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Seiful 
 
„Când ai să fii din nou bun, să m-anunţi, a strigat, să mă 

chemi de-alături!”. Şi mi-a întors spatele. Aşa face mereu: de câte ori 
mă încrunt, din cine ştie ce motive de supărare, ori scrâşnesc dintr-un 
dinte sau din mai mulţi, ea o şterge. Parcă eu n-aş mai fi atunci eu, ci 
un altul, ca şi cum nu m-ar mai recunoaşte drept soţul ei legitim. O 
interesez numai când îi zâmbesc, când îi fac complimente, când o 
mângâi şi-o admir privindu-se în oglindă şi-i împărtăşesc părerea pe 
care o are despre sine, dar, mai ales, părerea pe care încă nu o are 
despre ea însăşi, părere care s-o depăşească pe a sa, din momentul 
acela. În prezenţa ei, n-am voie să mă supăr, chiar chiar dacă mă 
doare o bătătură neglijată, trebuie să fiu vesel, spiritual, galant, 
pentru ca ea să remarce încântată, din trei în trei minute, reluându-şi 
privirea de pe chipuil său din oglindă: „Vai, ce drăguţ eşti!”. 

Nu pricep ce vede ea în apele acelea înşelătoare ale 
cristalului. Mi-a umplut locuinţa de oglinzi, toţi pereţii, până şi în 
bucătărie, şi în baie sunt acoperiţi cu sticlă reflectorizantă. Nu mă pot 
mişca în casă, fără să să mă simt urmărit de imaginea mea. Trebuie 
să-mi controlez fiecare mişcare, de parcă aş fi în piaţa publică sau pe 
o estradă. Mi s-a creat şi un reflex ciudat: prima grijă pe care o am, 
când vin din oraş şi deschid uşa apartamentului, este să-mi aranjez 
ţinuta. Hainele îrni sunt prea largi faţă de trupul pe care-l îmbracă 
(nici un croitor n-a izbutit să-mi stabilească, odată pentru totdeauna, 
măsura după care să-mi caut îmbrăcămintea la magazin), cămaşa îmi 
iese din pantaloni, cravata o ia de capui ei în jurul gâtului – de o 
găsesc, nu de puţine ori, perfect întoarsă la ceafă –, sacoul mi se face 
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mototol, în dreptul abdomenului, ciorapii se învârt veşnic în jurul 
labei piciorului într-o stranie mişcare de rotaţie (e suficient să mă uit 
la ceas ca să ştiu exact când călcâiul lor împletit se află la glezna 
dreaptă sau la cea stângă sau când este în faţă) etc.etc… Şireturile au 
şi ele o autonomie a lor în această anarhie vestimentară. Se răsucesc 
tot după nişte legi pe care, deşi le studiez de la vârsta de trei ani, nu 
văd o perspectivă optimistă în a le descifra curând: nodul cu laţ, pe 
care-l fac deasupra pantofului, îl întâlnesc fie între orificii, fie chiar 
jos de tot, la baza celor două şiruri de copci. Am sesizat la ele chiar 
tendinţa de a se muta pe celălalt picior, de a face între ele schimb de 
pantofi. Le-am surprins însă exact în clipa când, întinzându-se unul 
spre domeniul celuilalt, începuseră să se înlocuiască, introducându-şi 
capetele în primele găurele ale pantofului vecin. Noroc că m-am 
împiedicat şi am căzut, altfel nu le observam intenţia şi mă făceam 
de râs, oamenii aveau să observe că umblu cu şiretul din dreapta pe 
pantoful stâng şi invers. Am emoţii puternice când vin acasă, ştiu că 
mă vor privi din toate părţile o mulţime de tipi, semănând identic cu 
mine şi cu Rica, toţi foarte indiscreţi, foarte curioşi, scrutându-mă 
până şi dincolo de haine, pătrunzându-mi cu privirea şi-n suflet. 

La început am dat acestei curioase particularităţi o explicaţie 
nevinovată. Am interpretat-o ca pe o manifestare firească de 
cochetărie feininină, dusă dincolo de limitele îndeobşte cunoscute şi 
m-am bucurat să ştiu pe Rica originală. Mă distram chiar şi-i ţineam 
isonul. Târziu am înţeles, însă, că, montând pe pereţi această 
sumedenie de oglinzi, nevastă-mea n-a urmărit să se privească din 
orice unghi al încaperii şi să se vadă multiplicată dintr-un cult 
supralicitat pentru propria-i persoană. Ea pentru mine a făcut-o, ca să 
nu-mi permit să pun de o parte, să ascund vreun gând sau vreun 
sentiment pentru alţii (mai ales pentru altele!). O ingenioasă metodă 
de presiune psihologică, un ciudat joc de-a hoţul şi vardistul, în care 
eu jucam şi rolul urmăritorului şi pe al celui urmărit şi, dacă faţă de 
un detectiv, oricât de expert ar fi el, poţi spera să ai şanse de a te 
eschiva, de propiile-ţi priviri nu poţi scăpa nici măcar o fracţiune de 
secundă. Fiindcă amicul şi inamicul sunt în tine, inseparabili. Aici e 
dramatismul destinului meu. Ştiindu-mă observat şi când dorm, n-am 
curajul să-mi ascund nimic, mă las zilnic cercetat ca o carte deschisă, 
oferită, dintr-o copertă în alta, spre lectură, ca un exponat de muzeu 
studiat de către toţi curioşii, căruia oricine îi poate întoarce 
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buzunarele pe dos şi-i poate cerceta căptuşeala hainelor sau tivul 
discret de la pălărie. 

Şi Rica e liniştită. E senină, e atât de sigură pe sine, încât nici 
o bănuială nu-i încreţeşte fruntea, nu-i tulbură micul, gingaşul ei 
univers afectiv. 

Am încercat, de multe ori, să ignor mulţimea de tipi clonaţi 
din casă, să mă fac că nu o observ, să mă imaginez singur într-o 
cabană izolată din creierii munţilor. Odată, trebuia să-i scriu mamei o 
scrisoare. Aveam, însă, intenţia să fac o şmecherie: voiam să-i 
strecor în text şi o propoziţie pentru Elvira, nu ca s-o consolez, ci 
pentru că aveam remuşcări. Această fată văzuse, întotdeauna, în mine 
pe ocrotitorul ei, pe singurul său sprijin, pe unicul om de încredere, 
în voia căruia îşi putea lăsa paşii purtaţi fără grijă. Şi, cum o ştiam 
cam împiedicată şi cu un foarte deficitar spirit de orientare, părăsind-
o eu şi căsătorindu-mă cu Rica, aveam senzaţia c-am lăsat-o la o 
răscruce, de unde n-avea cum să-şi dea seama pe ce cale să apuce. 
Mi-o imaginam plângând în acel loc straniu, căutându-mă cu 
privirea, strigându-mă, implorându-mă să n-o las neajutorată, să-i 
dau măcar un semn încotro să se îndrepte. Aveam chiar coşmaruri, 
închpuindu-mi-o înconjurată de nenumărate primejdii ascunse, într-
un decor apocaliptic, cu copaci înalţi, uscaţi, bătuţi de o furtună 
sălbatică, scârţâind înfiorător din trunchiurile lor schiloade, din 
cadavrele lor verticale, contorsionate, cu zeci şi sute de braţe 
descărnate, legănându-se arneninţător sub un cer vânăt, spintecat de 
fulgere înfricoşătoare. Oricine, în locul meu, chiar inimă de beton 
armat de-ar fi avut, ar fi fost chinuit de remuşcări pentru biata fată. 

Ei bine, nu voiam decât să strecor, în scrisoarea către mama, 
printre mulţimea de informaţii şi întrebări banale, o indicaţie pentru 
Elvira. Să-i zic doar atât: s-o ia la dreapta, pe drumeagul îngust, care 
şerpuieşte pe lângă albia râului. Nimic mai mult decât acestă 
indicaţie neutră, goală de orice încărcătură afectivă. Când scriam,  
mi-am şi pus pe suflet o mască nu numai de indiferenţă, ci chiar de 
dispreţ, de ură. Voiam să-i dovedesc urmăritorului din mine c-o urăsc 
pe fată, pe biata Elvira, care nu făcuse rău nimănui, nici mie, nici 
altora, doar poate sieşi. Când, însă, am început fraza cu pricina (ţin 
minte că scrisesein: „Spune-i Elv...”), mi-am aruncat privirea în jur. 
Rica mă instalase în toate oglinzile şi mă privea insistent, ca şi cum, 
în momentul acela, aş fi spart un vas de porţelan de o valoare 
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inestimabilă, o amintire scumpă, de câteva secole. E greu, e chiar 
imposibil să o separ pe ea, cea reală, de unaginile în care se 
multiplică pe pereţi. După cum nici pe mine nu mă pot separa, nu 
ştiu care sunt eu şi care-s imaginile mele. Ceea ce mni s-a părut 
curios, atunci eu nu eram prezent nicăieri! Numai ea, câteva zeci de 
Rici, care fredonau, aparent distrate, o melodie veselă, un şlagăr 
cântat în cor pe diferite voci, conceput după o armonie extraordinară. 
Unde eram eu atunci? De ce nu mă vedeam? O explicaţie comodă 
găsisem: nevastă-mea îşi declina umeori încrederea în urmăritorul 
din mine şi-l concedia. Însă nu pricepeam cum poate colabora ea cu 
natura, cum se făcea că oglinzile refuzau să mă reflecte în apele lor? 
Şi-a părăsit aceasta obiectivitatea ştiinţifică şi s-a pus în slujba 
intereselor mărunte ale soţiei mele? 

N-am mai încheiat, atunci, fraza cu pricina, am şters şi acel 
început de idee, l-am acoperit cu cerneală groasă, ca nici Scotland-
Yardul să nu mai poată deduce intenţia mea anulată. „Ce faci, Relule, 
ai început să mâzgăleşti hârtia?" mă întrebară cele câteva zeci de 
Rici, deodată, ca o replică a unui cor antic, şi eu nu ştiam la care din 
ele să mă uit, ca să le dau răspunsul liniştitor. N-am răspuns, de 
aceea, nimic, m-am făcut că n-am auzit întrebarea şi am continuat  
să-i scriu mamei despre viaţa mea fericită, alături de Rica, despre 
manierele ei alese, despre căldura şi afecţiunea ei extraordinare, 
despre dăruirea ei totală şi dezinteresată în căsnicie etc., etc. 

E obiceiul ei de-a nu rnă accepta decât surâzându-i şi 
declarându-i dragoste statornică până dincolo de mormânt. Mă vrea 
mai bun. Dar ce să fac cu mine? Să mă-mpart în două şi să-i ofer ei 
numai partea bună din mine? Şi cu cealaltă parte ce să fac? Unde s-o 
duc, cui să i-o dau în grijă? Că n-o pot arunca, aşa, la gunoi! 

„Când ai să fii din nou bun, să m-anunţi, să mă cherni         
de-alături!”. Nici măcar nu se duce în altă parte, oriunde, în oraş sau 
în excursie în Patagonia, ca să-mi dea timp să chibzuiesc; replica ei 
sună ca un fel de ultimatum, cu pistolul aţintit asupră-mi. Nu-mi pot 
părăsi jumătatea mea, de dragul ei, al Ricăi! În contractul nostru de 
căsătorie, o asemenea clauză nu există, căci, dacă ar fi existat, n-aş fi 
acceptat-o! E drept că, atunci când ne-am hotărât să ne legăm viaţa 
unuia de-a celuilalt, eu nu i-am arătat ei decât o jumătate de-a firii 
mele, jumătatea cea bună. Dar ea nu trebuia să-şi închipuie că-s 
unilateral, că n-am fost înarmat de natură cu colţi şi cu unghii! Sunt 
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un om normal, am trăit în miezul vieţii, am fost buşit când de-uni 
obstacol, când de altul, am fost nevoit, de multe ori, să-mi arăt 
ghearele şi dinţii. Am mai şi lovit, din când în când, însă cerul mi-e 
martor că n-am făcut-o decât ca să mă apăr, mai mult ca să sperii (ca 
un fel de „bau-bau") pe cei pe care prezenţa mea pe pământ îi 
deranja. N-am crescut în rai, ci printre oameni şi am deprins de la 
semenii mei şi nişte brutalităţi, pe care aş vrea să nu le am, însă care 
fac parte integrantă din fiinţa mea şi pe care nu le poate extirpa nici 
un chirurg, fără să afecteze întregul. Ăsta sunt eu! Nu-s un exemplar 
de rasă, nu-s un produs al cine ştie cărui paradis iluzoriu, inventat de 
teologi, ci am şi o doză de suflet de fiară în mine, pe care poate că    
l-am purtat în cârcă, aducându-l tocmai din epoca de piatră. Nu mă 
laud cu zestrea asta negativă, mi-o condamn, o înghesui cât pot în 
mine, o ţin sechestrată, o imobilizez, însă n-o pot ucide! De unde să 
ştiu eu că, abandonând acea jumătate din mine, cu care Rica nu-i de 
acord, n-aş comite o greşeală ireparabilă? Sunt eu sigur că ceea ce 
detestă ea este cu adevărat partea cea rnai rea din mine? Nu cumva în 
această jumătate ostracizată mi-am depus, ca într-o magazie a 
spiritului, tot ce-am acumulat rnai valoros în experienţa mea? 

Rica nu vede, însă, dilema în care mă aflu. Pe ea n-o 
interesează dilemele şi frământările mele. Eu n-o interesez în ceea ce 
am complicat în mine, ci doar în lucrurile mele simple, elementare, 
clare şi pe placul ei. De aici, pesimismul meu în privinţa trăiniciei 
căsniciei noastre. Mariajul e o interpretare complexă, nu poate fi 
văzut (fără risc) numai în latura sa superficială, în aparenţe, numai în 
pereţi şi acoperiş, ci, mai ales, în ceea ce se află dincolo de acest 
cadru închis. Îmi dă serios de gândit optica ei unilaterală. Nu cumva, 
prin acest procedeu abil, ea urmăreşte distrugerea edificiului nostru 
comun? Ce scop ar avea? Să revină la un amor anterior, abandonat 
din motive tactice, ca să-l verifice, să-l pună la încercare şi să-i dea 
prilejul, prin această părăsire provizorie, să se maturizeze? Cum 
adică, eu constitui pentru ea nici mai mult, nici mai puţin decât o 
treaptă intermediară pe verticala evoluţiei sale sentimentale? O 
treaptă neînsemnată (nici măcar de marmoră, ci de cărămidă ordinară 
ori de chirpici), pe care ea pune piciorul, cu dispreţ, ca să se sprijine, 
fără s-o învrednicească cu privirea măcar, neluându-şi ochii de la 
dragostea ei mistuitoare, pe care a părăsit-o ca s-o regăsească mai 
proaspătă, mai nouă şi mai puternică. Într-adevăr, am observat că 
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Rica, chiar când mă priveşte, nu mă vede pe mine. Nu mi se uită în 
ochi niciodată, ci caută undeva, deasupra mea (tipul ei e, probabil, cu 
un cap mai înalt decât mine), iar când eu, naivul, credulul, îmi 
închipuiam că-mi zâmbeşte mie (la zâmbetul ei discret, eu răspund, 
constant, cu cascade gâlgâitoare de râs, din care adesea risc să mă 
înec), ea lui îi zâmbea, aceluia pe care s-a făcut că-l părăseşte. 

„Când ai să fii, din nou, bun, să mă-anunţi, să mă chemi    
de-alături!”, asta-i place ei. Cum observă, la mine, o simplă nuanţă, 
abia perceptibilă de dezacord cu ea, mă etichetează drept rău şi inutil; 
poate chiar primejdios. Insistă să mă tai în două, să mă măcelăresc, 
să mă căsăpesc. Nu sunt de acord! Nu e onest să procedeze aşa chiar 
cu o treaptă de chirpici, cum mă consideră ea! Protestez împotriva 
atitudnii ei arbitrare! Protes… 

Adică stai să mă mai gândesc puţin! Ea-mi vrea o jumătate. 
Înseamnă că mai rămâne o jumătate din mine, exclusiv la dispoziţia 
mea. Iată-mă, din nou, proprietarul meu, chiar dacă doar parţial. 
Eram necăjit că nu mai sunt stăpân pe mine. În sfârşit, mi se oferă 
sprijinul să-mi recapăt o parte din averea pierdută. Odată stăpân pe o 
jumătate, am posibilitatea, cu răbdare şi perseverenţă, să recupe... 
Bine-bine, dar ce să fac cu mine, dacă, să presupunem că, în 
perspectivă, mă recuperez integral? Pentru ce am nevoie să mă am 
eu? Dacă aveam nevoie de mine, nu mă dăruiam ei cu atâta uşurinţă 
şi încă emoţionat. E adevărat, şi ea mi s-a alăturat mie, şi era la fel de 
veselă şi parcă inconştientă ca mine. Am făcut un schirnb echitabil 
de daruri şi nici dânsa nu şi-a reţinut pentru sine... De unde ştiu că nu 
şi-a reţinut? Ştiu eu că nu şi-a reţinut? Ştiu eu ce a pus deoparte, ce 
şi-a închis în seiful ei secret? N-am de unde să ştiu, fiindcă cheia e la 
ea şi n-am avut nici măcar curiozitatea să-i cer voie să-mi arunc şi eu 
ochii în interiorul acestui dulap blindat. Poate că e toată acolo, se 
păstrează pentru el. Şi mie, la nuntă, nu mi-a pus pe taraba de schimb 
decât o copie a ei, un fel de manechin, ori un robot, care nu ştie decât 
să repete mecanic, din când în când: „Când ai să fii, din nou, bun, să 
m-anunţi, să mă chemi de-alături!”. 

Concluzia la care am ajuns mi se pare tulburătoare şi-mi 
ajută să-mi explic multe în comportarea ei. Abia acum îmi amintesc 
că nu i-am văzut niciodată ochii, că între gene are două pietre şlefuite 
de alabastru. Cum de-am putut să iau drept original această copie atât 
de evidentă prin lipsa de îndemânare cu care-a fost confecţionată? 
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Ăsta era rolul adevărat al oglinzilor instalate în toate încăperile! Ele 
m-au intimidat, întotdeauna, cu prezenţa rnultiplicată a Ricăi, m-au 
timorat până la anulare, ca să nu-mi mai pun întrebări privitoare la 
autenticitatea ei. Doamne, ce colosală descoperire! Dar stai, să nu ne 
grăbim! Oricât aş fi de convins, acum, că judecata asta e bună, în 
realitate concluzia mea nu-i decât o ipoteză, pe care n-o pot lua în 
serios, decât după ce o voi verifica. Cum să fac această verificare 
însă? Simplu: să pun mâna pe cheia de la seif şi s-o trag, afară, de 
urechi, pe Rica cea adevărată. 

Sunt hotărât, aşa am să fac! Dar unde-i cheia? Trebuie să fie 
la ea, la această copie. 

– Ce stai pe gânduri, Relule? 
E lângă mine. Mă priveşte, tot pe deasupra capului. Îmi pune 

mâna pe umăr. Mâna ei e grea şi are o anume fixitate mecanică, de 
proteză, ce mă deranjează. 

– De ce nu-mi răspunzi? Te preocupă ceva? 
– Dă-mi cheia, intru direct, fără ocol, în subiect. 
– Ce-ai spus? Nu-nţeleg! 

     Se agită în jurul meu. Abia acum o aud cum scârţâie din 
încheieturi. În ochi i s-au aprins două becuri mici, care sclipesc 
ciudat. Desigur, dacă asociez aceste pâlpâiri cu starea ei de agitaţie, 
nu e greu să concluzionez că e un fel de semnal de alarmă. Rica se 
află în panică. Chipul ei, multiplicat de oglinzi, tremură ca o imagine 
incertă, reflectată pe pânza unei ape în mişcare.Pereţii mei îmi oferă 
un spectacol inedit: zecile de Rici îşi modifică contururile, se 
leagănă, se unduiesc pe valuri. Îi repet întrebarea, apăsând intenţionat 
silabele şi îi dau explicaţia, de care are nevoie, ca să priceapă exact 
ce vreau: 

– ...Cheia de la seif, zic, unde se află închis originalul tău. Tu 
dă-te mai la o parte, că miroşi a cauciuc ars, poate ţi s-a aprins o 
lampă prea putemică în interior şi n-am chef să chem, acum, 
pompierii.  

– Glumeşti ori vorbeşti serios? Poate ţi s-a ars ţie o lampă şi 
n-am poftă să mă dau în spectacol, chemând Salvarea, să te ducă la 
balamuc. Verifică-te, întâi, pe tine! 

– De acord! Să ne verificăm amândoi! Însă cinstit, să nu faci 
cu pricea! Vezi c-ai început să scoţi fum, ai grijă! 

– Vai! a tresărit ea. Am uitat friptura pe plită! 
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Şi aleargă în bucătărie. Zgomotul încheieturilor ei e 
asurzitor. Privesc, năucit, în urma sa. Un punct luminos, pe podea, 
îmi reţine atenţia şi mă ridic să văd ce poate fi. Rica intrase în 
bucătărie. Fantastic! E o cheie! O ascund în grabă, ca să nu mă 
observe, şi-mi reiau locul pe scaun. Tremur tot, trăiesc un moment de 
maximă încordare: am în inână corpul delict, obiectul care mă va 
ajuta să-i dau în vileag falsul Ricăi. Sunt stăpân pe situaţie, trăiesc o 
stare de spirit înălţătoare. Trebuie doar să aflu unde-i seiful. Cunosc 
bine mobila din casă, am cărat-o eu, eu am montat şi dormeza şi 
recameul, şi şifonierul, şi biblioteca şi... Mai e ceva, ceva de care  
nu-mi amintesc bine... Ştiu că era un lucru toarte greu, că m-am şi 
întrebat, în timp ce-l urcam în spate, mergând de-a buşilea, pe scări: 
„Ce-mi trebuie mie ăsta?!”. Şi ea ce-a răspuns? Îmi amintesc că a zis 
ceva. Să mă concentrez, nu-s decât doi ani de-atunci. Da, da, da!   
Mi-am amintit, a spus: „E micul meu secret, iubitule!”. Şi a râs. 
„Secret, secret, am zis eu concesiv, dar de ce-i aşa de greu secretul 
ăsta al tău? Nu vezi că-mi rupe şira spinării?”. Ea a râs şi mai tare şi 
n-am mai aşteptat răspunsul, că ajunsesem sus. „Pune-l aici, a zis. 
Acum, odihneşte-te!”. 

Ăsta era seiful. „Ca să ai şi tu secretul tău, uite, îţi dau cheiţa 
de la caseta de ţigări!”, a ţinut ea să facă un gest compensator şi mi-a 
vârât în buzunarul mic de la haină o unealtă minusculă de metal 
nichelat. Dacă am şi eu secretul meu în casă, am gândit, naivul de 
mine, să-i las şi ei dreptul de-a-l avea pe-al său. E echitabil. Judecată 
de zevzec! Auzi, „echitabil!”. Am fost un prost, m-a legat la ochi! 
Nu m-am întrebat, cum era normal să se întrebe orice om cu judecată 
matură, în locul meu, de ce aveam noi doi nevoie de secrete în casă, 
ce aveam să ascundem unul de altul? Ce interese personale aveam să 
ne punem la adăpost unul faţă de celălalt? E normal, oare, aceasta 
într-o căsnicie tânără ca a noastră? Şi-ar fi trebuit să merg şi mai 
departe cu judecata, dacă n-aş fi fost epuizat de efortul făcut cu 
căratul mobilei. Ar fi trebuit să văd un lucru care de atunci mi se 
prezenta ca eveniment, şi anume că ceea ce ţineam eu în caseta de 
ţigări ştiam amîndoi, deci nu mai era un secret, pe când ce era în seif 
ştia doar ea, nevastă-mea. 

Vine cu friptura. Ce zgomot asurzitor! Mă aştept ca, dintr-o 
clipă în alta, să se desfacă în bucăţi. Cum de n-am băgat de seamă 
până acum? Pentru oricine, cu nervii chiar de oţel fiind, ar fi fost 
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suficient să audă o singură dată scârţâiturile încheieturilor ei, ca să 
capete astenie cronică. 

– Ia o poziţie ca lumea la masă, ca să încăpem amândoi, mi-a 
zis, întinzând faţa de masă. 

Mirosul venea, într-adevăr, de la friptură; se cam arsese.  
Nu-mi face plăcere să cedez o parte din terenul meu, însă trebuie să 
lupt cavalereşte, cinstit, n-am voie să trişez. Mi-a rămnas, în schimb, 
– şi e suficient pentru mine – scârţâitul pe care-l aud la fiecare 
mişcare de-a ei. Sunt la fel de sigur pe poziţie şi i-o zic: 

– Vezi că-ţi scârţâie balamalele! Ar fi putut să ţi le mai 
revizuiască, din când în când, meşterul care te-a confecţionat! 

– Ce balamale! Zău, tu eşti obsedat! 
– Ascultă-te şi tu, când te mişti! Eşti un manechin nereuşit, 

care-şi trădează prea uşor originea artizanală. Hai, mişcă-te şi trage 
cu urechea la balamalele tale! 

M-a ascultat şi începe să se mişte. Pârâie asurzitor. În loc să 
pălească, să se dea bătută, să recunoască faptul că am dreptate, 
izbucneşte în râs. 

– Dacă-i aşa, înseamnă că amândoi suntem nişte manechini! 
– Mie nu-mi trosnesc încheieturile! 
– Să vedem, ridică-te şi tu şi plimbă-te prin odaie! 
– Poftim, mă plimb. 
Doamne, are dreptate! Şi eu scârţâi! Pierd, pierd terenul, ce 

mă fac? 
– Dar eu nu sunt manechin! strig cât pot. Eu nu ţi-am oferit 

ţie o copie a mea, sunt originalul, înţelegi? Originalul! De ce scârţâi 
şi eu, spune-mi? 

– Foarte siinplu, îmi răspunse ea calm, cu aceeaşi bună-
dispoziţie, ce n-a părăsit-o deloc, de când eu o anchetez subtil. Ţi-am 
atras atenţia, de-atîtea ori, să te îngirjeşti să aduci meşteri, care să 
fixeze parchetul şi nu ţi-ai făcut timp. Am fost de părere să nu ne 
mutăm, până nu punem şi asta la punct, însă tu te-ai grăbit să intri-n 
casă. 

O privesc uluit. Cred că am astenie, o astenie cruntă, care-mi 
provoacă un dezechilibru general, până şi-n raţiune! „Cînd ai să fii, 
din nou, bun, să m-anunţi, să mă chemi de-alături!”, mi se repetă, 
obsesiv, în memorie vorbele ei. Nu pot, nu vreau să cedez aşa uşor! 
Nu-i vorba de orgoliu, ci de logică. Am convingerea că originalul 
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Ricăi e în seiful acela, care m-a deşelat la urcare. Trebuie să-mi 
amintesc în ce loc l-am pus. Deocamdată, să-mi păstrez calmul. 
Accept să fiu de acord cu ea, m-aşez la masă. Însă, în timp ce 
mănânc, inspectez, în gând, conţinutul camerelor, făcând apel la 
memorie. E greu să delimitezi ceva, într-un apartament acoperit cu 
oglinzi. Am uitat complet locul mobilei. Nu-mi rămâne decât            
s-o-ntreb pe ea, n-am încotro. Trebuie, însă, să fiu abil, s-o iau pe 
departe, să nu-i dau prilejul să-mi ghicească intenţia şi să pierd şi 
această ultimă şi cea mai importantă porţiune de teren, pe care sunt, 
deocamdată, stăpân. 

– Ştii, Rica dragă, că am şi acum nişte simptome în şira 
spinării, de la căratul rnobilei? 

– Te doare? De ce mi-ai ascuns? Ce rost are să păstezi 
secrete faţă de mine? 

S-a prins singură în plasă! Eu nu-s vinovat că a înghiţit nada, 
imediat ce-am aruncat undiţa, o priveşte. Să nu pierd ocazia! 

– Tocmai tu îmi reproşezi că am secrete? zic. Am învăţat de 
la tine.  Simt cum mi se înfierbântă ochii de plăcere. 
– De la mine? Ce secret am eu faţă de tine? 
– Seiful, îi spun scurt. 
– Prostule, mă alintă, mângâindu-mă pe cap ca pe un copil. 

Ce secret reprezintă pentru tine seiful? 
– Acolo se află marele tău secret! Ţi-aminteşti că l-am adus 

chiar cu scopul de-a avea secretul tău, „micul tău secret", cum l-ai 
alintat atunci. Dacă vrei să-mi dovedeşti că n-am dreptate – şi asta 
este tot ce vreau eu acum, – deschide-mi seiful, să văd ce păstrezi 
înăuntru. 

Am fost formidabil, bravo mie! O văd cum mă priveşte lung, 
de parcă nu m-ar cunoaşte. Adică se uită peste capul meu, se uită la 
celălalt, poate că vrea să obţină încuviiţarea lui, ori se sfătuieşte cu el 
prin semne. 

– De ce şovăi? o iau eu hotărât, nelăsându-i răgazul să 
inventeze iar un şiretlic. Vreau să deschizi imediat seiful. Ideea că e 
absurd s-avem în casă secrete unul faţă de altul tu ai exprimat-o, 
adineaori. 

– Mă sperii, Relule, zău! zise ea şi părea, într-adevăr, 
speriată; dar eu înţeleg că am prins-o la strâmtoare şi e firesc să  
intre-n panică. 
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– Chiar dacă te sperii, o să-ţi treacă, te-asigur că din asta n-ai 
să mori. Eu vreau să mergem iinediat la seif. Hai! 

O apuc, hotărât, de mână şi mă ridic. Ea întârzie pe scaun şi 
se uită, pe deasupra capului meu, cu ochi injectaţi, vibrându-i parcă 
între pleoape. 

– Curaj! o stimulez eu, nu fără o undă de maliţie. Vreau să 
ştiu adevărul chiar acum! 

Se ridică greoi, mai bine spus se lasă săltată de mine. Sunt în 
formă şi am tot dreptul să mă felicit pentru perseverenţă. O ajut să 
ocolească masa, să nu se lovească la picioare, şi înaintăm. Mă uit la 
zecile de perechi de pe pereţi, ce se ţin de rnână şi mi se pare că asist 
la un menuet, care se dansează fără muzică, un dans caraghios, pe 
care-ar merita să-l admir. Momentul mă transportă pe o scenă 
vieneză, în urmă cu câteva secole, şi simt mirosul acelei epoci 
îndepărtate. Dansatorii sunt toţi atât de frumoşi în asemănarea, în 
uniformitatea lor! Mai ales fetele au în ele o timiditate cuceritoare, 
sunt cele mai reuşite ingenue din câte am avut ocazia să cunosc! Ce 
spectacol feeric! Când mi-au intrat ăştia toţi în casă, fără să facă cel 
mai mic zgomot? 

– Ce te-ai oprit? Nu vrei să mergem? aud întrebarea la 
urechea mea. 

– Unde să mergem? 
Uitasem de Rica, uitasem şi pentru ce ne ţineam amîndoi de 

mână şi m-am simţit ridicol că, după doi ani de căsnicie, noi 
continuam să ne comportăm ca nişte copii. Mi-am retras iute, ruşinat, 
mâna dintr-a ei. 

– Ai vrut să vezi seiful. Te-ai răzgândit? 
– Ce să mă răzgândesc?! zic. Hai să mergem! Ia-o tu înainte, 

că eu nu-i ştiu locul. 
Tăcuţi, dansatorii toţi s-au aşezat în şir (o fată, un băiat, o 

fată, un băiat...) şi mergeau, cu aceiaşi paşi uşori, însoţindu-ne. Am 
intrat în dormitor. Rica s-a oprit în faţa peretelui de oglindă şi începu 
să se scotocească în buzunare: întâi calmă, chiar sigură de sine, apoi 
cu o îngrijorare sporindă, pentru ca, în cele din urmă, să intre-n 
alertă. I se accelerase respiraţia şi se aprinse putemic la faţă. 

– Să nu ţi se facă rău, o înţepai cu o ironie. 
– Eşti mojic, mă pune ea, aspru, neînduplecată, la punct.  

Nu-i momentul să-ţi baţi joc de mine. 
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– Dar ce fel de moment deosebit e ăsta? Ai putea să-mi spui 
şi mie? Aşa, pentru cultura mea generală. 

Îi trernurau mâinile vizibil. Dacă n-aş fi avut convingerea că 
am în faţa mea un manechin, mi s-ar fi făcut milă de ea, pentru că era 
într-o stare jalnică. Dar ce rost avea să sufăr pentru un produs 
meşteşugăresc, care, pe deasupra, avea drept scop să profite de 
credulitatea rnea incurabilă şi să mă ducă în eroare? E o fiinţă 
artificială, care nu poate să sufere, aşa că e absurd să împărtăşesc 
starea ei de spirit confecţionată. 

– Nu-mi găsesc cheia, mormâi ea ca pentru sine. Curios! O 
port tot timpul cu mine. 

– N-o fi asta? o întreb, scoţând din buzunar cheia pierdută de 
ea, mai înainte, cînd alergase la bucătărie. 

 Mi-o smunci cu brutalitate. 
– Idiotule! 
Numai faptul că utiliza astfel de epitete grele, complet 

inaccesibile în vocabularul nostru, până acum, chiar în momentele 
noastre fireşti de polemică, era pentru mine un indiciu că se simte 
învinsă. Nu mă deranja deloc că mă făcuse idiot. Ardeam de 
nerăbdare să văd ce-o să-mi arate în seif. Ăsta era unicul meu scop şi 
nu mă interesa altceva. Putea să mă şi zgîrie, să se repeadă ca o fiară 
asupra mea... Numai să nu se răzgândească. Nu ghiceam, n-aveam 
nici un indiciu să deduc că ne aflam în faţa seifului cu pricina. 
Peretele de oglindă nu prezenta, în acel loc, unde ne-am oprit, nici 
cea mai mică fisură, nici o dungă măcar. Nu vedeam decât dublura 
perechii noastre, atât! Pe mine şi pe ea! De un orificiu cât de mic 
pentru cheie, nici vorbă nu putea fi! 

Şi totuşi, ea a îndreptat cheia înainte. M-am uitat atent, eram 
un monument al încordării nervoase. Am auzit o ţăcănitură uşoară, 
când metalul s-a întâlnit cu sticla. „Ei, să te văd ce faci acum!” am 
zis în gând. Potrivise cheia exact pe unul din nasturii de la capotul 
imaginii sale din oglindă, nasturele a cedat uşor şi am auzit –  
incredibil –  zgomotul obişnuit al unei broaşte, care se deschide. Cu 
un mic efort, Rica a tras, spre ea, cheia şi, după un scârţâit greu, mi  
s-a descoperit o nişă întunecată. M-am uitat uluit în interior. De 
necrezut! În seif era Elvira! 

– Am venit, mi-a spus simplu fata, păşind în odaie. 
– Tu?! Ce cauţi aici? 
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– Ce-aş putea să caut? Mi-a răspuns interogativ, cu aceeaşi 
naivitate, pe care tot timpul i-am preţuit-o, prin naturaleţea ei, dar 
care, de astă dată, mi se părea infiorătoare. Pe tine te caut! 

Îmi venea să intru-n pământ de ruşine faţă de Rica. Dar 
nevastă-mea nu mai era alături. Dispăruse. Am avut, o clipă, intenţia 
stupidă de-a o împinge pe Elvira înapoi, în seif, şi de-a o închide la 
loc, făcându-mă, apoi, că nu ştiu nimic, luându-mi faţă de soţie un 
aer de sfânt, altoindu-mi pe chip o mutră de senil, de om stăpânit de 
o amnezie totală. Uşa seifului se închisese, însă, şi în spatele Elvirei 
era acelaşi perete nesfârşit de oglinzi şi toată încăperea era plină de 
noi amândoi. 

– Am venit, fiindcă ai vrut să mă vezi, adăugă ea. De ce nu 
te bucuri? 

– Nu pe tine mă aşteptam să te văd. Credeam c-o s-o găsesc 
în seif pe...  

Era o prostie ce intenţionam să-i spun: că, adică, voisem s-o 
descopăr pe Rica cea originală, pe nevastă-mea  în carne şi suflet… 
Cum puteam să-i împărtăşesc Elvirei o asemenea bazaconie? Sfântă 
simplicitate! Câtă candoare avea chipul fetei din satul meu! 

– Elvira, zic eu tulburat, numai din nevoia de-a rosti ceva, 
pentru că n-aveam nici un gînd special să-i comunic... 

– De ce nu mă mai desmierzi? se alintă ea, într-un fel care nu 
prea i e potrivea. 

– Să te desmierd? 
– Bineînţeles! De ce nu mnă chemi cu numele cel mic, pe 

care mi l-ai dat acum doi ani? 
– Cu care nume? 
– Ai uitat cum mi-ai zis atunci? 
– Am uitat, câte nu s-au petrecut de-atunci, am uitat tot, şi 

cum mă chemă pe mine am uitat. Ajută-mă să-mi amintesc cum      
ţi-am zis acum doi ani. 

– Elvira… Elvirica… Rica... 
– Rica?! 
– Ce te miri? 
– E un coşmar! E un coşmar! strigai disperat, mai mult ca să 

mă conving pe mine. Şi glasul mi se izbea de pereţii căptuşiţi cu 
sticlă şi se multiplica în oglinzi sonore, într-un şir de reverberaţii 
prelungi. E un coşmar! Nu mai pot să suport! 
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– Dacă-i coşmar, pune-i capăt, dragă, ce te-agiţi? Cine vrei   
s-o facă? Ajută-te singur! 

Rica şedea cu spatele la rnine, ghemuită, chinuindu-se în faţa 
dulapului de fier. 

– Şi poate te duci să repari, odată, broasca la seiful ăsta, că 
m-am săturat de când îţi spun. 
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Salutări de la Clement 
 
A intrat în odaie ca la ea acasă, de parc-ar fi lipsit doar un 

sfert de ceas, obligată să se repeadă până-n piaţă, să cumpere câteva 
legături de zarzavat proaspăt. Nu ştiu dac-a bătut la uşă sau dacă a 
intrat aşa... Nu, cred că n-a bătut. 

Am observat-o abia după ce închisese uşa în urma ei şi-şi 
anina, cu mişcări degajate, domoale, pardesiul în cuier. Eram la masa 
de scris şi, cum şedeam cu spatele spre intrare, mi-am întors către ea 
numai capul. Curios că n-am observat din primul moment că s-a 
întâmplat ceva neobişnuit. Am privit-o pe jumătate absent, ca pe 
cineva din familie, pe care l-aş fi aşteptat, fiind prea obişnuit cu 
prezenţa sa continuă în odaie, chiar dacă fizic lipseşte uneori. 
Niciodată omul nu e rnai aproape de cel drag ca atunci când unul din 
ei e dus imdeva, cât mai departe. Aşa-mi explic de ce prietenul meu, 
Clement, a plecat în lume exact în ajunul nunţii şi nu s-a mai întors: 
ca să fie cât mai aproape de Argentina, s-o aibă mereu alături. 
Degeaba turbă de furie nenea Cîrlan, degeaba l-a dat dispărut şi 
ascultă zilnic comunicatele la radio, în speranţa că-l va descoperi 
careva pe undeva! 

Ipoteza aceasta mi-a confirmat-o însăşi atitudinea 
Argentinei, ce pare de o mie de ori mai fericită ca înaintea acelei 
căsătorii ratate. Despărţiţi, pierduţi unul de altul, tinerii se simt 
alături, se iubesc cu pasiune, trăiesc clandestin, sfidând morala fără 
să-i poată trage cirieva la răspundere. „Ce mai face prietenul meu?” 
am întrebat-o odată. Şi ea nu s-a mirat de întrebarea mea, a găsit-o 
firească, şi-a dat seama că eu ştiu totul, mai bine decât alţii. Chiar 
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mi-a făcut un semn discret de complicitate cu ochiul, când mi-a 
răspuns: „Face bine, face foarte bine, îţi transmite complimente”. 
„Mă bucur pentru voi”, atât am putut spune de emoţia care mi s-a 
adunat cocoloş în gâtlej şi-am auzit hohotele ei sanătoase de râs în 
urma mea. De câte ori am întâtnit-o, de-atunci, m-a oprit, m-a apucat 
de mână şi mi-a şoptit la ureche: „Salutări de la Clement!”. Şi se 
vede că această datorie amicală, odată împlinită, îi face atâta plăcere, 
că izbucneşte spontan în acelaşi râs puternic, nestăvilit. Eu o privesc 
din urmă şi le strig, în gând, emoţionat la culme: „Fiţi fericiţi, 
copii!”. 

După ce i-am aruncat o privire scurtă noii sosite, am revenit 
asupra foilor, pe care le aveam împrăştiate pe masă, încercând să-mi 
înnod gândul întrerupt odată cu intrarea ei. Dar gândul nu se lega la 
loc, nu-i găseam cele două capete, le pierdusem, le scăpasem din 
rnână şi cine ştie pe unde se ascundeau. Cu bunica cea oarbă s-a 
întâmplat întocmai, odată, de mult. Adunând pe ghem firul de lână, 
pe care-l deşira dintr-o flanea veche de-a tatii, ca să-mi facă mie una 
nouă, largă numai cât un tureac de ciorap (pe măsura bustului meu 
nedezvoltat), a băgat de seamă, la un moment dat, că nu mai are firul 
în mână. Însă ea, întotdeauna, când trebăluia câte ceva, se gândea la 
cu totul alte lucruri (îşi revedea, probabil, cu ochii, peste care acum 
coborâse întunericul, secvenţe din tinereţea ei atât de îndepărtată, că 
nici ea, bunica, nu mai credea serios în realitatea acelor scene). A 
rămas descumpănită, simţind că nu mai are între degete firul acela 
subţire şi moale. Buna mea uitase ce avusese în mână sau –  spirit 
raţional –  se îndoia de părerea vagă că ar fi adunat pe ghem 
împletitura unui pulovăr. „Eu am scăpat ceva pe jos, Vasilică, mi se 
adresă ea, fără convingere, ştiindu-mă în preajma sa. Ia vezi tu ce-am 
pierdut, de nu găsesc!”. M-am uitat la chipul ei frumos, cu cele două 
răni albe sub frunte, şi i-am spus: „S-a rupt firul, bunică, şi-ai scăpat 
capetele dintre degete”. „Da? s-a mirat. Atunci caută-le tu şi          
dă-mi-le!”. 

Cauza pentru care mi se rupsese firul gândului era noua 
sosită şi abia atunci am înţeles că, de fapt, n-o cunosc, sau – cum o 
privisem peste umăr, dintr-o parte – n-o observasem bine. Una e să te 
uiţi la cineva drept în faţă, să-l cuprinzi în centrul focarului tău optic, 
să-l împresori cu miile de raze ca să nu-şi mai poată ascunde nici 
măcar o firimitură de gând, şi alta să-l vezi pieziş, să-ţi forţezi ochii, 
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întorcându-i într-o poziţie nefirească. Cunoşteam acest fenomen şi el 
m-a ajutat să-mi explic de ce n-am izbutit să văd, din primul 
moment, că fata care-mi intrase-n casă, cu tot aerul ei degajat, era o 
străină. Mai adaug c n-am observat nici cât e de frumoasă, tocmai eu, 
care mă laud cu un gust în materie de femei, rnotiv pentru care nu o 
dată sunt consultat ca expert, ajutându-i pe alţii să-şi verifice 
propriile criterii. „Ce spui de fata aia cârnă, care-i şopteşte ceva la 
ureche brunetei cu bereta albastră?”. „Hm!”, fac eu circumspect, 
calculându-mi întârzierea răspunsului, pentru a-mi crea timp să 
studiez „obiectul”. Pe amic, însă, nu-l interesează şovăiala mea, 
şovăială şi incertitudine are şi el (poate mai arătoase ca ale mele), el 
aşteaptă concluzia mea de specialist, aşa că dau verdictul: „E o fată 
sănătoasă, zic, care promite rnult, dacă ai răbdare să i se precizeze 
conturul. Pentru siguranţă e bine să avansezi un aldămaş. 

M-am întors spre musafiră, cu scaun, cu tot, fără să mă ridic. 
Fata se-ndreptă spre divanul de-alături, de pe care (neaşteptându-mă 
la vizitatori) nu strânsesem aşternutul, şi se aşeză, aruncând în 
mijlocul patului capătul plapumei, căzut pe duşumea. 

– Am venit, mi-a zis cu un zâmbet la fel de natural ca şi 
mişcările şi întreaga-i atitudine. Uf, ce vântoasă-i afară! Ai văzut? Ia 
uită-te pe geam. 

Începeam să mă integrez în noua realitate. Mintea mea se 
mişcă greoi, probabil fiindcă sunt un tip prin excelenţă analitic şi arn 
nevoie de o mulţime de confirmări, până să ajung să spun cu toată 
convingerea despre un lucru evident: „Da, am înţeles, e clar!”. Când 
frate-meu, mezinul, avea 4-5 luni şi începea să-şi fixeze nişte repere 
în realitatea în care se ridica din noaptea de inconştineţă, ce-i 
protejase lunile de metamorfoză, eu îl studiam ca pe un fenomen 
uluitor. Şedeam minute în şir aplecat asupra leagănului şi-l priveam. 
În mod cu totul special, mă preocupa momentul când se trezea din 
somn. Era un spectacol pasionant, greu de explicat. Copilul începea 
prin a-şi agita globurile mici ale ochilor, îndărătul pleoapelor subţiri, 
aproape transparente, ca aripile de libelulă. Apoi se întindea (mai 
bine spus se strângea, se aduna în el, ghemotoc, devenind parcă mai 
mic, până se făcea cât un pumn în scutecele lui). Mai târziu, 
deschidea ochii. Ei bine – şi asta voiam să zic –, din clipa în care îşi 
ridica pleoapele şi până mă vedea pe mine se scurgea o groază de 
timp. Între cele două momente – cel al trezirii şi cel al conectării lui 
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la realitate – era un fel de „câmp al nimănui”, un spaţiu incert, 
plutind între vis şi realitate, având din amândouă (şi din realitate şi 
din vis) câte ceva. Nu ştiu de ce mă cuprindea un sentiment de 
teamă, când fratele meu cel mai mic străbătea acest spaţiu, nefiind 
nici colo, nici colo, şi respiram uşurat abia când reuşea să mă vadă şi 
să-mi zâmbească. 

Cam în acelaşi fel mi se întâmplă şi mie, când îmi îndrept 
atenţia spre un obiect nou şi nu mi-am făcut, în prealabil, încălzirea, 
am sărit, adică, peste faza de pregătire. 

Jur că, la început, firescul comportării ei faţă de mulţimea de 
lucruri cu care mi-e plină alandala camera (nu lăsa nici o vagă 
impresie că le-ar vedea pentru prima dată), inclusiv faţă de mine, m-a 
determinat la un soi ciudat de confuzie; îi atribuiam trăsături ale unor 
cunoscuţi sau oameni apropiaţi, îi împrumutarn câte o părticică din 
identitatea fiecăruia. O fracţiune de secundă am crezut că-i soră-mea, 
o alta că-i fiica gazdei, care mă vizitează, din când în când, s-o ajut la 
rezolvarea unor probleme cu două necunoscute – denumite, 
convenţional, „el” şi „ea”... Dacă mă gândesc bine, am confundat-o 
şi cu prietenul meu, arhitectul de la apartamentul 5, cu care-mi 
umplu, uneori, timpii morţi, la câte-o şuetă. 

