
Un Dodge american din 
anii ’50 se deplaseaz\ 

prin ploaia tropical\ 
spre ora[ul Cienfuegos, 
supranumit de cubanezi 

„Perla Sudului”.

Jurnal salvat dintr-o sticl` de rom.
~n Cuba
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a naiba! Sunt furios [i \ngrijorat pentru c` am foarte mult` treab`. 
Avionul pleac` dup`-amiaz`, dar cic` trebuie s` fi m la check-in cu 
4 ore \nainte. Che, b`iatul de cas` al lui Don Ernesto, e tot numai 

un zâmbet, alearg` \ntre tigaie [i laptop-ul cuplat la internet, 
e pe chat cu frate-s`u din Mexic. Ne-a f`cut comanda pentru 

taxi, un lux necesar pentru a ajunge la aeroport. Transpir prin to]i porii, 
\nghesuind de-a valma \n rucsac o groaz` de lucruri murdare. Le aleg cu 
grij` pe cele mai umede. |n ele voi \nveli captura valoroas`, cele dou` 
cutii de trabucuri Cohiba. Inima bagajului e o sticl` de rom Santiago, 
vechi de 15 ani. Fac un du[ [i decid c` apa asta c`lâie n-are cum s` 
m` r`coreasc`. Cobor alergând treptele, ies \n strad`, \l salut scurt pe 
vânz`torul de refresco de vizavi [i m` \nfi g \n barul de la col]. Am o or` 
[i am s-o folosesc la intensitate maxim`: „Una cerveza Hatuey, por favor”! 
Bine c`-i rece. Oricum, \mi place berea asta. Poate datorit` amestecului 
de compasiune [i respect pentru individul al c`rui profi l acvilin se 
deseneaz` pe eticheta neagr`. Atât a mai r`mas din Hatuey, marele [ef al 
popula]iei Taino, care a \ndr`znit s` se opun` conchistadorilor spanioli. 
L-au ars pe rug. Ah, [i e ieftin`, 50 de centagos!
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Acomodarea 
sau prima noapte 
(sau debriefing)

„Populara” a ajuns pe la mijloc, iar timpul 
se joac\ cu v\l\tucii gro[i. Puf\ind `n sus, hot\-
r\sc s\ merg tot pe bere: „Senior, mas cerveza, 
por favor”. Una peste alta, biletul e la mine... 
[i-mi pip\i umfl\tura de sub tricou… „Steal 
Me” (adic\ „Fur\-m\”), cum a poreclit-o V., 
borseta mea ro[ie, e la locul ei. 

C. a fost \n]elept [i a rezervat locuri la 
hotel Deauville, ca s` avem un culcu[ pân` 
afl `m cum st` treaba cu casas particulares, 

pensiunile turistice autorizate. De[i e sear`, 
aerul tropical e c`ldu] [i pu]in \n`bu[itor. 
Drumul spre Malecon, bulevardul-falez` 
al Havanei, e \n]esat cu oameni de toate 
culorile, amesteca]i \ntr-o forfot` vesel`.

Dup` un check-in scurt ie[im pe str`zi. 
Regruparea am f`cut-o într-o bodeg` unde 
am încercat berea Bucanero, cu un pirat 
chior pe etichet`, foarte bun`, 1,2 CUC 
cutia. O femeie neagr` [i foarte volubil` s-a 
rupt dintre prietenele ei [i a venit la masa 
noastr`. O primire mai c`lduroas` nici c` 
se putea. Doamna ne-a luat tensiunea, iar 
lui C. i-a verifi cat chiar [i temperatura, 
punându-i maternal o mân` pe frunte. I-a 

[i descântat. Noi am dat berea. 
V. ne face o surpriz` pl`cut`: ne prezint` 

unui vechi prieten. Acum e cet`]ean ameri-
can, am s`-i spun conspirativ K. Dup` 
înl`turarea pre[edintelui cubanez Fulgencio 
Batista aservit americanilor, în 1959, [i insta-
urarea regimului castrist, Statele Unite au 
instaurat un embargou cvasitotal împo-
triva Cubei. Ca american, lui K. îi este 
interzis de c`tre guvernul de la Washing-
ton s` viziteze Cuba, riscând amenzi serioase. 
K. a f`cut o vizit` în Mexic, apoi a s`rit 
pârleazul în Cuba, pentru o s`pt`mân`. Ca 
[i în cazul nostru, a primit doar ni[te tichete 
cu fi ligran în loc de viz` [i nu o s` r`mân` cu 

urme pe pa[aport. K. este minimalist. A intrat 
în Cuba cu o geant` umplut` cu 7 kilograme 
de echipament foto de cel pu]in 12.000 $, 
dou` perechi de ciorapi [i un tricou de 
schimb. Nimeni nu i-a zis nimic.  

Noaptea ne-a prins pasând o sticl` de 
Havana pe Malecon, r`corindu-ne \n atmo-
sfera înc`rcat` cu vaporii valurilor sparte. 
Clar, romul are un gust special în Cuba.  

Lec]ie de marketing 
[i publicitate

Vine înc\ o bere, tot cu Hatuey. De data 
asta are o cicatrice urât\ pe fa]\, eticheta 

TEXT SI FOTO:
BOGDAN CROITORU

,

Dup\-amiaza `n Cienfuegos. Doi tineri schimb\                          câteva cuvinte la desp\r]ire, dup\ cump\r\turi.

Extrag o „Popular” din pachetul mototolit 
[i m\ scotocesc de un foc. Prind cu grij\ un col] 
[i dezlipesc încet eticheta de pe sticla umed\. 
A[ez bucata de hârtie între foile carne]elului 
cu grija unui entomolog care fixeaz\ cu acul 
o gâz\ valoroas\ într-un insectar. M\ mai 
relaxez pu]in [i încep s\ m\ leg\n u[or, 
sprijinit cu cotul de lemnul cr\pat al mesei. 
M-am trezit un pic mahmur, deci nu simt 
nici o invidie fa]\ de domnul cu sombrero [i 
c\ma[\ bej care soarbe grijuliu rom dintr-un 
p\h\rel. Ritmul reggae [i vocea lui Bob Marley 
r\zbat, pl\cut distorsionate, din difuzorul pr\-
fuit. Plesc\i ni]el [i încerc s\ strivesc în cerul 
gurii bulele mici, cam prea mici, din lichidul 
u[or acriu. Bulele p\trund prin cerul gurii [i 
se dilat\ în creier, generând amintiri. 

Totul a pornit de la V., acum vreo 
trei luni. Atunci, uimit de propunere, 
m-am refugiat în buc`t`ria proasp`t g`tit` 
cu termopane [i mi-am aprins o ]igar`, 
s` mai potolesc vârtejul de gânduri. Pe 
scurt: C., V. [i cu mine, o c`l`torie de 
o lun` în Cuba. F`r` agen]ii, f`r` rute 
prestabilite, cu rucsacurile în spinare [i 
buget limitat. Pentru fi ecare, 850 de 

Euro biletul de avion [i înc` o mie de 
cheltuial`. To]i suntem pasiona]i de 
fotografi e [i credem c` va fi  o c`l`torie 
plin` de peripe]ii. 

