puternic de ulei de cocos, ulei prăjit şi fatalism. În mijlocul 
acestui tablou, tuşica mea Poldi. Îi plăcea locul acesta, n-am înţeles 
niciodată de ce. 

Pe de altă parte, iernile din Torre sunt mereu umede. O mare de 
culoarea plumbului se aruncă spre spărgătoarele de valuri ieşite în 
relief, de parcă ar avea de gând să-nghită oraşul cu totul, iar suflarea 
ei umedă şi sărată împodobeşte fiecare tavan cu eflorescenţe negre 
de mucegai. Aerul condiţionat şi sistemele slabe de încălzire 
centrală nu au nicio şansă. Tuşica Poldi a trebuit să-şi văruiască 
toată casa chiar în primul aprilie de după mutarea pe Via Baronessa, 
apoi în fiecare an după aceea. Iernile din Torre nu-s prea plăcute, 
dar măcar sunt scurte. 

Pentru cumpărături, poţi merge în apropiere, în Riposto, sau, şi 
mai bine, direct la supermarketul HiperSimply, unde există de toate 
la discreţie. Torre în sine are de oferit doar micile tabacchi ale 
domnului Bussacca pentru strictul necesar, barul Gelateria 
Cocuzza, condus de signora cea tristă, şi un restaurant pe care-l 
ocolesc chiar şi pisicile din zonă. Cu toate acestea, Torre Archirafi 
se laudă cu un izvor cu apă minerală şi, deşi fabrica de îmbuteliere 
de lângă port s-a închis în anii ’70, Acqua di Torre încă înseamnă 
ceva pentru mătuşile mele. Dintr-o parte a vechii clădiri iese un 
rând de robinete din alamă, de unde locuitorii îşi pot lua în 
continuare apă minerală, gratuit. 

– Ce gust are? o întrebasem politicos, prima oară când Poldi 
începuse să-mi povestească entuziasmată despre rezerva publică de 
apă minerală, de parcă ar fi vorbit despre o fântână de ciocolată. 

– Oribil, bineînţeles, la ce te-aştepţi? Dar, na, patriotismul ăsta 
local le face sete oamenilor. 
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Unchiul meu Martino, care fusese agent de vânzări pentru o 
firmă ce aproviziona băncile cu seifuri şi registre pentru bani şi care 
cunoştea Sicilia ca nimeni altul, petrecuse o lună întreagă ducând-o 
pe Poldi în Siracuza şi în Taormina în căutarea unei case potrivite. 
Mătuşile mele reuşiseră cel puţin s-o convingă să-şi restrângă 
opţiunile la nu mai mult de o oră de mers cu maşina din Catania, 
dar nicio casă nu îndeplinea toate cerinţele lui Poldi. Mereu găsea 
ceva de criticat, de cârcotit sau de luat în râs. Totuşi, în esenţă, 
n-avea decât un criteriu, destul de ezoteric. 

– E oarecum simplu, ştii? îmi mărturisise Poldi cândva, într-o 
şoaptă răguşită. Îmi dau seama imediat: sunt locuri bune, cu 
vibraţii bune, şi locuri rele, cu vibraţii rele. Nu există cale de mijloc. 
E digital, ca să zic aşa. E vorba de structura binară a fericirii. 

– Ce? 
– Ia nu mă mai întrerupe mereu! Simt imediat dacă un loc e bun 

sau rău. Poate fi vorba de un oraş, o casă, un apartament – nu 
contează, imediat simt. Energia. Karma. Dacă gheaţa-i destul de 
groasă, ştii ce zic? Simt, pur şi simplu. 

Dar nu era la fel şi-n cazul caselor pe care i le alegeau mătuşile mele. 
Gheaţa nu era niciodată destul de groasă şi până şi unchiul Martino se 
demoralizase treptat din cauza asta – ceea ce nu-i de ici, de colo, pentru 
că el se înveseleşte mereu în timp ce stă la volan, refuzând să pornească 
aerul condiţionat şi să bea măcar un strop de apă, nici chiar în august, 
şi inhalând la fel de mult fum de ţigară cât şi aer. 