– Cine eşti? am întrebat-o, după ce am traversat acel „câmp 
al nimănui”, după ce am scuturat-o de toate trăsăturile pe care le 
sustrăsesem de la soră-mea, de la fiica gazdei şi de la arhitect şi i le 
împrumutasem ca să aibă şi ea o identitate. 

Întrebasem mecanic, împins de nevoie, de certitudinea 
proprie fiecărui om normal – instinct foarte puternic, care 
funcţionează ca toate instinctele biologice. 

– Mai firesc era să mă întrebi de ce am întârziat, îmi replică 
fata. M-ai fi obligat să-ţi cer scuze că te-am făcut să m-aştepţi atât. 
N-am dreptate? 

Doamne, cât era de frumoasă! 
Dispun de o capacitate – ciudată după unii – de-a vedea 

retrospectiv, de-a recompune în imaginaţie ceva ce am văzut mai 
înainte, fie pentru că mi-a plăcut şi vreau să revăd, fie datorită 
faptului că n-am recepţionat, din neatenţie, ceea ce-am văzut. Cum 
mi s-a întâmplat şi cu neobişnuita mea vizitatoare. Ea şedea pe colţul 
patului, aşteptându-mi replica, iar eu o priveam – nu cum stă şi se 
uită la mine răbdătoare şi interesată de răspunsul meu, ci cum 
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străbate, cu pas elegant, camera în diagonală, de la cuierul de după 
uşă, până lângă mine, pe divan. Se aşezase într-o poziţie odihnitoare 
şi eu o vedeam întinzându-şi braţele, să agaţe pardesiul în cuier, după 
care, cu mişcările sale de balerină (păru-i abundent îi cădea în valuri 
pe umeri), se apropie şi se confundă, se suprapuse cu imaginea 
statică de pe divan. Jocul îmi plăcea şi l-am reluat de câteva ori. În 
sfârşit, după ce am studiat-o, astfel, pe-ndelete „în trecut”, puteam   
s-o observ stând liniştită, cu genunchii lipiţi, cu degetele-i subţiri 
odihnindu-i-se-n poală, cu bustul cătând cutezător înainte (singurul 
element de provocare, pe care aş fi îndreptăţit să-l acuz la ea, deşi    
s-ar putea să greşesc, prin interpretarea mea subiectivă, filtrată, 
cenzurată de excesul de pudoare anacronică, pe care mi l-am mai 
surprins şi cu alte prilejuri). Dar, cum toată înfăţişarea ei îmi spunea 
că-i a mea (ochii, mai ales, strigau de mă asurzeau: „Sunt a ta, numai 
a ta, nu te mai fâstâci ca un preşcolar, bucură-te de acest drept de 
proprietate!”), m-am ridicat şi m-am apropiat de ea. I-am aşezat o 
şuviţă de păr, ce-i căzuse pe frunte, dar am priceput că am făcut un 
lucru inutil, era mai bine s-o fi lăsat aşa. 

În sfârşit, venise. Avea dreptate, când spunea că o 
aşteptasem cam mult. Putea, chiar cu temei, să-şi impute c-a 
întârziat. Era vinovată, întrucât, în acest timp, în lungul timp cât am 
stat singur, am suferit mult. Singurătatea e o maladie ucigătoare şi 
tragedia constă în faptul că o acceptam nu numai resemnaţi, ci chiar 
senini, bucuroşi, de parcă am fi drogaţi. „Nu te grăbi să te-nsori”, mă 
sfătuia, adesea, afişând o mină savantă, Mardare, profesorul de 
geografie de la liceul teoretic, de câte ori mă întâlneam cu el la club. 
Nu ştiu ce-i răspundeam. Eram convins că se aştepta să-l aprob şi    
n-aveam chef să mă cert cu el (nimeni nu se duce la club să se certe), 
aşa că-i făceam pe plac, îi dădeam răspunsul pe care-l dorea şi rnă 
uitam la el cum se hrăneşte cu răspunsul rneu cu satisfacţia unei 
rumegătoare, căreia i-ai pus în iesle o covată de tărâţe. Profesorul 
trecea drept un mare consumator de complimente, un adevărat 
gurmand, dacă pot spune aşa. Ciudăţenia constă în faptul că Mardare, 
atât de generos în sfaturi, avea o căsnicie pe care toţi i-ar fi    
invidiat-o, dacă ... Se însurase, de pe băncile facultăţii, cu cea mai 
frumoasă fată din universitate, care-i făcuse trei copii, ce semănau cu 
el ca nişte picături de apă. Mă întrebam mereu: cum a putut să 
contracteze tocmai el această tristă boală a însingurării? E tragic, îmi 
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ziceam, de fiecare dată când îl întâlneam, că profesorul este atât de 
singur, alături de această familie foarte frumoasă. Înseamnă, 
gândeam eu, că el a alergat după această maladie, a căutat-o, a furat 
microbul ei de la un altul, de la un nefericit, care-l primise pe cale 
naturală, şi l-a cultivat în organismul său, i-a dat hrană şi căldură din 
trupul lui ca să se întărească şi să prolifereze, ca să-l poată măcina în 
voie. E incredibil, dar aceasta-i realitatea cu profesorul de geografie 
de la liceul nostru teoretic, care joacă biliard cu oricine se nimereşte, 
de şapte ori pe săptămână, fără să-şi aleagă partenerul, pentru că el 
îşi este singur partener, indiferent cu cine s-ar învecina la masă, 
pentru că el joacă singur, cu sine. 

Înţelegând că n-o avantaja să mă privească de pe divanul pe 
care se aşezase, iar eu s-o domin de la înălţimea staturii mele, 
vizitatoarea s-a ridicat şi s-a apropiat de mine atât de mult încât îi 
simţeam respiraţia uşoară mângâindu-mi obrazul. Dacă-mi aduc bine 
aminte, cred că eu am încurajat-o să se ridice, întinzându-i mâinile 
amândouă, cu acel gest standard, atât de des utilizat de actorii rataţi. 

Ca şi curn ar fi făcut aceasta de zece, de o sută de ori, m-a 
cuprins de după gât cu bratele ei pline şi m-a sărutat apăsat,   
topindu-mi-se la piept, volatilizându-se parcă. Cred că, la rându-mi, 
m-am cam pulverizat, fiindcă-n momentul acela nu mai ştiam dacă 
exist, dacă eu îs cel ce-o strângea în braţe pe această femeie, venită 
de nicăieri, dacă nu cumva fata mă confundase sau dacă eu nu mă 
confundasem cu un altul, dacă nu eram altul în realitate. Şi cum am o 
permanentă prezenţă de spirit, în asemenea momente, când mi se 
desprind tălpile de pământ, m-am desfăcut încet din braţele moi şi 
calde, care mă făcuseră prizonier, am privit în ochii ei, care nu mai 
erau senini, nu ştiu ce se întâmplase cu ei, de jucau într-un abur 
umed, am vrut să-i văd şi obrazul aprins, dar nu i l-am putut vedea, 
pentru că privirea nu mi se desprindea de ochi, de parcă toată fiinţa 
fetei s-ar fi concentrat, s-ar fi redus la aceşti ochi adânci, neliniştiţi şi 
fremătători. 

Şi am privit ochii aceia ca pe o curiozitate arheologică, în 
care se ascundeau taine nepătrunse de milenii, oferite mie spre 
dezlegare, şi mă simţeam mândru că posed acest unic, acest uriaş 
prilej, fără să mă întreb, fără să-mi fac procese de conştiinţă (cum mi 
se întâmplă, totdeauna, când trebuie să joc o carte mare), dacă merit 
sau nu această favoare, dacă nu erau mai îndreptăţiţi să beneficieze 
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de ei alţii, care şi-au câştigat merite speciale, prin eforturi şi 
sacrificii, prin renunţare şi dăruire. Eram, în acelaşi timp, conştient 
de marea responsabilitate faţă de omenire, căreia trebuia, care aştepta 
de la rnine să-i comunic concluzia cercetărilor mele, care trebuia 
informată prompt, pentru ca aceste rezultate să fie asimilate şi 
prelucrate, să devină un bun al întregii planete, aşa cum au devenit, 
prin strădania altora, forţa aburului, undele herziene, razele X, 
energia atomică sau insulina. 

Devenisem grav, pe măsura importanţei şi răspunderii pe 
care le simţeam în acel moment apăsându-mi umerii, şi abia când i-
am auzit glasul, mi-am dat seama că o luasem razna, ca deobicei, că, 
în loc să studiez, să cercetez enigma acestor ochi, eu mă analizam pe 
mine, mă proţăpisem în centrul atenţiei mele şi-mi ocupasem tot 
spaţiul vizual. „Dă-te la o parte, mă, gâză pirpirie!”, mi-am zis 
înciudat, încruntându-mă pentru lipsa rnea de modestie. 

– De ce ai devenit aşa de serios? m-a tras ea, de mânecă, 
înapoi, în acea realitate de unde evadasem. 

Şi atunci m-am întrebat dacă nu cumva, în timp ce fusesem 
preocupat de mişcările seismice din interiorul meu, fata vorbise şi eu 
n-o auzisem, dacă nu cumva îmi spusese lucruri importante, care se 
spun o singură dată-n viaţă şi, dacă te-a prins pe recepţie, ai pierdut 
definitiv... 

Am părăsit ochii ei şi mi-am zis că trebuie să termin cu 
această dezordine, cu această anarhie în fantezie şi-n raţiune şi să 
accept, fără complicaţii, situaţia în care mă aflam. Din clipa aceea, 
nu m-am mai interesat cine este fata care mi-a pătruns în apartament, 
dacă este sau dacă a fost a cuiva, dacă există pe pământ un bărbat 
care să-i fi şoptit la ureche numele mic, împreună cu alte cuvinte 
încărcate de emoţii şi sensuri, care să se fi bucurat de graţiile ei... 
Trecutul ei nu mă interesa deloc. Poate nici n-avea trecut, gândeam 
eu, privind-o. Şi, chiar de-ar fi avut, nu era al rneu şi nu mă privea; 
nu mai era nici al ei. Al ei şi al meu era doar prezentul acesta 
nesperat, atât de concret, că-l  puteai pipăi ca pe orice obiect material 
sau ca pe o fiinţă apropiată, aşa cum mă puteam pipăi pe mine 
însumi. 

Era a mea, n-o luasem nimănui, venise singură şi mi se 
oferise ca un dar, pe care poate că-l meritam (ea ştia bine că-l 
meritam, altfel nu mi-l făcea; oamenii generoşi au o logică a actelor 
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lor de filantropie); pentru că-s convins că nu sunt mult mai rău decât 
alţii, decât aceia care, încă din leagăn, sunt predestinaţi de către 
ursitoare să fie fericiţi. N-am deposedat pe nimeni, n-am atentat nici 
măcar cu gândul la partea cuiva de fericire aşa cum nici nu i-am 
invidiat pe cei cărora viaţa le-a oferit din abundenţă daruri 
incomparabil mai mari decât acelea ce mi-au fost mie rezervate. 

Oaspetele meu din acea seară părea că-i stăpân, de când 
lumea, în casa mea. 

Vorbea mereu. O priveam, de pe scaun, unde mă 
reaşezasem, şi o vedeam cum se rnişcă degajat, mai sigură decât 
mine printre mobilierul care-mi sufocă odăiţa îngustă, cum se 
îndreaptă, fără să şovăie, spre obiectul de care avea nevoie: un şorţ 
de bucătărie, agăţat de un cui în şifonier, prosopul de vase din 
balcon, perechea de papuci de casă de sub noptieră... Nu m-a întrebat 
despre locul niciunui lucru şi nici n-a stat pe gânduri, căutând ceva; 
mergea întotdeauna la ţintă, de parcă ea le-ar fi pus pe toate la locul 
unde se aflau sau ar fi avut un detector nevăzut în vârful degetelor. În 
bucătărie, unde am urmat-o, lua lucrurile chiar fără să le privească: a 
deschis uşa bufetului şi, în timp ce vorbea, uitându-se la mine, mâna 
ei s-a întins fermă şi a apucat, dintre mulţimea de mărunţişuri, exact 
borcănelul de boia de ardei pentru supă. Şi, tot fără să privească, a 
scuturat, de câteva ori, borcănelul de porţelan, deasupra oalei de pe 
plită, punându-l, apoi, la loc. La fel a procedat şi cu sarea, cu piperul, 
cu zahărul... îmi cunoştea tainele întregii gospodării, chiar şi pe 
acelea care şi pentru mine constituiau secrete. 

Când ne-am aşezat la masă, mi-a propus un pahar de lichior. 
Am privit-o stânjenit. 

– Îmi pare rău. Dacă ştiam... 
N-a mai aşteptat să închei. A deschis uşa bufetului, montat în 

corpul raftului de bibliotecă (uitasem complet de existenţa lui!) şi a 
scos o sticlă de jumătate, cu un conţinut arămiu. „Ce dracu-i cu 
mine?”, mi-am zis. „Am uitat chiar totul în gospodăria asta?”. 
Înţelegeam că mi se întâmplă ceva grav. 

Pe neaşteptate, mi-a apărut o întrebare, care mi-a dat peste 
cap toate ipotezele cu care mă răfuiam: care dintre noi doi e musafir 
în casa asta? Nu cumva eu? Şi ce caut la această fată singură, eu, care 
mă pretind om serios? Cum mi-am permis un asemenea abuz? 

– Nu te-am înţeles, îmi tulbură ea, din nou, procesul de 
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clarificare, în timp ce turna în pahare. Nu vrei să bei, fiindcă ai de 
lucru? Dar eu vreau să te odihneşti în noaptea asta. Mâine, ai recepţie 
şi n-aş vrea să arăţi ca un strigoi. 

De recepţie nu uitasem, dar nici nu mă preocupa în mod 
deosebit. Ştiam ce am de făcut, îmi învăţasem rolul pe de rost. 

Contrar planului ei de-a mă odihni, în seara aceea am stat la 
geam până după miezul nopţii. Deschisesem fereastra şi aerul cald de 
afară, liniştea aceea nefirească, dominată de discul aprins al lunii, 
intrau în sufletul meu, se furişau tiptil şi umpleau un gol pe care nu-l 
ştiam, pe care-l ignorasem, tot aşa cum am ignorat, până atunci, 
multe lucruri importante. O apucasem de după umeri şi şedeam ca un 
grup statuar, simţindu-i obrazul fierbinte şi catifelat. Vorbele sale 
erau mai mult suflate, decât pronunţate, de parcă s-ar fi temut să nu 
se trezească un copil adormit lângă noi. Totul se desfăşura ca după 
un ritual, pe care nu-l înţelegeam, pe care-l simţeam ca pe un fior ce 
te invadează, intrând pe nişte canale de care, înainte, nici n-ai avut 
idee că există, că fac parte din tine, fiindcă altfel ai fi pus paznici la 
fiecare intrare, să nu pătnmdă, precum într-o casă pustie, orice 
venetic. În faţa ferestrei, lăsam seara să coboare încet în adâncul meu 
ca-ntr-o fântână fără sfârşit, o sorbeam prin toţi porii, mă lăsam 
răvăşit cu o satisfacţie crudă, de parcă altul şi nu eu ar fi fost cel 
invadat. Semnale neînţelese mă cutreierau în toate direcţiile, aşa cum 
furtunile aprige ale toamnei pustiesc ogoarele, desfrunzind plantele 
întârziate, rupându-le tulpinile şi făcându-le una cu pământul. S-a 
născut spontan în mine un sentiment egoist, meschin, de proprietate; 
seara aceasta era a mea, n-o împărţeam cu nimeni. 

Mi-am mutat capul, oferind razelor perna ca teren neutru de 
sprijin. În clipa următoare, mi-am adus aminte de fata care-mi 
intrase-n casă şi m-am uitat, alături unde era normal să se afle. Ea, 
însă, lipsea. Perna purta, încă, urma capului ei. Am stat, o vreme, în 
nemişcare, încordându-mi auzul, spre a sesiza zgomotele din 
bucătărie. Mă gândeam că se ridicase uşurel de lângă mine, mai  
înainte ca eu să mă trezesc, şi se dusese să pregătească obişnuita 
cafea matinală. Gândul că-mi pot permite să primesc şi eu, odată, 
cafeaua la pat îmi dădea o stare de lene plăcută şi-mi prelungea 
somnolenţa. M-am întins, am căscat zgomotos şi mi-am propus un 
şiretlic: am închis ochii, pentru ca ea să mă trezească cu mângâieri şi 
vorbe frumoase, amintindu-mi că trebuie să ajung la timp la recepţie. 
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Concluzia mi s-a părut hazlie şi am râs: „Fir-ai al dracului, 
Vergule, că deştept mai eşti!”. Era, de fapt, o constatare mai veche 
de-a mea, pe care atunci n-am făcut decât să  o  repet. Râzând, 
comisesem, însă, o neghiobie, fără să-mi dau seama: uitasem că ea 
m-ar putea auzi şi că tot planul mi se putea duce de râpă. Ce mai, am 
făcut-o, am făcut-o! Mi-am vârât, imediat, capul sub plapumă 
(diplomaţia struţului). Văzându-mă acoperit, avea să creadă că i s-a 
năzărit, că a avut doar o părere, auzindu-mi hohotele. Chicoteam, 
ascuns în întunericul cald, de sub învelitoarea groasă de lână. 
Aşteptam, cu timpanele în stare de alertă, să-i aud paşii. Duşumelele 
mele vechi mă favorizau, findcă scârţâie la cea mai mică mişcare. 
Am stat, aşa, o vreme... Nu ştiu cât am stat. Mi se pare că, între timp, 
am mai şi aţipit, de câteva ori. În sfârşit, vine! Doamne, ce cumplit 
pârâie podelele, parc-ar vrea să se rupă. Calcă rar, să nu verse ceaşca. 
Sunt încordat ca un arc, îmi aud inima izbind coşul pieptului ca un 
sol împărătesc în poarta cetăţii. Când am să simt că a atins plapuma 
cu mâna, am să sar. Ce-o să se sperie! Nu-i nimic, din asta nimeni nu 
moare, mai ales o fată tânără ca ea. S-a oprit lângă patul meu. Simt în 
nări rnirosul puternic de cafea. 

Acum! 
– Ce-ţi spuneam eu, Iancule, şi tu nu voiai să crezi? Am ţinut 

să-ţi demonstrez, la faţa locului. De unde ştiu eu, Iancule, totul, mai 
bine decât voi, mai bine decât tine? Ia spune-mi şi mie! Eram sigur 
că-l vom găsi dormind şi m-ai contrazis, erai gata, să mă şi acuzi de 
calomnie la adresa lui. Ăsta-i omul pe care l-ai ales tu pentru 
recepţie! Priveşte-l cum arată! Păcat că n-ai luat un aparat, să-l 
fotografiezi, fiindcă un alt exemplar ca el n-o să mai afli, oricât ai 
câuta! Priveşte bine înfăţişarea acestui specimen, care-i protejatul 
dumitale! 

– Nu-i protejatul meu, domnule director, zise slab, fără 
convingere, şeful rneu direct, care rămăsese în prag. 

– Dar al cui e, mă? Cine l-a susţinut pentru recepţie, eu sau 
tu? Spune-mi! Dacă nu te-aş şti principial, te-aş fi suspectat de 
altele... 

– Credeam că-l stimulăm să se... 
– Ce „să se”? Un om ca ăsta mai are vreo perspectivă? Nu 

trebuie să ai creier de geniu ca să intuieşti de ce este el în stare. Ne-a 
dat totul peste cap. Şi ce scandal! Mâine, când voi fi chemat, ca să 
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fiu spălat aşa cum merit, să n-aud vorbe că dau vina pe alţii! 
Abia târziu, după ce uşa s-a închis la loc, am priceput totul. 

„Scoală-te, Vergule, şi bea-ţi cafeaua!”. „Îmbracă-te şi du-te la 
recepţie. A scăpătat soarele”. 

Şi dacă nu-i nici o recepţie? 
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Eigma de sub foaia de cort 
 
N-am înţeles multă vreme pentru ce nevastă-mea are atâta 

grijă de mine, încât nu mă slăbeşte niciodată de braţ. De când mă ştiu 
împărţind casa cu ea, nu ţin minte să fi făcut doi paşi fără să simt la 
subsuoară mâna ei fermă, care-mi dă atâta siguranţă, atâta certitudine 
în mers. Un timp, am dat acestui fapt interpretarea care-mi convenea, 
care rnă măgulea. Îmi ziceam că ea, Raluca, se mândreşte cu mine şi 
vrea s-o vadă toată lumea şi să ia aminte că-i soţia rnea. Oricine 
înţelege câtă satisfacţie oferea orgoliului meu masculin o astfel de 
explicaţie. Dar, tot judecând, tot judecând – cum mi-e prostul obicei 
–, am ajuns la capitolul argumente. Ce motive avea ea să se fălească 
cu mine? Aici am întâmpinat vidul absolut. Realitatea e că,    
văzându-ne alături, trecătorii nu se uitau la rnine, ci doar la ea. Poate 
din cauză că erau grăbiţi. Doar când mă împiedicam de ceva le 
atrăgeam o fulgerătoare atenţie asupra mea şi-n priviri le citeam 
reproşul (nu că de ce m-am împiedicat, că puteam să-mi sparg capul 
ori să-mi rup şira spinării – da’ de unde, nu-i interesa pe ei soarta 
mea –,  ci pentru că i-am deranjat, obligându-i să-şi întrerupă şirul 
gândurilor şi să mă privească, de parcă le-aş fi furat o bucată de 
viaţă); în clipa imediat următoare, m-au şi uitat, complet m-au uitat, 
ca şi cum nici n-aş fi, ca şi cum, atunci când m-au văzut, în acea 
efemeră fracţiune de secundă, ei ar fi visat sau numai s-ar fi gândit la 
un om, care poartă chipul meu. 

Mă mai consolam cu ideea că nevastă-mea e prea afectuoasă 
şi că la ea dragostea se manifestă într-un mod aparte, prin acea 
strângere de braţ. Eu ştiam, însă, din poveştile frumoase, pe care le 
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citisem, că dragostea e caldă şi moale ca o blană de pisică adormită, 
pe când braţul ei era dur ca o bară de oţel. Oricum, mă simţeam bine, 
respingeam hotărât interpretările negre, care-mi anulau presupunerea 
măgulitoare că sunt iubit de către soţia mea. „Eşti un sceptic 
incorigibil – îmi ziceam, uneori chiar cu voce tare, când eram numai 
cu mine, între doi ochi şi-mi permiteam să mă iau la rost, fără teamă 
că-mi lezez prestigiul (care? unde era prestigiul? vax!). Eşti în stare 
să vezi negru până şi un bulgăre de zăpadă, dacă aşa vrei tu!”. Pentru 
ca, iar, să descopăr evidenţa incontestabilă, provocatoare şi să cad în 
melancolie... Şi, uite-aşa, oscilam între satisfacţie şi amărăciune, 
între euforie şi nebunie, între fericire şi reversul ei. 

Dar era bine, pentru că şi acest tic-tac, acest balans, această 
pendulare, compun un mod de existenţă şi existenţa este ea însăşi (fie 
cum ar fi!) un dar, din păcate destul de drămuit. Apoi, dacă stau să 
mă gîndesc bine, singur mi-am ales tovarăşa de viaţă, după criteriile 
mele proprii; cu alte cuvinte, soarta mi-am făcut-o cu mâna mea! Or, 
dacă eu, autorul, nu ţin la ea, cine să ţină şi s-o preţuiască?  

Revin, însă, la ideea de la început. N-am înţeles-o pe 
nevastă-mea care, în felul ei, mă ocroteşte de pericollele, pe care eu, 
miopul, nu sunt în stare să le văd. Nici un doctor n-a izbutit să-mi 
stabilească dioptria, ca să-mi recomande lentilele corespunzătoare. 
Unii oculişti spun că am ochi de iepure (eu ştiam că sunt oameni care 
au buză de iepure, dar de ochi de iepure, la cineva, din speţa noastră, 
n-am auzit) şi că nu pot purta ochelari, fiindcă nimeni n-a pomenit, 
fără doar în filmele de desene animate, iepure cu lentile pe nas. „La 
iepuri, zic ei, vederea nu e independentă de celelalte organe interne 
ca la oameni, ci e subordonată, până la sclavie, unui anumit punct 
gelatinos din şira spinării, acelaşi care determină şi stările afective. 
Iepurele e un animal prin excelenţă drăgăstos”. Alt medic mi-a 
recomandat să merg cu ochii închişi, că numai atunci (mi-a garantat 
el) am să văd bine pe unde calc. Nevastă-mea zicea că ăsta are umor: 
omul, e adevărat, râde continuu, râde când se gândeşte, râde când 
fluieră distrat, când meditează, când mănâncă, râde când vorbeşte, şi 
chiar când plânge, nu poate despărţi cuvintele de hohotele ilare, ce 
nu se întrerup niciodată. Dar parcă orice om care râde are umor? Aici 
e chestia! Să nu credeţi că n-am încercat să probez reţeta doctorului 
cel vesel. Am constatat chiar că are dreptate, însă, ce-mi ajută, dacă 
eu văd drumul meu într-o parte şi nevastă-mea mă conduce exact în 
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partea opusă? De aceea calc ca-n străchini şi mă poticnesc destul de 
des. 

Într-o zi, am profitat de oboseala ei şi m-am strecurat, încet, 
pe uşă. Mi-am pregătit ocazia minuţios, în toate amănuntele, ca 
Monte Cristo înainte de-a fi Monte Cristo, când era doar un puşcăriaş 
anonim, condamnat pe nedrept să suporte o detenţie aspră, care-şi 
propusese să-l extermine. N-am mai pornit-o spre bulevard, calea 
preferată a Ralucăi. Am coborât în Hârbărie. De multe ori 
încercasem s-o trag pe nevastă-mea într-acolo, însă ea e mai 
puternică şi mă purta doar spre centru. O şi rugasem. I-am 
argumentat că, acolo, trăieşte un prieten, pe care nu l-arn văzut de 
mulţi ani. O bucată de vreme, crezui că nu m-aude, însă am băgat de 
seamă că surzenia ei era raţională. Cu bună-ştiinţă nu mă auzea şi mă 
depărta de cartierul acela, care pe mine mă atrăgea ca un magnet. 
Într-un timp, chiar mi-a spus, edificându-mă asupra temerilor sale: 
„Las' că te ştiu eu cât eşti de prost în generozitatea ta. Ai fi în stare să 
culegi necazurile tuturor şi să ţi le pui ţie în cârcă!”. Fenomenal! Cât 
de bine mi-a intuit ea intenţiile! Cu ce sonde oculte îmi cercetează 
Raluca firea-mi instabilă şi sucită, pe care, ca s-o studiez eu, 
proprietarul ei, nu mi-ar ajunge două vieţi, puse cap în cap? „Tu nu 
pricepi – continuă ea, după ce-mi dădu răgazul să-i admir capacitatea 
de pătrundere în labirintul meu sufletesc – că oamenilor le sunt date 
suferinţele, pe măsura fiecăruia dintre ei? Unul singur nu poate purta 
mai mult decât îi duce spinarea, nici măcar povara a doi oameni. 
Luând durerea altora, tu, cum eşti şubred, ai să te deşeli, ai să te 
striveşti sub ea, ceea ce echivalează cu o sinucidere!”. Asta era! Ce 
logică splendidă în simplitatea ei! Nu, categoric, nu întâmplător am 
ales-o pe ea dintre... Adică, n-am avut dintre cine s-o aleg, că era 
singură, n-am prea fost asaltat de simpatizante, la vremea burlăciei 
mele prelungite. Trebuie să recunosc, chiar, că Raluca a fost aceea 
care m-a ales pe mine, că ea m-a luat, nelăsându-mi nici măcar 
răgazul minim să-mi exprim o opinie. M-a obligat să-i dau mâna,  
mi-a apucat-o forţat, profitând de unul din momentele mele de 
slăbiciune şi lipsă de voinţă. 

Deci, am ieşit, pentru prima dată, singur afară. Pândisem 
momentul când ea a aţipit, în timp ce-mi cosea un nasture la 
pardesiu. Cum am priceput că doarme? Experienţa, tot ea m-a 
învăţat. Am văzut-o că vâră, a treia oară, acul în acelaşi orificiu, deşi 
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nasturele avea patru găurele. O mai prinsesem aşa, odată, când 
desfira un pulovăr vechi şi aduna, pe un ghem, firul ce se trăgea din 
ochiuri. Când am văzut că învârte mâna continuu, în aceeaşi mişcare 
mecanică uniformă, pe aceeaşi orbită în jurul ghemului, precizia, 
exactitatea aceasta, comparabilă numai cu perfecta rotire a sateliţilor 
în spaţiul cosmic, mi-a dat de gândit. 

Am privit-o de-aproape. Nu m-a observat. Ca să-mi verific 
ipoteza, am pornit să fac vocalize cu glasul meu hodorogit. Nu m-a 
auzit, avusesem dreptate: dormea dusă. Numai după ce, din bietul 
jerseu n-a mai rămas nimic şi capătul firului se-apropia supus de 
degetele ei, care executau, inconştient, acea învârtire repetată, de o 
perfecţiune electronică, ea s-a trezit. A şi spus: „Am tras un pui de 
somn. Mi-ajunge pe-o săptămână!”. 

Trebuia să mă grăbesc, pentru că un nasture se coase mai 
repede decât s-ar destrăma o flanelă, deci, somnul ei era mai scurt. 
Voiam să dispar, să nu mă vadă când ies; putea să se trezească, după 
aceea, când eu eram deja în stradă, nu-mi păsa. N-avea să fugă după 
mine, o ştiam eu! 

Am pornit întins spre casa prietenului meu. De când nu-l 
văzusem, i se mai născuseră doi băieţi. Avea patru. La început, am 
crezut că-s zece-cincisprezece, atât de mult umpluseră curtea cu 
alergătura şi ţipetele lor, care mă ameţeau. Am strigat cât am putut 
„Ehei!" şi s-au oprit deodată. Abia atunci am reuşit să-i număr. 

Când a ieşit în prag, nu l-am recunoscut. Nu că îmbătrânise, 
da’ de unde! Bătrâneţea nu schimbă omul, îl apropie mai mult de 
esenţa sa, de ceea ce era el atunci când s-a născut, înainte de-a apuca 
să iasă cu sita la împrumutat prin vecini, să ceară fie o schemă, fie 
alta, şi să se uite tot mai des în oglindă, nu pentru a se vedea pe sine, 
ci spre a admira acele lucruri ce nu-i aparţin, cu care el se 
împodobise, acoperindu-şi portretul propriu. E foarte ciudată natura 
asta! Are grijă ca pe bătrân, ajuns în pragul dispariţiei, să-l readucă la 
ceea ce fusese când era mic. Mama natura are pretenţia să-l ia înapoi 
tot aşa, pur cum ni la dat, din care cauză nu-l strânge de pe drumuri 
decât după ce-i leapădă şi-i aruncă, cât-colo, toate ţoalele străine din 
suflet. 

Prietenul meu avea un sorţ, dinainte, ca cizmarii, şi în mână 
ţinea un lighean, pe care-l ştergea cu un prosop, învârtindu-l cu o 
dibăcie, cu o dexteritate pe care i-ar fi invidiat-o orice bucătar 
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profesionist. Eu îl ştiam neîndemânatec. Pe-atunci, era chiar mândru 
de lipsa lui de dexteritate. „N-am să mă ocup, niciodată, de fleacuri, 
îmi spunea cu emfază (şi eu, şi pentru asta, pentru emfază adică, îl 
adulam), am să-mi văd numai de proiectele mele mari!”. Şi avea 
proiecte destule, mi le spunea, mi le descria cum ai descrie anatomia 
unei nevertebrate. Mă făleam cu prietenia lui, fiindcă eu eram exact 
opusul său, n-aveam nici un dram din cutezanţa pe care o avea el. 
Optica mea despre viitor era foarte pedestră, gândurile mi se 
împiedicau, când încercam să le dau o direcţie în sus. Pe lângă asta, 
sufeream de aerofobi, mă ameţeau înălţimile, mai ales când le 
gândeam, când mi le imaginam. Nu judecam lucrurile care depăşeau 
pământul mai rnult de un stat de om. Şi, să fiu sincer până la capăt, 
nu prea mi-am schimbat optica, în răstimpul de când ne despărţisem. 

Ce s-a ales de proiectele lui? Ce se întâmplase cu ele? A 
ajuns să facă, acum, exact ceea ce, în adolescenţă, dispreţuise cu 
toată fiinţa lui la alţii. Dar dacă el păstra ascunsă în sine această 
vocaţie spre mărunţişurile pe care le dispreţuise afişat şi, în faţa 
noastră, a colegilor lui, mimase o falsă chemare, o vocaţie străină de 
el, pe care o învăţase de la alţii sau din buchea cărţii? E posibil. Tot 
aşa de posibilă mi se pare a fi şi cealaltă variantă, după care el ar fi 
renunţat la idealurile lui, în schimbul altor sacrificii, pe care nu le 
bănuise până la acea dată ca găsindu-se tocmai în mărunţişurile 
cotidiene ale vieţii. Cum ar fi, de pildă, bucuria că are cei patru băieţi 
(care, acum, erau, din nou, zece-cincisprezece), plus fata, pe care-o 
ştiam când era mică. Poate a venit cineva la el şi i-a spus: „Hai să 
facem un târg, te prinzi? Tu îmi dai aspiraţiile şi idealurile tale 
frumoase, pe care nu le pot avea, şi eu îţi ofer, în schimb, altceva, la 
fel de frumos, de care n-am nevoie, că sunt sătul”. Sigur că prietenul 
meu a sărit în sus, a protestat, s-a înfuriat ca un leu, l-a insultat pe 
venetic şi l-a poftit să iasă, imediat însă geambaşul (rutinat, 
specializat, reciclat), sigur de izbânda lui, l-a lăsat să-i treacă valul de 
furie şi i-a repetat, la fel de calm, poate chiar mai calm ca prima dată: 
„Hai să facem un târg, te prinzi? Tu îmi dai aspiraţiile şi idealurile 
tale frumoase, pe care eu nu le pot avea, şi eu îşi ofer, în schimb, 
altceva, la fel de frumos, de care n-am nevoie, că sunt sătul”. Amicul 
a avut un alt acces de revoltă, cu aceleaşi manifestări de lipsă de 
cuviinţă faţă de musafir, însă omul ce venise pentru tocmeală, cu 
simţul său practic, care nu-l înşela niciodată, a sesizat că a fost mai 
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scurtă ultima lui ieşire şi, iar: „Hai să facem un târg, te prinzi?...”. 
Încăpăţânat cum îl ştiu pe prietenul meu, n-a fost convins nici după a 
98-a repetare, însă, la a 99-a, a cedat, fiindcă era epuizat . Amatorul 
de schimb i-a arătat înfrântului marfa lui şi, în cele din urmă, 
afacerea s-a încheiat. 

Aşa cum arăta el, în pragul casei, era limpede că tipul îl 
devastase, îl jăcmănise, cutreierase toate subsolurile, toate 
ascunzişurile fiinţei lui şi nu-i mai lăsase decât o marfă de schimb 
ofilită, demnă de dispreţ. Acum purta hainele acelea, care nu-i 
veneau, care nu fuseseră croite pentru el, pe care sufletul lui le 
refuza, şi prietenul meu îmi apărea ca un neomoscut. 

Am intrat în curte şi m-am apropiat de el. 
– A, tu erai? s-a mirat fără entuziasm. Am crezut că te-ai 

curăţat. Ce mai faci? 
Blazarea din vorbele sale şi, mai ales, întrebarea lui, de un 

convenţionalism respingător, m-au descumpănit. Era limpede că nu 
se bucură deloc de vizită. Nu mă aşteptase şi nu dorise să mă revadă. 
Ba chiar crezuse (poate sperase) că m-am „curăţat”, probabil şi 
pentru faptul că eram singurul martor din oraş al acelei tinereţi 
entuziaste şi pline de promisiuni, pe care o abandonase. Îi era, oare, 
ruşine de mine? Mai degrabă mi se părea că-i e ruşine de el, fiindcă 
eu, prezenţa mea îl determina să-şi reamintească acea pantă, pe care 
a coborât în ultimii ani, să compare prăpastia dintre aspiraţiile sale 
de-atunci şi realitatea pe care a acceptat să o trăiască, compromisul 
pe care l-a făcut cu sine, vânzându-şi ceea ce era mai uman, mai 
înălţător şi mai sfânt într-însul. 

– Ce vrei? mă întrebă, văzând că încerc să-mi fac loc pe 
lângă trupul său, postat în prag, şi să intru în casă. 

– Nu-i mai comod să stăm, puţin, pe două scaune şi să ne 
privim ca doi prieteni, care nu s-au întâlnit de-atâta vreme? 

Mă cerceta cu privire aspră, respingătoare. 
– Nu-ţi dau voie în casă. Dacă vrei să stăm de vorbă – deşi 

nu pricep ce am discuta – putem să vorbim şi-aici. Dacă eşti obosit, 
pentru ce ai mai venit, de ce n-ai rămas să te odihneşti acasă, la tine? 

Nu m-aşteptasem la o astfel de întâmpinare. Ca să-l pot 
vedea, am tras-o pe Raluca pe sfoară – premieră absolută în căsnicia 
mea. Dacă e cineva care susţine că-şi înşeală, cu seninătate şi fără 
nici un regret, nevasta, eu unul nu-l cred, sunt sigur că se preface. 
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Chiar şi aceia care şi-au transformat căminul într-un teatru 
permanent de şicane reciproce au nostalgia cuibului lor, când sunt în 
afara casei, fie şi numai la doi paşi de ea. E o ipoteză verificată de 
mine. Cu atât mai mare este culpa aceluia – în speţă a mea – care 
încalcă nişte legi de convieţuire stabilite şi acceptate de comun acord 
cu soţia, chiar când o face cu scopul nobil de-a salva o prietenie. 

De riscurile mele nu-i păsa amicului. De pe pragul unde sta 
cu picioarele răşchirate, ca să nu mă pot strecura dincolo de el, mă 
privea în creştet şi, uitându-mă în ochii lui, m-am văzut o gânganie 
minusculă, de care şi mie mi s-a făcut silă şi am întors, brusc, faţa 
spre un gândăcel ce se căţăra, prevăzător şi cu frică, pe tulpina unui 
arbust de-alături. Am luat în mână mica vietate şi-am ţinut-o pe 
palma deschisă, până şi-a luat zborul spre cine ştie unde. 

Mi-era milă de omul acesta prăpădit, care eram eu, primit cu 
ostilitate şi dispreţ de unicul său prieten. Văzând faţa dură, de câteva 
zile nerasă, a amicului meu, am sesizat, dincolo de răutate, o 
suferinţă, pe care încerca să şi-o ascundă. Colţurile gurii îi erau 
prăbuşite spre barbă, gata să-i cadă la picioare, iar la tâmple i se 
ţesuse un evantai de pliuri, ale cărui raze se pierdeau în perciunii 
argintii. Mi-am reproşat că am putut să mă înduioşez de soarta mea. 
Venisem la el nu ca să mă bucur de revedere, ci să mă interesez ce 
greutăţi are şi dacă are nevoie de ajutorul meu. 

Omul îmi ascundea, aşadar, ceva. Crezusem că nu mă lasă în 
casă, fiindcă vrea să-şi bată joc de mine şi de sentimentul cald şi 
profund, cu care am intrat în ograda sa; în realitate, el vroia să-şi 
ascundă, de privirea mea curioasă, suferinţa pe care şi-o închisese 
între patru pereţi, o suferinţă în captivitate, în colivie, păzită cu 
spiritul lui de cerber, apărată ca să nu i-o răpească cineva, fiindcă şi 
ea, această durere, era a lui şi ţinea la ea ca orice proprietar care se 
respectă şi nu voia s-o împartă cu nimeni, pentru că, probabil, îi mai 
rămăseseră puţine lucruri pe care să le considere „ale sale”. 

Odată clarificat asupra situaţiei de fapt, trebuia să acţionez 
strategic. Fulgerător, mi-am făcut o socoteală a ceea ce trebuia să 
întreprind, în cele mai mici amănunte; mi-am schiţat, cu rapiditate de 
computer, planul de bătaie. Ora H sosise. Deci, înainte! Am pornit să 
fac ocolul casei. Clădirea n-avea geamuri. Abia în spatele ei am 
descoperit o fereastră, una singură. Era, însă, amplasată atât de sus, 
încât îmi era imposibil s-ajung la ea fără o scară. Prietenul meu, 
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rămas în prag, nu mă mai interesa. Am chemat cei l0-l5 copii, care 
cutreierau curtea, şi le-am cerut să se aşeze „capre” suprapuse. M-am 
folosit de acest postament viu şi am izbutit s-ajung la pervazul 
putrezit al ferestrei, care abia mai ţinea sticla-n balamale. Nu mi-a 
fost greu să desfiinţez ramele de lemn: le-am aruncat, bucată cu 
bucată, aşchie cu aşchie. Ochiurile de geam le-am sprijinit de 
crenelul acela de zid, care, mai înainte, fusese fereastră, şi am privit 
în interiorul întunecat al odăii. Ceea ce mi s-a prezentat privirii m-a 
îngrozit. În primul rând, lipsea orice element de mobilier. Nu vedeam 
nici un cuier măcar. Pe podea erau aşternute, în dezordine, nişte ţoale 
vechi şi peticite, care ţineau loc de covoare şi de pături, în acelaşi 
timp. Abia după ce am sărit înăuntru, am descoperit că nu eram 
singur în odaie. Într-un colţ, şedea întins un om. Era acoperit cu o 
foaie de cort, care, la prima vedere, mi-a făcut impresia că-i o 
învelitoare de tablă. M-am apropiat. Dormea. Aplecându-mă spre 
faţa lui, i-am simţit respiraţia fierbinte. Avea febră. Când m-am 
obişnuit cu semiîntunericul camerei, am înţeles că aveam în faţa mea 
o femeie. La tâmpla dreaptă i se zbătea, disperat, o venă ascunsă sub 
pielea transparentă – singurul semn că bolnava trăia. „Iată ce-mi 
ascundea, deci, amicul meu, mi-am zis. Iată pentru ce se încăpăţâna 
să mă trateze cu ostilitate, ca să mă ţină la distanţă!”. Încadrată de un 
păr negru bogat, revărsat din belşug pe pernă, faţa bolnavei era 
palidă şi trăsăturile ei îmi aminteau de nu ştiu ce capodoperă a unui 
pictor renascentist. Sub foaia de cort, trupul îşi trăda formele şi, deşi 
slăbit, el păstra armonia şi proporţiile idealului feminin, visat 
obsedant de marii cântăreţi în daltă şi penel ai corpului omenesc. 

– Cum de ţi-ai permis să pătrunzi ca un tâlhar în locuinţa 
mea? m-a întrebat stăpânul casei, care a intrat, închizând uşa după el 
(ceea ce nu prevestea o discuţie paşnică). 

– Greşeşti, i-am replicat cu sânge rece. Am venit ca un 
prieten. Am vrut să intru pe uşă, ca în orice casă onorabilă, dar tu, 
încălcând regulile elementare ale ospitalităţii, mi-ai interzis. Vina 
mea nu este aceea că am sărit pe fereastră, cum consideri tu, ci că    
n-am venit mai din timp. N-ai mai văzut oameni să intre pe fereastră, 
fără să aibă numaidecât gânduri necurate? Când s-aprinde o casă, pe 
unde intri ca să... 

– Casa rnea nu arde! 
– Ţi-am dat numai un exemplu, tu nu-l lua decât ca simbol. 
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– Ce vrei de la mine? 
Era întunecat ca pământul care aşteaptă furtuna. 
– Nu vreau nimic. Ce-aş putea să vreau, ce-aş putea să-ţi iau 

din lipsa asta totală a ta? Am dorit să ştiu ce mai faci. Sunt doar 
prietenul tău, am dreptul să mă interesez, când pot, de soarta ta şi 
nimeni, nici chiar tu, nu-mi poate răpi acest drept!... 

Cam aşa a decurs dialogul dintre noi. El voia râcă, mă aţâţa 
şi se autoaţâţa, iar eu îi dejucam intenţiile şi-l obligam să se 
dezumfle. Asta, până când a obosit şi el, am obosit şi eu, şi mi-a zis: 

– Dă-mi o ţigară. 
N-aveam. Nu fumez. De mult nu mai pun ţigara-n gură, mai 

precis de când am făcut radioscopie pentru certificatul de căsătorie şi 
mi-am văzut, pe clişeu, plămânii înotând într-un nor alburiu: „Ce-i 
asta din jurul lor?”, am întrebat nedumerit pe radiolog. „Fum, ce să 
fie? Crezi că-i ozon?”. Deşi am văzut, alături de el, o ţigară arzând în 
scrumieră, vorba răstită a medicului m-a pălmuit, pe parcă mi-ar fi 
cerut socoteală: „De ce fumezi, mă, neisprăvitule, vrei să mori, nu 
vezi că abia ţi se mai ţin oasele în încheieturi?”. 

Prietenul meu mi-a scos un Kent dintr-un pachet neînceput, 
ce-l avea în buzunar, şi s-a aşezat direct pe duşumea. M-am aşezat şi 
eu, exact în aceeaşi poziţie (mă săturasem să-l contrazic în vorbe,    
n-avea rost să continui starea de beligeranţă prin atitudini; mai ales 
că aveam nevoie de bunăvoinţa lui, să-şi dezlege limba). 

– Sunt la pământ, a început el (şi mie mi-a venit să râd, că la 
pământ şedeam amândoi, n-aveam un scaun sub noi). Dar nu ăsta-i 
necazul meu cel mare. Mă duc tot mai jos, cobor vertiginos, cu toate 
că fac eforturi nu să mă salt, să mă ridic, ci măcar să mă menţin. Nu 
ştiu până unde am să ajung, cât de jos e josul unde mă afund. Mi se 
încreţeşte pielea pentru fiecare centimetru coborât. Dar tu ce faci? 

– Eu nu cobor. Staţionez. Dealtfel, de când mă ştiu – poate-ţi 
aminteşti – tot în starea asta sunt. Drumul rneu e croit numai pe 
orizontală: nici nu urc, nici nu cobor. E cam plictisitor, însă e comod. 

– E bine, e foarte bine, zise absent, privind – prin perdeaua 
fumului, pe care-l eliberase, odată cu un oftat prelung – la femeia 
nemişcată de sub foaia de cort. 

– Cine-i? îl întrebai. 
– E fata mea, mi-a răspuns el slab, abia auzit. O ştii, ai  

văzut-o când era mică. De doi ani zace aşa. 
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– Ce are? 
Nu mi-a răspuns imediat. Au trecut cinci minute şi tot nu  

mi-a răspuns. Mi-am propus să mai am răbdare încă pe-atât. Dacă 
nici în următoarele cinci minute nu va răspunde... Şi-am avut 
răbdare. Exact când s-a încheiat secunda finală a minutului limită, 
parcă bănuindu-mi ultimatumul, se hotărî să-mi răspundă. 

– E grav, zise el. E foarte grav: iubeşte. 
– Nu-nţeleg! am zis nedumerit, de parcă n-auzisem ce-mi 

spusese. 
– Parcă eu înţeleg? Ce ne-ar ajuta, mie şi ţie, dac-am 

înţelege, când boala e în ea, în trupul ei. Nu noi o suportăm, ci numai 
ea, sărmana. Şi uite-o cât e de plăpândă! 