M-am documentat un pic. M-a des-
cump`nit pu]in amicul E. A fost 10 zile în 
Cuba printr-o agen]ie, la Varadero. Mi-a 
povestit c` pentru turi[ti, moneda folo-
sit` este peso convertible, CUC (1 CUC 
= 1,2 $), care face cât vreo 25 de pesos 
cubano, utiliza]i de localnici. Cic` totul 
e mai ieftin în pesos cubano, dar nu po]i 
s` faci rost de ei. Poate doar dac` schimbi 
la negru în strad`, o chestie periculoas`. 
Ghidul le zicea s` nu stea de vorb` cu cu-
banezii din afara serviciilor hoteliere [i s` 
nu se îndep`rteze de grup, c` e riscant. 
Am alungat aceast` imagine cu turi[ti care 
pasc într-o oaz` mâna]i de un agent. 
Dup` ce am mai navigat ni]el pe web, 
am g`sit o gr`mad` de informa]ii utile pe 
www.cuba-junky.com. M-a lini[tit com-
plet doamna de la Ambasada Cubei din 
Bucure[ti, care, în schimbul a 30 $, mi-a 
oferit un zâmbet larg [i un fel de tichete 
cu fi ligran în loc de viz`. Pe loc.

~nceputul
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P\zit de câinele său, 
un b\trân se odihneşte 

`n fa]a unei cl\diri 
coloniale, `n 

centrul Havanei. 
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e încre]it\ chiar la mijloc. Nec\jit pu]in, 
scotocesc `n borseta ro[ie, simt nevoia s\ m\ 
joc cu noul talisman. Râcâi moneda de 
3 pesos cu unghia, apoi o a[ez pe marginea 
t\bliei într-un echilibru precar.

Dup` un mic dejun sub form` de bufet cu 
legume [i soia, suntem preg`ti]i s` p`r`sim 
hotelul. Ne întâlnim cu K., care ne duce 
la gazd`, la o casa particular. Doamna Silvia 
Vidal, cu un aer nobil [i trist, ne întâmpin` 
zâmbind re]inut în pragul vilei construite în 
stil colonial. În aceast` pensiune sunt preg`-
tite camere cu 2 locuri, standardul agreat de 
Ministerul Turismului. Ne în]elegem la 25 
pesos convertible (CUC) pentru o camer`. 

Hoin`rind prin Havana, l`s`m în urm` 
cl`direa Capitoliului, construit în 1929 
aidoma celui din Washington, strecurân-
du-ne pe str`du]ele strâmte [i pitore[ti din 
Havana Vieja, centrul istoric al ora[ului. 

 L a amiaz` încep s` mi se par` din ce 
în ce mai atractive „bocadito de 
jamon”, ni[te chifl e de un galben 

]ip`tor împ`nate cu parizer roz-bombon, 
ce se vând din tonetele întâlnite la tot pasul. 
Pre]ul e derizoriu, 5 pesos cubano, dar aten]ie! 
Deseori vânz`torii anun]` pre]urile în pesos, 
f`r` alte detalii. Un turist naiv î[i poate 
închipui c` e vorba de pesos convertible 

(CUC) [i pl`tesc de 25 de ori mai mult decât 
face. Mul]i cubanezi profi t` de confuzia asta 
[i îi ard pe fraieri. Marele secret: ca s` faci 
rost de pesos cubano, nu trebuie s` schimbi 
la negru, cum zicea amicul E., ci te duci 
frumos la orice banc` [i converte[ti CUC 
în bani locali. Alt` via]`! Într-un local de 
turi[ti, o cafea ieftin` cost` 1 CUC. Cu 
aceia[i bani schimba]i în 25 de pesos cubano 
î]i po]i cump`ra 50 de cafele care cost` 
fi ecare câte 50 de centagos (o juma’ de peso 
cubano) într-o cofet`rie pentru cubanezi. 
O pizza populara, de la chio[c, seam`n` la 
gust cu cea de la terasa studen]easc` de la 
Costine[ti, de pe vremuri, [i e de vreo 10 

ori mai ieftin` decât cea de la restaurant.    
Într-o cârcium` de col], b`trânul cu 

chitar` [i ochelari de poli]ist texan încheie 
cu un ton r`gu[it „Hasta siempre”, melodia 
celebr` a lui Carlos Puebla, dedicat` lui El 
Comandante. Îmi întinde un ban. E o mo-
ned` de 3 pesos cubano cu capul lui Che, 
b`tut` \n 1992. În loc de aur`, un slogan: 
„Patria o muerte (Patria sau moartea)”. 
Hot`r`sc c` aceasta va fi  talismanul de Cuba. 
Este inconfundabila imagine a revolu]io-
narului cu beret` [i stea, celebr` în lumea 
întreag` datorit` fotografului Alberto 
Korda. Figura lui Ernesto Rafael Guevara 
de la Serna este omniprezent` [i-l bate la 

num`rul de afi [e pe Fidel, ca s` nu mai 
vorbim despre timidele inscrip]ii cu cret` 
„Viva Raul!”. Charismaticul argentinian a 
devenit cet`]ean cubanez odat` cu victoria 
Revolu]iei, în 1959. Mai târziu, visând la 
o Americ` Latin` unit`, a renun]at la toate 
func]iile de stat [i s-a dus s` construiasc` 
celule de gheril` în Bolivia; a fost capturat 
cu sprijinul C.I.A., apoi executat de trupele 
guvernamentale în 1967.  

 Viñales
O toropeal\ pl\cut\ îmi înmoaie mu[chii 

gâtului [i îmi las\ capul pe o parte, aproape de 
suprafa]a rugoas\ a mesei. Am urechile mari [i 
cartilaginoase. Prind una între um\rul drept [i 
osul temporal al cutiei craniene [i o rulez ca pe o 
cl\tit\. Se formeaz\ o mic\ pâlnie. Nu e ca [i cum 
ai asculta un ghioc, totu[i parc\ aud oceanul... 

 Am evadat pentru o zi la Puerto 
Esperanza. Apa clipoce[te adormitor pe 
stâlpii luneco[i ai pontonului. Mi-a pl`cut 
atât de mult numele micii localit`]i sc`ldate 
\n apele calde ale Golfului Mexic, încât am 
hot`rât s`-mi încerc puterile pedalând peste 
v`i [i dealuri cam 27 de km de la Viñales, 
noua noastr` baz`, o localitate situat` în 
regiunea Pinar del Rio, la 200 km vest 
de Havana. Soarele a intrat pu]in în nori. 
Dedesubt este o pat` de transpira]ie, apoi 
platforma pe care st`m întin[i noi trei. Eu, 
pata [i bicicleta. Oricum doream s` fac o 
baie. Poate din cauza c`ldurii, lumea s-a 
retras [i timpul e mort. O barc` întârziat` 
tu[e[te la intrarea în micul debarcader ornat 
cu plase pesc`re[ti, afl at la vreo 200 de 
metri. M` scutur de sare [i fac cale-ntoars` 
spre Viñales, or`[elul plasat într-o vale 
înc` s`lbatic` [i foarte frumoas`. Peisajul 
spectaculos [i biodiversitatea au f`cut ca 
aceast` zon` s` fi e declarat` patrimoniu 
UNESCO. Relieful este caracterizat de 
prezen]a unor structuri geomorfologice 
numite mogotes, emergente din terenul plat 
cu sol ro[iatic, ca ni[te turnuri de calcar cu 
în`l]imi care dep`[esc 35 de metri, acoperite 
de vegeta]ie luxuriant`. Gospod`rii cu 
bananieri [i c`su]e cochete se ad`postesc sub 
corni[ele unor pere]i str`b`tu]i de pe[teri. 
Aici este patria tutunului cubanez, culturile 
furnizând materia prim` pentru cele mai 
fi ne trabucuri din lume. E un t`râm lini[tit, 
cu oameni \mprieteni]i cu natura. Din 
când în când, ei î[i consum` surplusul de 
adrenalin` organizând lupte sângeroase de 
coco[i, unde-[i pariaz` agoniseala.  

