
  Numere şi semnificaţii 
 

Vârsta-mi era fragedă, doar treizeci de anişori şi asta ca la vreo treizeci de 
ani în urmă. Doar cu două sau trei săptămâni în urmă  am picat în Palestina. 
Stăteam într-o şcoală de ebraică din Cfar Saba (Satul Bunicului), orăşel apropiat 
de Tel Aviv, destinată la noi veniţi burlaci şi tineri (ca mine) care funcţiona ca 
internat. Cameră de două paturi, dulap, masă, două scaune, duş anexat, sală de 
mese cu trei mese dietetice pe zi, lecţii de ebraică şase ore pe zi - dimineaţa. 
Decent şi comod. Lumea era străină, magazinele erau pline de marfă, străzile 
erau luminate noaptea, pe străzi oameni agreabili şi multă culoare şi mulţime de 
maşini. Contrastul cu Bucureştiul era uriaş. Greu de imaginat cât de uriaş.  

Era Noiembrie dar ziua era frumoasă şi plină de soare. M-am dus să-mi 
caut un amic din România. I-am aflat adresa şi am luat un autobuz spre Tel Aviv, 
până la stația centrală de autobuze (în fiecare oraș e câte o stație centrala de 
autobuze). În autobuz se putea fuma şi nişte tipi de arătau a golani fumau. Pe 
speteaza unuia din scaune stătea un gagiu. Picioarele lui goale erau încălțate cu 
nişte sandale minimaliste şi stăteau comod pe perna scaunului, acolo unde de 
regulă trebuia să-i şadă şezutul. Gagiul ronţăia seminţe şi scuipa cojile pe jos. În 
Bucureştiul natal mi-ar fi fost teamă dar, realmente n-am idee de ce, autobuzul şi 
conjunctura nu-mi păreau primejdioase. Şi iată-mă ajuns. 

Staţia centrală de autobuse din Tel Aviv era sordidă. Case scorojite, 
cinematografe porno şi tarabe, mulţime zgomotoasă ca la piaţă, femei vopsite 
ţipător. Trebuia să caut stația autobusului 96. Nu știam încotro s-o apuc şi am 
vrut să-ntreb pe cineva. Strada era pe lângă mare, îngustă, dărăpănată şi cam 
pustie. Vizavi, o casă scorojită, cu ramele ferestrelor putrezite, părea locuită 
parțial. O tipă îmbrăcată cam țipător, fardată cam tare, se sprijinea în tocul 
intrării care părea a duce la subsol. O grămadă de gagice se-mbracă aicea țipător 
și se fardează tare. Suntem in Orientul Mijlociu şi asta-i, probabil,  ca-n Turcia 
(de fapt nici o dată n-am fost în Turcia aşa că poate ca-n India dar nici acolo n-
am fost aşa că mai bine să lăsăm…). Am întrebat politicos, într-o engleza 
aproximativă, unde-i stația lui 96. Gagica mi-a răspuns prompt intr-o engleză şi 
mai rea: 
 - Vino la noi scumpule! N-avem habar de 96, dar putem să-ţi explicăm 
cum merge treaba cu 69. 
 N-am înţeles, dar, cu o legitimă precauțiune, am preferat să trec mai 
departe şi să întreb pe altcineva. Am aflat, mai târziu, că aia e una din zonele în 
care fetele muncitoare ("working girls" pe americăneşte) își practică antica şi 
respectabila lor meserie şi mi s-a explicat cu de-amănuntul semnificaţia 
numărului 69. Am decis să citesc Kama Sutra. 