După care începu să plângă încet, parcă numai pentru el voia 
să plângă, să nu-l ştie şi să nu-l vadă nimeni cât e de slab. M-am 
întunecat. M-am uitat lung la chipul fetei. Era liniştită, calmă, nu se 
zbuciuma de coşmaruri. 

– E liniştită – zisei exact ce văzui –, e calmă, nu se zbuciumă 
de coşmaruri. 

– Sigur că nu se zbuciumă. Visează, visează frumos. Şi-n 
visele ei e fericită. Acolo, toate dorinţele i se împlinesc. 

– Ciudat! Şi, dacă-i aşa, ce te nelinişteşte? 
– Cum, nu pricepi! La ea e normală starea de visare. Nu-i 

trează decât din când în când, între două vise. Şi nici atunci nu-şi 
revine complet. 

Auzii fâşâitul aspru al foii de cort. Prietenul meu şi-a dus 
degetul la buze, semn să tăcem chit. După ce s-a frământat puţin, fata 
şi-a ridicat pleoapele. Am putut să văd cu ochii mei ce efect rapid 
avea asupra ei realitatea în care revenea, cu care intra în contact. în 
câteva secunde, sub privirea mea curioasă, chipul i-a devenit o 
veritabilă mască a suferinţei. Era atâta durere pe faţa sa, încât mai-
mai să izbucnesc şi eu în plâns. 

– Unde sunt? a întrebat slab. 
– Vezi? Aşa întreabă întotdeauna, când se trezeşte, îmi şopti 

amicul repede, după care se apropie de culcuşul ei. 
– În caleaşcă, draga tatii, în caleaşcă. Nu te simţi bine? Să-ţi 

mai pun o pernă la spate? 
– Nu, nu mai vreau o pernă! 
– Dar ce doreşti, ce-ţi trebuie? 
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Bolnava n-a auzit întrebarea. Gândurile ei urmau alt fir. 
– De ce nu cântă muzica? 
– Stau la masă lăutarii. O să-nceapă îndată, ai răbdare. 
– Dar Orlando unde-i? A plecat? 
– Cum să plece?! Uite-l colo (şi arată spre mine). Te 

priveşte. 
I-am primit zâmbetul frumos şi cald, în numele acelui 

Orlando, şi i-am zâmbit, la rându-mi larg, uitând de pauzele care le 
am la dantură. 

– Ce frumos eşti, dragul meu! îmi zise ea cu glasul catifelat, 
continuând să mă fixeze cu privirea. 

în momentul acela, am simţit că mă paşte un pericol. Se 
născu în mine un irezistibil sentiment de teamă, pe care, la început, 
nu mi-l puteam explica. Ghemuindu-mă, m-am ascuns în spatele 
prietenului meu. Era o situaţie înjositoare, însă nu mă puteam 
sustrage ei. Laşitatea îmi repugnă şi eu prefer să risc orice, numai să 
evit situaţia penibilă de-a arăta ca un fricos. Atunci eram, însă, 
dominat de starea mea de spirit dezechilibrată, răvăşită de panică. 

– Unde eşti, Orlando? am auzit-o, strigându-„mă" cu durere 
în glas. 

– De ce te-ascunzi, laşule? îmi şuieră, aspru, peste umăr, 
tatăl fetei. Ieşi de după mine, să te vadă, că nu-ţi face nimic. E 
paşnică, nu vezi că nu e-n stare nici într-un cot să se ridice? 

– Nu vreau să ies, nu pot! am răspuns hotărât Ştiu eu ce are 
de gând, lasă! 

Nu ştiam, de fapt, nimic. Nu ştiam nici ce spun. Vorbea 
altcineva din mine, eu nu mai existam ca spirit, fusesem desfiinţat, 
fusesem aruncat din corpul meu, pe care l-a luat în stăpânire, cu 
brutalitate, un invadator. 

– Orlando, dragul meu, vino cu mine! 
– O auzi? Ai priceput, acum? Vrea să mă ia cu dânsa. Şi eu 

nu vreau să mă duc. O am pe Raluca mea şi nu… 
Invadatorul – că nu-l puteam numi altfel – pusese stăpânire 

şi pe memorie, şi pe legăturile mele de suflet cu nevastă-mea. 
– Eşti nebun? Ce-ţi trece prin gând? Nu te ia nicăieri! E 

modul ei obişnuit de-a se minţi, de-a inventa o fericire de care are 
nevoie, aşa cum o vede, aşa cum o doreşte ea. Totul, însă, e fantezie, 
nimic altceva decât fantezie! 
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– Eşti naiv, prietene, eşti naiv! mi se strecurau cuvintele 
printre dinţii ce-mi clănţăneau precum ciocul unei berze, încât 
aproape că-mi acopereau glasul. Tu nu ştii câtă putere e în fantezia 
ei, câtă forţă se ascunde în neputinţa asta aparentă. 

– Lasă, că vine el, draga tatii, o linişti omul, mângâind-o pe 
fruntea asudată, când văzu că nu poate face nimic cu mine. Vine 
sigur, n-avea grijă! N-are unde să se ducă. Tu du-te liniştită, te 
ajunge din urmă, ai să vezi. 

Scâncind şi suspinând, fata adormi, în cele din urmă. 
– Eşti un dobitoc! mi-a strigat, după aceea, omul cu ură. Şi 

mai zici că-mi eşti prieten şi că vrei să m-ajuţi. 
Mi-a venit inima la loc, atunci când m-am asigurat că,     

într-adevăr, dormea. M-am apropiat de dânsa. Cum şedea întinsă, 
chipul îi era luminat de o aureolă stranie şi, dacă n-aş fi ştiut că tatăl 
ei e lângă mine, aş fi îmbrăţişat-o şi i-aş fi sărutat buzele umede, care 
fremătau în somn de dorinţă. Mă simţii, dintr-o dată, apucat de 
braţele vânjoase ale fostului meu coleg şi scuturat cu putere. Mi se 
pare că am primit şi vreo doi pumni, nu ştiu însă precis, n-aş putea să 
jur. Poate că mă izbisem singur cu capul de perete, ferindu-mă, ori 
gândurile mi se făcuseră cocoloş, ca nişte bolovani pietroşi şi mi se 
hurducau în ţeastă. Ambele variante cred că-s plauzibile. 

– Mi-ai intrat ca un tâlhar în casă – îmi zise, cu buzele 
strânse –, nu ca să-mi cunoşti necazul şi să mă ajuţi, cum ţi-ai 
justificat îndrăzneala, ci ca să-mi sporeşti nenorocirea, să mi-o 
amplifici! Asta ai avut de gând! 

– Linişteşte-te, prietene, nu-ţi pierde firea, până nu ştii 
despre ce este vorba, izbutii eu să-i cer, fluturându-mi mâinile ca pe 
nişte zdrenţe, ca să mă apăr. Chiar un condamnat la moarte se bucură 
de dreptul de a-şi exprima ultima dorinţă, dar eu, care... 

– Du-te dracului! mi-a zis, cu cel mai mare dispreţ, pe care  
l-am citit, vreodată, în vorbele unui om. 

După care s-a ridicat, vrând să iasă. M-am ridicat şi eu, 
rapid, şi l-am apucat zdravăn de mânecă. 

– Nu pleca! Stai! l-am implorat ferm. Nu pot să-ţi suport 
dispreţul, nu-l merit, mă nedreptăţeşti! 

L-am liniştit cu greu. Adică nici n-am izbutit să-l liniştesc, 
m-am mulţumit doar cu faptul că a acceptat să mă asculte. Nu i-am 
spus că eu n-am nici un amestec în ceea ce se întâmplă cu mine, în 
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teama mea de-adineaori. Invadatorul mă părăsise (eu mă luai, din 
nou, în stăpânire) şi-mi lăsase, în schimb, în creier, logica lui în ceea 
ce priveşte interpretarea atitudinii mele de mai înainte. 

– Să te-aud! mi-a zis, întorcându-mi spatele şi rămânând aşa, 
cu nasu-n perete, cu picioarele înfipte parcă în podea şi cu braţele 
încrucişate pe piept. Dar, bagă de seamă, nu-ţi las la dispoziţie decât 
cinci minute, nici o secundă în plus! Explică-te, cu ochii la ceas. 

– Tu ai spus că fata ta e paşnică şi eu ţi-am replicat că eşti 
naiv. De fapt, am vrut să spun că eşti prost de-a binelea, dar e în firea 
mea să îndulcesc vorbele... 

– Dacă ai să risipeşti timpul pe care ţi l-am acordat cu insulte 
de-astea, o să ieşi aruncat pe fereastră! A trecut un minut, te 
avertizez! 

Am renunţat la stufărişul vorbelor, n-aveam chef să zbor.   
Şi-apoi, scopul meu era să-i deschid ochii, să înţeleagă motivul real 
al fricii mele de-adineaori. M-am enervat. Poate şi de-aceea am 
izbutit un record al conciziei. 

– Ea voia să mă ia în visul ei, pricepi? Să mă răpească! 
S-a întors cu faţa spre mine. Avea ochii mari, aproape ieşiţi 

din orbite. 
– Cum să te răpească?! Fata mea? 
– Simplu! Cum te-ar lua cineva de braţ şi te-ar purta cu el pe 

unde i-i voia, fără să te întrebe dacă ţie-ţi convine sau nu. Dânsa avea 
nevoie de Orlando şi tu m-ai dat pe mine drept el. Dacă nu m-ascun-
deam după tine, dispăream împreună cu ea. Acum ai priceput? 

Avea o mutră răvăşită şi-mi era milă de el. Oare o fi înţeles 
ceva sau să mă pregătesc să sar pe fereastră? Nu, nu mă privea cu 
ură. Simt cum i se bulucesc ideile-n cap. Doamne, ce zbucium, ce 
furtună trebuie să fie dincolo de fruntea lui! 

– Dacă-i aşa cum zici, a început el rar, după ce s-a luminat la 
chip şi ochii au pomit să capete reflexe fosforescente, înseamnă că tu 
poţi să-mi salvezi fata. 

– Poftim? 
Nu-nţelegeam ce-l apucase. Poate că înnebunise şi nu se mai 

putea controla. 
– Da, da! Numai tu o poţi salva, continuă el să-şi exprime, 

aparent calm, un gând pe care-l trăia în interior, care-l ardea. 
– Ce vrei să spui? 
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Îi tremura glasul, îi tremurau mâinile întinse spre mine, îi 
tremurau buzele şi pleoapele... 

– Ascultă-mă, ascultă-mă cu atenţie... 
Mă apucase de rever şi mă temeam c-o să-i dea de lucru 

Ralucăi, când m-oi întoarce-acasă, cu gulerul de la haină rupt. 
– Tu ai putea să intri în somnul ei, continuă tatăl fetei, să-i 

stăpâneşti visul, să ţi-o subordonezi voinţei tale... 
– Stai, stai, stai! îi frânai eu entuziasmul, care mi se părea 

deplasat şi absurd. Şi eu am fantezie, dar nici aşa! Eu n-am spus 
decât... 

M-am oprit, însă, brusc. În fond, de ce ţineam să-l contrazic? 
Ce susţinea el deosebit de ceea ce-i spusesem eu? Profitând de stopul 
meu, amicul reîncepu asaltul explicaţiilor sale. Eu, însă, o vreme,  
nu-l mai auzeam. Îi vedeam vag buzele agitându-se şi ochii scoţând 
scântei ciudate. Omul acela, pe care-l crezusem nebun şi căruia-i 
dădeam dreptate să-nnebunească, judeca mai profund decât mine, 
care eram normal, care n-aveam nici un motiv să-mi pierd minţile. 

Revenind cu gândul la fată, îmi era din ce în ce mai limpede 
că ea ar fi vrut să mă iubească, poate că, în fapt, mă  şi iubea! 
Lacrimile şi suspinele ei erau pentru mine. Ce-mi pasă că mi-a dat un 
nume străin, de împrumut, dealtfel e şi mai frumos. Deci, nu rnă 
afecta că ea mă confunda cu altul. În imaginaţia ei, îmi putea 
transforma şi chipul, nu numai numele, făcându-l după placul său. 
Extraordinar! M-a cuprins un val de căldură pe care-l simţeam până 
în vârful urechilor. În viaţa mea nu fusesem iubit. Nici nu credeam, 
nici nu speram, nici măcar nu bănuisem că-i posibil să mi se 
întâmple mie una ca asta. Când eram tânăr, de câte ori se ţinea de 
mine o fâţă, o repezeam brutal: „Vezi-ţi de treabă, fetiţo, nu-ncerca 
să mă-nşeli, că nu-ţi merge! Nu mă prind! Dacă vrei să faci, în 
compania mea, o pauză, o punte între două amoruri de-ale tale, sau o 
întrerupere strategică a aceluiaşi amor, te sfătuesc să-ţi cauţi alt 
papiţoi. Eu sunt băiat serios, sobru, ştiu câte parale fac. Şi, dacă nu 
pun preţ pe capacitatea mea de-a suci gâtul femeilor, înseamnă că 
sunt lucid. Şi-apoi, asta-i o treabă a mea, personală! Pa şi pusi!”. 
După care îmi vedeam de drum. Pot să asigur şi să liniştesc pe cititor 
că nici o fată nu s-a sinucis din cauza refuzului meu hotărât şi lipsit 
de politeţe. Nici eu nu eram afectat. Îmi luam soarta aşa cum era, n-o 
dramatizam, nu sufeream din această cauză. Amorul fusese pentru 
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mine o problemă exterioară mie, care nu mă implica. Însă, atunci, în 
casa prietenului meu, când mi s-a prezentat o dovadă atât de 
evidentă, am simţit, pentru prima dată, satisfacţia imensă a omului 
care se ştie iubit. 

– Ascultă-mă cu atenţie, îl auzii clar pe amicul meu, după  
ce-mi reparai sonorul. De doi ani, mi-au intrat o sumedenie de 
medici în casă. Mi-am cheltuit cu ei toată averea. Nu mai am nimic. 
Vezi şi tu, locuinţa mea arată ca o casă părăsită. Băieţii poartă numai 
haine de la vechituri, primite aproape de pomană. Noaptea, sub ţol, 
dorm goi. În puţa goală umblă şi pe-afară,când e cald şi nu le e 
ruşine, deşi au început să fie băieţandri. Cu toate că cinci din doctorii 
care mi-au consultat fata au căzut de acord asupra diagnosticului, 
când a fost vorba să-mi indice tratamentul, să-mi dea reţetă, toţi au 
înălţat din umeri. Ca să mă încurajeze, fiecare din ei mi-a promis că 
va studia minuţios rezultatul observaţiilor sale, după care va reveni 
să-mi prescrie reţeta. Am fost, însă, sigur, de-atunci, că nu se vor ţine 
de cuvânt, după graba cu care se precipitau să iasă din curte. M-au 
asaltat, apoi, o sumedenie de babe, cerându-mi să le arăt lor fata, s-o 
vadă şi m-au asigurat c-o să-l scoată pe dracu’ care se cuibărise în 
corpul ei. S-au jurat că nu-mi cer, pentru asta, nici un ban. Tocmai 
acest lucru m-a enervat, că nu voiau să fie plătite, ceea ce evidenţia 
avida lor curiozitate muierească de-a cunoaşte un fenomen 
neobişnuit. Babele au şi o cooperativă a lor, nu ştiu cum îi zice,     
mi-au trimis, oficial, câteva adrese, chiar şi o somaţie! Un timp, se 
învârteau ca nişte ciori în jurul ogrăzii. Acum nu mai vezi nici o pană 
de-a lor: le-am spus nişte vorbe de n-or să le uite vreme de cinci 
generaţii. 

A oftat şi s-a frecat la ochiul drept, de parcă i-ar fi intrat o 
gâză sub pleoapă. 

– Din toate acestea, înţelegi singur că situaţia mea e 
disperată. Impasul în care mă aflu e fără ieşire. Nu mai am ce vinde, 
ca să plătesc consultaţiile altor medici, dacă ar fi să sper că vreunul 
ar putea să găsească remediul. Ţoalele care mi-au rămas nu mi le ia 
nimeni, pe gratis dacă le-aş da. Sunt nenorocit, fata numai de miracol 
mai poate fi salvată. Şi cum eu sunt un om prea realist, prea raţional, 
nu cred în miracole. Aici e şi o lipsă a mea, că, dacă aş crede în 
minuni, poate ele, sau vreuna din ele m-ar ajuta, aşa cum se întâmpla 
la greci. Dar ce să fac? Aşadar, cu miracolul am terminat! Ar fi 
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trebuit să mă împac cu soarta mea, dar mi-am dat seama că 
resemnarea e o gogoriţă. Nimeni nu se resignează în mod sincer şi 
serios, chiar când ajunge pe buza prăpastiei; toţi au o mie de speranţe 
şi scotocesc îndârjiţi imposibilul, îl disecă la microscop, îi fac 
autopsia si nu cred, nu admit ideea că imposibilul e absolut. Şi speră 
că aceta – imposibilul, adică – trăind în vecinătatea posibilului, nu se 
poate să nu fi împrumutat, să nu fi furat de la el ceva pozitiv, 
eventual numai o celulă, una singură, de care să se lege. În această 
situaţie mă aflu şi eu: cred în posibilitatea de-a afla o celulă din 
Posibil în trupul Imposibilului meu. Şi iată că nu m-am înşelat. 
Această celulă eşti tu! 

– Eu, o celulă? 
– Da, o celulă de Posibil în Imposibil, cum îţi spusei. 
– Mă ameţeşti! 
– Stai jos, ca să nu-ţi pierzi echilibrul şi să ţi se întâmple 

ceva, doamne fereşte, tocmai acum, când eşti cea mai nesperată 
dintre speranţele mele. Tu trebuie să-mi vindeci fata. O poţi face, mai 
mult decât medicii care-au ridicat din umeri şi şi-au luat tălpăşiţa şi 
onorariul. Nu-ţi promit că te plătesc, n-am cu ce, n-am ce vinde. Aşa 
că nu te-aştepta la bani de la mine. Mi-eşti prieten, am văzut. Ţi-ai 
dat examenul prieteniei şi l-ai luat cu brio. Pe acest sentiment mă 
bizui acum, când îţi fac propunerea, când îţi cer, când te rog, te 
implor să-mi salvezi fata. 

– Opreşte-te, amice, i-am zis, că, zău, din atâtea câte spui, nu 
ştiu ce să pricep. Am şi eu numai o minte, şi aia ca vai de ea (numai 
eu o ştiu), n-o pot supune la sarcini peste puterile ei, că ori crapă, 
dacă-i proastă, ori evadează, dacă-i deşteaptă, depinde de momentul, 
de starea de spirit în care se află. A mai încercat, odată, să fugă când 
m-am dus să audiez o prelegere de psiho-socio-bio-fizio-filozofie şi 
am fost nevoit, după a treia frază a oratorului, să o zbughesc afară şi 
s-o scot la aer, că, altfel, ieşea singură şi n-o mai prindeam, intra în 
capul altuia, unde găsea un loc mai comod. Ia-o încet, sistematic, 
fără atâtea introduceri una peste alta. Mie spune-mi concret ce-am de 
făcut, dacă îţi închipui că aş putea, cu adevărat, să vin în ajutorul 
fetei. 

– Mersi, mersi, zise prietenul meu, pe care nu-l ştiam 
cosmopolit, ştergându-şi sudoarea de pe frunte cu o bucată de foaie 
de cort. Îmi pare bine că mă scuteşti de vorbărie. Eşti un om paşnic. 
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Am obosit şi eu, pledând, deşi, ai dreptate, nu era nevoie tocmai cu 
tine. S-o iau metodic. Tu ai putea să pătrunzi în visul fetei mele, în 
realitatea ei cea mai reală, pe care noi, cei mulţi şi înţelepţi (lua-ne-ar 
dracu’ cu înţelepciunea noastră, cu tot!), o ignorăm cu infatuare. 
Deşi, nimeni, în afară de tine, n-ar putea să-i câştige încrederea şi 
autoritatea. Mă-nţelegi acum? 

– Sincer să fiu, încă nu. Dar fii optimist, dă-i înainte! Spune-
mi până la capăt. Că aşa sunt eu, nu pricep nimic dintr-o povestire, 
decât după ce-i ascult sfârşitul. Fraza ultimă, asta-i totul pentru mine. 

L-am descumpănit. Ce să-i fac? În interesul cauzei pentru 
care luptă, las' să sufere! A deschis gura, dar şi-a dat seama că nu-şi 
pregătise nici un gând, pe care să-l exprime, să-l îmbrace-n vorbe, şi 
a închis-o la loc. Gestul s-a repetat. Am înţeles că are nevoie să-şi 
facă ordine la „mansardă” şi i-am venit în ajutor. 

– Nu-mi repeta chestia cu prezenţa mea în visul fetei tale. 
Am priceput-o. Spune-mi numai ce trebuie, după părerea ta, să fac 
eu. Vezi ce simplu e? 

S-a luminat din nou. 
– Ai priceput, deci, că trebuie să te laşi purtat în visul ei,   

mi-a zis el. Trebuie s-o convingi, apoi, să iasă din lumea somnului 
său nenatural, anormal şi să vină aici, cu noi. S-o aduci chiar tu, de 
mână. Să înţeleagă că numai în această realitate, în care ne zbatem şi 
eu, şi tu, poate să fie fericită cu adevărat. Trebuie să ai forţă de 
convingere, să-i dai exemple simple din viaţa ta. Pe tine o să te 
creadă, fiindcă o să te asculte orbeşte. 

Îmi cerea mult. Treaba era încâlcită rău. 
– Pentru asta – zisei eu rar, căutându-mi cuvintele, care 

parcă-mi fugeau din cale –, e nevoie de un singur lucru. 
– Care? sări el. 
– Trebuie să fiu convins că ceea ce-i spun e adevărat. 
– Şi nu eşti convins? 
– Mi se pare că nu. 
– Argumente ai? 
– Destule! 
– Care? Spune-mi-le! 
– Dac-ar fi să mă iau numai pe mine şi-ar fi suficient! Dar 

sunt atâtea altele! 
– Ia-te numai pe tine ca exemplu, să vedem ce spui. 
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– Bine, să zicem că fac aşa cum îmi ceri. Odată ajuns, cu ea, 
în împărăţia visului său, o să arăt altfel, aşa cum vrea ea să fiu: tânăr, 
frumos, deştept... 

– Exact! Şi tu nu doreşti asta? 
– Alta-i treaba, prietene. Uită-te cum arăt eu, cu adevărat! 

Sunt destul de matur, doar suntem de-o seamă, deci, la capitolul 
„tinereţe” am feştelit-o! 

– Nu înţelegi că, acolo, o să fii altfel? Ai suferit, toată viaţa 
ta, de complexe, din cauza mutrei tale! Ai acum ocazia... 

Dar o s-o aduc aici, o să revenim pe pământ, unde efectele 
vrajei vor fi anulate. Şi-o să mă vadă cum arăt cu adevărat, în această 
„realitate fericită”, cum i-ai spus tu. O s-o conving, bun! O să-mi 
încalc principiile de onestitate şi-o voi minţi. Pentru tine sunt în stare 
să fac şi asta. Dar cât va dura starea ei de trezire, când mă va privi pe 
mine, idealul visului său? N-o să mă deranjeze faptul că mă va 
dispreţui şi-i va fi silă de mine, că mă va considera odios, fiindcă am 
fost în stare s-o mint cu atâta neruşinare. Eu o am pe Raluca mea, 
care mă consolează şi-mi ajunge! Înţelegi ce vreau să spun? Fata ta 
nu va sta mult între noi, se va refugia, din nou, în vis şi va fi şi mai 
înverşunată! S-ar putea, după această lecţie, pe care i-am dat-o, să nu 
se mai trezească tot restul vieţii ei. Iată de ce vreau să te conving că, 
aici, nu-i nevoie de o soluţie provizorie, de o vindecare de scurtă 
durată, ci de una definitivă. Am dreptate sau n-am? 

– Ai, fir-ai al dracului, cum să n-ai! 
– Atunci? 
Se plimbă o vreme prin odaie. Eu m-am apropiat de fată şi, 

cu cât o priveam mai rnult, cu atât rni se părea mai frumoasă. 
Doamne, e atâta perfecţiune în fiecare trăsătură a chipului ei! 

– Eşti, totuşi, un tată fericit, ai o fată cum nu se poate mai 
frumoasă! exclamai ca pentru mine, plin de admiraţie, cu un evident 
sentiment de invidie. 

– Ai zis ceva? 
Repetai motamo afirmaţia. El mă privi lung, foarte 

concentrat. 
– Poate n-am auzit bine, fă-mi plăcerea şi mai spune-mi o 

dată, insistă el. 
Nu-l ştiam greoi de cap. Dar, fiindcă fraza mi se înregistrase 

perfect în memorie, o repetai. 
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– Vorbeşti serios? 
Nu-nţelegeam de ce-mi pune la îndoială sinceritatea. 
– Nu mă crezi? mă mirai eu. Uită-te şi tu, dacă, de când a-i 

adus-o pe lume şi până acum, n-ai avut vreme să te convingi. 
Continuă să mă cerceteze tăcut, insistent. Ceva îl nedumerea 

la mine şi nu pricepeam ce. 
– Spune-mi, te rog, o luă el încet, cu diplomaţie, ca un 

procuror abil, care vrea să stoarcă mărturisiri de la inculpat... Dar 
promite-mi că nu te superi! 

– Întreabă-mă orice, fără grijă. 
– Tu eşti, într-adevăr, treaz? 
Asta era! Ce-l făcea să creadă că dorm de-a-npicioarele? 
– Eşti ridicol! Ai putea să stai de vobă cu mine, dacă aş fi 

adormit? 
– Asta gândesc şi eu. Totuşi, mi se pare că... Cum să-ţi 

spun... 
– Ţi se pare că visez, nu? 
– Vezi tu, suferinţa mea, legată de boala fetei, îmi este 

sporită şi de adevărul, dureros pentru mine, ca părinte, că nu-i deloc 
înzestrată, din punct de vedere fizic. Aş putea zice, fără să greşesc, 
că-i urâţică. Nu de florile mărului se complace ea în starea asta.  
Ăsta-i şi motivul suferinţei sale. Afirmaţia ta mă surprinde: eşti omul 
care-o vede frumoasă. 

– E absurd! Zisei, de-a dreptul revoltat. Cum poţi gândi aşa, 
tocmai tu, tatăl ei? 

– Să nu crezi că ţin mai mult la ea din această cauză! Sunt, 
însă, lucid, o văd aşa cum e... 

– Minţi! Dacă eşti sincer, înseamnă că ţi-ai format o optică 
falsă, care denaturează realitatea! 

A râs uşor de mine şi m-a bătut pe umeri. 
– Nu vorbi de optică falsă tocmai tu, prietene, mi-a zis. 

Pentru că exact de această anomalie te suspectez eu pe tine, dar 
voiam să te menajez, să nu ţi-o spun direct. Am, însă, impresia – şi 
de-aia te-am întrebat, mai înainte, dacă eşti treaz –  că te afli şi tu 
într-o stare de vis. Numai că la tine e o altă formă. În timp ce ea 
doarme şi cutreieră lumea ei fantastică, ţinând pleoapele-nchise, tu 
circuli, în aceeaşi stare, printre noi şi ne derutezi, ne determini să te 
considerăm treaz, când, de fapt, visezi cu ochii deschişi. Te-am 
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rugat, de la început, să nu te superi. 
Nu m-am supărat, cum se temea bunul, grijuliul meu amic. 

L-am ascultat foarte atent şi receptiv. Am început să cred că, într-un 
fel, el avea dreptate. Ca o primă dovadă: n-am avut nici un argument 
la îndemână să-l contrazic. Dar nu sunt omul care să cedeze la o 
simplă părere. Aveam nevoie de certitudine, voiam să verific 
personal ipoteza lui teribilă. Cum s-o fac, însă? Am îngenuncheat 
lângă trupul adormit şi am încercat să-mi impun, prin autosugestie, 
să împrumut optica deformată a prietenului meu. Voiam să-i verific 
argumentele, să văd cât rezistă. Cu imaginaţia (de care nu duc lipsă) 
i-am şters fetei chipul acela de madonă, de zână şi am lăsat să apară 
portretul pe care îl ştia tatăl ei. Am repetat acest exerciţiu de câteva 
ori, dar, oricât de apăsat ştergeam, îmi apărea aceeaşi figură pură şi 
delicată. Evident, omul se înşela amarnic. Îmi era milă de biata fată, 
care nu era decât o victimă a erorii tatălui său. M-am întors spre el şi 
i-am spus-o. Am fost chiar foarte brutal. 

– Ia, uită-te mai cu atenţie la ea, mă îndeamnă el, calm, 
răbdător. 

– Toată viaţa aş privi-o şi nu m-aş mai sătura de chipul ei, 
am zis. Crezi că aş putea vedea altceva decât am văzut până acum? 

– Fă-mi şi de astă dată pe plac! Aşează-te, din nou, în 
genunchi, lângă ea! 

Îl ascultai, deşi nu ştiam ce vrea şi mă enerva modul în care 
mă tratează, de parcă aş fi fost un copil. 

– Acum, spune-mi, dacă vrei: nu ţi se pare că o cunoşti de 
undeva? 

– Ce vorbă mai e şi asta? E doar fata ta şi ştii că n-am mai 
văzut-o până acum, decât atunci când era mică şi nu... 

– Totuşi, insită el. Uită-te la ea mai mult şi gândeşte-te la 
întrebarea asta neroadă a mea. Încearcă să-ţi scotoceşti memoria. 
Poate-ţi aduci aminte că ai mai văzut-o. 

– E absurd! E absurd! repetai, cu un sentiment crescând de 
revoltă. 

Prietenul, însă, nu se pierdea cu firea, rămânea 
imperturbabil, cu un zâmbet de îngăduinţă şi iertare pe buze. Mă 
enerva că, nici de astă dată, nu găseam alt argument împotriva lui, 
decât cuvântul „absurd”, care, nici pe departe, nu putea constitui un 
argument. Iată-mă, deci, dezarmat. M-am predat. În starea acesta de 
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prizonierat, i-am acceptat invitaţia, pe care mi-o repeta cu răbdare de 
sfânt. M-am întors la fată. Nu ştiu cât am zăbovit lângă ea. 
Descopeream, uluit, că prietenul meu are dreptate. Într-adevăr, fata, 
care se odihnea atât de profund, de total sub foaia de cort... Da, da! 
Fata aceasta era chiar ea. Era Petronela. 

Apăruse în cale mea o singură dată, într-o clipă pe care, 
oricât mă străduiesc s-o înghesui, n-o pot fixa, nu-i găsesc locul în 
biografia mea Reţin doar că ne-am întâlnit, pe malul unei ape, care se 
zbuciuma lovindu-se de ţărm. Ea m-a privit exact cu zârnbetul cu 
care mă privise, mai înainte, fiica prietenului meu, când se trezise. 
Trecându-şi palma peste obrazul meu, mi-a zis: „Iubitule, ştii că 
amândoi suntem făcuţi unul pentru altul?”. După care a dispărut. 
Poate că n-a dispărut imediat, ştiu că ne-am îmbrăţişat (sau aşa am 
gândit, aşa am dorit eu să se întâmple); că, în loc de-o clipă, cum mi 
s-a părut mie, ea a stat cu mine o zi sau două, sau o lună, nu ştiu. 
Poate fi şi invers: în loc de-o lună, de două zile, ori de-o singură zi, 
să fi stat şi să mă fi privit numai o clipă. Cine mai poate cerceta un 
trecut atât de nebulos, în care realitatea se ameatecă, se confundă cu 
fantezia? Asta, însă, n-are importanţă. Fapt cert este că a dispărut. 
Am căutat-o îndelung şi, în cele din urmă – firesc, omeneşte –, am 
uitat-o. Mă poate cineva învinui pentru asta? 

Nu-mi pot explica faptul c-am reîntâlnit-o atât de târziu şi 
tocmai aici, în casa prietenului meu. Poate că ea de-atunci mă 
visează continuu şi omul ăsta, prietenul meu, crede că-i fata lui. Ce 
mai pot face acum, după atâţia ani scurşi fără rost, inutili şi absurzi 
(ah! iar cuvântul ăsta!), când am depăşit de mult vârsta 
romantisimului? Mai pot, oare, recupera ceva, pot să mai spun că o 
iau de la început, ca şi cum nimic nu s-ar fi schimbat, ca şi cum eu aş 
fi acelaşi de-atunci? Doar pentru Raluca mai sunt aşa cum sunt, ea 
singură îmi iartă şi îmi trece cu vederea totul. 

Ce se-ntâmplă cu faţa mea de-i udă? Plâng? Cum vine asta? 
Mie-mi vine să râd, situaţia e cum nu se poate mai nostimă. Să plâng, 
când trebuie să râd? E abs... Mi se pare că iar sunt vizitat de 
invadatorul meu de-adineaori şi că el mi-a luat cârma sentimentelor! 
De ce dracu’ nu-s lăsat în pace, să fac ce vreau cu mine! Măcar atâta 
drept să am şi eu, dacă... 

Sunt inutil. Am vrut să mă ridic şi să plec din casa 
prietenului meu, înălţând din umeri, cu conştiinţa neputinţei de a-l 
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ajuta şi de a mă ajuta, şi să mă întorc la Raluca, după atâtea ore de 
absenţă, care sigur că i-au creat mult zbucium şi multă nelinişte, 
sărmana. Corpul Petronelei a început, însă, să se mişte din nou, sub 
foaia aspră de cort, şi fâşâitul acela de tablă îmi sparge timpanele. 
După ce s-a întors, sub acoperişul ei neobişnuit, care nu seamănă 
deloc cu o pătură sau o plapomă, fata a deschis ochii. Nu mai încape 
nici un fel de îndoială că-i ea, i-am recunoscut ochii, pe care nu-i 
uitasem de tot, fiindcă erau cei mai frumoşi ochi din lume. M-a 
privit, un timp, drept în faţă, după care, cu acelaşi zâmbet, din spatele 
căruia îmi spusese, demult, că suntem făcuţi unul pentru celălalt,   
mi-a zis simplu: 

– Hai cu mine, iubitule, ce stai singur pe mal? 
Şi am ascultat-o. Am luat-o de mână, am pătruns definitiv în 

visul ei. 
Aşa am dispărut din casă, lăsându-l uluit pe fostul meu coleg 

şi veşnic neconsolată pe Raluca. 
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Un cuvânt ascuns 
 
– Spune-mi un cuvânt potrivit, sinonim al expresiei 

„năpraznic” – mi-a cerut el, de cum am deschis uşa. 
Eu gâfâiam, după atâta cale străbătută pe jos şi, mai ales, 

după urcatul scărilor, până la etajul patru, iar el îmi cerea un cuvânt! 
Abia aşteptam să ajung, să mă aşez în fotoliu sau să mă-ntind pe 
canapea, să stau măcar câteva minute cu ochii închişi, cu muşchii şi 
cu gândurile destinse până la limită, să mor, adică, pentru o vreme, 
spre a-mi reverni... 

Îl înţeleg, nu sunt absurdă: stă la masa lui de scris, de peste 
şapte ceasuri, şi, probabil, de câteva ore se află în pană de vocabular, 
îl terorizează un lapsus stupid, caută un cuvânt şotios, care s-a 
ascuns, unul singur, de care are nevoie ca să se exprime foarte exact 
o anumită idee. Sperase, văzându-mă, c-aş putea să-l scot din impas, 
să-l ajut să-şi urnească din loc memoria înţepenită, blocată. Dar eu 
eram verde la faţă de oboseală, lucru pe care el, în semiobscuritatea 
holului, nu putea să-l observe. Ori n-avea ochi pentru culoarea 
tenului meu de-atunci... 

Venisem să-i aduc prânzul, pentru că el numai la asta nu se 
gândea, deşi era trecut de amiază şi, de la şapte, nu pusese nimic în 
gură. M-a enervat întrebarea cu care m-a întâmpinat, nedându-mi 
răgazul măcar să pătrund ca lumea pe uşă, ori să-i dau bună ziua, 
omeneşte. 

– Ce te uiţi aşa la mine? m-a luat, tot el, la rost, când m-a 
văzut că tac şi că scot cheia din broască cu mişcări greoaie. 

În locul lui, la fel aş fi reacţionat, recunosc, pentru că nu poţi 
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suporta, alături de tine, pe cineva călcând la pas, domol, când tu 
alergi de-ţi iese sufletul, aflându-te în competiţie cu toată lumea, 
inclusiv cu tine. Dar chestia e că nu eram în locul lui, eram pe locul 
meu, judecam după oboseala şi nevoia mea de odihnă. Nu mă 
puteam nici măcar închipui în locul lui. 

– Eu îţi cer un cuvânt – s-a răstit, ca scos din sărite – şi tu te 
faci că nu m-auzi! Am scris sute de mii de cuvinte, la cartea asta, pe 
care şi tu o aştepţi, întrebându-mă, mereu, când dracu’ o termin, că 
te-ai săturat, că ţi s-a făcut lehamite... Şi nu m-ajuţi nici măcar cu o 
vorbă, cu două-trei silabe, acolo, ca să spui că ai pus şi tu nu umărul, 
ci un deget la truda mea. 

Dreptul de-a mă enerva îl aveam eu, nu el. Aveam toate 
motivele, atât pe cele de-atunci, cât şi pe cele acumulate, cu răbdare, 
şi ţinute-n chingi, în aceşti ultimi şapte ani. Numai că eu mă enervez 
tăcând. Când fierb în mine (alţii, în locul meu, de atâta încărcătură, ar 
exploda!), eu tac mâlc. Ascult vulcanul ce-mi clocoteşte în interior, îi 
urmăresc zvârcolirile, aşa, închis în străfundurile mele, şi-mi exersez 
forţa de stăpânire asupra lui, încercând – ca să fiu sinceră – şi o 
plăcere tainică, descoperindu-mă, dovedindu-mă mai tare. Dar pe el, 
pe soţul meu, nu-l interesează, niciodată, ce gândesc şi ce simt eu, 
deşi, fiind omul cel mai apropiat de el, m-ar putea studia şi ar putea 
trage ceva foloase pentru cartea lui, în care – nu ştiu de ce – nu cred 
deloc. Adică ştiu de ce nu cred în ea: fiindcă mi s-a acrit să-l văd, 
permanent, cu condeiul în mână! Eu am vrut să mă mărit cu un 
bărbat, nu cu un scriitor. Poate trebuia să mă pregătească cineva,    
să-mi explice ce deosebire este între un bărbat şi un scriitor, dar n-a 
avut cine s-o facă, fiindcă, aparent, şi unul, şi altul, sunt la fel. 

De când l-am luat, poartă condeiul între degete. La cununie, 
când m-am apropiat de el şi, sub privirile cercetătoare ale celorlalţi, 
i-am făcut semn să mă sărute, el a scos din buzunar carneţelul, în 
grabă mare, şi abia după ce şi-a umplut o juma’ de pagină, a băgat de 
seamă că stau agăţată de gâtul lui şi-i aştept – pentru prima dată în 
condiţii de legalitate şi în public – îmbrăţişarea, pe care o râvnesc 
toate fetele, în situaţia mea de-atunci. „Ce vrei, dragă?”, mi-a zis, 
aproape nervos, privindu-mă cu ochi străini, de parcă nu mă 
cunoştea, de parcă nu mă văzuse în viaţa lui. Şi, când asistenţa a 
izbucnit în hohote şi aplauze (unul, nu ştiu care, neînţelegându-l –   
n-avusese, sărmanul, nici un scriitor în încrengătura arborelui său 
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genealogic – a interpretat în felul lui comportarea mirelui şi a şoptit, 
destul de tare, la urechea unui vecin: „Ce băiat glumeţ a luat Nuţa!”, 
concluzie preluată de toţi, ceea ce mie mi-a convenit), el a revenit la 
realitate şi şi-a făcut datoria faţă de lumea adunată, că, faţă de mine, 
aceea numai datorie împlinită nu mai era (începusem să cred că-mi 
pot permite să am nişte pretenţii). Fiindcă, dacă privirea i se 
reinstalase în ochii aceia, pe care nici eu nu-i recunoscusem mai 
înainte, în schimb, buzele sale erau de cârpă şi aş fi preferat să-mi 
sărut păpuşa, pe care mi-o făcuse bunica, în urmă cu 15 ani, decât... 

N-am veleităţi de eroină de roman, dar cred că l-aş putea 
inspira. Uneori, când îmi apar mie însămi foarte interesantă prin ceea 
ce simt şi gândesc, îl atenţionez, să mă observe. „Ia uită-te la mine 
niţel, Petrică!, îi spun, trăgându-l uşurel de mânecă, în ideea că-i fac 
o surpriză, oferindu-i personajul ideal. El, însă, nu mă vede. Mă 
priveşte, e drept, dar nu vede nimic. Pentru că gândurile şi 
sentimentele, de care sunt luminată atunci, care mă fac să mă 
consider o eroină autentică, nu sunt concrete, nu i le pot servi pe 
tavă, nu i le pot nici arăta cu degetul. I se pare mai interesant 
personajul pe care-l construieşte în imaginaţia lui, în spaţiul acela 
închis, unde numai el îl poate vedea; fiindcă, acolo, probabil că-l face 
aşa cum şi-l doreşte, ca să-i iasă pasienţa în acţiune. „Scriitorul, care 
se respectă, n-are voie să cedeze presiunilor exterioare şi să îngăduie 
să pătrundă în carte orice neisprăvit din viaţă, pentru că i-ar încurca 
socotelile” – îmi spuse el, odată, după ce l-am sfătuit să mai iasă din 
casă, să se-amestece printre oameni, unde va găsi atâtea izvoare de 
inspiraţie, gândindu-mă că poate o să termine, mai repede, romanul 
acesta, care, practic, e calvarul vieţii sale. „Nu vezi cum mă asaltează 
toţi, când ies din bloc? Fiecare vrea să-şi găsească un locşor, fie chiar 
înghesuit, într-o propoziţie simplă ori eliptică, numai să fie acolo, să 
vadă cu ochii lui ce viaţă duc eroii cărţilor, cum se simt ei, alcătuiţi 
din litere înşiruite, ce mănâncă, ce beau, cum rezolvă problemele 
spinoase ale dragostei, în condiţiile impuse de morală. După ce i-ai 
făcut hatârul, ţine-mă, Doamne! Începe să se desfăşoare nestingherit, 
în toată splendoarea caracterului său! Îmi poate da peste cap întreaga 
construcţie a cărţii”. 

Nu-l înţeleg, fiindcă, în viaţa mea, arn scris numai după 
dictare, n-am conceput, din imaginaţie, nici o propoziţie, darămite o 
carte. De şapte ani lucrează la romanul lui şi nu ştiu dacă-l va termna 
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vreodată. M-a trezit, într-o duminică, din somnul meu de după-
amiază, cu o exlamaţie de entuziasm. Nu-mi amintesc ce-a zis, în 
timp ce mă scutura de umăr. „Ai scris cuvântul «sfârşit»?!”, l-am 
întrebat, buimacă şi fericită în acelaşi timp. Visam tocmai ceva 
frumos. Se făcea că eram cu el şi cu copilul în piaţa San Marco. Era 
visul pe care-l trăiesc aproape în fiecare noapte, de când m-am 
măritat, că m-am săturat să visez acelaşi şi acelaşi lucru de şapte ani. 
Şi credeam sincer, văzându-i faţa răvăşită de-o bucurie aproape 
nepământească, o bucurie înspăimântătoare chiar, că a ajuns la liman 
cu truda lui şi că promisiunea pe care mi-a făcut-o, în noaptea nunţii, 
de-a călători în patria lui Dante şi Michelangelo, va căpăta contururi 
reale, se va realiza, adică, într-o ediţie definitivă. El, însă, m-a privit 
c-o căutătură urâtă pentru nepriceperea mea în a-i descifra 
manifestările de fericire şi mi-a răspuns acru: „Ce sfârşit visezi, 
dragă?! Abia acum încep! N-ai văzut cât am orbecăit?”. „Şi ce-ai de 
gând să faci?”, îl întrebai, ridicată într-un cot, cum eram, conştientă 
de ignoranţa mea. Nu mi-a răspuns. Şi-a adunat, de pe birou, vraful 
de dosare, cu manuscrise, şi le-a aruncat pe palier, în faţa uşii. 

Acum, îmi cerea un cuvânt. Nu-i păsa că abia-mi mai 
trăgeam răsuflarea de oboseală. Pentru el e de o mie de ori mai 
important un cuvânt într-o frază decât starea mea de epuizare. 

– Măi creştine, lasă-mă, slăbeşte-mă, nu mai pot îndura, nu 
vezi că-i peste puterile mele omeneşti? 

– Am să mă ţin de tine până la capăt! Nu-ţi dau răgaz nici o 
clipă! Eu asta ştiu: eşti vinovat şi trebuie să ispăşeşti! 

Doi oarneni alergau, unul după celălalt, pe un câmp pustiit 
de-o furtună uscată de toamnă. În jurul lor, se fugăreau, într-un joc 
ciudat, rostogolindu-se, turme nesfârşite de ciulini. Amândoi erau 
epuizaţi. Judecătorul purta un trenci subţire,cu gulerul ridicat, iar 
celălalt era numai în haină, aşa cum fusese surprins, acasă, când 
auzise poarta scârţâind şi-l recunoscuse, privind prin fereastră. 

– Am greşit, sunt vinovat, ai dreptate. Dar de unde ai scos-o 
că, pentru asta, trebuie să ispăşesc o pedeapsă pe care n-o pot 
suporta? Greşeala-i omenească, de-atâtea secole strigă asta în gura 
mare juriştii cei mai autorizaţi. De ce vii cu principii, care au stat în 
picioare, acum câteva milenii? Cine ţi-a dat ţie – om ca şi mine – 
dreptul să-mi sancţionezi faptele? 

– Sunt singurul care ştie adevărul şi trebuie... 
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– Nu eşti singurul, te-nşeli. Suntem doi. Şi eu, şi tu ştim 
adevărul, şi eu, ca şi tine, am dreptul să judec. 

– Tu eşti subiectiv, îţi aperi pielea, judeci doar în favoarea ta, 
pe când eu sunt... 

– Indiferent de poziţia noastră deosebită faţă de pielea mea, 
care e-n joc, amândoi avem, în egală măsură, dreptul de-a lupta 
pentru adevăr, aşa cum îl apreciem noi. Crezi că, dacă-mi judec 
subiectiv şi părtinitor fapta pentru care tu mă condamni, nu am şi eu 
o optică faţă de adevărul nostru? Am, omule, am optica mea. Şi ce te 
face să crezi că optica ta obiectivă e mai dreaptă decât a mea? 

Abia mai vorbea. O pală puternică de vânt era să-l dărâme şi 
s-a redresat cu greu, bălăbănindu-se-ntr-o parte. Era slab şi înalt, 
hainele-i atârnau pe el şi numai umerii, căzuţi şi ei, mai susţineau 
veşmântul îmbâcsit de praf. Pe-amândoi îi usturau ochii şi aproape că 
nu mai vedeau nimic, din cauza pulberii ce se ridica în adevăraţi nori 
de pe mirişte. 