Mânat de foame, pedalez din greu. |n 
ianuarie, lumina cade brusc pe la 6 [i trebuie 
s` înapoiez bicicleta proprietarului de la care 
am închiriat-o. {i n-am voie s` întârzii la 

masa cu C., V. [i K. Nelson, gazda, este un 
buc`tar des`vâr[it [i nu admite schimb`ri în 
program. Ne-a f`cut un pre] special la cazare 
(10 CUC/camer`), cu condi]ia s` cin`m la el 
(8 CUC fi ecare). Nelson ne-a r`sf`]at timp 
de aproape o s`pt`mân` cu ni[te languste 
enorme, asortate cu nelipsitele garnituri de 
morros y christianos (orez [i fasole neagr`), 
are el o surs` secret`. Sub privirile lui 
atente am înv`]at s` ne prepar`m mojito: 
se iau 4-6 frunze proaspete de ment` 
[i se pun într-un pahar înalt. Se adaug` 
2 linguri]e de zah`r [i se zdrobe[te bine 
menta, împreun` cu zah`rul. Apoi 
4-5 cuburi de ghea]` [i o lingur` de zeam` 
de l`mâie (sau de lime). Se adaug` rom alb, 
cel pu]in 50 ml (noi prefer`m mas fuerte [i 
punem dublu). Se completeaz` cu ap` rece 
(se poate [i mineral`), se amestec`, apoi se 
decoreaz` cu l`mâi verzi [i câteva frunze de 
ment` întregi. Savur`m cocktailul r`coros, 
leg`nându-ne încet pe balansoarele scoase 
pe terasa din fa]a casei, cu moliciunea unor 
cubanezi autentici, prostindu-ne din când 
în când cu trabucurile cump`rate de la un 
mo[ cam [mecher. 

Diminea]`, la cafea, ce]urile se risi-
pesc pe m`sur` ce p`rin]ii î[i conduc la 
[coal` odraslele cu c`m`[i albe [i cravate 
fl uturânde. În Cuba, gradul de alfabetizare 
tinde spre 100%, iar nivelul general de 
cultur` ar trebui s` ne fac` invidio[i. Tot 
într-o diminea]` ce]oas` ne-am desp`r]it 
de K., l-am condus în sta]ie, s` ia autocarul 
de Havana. Pleac` spre Statele Unite, via 
Mexic. A l`sat mo[tenire pache]elul hi-tech 
cu colaci de veceu, pentru situa]ii extreme.  

Cienfuegos
Pozi]ia gâtului, a[a, într-o parte, e totu[i 

incomod\ [i cobor b\rbia, urmând s\ execut 
o mi[care circular\ a capului. Trosnesc ni]el 
vertebrele cervicale [i privesc piezi[ spre tejghea. 
Barmanul e ocupat, toarn\ rom printr-o pâlnie 
într-o sticl\ de plastic unei cliente, o doamn\ creol\ 
între dou\ vârste, gr\su]\ [i cu un [irag de perle 
albastre frumos a[ezat pe decolteul care expune o 
piele s\n\toas\. 

C. a insistat s` mergem la Cienfuegos, 
pentru c` îi place mult cum sun` numele 
ora[ului fondat în secolul al XIX-lea de c`tre 
imigran]ii francezi. Perla Sudului „La Perla 
del Sur”, cum e supranumit, are 150.000 de 
locuitori [i un centru istoric ale c`rui cl`diri 
sunt foarte bine p`strate [i ar face deliciul 
oric`rui pasionat de arhitectur` neoclasic`. 

Recomanda]i de so]ia lui Nelson, am 
sosit de la Viñales, dup` 6 ore [i 400 de km 
de drum spre est, într-un taxi particular, mai 
ieftin decât autocarul. Obosi]i, ne târâm cam 

Compania folcloric\ Oche repet\ un dans de inspira]ie nigerian\, `ntr-o curte din ora[ul Santa Clara.
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grosolan bagajele prin salonul de oaspe]i cu 
por]elanuri fi ne. Scund` [i cu încheieturi 
delicate, Ochioasa, cum am poreclit-o, ne 
prive[te cam de sus în timp ce ne [tergem de 
transpira]ie. Motocicleta ro[ie [i uleioas` din 
hol pare prietenoas`, a[a c` m` las condus în 
camer` de noua noastr` gazd`. 

 M` rup din nou de restul grupului. Azi 
m` b`l`cesc de unul singur la plaja Rancho 
Luna. Oricum, tovar`[ii mei se trezesc de 

diminea]` ca s` prind` lumina de poze, 
iar eu m` simt pu]in vinovat pentru c` tot 
a[teapt` dup` mine când cu nesim]ire m` 
lungesc la mas` sau „o cafea [i o ]igare”. 
P`r`sesc ultimul casa Ochioasei. „Chiene 
es la ultima persona?”, întreb în sta]ie. În 
Cuba, lumea e foarte politicoas` [i are un 

comportament de invidiat. Nimeni nu 
se buluce[te s` între primul în autobuz, 
ci st` frumos la rând în ordinea sosirii în 
sta]ie. Un alt comportament care poate fi  
dat ca exemplu de solidaritate social`, de[i 
un amic l-a numit „atentat la proprietatea 
privat`”, este cel cu poli]istul care opre[te 
ma[inile particulare la ie[irea dintr-un ora[, 
atunci când transportul public nu mai face 
fa]`. Respectivul alege ma[inile care mai au 
locuri libere [i îi plaseaz` pe autostopi[ti în 
func]ie de destina]iile proprietarilor. Plasez 
un peso cubano în cutiu]a de conserve de 
lâng` scaunul [oferului [i m` strecor între 
ceilal]i c`l`tori, în aerul fi erbinte. Dup` 
câteva sta]ii, st`m înghesui]i ca sardelele. 
Bizar, nimeni nu pute a transpira]ie. Artileria 
grea e preg`tit`, aparatul e b`gat în carcasa 
subacvatic`, iar din rucs`cel ies pe jum`tate 
labele de scafandru. Cobor, l`sând în urm` 
horc`itul motorului.  

Cu ochii aproape închi[i încerc s` ignor 
umbrelu]ele à la Vama Veche, sub care zac 
cutii de bere [i unghii f`cute cu oj` ro[ie. 
Pentru un ciufut, lumea e prea prietenoas`. 
Mai ales dup` experien]a de ieri, când am 
fost în echip` complet`: plaja p`rea pustie 
[i z`ceam to]i trei pe ni[te buturugi, sub 
un copac mare înconjurat de un nisip ca o 

f`in` cu g`rg`ri]e.  
Vreau sub ap`! O iau în dreapta, direct 

spre partea stâncoas`, unde e [i un pic de 
recif, mai pu]in spectaculos decât apare în 
reclamele turistice. Pentru urm`toarele 
4 ore mi-au fost tovar`[i pe[tii colora]i 
[i ni[te fi in]e minuscule care pi[cau 
îngrozitor, amintindu-mi parc` s` nu 
pierd ultimul autobuz. 