Îmi aduc aminte excursiile în care mergeam cu unchiul Martino 
şi prima insolaţie pe care am suferit-o şi care m-a determinat să 
renunţ la plajă pentru scurt timp în perioada vacanţei de vară. 
Excursii? Drumuri de douăsprezece ore printr-un infern demn de 
Dante, cu aerul fierbinte ca sticla topită, fără apă sau aer condiţionat, 
într-un Fiat Regata îmbâcsit de fum. Dacă lăsam jos geamul din 
partea pasagerului, vântul siroco îmi pârlea obrajii, aşa că preferam să 
inhalez în continuare fum de ţigară. Între timp, unchiul Martino 
turuia fără oprire. Filosofa despre istoria Siciliei, despre cel mai bun 
loc în care se găsea fistic, despre lordul Nelson, despre surorile 



10       MARIO GIORDANO

Brontë, despre viaţa din Evul Mediu, despre Frederick al II-lea, 
despre piaţa Vucciria din Palermo, despre bancurile de toni, despre 
pescuitul excesiv din partea traulerelor japoneze şi despre mozaicurile 
din Monreale. Comenta pe marginea transmisiunilor în direct de la 
Radio Radicale ale dezbaterilor din parlamentul italian. Îmi ţinea 
lecţii despre Ciclop, despre greci, despre normanzi, despre generalul 
Patton, despre Lucky Luciano şi despre eşarfele galbene de mătase. 
Despre singurul mod acceptabil de a prepara o granita. Îngeri, 
demoni, trinacria1, adevărul despre Kafka şi comunism şi legătura 
dintre statura fizică şi criminalitate în rândul populaţiei masculine 
din Sicilia. Regula lui generală suna aşa: cu cât era mai scund, cu atât 
mai ameninţător era un bărbat şi cu atât mai mare era probabilitatea 
de a fi mafiot. Faptul că abia înţelegeam câte un cuvânt nu-l deranja 
deloc. Italiana mea era groaznică – de fapt, era aproape inexistentă, 
cu excepţia unor înjurături şi a câtorva expresii şi cuvinte folositoare: 
che schifo2, allucinante3, birra4, con panna5, boh, beh şi mah. Cam în 
aşa ceva consta vocabularul adolescenţilor de pe plajă. Unchiului 
Martino puţin îi păsa, chiar şi atunci când n-aveam chef să mai dau 
vreun semn de viaţă. Continua să conducă şi părea mai tânăr şi mai 
sprinten cu fiecare oră care trecea, ca un soi de Dorian Gray sicilian. 
Din când în când, în rarele momente când mai tăcea puţin ca să-şi 
aprindă încă o ţigară, şoptea numele soţiei sale: 

– Teresa. 
Nu era nevoie să răspund acestei chemări ciudate, plină de 

afecţiune, iar mătuşa Teresa mă asigurase, la un moment dat, că-l 
auzea strigând-o pe nume indiferent cât de departe ar fi fost. 

Din când în când, opream în faţa câte unei bănci dintr-un orăşel 
provincial dărăpănat. Acolo, îmi luam în sfârşit o Coca-Cola, iar 

1 Simbolul Siciliei, un cap de gorgonă (femeie cu șerpi în păr), în mijlocul a trei 
picioare de femeie unite între ele (n.tr.) 
2 Nașpa (în lb. italiană, în original, n.tr.) 
3 Uluitor (în lb. italiană, în original, n.tr.) 
4 Bere (în lb. italiană, în original, n.tr.) 
5 Cu smântână (în lb. italiană, în original, n.tr.) 
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unchiul bea câte o caffè cu managerul băncii, încheia o afacere sau 
punea mâna lui pricepută pe uşa înţepenită a unui seif, care se 
deschidea ca prin minune. Ştia o grămadă de trucuri ale meseriei 
unchiul ăsta al meu, Martino. Unul dintre acestea era căutatul 
ciupercilor, dar mi-a arătat şi fresce oculte de-ale Templierilor în 
biserici romanice octogonale, precum şi basoreliefuri obscene 
gravate în stuc în palatele în stil baroc – toate erau descoperiri din 
peregrinările sale prin Sicilia. 

Nimeni nu cunoştea insula mai bine decât unchiul Martino, dar 
descoperirea unei case potrivite pentru Poldi era o sarcină ce-i 
punea la grea încercare experienţa şi cunoştinţele locale – pe scurt, 
tot ce ştia el. 