* 
De ce m-o fi apucat tusea şi mă zgârie-n gât? Poate că l-aş fi 

ajutat, căutând şi oferindu-i cuvântul ascuns, ca să termine, odată, 
pentru că munca asta de Sisif ne distruge pe-amândoi şi numai 
căsnicie de oameni tineri nu mai e asta la noi. Dar de ce n-a aşteptat 
să-mi recapăt pulsul normal, să-mi revin din starea de epuizare, cu 
care intrasem în odaie? De ce îşi supralicitează cultul propriei trăiri, 
în timp ce ignorează complet viaţa mea sufletească? Că trăirile 
interioare ale cuiva, în speţă ale mele, îi sunt inaccesibile şi că ale 
sale sunt pentru el la fel de concrete ca şi masa pe care-şi sprijină 
coatele? Dar ăsta nu-i un criteriu, cu atât mai puţin un argument! Am 
impresia că nici nu bănuieşte că, în străfundul fiinţei mele fizice, îmi 
trăiesc şi eu un destin unic, nevăzut şi neauzit – desigur, mult mai 
modest, mai lipsit de ambiţii, mai comun ca al lui, dar, totuşi, un 
destin, şi încă destul de complicat. 

Curios, cum mă ustură-n gât. Şi ochii mă dor, de parcă i-aş 
avea plini de praf. I-auzi, mi se pare că bate vântul... 

* 
– ... Îţi închipui, continuă cel urmărit, după ce tuşi şi scuipă o 

pastă vâscoasă, ce i se adunase pe cerul gurii, îţi închipui că numai tu 
ai dreptate, tu, care ai puterea, iar eu n-am nici un drept să mă apăr? 
Crezi că între obiectivitatea ta şi subiectivismul meu nu există 
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arbitru? În faţa judecătorului suprem, adică a adevărului, amândoi 
suntem egali. E echilibrul natural, legic, dacă vrei, al dreptăţii 
universale. 

– Că eşti deştept, o ştiu! rânji judecătorul, dezgolindu-şi 
dantura înnegrită de praf, de arăta aproape ştirb. Toţi colegii mei au 
refuzat să-ţi preia dosarul, temându-se că o să le întorci pe dos 
logica. Dar cu mine nu-ţi merge. Nu mă las copleşit de admiraţie în 
faţa dovezilor de inteligenţă, pe care mi le oferi. Şi n-am să-mi 
slăbesc încrederea, certitudinea în dreptatea în numele căreia lupt 
împotriva ta. Trebuie să plăteşti şi vei plăti! 

– Ca să fiu sincer, şi eu te ştiu cel mai neînduplecat apărător 
al principiilor rigide, pe care le-ai învăţat doar în litera lor, buchisind, 
nopţile, în facultate. Te-am ocolit şi eu, cât am putut, n-am vrut să ne 
aflăm unul în faţa altuia, pe terenul atât de şubred şi alunecos al 
justiţiei. 

Iar se poticni de un obstacol invizibil şi era gata să vină-n 
brânci. Cel din spatele său îşi înteţi paşii şi distanţa dintre ei se 
micşoră. Omul, însă, îşi reveni şi continuă să alerge, cu genunchii 
îndoiţi, cu braţele atârnându-i pe lângă corp ca nişte mâneci de ciung. 
Scuipă iar, scuipă icnit, de parcă voia să-şi întoarcă stomacul pe dos, 
ceea ce-l făcu pe judecător să-i recomande: 

– Ţine gura-nchisă, că de-aia te-neci! Respiră numai pe nas, 
uite-aşa ca mine! 

* 
– Ţi-am adus mâncare, nu vezi? Se răceşte, i-am spus, 

după ce mi-am adunat puterile. 
– Taci! m-a apostrofat scurt. 
Ce-o fi vrând să spună? Doamne, ce vânt i-afară! Şi de unde 

atâta praf în casa asta aşa de bine închisă şi curată? Poate greşesc că 
respir pe gură şi-mi expun, astfel, direct gâtul la… Şi doar adineaori 
am intrat şi ştiu că e o vreme caniculară. Am mers, pe jos, atâţia 
kilometri, ca el să nu-şi întrerupă şirul ideilor, care i s-or fi înlănţuind 
acolo-n capj. 

Nu s-au pus, încă, autobuze spre cartierul acesta-nou. 
* 

– ...Să zicem că, după conştiinţa ta profesională, 
confecţionată din petice de legi, eu trebuie să ispăşesc, îşi continuă 
omul apărarea, după ce mulţumi urmăritorului pentru sfatul ce i-l 
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dăduse. Dar de ce nu cauţi o măsură omenească, pentru ce ţii, 
neapărat, să-mi dai o pedeapsă, pe care ştii bine că n-o pot suporta, 
slab şi ogârjit cum sunt? Nu-ţi cer să-ţi fie milă. Doar să gândeşti îţi 
cer. Nu pricepi că şi eu am dreptul şi datoria să mă apăr, să apăr, 
adică, flacăra aceasta, care se cheamă viaţă şi care mi s-a încredinţat 
s-o păstrez şi s-o conserv? Nu te las, nu-ţi îngădui să te legi de viaţa 
mea, singura mea proprietate, pe care nu mi-am obţinut-o nici pe căi 
ilicite, nici prin protecţii, ci întocmai cum ai primit-o şi tu pe a ta. 

– Eşti ridicol, nu vezi?! mai zise judecătorul, aflat, acum, 
doar la doi paşi de el. Vorbeşti de viaţa ta tocmai tu, care ţi-ai bătut 
joc de ea, fără răspundere, de parcă ţi-ar fi fost străină, ca de un bun 
ce ţi s-ar fi dat în custodie, de către un duşman, pentru un timp, până 
avea să vină proprietarul. Uită-te cum arăţi! 

Gâfâiau greoi. Simţeau plămânii umflaţi în piept ca nişte 
foale de fierărie. Au intrat într-o lizieră mică şi rară. Arborii, înalţi, 
cu tulpini tinere, subţiri, se frământau într-un zbucium dramatic. 
Furtuna le devora coroanele, golindu-le de ce mai rămăsese din 
podoaba lor verde... Frunzele mărunte se desprindeau de crengi şi 
pluteau în văzduh, într-un joc ilogic şi bizar, până spre prundul 
gârlei. Omul, care abia-şi mai desprindea tălpile de pământ,            
se-mpiedică, din nou, şi se rezemă de tulpina unui salcâm. 
Urmăritorul îl ajunse şi îi înfipse mâna în umăr, ca o cange de oţel, 
mototolindu-i haina. 

* 
Nu vrea să mănânce. S-a bosumflat că nu i-am dat prompt 

cuvântul soliciat şi a fost nevoit să pună, provizoriu, în locul lui, 
puncte de suspensie, în ideea că va reveni asupra textului, mai târziu. 
Avea vreun motiv să se supere? Poate voia şi să iau poziţia de drepţi, 
când şi-a exprimat dorinţa, c-aşa s-a obişnuit! Nu neg că nevoia lui 
de-a găsi cuvântul ce se-ascunsese era reală şi că era firesc să-mi 
ceară mie ajutor, odată intrată în cameră. Asta presupunea să fac un 
oarecare efort intelectual. Dar eram eu, atunci, în stare de asta? Ştia 
ce drum am parcurs şi de temperatura de-afară ştia, pentru că se 
uitase la televizor, aseară, când se anunţase timpul probabil, şi 
exclamase el însuşi uimit: „Auzi, dragă, 30 de grade! Colosal!”. 
Atunci i s-a părut colosal, acum, însă, efortul meu i se părea un fleac. 

* 
Omul legii îşi scoase, cu mişcări încete, roba, pe care-o 



59 

purta, mereu, cu el, în geantă; o îmbrăcă de parcă ar fi oficiat un 
ritual, apoi, răsfoind o carte voluminoasă, se pregătea să citească 
sentinţa necruţătoare. Vântul vuia cumplit, scoţând gemete, venite 
parcă de pe alte tărâmuri, ca şi cum natura însăşi se împotrivea 
actului justiţiar ce se pregătea în câmpul acela cu aspect dezolant, la 
adăpostul arborilor ce-şi izbeau crengile golite, întocmai cum o 
armată de ciungi şi-ar agita protezele. 

– Opreşte-te, opreşte-te! strigă, în momentul acela, cu un 
glas neomenesc, în disperarea ei, victima prăbuşită în genunchi. 

– Nu mă opresc deloc, zise calm judecătorul, luând o poză 
marţială, profund pătruns de importanţa actului pe care-l pregătea. 

– Nu ţie mă adresez, du-te dracului! Te crezi aici de capul 
tău? 

– Ce vrei să spui? întrebă mirat reprezentantul dreptăţii şi 
justiţiei, ridicându-şi privirea de pe foile ce abia rezistau forţei 
vântului, care voia să le smulgă şi să le-mprăştie. Suntem numai noi 
doi aici? Cui te poţi adresa, dacă nu mie? 

– Lui, ăluia care-i deasupra noastră, deasupra ta şi-a mea, 
ăluia care-ţi dictează ţie ce să faci... 

– Mie nu-mi dictează nimeni, să ştii! Eu... 
– Vacs! Tu eşti nimic. El este cel care-ţi conduce voinţa şi 

care-mi rezervă mie această soartă, imposibil de suportat pentru un 
om. 

– Ai înnebunit? făcu ochii mari judecătorul, nepricepându-i 
vorbele. Sau poate vrei să uzezi de-un şiretlic abil calculat, ca să 
scapi! Află, însă, că nu-ţi merge! Despre cine vorbeşti, c-ar sta 
deasupra mea şi mi-ar impune să acţionez? Hai, strigă, strigă cât poţi, 
să văd cine vine-aici să te apere?! 

Şi, atunci, se întâmplă ceea ce judecătorul plin de sine, 
îndopat cu paragrafe şi alineate, nici nu bănuise. 

– Eşti om ca şi mine! reluă apelul disperat victima. Cum de 
n-ai pic de suflet în tine! Ei, tu! Autorule! Îţi închipui că, dacă sunt 
confecţionat, dacă sunt un produs artizanal, creat de imaginaţia ta 
înfierbântată, nu sufăr de dureri omeneşti? Crezi că pot să rezist peste 
puterile unui om normal? 

Ei bine, m-am săturat să tot stau dincoace de uşa blindată, 
inaccesibilă a trăirilor lui. 

– Treci, imediat, la masă! E dreptul meu de soţie să-ţi impun. 
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– Lasă-mă, dragă, -n pace, nu mă cicăli! Nu vezi că am 
treabă? Nu vezi că nu mă pot desprinde... 

– Hei, autorule, nu m-auzi? 
– Te-aud, sunt aici, răspunse el cu glas tare, în timp ce soţia 

lui rămase îngropată în fotoliu, cu palma la gură. Te înţeleg, 
sărmane, continuă el, vrând parcă să acopere zgomotele naturii 
dezlănţuite, spre a se face auzit, în vreme ce pixul îi aluneca nebun 
pe hârtie. Sigur că te-nţeleg! Nu vezi că sufăr şi eu alături de tine? 
Nu-mi vezi lacrimile ce mi se preling pe obraji? Ai dreptate, m-am 
prin în acţiune de tragul tragediei, asta-i boala mea! Şi am pierdut 
măsura răbdării omeneşti! 

– Dacă mă-nţelegi, scapă, gemu surd omul prăbuşit la tulpina 
copacului. 

– Sigur că te scap, gata! 
– Ce-nseamnă „gata"? se agăţă soţia de acest cuvânt, făcând 
eforturi să-nţeleagă ceva din ce se petrece cu el. 
– Cum adică „gata”? întrebă şi judecătorul. 
Şi el răspunse pentru toţi, uitându-se la soţie şi văzându-i şi 

pe cei doi, care parcă începeau să se destrame în decorul acela 
apocaliptic: 

– Am terminat! Mă opresc aici. Uite, scriu vizibil, pe ultima 
filă a manuscrisului: stârşit. 
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Quid prodest? 
 
Nu văzusem niciodată codrul secular de la Armăşeşti şi-mi 

era ruşine s-o recunosc faţă de prieteni. Şi, nu ştiu de ce, eram din ce 
în ce mai des întrebat: „N-ai fost la Armăşeşti?! Vai, cum se 
poate?!”. M-am hotărât, deci, să mă duc, să văd şi eu ce-o fi cu 
pădurea-aia, de se vorbeşte atâta de ea. Curiozitatea mi-a stârnit-o, 
mai ales, zvonul că acolo s-ar fi aciuat şi ar sălăşlui, adunate de peste 
tot, de pe unde-au fost alungate, duhurile vechi ale pădurii. Ceea ce 
mi se părea o scorneală, o bazaconie. 

Era vară, când am ajuns în satul Baniţa, din apropierea 
pădurii. Am tras la primărie şi mai marele localităţii mi-a găsit o 
gazdă, în persoana lui nenea Arvinte, un om de treabă, însă tăcut, ca 
mai toţi bănăţenii – cum aveam să constat mai târziu. El, gazda mea, 
a fost primul om de la care am aflat că pe pădurar îl cheamă Codin 
Boacă şi-i cam sucit. De ciudăţenia comportării lui Codin Boacă    
mi-au vorbit şi alţii din sat, însă nimeni n-a fost în măsură să-mi 
relateze fapte concrete, adică să văd pentru ce apare el tuturor ciudat; 
sau poate că eu n-am insistat ca oamenii să-şi dezlege limba. „Codin 
Boacă? Oho!”, spuneau ei, când aduceam vorba despre dânsul. Atât 
ziceau: „Oho!” sau „Ăla-i un mare scrântit!”. Plecam, deci, în 
întâmpinarea pădurarului, cu o mare doză de curiozitate. 

De mai bine de un an de zile, codrul era închis pentru 
vizitatori. Nu pentru renovare, cum am întrebat eu, prosteşte, 
când am auzit vestea şi m-am speriat, ci pentru ca să se refacă 
sălbăticia, care dă farmecul unei păduri.  Cu mine avea să se 
facă o excepţie şi să fiu lăsat, că patalamaua, cu care venisem, 
purta o semnătură grea. Am ştiut eu ce fac! 
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– Căsuţa pădurarului e ascunsă bine, mă avertiză gazda mea. 
Singur n-ai s-o găseşti, îţi trebuie, neapărat, o călăuză, care cunoaşte 
secretele codrului. Chiar oameni care au mai fost pe la el nu-l 
nimeresc uşor. 

Am avut noroc şi am întâlnit, întâmplător, pe unul din 
nepoţii lui din sat, băiatul unui frate, care, după ce s-a scărpinat lung 
după ceafă, a acceptat să-mi fie călăuză până la casa din pădure a 
unchiului său. 

– Vă duc, însă, pân-acolo şi vă las, n-am timp să v-aştept, a 
ţinut el să-mi condiţioneze însoţirea şi eu am fost de acord. 

N-aveam de ales. Esenţialul era că am cu cine ajunge, că     
n-am să obercăi, de unul singur, prin hăţişuri. 

În seara aceea, am rămas mai mult pe prispa casei lui nenea 
Arvinte. Pădurea se insinua în depărtare şi cine avea o ureche bună 
putea auzi, venind dintr-acolo, sunete ciudate, adică numai cioburi 
din ecourile unor sunete, practic nişte şoapte, pe care nu le puteam 
identifica de sunt cântece de păsări, lovituri de topor ori urlete de-ale 
animalelor. Privind spre pata aceea vineţie, care se întuneca din ce în 
ce, odată cu coborârea înserării, pe care-mi pusesem în gând s-o 
explorez, aveam, nu ştiu din ce cauză, impresia că nu sunt bine venit, 
acolo, că ea, pădurea, nu e deloc bucuroasă de oaspeţi. Nu mă 
atrăgea, nu mă chema prin nimic, dimpotrivă, parcă se strângea, 
parcă se închidea într-însa. Dacă aş fi fost superstiţios, acest 
sentiment confuz, care nu-nţelegeam de unde venea, ar fi trebuit să 
mă determine să renunţ sau măcar să-mi amân vizita proiectată. Dar 
eu n-am prejudecăţi. 

Băiatul, pe numele lui, Emanoil, şi-a pregătit o flintă veche, 
care, după cum spunea singur, nu făcea decât să sperie, fiindcă era 
total ineficientă la vânătoare. Era descleiată rău, se mişca serios din 
încheieturi şi nu vedeam eu cum s-ar putea ochi o ţintă cu ea. Flăcăul 
s-a uitat la îmbrăcămintea mea şi a strâmbat din nas. 

– Altceva n-am, i-am răspuns. 
– Aşa nu se poate, a zis, dând din cap. Vă împrumut eu o 

pereche de pantaloni, strânşi pe pulpe, şi nişte bocanci. 
Până la poalele codrului, ne-a dus tatăl lui Emanoil, cu căruţa 

cu un cal, un fel de şaretă destul de comodă, mai ales că avea o 
suspensie excelentă. Am coborât, după mai bine de-o jumătate de 
ceas de mers, la trap întins, într-un colţ al pădurii, sub un stejar mare, 
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cu coroana ca o uriaşă ciupercă verde. 
– Să vă ţineţi de mine, m-a sfătuit Emanoil. Să nu rămâneţi 

în urmă mai mult de patru paşi. 
Am intrat, de-a dreptul. N-aveam poteci la îndemână, trebuia 

să ne deschidem singuri drum. Originalitatea, unicitatea codrului de 
la Armăşeşti consta în faptul că el exista, de câteva veacuri, în 
mijlocul unei câmpii întinse. Aici, au crescut şi s-au proliferat, fără 
nici o intervenţie din partea omului, toate speciile de arbori şi arbuşti, 
care fac faima pădurilor de munte. Deocamdată, oamenii de ştiinţă 
polemizează pe tema dezlegării acestei enigme, pentru că este, în 
mod evident, o enigmă. Până şi arbuştii, care cresc exclusiv în râpe, 
pe pereţii prăpăstiilor celor mai abrupte, găsesc, aici, condiţii să 
vieţuiască, laolaltă cu celelalte plante, mai mult sau mai puţin 
obişnuite de pădure. A apărut, în ultimii ani, vegetaţia pe care n-o 
întâlneşti decât la înălţimi de peste două mii de metri, ceea ce face 
din acest loc un punct de mare atracţie pentru specialişti. Şi chiar 
pentru amatorii de curiozităţi, ca mine. 

Sub tălpile noastre, iarba înaltă, prin care înotam, ne ajungea 
până la genunchi şi fâşâia plăcut. Tresăream, întotdeauna, când, arar, 
călcam pe nişte crengi uscate, care trosneau. Emanoil avea un 
compas lung şi trebuia să fac efort ca să mă ţin de dânsul, mai ales că 
nu mă simţeam deloc în largul meu cu pantalonii aceia strâmţi şi cu 
bocancii cu talpa de trei degete, cum nu mai purtasem din cătănie. 
Din cauza asta, nu prea aveam prilej să admir decorul, pe lângă care 
treceam, şi, deşi mă aflam în ineriorul ei, pădurea-mi rămânea 
exterioară. I-am cerut băiatului să ne oprim puţin. 

S-a sprijinit de tulpina unui mesteacăn singuratic, subţire şi 
sfios, şi şi-a scos, din buzunar, briceagul, cu care a început să 
descojească, absent, o crenguţă subţire, ruptă dintr-un arbust. Eu    
m-am învârtit puţin în jur, privind, cu mâinile la spate, la coroanele 
înalte ale copacilor şi la ţinuta lor maiestuoasă. Păsărelele             
mă-nnebuneau cu cântecele lor, în toate graiurile, unele ţipând 
strident, înfiorător, altele susţinând partituri de mare virtuozitate 
lirică, sau emiţând doar nişte suspine de efect. Pe-aproape susura, 
discret, un pârâiaş, iar într-o depărtare indefinită se auzea vag, ca o 
amintire de demult, un muget de cerb, care-şi cheamă iubita. Aveam 
noroc de o zi frumoasă, ceaţa matinală se ridica foarte încet, 
nehotărâtă parcă, iar pe vârful firelor de iarbă străluceau mărgele de 
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rouă. Pe alocuri, ieşind parcă în întâmpinarea setei mele de 
curiozităţi, în apropierea unor locuri umede, de unde auzeam goana 
unui pârâu iute, se iriza incredibil câte un fragment de curcubeu, 
care-mi oprea, literalmente, respiraţia de uimire. 

– Mai avem mult? întreb, la un moment dat, în timp ce-mi 
ştergeam năduşeala de pe frunte, înaintând. 

– Nu ştiu, mi-a răspnns Emanoil, continuând să meargă. 
– Cum aşa? m-am mirat eu. 
S-a oprit şi m-a privit. Răspunsul lui îl luasem ca pe o glumă. 
– Să vă explic. Uneori, fac, până la casa lui, o jumătate de 

oră. Alteori, pornind din acelaşi loc, de la acelaşi stejar, de unde am 
plecat acum, fac şi două-trei ceasuri. 

– De ce depinde? Fă-mă să înţeleg. 
– De pădure depinde. Altceva nu pot să vă spun. E o pădure 

foarte curioasă, despre asta o să aflaţi, probabil, mai multe amănunte 
de la unchiul meu. În primul rând, eu nu merg, de fiecare dată, pe 
acelaşi traseu, deşi mă străduiesc. Nici măcar nu mă pot orienta, că 
pădurea asta te derutează la fiecare pas. Vreţi să vă ofer un exemplu? 
Uitaţi-vă aici, la muşchiul de la tulpina acestui copac. Dacă te iei 
după el, zici că-ncolo-i nordul, nu-i aşa? 

– Singur, încolo este, zic eu, uitându-mă şi la busola de la 
ceasul de la mână. 

– Vedeţi, însă, că, după muşchiul de la bradul ăsta modest, 
nordul e în altă parte. Ce spuneţi? 

Am privit tăcut. Aveam dreptate. Acul busolei mele se 
învârtea besmetic şi nu se hotăra să-mi indice o direcţie pentru nord. 

– Dar există şi credinţa mea intimă, a continuat el, aprins, 
că... Ei, dar n-are rost să vă... 

Parcă l-a tras cineva de mânecă, să se oprească, să nu-mi 
facă o astfel de confidenţă nepermisă, aşa s-a dezumflat dintr-o dată. 

– Te rog, am insistat eu, nu te opri, spune-mi. Mă interesează 
foarte mult. 

– N-aş vrea să vă împui capul cu prostii. Dumneavoastră aţi 
venit ca turist. 

L-am apucat de braţ. 
– Să ştii că mă supăr, dacă nu-mi spui, i-am zis. Mă 

interesează tot ce-i legat de această pădure, inclusiv legendele… sau 
chiar prejudecăţile, superstiţiile. Despre ce fel de credinţă intimă 
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voiai să-mi spui? 
Nu se hotăra, ezita vizibil, privindu-şi mâinile. 
– Prostii! a zis el, în cele din urmă. Nu trebuie s-o luaţi în 

serios. 
– Dacă vrei, îţi promit că n-o să iau nimic în serios din ce-mi 

spui, dacă asta te linişteşte. 
S-a hotărât, în sfârşit. 
– Mă refeream la casa unchiului meu, când am... 
– Da, am reţinut că despre ea era vorba. 
– Eu cred, continuă el, apăsând pe cuvântul „cred” şi lovind 

cu pumnul drept în cealaltă palmă, eu cred că această clădire ne 
derutează. 

– Cum asta? m-am mirat. 
– V-am spus să nu mă luaţi în serios. 
– Ia-mi întrebarea chiar în joacă, dar du-ţi, te rog, explicaţia 

până la capăt. 
– Vreau să spun că am, uneori, credinţa că-şi schimbă locul 
casa din pădure a lui nea Codin. 
–Fugi de-aici! am folosit eu, involuntar, o expresie de la noi. 
– Dacă vă spun! Nu vin, prea des, încoace, însă încerc, de 

fiecare dată, să fiu foarte atent, să reţin pe unde merg. Nu pot să calc, 
de două ori, pe acelaşi itinerariu, dar nici nu fac abateri voite de la 
drumul pe care eu îl consider cel mai drept. Şi, cu toate astea, 
diferenţele de timp petrecut pe drum, între o vizită şi alta, nu sunt 
defel justificate. Odată, o găsesc aproape imediat, mi-apare-n cale, de 
cum am intrat în pădure, pentru ca, la vizita următoare, să orbecăi ore 
în şir, până dau de ea. Ce să cred, în cazul ăsta? Sunt cazuri când zic: 
„Hopa, am ajuns! Uite, după arţarul ăsta, este ea!”. Ţi-ai găsit! Nu-i 
nici după ăsta, nici după celălalt, nici după al zecelea arţar. De 
fiecare dată, absolut de fiecare dată, ajung la ea din alt unghi, din altă 
direcţie. 

Am zâmbit. Aştepta de la mine o explicaţie. 
– Treaba este, într-adevăr, foarte interesantă şi nu se poate 

clarifica aşa, una-două. Nu-i exclus ca, în orientarea dumitale, să aibă 
loc, la un moment dat, o dereglare. Explicabilă, justificată de un 
complex de factori. Mă-nţelegi? 

Mă ascultase foarte atent, am dedus după felul cum îşi uitase 
gura întredeschisă. A ridicat din umeri şi a lovit cu piciorul un 
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muşuroi de cârtiţă. 
– Daţi-mi voie, vă rog, zise el. Aţi pomenit de o posibilă 

dereglare în orientare. Dar orientarea-i orientare, dă-o dracului, 
iertaţi-mă. Cum ţi-o poţi deregla? Adică, să mergi înamte şi, la un 
moment dat, inconştient, să te întorci 180 de grade şi să-ţi continui 
netulburat mersul, ca şi cum nu s-a întâmplat nimic? Aşa vă gândiţi 
dumneavoastră? 

– Pot fi nişte unde magnetice, am zis, nişte raze, nişte arome 
cu un efect direct şi puternic asupra psihicului. E o presupunere, 
înţelegi? Oricum, resping din capul locului ideea absurdă, precum că 
locuinţa unchiului dumitale şi-ar schimba, de fiecare dată, locul. 

– Nici eu nu cred în ea, zise flăcăul. Categoric! Cum poţi 
crede o asemenea bazaconie?! Şi, totuşi, vreau – nu vreau, îmi apare 
ca o posibilitate. 

– Ca o posibilitate imposibilă poate! 
– Cam aşa, bine aţi spus. 
Trecuse, poate, mai bine de un ceas, de când intrasem în 

pădure. Soarele se înstăpânise cu autoritate în natură şi, chiar dacă nu 
pătrundea decât cu câteva raze, prin frunzişul copacilor, până la noi, 
căldura lui o simţeam puternică. Înaintam parcă tot mai greoi, dar 
înaintam. Codrul mi se părea, aici, foarte sălbatic. Nu ştiu de ce totul 
era respingător. Crengile copacilor erau foarte contorsionate, 
tulpinile, de asemenea, crescuseră răsucite, curbate, frânte, cu 
nenumărate excrescenţe pe ele, ca într-un proces de evoluţie nefiresc, 
dramatic, iar mărăcinişurile zburlite îmi păreau agresive. Aveai 
impresia că abia te-apropiai de-o ramură ghimpată (şi, aici, toate 
crengile aveau ghimpi), că îţi şi sărea înainte şi te înţepa, fără s-o 
atingi. Mă simţeam, permanent, agăţat. Scăpam de-un ghimpe sau de 
mai mulţi şi intram în alţii, fără să-i observ, deşi eram permanent 
foarte atent. Hainele ne erau pline de ţepi. 

Decorul vegetal din jur mă impresiona. În fiecare nod din 
tulpină eu vedeam un ochi, care mă urmărea. Mă întrebam dacă n-am 
procedat necugetat, luând-o aşa la drum, în doi, neînarmaţi (căci 
puşca de pe umărul lui Emanoil nu putea fi considerată armă în nici 
un caz!). Mi-era teamă, însă-mi plăcea starea asta de emoţie 
continuă, pe care o trăiam. 

În sfârşit, am ajuns, după mai bine de două ceasuri. Locuinţa 
lui Codin Boacă era o căsuţă destul de modestă. Am nimerit în 
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spatele ei şi a trebuit să facem un ocol, prin petecuţul acela de 
poiană, ca să intrăm pe poartă. N-avea deloc ogradă, gărduţul de 
ostreţe, care o înconjura fiind plantat numai simbolic, la mai puţin de 
un metru de pereţi. Construită exclusiv din bârne şi acoperită cu 
şindrilă, locuinţa părea pustie. Nici un alt acaret primprejur. Stăpânul 
nu era acasă. M-am aşezat, trudit, pe prispa îngustă. Emanoil m-a 
lăsat singur. Nu, însă, înainte de-a-mi da ultimele indicaţii: 

– Îl aştepţi aici, că trebuie să vină. În faţa casei, sunteţi în 
siguranţă; n-aveţi de ce să vă temeţi. Doar dacă vă depărtaţi, ceea ce 
nu vă sfătuiesc deloc! 

Codin Boacă a venit târziu, cam după-amiază. M-a 
impresionat la el, de la început, statura. Trebuie să fi avut mai mult 
de doi metri. Faţa-i era nerasă, de câteva zile, şi-i dădea un aer 
oarecum barbar, cu toate că, pe cap, purta pălăria verde, de la 
uniforma de pădurar. Nu părea să se bucure că găseşte un musafir, 
aşteptându-l în faţa casei. La bâiguielile mele de prezentare (mă 
domina, mă intimida înălţimea lui neobişnuită), a schiţat doar un gest 
de salut din cap şi m-a măsurat încruntat. I-am spus că am venit 
exclusiv mânat de curiozitatea de-a cunoaşte codrul acesta vestit şi 
de-a-l întâlni pe dânsul. 

– Sunteţi foarte popular, am ţinut să-i cornunic constatarea 
mea. În jurul numelui dumneavoastră s-a creat o aură de legendă. 

Şi-a desfăcut braţele, cu palmele cât două lopeţi. 
– Uite-mă, ăsta-s eu. În afară de faptul că sunt cel mai voinic 

din zonă, n-am nimic deosebit. N-am nici aripi, nici coarne. Semăn 
cu toţi, inclusiv cu dumneata. 

– Nu chiar! încercai eu o glumă cu oarecare bătaie, într-un 
fel o nadă. Nu sunteţi ca mine! Eu unul n-aş putea să locuiesc într-un 
asemenea codru sălbatic. 

– Sălbatic aţi spus?! tresări el, privindu-mă, dintr-odată, 
grav. 

– Da, am răspuns. E, într-adevăr, sălbatic codrul 
dumneavoastră. Am avut impresia, mai ales în ultima parte a 
drumului, că mă aflu într-o pădure foarte rea. Numai că nu întindea 
braţele să mă strângă de gât. 

– Aşa-i, a încuviinţat el cu tristeţe. E un fenomen care şi pe 
mine mă indispune. Dar, se rupse el brusc din această stare de 
melancolie, mai bine să mergem să explorăm o parte din ţinutul meu 
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„sălbatic”, că doar pentru asta ai venit, nu? 
Pe drum, a început să mi se destăinuie. Am aflat, de la 

dânsul, că a crescut, de mic, în această pădure, împreună cu tatăl lui, 
în timp ce restul familiei locuia în sat. A citit mult, era un autodidact, 
avusese un văr, care îi procura cărţi şi i le aducea cu sacul. Îl 
pasionase latina, o învăţase în mare parte. 

– Vezi dumneata, domnule, eu sunt o părticică din această 
pădure, a zis. Aşa cum e copacul acela, de pildă. 

– De-aceea, oamenii...? 
– Şi de-aceea. Ei sunt obişnuiţi cu pădurari profesionişti, 

care-şi târăsc puşca, de colo-colo, printre copaci. Oamenii nu înţeleg 
că una este să fii pădurar, pentru că ai primit o hârtie la mână, şi alta 
este să ai vocaţie de om al pădurii. Aici este limita gravă a judecăţii 
celor mai mulţi dintre cei „de-afară”. Ei văd pădurea dintr-un unghi 
exclusiv pragmatic. Ea înseamnă lemnul atât de necesar, 
indispensabil la foc sau la construcţii diverse. În rest, ia, acolo, o 
îngrămădire de vegetaţie, care încurcă circulaţia între localităţi şi 
prezintă, în plus, pericolul proliferării diferitelor jivine, ce dau 
târcoale, iarna, staulelor şi coteţelor de păsări. Cam atât. Dar aşa să 
fie oare? Dumneata ce crezi? 

– Sincer să fiu, eu nu cred altceva decât ei. Şi eu sunt       
„de-afară”, nu uitaţi. N-am de unde să ştiu mai mult. Am crescut la 
câmpie. 

Am intrat în desiş. S-a oprit şi m-a privit lung. 
– Ţi-e frică? m-a întrebat. 
– Sunt cu dumneata, am răspuns, şi încerc să-mi fac curaj. 

După ce m-a avertizat, ca şi Emanoil, să nu rămân prea mult în urmă, 
ne-am reluat drumul în interiorul codrului, el înainte, şi eu în urma 
sa. Mergea ce mergea, se oprea, apoi, şi-mi vorbea. Numai despre 
pădure. Am aflat că diferitele animale, care circulă mai mult prin 
preajma casei şi cu care se întâlneşte mai des au câte un nume, pus 
de el, la care acestea reacţionează, când sunt strigate. Codin Boacă 
avea un glas gros, foarte muzical, şi arăta, în totul, ca un adevărat 
stăpân al pădurii. Cu vietăţile pădurii îşi întretaie des drumurile, fără 
probleme, chiar fără nici o emoţie; şi nu că s-ar fi observat reciproc, 
însă au grijă, şi unul, şi celălalt, să nu se deranjeze. I s-a întâmplat, 
frecvent, să-şi atingă haina de blana unui urs ori să-i sară o vulpe 
peste bombeuri. Am observat că dragostea lui pentru aceste fiinţe 
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porneşte dintr-o înţelegere a lui profundă, dintr-o filozofie, aş putea 
spune, după care oamenii şi fiarele au deopotrivă dreptul la existenţă 
liberă pe pământ. 

– Sunt sigur, mi-a spus el, că, într-un trecut foarte îndepărtat, 
când nu se aflase că trupul animalelor are carnea comestibilă, oameni 
şi fiare au trăit ca fraţii. 

Am râs, auzind de o asemenea ipoteză, şi mă gândeam ce-ar 
zice doctorul Cristian, amicul meu, vânător pasionat, duşman 
inveterat al fiarelor, dacă ar auzi o idee ca asta. Cele câteva linii, din 
care se închega portretul lui Codin Boacă, erau cu totul insuficiente, 
pentru ca eu să spun că-i cunosc personalitatea. Eram foarte curios să 
ştiu, de pildă, cum se manifestă el pe plan sentimental, dar toate 
tatonările mele au rămas fără nici un fel de reacţie. Gazda mea 
provizorie din sat, nenea Arvinte, mă informase că se vorbeşte c-ar fi 
câteva femei care-l vizitează, tainic, astfel încât nimeni nu le poate 
urmări. 

Amurgul se anunţa frurnos. Soarele-şi trimitea razele 
roşietice pieziş, gâzele, ca nişte suveici minuscule, ţeseau prin faţa 
noastră o pânză nevăzută şi aveam, uneori, impresia, când ele intrau 
într-o rază luminoasă, că ard, că le-au luat foc aripile. 

– Spune-mi, nu te tentează nişte coacăze? m-a întrebat, la un 
moment dat, Codin Boacă, oprindu-se şi întorcându-se spre mine. 
Am rămas uluit! 

– Sunteţi ghicitor, pe onoarea mea! am exclamat. 
Extraordinar, aşa ceva n-am mai... Ghiciţi şi gândurile, şi dorinţele 
oamenilor! 

– Întâmplător, am câteva coacăze, la mine-n această pungă. 
Poftim, ia câte vrei, numai lasă-mi şi mie vreo două, că m-a izbit şi 
pe mine pofta. 

Era de-a dreptul inexplicabilă această ciudată toană, apărută, 
pe neaşteptate, şi atât de puternică, încât, de dorinţă, îmi tremurau 
degetele ca la un apucat. Am vârât amândouă mâinile-n pungă şi     
le-am scos încărcate. Până atunci, nu ştiu dacă mâncasem aşaceva 
vreodată, însă acum le mestecam cu o poftă de-adreptul nefirească, 
animalică. Şi el mânca tot aşa, ca un înfometat. În timp ce mestecam, 
l-am rugat să-mi destăinuie cum de-a intuit c-aş vrea coacăze. 

Poate aţi descoperit ceva pe faţa mea? am presupus eu, cu 
naivitate. 
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Altceva nu puteam să bănuiesc, pentru că în posibilitatea   
de-a ghici, prin citirea gândurilor, nu cred defel. Era încruntat şi 
părea că nu m-a auzit. S-a aşezat, încet, pe trunchiul aproape putred 
al unui copac, asaltat, devorat de ierburi şi de muşchi, doborât, 
probabil, de doi-trei ani şi lăsat acolo, în acest codru-rezervaţie, de 
unde nimic, nici o surcea nu iese fără o aprobare specială. Şi-a aprins 
o ţigară. Nu-l văzusem, pânâ acum, fumând. 

– Am să-ţi spun o întâmplare, dacă ai răbdare să m-asculţi, a 
început, domol, pădurarul. Acum câteva săptămâni, am simţit, pe 
neaşteptate, o dorinţă grozavă de a mânca afine. 

S-a uitat la mine. 
– Întocmai cum mi-ai spus dumneata, adineaori, că ţi s-a 

făcut poftă de coacăze. Era o tentaţie copleşitoare şi-am început să 
caut, aproape alergând, tufişurile cu afine. Trebuia, neapărat, să 
găsesc, altfel îmi închipuiam că n-am să mai trăiesc! 

Exact cum credeam şi, eu puţin mai înainte, cu pofta mea de 
coacăze, mă gândeam. 

– ...Şi, în vreme ce scormoneam cu privirea pe sub copaci şi 
prin boschete, m-a trăznit în cap o idee, o întrebare adică: „De unde, 
până unde, zic, această poftă tocmai pentru afine, când mie fructele-
astea nu mi-au plăcut niciodată?!”; nu mi-au plăcut nici când le-am 
avut, nici când nu le-am avut. Nu suport gustul lor, asta-i. Aş putea 
spune că am, faţă de ele, o aversiune specială, mi se face greaţă 
numai când le văd, asemuindu-le cu nişte gândăciori. Ce rost avea, 
deci, să vreau, în acel moment, să mănânc afine? Dumneata, în locul 
meu, sunt sigur, la fel te-ai fi întrebat. Dar, probabil, aveai să spui: 
„Asta-i bună! Nu mi-a fost poftă, până azi, dar, dacă acum mi-e 
poftă, trebuie să găsesc, neapărat, fructele şi s-o astâmpăr”. Este? 

– Da, recunoscui eu, asta-i logica după care aş fi acţionat. 

Dumneata n-ai procedat la fel? 
– Închipuieşte-ţi că nu, a zis Codin Boacă, după ce a eliberat 

un nor de fum pe nas. Eu am chibzuit şi am găsit că această poftă 
nechemată, faţă de un fruct care, până atunci, mi-a produs silă, 
această poftă, zic, e suspectă, e foarte suspectă! 

Am râs spontan. 
– Şi pe cine suspectaţi pentru pofta dumneavoastră de afine, 

din ziua aceea?! 
Aveam o pornire spre ironie şi credeam că pe pădurar l-am 



71 

prins cu o fisură în logică, lucru ce-mi dădea o satisfacţie pe care nu 
mi-o mascam deloc. Codin Boacă a aruncat ţigara şi s-a făcut că n-a 
auzit nici întrebarea pe care i-am pus-o, nici râsul meu necuviincios. 

– Am continuat să caut afinele. În cele din urmă, le-am aflat. 
– Şi, intervin eu, cu o secretă satisfacţie, de data aceasta v-au 

plăcut, chiar dacă până atunci... 
– Erau într-un hăţiş, a continuat, pe acelaşi ton, de parcă nu 

m-auzise. În preajma afinelor erau multe vrejuri, tulpini târâtoare, 
încărcate de ghimpi, de mure, de măceş şi de alte plante banale. Ca 
să ajung la afinele mele, aveam şi un fel de culoar de trecere foarte 
îngust, abia schiţat doar, prin care, chiar dacă nu încăpeam, fără să 
ating crengile respective, puteam să mă strecor, dându-le în lături, 
una câte una. Dar faptul că mi s-a părut suspect gustul acesta spontan 
pentru afine, m-a făcut să nu mă grăbesc să le culeg. Mai era un 
motiv pentru care nu m-am grăbit să mă vâr în tufiş: aveam pe mine 
un pulover de mohair foarte frumos, primit chiar atunci, de la cineva, 
pe care n-avusesem timp să-l dezbrac, acasă. În ghimpii aceia, eram 
sigur că ar fi urmat să-l scarmăn atât de mult, încât n-aveam să-l mai 
recunosc. Şi pentru ce? Pentru nişte afine? Aşa am judecat şi am 
plecat spre casă. 

– ...în gură cu aceeaşi poftă aprinsă pentru afine, am ţinut eu 
să completez. Aţi rezistat, deci, tentaţiei. 

A tăcuit o clipă, mi-a aruncat doar o privire piezişă şi a 
continuat. 

– După ce-am mers vreo câteva zeci de paşi, mi-a trecut 
complet, de parcă niciodată nu voisem să mănânc afine. Ei, ce zici de 
asta? 

– Foarte interesant! remarc sincer. 
– În schimb, am simţit în gură o poftă, de aceeaşi intensitate, 

pentru mure. „Ei, asfa-i bună!”, am zis tot eu şi am plecat, încet, să 
caut murele. Eram mânat nu numai de pofta, de dorinţa respectivă, ci 
şi de curiozitate, de-acum: „Ia să vedem, îmi ziceam, murele unde 
mă aşteaptă!”. Mergeam, din instinct, într-o anumită direcţie, pofta, 
gustul mă conduceau spre mure. În timpul acestei deplasări, aud, 
dintr-odată, un urlet de fiară răpusă. Recunosc glasul unui urs. O iau, 
într-acolo, la goană. Când am ajuns, un ursuleţ de statură mijlocie 
zăcea într-un hăţiş foarte des de plante târâtoare. Trupul lui era 
înfăşurat în vrejul murelor. 
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– Vreţi să spuneţi că... 
– Nu vreau să spun nimic, ascultă, te rog, mai departe. Am 

asociat, atunci, fulgerător pofta mea de mure cu aceea de afine, de 
mai înainte. Nu m-am gândit să trag vreo concluzie pripită, ci am 
alergat, m-am întors, adică, într-un suflet la afinişul de unde 
plecasem. 

– Şi ce-aţi găsit? am întrebat dintr-o singură respiraţie, 
văzând că s-a oprit, căutându-se în buzunare, după o altă ţigare. 

– M-am aşezat la pândă, asta am făcut, mi-a răspuns simplu. 
Dar unde dracu’ mi-am pus ţigaretul?! A, uite-l! 

– La pândă?! nu înţelegeam eu. Ce, pe cine să pândiţi? 
Dar el s-a făcut, din nou, că nu m-aude şi a continuat, după 

ce şi-a umezit, cu limba, ţigara. 
– M-am mascat bine, ca să pot vedea, dar să nu fiu observat. 

Am stat, acolo, cu răbdare, cred cam două ceasuri bune. Până când 
am văzut că se-apropie o scroafă, cu câţiva godaci măricei. Am 
bănuit că şi ei veniseră, mânaţi de-aceeaşi poftă de afine, fiindcă 
păşeau întins, ca traşi cu aţa. 

Mi s-a oprit respiraţia, ascultându-l. 
– Am văzut cu ochii aceştia, dragul meu, cum s-a întâmplat 

totul. 
Simţeam că pupilele mi s-au mărit în cap. Codin Boacă s-a 

ridicat în picioare, i se părea că nu-i suficient de convingător prin 
vorbe şi-a-nceput să s-ajute de gesturi, de mişcări. Retrăia, cu 
intensitate, scena. 

– A pătruns unul, pe culoarul acela îngust, pe care refuzasem 
eu să intru, de teama de-a nu-mi scărmăna flanela de mohair. Întâi,  
s-a aninat într-un ghimpe. Apoi, ferindu-se, vrând, adică, să scape de 
ăla, s-a dat la o parte. Aici, îl aşteptau alţii, mai vânjoşi. A vrut să 
scape şi de ăia... Am observat că, la un moment dat, a încercat să se 
tragă înapoi, dar hăţişul îl strângea, îl trăgea, îl forţa să înainteze. Şi, 
tot aşa, până ce a fost înfăşurat, din toate părţile, de aceşti ţepi 
vegetali. În câteva rninute, a fost imobilizat. 

– Fantastic! Mi-am exprimat eu, profund mişcat, uluirea. 
Într-adevăr, incredibil. 

– Ceea ce nu ştiu eu, ceea ce vreau să aflu este cum a izbutit 
hăţişul acela să-1 ucidă pe animal, atât pe puiul de mistreţ, cât şi pe 
cel de urs. Care plantă şi cum face capătul? Vrejurile acelea aveau 
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rolul să imobilize trupul prins în capcană. Dar animalul era mort şi 
nu poţi fi atât de naiv, să crezi că murise de frică. Am studiat, 
ulterior, cadavrele. Am distrus, cu toporul, în întregime, cu 
duşmănie, cu ură, tufişurile în care zăceau fără viaţă cei doi pui. Am 
constatat că, la gât, fiecare din victime avea o incizie foarte mică, o 
înţepătură doar. Atât. Nici o picătură de sânge, însă. 

A pus mâna pe umărul meu. 
– Ei, acum, după cele ce ţi-am spus, hai să facem o mică 

plimbare! 
M-a apucat de braţ, conducându-mă cu fermitate. 
– Mai aveţi câteva coacăze? Aş mai vrea... 
Mi se uscase cerul gurii de poftă. 
– Regret, nu mai am. Îţi recomand să te-nfrânezi. 
– Unde mergem? întreb eu, împiedicându-mă şi fiind gata-

gata să cad în nas. 
Nu mi-a răspuns. Îi observam încordarea din felul în care mă 

strângea de braţ. La un moment dat, s-a oprit brusc. 
– Psssst! mi-a suflat, ţinându-mă cu degetele ca într-un 

cleşte. 
Am tăcut, înfricoşat, şi am rămas, ca şi el, încordat. Abia 

după o vreme, am băgat de seamă că-şi îndreptase privirea spre un 
anume loc, în care eu nu distingeam nimic deosebit. 

– Ce-i acolo? am întrebat în şoaptă. 
– Hai mai aproape, să vedem. 
Paşii lui erau anormal de prudenţi şi nu i se potrivea situaţia 

asta. Parcă ne aflam la o pândă. Mi-am amintit că-n copilărie 
plecasem, odată, cu tata la raţe... 

– Uită-te-acolo! m-a îndemnat, când am ajuns lângă un 
boschet. Vezi ceva prin mestecănişurile alea? 

– Sigur, zic eu. Parcă-i o căprioară culcată. Nu mişcă. Să fie, 
oare, moartă? 

– Acum, spune-mi, dacă ai fi auzit de la cineva, nu aici, ci în 
altă parte, în afara acestei păduri, povestindu-se despre aceste 
întâmplări în serie, ai fi crezut? 