Am re\ntregit ga[ca la cin`. M` laud cu 
performan]ele de scufund`tor \n apnee, 
povestind cum am \ntâlnit la vreo 7 metri 
sub ap` ni[te scafandri adev`ra]i, cu 
costume [i butelii. Ochioasa, din ce \n ce 
mai simpatic`, serve[te masa, ni[te excelen]i 
creve]i sco[i din congelator. 

Santa Clara
Fream\tul str\zii se atenueaz\. ~ndes chi[tocul 

de „Popular” `n spa]iul l\sat de `mbinarea apro-
ximativ\ dintre cele dou\ scânduri ale mesei. 
B\rbatul de dup\ tejghea `ndrug\ ceva, iar feme-
ia râde [i `nghesuie sticla cu b\utur\ `ntr-o sa-
co[\ alb\. Se `ndep\rteaz\ unduind din [olduri. 
Muzica din difuzorul spart aduce a Lambada.

În sfâr[it, coborâm în Santa Clara. Timp 
de aproape 4 ore, am încercat tot felul de 
pozi]ii pe banchetele tari, proiectate parc` 
pentru o [coal` de fachiri care se antreneaz` 

pentru num`rul cu patul de cioburi. Am stat 
[i pe jos, sprijinit de rucsac, dar am fost alun-
gat de b`ltoaca ce se apropia feroce dinspre 
toalet`, înghi]ind mucurile de ]igar`. Dup` 
60 de km parcur[i cu vitez` de melc, se sting 
tânguielile prelungi ale ro]ilor [i trenul opre[-
te în sta]ie cu o întârziere de dou` ore.

 

  T ocmim un taxi cu cal (5 CUC) 
pân` în Parque Vidal, unde ne 
a[ez`m r`v`[i]i pe o banc`. Încerc s` 

cump`r de la o tonet` ni[te chifl e, dar f`r` 
succes, vânz`torul mi le ofer` refuzând orice 
fel de plat`. Molf`im contraria]i [i verifi c`m 
adresa indicat` de Ochioas`. Am vrea s` 
sc`p`m din sistemul `sta de recomand`ri de 
la o adres` la alta, folosit de proprietarii de 
casas particulares. Din p`cate, nu g`sim niciun 
habitacion care s` ne ad`posteasc` laolalt` [i 
ne l`s`m p`guba[i.   

Seniora Martha ne a[teapt` cu mâinile 
în [olduri. Are ochi de rechin [i trup de 
hipopotam. S-a prins c` am vrut s-o fent`m 
[i stârne[te o mic` furtun`, plimbându-[i 
de colo-colo halatul neînc`p`tor prin casa 
înc`rcat` cu zorzoane. V`zând atâtea aparate 
foto, ne ia la întreb`ri: cu ce ne ocup`m, 
ce itinerar avem, ce c`ut`m în Cuba. Între 
noi, îi spunem Martha Securista [i hot`râm 

s` lu`m la ea doar micul dejun (3 CUC).
Diploma]i, îi explic`m c` vrem s` umbl`m 
mai mult pe str`du]e, s` facem poze [i 
s` mânc`m pe unde apuc`m. Oricum, 
dimine]ile sunt frumoase cu Elsa, buc`t`-
reasa de abanos, cu ochi alba[tri, specialist` 
în tortillas. Fredoneaz` tot timpul, iar 
pentru mine are o anumit` sl`biciune [i 
m-a înv`]at diverse cuvinte porcoase. 
I-am dat 5 CUC, dublu fa]` de cât trebuia 
pentru o juma’ de rucsac de rufe sp`late [i 
frumos împ`turite. 

Santa Clara este ora[ul în care s-a dat 
b`t`lia decisiv` în-
tre revolu]ionari [i 
for]ele guverna-
mentale. Solda]ii lui 
Che au folosit un 
buldozer [i tractoa-
re cu armuri im-
provizate, au distrus 
[inele [i au reu[it s` 
captureze un tren 
blindat, plin cu ar-
mament [i muni]ie. 
Batista a fugit din 
Cuba la câteva ore 
dup` cucerirea ora-
[ului, la sfâr[itul 

anului 1958. Muzeul trenului blindat se 
viziteaz` pl`tind o tax` de 1 CUC. Nu-i 
chiar spectaculos, totul pare foarte nou din 
cauza vopselurilor ]ip`toare. Cu adev`rat 
impresionant e mausoleul lui Che Guevara, 
\n care zac r`m`[i]ele marelui revolu]ionar 
\mpreun` cu cele ale \nc` 16 uci[i [i ei \n 
Bolivia. Atmosfera e pioas`, nu pl`te[ti [i n-ai 
voie s` faci poze. Mausoleul e str`juit de 
însu[i Che, întruchipat într-o statuie la so-
clul c`reia oamenii obi[nui]i devin furnici. 

Seara m-am împrietenit cu Anaays [i cu 
restul trupei. M-au atras pe Calle Rafael 

Relieful din regiunea Pinar del Rio este caracterizat de mogotes, sedimente calcaroase abrupte care emerg din terenul plat. Aproape pustie, plaja Guanabo, situat\ la est de Havana, este preferata cubanezilor [i a turi[tilor nepreten]io[i.

Prada unui scafandru vân\tor, la Rancho Luna.

La Viñales, dup\ [coal\, o feti]\ ridic\ un zmeu.
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Publicul urm\re[te o 
lupt\ de coco[i `n  arena 
improvizat\ la marginea 

unei p\duri din Parcul 
Natural Viñales.
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Trista b`t`ile tobelor [i chitarele electrice. 
Anaays î[i ]ine p`rul împletit în codi]e 
sub]iri [i lungi, pân` aproape de genunchi, 
are piele de mahon [i o gr`mad` de 
piercinguri în nas, limb`, urechi [i buric. 
Vrea s` devin` avocat [i cânt` împreun` 
cu prietenul ei [i cu înc` doi b`ie]i într-o 
trup` de punk-rock, Eskoria (cicatrice). 
L-am cunoscut [i pe Fidel, motanul 
lui Anaays, legat cu o sfoar` de piciorul 
patului. Cic` trebuie s` stea a[a ca s` nu-l 
m`nânce vecinii. Am pus aceast` explica]ie 
bizar` pe seama celei de-a doua [arje 
de rom f`cut în cas`, ob]inut` de la un 
furnizor ilegal. Cost` cât un sfert din pre]ul 

romului de alimentar`, vreo 1,5 CUC. 
Pe la 7 sose[te [i mama lui Anaays de la 
serviciu. Cina cu fasole neagr`, orez [i 
carne de vit` din conserv` este preg`tit`. 
Doamna Quiala este profesoar`, pred` 
istoria la clasele de gimnaziu [i câ[tig` 
echivalentul a 30 CUC pe lun`, adic` de 
6 ori mai pu]in decât câ[tig` un poli]ist. 
Se în]elege minunat cu fi ica ei, Anaays, [i 
cu prietenii ei punkeri. Doamna Quiala 
mi-a fost instructor de salsa pentru câteva 
ore. Ne-am l`sat atra[i de ritmurile unui 
cvintet de culoare pân` în burta subteran` 
a unei cl`diri coloniale cu c`ptu[eal` ro[ie. 
C`r`mizile erau roase de vreme [i de 

trupurile lipite de pere]i. Período Especial, 
de la sfâr[itul erei Gorbaciov, când Mama 
Rusie [i-a retras ajutorul economic c`tre 
Cuba, a trecut: „Pe atunci mâncam coji de 
banane pr`jite, ne r`m`sese doar dansul”, 
zâmbe[te larg doamna profesoar`. Mejunje, 
melanjul de muzic`, rom [i valuri de 
transpira]ie iute, ne prinde într-un vârtej 
asemenea unei ma[ini de tocat memoria.  