– Strategia mea pentru primele câteva zile, a recunoscut el, a 
fost aceea de a o obosi pe Poldi şi a o înmuia, astfel încât să se 
hotărască repede să cumpere o casă în cartier. Condusul ore-n şir 
prin oraş, oboseala, căldura, frustrarea – toate făceau parte, de fapt, 
dintr-un război de rezistenţă. Dar tuşică-ta Poldi e pur şi simplu 
indestructibilă, e un tanc omenesc. Înjura şi gemea, transpiraţia îi 
curgea de sub peruca aia ca berea dintr-un butoi spart, dar nu s-a 
dat bătută. Aprigă femeie mai e! Madonna, de toate am încercat!

– Păi, şi cum ai găsit casa până la urmă? 
– Din pur noroc. 
Şi-a pufăit ţigara în linişte. Eu am aşteptat, fără să spună nimic. 

O altă formă de război de rezistenţă, una care nu dă greş niciodată 
cu Martino, pentru că el îşi doreşte să vorbească şi nu se poate 
abţine să nu se descarce. 

– Beh... Bine, ascultă-mă! Ieri, după-amiază târziu, deja văzuserăm 
cinci case. Deja ajunsesem la capătul răbdării şi aveam nevoie urgentă 
de o caffè, aşa că am luat următoarea curbă de pe Provinciale.

– Spre Torre Archirafi.
– Ţi-am zis, din pur noroc. N-aveam nicio casă de acolo pe listă. 

Am băut pur şi simplu o caffè în băruleţul ăla – ştii tu, cel cu signora 
aia tristă la tejghea – şi m-am apucat să vorbesc una-alta cu un om 
drăguţ. La care Poldi ce face? Iar o mănâncă undeva să plece, vrea să 
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conducă în continuare, dar eu nu mă las intimidat, am nevoie de o 
pauză, mai comand o caffè şi vorbesc în continuare cu omul ăla de 
treabă. Poldi nu mai suportă, pleacă valvârtej din bar şi... dispare!

– Poldi dispare? Cum adică? 
– Madonna, e o figură de stil, desigur. Pur şi simplu, nu se mai 

întoarce. După un timp, mă îngrijorez şi plec s-o caut. 
A stins ţigara, apoi a scos alta din pachet şi a aprins-o. 
– Dar n-o găseşti, am insistat, încercând să-l determin să 

continue povestea. 
– Parcă a înghiţit-o locul ăsta. Aşa că mă apropii de un preot care 

trecea pe lângă mine şi-i dau o descriere a lui Poldi. Preacuviosul 
părinte îmi zâmbeşte larg imediat – deja ştie despre ce e vorba. Ah, da, 
fermecătoarea doamnă Poldina din München. Ştie şi cum mă cheamă 
şi toate relaţiile familiei noastre, ştie că suntem în căutarea unei 
locuinţe şi ne arată fosta casă a unui pescar, la jumătatea străzii pe care 
suntem noi. Şi ce văd acolo? O ruină, îţi spun eu. Toată dărăpănată – 
numai pisici şi şopârle, iederă şi stafii –, dar când m-apropii mai mult, 
o văd pe Poldi cum intră deja cu paşi mari între zidurile din piatră 
vulcanică şi tropăie de încântare. „E destul de groasă gheaţa“, strigă ea 
când mă vede. „Ai văzut numele străzii? Vibraţiile-s foarte bune, foarte 
curate, cu energie pozitivă.“ Exact aşa zicea. „Asta-i casa mea“, spunea 
întruna. Nu avea rost să mă cert cu ea – ştii şi tu cum e. 

– Dar casa era de vânzare?
– Tu ai chef de glume? Păi, tu n-ai ascultat ce am spus? 
Unchiul Martino şi-a împreunat mâinile de parcă s-ar fi rugat şi 

le-a scuturat apoi energic. 
– O ruină. N-are rost să-ţi mai zic că era un afiş vechi cu 

Vendesi1 lipit pe perete, cu tot cu un număr de telefon. Proprietarului 
nu i-a venit să creadă ce noroc a dat peste el când l-a sunat Poldi. 
Restul poveştii îl ştii. A plătit prea mult pentru căzătura aia, dacă e 
să mă întrebi pe mine. Ar fi făcut mai bine dacă ar fi investit într-o 
baie mai bună pentru tine la etaj, sus. 

1 De vânzare (în lb. italiană, în original, n.tr.) 