– Nu, categoric! am recunoscut. Nici nu-mi vine să cred    
că-i... Cum e posibil, am continuat să mă menţin, fără voia mea, în 
acea stare de uluire. Am auzit de plante insectivore, cum e roua 
cerului, de exemplu, care prinde muştele printr-un anume sistem de 
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capcană, dar capcanele acestea sunt însuşi trupul lor, organizat 
special ca un complex mecanic foarte ingenios. Am auzit şi de alte 
plante carnivore... Dar, în cazul acesta, e mult mai mult decât o 
simplă capcană! 

– Da, e un complot foarte bine pus la punct, mi-a completat 
gândul pădurarul. Întâi, că prin aerul pe care-l respiri, ţi se injectează 
pofta pentru un fruct oarecare, ce se găseşte pregătit în interiorul 
capcanei vii. Eşti chiar dirijat spre fructul respectiv. Şi-apoi         
uită-te-aici, la aceste plante, ce vezi? Vegetaţie inofensivă, pe care-o 
poţi ferfeniţi cum vrei, doar cu briceagul. Cine-şi poate închipui că 
acestea fac parte dintr-o conjuraţie, pusă la cale anume ca să fie 
asasinat cineva? 

A oftat greu şi a rămas, apoi, un timp, tăcut. Eram foarte 
afectat de ceea ce auzeam. 

– Şi acum, ia aminte bine la ceea ce-ţi spun eu. 
Nici nu clipeam. 
– Ai priceput, cred, că, dacă nu rezistam la tentaţia de a 

mânca afine, aş fi fost eu în locul puiului de mistreţ, da? 
– Dar această concluzie mi se pare... am încercat să-mi 

exprim, tremurând, un gând, care nu se-nfiripase cum trebuie. 
Şi-a mai scos o ţigară şi a aprins-o încet. Degetele lui aveau 

un tremur, care-i făcea mişcările nesigure. Vântul se înteţise, între 
timp, şi copacii începură să-şi frământe crengile deasupra noastră. Pe 
cer se vânzoleau nori întunecaţi, care acopereau, pentru răstimpuri 
tot mai îndelungate, faţa soarelui. Se anunţa furtuna. 

– Este primul caz de conspiraţie vegetală, pe care-l cunosc, a 
zis. Şi mă intrigă pentru că pădurea, acest loc al meu de refugiu, la 
care ţin, pe care o iubesc cu toată puterea fiinţei mele, această 
pădure, deci, a început să fie rea. Chiar dumneata observaseşi, venind 
încoace, aşa mi-ai spus, că are ceva sălbatic în ea. Pădurea mea, 
domnule, încearcă să-mi întindă curse! 

Această ultimă frază n-o vorbise, o tunase. 
– Ţi-am mai spus: nu cred că pentru puiul de mistreţ, pentru 

urs ori pentru biata căprioară s-a organizat cu atâta artă acest 
complot. 

Striga, de-acuma striga, nu mai vorbea, de parcă urmărea să 
fie auzit de cineva. 

– Observ, sunt sigur că se urmăreşte nici mai mult, nici mai 
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puţin decât nimicirea, exteminarea mea. Şi mă-ntreb de ce? Cui 
foloseşte moartea mea? Cine-i interesat ca eu să nu mai fiu? Quid 
prodest? 

Vorbea neîntrerupt şi făcea spume în colţurile gurii, nu se 
mai controla. 

– .. .Nu pot să mă liniştesc, eu ştiu să lupt, dar vreau să văd 
inamicul în faţă, să-l identific. Aşa n-am cu cine mă răfui! Am trăit 
cu credinţa, prietene, că, aşa cum iubesc eu natura asta atât de 
diversă, şi ea mă iubeşte pe mine. Am avut şi dovezi nenumărate, 
dacă nu de dragoste, dar, oricum, de simpatie. Mă puteam culca în 
orice loc, fără teamă că mi se va întâmpla ceva. Şi, acum, îţi dai 
seama ce concluzie sunt obligat să trag? 

– Linişteşte-te, mă simt eu dator să intervin, considerând că 
pădurarul are nevoie de ajutorul meu şi că nu trebuie să mai stau 
pasiv. De ce te enervezi? Ai prins firul, ai observat mişcarea, gata! 
Ai dejucat complotul! Dacă ai ajuns până acolo, să crezi în aşaceva... 

– Dar eu mă întreb de ce? Quid prodest? 
– Ce însemnătate mai are, dacă… 
– Are, cun să nu aibă! Dacă a căzut, dacă n-a reuşit acest 

sistem de capcană, nu înseamnă că a căzut complotul în sine! Nu! 
Complotul există. Se va inventa alt sistem de cursă, mai al dracului 
de abil şi de bine pus la punct, mai sigur. Cine ştie cum va fi aceasta! 
Dar să zicem că şi pe ăsta îl voi descoperi. Conspiraţia este ocultă 
(fiindcă îţi dai seama că nu lucrează cu mijloace cinstite, ci uzează de 
forţe cu care eu nu mă pot lua la trântă), această conspiraţie, ori 
conjuraţie, cum vrei să-i spui, rămâne în picioare şi va fi poate din ce 
în ce mai aprigă. Va găsi, până la urmă, acea armă secretă, pe care  
n-o voi putea evita. Îţi dai seama ce-nseamnă asta? Că eu, în acest 
codru, unde mă socotesc drept stăpân, voi fi mai rău decât un iepure, 
mă voi teme şi de umbra mea. Voi fi un vânat, care are mereu frica 
dezumanizantă că-i fugărit, care s-aşteaptă, la fiecare pas, să       
cadă-ntr-o cursă, permanent speriat, de vor râde şi jivinele de mine! 
Or, nu ăsta-i locul şi rolul meu aici, printre aceste vieţuitoare! Sunt 
om, înţelegi, eu nu sunt lighioană, care poate fi hăituită; nu vreau   
să-mi compromit specia. 

Vocea i se îngroşase şi mai mult, îi venise sângele-n faţă, şi 
se schimbase profund. 

– Cineva anume are tot interesul ca să dispar. Nu toată 
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pădurea. Numai cineva. Cine este, vreau să ştiu! Quid prodest? 
Şi-a ridicat braţele spre nori şi a început să strige, cu vocea 

tunătoare, acoperind vuietul naturii, care se înteţise: 
– Quid prodest? Quid prodest? Quid prodest? 
Şi glasul lui se multiplica în ecouri, se transforma în 

reverberaţii şi aveam impresia ciudată (mi s-a ridicat părul măciucă 
în cap) că toată pădurea, şi, împreună cu ea, natura însăşi participă la 
drama pădurarului. Furtuna creştea, însoţită fiind de o ploaie aprigă, 
rea, care te izbea în faţă, vrând să te pătrundă, parcă era o ploaie cu 
gloanţe. Fulgerele spintecau cerul, tunetele răscoleau abisurile 
nevăzute şi se amestecau în glasul disperat al lui Codin Boacă, 
stăpânul codrului de la Armăşeşti, care căuta răspuns la cea mai 
dramatică dintre întrebări: cine avea nevoie de moartea lui? Omul 
părea că-şi pierduse minţile şi eram înspăimântat. 

N-am mai putut rezista. Eram conştient că numai lângă 
dânsul mă aflu în siguranţă, însă groaza care pusese stăpânire pe 
mine nu-mi mai îngăduia să uzez de raţiune în luarea hotărârilor.    
Şi-am fugit. Mă izbeam de copaci, intram cu capul în tufişuri şi, 
amintindu-mi de soarta căprioarei, urlam şi mă trăgeam disperat 
înapoi. Am ajuns, astfel, la casa lui Codin Boacă şi m-am mirat, 
fiindcă eu o luasem în altă direcţie, faţă de locul pe care ştiam că se 
află ea. Ce caut eu aici? m-am întrebat şi am ocolit-o, în goană, 
afundându-mă, iar, în desiş. Cădeam şi, chiar în aceeaşi clipă, eram 
în picioare, de teama de a nu rămâne acolo, jos, imobilizat în ierburi 
de o forţă nevăzută. Din nou, m-am trezit în faţă cu casa pădurarului 
şi mi-am zis că Emanoil avusese dreptate, când spusese că locuinţa 
unchiului său se plimbă, de colo-colo, prin codru. Continua să plouă 
fără întrerupere şi fulgerele şi tunetele tot rnai dese îmi dădeau 
senzaţia că mă aflu într-un coşmar. Alergând bezmetic prin inima 
pădurii, îmi răsuna continuu în urechi glasul dogit, răguşit al 
pădurarului, care cerea nu ştiu cui să-i lămurească o enigmă, pe care 
nu era în stare s-o pătrundă. Din ce în ce mai des, mă întâlneam cu 
căsuţa lui Codin Boacă, ajunsesem să nu fac zece paşi, fără să dau de 
ea. Până la urmă, am fost nevoit să mă opresc: eram înconjurat, din 
toate părţile, de aceeaşi casă, pe care-o ştiam, făcută din bârne şi 
acoperită cu şindrilă. Am vrut să le număr, aşa, ca să mă aflu-n 
treabă, dar mi-am dat seama că aceste căsuţe, întru totul identice, 
veneau spre mine, se târau încetişor, strângând cercul în jurul meu, 
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de nu mai aveam pe unde trece. Mi-am zis că asta-i capcana care-mi 
fusese mie pregătită şi de care n-aveam să mai scap. 

Când mi-am revenit din leşin, eram pe drum, în mers. Mă 
deplasam spre satul Baniţa, de care mă apropiasem. Nu mai ploua, 
era senin, hainele mi se uscaseră pe mine. Mă uit în urmă: pădurea se 
vedea departe, foarte departe, ca un fel de abur verde, ce se destramă 
şi reapare, succesiv, ca un fel de vis, în care mai că ai crede, mai că 
nu. 

Am ajuns în sat, mi-am luat, în grabă, bagajele şi am plecat 
spre Bucureşti. 

* 
Am încercat, de câteva ori, să revin în codrul secular de la 

Armăşeşti. N-am izbutit, însă, să mă rup de treburile mele 
profesionale, decât după doi ani. 

Îmi închipuiam că s-au schimbat atâtea acolo, că n-o să le 
rnai recunosc. Îndeosebi, aveam credinţa că uriaşul pădurar nu mai 
există, că acel complot vegetal, ce se crease împotriva sa, l-a răpus, 
aşa cum el însuşi prevăzuse. Satul rămăsese la fel cum îl ştiam. Era 
tot vară. Uite şi piatra de la podeţul din faţa porţii lui nenea Arvinte, 
de care m-am împiedicat, prima dată, când am intrat în curtea lui, e la 
locul ei. Emanoil a trecut pe lângă mine, m-a salutat, dar nu m-a 
recunoscut. L-am oprit, i-am amintit că eu sunt cel care... şi, în timp 
ce vorbeam, el şi-a reluat drumul, lăsându-mă cu fraza neîncheiată. 
Nici fosta mea gazdă nu şi-a amintit de mine. Susţinea că mă vede 
pentru prima dată şi m-am gândit că poate, între timp, omul o fi 
suferit de cine ştie ce boală. 

– Codin Boacă mai trăieşte? îl întreb eu, cu sufletul la gură, 
pe nenea Arvinte. 

– Trăieşte, de ce să nu trăiască? Dar de unde-l cunoaşteţi? 
Am ridicat din umeri: dacă el nu-şi aducea aminte de mine, 

ce puteam eu să-i spun despre cunoştinţa mea cu Codin Boacă? 
Esenţial era că omul trăieşte, că a rezistat tuturor tentativelor. 

– Dacă aş încerca, mâine, să-l caut, aş putea să-l găsesc?      
l-am întrebat. 

– Şi azi îl puteţi găsi. Ce rost are s-aşteptaţi până mâine? 
Înţeleg că doar pentru dânsul aţi venit. 

– Da, pentru el. Mă gândesc să las, însă, pe mâine; e cam 
târziu şi pân-ajung la el... 



78 

S-a uitat cu o privire mirată. 
– Ce vi se pare aşa de greu ca s-ajungeţi la el? Satul nostru-i 

aşa de mic, încât nimic nu poate fi, aici, departe. 
– Dar ce, Codin Boacă e în sat? 
– Păi, unde-aţi vrea să fie?! râde el. Uite colo, domnule, faci 

la dreapta, după casa aia cu tablă roşie şi cu cocoşelul ăla mare pe 
acoperiş, şi numaidecât e şcoala. 

– Ce să caut eu la şcoală, omule, eu n-am treabă la şcoală! Îl 
caut pe pădurar! 

– Pe pădurar îl căutaţi?! Dar nu-l cheamă aşa! 
– Atunci cum îl cheamă? 
– Pamfil. Pamfil al lui Hroştea. 
– Nu mai e Codin Boacă pădurar? De când? 
– Dragă domnule, spuse, puţin iritat, fosta mea gazdă. Cred 

că eu cunosc mai bine oamenii, decât dumneavoastră, că-s de-aici, 
trăitor cu ei. Vreţi să vorbiţi cu Codin Boacă sau cu pădurarul? 
Hotărâţi-vă, ca să ştiu ce fac! 

Am rămas cu gura căscată şi-am dat răspuns la întâmplare. 
– Cu Codin Boacă. 
– Păi, haideţi la el, atunci! 
Doamne, ce decepţie! Codin Boacă, directorul şcolii, era tot 

el, omul din pădure, care... dar nu era nici pe departe un uriaş. Se 
împuţinase, era un fel de machetă a lui. 

– Pe mine mă căutaţi? mă întrebă el, scrutându-mă cu 
privirea. 

Era mai mic decât scaunul. 
– Pe dumneavoastră, zic eu. 
Nu pe piticul ăsta îl voiam, dar parcă ce era să-i spun, dacă 

am venit la casa omului? 
– Luaţi, atunci, loc. Mi se pare că v-am mai văzut pe undeva. 
– Da, zic eu, fără convingere. Ne-am văzut. 
– Nu ţin minte când şi în ce loc. Sunteţi bun să-mi amintiţi? 

Dar, înainte de asta, îngăduiţi-mi să-mi fac datoria de amfitrion şi să 
vă servesc cu ceva. 

– Lăsaţi, zic eu, dar el nu cred că m-a auzit, că deja trecuse 
dincolo. 

Când vine cu o fructieră mare, îl întreb, aşteptând ca vorbele 
mele să trezească un ecou adormit în memoria lui: 
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– Quid prodest? 
S-a uitat lung, apoi s-a întors: 
– Lasă-mă, domnule, cu latina! Eu îs de engleză! 
– Ce-s astea, m-am mirat, uitându-mă în vasul de cristal, pe 

care gazda l-a aşezat în faţa mea. 
– Coacăze. Nu vă plac? 
Stau ca prostit şi mă uit lung la el. Mă enervez din senin. 
– Dar mure, zic aproape strigând, mure n-aveţi? 
– Mure? se miră el. De ca mă-ntrebaţi? 
– Sau afine, mă rog. 
Râse cu poftă şi mă lovi cu palma peste genunchi (că nu-mi 

ajungea la umăr). 
– Bată-te să te bată! De ce nu spui, domnule, că eşti 

dumneata?! Când ai venit? 
– Oleacă mai înainte. 
– Unde ţi-e bagajul? 
– La vechea gazdă. 
– De ce n-ai tras la mine? 
– Am venit la omul la care-am stat acum doi ani, când... 
A căzut pe gânduri şi, cu un ton evocator, încărcat de 

nostalgie, mi-a zis: 
– Acum doi ani! A trecut atâta timp de-atunci! Şi toate s-au 

schimbat. 
– Dumneata, zic, te-ai făcut mai mic... Peste doi ani, când am 

să revin, o să fii şi mai mic... şi uite-aşa, din doi în doi ani, până o    
s-ajungi cât un degetar. 

– De ce s-aştept atât?! 
Şi m-am uitat la el. Cum îl priveam, scădea încet, se micşora 

văzând cu ochii. 
– Vă caută Codin Boacă, aud pe cineva-n uşă şi tresar. 
– Ce vrea? întreb, deşi nu văd pe omul care mă anunţase.   

N-am nevoie de ăla care mă caută! Uite-l pe Codin Boacă! 
Şi-l apuc între degete. Săracul se transformase într-un bob de 

afină. Tocmai ceea ce lui nu-i plăcea şi-i făcea... Cât o fi ceasul, 
domnule? 

– E ora când pădurea de la Armăşeşti sare pe oameni să-i 
mănânce! aud o şoaptă la urechea mea. 

Codin Boacă îmi făcea cu ochiul. 
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Înstrăinare 
 
Cu Mimi nu mă mai înţelegeam deloc. De mult ar fi trebuit 

să ne căutăm fiecare alt suport sentimental. De fapt, cu acest scop 
nemărturisit, deghizat, am luat amândoi taxiul şi am plecat la 
Vlădeni. Ştiam – şi eu, şi ea –  că ăsta trebuie să fie ultimul nostru 
drum comun. De ce ne-am ales tocmai Vlădenii? Fiecare avea 
motivul său –  eu pe-al meu, ea pe-al ei –, motive banale, atât de 
banale pentru situaţia noastră de-atunci, când ne trebuiau cuvinte 
mari, grele, doldora de semnificaţii, pline de conţinut, încât nici 
măcar nu ni le-am mărturisit. Ea avea, în acest sat, o mătuşă, care, în 
realitate, nu ocupa nici un loc pe scara gradelor ei de rudenie. Aşa-i 
spunea ea: mătuşă. Şi femeia merita din partea ei măcar această 
recompensă platonică, pentru că ţinea mult la Mimi, îi spunea chiar 
„fata mea”. Eu n-am înţeles niciodată cum putea fi capabilă de atâta 
dragoste şi dăruire, de atâta devotament pentru cineva totalmente 
străin, doar fiindcă i-a stat în gazdă, trei luni, cât a fost suplinitoare 
pe postul de bibliotecară comunală, în intervalul dintre bacalaureat şi 
admiterea la facultate (sesiunea de toamnă); mai ales că, după aceea, 
a plecat definitiv din sat, fără regrete şi fără să-i promită că o va 
vizita, în timpul vacanţelor, fie şi numai în trecere. Nu. S-au despărţit 
cu „adio”, aşa şi-au spus, cât se poate de natural, de parcă şi-ar fi zis 
„pe mâine”. Mi se pare cu atât mai curios, cu cât „mătuşa” nu era 
deloc singură, ca să zici că avea un surplus de afecţiune şi n-avea cui 



81 

să i-l dăruiască. „Mătuşa” avea trei copii ai ei (soţul îi murise într-un 
accident), dintre care unul, un băiat, o făcuse şi bunică... 

Şi mai avea încă cinci sau şase fraţi „mătuşa” aceasta a ei, 
fiecare cu casa plină de plozi cu ochii de toate nuanţele curcubeului, 
toţi calzi şi iubitori. Totuşi, Mimi îi zicea mătuşă, din toată inima, şi 
când, mai târziu, a venit la noi, în vizită, mătuşa ei cea bună, cea 
adevărată, sora tatălui său, Mimi uitase ce însemnase această femeie 
pentru ea, în copilărie, uitase că o jucase pe genunchi şi-i ţinuse, un 
an întreg, biberonul sub nas; nu-i mai zicea mătuşă, cuvânt care, în 
relaţiile dinte ele, avea un conţinut sublim, fiind primul pe care Mimi 
îl rostise în viaţă, înaintea cuvântului „tată”, căci pe maică-sa n-a 
cunoscut-o. Putea să i se adreseze cu alt apelativ, care să justifice 
afecţiunea pe care i-o datora celei care-i ţinuse loc de mamă… Trei 
zile, cât a stat, la noi, mătuşă-sa cea adevărată, n-o scotea din 
„dumneavoastră” şi din „doamnă”, din care cauză bietul nostru 
musafir pasager tăcea tot timpul şi avea, permanent, ochii umezi – de 
parcă ar fi tăiat continuu ceapă pentru rântaş – şi o mină tristă, 
jalnică, semănând cu aceea a unui câine bolnav, care ţi se-ntinde la 
picioare şi ţi se uită-n ochi, fără să-ţi poată destăinui suferinţa. 

Mimi mergea la Vlădeni, la „mătuşă-sa”, pe care n-o mai 
văzuse de când plecase la facultate, atunci când, în loc să intre-n 
amfiteatru, s-a oprit pe scările înalte, unde eram eu şi-mi fumam 
Kent-ul, privind insinuant la limitele de jos ale fustelor grăbite, 
emoţionate şi nervoase, care urcau spre marea confruntare. La rândul 
meu, mergeam, acum, la Vlădeni că mă interesa un bătrân, despre 
care auzisem că e un fenomen de vivacitate: la cei peste nouăzeci de 
ani ai săi, ieşea pe câmp, în fiecare zi, iar, duminica, la horă,           
se-nvârtea cu o îndemânare şi iuţeală pentru care şi flăcăii cei tineri îl 
invidiau. Şi motivul meu era, deci, plauzibil pentru această călătorie. 
În realitate, nici pe ea n-o interesa „mătuşa”, nici pe mine – bătrânul 
vivace, pe care-l puteam vizita în orice zi, după aceea. Aveam 
amândoi nevoie de un pretext, care să ne justifice acest ultim drum, 
drum care, de fapt, avea să ne despartă. Ştiam că drumul acesta – 
ultimul lucru care mai era încă „al nostru” – aveam să-l luăm cu noi, 
fiecare pe unde urmau să ne poarte paşii; aveam să-l rulăm cu grijă, 
milimetru cu milimetru, ca pe un clişeu sau bandă magnetică, şi să-l 
închidem, întocmai cum închizi o floare de colţ, între filele 
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albumului de amintiri, pentru ca, peste ani, când nu vom mai şti unul 
de altul şi vom deschide coperţile mari, întrebându-ne: „Ce dracu’ o 
mai fi şi aici?!”, să privim acest obiect, care ne va aminti că, odată, 
de mult, am fost foarte apropiaţi şi, dacă nu ne va veni să credem, să 
pipăim piesa de muzeu şi să obligăm vremea să se deruleze, să ne 
întoarcă înapoi, în trecut şi să ne aducă aminte... 

Tot nemărturisit, mai aveam un scop, când ne-am programat 
călătoria la Vlădeni. Ne acordam unul altuia o şansă, sperând că, în 
această ultimă jumătate de ceas de goană a maşinii pe panglica 
asfaltului, am fi putut să ne redescoperim reciproc calităţile, pe care 
ori că nu le mai vedeam, ori că nu ni le mai preţuiam. Şi, mergând 
mai departe, mai adânc cu speranţele noastre, ne-am fi redescoperit 
fiecare pe sine, ne-am fi înlăturat cu lopata de deszăpezire mâlul care 
s-a depus în timp, fără să băgăm de seamă, şi-am fi reapărut unul în 
faţa celuilalt proaspeţi, puri şi frumoşi ca în ziua când ne-am 
cunoscut, când am început să existăm unul pentru celălalt. Mai ales 
acest ultim argument era absurd, pentru că, şi până atunci, 
încercasem totul, făcusem eforturi ca să nu ni se ruineze tot ceea ce 
clădisem, cărămidă cu cărămidă. 

E suficient să amintesc de momentele noastre de 
introspecţie. În fiecare zi, la ora cinci după-amiaza, ne aşezam 
amândoi, faţă-n faţă, pe două scaune vecine şi ne priveam. Atât: ne 
priveam. Nu scoteam nici o vorbă. Cuvintele, de foarte multe ori 
inutile, nu sunt numai inutile, ci de-a dreptul dăunătoare: pot strica, 
pot prăbuşi până şi catedralele cele mai solid construite; vorbele au 
fost inventate de oameni pentru comunicări de suprafaţă, exterioare, 
pentru că relaţiile interumane se asigură în mod natural, printr-un 
sistem complex de canale intime, foarte sigure şi foarte eficiente. 
Privindu-ne aşa de-aproape, de la câţiva centimetri numai, ne rugam 
fiecare de noi înşine să nu renunţăm la ceea ce am învăţat să fie al 
nostru, la ceea ce constituise, atâta vreme, întregul nostru univers. 
Era un adevărat exerciţiu de yoga, în cele două ceasuri de 
confruntare directă uitam de tot ce era în jur, concentrându-ne asupra 
acestei dorinţe, întrucât eram suficient de maturi să ne dăm seama cât 
de mult pierdeam, despărţindu-ne. Suflam amândoi, din toată 
capacitatea foalelor noastre, în cenuşa în care speram să mai existe 
câteva scântei adormite, pe care să le reaprindem, să le animăm, să le 
transformăm, din nou, în flacăra de altădată, în care voiam să ardem, 
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să ne facem scrum, să nu mai ştim ce-i cu noi şi cu lumea în care ne 
purtam umbrele ca pe nişte zdrenţe. Puse cap la cap, orele acestea de 
scrutare, de răscolire şi de invocare a trecutului (care ascundea în el 
taina apropierii şi dragostei noastre), de rechemare a spiritelor 
noastre, cele de atunci, de la început, ar fi totalizat, poate, vreo trei-
patru luni, cu zile şi nopţi laolaltă, dacă ne-ar fi ars de contabilizarea 
timpului. Cu toate eforturile epuizante, pe care le făceam în aceste 
ore, n-am găsit liantul cu care să izbutim să sudăm cuibul nostru, 
ameninţat de prăbuşire. Am convenit, tacit, că, dacă nu găsim un 
asemenea liant undeva, să-l inventăm, să-l născocim singuri din 
materiale indigene cu eficienţă certă. 

Am hotărât să călătorim împreună, adăpostiţi de aceeaşi 
caroserie „Dacia”, până la Vlădeni, atât cu gândul de-a descoperi, cât 
şi cu intenţia de-a inventa ceva, dacă nu suntem în stare să 
descoperim nimic. Cum vremea ne era măsurată pe ceas şi tic-tacul 
contorului de la bordul maşinii (care ne izbea în tâmple ca nişte 
ciocane pneumatice) înregistra scurgerea implacabilă a timpului – 
întocmai ca o clepsidră, pe care o vezi frământând, înghiţind, 
devorând timpul secundă cu secundă –, trebuia să ne grăbim, să 
lucrăm cu acceleratorul; ne era amândurora prea greu să suportăm 
despărţirea definitivă, care ne aştepta, pe care-o întrevedeam foarte 
apropiată, pe care cotorul de control al maşinii ne-o amintea cu 
stăruinţă. Îmi venise chiar în gând, la un moment dat, să caut, pe 
lângă mine, un obiect tare şi să izbesc în ceasul acela de bord, să nu-l 
mai aud cum se grăbeşte să ne apropie destinaţia pe care i-o 
indicasem şoferului, unde maşina avea să oprească şi noi, albi ca 
varul, aveam să ne aruncăm o ultimă privire, să ne adresăm un ultim 
salut, pe care să-l presăm, ca pe o floare de colţ, în albumul fiecăruia 
cu amintinri. 

Nu ştiu dacă parcursesem o jumătate din cale, sau numai 
câteva sute de metri, când am făcut descoperirea aceea greu de 
crezut, pe care niciodată, în situaţii normale, n-aş fi considerat-o 
plauzibilă. Autoturismul avea, la parbriz, două apărătoare de soare, 
una pentru şofer, în stânga, şi alta pentru pasagerul din faţă, în 
dreapta. Pe această apărătoare, din dreapta, se afla o oglinjoară 
dreptunghiulară, una mică, de poşetă, pentru ca femeile ce se 
foloseau de taxi să-şi poată verifica toaleta, în timpul călătoriei. 
Acolo, în acel perimetru de cristal fermecat, i-am văzut imaginea lui 
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Mimi, privindu-mă fix. Oricine poate spune că era normal ca Mimi, 
care se afla pe scaunul din faţă, să se reflecte în apele acestei oglinzi, 
de pe apărătoarea de soare, şi eu, cum şedeam, singur, pe banca din 
spate, să-i văd chipul. Numai că Mimi, cea din scaun, nu se uita în 
oglindă, ci privea, absentă, pe fereastra portierei, la peisajul 
frământat de convulsiile geologice de acum câteva milioane de ani, 
pe care-l traversa şoseaua. Figura din oglindă nu era cea ghemuită în 
scaun, gârbovă, aproape îmbătrânită sub povara dramei pe care, ca şi 
mine, o purta cu ea, pe care o luase la plimbare; chipul din 
dreptunghiul acela mic era al fetei pe care-o cunoscusem, în urmă cu 
trei ani. Nu-i vedeam decât ochii şi o bucată din frunte. Îmi era, însă, 
suficient, privirea aceea fiind aşa de caldă, de pură şi de proaspătă, 
încât m-a tulburat întocmai ca atunci, pe scările acelea înalte, când 
Mimi ripostase ferm gestului meu de acostare, spunându-mi: „Oi fi 
tu frumos, puştiule, dar eşti nemanierat”. Fiecare putea să 
interpreteze replica ei îndrăzneaţă drept o ofensă la adresa mea, pe 
care o meritam. Eu am înţeles, însă, că mi s-a făcut cel mai valoros 
compliment. Numai aşa se explică de ce vorbele ei mi-au dat curaj, 
m-au aţâţat şi, în loc s-o las să intre la examen, i-am propus o 
croazieră de trei zile pe Dunăre. „Şi chiar acum vrei, îndrăzneţule?” 
mă întrebase ea. „Sigur!” i-am răspuns, apropiindu-mă mai mult de 
dânsa şi privind-o drept în ochi. Am descoperit în ochii aceia o 
atracţie misterioasă, un fel de vrajă, căreia nu-i puteam rezista. De 
aceea, am acceptat, fără să stau pe gânduri, să am răbdare, s-o las    
să-şi dea examenele, pentru care urcase atâtea trepte, şi, după aceea, 
să întreprindem plimbarea proiectată. „Ai timp, într-o săptămână, 
până scap, să organizezi totul cât mai plăcut”, m-a încurajat, înainte 
de a fi înghiţită de colosul acela arhitectonic, nesătul, în care intrau 
sute de tineri, ca pe o bandă rulantă. 

Mă uitam la Mimi, cum şedea pe locul ei din maşină, cu 
capul întors spre dreapta, cu privirea rătăcită printre dealuri. Era 
amărâtă. Din oglindă, însă, mă fixa o pereche de ochi aprinşi şi 
îmbietori, puşi parcă pe şotii. Unul din ei a clipit semnificativ, 
ştrengăreşte, gest pe care Mimi nu-l mai făcuse de ani. Aşadar, în 
acel spaţiu îngust am descoperit o altă Mimi, radical deosebită de cea 
care şedea mofluză în faţa mea şi se uita în zare, peste coama 
dealurilor ce şerpuiau în dreapta noastră. Nu înţelegeam cum de s-a 
refugiat esenţa intimă a sufletului ei în acest perimetru limitat şi,     
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de-acolo, cocheta cu mine, de parcă ne întorceam de la logodnă şi nu 
ne mai săturam privindu-ne. Oricât ar părea de ciudat, îmi era milă 
de Mimi cea reală, cea care fusese golită, poate fără să ştie, de ceea 
ce avea ea mai personal, mai al ei, ea rămânând în scaun doar cu 
trupul acesta gheboşat, prăbuşit în el însuşi, inconştient de identitatea 
lui.  

Am început să conversez, prin semne, cu Mimi cea din 
oglindă şi nu m-a mirat deloc că ne înţelegeam de minune. Am râs 
amândoi discret, să ne audă cei doi martori, ne-am făcut semne 
numai din închiderea prelungă şi apăsătoare a pleoapelor, ne-am spus 
unul altuia că ne dorim, că suntem fericiţi să fim împreună, că am 
vrea să fim numai noi doi, oriunde, chiar în junglă, printre fiare, 
fiindcă şi aceste sălbăticiuni ar fi îngenuncheat în faţa dragostei 
noastre şi ar fi învăţat să se iubească intens şi total ca oamenii, le-am 
fi domesticit şi le-am fi umanizat, am fi făcut din junglă o rezervaţie 
a dragostei şi fericirii, la hotarele căreia am fi plantat pancarde cu 
indicaţia: „Vânatul interzis! Nu deranjaţi dragostea!”. Multe ne-am 
împărtăşit eu şi imaginea din oglindă a lui Mimi, pe drumul acela 
lung cât o veşnicie, spre Vlădeni. Timpul, care, până atunci, îşi 
accelerase pulsul şi mă alerta cu goana lui nebună, căpătase, dintr-o 
dată, dimensiuni noi, secundele se lungeau cât zilele şi săptămânile 
(dacă nu cumva vremea se oprise complet şi se desfiinţaseră şi 
secundele, şi minutele, şi orele, şi tot). Eu mă aflam undeva, în afara 
acelui prezent, în afara acelui timp îngheţat, a acelui timp care nu mă 
mai interesa, nici măcar ca noţiune. Uitasem de şofer şi de pasagera 
din faţă, am uitat şi să-mi mai ascund flirtul faţă de ei, fiindcă, în 
fond, ei nici nu mai existau pentru noi, nemaiputând încăpea nimic 
între mine şi imaginea fetei din oglindă. Iar când Mimi, cea din 
scaun, care călătorea la mătuşa ei din Vlădeni – care nu-i era nici 
mătuşă, nici altfel de rudă –, când Mimi, cea absorbită de zvârcolirile 
peisajului ce ne străjuia calea, observă la mine o oarecare mişcare şi 
se întoarse de mă privi în faţă, peste umăr, pe deasupra rezemătoarei 
scaunului, nu mi-a mai fost ruşine că m-a surprins. Uitând, în acel 
moment, că, într-un fel, fata din oglindă era ea, Mimi, cea din 
dreapta şoferului, am dedus că încruntarea sprâncenelor, care o 
maturiza, proiectând-o într-o generaţie anterioară mie, se ascundea 
un meschin sentiment de gelozie 

– Dragostea e cel mai nobil sentiment – am zis eu tare, să mă 
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audă şi şoferul, să mi-l fac martor şi complice –, aşa că nu te uita cu 
ochii ăştia răi la mine, că n-am făcut nici o crimă. 

În orbirea mea totală am adăugat: 
– Dumneata, când ai fost tânără, n-ai iubit? Acum, când s-a 

trecut iarba de coasă... 
Jur cu mâna pe inimă că am rostit aceste cuvinte cu ferma 

convingere că femeia din faţa mea e o străină, o intrusă, o nepoftită, 
care se vâra brutal în viaţa mea. Mi-am dat seama, însă, imediat de 
greşeală şi am amuţit, am rămas perplex. Cred că în clipa aceea şi 
sângele, cât îmi era de fierbinte, mi-a îngheţat în vene. 

Din oglinda de deasupra parbrizului fata dispăruse,    
lăsându-mă singur, ca pe un naufragiat, cu mintea ştearsă de orice 
gând, incapabil să îngaim o vorbă sau să mişc un deget. 

– Opreşte! i-a ordonat Mimi şoferului şi acesta s-a executat 
politicos, trăgând maşina pe dreapta, parcând-o pe buza unui şanţ 
cimentuit, pe firul căruia alerga nebună o conductă neagră de metal. 

După ce a aruncat, pe bord, o hârtie de 50 de lei, a deschis, 
cu gesturi nervoase, portiera şi a sărit. În clipa următoare, o ridicam, 
pe braţe, din şanţul pe care nu-l observase şi, căzând, se lovise, şi mă 
chinuiam să o aşez cât mai comod, pe-marginea şoselei. Îngrijorat, 
şoferul îmi sări în ajutor, însă eu l-am asigurat că totul e în regulă şi 
i-am spus că e liber să se întoarcă. Am înţeles că, oricât încerca ea 
să-mi ascundă, lucrurile nu se prezentau chiar aşa de „în regulă”, că, 
în cădere, se izbise zdravăn. I-am şters, cu batista, sângele, amestecat 
cu praf, de pe obrazul drept şi m-am bucurat că nu se împotriveşte, 
că mă lasă, docilă, să-i dau acest prim şi necalificat ajutor sanitar. 
Eram atât de tulburat de evenimentele, ce s-au precipitat fulgerător, 
în sufletul meu, că-mi era jenă s-o privesc în ochi sau să o întreb ce o 
doare. 

– Lasă-mă! a zis, după un timp, gemând de durere şi s-a 
întins uşor, pe spate, pe covorul aspru al pietrişului. 

M-am alarmat, fireşte. Am rugat şoferul taxiului, care 
zăbovise special, să-ntoarcă şi să mă ajute să ajung cu ea, cât mai 
degrabă, la spital. Acolo, am aflat de la amicul meu, asistent la 
inteme, că are două fracturi serioase: la gambă şi la coşul pieptului. 

– Nu-i nimic grav, m-a liniştit el, văzându-mă tulburat, nu te 
speria, sunt traumatisme banale. O s-o imobilizăm şi o s-o ţinem, 
poate ceva mai mult de o lună, sub supraveghere şi o vei avea, din 



87 

nou, întreagă şi sănătoasă. 
Cât am stat singur în odăile acelea pline de fiinţa ei, nu m-a 

mai vizitat, cum mă aşteptam, fata din oglinda retrovizoare. Nici eu 
nu am invocat-o. Continuam să mă consider vinovat de trădare faţă 
de Mimi. Că o trădasem cu cine? Uite, asta nu realizam eu – că o 
trădasem cu ea însăşi, cea de acum trei ani. Deşi raţional îmi 
explicam că e absurd să mă învinuiesc fără motiv, în suflet mă apăsa 
culpa, din care cauză vizitele pe care i le făceam, de trei ori pe 
săptămână, în rezerva ei specială, de la etajul şapte, erau penibile. Ne 
întâlneam privirile o singură dată, când eu intram pe uşă, când o 
identificam, în spaţiul acela alb, pentru ca, imediat, să ne întoarcem 
ochii fiecare în altă parte. „Ţi-am adus asta şi asta...”, îi spuneam, 
îndemnând-o să mănânce, să nu lase să se strice alimentele 
perisabile, pe care i le puneam pe masă, explicându-i că trebuie să se 
hrănească, fiindcă organismul ei avea nevoie să se fortifice, ca să se 
poată reface ţesuturile afectate de accident. Ea nu-mi răspundea, eu 
mă aşezam pe scaunul de la capătul patului şi rămâneam amândoi, o 
vreme, nemişcaţi şi muţi, în izolarea aceasta grea, cu privirile rătăcite 
aiurea, până ce venea sora, să mă anunţe că vizita s-a terminat. 

Cu ochii în jos, îi spuneam „La revedere” şi o înştiinţam că 
voi reveni, în proxima zi îngăduită pentru vizite. 

După două săptămâni, timp în care n-am dormit mai mult de 
două ore pe noapte – şi acelea furate, hoţeşte, stării mele de veghe 
continuă –, chinuit de remuşcări, am acceptat să mă gândesc mai 
serios, mai „la rece”, la întâmplarea din taxi. Ce însemna, oare, 
imaginea aceea din oglinda retrovizoare? Nu puteam fi de acord cu 
varianta comodă, care îmi era la îndemână, că ceea ce am văzut nu 
fusese decât o părere, o iluzie optică. Fusese, fără îndoială, o 
realitate, oricât de straniu ar suna această afirmaţie. Când mă 
urcasem în maşină, aveam pulsul normal, nu aveam febră, nu băusem 
nici măcar un strop de alcool. De unde apăruseră, atunci, ochii aceia, 
care erau ai ei, ai lui Mimi, cea de acum 3 ani? Sunt un om realist, 
am convingeri materialiste solide şi elucubraţiile farsorilor îmi 
repugnă. Aveam, deci, nevoie de o explicaţie plauzibilă. Dar cui să  
i-o cer? Cine m-ar fi luat în serios, dacă i-aş fi povestit întâmplarea, 
pe care o trăisem? Cui să încredinţez taina mea, fără riscul de a fi 
zeflemisit şi de a fi bănuit că mi-a sărit o doagă? 

Nu pot nega că, alături de siguranţa pe care o aveam, cu 
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privire la autenticitatea întâmplării aceleia bizare, chiar în mine 
coexista şi îndoiala, o îndoială care refuza să se explice, care nu avea 
nevoie de argumente, care – modestă – se mulţumea să stea în 
opoziţie, pasivă, neutră, însă fermă, neclintită, pe locul pe care şi-l 
ocupase. Această dedublare interioară mă hărţuia, în puţinul meu 
timp, pe care-l rezervam odihnei şi, dimmeaţa, eram sleit de vlagă, 
răvăşit, încât aveam un aspect jalnic. Mă încăpăţânam şi nu cedam 
poziţia mea realistă, ţineam la ea cu dinţii, însă îndoiala n-avea 
nevoie de sprijinul meu, ea persista, alimentându-se din propria-i 
tărie. Somnul mă copleşea, când bătălia era în toi şi când zorile 
începeau să întindă cerneala lor violetă pe pereţi şi pe lucrurile din 
odaie. Trecuse aproape o lună, de când o internasem pe Mimi şi nu 
întrevedeam nici o clarificare a poziţiilor, pe care certitudinea şi 
îndoiala, deopotrivă, le ocupaseră pe câmpul meu de luptă. 

– Ce s-a întârnplat cu tine? a ieşit, în sfârşit, din muţenia ei 
prelungă Mimi, la una din vizitele mele obişnuite. 

I se scosese ghipsul de la picior şi bandajul gros de pe piept. 
Şedea, tot întinsă pe pat, medicul îi recomandase să continue să 
păstreze această nemişcare, încă o vreme. Nu i-am răspuns la 
întrebare. Am privit-o în ochi. Pentru prima dată, ne-am revăzut,    
ne-am putut cerceta, în voie, unul pe altul, de când am adus-o aici. 
Avea o figură de sfânt, era trasă la faţă, cu cearcăne vineţii la ochi, 
probabil că şi pe ea o chinuia întâmplarea aceea stupidă, îmi 
explicam eu, însă, în mintea ei, povestea avea alte coordonate, era 
privită dintr-un alt unghi, mai bine zis era altfel interpretată. Ea nu 
ştia, nu-i spusesem, de fata care mi se arătase în oglindă. La ieşirea 
aceea a mea absurdă, din maşină, ea bănuiam că găsise o altă 
explicaţie, nu-mi închipuiam cam ce fel de explicaţie putea fi aceea 
şi pe ce suport se susţinea. A continuat să mă privească lung, până ce 
sora de serviciu şi-a făcut obişnuita-i îndatorire profesională şi m-a 
poftit afară. Din uşă, m-am întors spre Mimi şi, cum în situaţia mea 
nu puteam fi decât mâhnit, am privit-o, la rându-mi, trist, câteva 
clipe, apoi am dispărut pe culoar, fără să-mi iau rămas bun de la ea. 
Mi-am amintit de această neglijenţă abia când ieşeam pe poartă. 

La vreun sfert de ceas, după ce am ajuns acasă (poate nici nu 
trecuse atât), am primit un bileţel. „Vreau să stăm de vorbă. Revino 
la spital. Mă îngrijorează starea ta. Am vrut să plec eu, să vin acasă, 
dar m-am ales cu un scandal monstru. Trebuie să-ţi vorbesc”. 
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Bileţelul, scris telegrafic, purta semnătura ei. Nu m-am întrebat 
pentru ce mă cheamă. Am citit, fără nici o mirare, răvaşul acela, scris 
pe un colţ de reţetă. Era normal ca ea să fie aceea căreia să-i 
împărtăşesc zbuciumul din ultimul timp, care mă adusese în starea 
aceasta. 

I-am explicat tot şi m-a bucurat că, povestindu-i, Mimi mă 
asculta răbdătoare, foarte liniştită, de parcă era vorba de ceva firesc. 

– Ştii şi tu că nu băusem nimic – mă jeluiam, bucuros că am 
cui mă plânge –, că nu mă aflam sub influenţa vreunui drog; cafeaua 
am suspendat-o din tabietul meu cotidian, de mult. 

– Nu te agita, nu te nelinişti, că şi aşa ai ajuns ca o lămâie 
stoarsă, mi-a întrerupt Mimi lamentările, care începuseră să 
degenereze, să devină penibile şi pentru mine. Cu scopul ăsta te-am 
chemat, vreau să mă asculţi cu atenţie. 

S-a oprit, a oftat lung, probabil că n-o mai ajuta respiraţia, 
era prea slăbită sau, poate, ceea ce avea să-mi mărturisească îi dădea 
emoţiile, pe care i le citeam pe faţă. 

– Nu suport să te aud, învinuindu-te, pentru cele ce s-au 
petrecut. 

– Dar sunt singurul vinovat, am zis sincer, de ce să mă cruţi, 
când... 

– Eu sunt vinovată, nu tu, m-a întrerupt Mimi. 
Nu pricepeam ce vroia să spună. 
– Te-am rugat să mă asculţi cu răbdare, a reluat, forţându-se 

să fie cât mai calmă. Repet: eu sunt vinovată de tot ce s-a întâmplat. 
Îţi ammteşti de discuţia noastră, de pe vapor? 

Am privit-o nedumerit. 
– Atunci am făcut eu greşeala, ale cărei consecinţe le-am tras 

amândoi, în aceşti trei ani. Am făcut-o conştient, mi-am dat seama, 
chiar atunci, că urmările pot fi ireparabile, dar m-am încăpăţânat – 
mă ştii, este una din caracteristicile mele. M-am încăpăţânat şi mi-am 
zis: „Las-aşa, să văd ce-o să se întâmple!”. 

I-am cerut să fie mai limpede. N-am memoria vorbelor, nici 
chiar a cuvintelor mari, în urma unei discuţii nu-mi rămâne decât 
efectul ei emoţional. Memoria mea e în inimă. Probabil un defect 
congenital, înregistrez şi reţin mişcările afective ca pe nişte seisme, 
mai mici sau mai mari, care au loc în mine. Îmi aminteam că, în 
seara aceea, luna se legăna bezmetică pe cer, în ritmul valurilor, pe 
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care pluteam amândoi, cu vas, cu tot, ceea ce m-a răscolit, m-a 
tulburat, cum nu mi se mai întâmplase niciodată. Rememorând 
emoţiile pe care le-am trăit, atunci, am simţit, chiar în clipa aceea, 
când vorbeam cu Mimi, cea întinsă în patul spitalului, că, de undeva, 
din străfunduri, urcă un val de emoţie, care mă copleşeşte, mă face 
incapabil de orice acţiune. 

– Ţi-am cerut să-mi faci un jurământ. Tu l-ai uitat, însă el a 
devenit, fără voia ta, o lege a firii tale. Să nu crezi că un jurământ e o 
vorbă aruncată în vânt. Să-ţi amintesc cum s-au petrecut lucrurile. 
Te-am apucat de reverele hainei, te-am tras aproape, cât mai aproape 
de mine, şi ţi-am şoptit apăsat: „Uită-te lung la mine, băiete, şi 
imprimă-ţi pe retină imaginea mea de acum! Pe fata asta şi numai pe 
ea s-o iubeşti, mă-nţelegi? Doar asta, pe care o priveşti în clipa de 
faţă, luminată de bronzul palid al lunii, este Mimi a ta! Pe orice fată, 
care va veni, mai târziu, la tine şi va pretinde că sunt eu, să n-o crezi. 
Vor veni poate multe, în fiecare zi alta, care să-mi semene, dar 
niciuna nu voi fi eu, pricepi?”. „Pricep!”, ai răspuns tu, mecanic, şi 
mi-am dat seama că eşti dominat de vraja mea, că rostiseşi cuvântul 
ca un medium în transă, care nu are nici un strop de voinţă proprie. 
În fine, în trupul tău nu mai existai, te chemasem şi veniseşi, te 
adunaseşi, cu tot bagajul tău biologic, în priviri, te aveam acolo, în 
ochii care ţi se zbăteau de atâta încărcătură şi puteam face din tine 
orice vroiam. De altfel, asta am şi făcut. 