Santiago de Cuba
Melodia se termin\ brusc cu un fâ[âit de band\ 

încurcat\. Morm\ind, barmanul r\scole[te într-un 
raft printre casete amestecate cu linguri]e, tirbu[oane 
[i ghemotoace soioase de hârtie. Pe piciorul mesei 

coboar\ o furnic\. Duce în f\lci un fragment 
dintr-o insect\ mult mai mare. Î[i moaie buzele 
în alcoolul ieftin. „De che pais?”, m\ prive[te 
întreb\tor domnul cu sombrero [i c\ma[\ bej. 

Atmosfera s-a mai înc`lzit la vizionarea 
unui fi lm american cu protagoni[ti asiatici, 
neverosimil de rezisten]i, cu fi guri crunte 
[i r`ni cumplite. Câteva familii cubaneze 
[i ni[te turi[ti elve]ieni ne sunt tovar`[i de 
drum. Nu sunt ocupate toate cele 40 de 
locuri ale autocarului [i încerc s` picotesc 
pe cele dou` scaune alipite, chircit ca un 
semn de întrebare. De la distan]` par moi 
[i ergonomice, îns` la un drum de 9 ore ([i 
35 de CUC), ele devin rafi nate instrumente 

de tortur`. Ma[ina nou-nou]`, ca toate 
celelalte din fl ota companiei de stat Viazul, 
este marca Ytong. Bine dotat`, chiar [i cu 
toalet`, ea reprezint` un bun exemplu al 
înfr`]irii dintre popoarele chinez [i cubanez. 
Astfel de autocare str`bat Cuba în lung [i-n 
la], ca o replic` la liniile Greyhound nord-
americane. Coborâm r`v`[i]i [i somnoro[i 
dup` o noapte friguroas` din cauza aerului 
condi]ionat dat prea tare.  
E 6 [i-un sfert diminea]a. O mul]ime de 
oameni ne întâmpin` g`l`gio[i la scar`, 
strigând oferte de cazare. Deasupra lor 
plute[te o pancart` cu numele noastre. 
Era previzibil, Martha Securista [i-a întins 
tentaculele veninoase pân` la Santiago 
de Cuba. Încearc` s` trag` prinosul din 
re]eaua ei indestructibil` de proprietari de 
pensiuni! „Senor Bogdan, senor Bogdan!”, 
rico[eaz` strig`te amestecate cu priviri 
îngrijorate. Trecem pe lâng` femeia cu 
afi [ul privind drept în fa]`, ca [i cum ne-am 
feri de poftele unui vârcolac. Alegem s` 
înso]im o negres` micu]`, cu zâmbet sincer 
[i foarte vioaie. Ne invit` într-un Dodge 
albastru cârpit. Pensiunea Berthei se afl ` 
într-un cartier de negri cu c`su]e modeste 
[i cam d`r`p`nate. Str`zile sunt înviorate 
de soarele dimine]ii [i de mirosul acri[or 
al l`turilor împinse de m`turi din nuiele 
de-a lungul caldarâmului. Condi]iile nu-s 
grozave, dar casa este curat` [i vom sta 
to]i trei în aceea[i înc`pere, la un pre] 
mic (30 CUC camera). „Jose, Jose”, 
]ip` Bertha din to]i r`runchii. Apare un 
tip înalt [i musculos. De[i cu pleoapele 
lipite de somn, Jose ar putea foarte bine 
s` joace rolul „r`ului” într-un fi lm cu 
trafi can]i. În fa]a so]iei are un aer docil [i î[i 
trosne[te degetele, preg`tindu-se s` prepare 
micul dejun. Îl amân`m pentru ora 9, ca 
s` d`m o rait` prin cartier, s` profi t`m de 
lumina blând`. 

Peste tot sunt lipite afi [e cu „Electiones 
Generales”, con]inând indica]ii [i îndem-
nuri pentru oameni s` vin` la vot. Ast`zi, 
20 ianuarie, cubanezii aleg reprezentan]i 
pentru Asamblea National, un fel de Marea 
Adunare Na]ional`. Fidel a anun]at victoria 
Revolu]iei la Santiago pe 1 ianuarie 1959, 
din balconul prim`riei. În acest ora[ de 
500.000 de locuitori, al doilea ca importan]` 
[i ca m`rime din Cuba, a [i început-o, 
cu b`t`lia de la Moncada din 26 iulie 
1953. Trupele rebele slab preg`tite au fost 
decimate de armata guvernamental`. Fidel, 
împreun` cu câ]iva supravie]uitori, s-a re-
fugiat în exil, în Mexic. In memoriam, a 
înfi in]at mi[carea 26 Iulie, care s-a unit 
cu celulele de rezisten]` ale lui Frank Pais, 

constituite în Ac]iunea Revolu]ionar` 
Na]ional`. Revolu]ia a fost reorganizat` în 
Sierra Maestra care, cu Pico Turquino, de 
2.000 de metri, e cel mai mare [i mai înalt 
sistem muntos din Cuba. 

 Ajung în dreptul unei case transformate 
ad-hoc în circumscrip]ie electoral`. Com-
pun o min` de turist n`uc [i dau bine]e. 
Trei pionieri cu cravate ro[ii stau drep]i, 
p`zind urnele. „Por favor, se puede una 
fotografi a?” Nu mai caut alte cuvinte [i 
ar`t cu un zâmbet inocent spre camera de 
japonez h`mesit spânzurat` stângaci de gât. 
„No problem, por favor!”, încuviin]eaz` 
de la mas` b`trânul cu catastifele scrise 
m`runt. Colega omului se întoarce din 
buc`t`rie purtând o tav` cu ce[cu]e delicate 
cu cafea aburind`.  

La micul dejun, Jose poveste[te despre 
slujbele lui în hoteluri de lux, pe când era 
un tinerel zv`p`iat. Ne invit` la un mojito 
pe terasa micu]` cu un calculator 386 
pr`fuit, ce con]ine muzic` [i multe poze 
din Santiago. Vizion`m [i ni[te repro-
duceri dup` imagini cu celebra fabric` 
de rom Bacardi. Emilio Bacardi, un tip 
vizionar [i foarte energic, a pus pe picioare 
economia ora[ului la începutul secolului 
al XX-lea, când a fost [i primar. Dup` 
victoria Revolu]iei, brandul Bacardi [i-a 
mutat afacerile \n alte state. La fabrica 
original` se distileaz` acum Caney [i 
Santiago. Cunosc`torii spun c` romul 
Santiago este „mas suave” (mai fi n) decât 
romul Havana.  

 R estul zilelor am hoin`rit pe str`zi, 
r`corindu-m` când [i când cu bere 
Bucanero sau f`când baie la plaja 

Siboney, unde un mojito e 2 CUC. Am 
salivat la Muzeul Romului, am ascultat 
cânt`re]i aiurea prin parcuri [i am mâncat 
în restaurante de stat, cu sirene ]ip`toare 
ag`]ate pe pere]i [i chelneri scrobi]i adu-
când por]ii numai bune pentru un 
tratament homeopatic. Preferata noastr` 
era o cârcium` dintr-un col] al parcului 
Cespedes, cu pre]uri bune [i atmosfer` 
pl`cut`, turi[ti [i localnici care deseori 
împ`r]eau aceea[i mas`. 