– Nu înţeleg, am mărturisit sincer, nedumerit. 
– Când eram mică, ai mei mă priveau ca pe un fenomen. În 

fiecare dimineaţă, când mă trezeam şi intram în sufragerie, toţi erau 
în picioare şi mă studiau. Mă priveau lung, nu numai cu fireasca lor 
dragoste, cu care mă obişnuisem, ci cu un plus de curiozitate, care 
începuse să mă intrige. Refuzau, însă, să-mi dea explicaţii la 
întrebările cu care îi bombardam. Numai bunicul, care avea cea mai 
mare slăbiciune pentru mine, nu mi-a putut rezista, până la urmă, şi, 
odată, când l-am prins într-un moment favorabil mie, a trădat secretul 
celor mari. „Tu eşti, în fiecare zi, alta”, mi-a spus el, în şoaptă, să  
nu-l audă ceilalţi. „Semeni cu cea de ieri, dar te deosebeşti, totuşi, de 
ea. Uneori, eşti chiar cu totul opusă aceleia care ai fost, cu o zi 
înainte. Se zice că omul se află într-o schimbare continuă, că 
evoluează, în fiecare moment, în fiecare zi. Numai că, la oamenii 
obişnuiţi, această transformare este înceată, pe când la tine, ea se 
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produce spectaculos, vizibil pentru oricine, numai după câteva ore”. 
Am înţeles, atunci, pentru ce copiii de vârsta mea, cu care mă jucam, 
mă întrebau, zilnic, când alergam şi mă alăturam lor, cine sunt eu şi 
unde locuiesc. Iniţial, am luat asta drept o glumă, nu observasem 
seriozitatea cu care îmi vorbeau. La şcoală, la fel: învăţătorii şi 
profesorii mă priveau bănuitori, pe deasupra ochelarilor, când mă 
strigau la catalog. 

– E ciudat ce-mi spui, am zis eu, numai că nu văd legătură cu 
situaţia mea, cu întâmplarea... 

– Ai răbdare şi ascultă mai departe. În seara aceea, ţi-am 
cerut s-o iubeşti numai pe fata care ţi se uita, în acel moment, în ochi. 
Mi-ai jurat. Dar eu ştiam că mă voi schimba şi că te voi pune în 
încurcătură. Chiar de a doua zi, după voiajul acela nocturn pe 
Dunăre, te-am observat suspectându-mă, privindu-mă cercetător, de 
parcă m-ai fi întrebat: „Cine eşti tu, fetiţo, de semeni atât de mult cu 
Mimi şi, totuşi, eşti alta?!”. Întrebarea aceasta ţi-am citit-o, continuu, 
în priviri, în perioada următoare, şi răceala care se interpunea între 
noi ca un sloi de ghiaţă o sesizam, dar – ţii minte, nu? Nu ţi-am 
reproşat niciodată, nu te-am întrebat deloc ce se întâmpla cu tine. 
Fiindcă ştiam că eu sunt autorul acestei farse, pe care o născocisem 
dintr-o joacă copilărească. 

Totul era adevărat, recunoşteam, în ceea ce-mi destăinuise 
Mimi, întregul proces de înstrăinare, pe care-l înregistrasem, mai ales 
în ultimul timp. Mi-am dat seama cât de diferită era Mimi, cea 
îngropată în patul alb, de spital, cu faţa şi cu mâinile albe, de cealaltă 
Mimi, ceea de acum trei ani, pe care n-o păstram decât în amintire. 
Şi, cu cât o priveam rnai mult, cu atât ea devenea tot mai alta, tot mai 
deosebită, tot mai de neasemuit cu fata pe care o cunoscusem. În cele 
din urmă, acest proces de îndepărtare s-a accelerat şi am încercat un 
straniu sentiment de confuzie. „Ce caut eu în salonul alb al acestei 
doamne albe, pe care n-am văzut-o în viaţa mea?!”, m-am întrebat. 

Şi, luându-mi, pe braţ, pardesiul, am ieşit. 
Chiar în seara aceea, m-am urcat în tren şi am pornit s-o caut 

pe Mimi. 
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În faţa uşii 
 
Am apăsat pe butonul soneriei – un fel de bumb minuscul, 

mascat abil în pervazul ferestrei din stânga uşii – şi am lăsat coletul 
din mână, fiindcă-mi amorţiseră degetele. Oricât m-am grăbit eu,      
n-am izbutit să mă-ntorc la instituţia mea, înainte de ora trei, când se 
termină programul, să prind funcţionarii încă la serviciu. 

Plecasem, de la centrul de calcul, la trei fără zece; am   
întins-o, milităreşte, aşa cum îmi place mie să merg, când sunt singur 
şi n-am nici o grijă pe cap; doar atunci îmi pot permite să gândesc la 
trecutul meu de cătană, de care mă leagă atâtea şi care, în asemenea 
momente rare de solitudine, e mai concret şi mai ademenitor decât 
prezentul. Mergeam pe străzile înguste, cu pas întins, şi-mi 
număram, ritmic, în gând, ca să păstrez cadenţa, să ţin pasul cu 
caporalul Saftiuc, din faţa mea, care, la cei peste doi metri ai săi, 
scotea cinci rânduri de transpiraţie din noi, numai de la lizieră,    
până-n cazarmă. Uneori, schimba, în mod neaşteptat, cadenţa şi 
trebuia s-o schimbăm şi noi, după el, lucru care mie, întotdeauna, îmi 
făcea plăcere, nu ştiu de ce, poate fiindcă aceste mişcări ţopăite 
aveau în ele ceva amuzant. M-am pomenit, la un moment dat, că dau 
tonul la marş, deoarece, nu ştiu cum, auzisem – sau mi se părea c-am 
auzit (sigur că mi s-a părut!) – ordinul sublocotenentului Prună: 
„Fruntaşul Lipan, dă tonul la cântec!”. Doar când mi-a atras atenţia 
mutra unui băiat, care râdea, holbându-se la mine, mi-am dat seama 
c-o luasem razna şi, revenind la realitate, am observat un cârd de 
gură-cască, ce se distra pe seama mea. 
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Aşadar, programul se terminase de mult, clădirea se golise 
de oameni, rămânând doar unul singur, care făcea de gardă, într-un 
birou. Stăteam în faţa uşii, de o vreme, aşteptând ca acesta, 
funcţionarul de serviciu adică, să-mi deschidă. Însă, în interiorul 
clădirii, nu se auzea nici o mişcare. Am mai apăsat o dată, în rafală 
de mitralieră, pe butonul ţuguiat şi roşcat, ieşit ca un neg din lemnul 
crăpat şi cojit al pervazului, şi am auzit clar, la etaj, unde era instalată 
soneria şi unde se afla camera de gardă, bâzâitul ei înfundat, ca 
zgomotul unui bondar, prins sub un borcan. 

Începuse să ţârâie, timid, o ploaie măruntă, discretă şi, cum 
soarele se lăsa pieziş, vedeam reţeaua aceea de fire lichide, în cădere, 
ca o pânză de păianjen. Şi am avut senzaţia ciudată că, acolo, unde 
eram, adăpostit sub planşeul protector de deasupra uşii – planşeu de 
care atârna un glob chior, ca un ochi cu cataractă – sunt prizonierul 
nu ştiu cui, că nu mai pot face un pas în urzeala de fire lucitoare, ce 
lega cerul de pământ. 

 Nu ascund că am încercat un vag sentiment de teamă, de 
vinovăţie chiar, întrebându-mă de ce n-am terminat eu, la timp, 
treaba, pentru care mă dusesem la centrul de calcul, astfel încât să mă 
întorc, înainte de trei, la instituţia care mă hrăneşte în chenzine, aşa 
cum îmi poruncise şeful. Că eram vinovat era clar, o recunoşteam, 
dar nu găseam că merit o pedeapsă atât de dezonorantă ca aceea de a 
fi ţintuit, imobilizat în faţa uşii instituţiei, în plasa aceea lucitoare, 
expus privirilor curioase ale trecătorilor. 

Spaţiul protejat de planşeul cu ochiul acela oribil, inundat de 
albeaţă, mi se părea prea strâmt şi mă simţeam ca într-o cuşcă. Am 
început să mă plimb, de colo-colo, pe îngustul perimetru al 
trotuarului în faţa uşii, intrând, fără voia mea, în pielea unui animal 
captiv. Am început chiar să scot un fel de sunete nearticulate şi 
gemete, iar când eram gata să emit un răget de fiară, în care să-mi 
vărs toată obida, am revenit la realitate. 

Am apăsat, din nou, pe negul acela roşu, din pervazul putred 
al ferestrei, de astă dată nervos: era clar, soneria răspundea prompt la 
apelul meu, îşi făcea datoria. Dar era, totuşi, cineva care nu-şi făcea 
datoria aici, din moment ce întârzia să-mi deschidă. Cine altul putea 
fi vinovat, dacă nu ofiţerul de serviciu, care, în mod inexplicabil, nu 
apărea de cealaltă parte a uşii de sticlă. Căci, la ora aceea (iată, era 
deja trecut de patru), nu puteam presupune că omul adormise. Nu 
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poţi adormi aşa, ca un buştean, în miezul zilei, cât ai fi tu de obosit şi 
oricâtă singurătate şi izolare ţi-ar oferi serviciul de zi la instituţie. Eu, 
cel puţin, când îmi vine rândul să fac serviciul de pază, de după-
amiază, cobor, cu plăcere, la semnalul soneriei, ţopăi pe trepte, 
ţinându-mă de balustradă şi grăbindu-mă să nu-l fac să aştepte prea 
mult pe cel care vine, cu cine ştie ce interese, la poarta instituţiei 
mele. Uneori, această treabă îmi oferă chiar mai multă satisfacţie 
decât cele opt ore de program, de dimineaţă, şi e explicabil: atunci  
n-am pe nimeni pe cap, toţi şefii mei se află „în sânul familiei”, cum 
le place unora să zică, la plecare („Mă duc în sânul familiei, pa!”), 
poate la ora aceea se ceartă cu nevestele, ori îşi muştruluiesc plozii, 
ca să le arata şi ălora mici că ei sunt şefi cu diplomă, atestaţi prin 
decizii cu semnături grele, şi că nu acceptă indisciplina nici în 
propria lor casă. Unii poate iubesc, în după-amiaza aceea, nevestele 
lor ori pe-ale altora, dacă n-au nimic mai bun de făcut şi se plictisesc. 
În orice situaţie s-ar fi aflat, atunci, fiecare din ei, niciunul nu se 
gândea la mine, la Lipan, care rămânea să păzească, întocmai ca un 
străjer de nădejde, bunurile statului. 

Am început să mă gândesc serios la ofiţerul de serviciu, care 
nu-şi făcea datoria, la ora aceea. Cu ce s-o fi ocupând, oare, acolo? 
Doar n-o fi fost asasinat, Doamne fereşte! Asasinat de cine, dacă e 
singur în toată clădirea şi-i închis pe dinăuntru? Că e greu de 
conceput că ar putea fi în stare cineva să-şi pună singur capăt zilelor, 
tocmai într-un asemenea moment, când e investit cu o atât de mare 
răspundere şi onoare. E absurd să-mi închipui că ar fi putut exista 
ofiţer de serviciu, care să se sinucidă, chiar în momentele acestea 
solemne (a, după ce-ar fi fost schimbat de paznicul de noapte, da, ar 
fi liber să facă cu sine ce vrea, era dezlegat de orice obligaţie!). 

Fiindcă nu puteam să găsesc o explicaţie atitudinii ofiţerului 
de serviciu, care mă ţinea în faţa uşii, de atâta vreme, care îmi ignora 
apelurile prin excrescenţa aceea mică din pervaz, m-am hotărât să fac 
un efort şi să-mi amintesc cine-i acest individ. Tabelul cu serviciul de 
zi, pe luna curentă, multiplicat la maşină, se afişează în fiecare birou. 
Iar şeful administrativului are grijă, zilnic, să amintească celui căruia 
i-a venit rândul şi să-i predea cheile. Oricât mă străduiam să-mi 
amintesc, nu reuşeam să ghicesc numele salariatului în cauză şi pace. 
Deşi citisem, cu atenţie, tabelul de la un cap la altul. Dacă-ar fi să mă 
exclud pe mine şi să trec în revistă, în gând, pe toţi funcţionarii, aş 
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vedea... Adică de ce să mă exclud? Chiar?... Stai... Aha! Acum      
mi-am adus aminte că moş Anton, administratorul nostru, a venit, 
azi, dimineaţă, la mine şi mi-a lăsat, cu gesturi solemne de diac, cum 
îi e obiceiul, cheile, sigiliul şi registrul de procese verbale. Şi mi-a 
spus: „Domnule Lipan, binevoiţi să luaţi în primire...”. 

Ei, asta-i! Înseamnă că eu sunt de serviciu, că eu sunt cel    
n-aude, când cineva insistă la soneria de la uşă, vrân să lase un colet 
cu imprimate tipizate, aduse de la centrul de calcul, unde fuseseră 
multiplicate! Cumplită stare încerc, zău aşa! Mi-e ruşine de mine şi 
n-aş vrea, în ruptul capului, să treacă cineva, la ora asta, şi să        
mă-ntrebe, fie şi din simplă şi nevinovată curiozitate, cine-i ofiţer de 
serviciu, azi, la noi, şi să fiu obligat să recunosc că eu sunt singurul 
ofiţer de serviciu indisciplinat din istoria de două decenii a instituţiei 
noastre. Mi-e ruşine, ca şi cum ăla de sus, care stă, probabil, tolănit 
într-un fotoliu şi citeşte un roman poliţist, ar fi fratele meu şi m-aş 
simţi vinovat pentru lipsa lui de educaţie. Sau, şi mai rău, parcă mi-ar 
fi copil! Ei, nici aşa! 

Mi se pare de neînţeles că nu ştiu ce face, acolo, sus, ofiţerul 
de serviciu, adică eu. De ce nu cobor să deschid, când aud soneria? E 
foarte curios, când tu izbuteşti, printr-un subterfugiu, să te sustragi 
propriului tău control. Aşa mă simt eu, acum. Îmi cunosc bine 
tendinţa asta de eschivare, e veche, am mai avut de-a face cu ea, de 
rnulte ori, însă niciodată, până acum, nu mi-am creat un prilej 
favorabil, o astfel de ocazie. Acum, încep să-mi explic de ce, atunci 
când moş Anton mi-a pus, pe birou, cheile şi sigiliul, eu mi-am frecat 
mâinile cu satisfacţie şi mi-am surpins, când mi-am urcat, fără voia 
mea ochii, în luciul sticlei, pe tabloul de pe peretele din faţă – unde 
mi se reflectă chipul întocmai ca într-o oglindă – nişte sclipiri ciudate 
în ochi, care m-au pus pe gânduri. M-am simţit inundat de o bucurie 
nelalocul ei, oricum neobişnuită, încât administratorul cu maniere de 
diac m-a şi întrebat mirat: „Ce jubilaţi aşa, domnule Lipan, de parcă 
v-aş fi anunţat că v-a născut soţia cel de-al doisprezecelea copil?”. 
„Ce ştii dumneata, bătrâne!”, i-am replicat eu, făcându-i ştrengăreşte 
cu ochiul. Adevărul e că nu ştiam nici eu ceea ce-i imputam lui moş 
Anton că nu ştie. Nu-mi înţelegeam starea de spirit aparte. Bucuria 
mea era inexplicabilă. Aveam o taină a mea, de care nu ştiam... 
Probabil că intuiam că voi merge după acest colet cu imprimate 
tipizate, la centrul de calcul, că voi întârzia, până după închiderea 
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programului (cum s-a şi întâmplat) şi că voi fi, astfel, nevoit să sun la 
uşă, să-mi cer mie favoarea de-a coborî şi de-a-mi deschide, ca să mă 
descotorosesc de-acest bagaj, pe care n-avea rost să-l port cu mine, 
acasă. Asta-i! E clar: aveam ocazia să-mi joc o festă, cum n-avusem 
curajul să procedez cu alţii. Dar de ce? Ce urmăream? Vreo 
răzbunare? Aiurea, pentru ce răzbunare? Ce mi-am făcut eu mie, cu 
ce mi-am greşit atât de tare, ca să caut un astfel de prilej de revanşă? 

Între timp, adică exact când mi-am adus aminte că-s ofiţer de 
serviciu, a început să toarne cu găleata. Potop, nu alte! Cădea apa din 
cer, fără noimă, nu mai vedeam nirnic, la doi paşi, spre stradă. 
Puhoaiele cădeau din văzduh cu duşmănie, parcă hotărâte să înece 
totul. S-a terminat cu izolarea, apele mă atacă din toate părţile, adică 
din trei laturi, că dinspre uşa, de care stau rezemat, nu au cum să mă 
atace. Sar la mine, mă stropesc din lături, de jos, în sus, şi de sus, în 
jos, de parcă s-au răzvrătit împotriva legilor fireşti ale naturii. Mă 
aflu într-un vârtej de ape zbuciumate şi numai faptul că-mi ţin tălpile 
lipite de trotuar mă ajută să deduc unde e pământul şi încotro e cerul. 
Sunt înnebunit, ochii nici nu mai încerc să mi-i deschid, am impresia 
că e cineva care face o glumă stupidă şi-mi aruncă în faţă găleată 
după găleată. „Ce faci cu mine, nătărăule?!”, îi strig eu ofiţerului de 
serviciu, dar nimeni nu m-aude, nici măcar eu n-aud, căci vorbele  
nu-mi ies din gâtlej, gâtlejul meu are altă treabă acum, se luptă cu 
apa, pe care-o-nghite şi-o scuipă mereu. „Coboară!”, continui să 
strig, în acelaşi mod nerostit şi neauzit decât de gândurile mele. „E 
barbarie ceea ce faci tu cu mine şi, mâine, am să te reclam la 
conducere, ai să vezi!”. 

„Treaba ta, n-ai decât să faci, mâine, ce vrei, astăzi eşti al 
meu”, aud, dar rostindu-se în mine şi-ncerc o stare nefirească de 
satisfacţie. E cald în camera de gardă, fotoliul e mare şi simt o 
bucurie de-a dreptul înălţătoare. De mult pândeam un prilej ca ăsta, 
de-a plăti măcar unuia din aceia care-mi fac, zilnic, şicane şi de-abia 
azi mi-a venit şi mie rândul să râd. Aşa, sună, sună cât vrei, că n-am 
de gând să mă clintesc de-aici, până nu te-oi vedea că eşti gata să-ţi 
dai sufletul!”. 

„Eşti meschin, stârpitură!”, izbutesc să încheg o propoziţie, 
în timp ce scuip mereu apa, pe care-o trag în piept, odată cu aerul  
ce-l inspir. Scuip cât pot, pentru că, în timpul ăsta, înghit necontenit, 
pătrunde apa în mine de parcă aerul însuşi s-ar fi lichefiat. Nu-mi 
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mai simt veşmintele pe corp, mă imaginez gol şi mi-e ruşine, îmi 
duc, instinctiv, mâinile dinainte, ca să nu mă vadă cineva despuiat. 
Pachetul cu imprimate tipizate, pe care-l ambalasem, cu mare grijă, 
pentru aspectul lui estetic, a dispărut, sigur l-au luat puhoaiele, ce le 
bănuiesc trecându-mi peste pantofi. Nu mai lipseşte mult şi mă-nec, 
am băgat în mine o cisternă de apă, plămânii trebuie să-mi fie umflaţi 
ca nişte bureţi de şters tabla. Respir din ce în ce mai greu, cred c-au 
rămas numai câteva goluri în alveolele mele şi doar astea mă mai 
ajută să-mi împrospătez oxigenul în sânge, de-aceea respir aşa de 
des, ca un câine, într-o zi de caniculă. 

Bâjbâind, găsesc butonul soneriei, îl simt sub deget, şi mai 
fac o ultimă încercare, lipsită de speranţă. Vacarmul din jur nu-mi 
îngăduie să aud dacă gestul meu s-a transmis, sonor, la etaj. 

Nu mă mai ţin picioarele. Înainte, însă, de-a cădea, mă simt 
tras cu putere, smucit, după care nu mai ştiu ce s-a-ntâmplat cu mine. 

Mi-am revenit, când a sunat paznicul de noapte, care a venit 
să-şi preia rondul prin cartier – moment în care încetează atribuţiile 
ofiţerilor de serviciu de la instituţiile din zonă. Am deschis. Omul în 
uniformă cafenie a rămas cu gura căscată, privind, cu ochii holbaţi 
sub cozoroc, când la mine, când la celălalt. 

– Nu-i nimic, l-am liniştit, o răfuială veche... 
Şi-am plecat acasă. Bineînţeles, după ce am consemnat, în 

procesul verbal: „în timpul serviciului meu nu s-a întâmplat nimic”.  
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Confuzie 
 
E un fapt real. Garantat. Mi l-a relatat un prieten, un om de  

toată încrederea. I s-a întâmplat chiar lui. 
Străbătea un coridor întunecat al gării, unde se dusese să-şi 

întâmpine fratele mai mare, pe care nu-l văzuse de doi ani. Alergase, 
fiindcă, după socotelile lui, trenul sosise de aproape zece minute în 
staţie. Îl văzu venind încet, gânditor, poate obosit ş cum acesta nu-l 
băgă în seamă, îl îmbrăţişă, prin surprindere, râzând de bucuria 
revederii. 

Fusese, însă, o eroare, întunericul gangului îl înşelase. 
– Iertaţi-mă, vă rog, v-am confundat. 
– Nu face nimic, se-ntâmplă. 
– Semănaţi foarte mult cu fratele meu, cu care trebuia să  

mă-ntâlnesc aici. 
– Zău?! Interesant. Nu cumva fratele dumitale e silvicultor? 
– E, într-adevăr, inginer silvic. Îl cunoaşteţi, poate? 
– Tot atât cât te cunosc şi pe dumneata. Adică deloc. Însă eu 

am dorit, încă din copilărie, să mă fac silvicultor. Chiar şi simplu 
pădurar. Iubesc, la nebunie, codrul! Codrul, frate cu… 

– E o meserie frumoasă, dar nu văd legătura cu… 
– Cum nu vezi? Doar e limpede. Nu ştiai că idealurile, visele 

comune îi apropie cel mai mult pe oameni? În cazul meu, a fost un 
vis ratat, din care mai port, şi azi, în mine ecouri stinse. Asta nu 
schimbă, însă, situaţia, în esenţă. Năzuinţa spre acelaşi ţel face să se 
contopească trăsăturile individuale; cei în cauză îşi împrumută unii, 
altora, particularităţile psihice. Faptul că m-ai confundat cu 
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inginerul... 
– Într-adevăr, semănaţi foarte mult! 
– Nu-i aşa?! Exact ce-ţi spuneam eu! Îmi verific, de mai 

multă vreme, această părere, pe care mi-am transformat-o în 
certitudine. Uite, îţi dau voie să mă priveşti cu atenţie, în toate 
părţile, din toate unghiurile, ca să te convingi şi dumneata... 

– Uluitor! Aveţi până şi ticul lui, zbaterea aceea aproape 
insesizabilă a pleoapei stângi. Formidabil! Aş putea crede sută la 
sută... 

– Că sunt fratele dumitale! 
– Exact! Numai instinctul (sunt doar fratele lui) îmi spune că 

nu sunteţi el. Vă rog, însă, să mă iertaţi! Nu mi s-a mai întâmplat o 
atât de condamnabilă eroare: să acostez un om serios şi să-i tulbur 
liniştea interioară  cu  demonstraţii  sentimental-zgomotoase, patetice 
şi brutale! 

– Într-adevăr, m-ai sărutat şi m-ai îmbrăţişat pătimaş, mi-ai 
cam înmuiat oasele. Îl invidiez pe inginer, pentru profunzimea cu 
care-l iubeşti. N-are rost să-ţi ceri scuze! E omeneşte să faci confuzii. 

– Îmi daţi voie să... 
– Vrei să-ţi cauţi fratele? Vezi-ţi de treabă! El nu poate veni, 

acum. 
– De ce să nu poată? 
– Dintr-un motiv foarte simplu: pentru că-i ţin eu locul. Îţi 

vorbeam, mai înainte de identitate, de contopire etc. Ei bine – şi 
acesta e un alt secret – niciodată nu pot fi doi, din aceşti tipi-
standard, în acelaşi loc. Prezenţa unuia o anulează, automat, pe-a 
celuilalt, o face imposibilă! 

– Ciudat! De necrezut! 
– Sunt legi fireşti, pe care noi, cu spiritul nostru practic, le 

ignorăm. Fii sigur că, îndată ce eu voi pleca, fratele are să vie aici. 
Şi, fiindcă te văd tulburat, vreau să-ţi povestesc o întîmplare de-a 
mea mai veche. 

– N-aş vrea să profit de timpul dumneavoastră preţios… 
– Nu te-ngriji de timpul meu. E o chestie interesantă, ai să 

vezi! S-a petrecut, cu vreo doisprezece ani în urmă. Fusesem invitat, 
oficial, într-o sală de recepţie, la centrul de regiune. Se sărbătoreau 
douăzeci de ani de la înfiinţarea întreprinderii noastre. Primisem un 
plic mic, cât un timbru fiscal: „Tovarăşul cutare este invitat să 
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participe... etc. etc”. Am reţinut, din finalul textului tipărit pe acel 
petec îngust de carton, că se vor acorda nişte distincţii jubiliare.     
M-am îmbrăcat în hainele cele bune şi m-am dus. Erau adunaţi vreo 
patruzeci-cincizeci de inş. 

Când mi-a strigat numele, directorul general din minister, 
care oficia, cu multă prestanţă, solemnitatea, mi-a zâmbit protocolar 
şi eu am păşit, pentru prima dată în viaţa mea, cu mers sigur, drept şi 
încrezător. M-am îndreptat spre podiumul de onoare. În clipa aceea, 
aveam convingerea că sunt altul, cu toate că niciodată nu m-am simţit 
mai „eu” ca atunci. Eram un om deplin, mă adunasem integral – eu, 
cel permanent împrăştiat – în corpul pe care mi-l duceam pe picioare 
mai vertical ca oricând. Renăscusem, fără să-mi dau seama, 
crescusem considerabil în ochii mei, mă simţeam atât de viu, încât 
aveam o senzaţie de demiurg. Până atunci, nimeni nu mă remarcase, 
nimeni nu mi-a zis măcar, o dată, „bravo!”, chiar aşa, gratuit, fără ca 
numaidecât s-o merit; că un cuvânt rostit nu cere bani! E un cuvânt, 
atât: l-ai pronunţat, s-a topit, a zburat în vânt şi nimeni nu te mai 
poate trage la răspundere, că l-ai spus şi de ce-ai făcut-o; ai avut, 
oare, acoperire pentru asta, ai primit indicaţia sau aprobarea cuiva?! 
Eu am avut parte numai de muştruluieli şi sancţiuni. De câte ori n-am 
fost ameninţat că voi fi dat afară! Ehe! Şi mai am un păcat: sufăr de o 
obsesie (doctorii cei mai optimişti spun că e incurabilă): obsesia 
răspunderii pentru ceea ce fac şi ceea ce nu fac, mai ales pentru ceea 
ce am rămas dator, faţă de salariul pe care mi-l dă, chenzină de 
chenzină, societatea. Poate nu ştii cum e aia, să-ţi zic eu. E o boală 
grea, ce să-ţi spun, mai ales în forma care se manifestă la mine. 
Închipuieşte-ţi, să te întrebi, în fiecare ceas, ce-ai făcut din obligaţiile 
ce-ţi reveneau şi ce ţi-a mai rămas şi să constaţi, cu amărăciune, că 
întotdeauna ai restanţe, din ce în ce mai multe restanţe, şi să simţi, 
permanent, în ceafă privirea şefului, până şi când te speli pe dinţi sau 
când îţi mângâi nevasta (dacă mai ai timp şi pentru asta!). Am încetat, 
de nu mai ţin minte când, să privesc în perspectivă; văd numai, în 
urmă, ceea ce mi-a rămas nerealizat. Nu ştiu ce părere ai dumneata 
despre perspectivă, despre nevoia omului de a privi înainte, spre 
drumul pe care urmează să-l conducă paşii, însă eu cred că 
perspectiva e totul. Ea îţi oferă posibilitatea să înaintezi, lucid şi cu 
siguranţă, să te continui în viitor, chiar atunci când nu vei mai fi; e un 
fel de liant, care te leagă de urmaşi, care sudează generaţiile între ele. 
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Din toate astea e uşor, cred, să tragi concluzia că, până la 
acea solemnitate, eu acţionam obligat de nişte legi exterioare, străine 
de mine, îndeplineam diferite funcţii strict mecanic, ca un robot: 
citeam adrese, scriam răspunsuri, mergeam, râdeam... 

Dar să revin la momentul acela de renaştere. Când m-am 
apropiat de omul înălţat pe podium, atât de proaspăt – din vârful 
pantofilor, până-n chelia lucitoare – am avut certitudinea că se 
întâmplă o minune cosmică. Nu m-am emoţionat defel, cum văzusem 
că li se întâmplă altora, ale căror nume încep cu litere de la A la M, 
adică cu litere dispuse – în ierarhia alfabetului – înaintea aceleia cu 
care începe numele meu. N-aveam de ce să mă emoţionez. Cred că 
emoţia e o stare de slăbiciune, determinată de incertitudine; 
dumneata ce zici? Or, eu n-am fost niciodată mai sigur, ca atunci, de 
realitatea pe care o trăiam. Ecuaţia mea era foarte simplă: meritam 
distincţia, pentru care fusesem convocat aici, e clar! N-aveam nici o 
îndoială asupra acestui adevăr. 

Directorul general, care mă aştepta cu decoraţia în mână, 
rămăsese ca suspendat (evit să folosesc cuvântul „tablou”, fiindcă am 
oroare de locuri comune). Nu mi-a întins mâna, cum procedase cu 
ceilalţi, înaintea mea. Privindu-l atent, am avut impresia că un cineva 
oarecare i-a întins pe faţă un strat subţire de praf de cretă, în clipa în 
care eu, neobişnnit cu acele trepte de marmură alunecoasă, pe care 
nu călcase neam de neamul meu, m-am împiedicat şi, uitându-mă-n 
jos, am zis, fără să-mi dau seama: „Io-te-a dracului!”, după care am 
râs, tot eu, de prostia mea. 

Că nu mi-a întins mâna, nu m-a mirat. Nu m-a supărat. Am 
avansat eu gestul, care era normal să-l facă, întinzându-i, cu toată 
încrederea şi stima, mâna mea. Am mai observat că avea buzele 
vinete, de parcă în locul gurii ar fi purtat o cicatrice încă 
nevindecată... Ochii îi erau congestionaţi, inundaţi de vinişoare roşii 
subţiri – o reţea densă şi foarte estetic ţesută – iar irişii semănau 
perfect cu nasturii lui de la vestă. 

Văzându-l că întârzie să-mi strângă mâna întinsă, am mers 
mai departe cu iniţiativa şi, în modul cel mai natural cu putinţă, i-am 
luat, din mâini, obiectul acela lucitor şi mi l-am agăţat în piept, cu o 
îndemânare de expert, de parcă, până atunci, avusesem sute de ocazii 
asemănătoare. Asistenţa m-a aplaudat, iar cele câteva capete, care-l 
încadrau, dintr-o parte şi din alta, pe insul de pe podium, s-au 
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apropiat unele de altele atât de mult, încât mă temeam că se vor uni, 
că se vor vârî unul în altul şi vor forma un singur cap, mai mare decât 
un bostan turcesc. M-am întors spre asistenţă, am aplaudat, la rândul 
meu, cu zâmbetul larg, care-mi inundase faţa şi sufletul şi pe care    
n-aveam intenţia să mi-l retrag, prea devreme, în interior. 

Sarcina mea fiind încheiată, aveam de gând să plec. Datoria 
mi-o făcusem. Mă aştepta treaba pe care-o părăsisem la birou. 
Înainte, însă, de a păşi pe ultima treaptă, m-am auzit strigat şi m-am 
întors. „M-a chemat cineva?”, am întrebat, în liniştea ce se instalase 
în sală, ca să fiu sigur că nu m-a încercat vreo halucinaţie auditivă, 
cum mi se întîmplă destul de des. „Numai o clipă, te rog!”, îl auzii pe 
omul cu tenul de calcar şi cu cicatricea în mijlocul feţei. Nu se 
mişcase, nu-mi venea în întâmpinare, cum credeam că-i normal.  Mă 
aştepta să revin pe podium, Fireşte, n- am ezitat să-i fac pe plac. 
„Dumneata eşti Manole şi mai cum?”. „Nu sunt Manole Şimaicum, 
ci Manole Toader, exact cum m-aţi strigat. Dacă e nevoie, mă 
legitirnez”. „Nu, nu-i nevoie, m-a liniştit el, văzând că sunt gata să-l 
ajut să-şi clarifice incertitudinea. Aş vrea să-mi spui numele tatălui 
dumitale”. „Numele tatălui meu? m-am mirat. Ce amestec are tata în 
meritele pe care, astăzi, mi le onoraţi cu această distincţie?”. 

Bietul tata! Dacă ar fi fost de faţă, să audă cum un om cu 
funcţie înaltă se interesează de numele său, într-un asemenea cadru 
strălucitor, în auzul tuturor acestor aleşi, care, de mai bine de două 
săptămâni, se spală, se parfumează şi-şi ajustează ori îşi lustruiesc 
veşmintele pentru solemnitate! În primăvara lui '45, când încă nu se 
terminase războiul şi oamenii continuau să primească îmbrăţişarea 
rece a unor pământuri străine, pământuri ce aveau să le acopere orice 
urmă din ceea ce au fost ei cândva, care aveau să ascundă urmele 
fiinţelor lor unice, în acest anotimp al înnoirilor, în care lumea avea, 
pentru prima dată, după mulţi ani, cea mai vie speranţă de pace, 
părintele meu a ieşit, pe câmp, cu capul gol; vântul îi zburlea părul 
şi-l învârteja, îi mângâia obrazul aspru, nebărbierit, cu adierea lui 
călduţă. Aşa l-am găsit eu, când mama, îngrijorată, m-a trimis să-l 
caut. Sta drept ca un copac viguros, crescut din pământul acela, din 
care buruienile începuseră să-şi scoată capul, una lângă alta, puzderie 
ameninţătoare, ca o armată gata de atac, care aşteaptă numai un 
semnal, unul singur, ca să se năpustească asupra pâinii noastre; sta 
tata ca un simbol al permanenţei noastre pe aceste locuri, stăpânite, 
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dintotdeauna, de bunicii, de străbunicii şi de stră-străbunicii noştri. 
Nu ştiu de ce n-am vrut să-l tulbur, aşa cum nu-l tulburam, niciodată, 
când îşi rostea, cu glas tare, rugăciunea, dimineaţa şi seara. Mă 
intimida, parcă, interlocutorul lui, pentru că intuiam că tata vorbeşte, 
în acele momente, ca şi în timpul rugilor sale, cu cineva nevăzut.   
M-am aşezat pe o piatră, lângă ghizdurile fântânii lui moş Spirea, şi 
încercam, neputincios, conştient de neputinţa mea, să desluşesc 
gândurile care se învălmăşeau, atunci, în capul lui. Poate tocmai din 
cauza neputinţei mele de a înţelege, poate din teamă, din intuiţia că, 
în sufletul bătrânului meu, se ptrecea o dramă cumplită, am început 
să plâng, în singurătatea în care mă izolasem, acolo, la puţul lui moş 
Spirea, şi nu cred că m-aş fi oprit, dacă nu se luau la harţă două ciori, 
pe cumpăna fântânii, şi nu mă speriau cu ţipetele lor răguşite şi 
sinistre. A doua zi, tata şi-a luat, cu el, sapa, i-a cerut mamei să-i 
pună ceva de-ale gurii în desagă şi s-a dus, din zori, în câmp. A 
plecat ca mutul şi nici noi nu l-am întrebat ce-are de gând. În numai 
două zile, cu îndârjirea de care era capabil, în momentele 
hotărâtoare, a scormonit, înverşunat, cele două pogoane, distrugând 
reţeaua subterană de rădăcini sălbatice. A arat pământul fără plug, 
fără boi, singur, numai cu sapa. L-a semănat, apoi, şi a acoperit 
boabele cu grebla, cu aceeaşi căldură şi dragoste cu care, noaptea, se 
ridica din pat şi ne acoperea trupurile, dezgolite din cauza viselor 
noastre frământate. Am avut un grâu frumos, în anul acela. Cineva, 
de la gazetă, a aflat de isprava lui şi i-a popularizat-o, într-o scurtă 
notă, unde i-a apărut şi portretul. Îi venise şi lui gândul să plângă şi 
am plâns toţi, împreună cu el, fără să înţelegem de ce o facem, poate 
numai ca să ne solidarizăm cu el, să nu-l lăsăm singur în bucuria sa, 
amestecată cu durere. În lumea aceea sălbăticită de război, de 
foamete şi suferinţă, în lumea aceea încrâncenată, se deschisese şi 
pentru el, pentru fiinţa lui neînsemnată, pentru fapta lui, o pereche de 
ochi. 

„Pe tata-l chema Barbu Manole, fie-i ţărâna uşoară!”, i-am 
zis, cu mândrie, directorului general, care era neliniştit de întîrzierea 
răspunsului meu. „E clar!”, păru el că se dumireşte şi i-am zărit, prin 
cicatricea de sub nas, o dantură platinată. Erarn bucuros de 
contribuţia pe care mi-am adus-o la această clarificare. Am rămas în 
aşteptare, cu mâinile încrucişate pe piept – gest foarte odihnitor, 
deprins tot de la tata, pentru care mâinile erau permanent şi fără milă 
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exploatate. „Te rog să te apropii”, m-a invitat cel care prezida 
festivitatea şi eu m-am executat imediat. „Mai aproape, mai 
aproape!”, a insistat. Îmi cerea să urc, din nou, pe postamentul unde 
se afla el, cu suita lui. Mi-a fulgerat prin minte ideea că s-ar putea să 
mai capăt o medalie, pe lângă cea pe care mi-o prinsesem singur de 
reverul hainei, întâmplare fără precedent, după modestul meu bagaj 
de informaţii. A doua decoraţie! Fără să mă gândesc prea mult, 
găseam că era firesc să fie aşa, chiar dacă se făcea o breşă în tradiţie. 
în sinea mea, îmi recunoşteam singur nişte merite personale. Două 
decoraţii într-o singură ocazie (după ce atâta timp fusesem complet 
ignorat) nu era, în fond, o exagerare. Pe cei mai mulţi din adunare, 
care împărţeau cu rnine bucuria decorării, îi ştiam bine. Şi ei mă ştiau 
atât de bine, că nu mai găseau necesar să-mi răspundă la salut, când 
îi întâlneam, fie în faţa unei ceşti de cafea, fie la birtul din colţ, unde 
mă duceam să-mi cumpăr, în grabă, porţia mea zilnică de ţigări. 
(Atitudinea lor mi se părea măgulitoare; într-o familie, oamenii 
abandonează convenienţele, ca să se simtă mai apropiaţi; prin 
atitudinea lor în aparenţă de ignorare, ei mă tratau ca pe unul de-al 
lor, îmi justificam eu). Acum, feţele acestor cunoscuţi din sală mă 
priveau cercetător, de parcă (curios!) m-ar vedea pentru prima dată. 
Se întrebau, desigur (invidia se citea clar în privirile lor), cu ce sunt 
mai însemnate meritele mele, decât ale lor, încât mie să mi se ofere o 
onoare dublă? Ei bine, n-aveam nici un dubiu, eram sigur, cu toată 
modestia mea, că sunt pe deplin îndreptăţit să fiu astfel recompensat. 
Cineva – obiectiv şi imparţial – judecase totul, după cantitatea de 
dăruire, de devotament, pe care o consumam, în exercitarea sarcinilor 
mele de serviciu – criteriu, după mine, esenţial pentru a evalua 
meritele unui om, în postul pentru care primeşte salariu. 

De aceea, nu m-am gândit să refuz ce-a de-a doua decoraţie. 
Ce prostie, ce gogomănie să respingi un simbol al preţuirii, al 
recunoaşterii publice! Cea de-a doua decoraţie mi se cuvenea şi îmi 
prindea bine, în ziua aceea. Mai ales, în ziua aceea! Nevastă-mea, pe 
care-am înştiinţat-o de scopul convocării mele la regiune şi care 
citise, singură, de cîteva ori, invitaţia tipărită cu litere aurii, a ţinut să 
cinstească şi ea evenimentul. A organizat, acasă, un fel de 
sărbătorire, care (zice ea) să recupereze toate onomasticile şi 
aniversările zilei mele de naştere pe care, în cei cincisprezece ani de 
căsnicie, a uitat, sistematic, să le serbeze. Şi-a chemat toţi fraţii şi 
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cumnatele (nevastă-mea n-a avut decât fraţi, în casa ei ea fusese 
singura fată). Mi-a cerut încuviinţarea să-l poftească şi pe nepotul ei 
de la Huşi, care-mi spusese, odată, cu infatuarea caracteristică 
adolescenţei necoapte, că sunt cel mai mediocru om din câţi a 
cunoscut. Nu sunt ranchiunos şi am acceptat propunerea soţiei mele 
de a-şi invita nepotul, pentru care, am băgat de seamă, are o anumită 
slăbiciune („E înţeleptul nostru!”, îl caracterizase ea, într-o zi, cu 
admiraţie maximă, într-o convorbire cu mama băiatului). Mă 
aşteptau, deci, acasă toate neamurile. Aşa că, ducându-le două 
medalii, aveam să-i las, literalmente, cu gurile căscate. 

Am urcat pe podium, la fel de sigur pe mine ca şi mai 
înainte. Omul cu decoraţiile mi se păru a fi un bărbat agreabil, chiar 
frumos, pe care nu mi-ar fi fost ruşine să-l consider fratele meu. 

„O să te rog să mă ierţi”, a început directorul general 
discursul, la care mă aşteptam şi pentru care luasem o atitudine 
solemnă, aşa cum ştiam eu din filme. Fiindcă vorbele lui de iertare 
erau prea mult, mult prea mult decât putea să îndure fiinţa mea 
modestă, i-am replicat prompt – întrerupându-l, neavând răbdarea să 
aştept până avea să-şi termine alocuţiunea – că nu e necesar să-şi 
ceară iertare el, un om aşa de distins şi important, tocmai de la mine, 
un funcţionar obişnuit, neînsemnat şi, pe deasupra, ridicol prin 
stângăcia lui. „Nimeni şi niciodată nu s-a întâmplat să-mi ceară 
scuze, am zis, nici când m-a călcat pe bătătură sau m-a izbit, din 
grabă, pe caldarâm, ori mi-a aruncat un lighean de zoi în cap, de la 
etajul patru”. După ce m-a ascultat, demnitarul acela a zis: „Îţi 
mulţumesc că mi-ai uşurat sarcina. Confuzia pe care am făcut-o o voi 
repara, astfel, fără dificultăţi”. 

Ceea ce a urmat a fost pentru mine un lucru total 
inexplicabil, absurd, de a cărui realitate am momente când mă 
îndoiesc sincer. Mi-a desprins, din piept, decoraţia şi, chemând, cu 
numele meu, pe altul din sală, i-a prins-o acestuia de haină. Spune-
mi, de-ai fi fost în locul meu, nu te-ai fi întrebat şi tu de ce-l strigase 
cu numele meu? Ce, omul acela nu-şi avea numele său, cu care să se 
legitimeze, care să-i fie înscris în buletin şi în statul de funcţiuni? 

Mi-am dat seama că am alunecat, cu cugetarea mea, pe o 
pantă care nu ducea nicăieri. Trebuia să găsesc altă presupunere. 
Însemna că ăla sunt tot eu, într-o altă variantă, mai reuşită 
(recunoşteam). Încă în copilărie fiind, ţin minte, mă întrebam dacă e 
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posibil ca un altul să poarte numele meu. Îmi răspundeam că, dacă 
există un asemenea om, nu se poate ca el să nu-mi semene. 
Imaginaţia mea mergea pân-acolo încât mi-l închipuiam identic cu 
mine, având aceleaşi gânduri, aceeaşi păcătoasă înclinaţie spre 
melancolie şi aceleaşi note infecte la matematică. În momentele mai 
grele – şi soarta n-a fost deloc zgârcită cu mine în astfel de ocazii – 
mă consolam cu ideea că nu sunt singurul care suferă, că mai sunt şi 
alţi Manole Toader, poate unul, poate doi – cine ştie? – care-s la fel 
de încercaţi ca şi mine şi sentimentul solidarităţii cu aceşti oameni 
nevăzuţi, neştiuţi, îmi dădea tăria să rezist. 

Individul care primise decoraţia mea era foarte gras, cu o 
chelie respectabilă, în toate fiind opus trăsăturilor pe care mi le ştiam 
din oglindă şi din fotografia de pe buletin. Fiindcă devenisem de 
prisos, cocoţat acolo, şi trebuia să găsesc un pretext, ca să cobor,      
l-am apucat de braţ pe cel căruia îi strălucea pe piept medalia mea şi, 
aşa, ne-am strecurat împreună. Nu m-am dezlipit de el deloc, până    
s-a încheiat procesiunea. La terminare, am ieşit, tot aşa, ţinându-l de 
braţ, de parcă cineva mă lipise de el. 

În stradă, l-am întrebat ce au însemnat toate astea, de ce mi 
s-a dat mie, întâi, decoraţia, pentru ca, apoi, să mi se ia şi să i se 
ofere lui. „E simplu, mi-a răspuns, simplu de tot; cum de n-ai 
priceput?”. „Uite-aşa, îi zisei, eu nu pricep dintr-un foc, ca alţii, îs 
mai încet la minte!”. „Pe dumneata te cheamă Manole B. Toader, iar 
pe mine Manole D. Toader”. „Şi cu ce merită mai mult „D”-ul 
dumitale decât „B”-ul meu? Asta nu pot pricepe”. 

N-a avut timp să-mi răspundă, pentru că i-au sărit, pe 
neaşteptate, înainte, trei copii, două femei, care, amândouă, păreau  
a-i fi soţii, un bărbat mai în vârstă, care semăna cu un unchi de-al 
neveste-mi şi... Nu se poate, nu cred! Ba da! N-aveam încotro, 
trebuia să cred ceea ce vedeam: chiar nepotul de la Huşi îi ieşi în 
întâmpinare şi-l îmbrăţişă. 

Îţi dai seama ce experienţă grozavă am? Am fost decorat! În 
minutele acelea, cuprinse între clipa când mi-am prins medalia de 
haină şi cealaltă clipă, când mi-a desprins-o, cu degetele lui groase şi 
albe, reprezentantul ministerului, am trăit o satisfacţie uriaşă. N-are 
importanţă c-a fost la mijloc o eroare, trăirea mea de atunci era 
autentică. Haina pe care o purtasem, acolo, e un document, un 
martor. O păstrez, în şifonier, ca pe o relicvă scumpă. Nu ştiu cum să 
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te fac să nu mă judeci greşit... 
– Nu vă judec în nici un fel, credeţi-mă, nu-mi pot permite... 