Suntem singurii turi[ti albi în cartierul 
care, de la distan]`, pare un Bronx întunecos 
[i nesigur. Nicio privire încruntat` nu ne-a 
agresat timp de aproape o s`pt`mân`, cât 
am locuit la Bertha [i Jose. Doar negocieri 
dure cu Marco, ginerele lui Jose, care 
ne-a prezentat cutii de trabucuri Cohiba 
Esplendidos „hecho a manos” procurate 
direct, c` are el „o rud` care lucreaz` în 
fabric`”. Le-am cump`rat la un pre] mult 

Un cuplu de turi[ti ia prânzul `n r\coarea terasei interioare din „Casa de la Musica” din Havana, bucurându-se de atmosfera intim\ [i de melodii `n surdin\. 
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mai mic decât cel din magazinele de profi l 
(nu spun cât, s` nu stric pia]a), unde cost` 
aproape 500 de dolari. Petrecem seara pe 
balcon, încercând s` nu radem mai mult 
de o sticl` de Santiago de 700 de ml. Jos, 
pe la col]uri, stând pe sc`unele sau direct 
pe bordur`, grupuri de tineri cu constitu]ie 
atletic` râd zgomotos [i beau împreun`. 
Copiii joac` leap[a, iar cei mai mici 
sunt leg`na]i de mame cochete în bezna 
zdren]uit` de becuri galbene [i sporadice. 

Bayamo 
Lovesc! Banul de trei pesos ]ip\ ascu]it [i se 

înal]\ la vreo 12 cm deasupra mesei. Cade cu 
un zgomot sec f\r\ urm\ de [ov\ial\. „Yo soy 
rumano... Romania”, îi r\spund b\trânului. 
Cap! Che prive[te senin în sus. A ales el pentru 
mine! Of, nu pot da înapoi.  Explic ar\tând spre 
moned\: „Destino... ahora me gustaria tomar un 
ron”. Îi fac semn barmanului s\ toarne o sut\. 

Spi]ele ric[ei se învârt nebune[te, l`sând 
un spa]iu aparent gol între roat` [i butuc. În 
cel`lalt vehicul sunt C. [i V. Eu cu bagajele. 
Îi pl`tim pe b`ie]ii care au pedalat din greu 
de la sta]ia de autobuz pân` la Catedral 
del Santísimo Salvador, aproape de centrul 
ora[ului Bayamo. Ne hidrat`m cu câte 
o bere pe caldarâm, cump`rat` din micul 

restaurant de al`turi. Un tân`r cu biciclet` 
se ofer` s` ne g`seasc` cazare. Osmany se 
întoarce, spunându-ne c` nu a g`sit vreo 
ofert` bun` ca s` st`m laolalt`, [i c` trebuie 
s` ne desp`r]im.  

M-au primit so]ii Urquiza, o familie 
de intelectuali discre]i [i foarte lini[ti]i. 
Au o singur` camer` înregistrat` spre a fi  
închiriat` în regim de pensiune, pl`cut` [i 
r`coroas`. O surs` de venit suplimentar`, 
f`r` preten]ia de a-i face mai boga]i. 
Domnul E., fost inginer de drumuri, îmi 
ofer` câteva repere importante din istoria 
ora[ului: „Aici s-a n`scut Carlos Manuel de 
Cespedes, el Padre de la Patria. |n 1868 i-a 
eliberat pe to]i sclavii de pe planta]iile de 
tutun ale propriet`]ii sale de la Demajagua [i 
a proclamat o Cub` independent` [i liber` de 
sclavie”. A pornit r`zboiul de 10 ani dintre 
criollos, n`scu]i în Cuba, [i peninsulares, nou-
veni]ii reprezenta]i de guvernul spaniol. 
Din cenu[a acestui r`zboi inegal, care s-a 
sfâr[it în 1878, la 4 ani dup` uciderea lui 
Cespedes, s-au n`scut continuatorii ideii 
unei Cube independente, Maximo Gomez, 
Antonio Maceo [i Jose Marti, marele poet 
na]ional care a murit cu arma într-o mân` [i 
pana în cealalt`. 

Dup`-amiaz` am reîntregit ga[ca. 

Osmany ne prezint` un mic restaurant 
pentru cubanezi. Mâncarea este bun` 
[i ieftin`, de[i buc`t`ria cubanez` nu 
exceleaz` în ceea ce prive[te imagina]ia: 
porc, pui, pe[te sau creve]i, cu nelipsitele 
garnituri de orez [i fasole neagr`. Salata 
de ro[ii e mic` [i cam scump`. Din cauza 
lipsei de fonduri pentru dezvoltarea unei 
agriculturi intensive, bazat` pe utilizarea 
îngr`[`mintelor chimice [i a pesticidelor, 
guvernul a încurajat permacultura, asocia]ii 
de plante folositoare, cultivate pe terenuri 
mici, în jurul gospod`riilor. Acum, Cuba 
se laud` cu cele mai ecologice produse 
agricole. Cu tot cu b`uturi, masa a costat 
180 pesos cubano (vreo 8 dolari americani) 
pentru 4 persoane. 

În loc de siest` ne plimb`m aiurea, \n-
dep`rtându-ne de ora[ul istoric. Am ajuns 
la ceea ce s-ar putea numi un parc pentru 
tineret. Un pu[ti cre], lac de sudoare, 
]op`ie în ritmurile nervoase ale forma]iei 
Rammstein. Face din când în când câte-o 
tumb` demn` de „Cartea Junglei”, l`sând 
]`râna s`-i soarb` transpira]ia. Seara intr`m 
curio[i într-o biseric` plin` ochi. Suntem 
încuraja]i de priviri binevoitoare. Ne 
furi[`m sandalele printre baloane, pantofi  
l`cui]i [i rude preocupate de rezolvarea 

ultimelor detalii. Mâini pricepute cumin]esc 
vreun vol`na[ înc`p`]ânat ori o [uvi]` 
rebel`. O tân`r` cu coroni]` alb` [i rochie 
roz troneaz` în fa]a asisten]ei. Are 15 ani 
[i o fi gur` angelic`, împietrit` de emo]ie. 
Îi reu[e[te un zâmbet de por]elan dup` 
primul cântec al corului. B`ie]ii la dreapta, 
la costum, fetele la stânga, în rochii. Pe la 
mijlocul slujbei de confi rmare ne retragem 
discret, cu ceva poze în tolb`. În Parcul 
Central nu mai g`sim nimic deschis s` lu`m 
de b`ut [i spargem ga[ca pe la 10. Fumez 
o „Popular” pe treapta de la intrarea în 
pensiune, urm`rind mi[c`rile unei bâte 
de baseball. Din când în când, ea love[te 
mingea aruncat` în lumina portocalie din 
col]ul str`zii. O mam` strig` din pragul u[ii 
[i copilul fuge în cas`.  

Cel mai mult am b`ut la petrecerea 
ora[ului de sâmb`t` sear`, la Cubania. 
Nu-mi amintesc prea multe. În a[teptarea 
fiestei am mâncat înghe]at` de 2 pesos, în 
Parcul Cespedes. Apoi rom. Bere. Rom. 
Fl`c`ri alb`strui perpelesc copane de pui, 
coapse pulseaz` în ritmuri fi erbin]i, degete 
negre [i lungi tortureaz` un contrabas, 
capete de porci zâmbitori, desenate pe 
cartoane, invit` la preparatele con jamon, 
parfumuri dulci sunt ascu]ite de note de 

drojdie st`tut`, chipiuri de poli]i[ti cad 
pe-o ureche, copii râd la prima sticl` de cola 
din via]a lor. La 11.30, stingerea. Pe ici, pe 
colo, din ghearele nop]ii mai scap` câte-o 
voce cert`rea]` de gospodin`. 

Manzanillo
Toropeala face loc unei u[oare îngrijor\ri. Ar 

trebui deja s\ m\ târ\sc la pensiune. În sfâr[it, 
barmanul a g\sit creionul în sertarul de sub tejghea. 
Acum întinde banda casetei cu gesturi sigure, de 
profesionist. Alung o musc\ imaginar\. Închin 
paharul spre masa de al\turi [i iau un gât de rom. 
Plesc\i mul]umit pic\turi de timp dilatat. 

„Hai s` mergem într-un loc în care nu 
se întâmpl` nimic. {i unde nu sunt turi[ti, 
c` n-au ce vedea… un ora[ uitat de lume”, 
îmi r`sun` în cap propunerea lui C., în 
vreme ce urc sc`rile trenului. Continu` s` 
r`sfoiasc` ghidul Routard: „…a, mai zice 
aici c` la Manzanillo ai [ansa s` vezi cel 
mai frumos apus din Cuba… mergem?” 
Obloanele din lemn taie felii mari din 
diminea]` [i arunc` lame de lumin` pe 
obrazul ofi ]erului adormit pe banchet`. 
E proasp`t ras, cu chipiu [i îmbr`cat cazon. 
Pe tâmpla dreapt` st` sprijinit` fruntea unei 
fete cu p`rul cârlion]at [i obraz de culoarea 
vi[inei putrede. Ea are un jerseu albastru, 

iar el o must`cioar` [treng`reasc`. Dorm 
amândoi îmbr`]i[a]i. „Refresco, refresco”, 
strig` un vânz`tor ambulant f`când cu 
greu loc cutiei cu zemuri colorate [i reci, 
pe post de r`coritoare. O femeie, ca s` 
coboare mai u[or, paseaz` câteva sarsanale [i 
copilul pe fereastr`. Noi nu ne facem griji, 
Manzanillo este la ultima estacion, cum pre-
cizeaz` na[ul. 

Ora[ul este mic [i pres`rat cu cale[ti trase 
de cai costelivi. Dintr-una coboar` pionieri, 
lâng` o [coal`. Cu rucsacurile în spin`ri, 
dep`[im o cl`dire impun`toare, l`sat` în 
paragin`. Fa]ada are colonade grece[ti, iar 
pe frontispiciu se poate descifra The National 
City Bank of New York. Ne îndulcim într-o 
cafenea cu al`muri str`lucitoare [i sfârâituri 
de aburi. B`trânii cu fe]e supte de la masa 
al`turat` adulmec` cu priviri curioase de sub 
sombreros cu boruri largi. Ar fi  o loca]ie gro-
zav` pentru o produc]ie low cost de fi lm 
western. Stabilim baza pe o banc` în Parque 
Cespedes, cu bagajele aruncate gr`mad`. 
Unul r`mâne de paz`, ceilal]i doi caut` 
cazare. Dup` câteva ore ne gândim serios 
s` ne întoarcem la Bayamo. Pu]inele casas 
particulares sunt deja ocupate cu turi[ti 
nebuni dup` „locul în care nu s-a întâm-
plat nimic”. Am vizionat chiar [i o ofert` 

Elevii de la Şcoala de Arte din Bayamo realizeaz\ un studiu de perspectiv\ având drept model „La Catedral del Santísimo Salvador”. Ca to]i ceilal]i din cartier, locuitorii str\zii San Bartolome din Santiago de Cuba duc un trai modest, compensat de voie bun\ [i poftă de via]\.
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de cazare ilegal`. E destul de periculos, atât 
gazda cât [i oaspetele riscând probleme mari 
cu poli]ia. Cel mai tare ne-a speriat mo-
vila cu gaur` care trebuia s` fi e toaleta. La 
sistemul de tras apa era cuplat un furtun-du[. 
Totul la un metru de buc`t`rie, separat prin-
tr-un ambalaj de televizor. În pat, un ]ânc 
url` n`p`dit de mu[te. Ne-am c`lcat pe inim` 
[i seara ne-am r`sf`]at în piscina hotelului 
Guacanayabo, situat într-o m`rginime 
eclectic`. Camera e 60 CUC pe noapte 
pentru to]i trei, cu micul dejun inclus. Sunt 
[i mul]i cubanezi cu dare de mân` aici, parc` 
e Neptunul din vremea lui Cea[c`.  

Înainte de a lua drumul Havanei, via 

Bayamo, evadez din nou dintre tovar`[ii 
de c`l`torie. M` îndrept în direc]ia opus` 
malecon-ului, str`juit de statuia adev`ratului 
Benny More, n`scut în Manzanillo. Las 
în urm` micul port de pescari, cu acceso 
limitado. B`rcile micu]e, cu multe straturi de 
vopsea decojit`, trebuie s` se întoarc` pân` 
la apus, altfel posesorii lor sunt considera]i 
dezertori. Iau prânzul la invita]ia lui Lazarus, 
un pu[ti care o rupe bini[or pe engleze[te. 
A pr`jit pe[te, apoi [i-a prezentat viitoarea 
so]ie [i bulldogul cu r`ni de la luptele ilegale 
de câini. La cafea mi-a dat num`rul de la 
pantof, s`-i trimit o pereche de zapattos 
marca Adidas din România. Tr`iesc într-o 

locuin]` obi[nuit`, mobilat` obi[nuit, nimic 
ostentativ. Casa are desenate mari, pe un 
perete din afar`, înscrisurile CDR (Comite 
de Defensa de la Revolution – Comitetul 
de Ap`rare a Revolu]iei). Fiecare cartier 
are securistul s`u, pe fa]`. În`untru tr`iesc 
oameni la fel de obi[nui]i, care vegheaz` la 
lini[tea comunit`]ii. A[a cum este [i tat`l lui 
Lazarus, pescar [i membru CDR. 

Din nou Havana
„România, Europa... te gusta Cuba?... 

~nchid ochii. Simt cum prelungirile neuronilor sunt 
întinse ca ni[te corzi. Tr\dat, r\zboinicul Hatuey 
cânt\ la ele aruncându-m\ în Atlantic, undeva, 

prin dreptul plajei Guanabo. Cele dou\ liceene 
care au tot chicotit în autobuz au fugit spre mal ur-
m\rite de b\ie]ii care împroa[c\ strig\te [i stropi.  

Am reintrat în Havana victorio[i. Saga 
noastr` chinuitoare [i ilegal` a durat 14 
ore, timp în care am parcurs aproape 800 
de km de la Bayamo. Degeaba am plecat 
ascun[i de întuneric, fricile noastre s-au 
transmis m`runtaielor de metal, toba s-a 
spart [i b`trâna Lad` ruseasc` a început 
s` mugeasc` precum 100 de arm`sari 
înfi erbânta]i de inima nop]ii tropicale. 
Luminile celorlalte ma[ini se r`sfrângeau în 
zgârieturile parbrizului, apoi se întindeau pe 
retin` ca ni[te intestine de licurici. Teoretic, 

Juan nu avea voie s` ne duc` la Havana în 
ma[ina lui personal`, teoretic Juan nici m`-
car nu ar avea voie s` se deplaseze într-o alt` 
provincie din Cuba f`r` o delega]ie de ser-
viciu. Teoretic, noi, c`l`torii nes`bui]i, ar 
fi  trebuit s` lu`m ni[te amenzi ustur`toare. 
Practic, Juan a avut baft` [i a întâlnit doar 
dou` fi ltre de poli]ie c`rora le-a „explicat” si-
tua]ia în timp ce noi ne f`ceam c` dormim. 