Dimpotrivă, vreau să vă rog să mă iertaţi pentru acea îmbrăţişare... 
– De ce să te iert? Pentru că m-ai sărutat? Pentru asta îţi sunt 

recunoscător, dragul meu. 
– Ştiţi, eu ţin foarte mult la acest frate, pe care-l aştept... 
– Mă bucur cu atât mai mult. Înseamnă că, în clipa aceea, 

când m-ai strâns în braţele dumitale puternice şi ţi-ai lipit obrazul de-
al meu, m-ai iubit cum îl iubeşti pe inginer. Aşa că să nu regreţi. Ai 
să-ţi întâlneşti fratele – uite-l că vine, înseamnă că eu trebuie să plec. 
Pe mine nu m-a îmbrăţişat nimeni, de pe vremea când eram copil, 
nici măcar din greşeală, cum s-a întâmplat acum cu dumneata. N-am 
prieteni, sunt un însingurat, aşa că înţelegi de ce sunt aşa de mişcat 
că m-ai iubit, câteva secunde, cât a durat momentul de confuzie. 
Fratele n-o să bage de seamă că i-am răpit, fără voia mea, o frântură 
din partea lui de dragoste. La un om îndestulat nu se simte, când i se 
risipesc, din pungă, câţiva bănuţi. 
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Păianjenul 
 
Mi-a reţinut atenţia, din primul moment, învălmăşeala bizară 

din odaie: o puzderie de piese mărunte de mobilier, îngrămădite 
unele peste altele. În colţ, dominând acest vacarm (fiindcă aveam 
senzaţia că dezordinea ce mi se înfăţişa se traducea sonor şi mi-am 
dus, instinctiv, mâinile la urechi), se afla un ceasornic de perete, o 
construcţie înaltă din lemn, care aducea, prin forma ei, cu o siluetă 
umană. Ba nu: înfăţişa chiar un om, care, în locul feţei, avea o pată 
albă – cadranul. M-am mirat şi am insistat cu privirea asupra lui, 
întrucâtva intrigat şi de faptul că orologiul era complet mut. Puteam 
crede că-i defect, însă am văzut că pendulul – greutatea aceea mică, 
în formă de disc, ce oscilează ritmic, asigurând, astfel, funcţionarea 
mecanismului ornicului – nu atârnă, nu spânzură în jos, atras de 
gravitaţie, ci a rămas înţepenit, suspendat, în mod nefiresc, în poziţie 
oblică. Cele două indicatoare rămăseseră şi ele fixe, ca picioarele 
unei balerine, surprinse în spectacol de un fotograf indiscret. 

– Ce caut eu aici? am întrebat, când am fost conştient de 
realitatea în care mă aflam. Asta-i casa dumitale? 

În faţa mea, aşezat de cealaltă parte a mesei, la care eram şi 
eu instalat, moşneagul îmi surâdea viclean. 

– Dacă a dumitale nu-i şi, aici, nu suntem decât noi doi, 
înseamnă că-i a mea, răspunse el. 

Figura lui nu-mi spunea nimic. Rudele şi prietenii mi-i 
cunoşteam bine şi el nu era dintre aceştia. Era un străin, şi încă unul 
cu chip respingător. 

– Decât să mă-ntrebi atâtea dintr-o răsuflare, a continuat el, 
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observând, desigur, că-l priveam urât, mai bine ţi-ai pune, singur, 
mintea la contribuţie. În fond, dumneata ai venit la mine, nu eu am 
venit la dumneata. Aminteşte-ţi scopul pentru care m-ai căutat. 

Îmi cerea să-mi amintesc ceva şi eu nu mă puteam folosi 
deloc de memorie, ca şi cum n-o aveam. Abia de-am reuşit să-mi 
restabilesc, să-mi recunosc propria-mi identitate. Încetul cu încetul, 
însă, ieşeau ca dintr-o ceaţă densă întâmplări anterioare şi am fost în 
măsură să-i răspund celui din faţa mea. 

– N-aş putea spune că am venit cu un scop. Treceam pe 
stradă, împreună cu văru-meu, cu Radu, şi am văzut, sub balconul 
dumneavoastră, un păianjen de dimensiuni neobişnuite, cât o vrabie, 
care-şi ţesuse o pânză deasă, încât, la început, am crezut că-i cuibarul 
unei rândunele. Îmi place această specie de păsărele şi mă opresc, 
întotdeauna, îndelung, când observ o căsuţă de-a lor, improvizată sub 
planşeuri de terase sau în ganguri. După ce am căscat gura, o vreme, 
ca un idiot, aşteptând să zboare rândunica, pe care-o bănuiam 
înăuntru, a apărut capul păianjenului. Se uita la mine. Pe onoarea 
mea, se uita direct la mine, mă fixa de parcă ar fi vrut să mă 
hipnotizeze. În timp ce priveam, la rându-mi, în ochii lui, am simţit o 
anume slăbiciune în corp  şi m-am temut. De Radu uitasem complet, 
l-am abandonat. E absurd, e de neînţeles, însă ăsta-i adevărul: 
intrasem într-un câmp magnetic, mă luase în primire păianjenul, 
pătrunsesem sub vraja lui. 

– Interesant, zise, încurajându-mă, bătrânul, în timp ce îşi 
sprijinea, mai bine, barba în căuşul palmelor, astfel încât capul îi 
părea desprins de trup, izolat, semănând cu un dovleac, mai degrabă 
cu un pepene, pe care cineva-l poartă deasupra capului, ca să nu-l 
scape. 

– M-am smucit întocmai ca un câine-n lanţ şi am simţit, 
fizic, ruptura acelui fir magic, care mă lega de păianjenul uriaş. Am 
fugit, însă, după vreo zece paşi, m-am oprit. Mi-am scuturat capul, ca 
după o buimăceală zdravănă. Un fior involuntar rni-a zgâlţâit întregul 
trup, de parcă prin el ar fi trecut un fulger. Am stat şi am chibzuit. Nu 
vă cunoşteam, nu ştiam cine-i proprietarul acestei case, dar oricine ar 
fi, mi-am zis, cred, sunt sigur că el se află în pericol. Şi, atunci, m-am 
întors, cu hotărârea de a distruge cuibarul insectei. M-am înarmat cu 
o creangă uscată, pe care-am găsit-o lângă tulpina unui castan, ruptă, 
probabil, de furtuna de-acum câteva zile... 
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– Da, creanga ai adus-o cu dumneata, uite-o colo, în colţ. 
– Iertaţi-mă, nici n-am băgat de seamă c-am intrat, cu ea, în 

casă. 
– Nu face nimic, nu-i nevoie să te scuzi. Dar nu era mai 

simplu să mă anunţi pe mine, decât să-ţi propui să omori păianjenul? 
Eram cel mai indicat să iau măsurile cuvenite de apărare, era în joc 
doar pielea mea, nu? Cred, însă, că ai exagerat primejdia. 

– Posibil. Posibil să fi exagerat, fiindcă nici nu ştiam ce rău 
v-ar fi putut face dumneavoastră un păianjen. Dacă vă putea face 
ceva! E o chestie de ... Dar, în sfârşit, când am ajuns sub balcon... 

– ...păianjenul nu mai era. 
– Întocmai. Dispăruse. Cu tot cu reţeaua, cu ţesătura aceea 

de fire de mare fineţe, cât cuibul de rândunică. Numai o urmă abia 
vizibilă, ca o umbră, se mai vedea în locul pânzei. Am apreciat chiar 
că era umbra pe care păianjenul o uitase, n-o luase, odată cu cuibarul 
său. Ei bine, asta n-am înţeles eu: el, păianjenul, putea să se ducă la 
dracu’, oriunde, dar pânza cum, de ce să şi-o ia cu dânsul...? Cum să 
desprindă desişul, împletitura aceea, realizată cu mare artă? 

– Recunoşti, deci, că totul era făcut cu artă? 
Întrebarea, care conţinea şi o inexplicabilă (pentru mine) 

doză de mândrie, n-am auzit-o, atunci. S-a înregistrat în memoria 
mea, fără să-mi treacă prin urechi, aşa cum pe o bandă de 
magnetofon se poate imprima un cântec de la radio ori pickup    
printr-un fir direct, fără microfon. Am identificat-o, ulterior, prin 
bagajul meu de impresii. 

Pendula aceea cât un om, cu mecanismul îngheţat, îmi 
sporea emoţiile. 

– Ştiam că doar melcii, scoicile şi ţestoasele obişnuiesc să-şi 
ia, la plimbare, casa, continuai eu, însă păianjenii, după modestele 
mele cunoştinţe de biologie, sunt condamnaţi să-şi lege existenţa de 
o locuinţă stabilă, oricât de precară ar fi această stabilitate. Ca 
păsările, de pildă. 

– Ai văzut, deci, că păianjenul dispăruse. 
– Într-un mod misterios! O dispariţie cel puţin ciudată, pe 

care nu mi-o puteam în nici un fel explica… 
– Şi, atunci, ai vrut să suni la mine. De ce? 
– Să vă liniştesc, spunându-vă că a trecut primejdia ce vă 

ameninţase. 
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– Din moment ce trecuse şi, mai ales, din moment ce eu nici 
nu o bănuisem, mai avea rost să mă suni? Nu cumva alta era intenţia 
dumitale de-a mă suna? 

– Nu. Cel puţin aşa cred. 
– Mai gândeşte-te. Eşti, totuşi, un tip timid. Nu-ţi permiţi, 

nu-ţi e la îndemână să baţi într-o poartă necunoscută, să ceri să-ţi 
deschidă un om, pe care, poate, nu l-ai văzut niciodată în viaţa 
dumitale, fără să ai un motiv serios. Numai ca să-i dai bună ziua ori 
să-l cunoşti?! 

– Evident, trebuie să fi vrut eu ceva, atunci... 
– Asta te rog să-ţi aminteşti: cu ce gând ai urcat treptele, la 

intrare? 
– În nici un caz cu un gând rău, am simţit eu, fără să-mi 

explic cauza, nevoia să mă apăr. Voiam să avertizez proprietarul... 
– Bine, asta, la început, când erai sigur de existenţa 

păianjenului şi a primejdiei pe care acesta o reprezenta. Dar apoi? 
– Aveţi dreptate. Cred că era ceva în capul meu, când v-am... 

Aţi spus-o şi dumneavoastră: sunt un timid incorigibil, care nu dă 
buzna în casa omului de pomană, dacă n-are, adică, un scop precis şi 
important. 

– Asta aş vrea eu să descoperi singur: ce era, atunci, în capul 
dumitale? E adevărat că erai înfierbântat, gândurile îţi fuseseră 
răscolite de insecta de pradă, de sub balconul meu, de puterea ei 
magică, pe care o ghiceai, aşa că în minte aveai o întreagă 
harababură. Dar, în această anarhie, un gând se menţinea netulburat, 
unul singur. Gândul acesta era necesitatea de a mă suna. 

Mi-am pus două degete la tâmplă şi m-am concentrat. Îmi 
era foarte greu să mă adun, orologiul acela mare, care ascundea, fără 
îndoială, o taină inaccesibilă mie, mă obseda. Mi-am adus, totuşi, 
aminte că, într-o oarecare măsură, când am descoperit dispariţia 
păianjenului, mi-a fost teamă. Inexplicabil, dar asta era. Mi-a fost 
mai teamă când a dispărut, decât atunci când l-am descoperit în 
balcon. 

– Hai s-o luăm metodic, continuă bătrânul, văzând că-mi 
prelungesc meditaţia! Ai spus că ai observat, întâmplător, în balconul 
meu, cuibul acela de păianjen. 

– Da, aşa-i, am răspuns, deşi omul nu formulase propriu-zis 
o întrebare. 
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– Să-l fi văzut, oare, din întâmplare? Mai exact, ţinu el să 
precizeze, văzându-mă gata să-mi confirm spusele anterioare, 
dumneata treceai, pe stradă, întâmplător ori chiar la mine veneai? 

Cum să vin la el, ce să caut la el? M-am gândit puţin şi am 
băgat de seamă că încă trebuia să mai forez în memoria mea obosită, 
ca să descopăr unele adevăruri uitate. Şi am mulţumit, în gând, 
ciudatei mele gazde, pentru că mă ajuta, cu răbdare, în această 
treabă. 

– Într-adevăr, am demarat eu uşor, târându-mi gândurile 
încet, lăsându-le să se înfiripe din mers. Nu plecasem, de acasă, fără 
rost, fără un scop. 

– Mai precis, mă îndatoră şi mai mult bătrânul, pe lângă casa 
mea ai trecut în grabă şi numai descoperirea acelui păianjen, din 
balcon, te-a făcut să te opreşti ? 

– Nu, nu, evident! M-am oprit şi am stăruit, un timp, cu 
privirea asupra locuinţei dumneavoastră. 

– Mă bucur, îşi frecă el, vizibil foarte satisfăcut, mâinile 
mici. Mă bucur că ne înţelegem. Ei bine, dacă-ţi aminteşti şi ce 
anume te-a făcut să te opreşti în faţa locuinţei mele, lucrurile sunt ca 
şi clarificate. 

– Cred, o luai eu, la fel de prudent, că mă atrăgea aspectul 
ciudat al construcţiei. 

– Nu! mă constrazise el, încruntat şi ferm. Ia-o uşor, că 
derapezi. Despre ce aspect ciudat poate fi vorba la o casă, care 
seamănă, identic, cel puţin cu cele două, cu care se învecinează? Hai 
să zic că ar fi veranda, care, e drept, e cam originală, dar astfel de 
chestii descoperi, la tot pasul, în oraşul nostru, unde gospodarii nu 
duc lipsă de imaginaţie şi nici oprelişti din partea edililor nu se pun. 
Mai bine, hai s-o luăm cu începutul! Aminteşte-ţi de ce ai plecat    
de-acasă! La o simplă promenadă? Nici vorbă! Nu-ţi permiţi astfel de 
vacanţe, fie ele şi de o oră. Nu-ţi penniţi vacanţe nici în timpul 
concediului, darămite... 

La asta nu mă gândisem. Uitasem complet scopul cu care 
plecasem de-acasă. Deocamdată, recunoşteam, îmi era clar atât: că 
ieşisem în târg. Nevastă-mea m-a ajutat să-mi pun costumul cel bun 
şi m-a grăbit: „Du-te, Milule, mi-a zis, şi fii atent cum umbli!”. Şi 
mi-a urat succes. Dar la ce anume a gândit ea să am succes nu ştiu, 
nu-mi aduc aminte. 



113 

– Nu ştii, nu-ţi aminteşti acum, însă, dacă te concentrezi, îţi 
vei aminti, îmi ghici gândurile bătrânul amfitrion. Adu-ţi aminte, de 
pildă, că ai avut, acium două zile, o discuţie cu un prieten! 

Doamne! Omul ăsta mă duce, tot înapoi, în timp, tot înapoi! 
Oare până când şi până unde? Doar n-are de gând să mă poarte, aşa, 
îndărăt, până în clipa în care am venit pe lume! 

– Nu, dragul meu, râse el şi mi-a arătat gura perfect ştirbă, 
fără nici un ciot, măcar, în gingiile de un roşu aprins. Nu te voi purta, 
mai departe, înapoi. Ne vom opri aici, căci răspunsul la întrebările pe 
care vrei să ţi le clarifici se află doar în dialogul pe care l-ai avut cu 
prietenul ce ţi-a venit în vizită. Aminteşte-ţi subiectul acestei 
conversaţii! 

Hoooooopaaaa! E clar! Dacă am ajuns la discuţia cu fostul 
meu coleg de primară, cu toate că subiectul ei îmi e, deocamdată, 
tulbure, înseamnă că sunt pe cale să mă edific asupra tuturor 
nedumeririlor mele. Încerc să reconstitui scena cu glas tare, adică să 
rechem în amintire imaginile pe care le uitasem. Vorbeam tare, 
uneori repetam cuvintele, fiindcă aceste imagini se lăsau greu trase la 
suprafaţă. 

– Venise, la noi, Marcel Barcanu – un orn nesuferit, greu de 
suportat, pe care fac eforturi să-l ocolesc, pe cât îmi stă în putinţă, 
dar care, la rândul lui, se străduieşte, din răsputeri, să-mi ţină calea. 
„Îmi face deosebită plăcere să stau de vorbă cu tine, Milule – îmi 
spusese el, odată –, fiindcă eşti un tip şters, n-ai nici un pic de 
personalitate; lângă tine, oricine poate să iasă clar în evidenţă, să se 
afirme. E un dar al cerului să ai un prieten anost”. Se înfiinţa în casa 
mea, aproape zilnic, târându-şi, după el, soţia, căreia nu ştiu dacă     
i-am auzit, vreodată glasul. Cred că-l încuraja să mă viziteze mai ales 
zâmbetul meu, de om neputincios, nevolnic, zâmbet în care el citea, 
invariabil, împotriva voinţei mele, încuviinţarea, aprobarea tuturor 
afirmaţiilor sale. 

În sfârşit, Marcel se ambalase, ca deobicei, în susţinerea unei 
teze, pe care o considera originală. „Am să vă prezint, zice el, fără 
cea mai mică urmă de modestie, ultima mea descoperire filozofică. 
(Marcel Barcanu nu e nici pe departe filozof! E infirmier, a fost scos 
din liceu, după ce a repetat, de patru ori, clasa a X-a). Te uiţi la un 
punct, oriunde vrei: pe o hârtie, pe perete, în palmă, pe faţa unui om. 
Un punct mic de tot, pe care abia de-l poţi observa”. A înghiţit şi şi-a 
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frecat mâinile. „Da, te uiţi la un punct oarecare”, l-am ajutat eu să 
continue, fiindcă îmi făcea silă atitudinea lui de actor cabotin: ridica 
braţele deasupra capului ca un scamator, ne apuca cu mâinile de 
umeri şi ne scutura brutal, pe mine şi pe nevastă-mea, atunci când i 
se părea că nu suntem suficient de atenţi la el... „Te uiţi la un...”. 
„Lasă-mă, domnule, că mă derutezi!” – se enervă el, cu importanţă, 
în timp ce ochii lui decoloraţi, care nici albaştri, nici albi nu se 
hotărau să fie, mă fixau, pe jumătate ieşiţi din orbite. „Dacă vrei să 
mă urmăreşti, bine”, continuă el ameninţător, „dacă nu...”. Şi mi-a 
arătat uşa. 

M-a apucat, spontan, râsul, fiindcă musafirul insinua că 
trebuie să ies, afară, din propria-mi casă, dacă nu sunt capabil să mă 
ridic la înălţimea sa şi să-l urmăresc, în timp ce-şi etalează teoriile 
stupide. „Eşti insuportabil, domnule!”, îşi ieşi Marcel din răbdări, 
apucându-se, teatral, cu mâinile de cap şi îndreptându-şi faţa spre 
tavan, ca şi cum ar fi cerut ajutor de la cineva, instalat în pod. „În 
felul ăsta, nu mai pot continua!”. Am avut răbdare şi i-am ascultat, 
până la capăt, teza cu punctul fix. Am ascultat-o, e un fel de-a spune, 
pentru că, în realitate, n-am auzit nimic; este sistemul meu eficient, 
verificat, de a mă eschiva, în situaţii similare. Mi-am fixat privirea 
într-un ungher al camerei, mai precis, într-un colţ al tavanului, şi      
l-am lăsat să se desfăşoare. Mă uitam la femei – la nevastă-mea şi la 
soţia lui: şi ele procedau la fel, îl urmăreau total absente. Ca să mă 
sustrag complet scenei, la care Marcel mă obliga să particip, fără 
voia mea, ca să nu-l mai aud defel, am început să mă concentrez şi să 
disting amănunte, la acea întâlnire a pereţilor cu tavanul, pe care   
mi-o stabilisem ca punct de observaţie. A trecut mult timp, până ce 
am descoperit un fir foarte fin de pânză de păianjen, care atârna din 
tavan şi, şi mai mult timp, până ce am observat, spânzurând, la 
capătul acestui firicel aproape invizibil, o gâză minusculă, mai mică 
decât un punct. Cum stratagema evadării din realitatea greu de 
suportat îmi reuşise, am început să dau de lucru imaginaţiei şi să 
reconstitui, mental, drama prezumtivă a acestei insecte moarte. Ca să 
pot inventa istoria acelei victime a păianjenului, trebuia să o 
identific, să ştiu ce soi de insectă era, aşa că am fixat-o cu privirea 
atât de putemic, m-am concentrat atât de tare, încât mi-a făcut 
impresia că subiectul observaţiei mele îşi dilată volumul, crescând în 
dimensiuni. Ciudat, însă: cadavrul spânzurat al acestei insecte, golit 
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de sânge şi uscat, părea – nici mai mult, nici mai puţin – mumia unui 
om minuscul. Sporindu-mi intensitatea privirii, pentru a descoperi 
detaliile feţei, am rămas stupefiat: aveam, în faţă (redus la maximum, 
bineînţeles) propriul meu cadavru. Mi s-a făcut, într-o clipă, părul 
perie în cap. Ce păţisem, oare? mă întrebam, relativ detaşat, de parcă 
era vorba de altcineva. Cum am ajuns acolo, în plasa acelui păianjen, 
pe care nu-l văd în preajmă? Voiam să reconstitui tragedia pe care o 
trăisem, dar nu ştiu ce zgomot puternic m-a sustras şi m-a readus cu 
picioarele pe pământ. 

– ... să cunoşti secretele timpului, îşi încheie Marcel o frază, 
pe care, necunoscând-o eu în întregime, nu am înţeles-o. Noi trăim 
prea mult, adăugă el, şi nu ştim să preţuim valoarea imensă a vremii, 
nu preţuim anii pe care-i trăim, lunile, săptămânile şi zilele, ca să nu 
mai spun că secundele, clipele sunt nule pentru noi. Şi asta, în vreme 
ce unele vietăţi de pe pământ, deci de pe aceeaşi planetă, îşi petrec 
existenţa, concomitent cu noi, doar în câteva sutimi de secundă,   
într-o secundă întreagă succedându-se câteva generaţii. 

Mai auzisem eu despre aşaceva, nu ştiu când şi unde, şi mă 
interesă, dintr-o dată, ceea ce spunea Marcel. Oricum, nu de la el 
aşteptam eu să aud astfel de teorii. Era pentru prima dată, când din 
mintea lui ieşea ceva demn de ascultat. În fond, eu respingeam toate 
ideile care veneau de la el, în mod aprioric, şi nu se ştie dacă nu 
spusese lucruri la fel de interesante şi pană atunci. Ce-aveam, de fapt, 
eu cu Marcel, de ce nu-l puteam suporta? Din cauza infatuării lui 
ostentative? Poate, adică sunt sigur că din această cauză, care, de 
fapt, este exterioară lui, nu aparţine esenţei sale spirituale, ci – ca să 
zic aşa – învelişului acestei esenţe. Nu cumva eu îl respingeam, 
fiindcă n-aveam conştiinţa valorii mele sau, mai bine zis, fiindcă 
eram sigur că eu nu mă ridicam până la valoarea lui? Poate, şi 
adineauri, chestia cu „punctul fix" era demnă de ascultat. Teoria, pe 
care o dezvolta, acum, mi se părea, de-a dreptul, fantastică, 
incredibilă. „Parcă poţi face ceva într-o secundă?!”, am remarcat eu, 
mai mult ca să-l incit, să-l provoc să-şi dezvolte ideea. „După 
concepţia noastră, spune el, nu poţi face absolut nimic, nici două 
vorbe întregi nu poţi rosti. Să zicem: «Te iubesc». În realitate, însă, 
în această infimă fracţiune de timp, se pot întâmpla multe, chiar 
foarte multe. „Dacă am putea noi să dilatăm timpul, să-l întindem, să 
încetinim viteza cu care el aleargă grăbit...”, am spus eu ca pentru 
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mine, meditând la neobişnuita teză, pe care o susţinea filosoful 
diletant Marcel Barcanu. „Asta este!”, strigă el, lovindu-mă, cu 
palma lui grea, pe urnăr. „Spre acest obiectiv trebuie să tindem. După 
mine, dragul meu, e timpul să explorăm, să sondăm invizibilul şi 
inimaginabilul. Am pus stăpânire pe marele cosmos, ne lăfăim în 
văzduh, cu aere de stăpâni, dar ce ştim despre lumea măruntă? 
Aproape nimic. La fel se întâmplă şi cu timpul. Îl măsurăm în secole, 
în milenii şi ere. Rar acordăm însemnătate anilor. E o ignoranţă 
crasă, pentru că, se ştie, pentru viaţă, clipa prezentă contează, 
momentul de faţă, „acum”-ul. Gândeşte-te ce s-ar întâmpla dacă 
cineva ar sustrage – să presupunem, prin absurd – o clipă din viaţa 
cuiva. Întocmai ca un şirag, toate celelalte s-ar risipi”. 

Fascinant subiect pentru imaginaţie! Pentru imaginaţia mea, 
mai ales, care e în stare să se aprindă de la cea mai mică scânteie, 
chiar numai de la o părere de scânteie, de la umbra unei scântei. Să 
dilatezi timpul, să-l întinzi ca pe-un elastic! Adică să vezi cum o 
secundă e mai mare decât o secundă, cum, între două bătăi de puls, 
nu numai că poţi spune cuiva, fără să te grăbeşti, „Bună ziua!”, dar 
pot încăpea comod istorii întregi. 

Ciudata teză m-a obsedat, m-a subjugat şi, după plecarea 
musafirilor, pe care nici nu i-am mai petrecut, ca deobicei, pânâ-n 
prag. Ascultam tic-tacul ceasului de masă şi mă străduiam să apuc 
între degete o secundă, s-o prind de coadă, s-o strâng şi s-o opresc pe 
loc, s-o fac să întârzie. 

Au trecut, pe neobservate, două zile. Nevastă-mea mă tot 
îndemna să ies în oraş. Abia astăzi am ascultat-o. M-am îmbrăcat 
mecanic, total absent, concentrat exclusiv la bătăile ceasornicului. 
Aşa am ajuns în stradă. Poate că aş fi părăsit ideea, care mă domina, 
căreia-i devenisem prizonier, dacă n-aş fi avut senzaţia că una din 
secundele ce se scurgeau, controlate sever de mine, se dilatase puţin, 
durase mai mult decât deobicei. Nu-mi venea să cred că ar fi real 
ceea ce mi se păruse. Bănuiam că ceasul din turn bătuse numai „tic”-
ul, „tac”-ul consumându-se mut. Oricâte îndoieli aveam, asupra 
autenticităţii întâmplării, mi se oferise suficientă hrană pentru 
speranţa mea. Nu ştiu unde ajunsesem, trecusem, mi se pare, de parc, 
când chestia cu dilatarea secundei se repetă, tocmai când începusem 
să-mi pierd răbdarea şi speranţa şi eram pe cale să renunţ. Am avut, 
de astă dată, prilejul să verific şi să mă conving că, la mijloc, nu este 
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o iluzie, cum mi se păruse, prima dată; nu numai că distanţa dintre 
cele două bătăi s-a prelungit (chiar mai mult decât prima dată), dar 
mişcăile mele, paşii mei, au căpătat o încetineală vizibilă, nefirească, 
amuzantă. Ca în secvenţele de reluare, de la competiţiile sportive 
filmate. A trecut mult timp, până ce piciorul, pe care-l ridicasem, în 
mers, de pe caldarâm, să atingă, din nou, asfaltul. Era ca o plutire în 
vis, ireală. Eram caraghios. Destul să spun că această repetare mi-a 
dat certitudinea că, la mijloc, nu e doar o părere. Şi eu tocmai de asta, 
de certitudine aveam nevoie, ca să perseverez în acţiunea mea de 
cercetare. 

– Pân-aici e bine, zise bătrânul. Dacă ţi-ai amintit toate 
acestea, până la răspunsul edificator nu mai ai decât un pas. Ţi se 
cere să-ţi aminteşti cu ce scop ai ieşit în oraş. 

– N-am spus asta? 
– Bineînţeles că nu. Ţi-ai amintit, doar, că ai ieşit. 
Am stat, un timp, pe gânduri. Ce s-a întâmplat, înainte de a 

pleca eu în oraş? Îmi era tulbure răspunsul. Totuşi, ştiu ceva. Ştiu că 
aveam un sentiment de nemulţumire inexplicabilă şi am căutat să mă 
descarc de povară asupra soţiei. I-am reproşat că, în casă, ne-au 
năpădit păianjenii, care ne pândesc, să ne ia în captivitate şi să ne 
sugă sângele, şi i-am arătat, spre colţul unde avusesem iluzia aceea, 
cu cadavrul meu, spânzurat de-un fir. Nevastă-mea mi-a 
contrareproşat că nu m-am învrednicit să-i cumpăr o perie pentru 
pereţi, din acelea cu coadă lungă şi cu părul moale. 

– Asta-i! am sşrit eu de pe scaun, vesel că am izbutit, în 
sfârşit, să-mi amintesc. 

– Bravo! mă felicită bătrânul, căruia, între timp, i se 
lungiseră sprâncenele, devenite o adevărată reţea de antene. Această 
discuţie cu soţia te-a condus la ideea... 

– ... de a cumpăra o perie de curăţat pereţii. În comerţul de 
stat, ştiam că nu se află. Auzisem, însă, că e, în oraş, un meşter în 
vârstă, care confecţionează perii de tot felul, unul fără autorizaţie, 
care lucrează clandestin. 

– Şi ai plecat să-l cauţi. 
– Omul, despre a cărui adresă n-aveam nici cea mai vagă 

informaţie, trebuia găsit într-un cartier mărginaş al târgului, pe unde 
eu nu prea trecusem. Circulau, despre dânsul, nişte zvonuri, pe care 
nici nu mă opream să le ascult, eu fiind, prin structura mea, un tip 
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foarte realist. 
– Dacă nu ştiai despre el nimic, cum sperai să-l găseşti? am 

fost întrebat. 
– Aveam convingerea intimă că, dacă voi trece prin faţa 

casei sale, am s-o identific. 
– Ceea ce, de fapt, s-a şi întâmplat. 
– Nu-i adevărat! am strigat. Trebuia să-mi continui căutarea. 

La dumneavoastră am venit adus de ciudata întâmplare cu 
păianjenul, care... 

Bătrânul izbucni într-un râs puternic, aşa de puternic, încât 
am rămas uluit, fiindcă nu-l credeam în stare de atâta forţă. Era parcă 
râsul unui atlet, al unui atlet tânăr, sau, mai degrabă, al unui cântăreţ 
de operă, cu diafragma dezvoltată prin vocalize şi alte exerciţii 
sistematice pentru volum. 

– Acum, priveşte, puţin, în jur, abătu discuţia bătrânul de la 
subiectul ce mă preocupase, până atunci, şi abia mai târziu am înţeles 
rostul acestei devieri. Aici, unde ne aflăm, este camera mea de 
oaspeţi. Nu te miri că-mi pot permite ca, în condiţiile atât de 
problematice cu spaţiul locativ, să am o odaie anume pentru 
musafiri? 

– Mi se pare firesc, am zis cu gândul aiurea, fără să verific 
dacă sunt sau nu convins de ceea ce spun. 

– Nu-i deloc firesc, îmi răspunse el repede; cei de la primărie 
nici nu bănuiesc că am o asemenea încăpere. 

Bătrânul chicoti, dezgolindu-şi gingiile şi încreţindu-şi 
cumplit pergamentul învechit al feţei. A dat din cap, semn că,       
într-adevăr, primăria nu cunoaşte această cameră, şi a clipit 
semnificativ dintr-o pleoapă. 

– E secretul meu, nu-l dezvălui oricui. 
– Bine-bine, zic eu, din ce în ce mai nedumerit, dar casa asta 

are un plan, o schiţă. Când a fost construită, proiectantul a… 
– Proiectantul şi-a făcut meseria lui, eu mi-o fac pe a mea. 

Odaia asta (şi-a bătut cu un deget  bont în masă) este în afara 
proiectului. 

 Şi, fiindcă simţeam nevoia să reacţionez într-un fel, în faţa 
absurdului de care omul încerca să mă convingă, am izbucnit într-un 
râs nefiresc, isteric, care nu numai că nu mă elibera, ci chiar mă 
îngrijora. Râsul acesta, mi-am dat seama, nu era al meu, venea de 
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altundeva, din această odaie-fantomă, după câte mă făcea să înţeleg 
amfitrionul meu. Râsul, care-mi zguduia trupul, nu era alcătuit, ca 
deobicei, din hohote, ci dintr-un hârâit continuu de roţi dinţate, care 
se freacă una pe alta, neizbutind să se cupleze. Lacrimile mi se 
prelingeau, le simţeam şiroindu-mi reci pe obraji, curgeau fără rost şi 
cădeau în picuri pe faţa de masă, peste care şedeam aplecat. Bătrânul 
nu râdea, însă. Probabil că el nu se amuza deloc de ceea ce-mi 
spusese. Mă privea fix şi-abia atunci am descoperit că, între 
pleoapele aproape împreunate, licăreau două minuscule luminiţe, cât 
ochii unui şoarece sau ai unei vrăbii. În timp ce râdeam astfel şi nu 
mă puteam stăpâni, am avut senzaţia că râsul ce-mi zgârâia laringele 
e opera lui, că el mi l-a dictat, exercitând asupra mea o forţă ocultă, 
de care nu-l credeam capabil. 

La un moment dat, şi-a întors privirea, de la mine, spre 
pendulă, şi râsul mi-a încetat brusc, ca la comandă. 

– Ce-a fost asta? îndrăznesc să-l întreb, cu gâtul iritat, de 
parcă aş fi înghiţit praf de piper. 

S-a făcut că nu m-aude. Sau poate nici nu m-a auzit, că abia 
eu de-am înţeles ce-am spus, cu glasul meu gâjâit. 

– Recunoaşte, zise el, înveselindu-se din senin, că i-am tras 
pe sfoară pe toţi. 

Era vorba de autorităţile locale. 
– Nu ştiu pe cine l-aţi fi putut trage pe sfoară, începui eu    

să-mi caut locul în acel dialog, după ce mi-am dres, de câteva ori, 
glasul şi mi-am şters, cu batista, obrajii leorcăiţi. Ceea ce înţeleg, 
după cum mă duce capul, e că această cameră e un cadou al 
constructorilor, care v-au făcut-o eludând prevederile proiectului, 
introducând-o clandestin în ansamblul clădirii. Personal nu-mi 
imaginez cum s-a putut face asta, dar accept ideea că e posibil. E un 
lucru nepermis, însă, în acest caz, administraţia imobilelor... 

– Nu, prietene, nu complica lucrurile! Cu apartamentul meu, 
formele toate sunt în regulă. El are o schiţă la primărie, cu care 
funcţionarii, de acolo, vin, din când în când, în control, să vadă dacă 
n-am făcut vreo modificare. Vin, cercetează, deschid toate uşile şi 
pleacă, convinşi că n-au ce neregulă consemna. 

– Aţi spus că deschid toate uşile. Şi pe cele de la camea asta 
le deschid? 

– N-am cum să-i împiedic. Scopul lor este să pătrundă peste 
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tot, să se asigure că întreaga construcţie corespunde, întocmai, 
proiectului după care a fost ridicată, că n-au fost operate, între timp, 
modificări. 

Am râs, din nou, fiindcă iar mă aflam într-o fundătură. 
– Nu-mi pot închipui, am zis, cum aceşti sobri reprezentanţi 

ai municipalităţii trec prin încăperea, în care ne aflăm acum, fără s-o 
observe. 

– Sigur c-o observă! Chiar se uită, atenţi, uneori sunt 
interesaţi de provenienţa mobilierului şi-mi cer explicaţii. Sunt 
generos, le ofer toate informaţiile care-i interesează, chiar cu lux de 
amănunte. Întocmai ca dumneata, şi ei găsesc ciudată existenţa 
orologiului, cu indicatoarele şi pendulul îngheţate. 

– Iertaţi-mă, nu puteam eu să mă liniştesc, dar dacă aşa stau 
lucrurile, înseamnă că existenţa acestei camere nu mai este un secret 
pentru nimeni, cu atât mai puţin pentru oficialităţi. 

– Ei, aici i-aici! zise moşneagul, ridicând degetul bont în sus. 
– Daţi-mi voie să-mi duc la capăt ideea, l-am întrerupt eu, 

după care o să vă cer explicaţii, mai ales în legătură cu pendula 
aceasta, care mă obsedează şi care cred că ascunde o mare taină. 
Vorbeam de vizitatorii oficiali. De vreme ce se ia cunoştinţă, de 
fiecare dată, de odaia dumneavoastră de oaspeţi, în care chiar aceşti 
funcţionari de stat zăbovesc, şi îmi închipui că vă străduiţi să-i faceţi 
să se simtă cât mai bine... 

Bătrânul râse şi faţa i se strânse, cu cap, cu tot, ajungând 
aproape cât un pumn. Cu toată uimirea, în faţa acestei transformări, 
mi-am continuat ideea. 

– ...Doar dacă, ştiu eu... îi mituiţi cu ceva sau, ca să folosesc 
o expresie mai puţin dură, doar dacă îi cointeresaţi în a nu spune 
nimic. Deşi mă îndoiesc că izbutiţi să înfrângeţi probitatea şi 
conştiinţa lor profesională şi civică. 

– Nu fac nici o presiune de acest fel, dragul meu, crede-mă. 
Nu-i nevoie de aşaceva. 

– În cazul acesta, am început eu să-mi exprim un gând, pe 
care, până atunci, îl refuzasem, în cazul acesta (şi simţeam că, odată 
cu glasul, îmi tremurau şi degetele) înseamnă că se întâmplă ceva, 
care mie personal, ca om realist, îmi scapă, ceva care... 

– Da, aşa este. E o singură explicaţie: cine iese din această 
odaie, după ce a zăbovit sau nu a zăbovit în ea – treaba lui –, uită, 
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chiar din momentul când păşeşte, peste prag, afară, adică în 
sufragerie, că s-a aflat între aceşti patru pereţi, oricât de bine s-ar fi 
simţit. 

– Uită?! Uită complet? Cum se poate asta? De ce? 
– Fiindcă nimeni nu poate sta mai mult de o secundă aici, 

mai mult decât timpul ce se scurge între două bătăi de puls. 
Era greu de crezut ceea ce auzeam şi abia-mi mai puteam 

ţine răsuflarea. 
– ...Şi nu-mi închipui un om, continuă el, impasibil la starea 

mea de emoţie, care să ţină minte ce s-a întâmplat cu el, ce a văzut 
sau auzit într-o atât de infimă perioadă de timp. Memoria omului e 
leneşă, se încheagă, se formează încet şi are nevoie de întindere, de 
spaţiu. Or, între două bătăi de puls, timpul e cât vârful unui ac, cât o 
înţepătură de ţânţar. Îţi dai seama, deci – apropo de „cointeresarea”, 
de care pomeneai – că nu-mi convine să fiu prea ospitalier cu cineva, 
când ştiu, când sunt sigur că insul va uita totul. Şi, dacă e să fiu 
gazdă bună, dacă ţin, neapărat, să las această impresie, o fac în 
sufragerie ori în camera alăturată. 

Într-adevăr, puteam să bag, de la început, de seamă, dacă aş 
fi fost mai atent, că bizara mea gazdă n-avea, pe masă, nici măcar un 
pahar cu apă. Nici în rafturile de pe lângă pereţi n-am observat vreo 
sticlă de răcoritoare sau vreun banal borcan de dulceaţă. 

– În concluzie, am reflectat eu, cu voce tare, clipele acestea, 
pe care le trăiesc aici, în faţa dumitale... 

– Clipa! mă corectă el, întrerupându-mă şi înălţându-şi în aer 
acelaşi deget bont. Clipa, nu clipele! Una singură! 

– Mă rog, am încuviinţat eu, cutremurându-mă. Clipa 
aceasta, deci, va fi ca şi inexistentă, ca şi cum nici nu a fost a mea, 
atunci când voi pleca din odaia asta fantomă? 

Omul rânji. Era urât şi pergamentul feţei sale mă făcea să 
mi-l închipui o mumie, animată numai de imaginaţia mea 
bolnăvicioasă. 

– Şi noi, acuma, suntem suspendaţi în intervalul unei singure 
secunde? 

Neclintit, cel din faţa mea zâmbea, sfredelindu-mă cu 
privirea. Avea, pe figură, nu doar curiozitatea de-a mă cerceta, de    
a-mi urmări reacţiile, la auzul unei astfel de veşti incredibile, ci chiar 
o răutate, pe care nu încerca să şi-o ascundă, o răutate drăcească, cu 
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care simţeam că bătrânul mă domină. Nici măcar nu-şi mai masca 
cruzimea. În acest spaţiu nedefinit, unde nimeni nu se putea afla, 
omul acesta rău îşi putea permite să lucreze fără mănuşi. În timp ce 
priveam spre el, am avut o revelaţie, care-mi sporea spaima, ce nu 
mă părăsise nici un moment, de când intrasem aici: cum şedea 
aplecat peste masă şi se uita la mine pe sub sprâncene, cu ochii aceia 
mici, de cărbune aprins, bătrânelul din faţa mea mi s-a părut,      
dintr-odată, foarte asemănător cu păianjenul din balcon. 

– Nu suntem suspendaţi, mă corectă el, şi de astădată, cu 
întârziere. Eşti suspendat. Eşti suspendat de un firicel abia 
observabil. 

Nu puteam crede ceea ce mi se înfăţişa fără echivoc. Era o 
realitate, în care nu credeam, nu fiindcă eram eu implicat direct în ea, 
ci fiindcă spiritul meu realist o refuza. 

– Deci, am spus eu, sugrumat de emoţie, după câte înţeleg, 
dumneavoastră sunteţi… 

– … insecta scârboasă din balcon, pe care-ţi propuseseşi s-o 
striveşti cu ciotul acela de lemn. 

Aşa era, într-adevăr. Toate trăsăturile umane ale bătrânului 
dispărură şi, în faţa mea, se afla corpul hidos al unui monstru: era un 
păianjen uriaş, suspendat pe picioarele lui înalte şi arcuite. Cum se 
întâmplase, oare, sub ochii mei, această metamorfoză? Nu cumva el 
fusese aşa, de la început, şi numai eu, cu imaginaţia mea, îi 
împrumutasem trăsături umane acestei vietăţi respingătoare? Trăiam 
un moment de coşmar. Am vrut să deschid uşa şi să fug, dar era 
blocată. 

– Linişteşte-te, i-am auzit glasul calm. E inutilă orice 
încercare. De-aici, n-ai pe unde ieşi. 

– Trebuie să fie vreo cale de... Nu se poate! 
– Dintr-o odaie, care nu e nicăieri, cum îţi poţi închipui că se 

poate ieşi? 
Şi începu să râdă în hohote, în timp ce trupul se legăna pe 

arcurile picioarelor. 
– Doamne, ce lungă mai poate fi o secundă! am zis şi m-am 

bucurat că păianjenul nu m-a auzit sau n-a vrut să reacţioneze la 
spusele mele. 

În momentul acela, când raţiunea nu mă mai ajuta, când 
realitatea, în care mă aflam, refuza orice încercare de explicaţie şi 
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clarificare, am simţit, în mine, o infuzie miraculoasă de forţă. Cred 
că era efectul instinctului de conservare. „Dacă eu nu exist, în acest 
moment, mi-am făcut socoteala, înseamnă că nu voi fi întrebat de 
nimeni asupra faptelor mele. Deci, în lături cu scrupulele astea 
exagerate!”. Am pus mâna pe prăjina, pe care-o adusesem cu mine, şi 
m-am repezit la păianjen. Luat prin surprindere, n-a avut vreme să se 
ferească, să evite lovitura mea. Aşa am izbutit să-i retez, dintr-o 
singură învârtitură de băţ cele două picioare din faţă, care au căzut cu 
zgomot de proteze de lemn uscat. Monstrul a venit în bot, făcând un 
„hâc” greoi. Printre altele, eram uimit de faptul că nu sărise nici o 
picătură de sânge din membrele rupte. 

– Ha, ha, ha! Strigam, cuprins de o euforie ciudată, cu părul 
zbârlit în cap, de teama care nu mă părăsise. 

Strigam, mai mult ca să-mi fac mie însumi curaj. 
– Ţi-am venit de hac, jivină! 
Dar sentimentul meu de izbândă se dovedi a fi prematur, 

fiindcă, în locul picioarelor rupte, dihaniei din faţa mea i-au crescut, 
imediat, altele. Era plin de furie şi spumega, când şi-a ridicat noile 
catalige pe masă, de-a ajuns cu capul în tavan. 

– Ţi-am spus că n-ai nici o ieşire? Din plasa unui păianjen  
n-a scăpat, niciodată, vreo fiinţă. 

– Ba da, a scăpat! Zic, tremurând ca varga, amintindu-mi că 
eu chiar eliberasem multe muşte prizoniere, în copilăria mea. 

– Nu, domnule, e o eroare! Toate insectele, care se rup din 
pânza noastră, nu redevin libere, cum credeţi voi; n-ajung să trăiască, 
se întorc singure şi se fixează exact pe locul de pe care s-au smuls. 

Probabil ăsta era firul magic, pe care-l simţisem, când 
privisem la cuibarul din balcon. 

– Ce vrei de la mine?! Strig, înfricoşat, încercând, zadarnic, 
să-mi stăpânesc tremurul involuntar al întregului corp. 

– Sângele, mi-a răspuns el simplu. Numai atât: sângele. 
Restul ţi-l las dumitale, chiar şi conştiinţa. 

Tot dându-mă înapoi, am ajuns, fără să ştiu cum, lângă 
orologiu. În momentul acela, mi-a venit o idee: am izbit, cu palma, 
discul anchilozat al pendulei şi am scos timpul din încremenire. 

* 
– Ce vezi deosebit, la casa asta, de-o studiezi aşa? îl aud pe 

Radu. Şi mie mi se pare că, după toate aparenţele, aici trebuie să fie. 
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– Ia uită-te colo, sub planşeul balconului, şi spune-mi, nu 
vezi ceea ce văd şi eu? 

– Nu-i absolut nimic. Iar aiurezi? 
Din turn, ceasul bătrân împarte, conştiincios, timpul în felii 

egale, cu o indiferenţă maiestuoasă. Afară e cald, e soare şi mult praf. 
Îmi scot batista, din buzunar, şi-mi şterg ceafa, de pe care simt că mi 
se scurge, pe şanţul şirei spinării, un firicel lichid, care mă gâdilă. 

– O să am musafiri, îl aud pe Radu. 
– Ce musafiri? întreb absent. 
– Nu ştiu, uite un păianjen, care coboară, cu îndrăzneală de 

alpinist, de pe borul pălăriei mele. 
– Păianjen? Tresar, fără să înţeleg de ce, şi corpul mi se 

contractează involuntar. 
Apăs pe butonul soneriei şi-mi deschide un moşneag, cu faţa 

cât un pumn şi cu ochii mici, de cărbune aprins. Parcă l-aş cunoaşte 
de undeva. Aud un glas, poate-i al lui Radu, care mă strigă. Intru. 
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Caietul cu scoarţe de vinilin 
 
A intrat, cu o figură de om vlăguit, s-a aşezat pe scaunul de 

lângă uşă şi şi-a trântit, pe masă, cu un gest de eliberare, mapa 
prăfuită. 

– Ţii minte că ne-am întâlnit, săptămâna trecută, nu? îl 
întrebă, frecându-se la ochi, ca şi cum ar fi vorbit cu altcineva, nu cu 
dânsul. 