În s`pt`mâna ce ne-a r`mas pân` la deco-
lare ar fi  trebuit s` ne metamorfoz`m în 
turi[ti obi[nui]i, curio[i s` viziteze cele mai 
interesante muzee [i s` încerce meniuri prin 
crâ[me faimoase. Am g`sit cazare în Havana 
Vieja, în centrul istoric. Aici bate inima 
capitalei, un fel de Lipscani mult mai mare, 
cu o atmosfer` înc`rcat` de istorie [i miro-
suri acri[oare care contrasteaz` cu veselia 
locuitorilor, majoritatea creoli. Don Ernesto 
ne-a primit salutându-ne în ruse[te, doar a 
lucrat în comer] [i a c`l`torit mult în URSS. 
St`m într-o camer` mare, cu 4 paturi, iar 
pre]ul este excelent, 40 CUC/noapte. Seri-
oja, b`iatul lui, autoporeclit Che, ne-a 
r`sf`]at cu fructe [i ochiuri. Ne sim]im tare 
bine aici, gazda e bucuroas` s` aib` oaspe]i 
din est [i asta ne face s` adopt`m o atitudine 
u[or superioar` în fa]a tân`rului cuplu englez 
care întotdeauna m`nânc` pe t`cute.  

Totu[i, sunt sclavul bucuriilor simple, 
al tavernelor decrepite [i al pribegiilor 
f`r` ]int`. Pân` la urm`, planul meu de 
a vizita cele mai importante obiective 
turistice din Havana a c`zut. A r`mas 
doar Museo de la Revolución, unde am 
c`utat detalii despre felul în care SUA au 
p`strat în Cuba baza de la Guantanamo. 
Pe scurt, dup` ce SUA au învins Spania 
în r`zboiul americano-spaniol din 1898, 
Cuba a devenit independent`, dar cu 
ni[te obliga]ii fa]` de statul american. Una 
dintre acestea este men]ionat` [i înc` în 
vigoare prin amendamentul Platt, în care 
este stipulat faptul c` baza american` de la 
Guantanamo Bay poate exista pe o perioad` 
nedeterminat`. Istoria zbuciumat` a Cubei 
pare c` se scald` în ape mai limpezi acum, 
când turismul e în fl oare [i exist` semne de 
deschidere din partea comunit`]ii inter-
na]ionale, inclusiv dinspre administra]ia 
Obama. Evident, Revolu]ia continu`, dar 
într-un mod mult mai relaxat de când fratele 
Raul a preluat frâiele puterii. Condi]iile de 
via]` modeste nu i-au urâ]it pe cubanezi, 
din contr`, ei au dezvoltat un sistem de 
solidaritate care poate are mai pu]in de-a 
face cu ordinea social`, [i mai mult cu spi-
ritul criollo, bazat pe întrajutorare, bun-sim], 
veselie [i umor. În ritm de samba. Locuim 
pe Calle Luz (strada Luminii), o uli]` 

înviorat` de strig`tele vânz`torilor de 
ghea]` [i de culorile b`uturilor vopsite pe 
care vecinul de vizavi le expune în fi ecare 
diminea]`. Eu am f`cut o obsesie pentru 
b`rule]ul ̀ sta de la intersec]ia Luz cu Cuba, 
cu m`su]e din lemn [i bere Hatuey la 0,5 
CUC. Nu urc în camer` pân` când nu 
rad cel pu]in trei sticle. Seara îmi place s` 
admir franjurii din plastic verzui, în[ira]i pe 
ni[te sârme ce traverseaz` strada, încercând 
s` le în]eleg sensul. Or fi  avertismente 
pentru vehicule ultragabaritice, dar îmi 
place s` le v`d ca pe ni[te imense capcane 
lipicioase de prins mu[te.

 D in când în când mai apare câte 
un grup de turi[ti pierdu]i de 
restul turmei, aruncând priviri 

dezorientate pe pere]ii scoroji]i, cu mâi-
nile crispate pe borsete. Cunosc specia, 
sunt dintre aceia c`rora le zicem c`l`-
tori în acvariu, sosi]i în autocare scum-
pe, cu geamuri imense [i p`stori atot[tiu-
tori. Turmele sunt coborâte în Havana 
Vieja [i mânate de ghizi cu grij` p`rin-
teasc`, s` pasc` din ierburile cele mai grase 
[i mai sigure. Adic` s`-[i bage cardurile 
cu valut` forte în magazinele de lux afl ate 
pe cele câteva str`zi renovate, mai ales 
calle Obispo [i Obrapia. Aici e [i zona suve-
nirelor scumpe: se cump`r` tutun, rom, 
tricouri cu Che sau sold`]ei de plumb. 

Sunt [i c`l`tori care, spre deosebire de 
noi, au poten]ialul fi nanciar de a-[i permite 
aproape orice, [i totu[i îi uit` Dumnezeu 
prin vreun b`rule] muncitoresc. A[a l-am 
cunoscut pe B., plasat sus într-o companie 
german` faimoas`, proasp`t venit dintr-o 
c`l`torie în China, unde negociase cu gu-
vernul afaceri de sute de milioane de 
dolari. La Unghiu]`, cum l-a poreclit C. pe 
barmanul cu ghear` de vreo 5 cm la degetul 
mic, B. mi-a povestit despre pasiunile lui 
nocturne cu jineteras: „Au fost pân` acum 
5… \]i trebuie pu]in stil. Jineteras nu te 
aga]` pe strad`, oferindu-]i direct servicii 
sexuale. În general, sunt tinere, majoritatea 
studente, care se bucur` de compania unui 
tip cu bani, ies la restaurant, beau o cola, 
împ`rt`[esc impresii [i idei [i se simt bine 
pentru o perioad` scurt`. Unii s-au [i însu-
rat dup` o astfel de experien]`.”  

Inspir puternic [i singur. Valurile î[i schimb\ 
formele, ̀ nconjurându-m\ ca o catifea gelatinoas\ 
ce-[i proiecteaz\ faldurile pe nisipul de dedesubt. 
Acolo, umbra mea diform\ [i schimb\toare 
devine un alt eu. Domnul cu sombrero [i c\-
ma[\ bej râde [i ridic\ paharul: „…he, he, el 
ron de Cuba!”

O s` pierd avionul! Pl`tesc [i plec.  

Pionierii care p\zesc urna ajut\ o b\trân\ s\ voteze, `ntr-o circumscripţie electoral\ din Santiago de Cuba, la alegerile generale din 2008.

082-101 Cuba_RO_7_C1.indd   98-99082-101 Cuba_RO_7_C1.indd   98-99 9/14/09   5:47:14 PM9/14/09   5:47:14 PM



TRAVELER NATIONAL GEOGRAPHIC  101   

Ap\rut\ din gospodăria 
de lâng\ lanul de tutun, 
feti]a unei familii de 
fermieri din Viñales 
prive[te curioas\ 
aparatul de fotografiat.
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