Contrariat, Virgil a vrut să-i ceară să se prezinte, nu 
numaidecât să se legitimeze, ci doar să-şi spună numele, pentru că, 
realmente, chipul îi era necunoscut. Cum, însă, memoria îi mai 
jucase, altădată, nişte feste şi el se făcuse de râs, nu zise nimic. 
Schimbă, anume, vorba ca să-şi facă timp, să gândească în voie, mai 
ales că, parcă-parcă, chipul noului venit i-ar spune ceva. 

– Azi a fost o zi călduroasă şi m-am tot mutat, din casă, 
afară, din ogradă, în casă, şi, uite-aşa, a trecut vremea, spuse dansul, 
într-o doară. 

– Eu am interes să-ţi aminteşti, reluă musafirul. Ca să nu te 
deranjez, în meditaţia ta, trec în camera cealaltă şi mă întind, că-s 
frânt. Pe o asemenea vreme, omul n-ar trebui să facă vizite, zău, ci să 
se ducă la gârlă sau la ştrand. 

Şi ieşi. Virgil începu să-şi bată capul cu ciudatul său musafir. 
Nu-şi amintea unde ar fi putut întâlni un asemenea chip. Până la 
urmă, se decise să treacă în revistă întâmplările sale, din ultima 
vreme. Spera ca, dintr-o asemenea rememorare, să apară şi figura 
acestui cetăţean şi, astfel, să-l identifice. Trase storurile la ferestre, 
fiindcă auzise el că oamenii se pot gândi mai profund, atunci când 
stau într-un întuneric deplin, şi începu să-şi deruleze amintirile. 
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* 
– Principalul scop, spre care trebuie să tindă un om, ce 

urmăreşte autoperfecţionarea morală, ascultă-mă pe mine, este acela 
de a fi egal cu sine, rosti doctorul Deleanu, în timp ce nasul său 
căpătase proporţii ciudate. 

Îşi scutură palmele de praf şi de puf, şi-şi strâmbă gura, cu 
scârbă, după ce aruncă în groapă, peste alte resturi şi gunoaie, 
cuibarul urât mirositor al cloştii. 

– Şi barem dacă ar fi scos vreun pui, arz-o focul, mormăi el 
înciudat. 

– Cu care sine? întrebă Virgil, depărtându-se şi strângându-şi 
nările cu două degete, fiindcă izul de ouă clocite ajunsese până la el. 
Iar când interlocutorul îl privi lung, nedumerit de întrebare, repetă: 
Cu care sine să fie egal? Îţi închipui că fiecare dintre noi este singur 
în trupul lui? Te înşeli, bădie! Să-ţi dau un exemplu numai. Cu mine, 
nu cu altul. Am sărit, cum îţi aminteşti, acum câţiva ani, să-i iau 
apărarea lui Romilă, ăla care fusese învinuit de... 

– A, da, mi-aduc bine aminte. Dacă nu interveneai tu... 
– Nu-i aşa? O păţea omul sută la sută. Dar ce-i cu nasul ăla 

al tău? 
– Nimic, ce să fie! 
– Îţi strică fasonul, nu vezi? De ce creşte şi...? 
– Din cauza luminii ăşteia roşietice. Aşa-i, întotdeauna, în 

amurg. Dar nu mă deranjează, zi-i, înainite, ce-i cu Romilă? 
– Acuzaţia ce i se aducea părea a fi întemeiată şi morarul îşi 

acceptase, resemnat, soarta. Şi am intuit eu, după un fleac de indiciu, 
după un semn mărunt de tot, pe care nuneni nu-l observase, am 
intuit, deci, că omul este nevinovat, însă că, în urma atâtor 
interogatorii şi presiuni, ajunsese să se îndoiască el însuşi de 
dreptatea sa. Atunci, am riscat. Poate ştii, poate nu ştii; Leordeanu, 
cel care înscenase toată afacerea, fiindcă avusese, cândva, un conflict 
cu Romilă, a izbutit să influenţeze diferite organe, care au luat drept 
bune minciunile lui bine ticluite, şi am fost chemat, în câteva birouri, 
şi anchetat. Vroiau să vadă dacă nu cumva sunt şi eu implicat, în 
vreun fel, în vina ce apăsa pe umerii acuzatului. Dar dă, te rog, nasul 
mai încolo! Doamne, parcă-i trompă! Aşa. Cât ţine amurgul ăsta, nu 
mai apune soarele, odată? 

– Da' pe tine ce te deranjează? E nasul meu! Relatează, mai 
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departe! Azi e sâmbătă, amurgul e mai prelung. Câteodată, durează o 
zi întreagă, depinde de evenimentele care l-au precedat. 

– Între timp, reluă profesorul, ceea ce, la început, fusese o 
simplă bănuială s-a transformat în convingere. Căpătasem 
certitudinea că Romilă e curat, fără nici o pată, certitudine – ia 
seama! – pe care însuşi acuzatul o pierduse. Mă temeam, totuşi. 
Leordeanu era turbat, putea să-mi dea toate argumentele peste cap, 
cu abilitatea lui. 

– În final ai câştigat! 
– Da. 
– Ei bine, ăsta eşti tu, te ştie toată lumea! 
– Aici am vrut să te-aduc. Fals, nimic mai fals decât această 

încadrare a insului într-un tipar comun. Ca să înţelegi, ascultă-mă; 
mai departe, am să-ţi spun o altă întâmplare. Mă duceam, acum 
câteva săptămâni, la o nuntă, invitat de un prieten, care cununa. 
Călătoream fără familie, mergeam doar de obligaţie şi pentru 
plăcerea amicului. Într-un sat, din judeţul Iaşi, pe unde nu circulă 
autobuzele. A venit, la gară, în întâmpinarea mea şi a celorlalţi 
invitaţi, de prin satele din preajmă, care au sosit, cu acelaşi tren, un 
camion prăfuit şi hodorogit. Mă rog, era bun şi ăsta, principalul era 
că aveam cu ce ajunge. M-am urcat în cabină, lângă şofer, fără să 
întreb pe nimeni, ca şi cum locul îmi era rezervat şi, deşi erau, acolo, 
şi femei, şi copii, nimeni nu a revendicat scaunul pe care îl 
ocupasem. Nici vremea nu era urâtă, se putea merge bine şi în lada 
camionului, numai că era cam mult praf şi eu nu mergeam la acea 
petrecere decât cu ceea ce aveam pe mine. Trecând printr-un cătun, 
de pe traseu, şoferul avea indicaţia să oprească la o intersecţie, unde 
aşteptau alţi nuntaşi, rude apropiate de-ale mirilor. Am ajuns la 
răscrucea cu pricina şi maşina a oprit. Mă uit pe geamul portierei. Nu 
erau mulţi cei care aşteptau. Îi văd cum se grăbesc să urce, bucuroşi 
că toate temerile (dacă nu cumva s-a întâmplat ceva cu maşina şi nu 
mai vine) li s-au spulberat. Nu-i cunoşteam, aşa că nu am insistat cu 
privirea asupra lor. Mi-a reţinut, însă, atenţia un bătrân, care-şi purta 
braţele, pe lângă trup, într-un fel neobişnuit. Mai precis, mâinile îi 
atârnau, îi cădeau moi, ca nişte obiecte neînsufleţite, ca la marionete. 
Fulgerător, am realizat că moşneagul are braţele paralizate şi mi-am 
pus întrebarea cum se va putea sui el în cutia maşinii, care avea 
pereţii foarte înalţi, greu de escaladat, chiar pentru un om sănătos. Şi 
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ce crezi tu că am făcut, Deleanule? 
– Nu-i greu de ghicit. Ai coborât din cabină şi i-ai cedat locul. 
– N-ai ghicit, prietene! În aceeaşi clipită, mi-am schimbat 

gândul. L-am aruncat la o parte. Adică, m-am prefăcut că n-am văzut 
nimic, pricepi? Tot eu eram, dragă doctore, acela care nu s-a deranjat 
de pe locul comod, cum ai bănuit tu, ca să i-l las infirmului. Nu 
încerca să-ţi imaginezi cum s-o fi aburcat nefericitul moşneag în lada 
aceea: tras de unii, împins de alţii, înghiontit, în cele din urmă, buşit 
pe podeaua caroseriei, ca şi cum ar fi fost o grămadă de oase, învelite 
în cârpe. Aveam să aflu, după aceea, că-i buncul miresei. Dar tot nu 
s-a sfârşit amurgul? 

– Tot, ce, tu nu vezi? Şi, şi? 
– Dar cel mai curios lucru e altul: ştii tu că eu nu am sesizat 

defel culpa mea? Nu mă ştiam vinovat cu nimic. La coborâre, când 
am fost martor la eforturile, cu care omul neputincios era dat jos din 
ladă, am rostit, cu o naivitate cuceritoare: „De ce nu mi-aţi spus că e 
infirm? Îi cedam locul în cabină!”. M-au crezut, nu m-au crezut 
oamenii ăştia care, sigur, în gândul lor, mă judecaseră – nu ştiu. Unul 
singur, un băietan, m-a privit, în momentul acela, încruntat şi, apoi, 
m-a evitat sistematic, în cele două zile, cât a durat petrecerea. La 
rândul meu, simţeam, în mine, o silă faţă de laşul care fusesem tot 
eu. Nu o silă prefăcută, ci una autentică, încât, atunci când tânărul, de 
care ţi-am vorbit, m-a fixat cu ură, îmi venea să-i spun: „Pardon, 
flăcăule, nu eu am fost ăla, mă confunzi!”. 

– E interesant ce spui tu, dar, în realitate, lucrurile nu stau 
chiar aşa, se îndoi doctorul, în timp ce se spăla, pe îndelete, pe mâini, 
frecându-şi, atent, cu săpun fiecare deget în parte, insistând, cu 
deosebire, asupra unghiilor. Prea priveşti în tine ca-ntr-o prăpastie. 
Mai uită-te şi în altă parte, că lumea-i mare! 

– Am impresia, prietene, continuă Virgil, că eu am fost 
alcătuit nu dintr-un singur bloc, cu aceeaşi structură, ci din două 
feluri de materiale, nu numai diferite compoziţional, ci chiar 
antagonice, nu ştiu cum să-ţi explic. Materiale care se refuză, se 
resping reciproc. Nu pot să decid asupra unui lucru, să iau, deci, o 
hotărâre, fără ca o putere interioară să mă judece, să mă condamne, 
de ce am procedat aşa şi nu altfel. De câte ori sunt solicitat să-mi 
manifest o opţiune, indiferent în ce împrejurare, simt că în mine se 
declanşează un adevărat război, forţele beligerante hărţuindu-se fără 
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întrerupere. Sunt plin de contradicţii, sunt un depozit întreg de 
nedumeriri. 

Doctorul se şterse pe mâini, pedant, cu îndemânarea omului 
care face aceste gesturi de zece ori pe zi, se pieptănă, privindu-se 
într-un ciob de oglindă, sprijinit la o încrengătură de pe tulpina 
mărului, îşi apăsă nasul, reaucându-l la dimensiunile lui normale, 
după care, bătându-l pe umăr pe Virgil, îi spuse puţin amuzat: 

– Gata, soarele-a apus, eşti mulţumit? Să vii, la mine, într-o 
zi, când vei avea mai mult răgaz, să te consult pe îndelete şi să-ţi 
prescriu un tratament. Trece, să ştii! E o boală răspândită, însă e 
vindecabilă. Eu am pus mulţi pe picioare. 

După care râse şi adăugă, în timp ce-şi consultă ceasul de 
buzunar, de la jiletcă: 

– Omul trebuie să fie egal cu sine, în absolut toate 
împrejurările, fără excepţie! 

– Eu unul, continuă să-şi susţină punctul de vedere 
profesorul, ştiu precis că nu sunt singur în trupul meu. 

– Nene Gili! se auzi strigat şi, uitându-se în lungul uliţei, o 
văzu pe Marina, fetiţa lui Emil, alergând cât o ţineau pidoruşele ei, 
subţiri ca două făcăleţe. Nene Gili! mai strigă ea, cu o notă de 
disperare în glas, care-l irnpresionă. 

O aşteptă, nemişcat, în scaun. Era albă la faţă ca o coală de 
hârtie şi avea părul ciufulit şi ochii parcă ieşiţi în afară. Respirând 
greoi, fata se năpusti în curte, grăbindu-se să spună totul dintr-o 
suflare: 

– Nene Gili, au venit să-l aresteze pe tata! 
– Cine să-l aresteze? întrebă el, încruntându-se. 
– Sunt trei. Cică-s de la uzina electrică. 
– Dar de când cei de la uzina electrică se ocupă de arestări? 

întrebă fără rost. 
Virgil ştia despre ce-i vorba. Sigur, fata, speriată peste 

măsură, exagera. Nu puteau să-l aresteze nişte electricieni, de treaba 
asta se ocupă alţii. Emil, fratele lui, umblase la contor, modificase 
ceva, acolo, ca să nu i se înregistreze consumul real de curent 
electric. Aflând şi fiind, la ora aceea, acasă, profesorul, a cărui 
gospodărie e gard în gard cu a lui, l-a luat de piept şi i-a cerut să 
refacă instalaţia. Emil se pare, însă, că intrase într-una din crizele 
sale de nervi, că deşi, deobicei, foarte respectuos cu el, a devenit, 
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dintr-odată, agresiv. Victoria, auzindu-i certându-se, a venit, pe 
portiţa îngustă, şi-a luat bărbatul de braţ şi i-a zis: „Lasă-l, Gili, ce, 
vrei să te iei la bătaie cu nebunul? Nu vezi că nu-i în toate minţile? 
El o să tragă consecinţele, când o să-l descopere, nu tu!”. „Da, dar 
mă face pe mine de râs, în sat!”, a strigat Virgil. „Şi la mine de ce 
ţipi, acuma? l-a întrebat, linştit, nevastă-sa, râzând chiar. Ţi-am făcut 
eu ceva? Hai, dragă, hai acasă, că ai destule treburi, care-s ale tale! 
Pe tine n-or să te afecteze prostiile lui. Toată lumea îl cunoaşte”. 
Ascultând sfatul Victoriei, Virgil a luat mâna fratelui său, i-a strâns-o 
cu putere, spre uluirea acestuia, şi i-a zis: „Nu mă amestec în ciorba 
ta, dragule! Cum îţi vei aşterne, aşa vei dormi. Dar ţine seama ce-ţi 
spun: eu nu te denunţ. Mi-acopăr conştiinţa cu pătura. Însă nu se 
poate să nu te prindă că furi curentul electric şi va fi vai de tine – 
atuci! Să nu vii să-mi ceri ajutorul, că am să mă fac că nu te 
cunosc!”. Şi au plecat, el şi Victoria. Rămas singur, băiatul a mai 
mormăit, o vreme, prin ogradă şi s-a liniştit. La îndemnul femeii, 
Virgil n-a mai adus, niciodată, vorba despre fapta tăinuită a lui Emil, 
ca şi cum ei n-ar şti nimic. Şi, tot evitând, azi, tot evitând, mâine, să 
discute depre chestia cu contorul violat, până la urmă, ocupat cum 
era, până peste cap, cu treburile şcolii şi, în plus, cu lucrarea de grad, 
a uitat totul. 

– Hai, nene Gili, hai la ei! 
– Ce să fac la dânşii, Marina? întrebă rar Virgil, privind-o ca 

de la o distanţă mare şi văzând-o ca pe o gânganie măruntă. 
– Să-i dai afară din curte, să-l scapi pe tata. Matale eşti mare, 

or să te asculte, ai trecere! 
Profesorul şi-a strâns, însă, pumnul pe masă, frângând, fără 

voia lui, creionul bicolor, cu care sublinia pasajele mai improtante 
din cărţile ce le studia, şi a rămas aşa, cu privirea fixată pe un puct al 
mesei, de care-şi sprijinea coatele. 

– Hai, nene Gili, ce te mai gândeşti atâta? 
El rămase, în continuare, nemişcat, de parcă n-ar fi auzit-o şi 

chiar că nu o auzea, în momentul acela. 
– Aha, nu vrei să mergi, nu vrei să-l scapi, vrei să-l vezi la 

închisoare, strigă fata printre dinţi, în cele din urrnă, învineţindu-se 
toată. Eşti un laş, să ştii, un laş eşti! Am să spun la toţi, satul întreg să 
ştie! Şcoala noastră are un director laş! Laşule, laşule, laşule! 

Şi ieşi pe poartă, izbucnind în hohote de plâns. El îşi întoarse 
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capul şi urmări cum se zbuciumă de suspine trupul ei pirpiriu, pe 
care rochiţa uzată cădea fără să evidenţieze nici o formă. O conduse, 
astfel, cu privirea, până ce aceasta dădu colţul, la puţul lui Borândel. 

* 
Lucrarea mergea greu, cerea mult studiu; avusese de parcurs 

o bibliotecă întreagă. Acasă, n-avea liniştea care-i trebuia, nu putea 
să facă abstracţie de copii. Făcea eforturi mari să se detaşeze de toate 
solicitările din jur, dar nu izbutea întotdeauna. Se ducea, din când în 
când, în ograda doctorului Deleanu, care era plecat în staţiune, dar, 
acolo, o lua razna, îl asaltau alte gânduri, i se plângea el Victoriei. 
Acasă, îşi instalase masa de lucru sub un umbrar improvizat şi, 
numai în maieu şi în pantaloni scurţi, recitea şi corecta ultimul 
capitol. „Parcă nu eu l-am conceput, zău aşa, nu-mi mai recunosc 
stilul!”. „Dar ce, tu ai stil?!”. „Du-te dracului şi mă lasă în pace!”. 
Liviu, băiatul cel mai mic, se juca, în ogradă, cu altul, din vecini, mai 
mult se certau, decât se jucau şi gâlceava lor îl distrăgea şi-l bătea 
gândul să se ducă, din nou, sub mărul doctorului. 

– Gili, îl strigă nevastă-sa, apărând, în pragul casei, cu o 
foaie în mână. A venit factorul şi ţi-a adus o telegramă. 

– Tată, uite, Vasilică nu-mi dă sfoara! 
– Dă-i sfoara, Vasilică puiule, am nevoie de linişte! Dacă nu 

te poţi juca, aşa cum înţelege el, lasă-l singur şi caută-ţi alt partener. 
– Eu vreau să-l învăţ un joc şi el se dă boier! 
– Boier? Boier ai spus? se veseli, dintr-odată, Virgil. Ştiţi voi 

ce-i ăla boier, mă?! 
– N-auzi, Gili, ţi-a venit o telegramă, dragă! Nu eşti curios, 

deloc, să afli... 
– Vezi şi tu de la cine-i, Vichi. N-aş vrea să mă mai ridic de 

aici ca, odată ridicat... 
– Tată, uite, Vasilică iar... 
– Of, lasă-mă în pace, Liviule, că-mi vine să-mi iau câmpii! 
– Câmpii? Care câmpi? Ce-s ăia? 
– E de la Traian. 
– De la Traian? deveni Virgil, dintr-odată, interesat. Ia vezi, 

ce vrea, citeşte-o tu! 
– Te invită la Bucureşti. Miercuri se vernisează expoziţia lui. 

El nu ştie că... 
– Ah, tocmai acum şi-a găsit să... 
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– Se cunoaşte că-i artist. Uite ce frumos scrie: „Te rog din 
suflet, vino neapărat. Nu concep să nu fii alături de mine la acest 
evenirnent de excepţie”. 

Virgil îşi privi lung soţia, fără să o vadă. 
– N-am ce face, zise, în cele din urmă, înălţând din umeri. 
– Vezi cum eşti?! Când te-am rugat eu să mergem la       

soră-mea, la Beilic, mi-ai spus că nici cu macaraua nu te laşi ridicat 
de la masa de lucru. Şi-acum, a apărut o macara „de excepţie”, care 
se numeşte Traian şi... 

– Cu el e altceva, e cu totul altceva! Mă mir că tu nu vezi 
deosebirea. 

– Sigur, dragă, cum să n-o văd? Nu-i soră-mea, e frate-tu! 
– Vorbeşti de nu te recunosc, parcă ar vorbi altcineva cu gura 

ta. E, într-adevăr, un eveniment deosebit pentru el, Vichi, cum de nu 
pricepi? E prima lui expoziţie personală în capitală! El nu mă invită 
la o plimbare de agrement. Nu m-aş duce, îţi jur! Nu ştiu de ce, dar 
nu-mi pică bine, nu mă trage inima. Însă ai sesizat şi tu cât de frurnos 
mă roagă. Şi, apoi, am să închei lucrarea când mă întorc. N-o să stau, 
acolo, cine ştie cât. 

Întâlnirea cu Traian îi crea o serie de stări confuze, pe care 
singur nu şi le putea explica. Mezinul familiei era ceea ce se poate 
numi un om realizat. Sigur de sine, voinic şi bine proporţionat, cu 
barba lui de un negru lucitor, pe care avea grijă să şi-o întreţină cu o 
răbdare şi cu o meticulozitate aproape feminină, pictorul era 
conştient că „face impresie” şi se impunea, uşor, oriunde. Se 
stabilise, chiar de la absolvirea facultăţii, într-un oraş transilvan şi 
izbutise să se remarce, într-un timp record, rnai ales prin desele sale 
intervenţii publice, fie la radio sau televiziune, fie în paginile 
diverselor publicaţii. „Când taci, eşti mort!”, îi spusese el, cândva, lui 
Virgil, atunci când profesoml îi reproşase – pe un ton familiar, 
fireşte! – că vorbeşte prea mult. „Dacă vrei să trăieşti, frate-miu, fă-ţi 
auzit glasul! Spune orice, spune oricum, numai să vorbeşti! Cine are 
urechi de auzit, te va auzi, fii sigur!”. 

În seara aceea au cinat la unul dintre cele mai luxoase 
restaurante, căruia Virgil nu-i trecuse niciodată pragul. Fastul, 
eticheta îl timorau pe profesor, care, în sinea sa, se socotea „de modă 
veche” şi i se părea că, acolo unde-i lux exagerat, oamenii îşi pierd 
naturaleţea, devin nefireşti în comportări, împrumută maniere şablon, 
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ca şi cum ar fi clonaţi, şi nu-s preocupaţi decât de impresia pe care o 
face fiecare asupra celorlalţi”. 

– N-ar fi mai bine, schiţă el, neputiincios, o propunere, să 
căutăm un alt loc? Mai liniştit, mai fără zorzoane, simplu, în care să 
ne simţim mai între noi? 

– Am ţinut să te aduc într-un local frumos, nene Gili! 
Suntem – nu? – în ajunul unui eveniment pur estetic! În plus, e o 
sărbătoare faptul că suntem împreună. Scopul meu a fost să-ţi fac ţie 
o plăcere aparte şi uite cum îl apreciezi! Dar să ştii că greşeşti în 
judecata ta! îi reproşă pictorul blând, apucându-l, cu un gest delicat, 
de braţ. Ai rămas un primitiv, iartă-mă că ţi-o spun. De ce trebuie să 
te simţi mai apropiat de mine, într-o boxă de crâşmă ordinară sau, hai 
să spunem, într-un local derizoriu, nefrecventat, în care singurii, sau 
aproape singurii consumatori am fi noi? Eu izbutesc să mă 
concentrez, să mă adun, să dialoghez cu mine, abia în astfel de medii, 
mă crezi? Mă simt mai eu, într-un mediu agitat şi – îţi jur că sunt 
sincer –, cu cât zgomotul şi forfota sunt mai mari, cu atât mă apopii 
rnai mult de esenţa mea. În marile mişcări de mase, în demonstraţiile 
şi mitingurile în care oamenii se topesc, se dizolvă în colectivitate, de 
nu se mai recunosc nici unii pe alţii, nici pe ei înşişi, eu ajung la cea 
mai înaltă aspiraţie intimă: să mă pipăi, să-mi simt conturul. 

Atmosfera de eleganţă şi somptuozitate, care plana în local, 
îl izbi cu brutalitate şi-l făcu să se oprească, pe moment, până când se 
acomodă cu ceea ce i se înfăţişa. Clinchetul paharelor de cristal, 
sunetele plăcute ale tacâmurilor de argint, care se armonizau atât de 
frumos cu murmurul glasurilor şi chiar cu imensele coloane de 
marmură neagră, cu candelabrele strălucitoare, toate acestea ofereau 
sălii un fannec cuceritor şi profesorul se lăsă vrăjit de această 
ambianţă „agresivă”. Păşi ca pe solul unui satelit necunoscut. 

Când vru să se aşeze, la masa aleasă de Traian, simţi, pe 
umăr, atingerea palmei lui şi avu, spontan, o tresărire şi o încordare, 
ca o formă incipientă de protest. 

– Un moment, îi zise fratele, stai să-mi salut prietenii şi 
cunoştinţele. Masa din seara asta, dragul meu, face parte dm 
preliminariile vernisajului de mâine. 

Ascultându-l, Virgil rămase în picioare şi avu senzaţia de 
manechin, de decor neînsufleţit, în timp ce artistul surâdea şi saluta, 
în toate părţile, cu generozitate. La rândul lor, cei mai mulţi dintre 
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meseni erau cu ochii pe dânsul şi-i zâmbeau cu o simpatie 
nedisimulată. În apropiere, două femei şuşoteau tainic, neslăbindu-l 
din priviri. 

– Aşa, rosti, în cele din urmă, cu un sentiment de uşurare, 
Traian. Acum suntem ai noştri, e timpul să ne luăm în stăpânire. Nu 
te superi, cred, dacă am să-mi permit să fac eu comanda pentru 
amândoi. 

În timp ce pictorul căuta, din priviri, chelnerul, se ridică, de 
la o masă discretă, aşezată într-un colţ puţin umbrit, o femeie tânără, 
înaltă, cu o rochie de tricot, în două culori, dispuse pe verticală, de 
sus până jos, care îi dau o anumită distincţie, uşor de receptat. Era 
jumătate albă, jumătate neagră. Purta un soi ciudat de pălărie, ce 
făcea impresia că nu-i e fixată pe cap, ci pluteşte ca o aureolă albă, în 
jurul creştetului. Abia când se apropie, constată Virgil că jumătatea 
interioară a borului era un cerc negru, care nu se sesiza. Femeia 
înainta, cu paşi moi, măsuraţi parcă, spre masa lor. 

– O, uite-o şi pe Meda! se ridică şi-i ieşi în întâmpinare 
pictorul. 

Ea îi zâmbi, în timp ce-i întindea mâna, dezgolindu-şi 
dantura parcă anume lustruită, cu caninii puţin ieşiţi în afară. 

– N-am avut răbdare să amân, pe mâine, revederea noastră, 
zise ea, cu glasul afectat, care, curios, suna foarte plăcut în auz. Ştiu 
că, la vernisaj, nu vei avea vreme de mine, vei fi asaltat de admiratori 
şi admiratoare. Credeam, însă, că te voi găsi singur. 

– Sunt cu fratele meu, aşa că, dacă ai de gând să-mi spui 
vreo vorbă frumoasă, cum sper, îl va bucura şi pe el. Nene Gili, îţi 
prezint pe... 

– Cum i-ai zis? îl întrerupse ea, fixându-l cercetător pe 
Virgil. 

– La noi, în sat, copiii sunt obligaţi să se adreseze fraţilor 
mai mari cu câte un termen de respect: nene, băieţilor, şi dadă, 
fetelor. Nenea Gili e cel m-ai mare dintre noi. 

– Interesant, foarte interesant, făcu femeia. 
– Aşadar, să continuăm prezentarea. Dânsa este o fostă 

colegă de facultate şi fostă foarte bună prietenă… până la un punct. 
– Mă cheamă Meda! Îşi deschise ea buzele într-un zâmbet 

atât de artificial, încât semăna, mai degrabă, cu o strâmbătură, 
pricinuită de durerile de bătături. După care completă prezentarea 
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suspendată de Traian: Până când a apărut cineva, un Făt-Frumos, 
care m-a răpit din amfiteatru. A rămas istoria artei în pagubă de un 
pictor genial! Ha, ha, ha! 

– Sunt sigur, intră în joc Virgil, sărutându-i mâna, că 
bărbatul acela n-a putut face o alegere mai fericită. 

– Poate pentru el! Că pentru mine nu putea fi alta mai 
nefericită! completă Meda, în timp ce Virgil o asculta vrăjit, 
literalmente; femeia parcă ar fi cântat, atât de melodioasă îi era 
vorbirea. 

La rândul său, Traian o privea cu deferenţă, surâzând reţinut. 
– Cum de-ai aflat că voi veni, în seara asta, aici? o întrebă 

dânsul. 
– E o regulă, pe care, pare-mi-se, ai uitat-o: înaintea unui 

asemenea eveniment ca al tău, toţi fericiţii maeştri cinează în acest 
local. 

– Şi tu, completă maliţios Traian, vii, de fiecare dată, şi, ca şi 
în seara aceasta, pentru mine… 

– Pardon! deveni ea, deodată, serioasă. N-am mai intrat, în 
acest restaurant, de şase luni. Şi, înainte de această dată, de trei ani. 

– Am glumit, Meda, n-o lua în serios! În fond, chiar dacă-ar 
fi aşa, eşti o femeie liberă, stăpână pe farmecele tale. Mai bine 
spune-mi despre viaţa ta ceva. 

– Probabil că ştii: am divorţat. Cam greu, însă mi s-a 
aprobat, în sfârşit, despărţirea. Închipuieşte-ţi că însuşi avocatul meu 
îmi punea beţe-n roate şi-o vreme am crezut că era înţeles cu 
Hanibal. Tot spunea, întruna: „Nu sunt motive temeinice, distinsă 
doamnă!”. La care, eu îi răspundeam: „Fiindcă nu le vezi dumneata! 
Şi, dacă nu sunt motive, dar de despăiţit musai să mă despart, ce 
crezi dumneata că trebuie să faci?”. „Nu ştiu, pe onoarea mea că nu 
ştiu!”, zicea el, cu o mutră speriată, de fiecare dată nedumerit. „Să le 
inventezi, că de-aceea ai făcut dreptul, de-aceea te-ai cununat cu 
justiţia, domnule avocat!”. Era sărmanul cam ramolit şi uita că mai 
discutaserăm, pe aceeaşi temă, de „n” ori. 

– Eu cred că era şmecher, se făcea! îşi dădu, absent, cu 
părerea Traian. 

– Oare? Dar părea aşa de convingător! 
– Înseamnă că juca bine. 
Ea rămase, o clipă, nemişcată, cu degetul arătător pe bărbie, 
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şi medită, clipind des din ochi. 
– Să ştii că ai dreptate! Fiindcă, la bară, mai ales la ultimul 

termen, s-a „desfăşurat” în mod impresionant, ca un as. 
– După ce şi-a încasat onorariul, nu? E clar. 
– Evident! Onorariul dublu! 
– Şi el ce face? întrebă Traian, fără interes, după o mică 

pauză, în care, privind-o, îşi înăbuşi un căscat. 
– Cine, Hanibal? Dă-l dracului! 
Înjurătura aceasta neaşteptată, auzită din gura ei, îl surprinse 

atât de neplăcut, încât, fără voia lui, îl apucă tusea. 
– La proces, l-ai întâlnit? interveni pictorul cu o altă 

întrebare, ca să distragă atenţia de la micul accident. 
– N-a lipsit de la nici un termen. Şi închipuieşte-ţi că nu 

venea, niciodată, singur. A ţinut să se afişeze cu noua lui cucerire, o 
vampă, pe care-a cunoscut-o cât era cu mine, la un spectacol de 
varieteu. E o isterică, se pare că s-a încurcat rău cu ea, am auzit că 
încearcă să scape de dânsa, dar nu izbuteşte. Pe mine, însă, nu mă 
interesează defel. 

– Dar tu, tu („tu”-ul, repetat, sună mai apăsat şi mai frumos 
în gura artistului) nu ţi-ai refăcut viaţa? 

Şi rămase aplecat, peste masă, spre dânsa, în aşteptarea 
răspunsului. Meda era un exemplar rar de femeie, constată Virgil. 
Era atâta prefăcătorie ostentativă (şi plăcută) în comportamentul ei, 
încât Virgil se gândi că şi-a pierdut conştiinţa de sine, că nu mai ştie 
nici dânsa cine este în realitate. 

– Închipuieşte-ţi că nu! Sunt liberă! Am rezistat şi rezist 
eroic tuturor tentaţiilor. 

– Te felicit, pentru că tu însăţi eşti foarte... cum să spun? 
Foarte tentantă. 

Fata izbucni într-un râs puternic şi, o secundă, şi Traian, 
amândoi animaţi de-o veselie sinceră, probabil de cine ştie ce 
amintire comună. Râse uşor, delicat şi Virgil, şi-n momentul acela, 
abia în momentul acela se simţea şi el bine, normal, în acest local 
sufocant de etichetă şi convenţionalism. 

Când sosi chelnerul, cu primul fel, femeia s-a ridicat. Traian 
a încercat s-o reţină la masa lor, dar n-a reuşit. 

– Sper să nu pleci, atât de repede, din Bucureşti, după 
vernisaj, îi propuse ea, deghizat, o întâlnire viitoare şi Traian îi făcu, 
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destul de vulgar cu ochiul. 
– Ai văzut? îl întrebă el, imediat, aşezându-şi tacâmurile şi 

savurând mirosul plăcut, pe care-l răspândea ciorba din farfurie. 
– Ce să văd? întrebă Virgil. 
– Cum a ieşit la vânătoare! S-a fixat, ca un păianjen strateg, 

într-un loc de pândă, de unde să nu fie remarcată, dar să vadă tot, şi 
iese, în arenă, în momentul când socoteşte că a găsit posibila victimă. 
N-o plânge, să nu-ţi închipui că-i atât de nefericită, că a lăsat-o! 
Chestia cu avocatul ramolit, care pledează, totuşi, ca un as e o 
braşoavă. 

Dintr-odată, îşi fixă privirea spre intrare. 
– Ei, în sfârşit, iată-i! spuse bucuros. Mă ierţi, nene Gili, am 

să lipsesc puţin. Tu mănâncă ciorba, cât e fierbinte, nu m-aştepta. 
Ăştia doi sunt oamenii mei. 

Şi se ridică. La rândul lor, cei doi bărbaţi – unul mic şi 
rotunjor, celălalt slăbuţ şi înalt, însă cu o linie a corpului distinsă – se 
bucurară, văzându-l. Îşi strânseseră mâinile, cu plăcere evidentă. 

– Nu te superi, că te-am lăsat singur, nu-i aşa? zise pictorul, 
când reveni, în timp ce-şi freca mâinile, cu satisfacţia omului care 
are-n farfurie o mâncare cum nu se poate mai apetisantă. 

– Nu mă supăr, sigur. Sunt la dispoziţia ta! ridică din umeri, 
supus, Virgil, cu un zâmbet deschis pe buze. Pictorul îi văzu acest 
zâmbet şi rămase cu privirea asupra fratelui său, un timp. „Iar nu-i 
place ceva!”, gândi profesorul. 

– Vezi, nene Gili, zise Traian, cu un ton coborât, evident ca 
să-i menajeze susceptibilitatea, pe care i-o bănuia, zâmbetul ăsta al 
tău te defineşte. Şi nu-mi place, dă-mi voie să ţi-o spun fără 
ocolişuri. De ce eşti aşa deschis? De ce te laşi citit ca o carte de 
telefon, aflată la dispoziţia oricui? Cartea de telefon e un bun public, 
pe când fiecare dintre noi suntem bunuri exclusiv particulare, ne 
aparţinem nouă înşine. E păcat, zău. În generozitatea ta, tu nu mai 
faci distincţie între ce este al tău şi ce se cuvine să împarţi cu alţii. 
Încerc să găsesc, în asta, explicaţia faptului că n-ai izbutit să te 
realizezi. 

Făcuse, fără voia lui, o remarcă necugetată. 
– Uite ce-i, Traian, îl întrerupse, hotărât, Virgil, pe care mai 

ales ultima propoziţie îl afectă. Nu îmi închipui că m-ai invitat la 
vernisajul expoziţiei tale, ca să-mi creezi un sentiment de 
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inferioritate faţă de tine, să-ţi răzbuni, cu alte cuvinte, condiţia de 
altădată. Ne-am întâlnit, aici, amândoi, zic eu şi cred, ca să ne simţim 
bine. Am acceptat invitaţia, ca să te bucur, să-ţi fac ţie plăcere. 
Măcar de un minimum de reciprocitate poţi să-ţi închipui că am 
nevoie. 

Traian observă la Virgil, aşa cum sta aplecat, deasupra 
mesei, şi-l privea pieziş, o siguranţă şi o demnitate, apărute pe 
neaşteptate, ce-l stăpâneau total. Poate că figura lui de-acum îi 
readusese în memorie chipul celui ce fusese, în urmă cu 15-20 de ani, 
care îşi statornicise asupra copilului Traian, de atunci, o autoritate 
supremă. 

Ce insinuase pictorul, mai înainte, la ce nereuşită se referea? 
Luându-şi licenţa în filologie, într-un mod strălucit, Virgil Negoiţă 
îşi începe cariera cu dreptul. Este numit inspector general în 
ministerul învăţământului. După numai un an de la această 
titularizare, băiatul îşi dă demisia şi se retrage în satul său, tăinuindu-
şi motivele cu strănicie, refuzând, adică, să dea explicaţii curioşilor. 
Are răbdare, câteva luni,, până găseşte, prin apropiere, un post de 
suplinitor, într-un sătuc izolat. Cu timpul, convingându-se organele 
locale cu cine au de-a face, Virgil reuşeşte să obţină o catedră în 
comuna sa, aşa cum dorise, unde, mai târziu, va fi numit director de 
şcoală. De două ori a încercat să-şi dea doctoratul, dar, printr-un 
nefericit joc al întâplării, au intervenit, de fiecare dată, nişte 
obstacole care l-au împiedicat. Între timp, şi-a întemeiat o familie, 
din capul locului numeroasă: s-a căsătorit cu văduva unui prieten, 
pierit într-un accident stupid, femeia rămânând cu doi copii mici. 

Dar pictorul, cel puţin în momentul acela, uitase unele 
lucruri foarte importante, care, îndeobşte, nu se uită niciodată. 
Murind mama lor, care-a contractat, fulgerător, un tifos, ce-a evoluat 
într-un ritm năprasnic, ei rămăseseră orfani, la vârsta când el, Traian, 
abia împlinise şase ani. Tată n-aveau mai demult, se prăpădise în 
război. Erau, aşadar, trei fraţi: Virgil, cel mai mare, Emil, mijlociul, 
şi mezinul Traian. Lui Virgil îi reveniră, firesc, răspunderile de cap 
de familie şi se ocupa, aproape exclusiv, de cel mic, întrucât Emil, 
care urma o şcoală profesională, la Târgu Jiu, era întreţinut de stat şi 
arar trecea pe-acasă, vacanţele petrecându-şi-le în tabere de odihnă 
pentru tineret. Băiatul cel mare şi-a asumat, cu dăruire şi afecţiune, 
sarcina creşterii şi educării lui Traian, care i se părea că întruneşte 
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cele mai alese calităţi, ce se cereau cultivate cu grijă şi răbdare. În 
plus, puştiul fusese foarte ascultător, nu-i ieşise din cuvânt, 
supunându-se, cu o docilitate oarbă, regulilor pe care i le impunea. 
Menajul, pe-atunci, li-l făcea Tora, o femeie prea devreme 
îmbătrânită, vară de gradul al doilea cu ei, care încheiase, în urmă cu 
ani, o căsătorie ratată la numai o săptămână după oficiere, din cauze 
de nimeni ştiute. Era o fiinţă blândă, tăcută, se mişca întocmai ca un 
lunatec, parcă n-o interesa nimic pe lumea asta. În grija ei rămânea 
Traian, în timpul anului şcolar, când Virgil era la liceu sau la 
facultate. În fiecare sâmbătă, venea acasă, la băiat, şi-şi exercita, 
astfel, direct atribuţiile de tutore şi educator. 

La rândul lui, Traian îl idolatriza, pe-atunci. Dorinţa 
mărturisită a copilulni fusese să ajungă ca „nenea Gili”, când o creşte 
mare. 

Tânărul acesta sigur de sine şi atât de ferm îşi dădu, dintr-
odată, seama cum scade, cum se micşorează, în proprii săi ochi, şi-l 
cuprinse un neînţeles sentiment de nelinişte. Crezuse că trecutul s-a 
şters, că între ei doi raportul s-a inversat, dar, acum, a priceput că 
sunt lucruri care nu se pot modifica niciodată. 

– Ce-i, mă, te-ai supărat? a reacţionat el tardiv. Doar de la 
tine am învăţat să fiu sincer, deschis şi necruţător. Aşa te-ai purtat tu 
tot timpul cu mine, când eram... 

– Numai că – aminteşte-ţi! – eu nu te-am coborât, niciodată, 
în proprii tăi ochi! Şi-apoi, nu-ţi îngădui, frăţiorul meu scump, să 
condamni, de sus, cu această poză de superioritate, arborată pe chip, 
tot ceea ce a reprezentat o bună parte din viaţa ta, obiect de adiniraţie 
pentru tine. 

Îşi dădu seama că s-a ambalat şi, după ce oftă, zâmbi, apoi 
conchise: 

– Nu crezi, însă, că e cazul să ne bucurăm, într-adevăr, de 
întâlnirea noastră? 

– Ai dreptate, zise, absent, Traian, cu ochii în farfurie. Şi era 
limpede că-i preocupat de altceva. 

– M-am temut, întotdeauna, de-o întâlnire cu tine, în ultimii 
ani, spuse el, într-un târziu, cu vocea voalată, după ce goli farfuria. Şi 
nu-mi puteam explica acest sentiment. După cum n-am priceput de 
ce am preferat, la repartiţie, oraşul acela din nord: ca să fiu cât mai 
departe de tine. Abia acum înţeleg totul. 
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Iar după ce chelnerul, cu părul alb şi ţinută de majordom, le 
schimbă farfuriile, continuă, la fel, urmându-şi propriile gânduri. 

– Chiar şi numai să-mi imaginez chipul tău am evitat. 
Fiindcă mă inhibai şi când îmi apăreai în memorie. Am supt prea 
mult de la voinţa şi de la gândirea ta, ca să-mi aflu un echilibru 
stabil, pe picioare, când eşti lângă mine. 

– Puteai să nu mă inviţi, era mai simplu. 
– Deşi nu aşa se pune problema, îţi mărturisesc, sincer, că m-

am gândit şi la asta, un timp. 
Trecură, muţi, la felul următor, o tocană cu un gust cu totul 

aparte, necunoscut profesorului. 
– Ce fel de carne-o fi asta? întrebă el, încercând să destrame 

încordarea care se instalase între dânşii. 
– Nu ştiu, răspunse, surd, fratele. De crocodil, de elefant, de 

broască ţestoasă... închipuie-ţi şi tu ce vrei. 
Fără să schimbe un cuvânt, au mers, alături, la hotel, unde 

Traian rezervase o cameră; şi, aşa, se culcară, după ce fiecare zăbovi, 
cu privirea, pe câte-o revistă, fără ca vreunul dintre ei să reuşească să 
se concentreze asupra lecturii. 

Dimineaţa, Traian se sculă devreme şi întârzie, în baie, două 
ceasuri, ocupându-se de toaleta sa. În final, apăru, într-un costum de 
o eleganţă ieşită din comun, care-l făcu pe Virgil să scoată o 
exclamaţie spontană de admiraţie. 

– Să fii, la sală, cu zece minute înainte de unsprezece. Să nu 
vii mai devreme, că n-am timp să mă ocup de tine, am obligaţii cu 
presa şi oficialităţile. Ne-am înţeles, da? 

Şi ieşi radios. Virgil se ridică, îşi prepară o cafea la filtru, se 
bărbieri şi porni să facă o plimbare matinală prin oraş. Se îndreptă 
spre Cişmigiu. 

Apăru, de după un boschet, cu mersul ei puţin săltat, pe care 
i-l ştia şi care o particulariza, cu zâmbetul ei misterios, ce-i 
descoperea o mică strungăreaţă. 

– Ai venit, Gili? M-aşteptam. 
– Şi eu bănuiam că te-ntâlnesc, Aurica. 
– Nu te-ai schimbat deloc, îi zise dânsa, apucându-l de braţ 

cu familiaritate. 
S-au oprit şi s-au privit în ochi, de-aproape, ca să constate ce 

modificări a operat vremea pe chipul celuilalt. Erau atât de aproape, 
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încât îşi simţeau respiraţia în obraji. Ea a avut, şi de astădată, 
iniţiativa, încolăcindu-şi braţele după gâtul lui, într-un gest cum nu se 
poate mai natural. Şi au zăbovit, îmbrăţişaţi, în atmosfera aceea 
roşietică, semănând cu un amurg continuu, cu un amurg care nu se 
mai sfârşeşte. 

– De când nu ne-am văzut, mai ştii? 
– E mult! Au trecut, oare, zece ani? întrebă el, mai mult 

pentru sine. 
– Doisprezece, fără trei luni. 
Bătea un vânt uşor şi crengile roşietice se agitau, cu mişcări 

elegante, asemănătoare braţelor omeneşti, în timp ce păsărele mici, 
cât nucile, cu pene sângerii, le sfârâiau pe lângă urechi, în zborul lor 
agitat şi gălăgios, tăind văzduhul galben, într-un neastâmpăr 
primăvăratec. 

– Ce memorie bună ai! se miră Virgil. 
– Când pierzi, nu uiţi, niciodată, detaliile. 
Câteva frunze de mesteacăn, ca nişte bănuţi galbeni de 

aramă, le căzură la picioare, într-un dans aerian ciudat, şi Virgil se 
aplecă, să ridice una din pulberea roşietică. Zăbovi cu frunza între 
degete, privind-o absent. 

–Barem, eşti fericit, Gili? 
– Ţi-aminteşti cât îmi plăceau mie copiii? Am doi. 
– Nu-s ai tăi. 
– Îi iubesc, nu fac deosebire! strigă el, atât de tare, că-l apucă 

tusea. După ce-i trecu puseul, adăugă: Îmi sunt dragi şi şi ei ţin la 
mine. 

– Nu ţipa, că nu ţi-i iau, nu te teme! Va veni o vreme, când 
orbirea ta se va răzbuna şi o să suferi. 

– Eşti pătimaşă şi nedreaptă, Aurica! 
Ajunseră pe malul lacului. Două lebede ţepene apărură de 

sub podeţ şi pluteau într-o atitudine maiestuoasă. Le urmări, până ce 
se pierdură după o salcie, care-şi scălda crengile în unde. 

– Era nenorocită. 
– Asta o privea personal. Puteai să-i acorzi un ajutor material 

ori de altă natură… 
– Şi era o soţie de aur! Am fost prietenul lor, de casă, şi-am 

înţeles că nu sunt multe-n lume ca dânsa. 
– N-aveai de unde să ştii cum sunt sau cum ar fi putut să fie 
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celelalte femei în căsnicie. 
– Îl invidiam pe Radu, pentru norocul ce-l avea. Mai ales că, 

în acest noroc, erau implicaţi şi cei doi puşti adorabili. Când s-a 
întâmplat accidentul… 

– Ai luat-o, fără s-o iubeşti, şi-ai încălcat, prin asta, o lege a 
firii. 

– Mi-a fost şi dragă, nu numai din milă am… 
– E altceva. Şi-o pisică ţi-e dragă! 
„Cum se face că nu-i nici un om, pe-o asemenea vreme, în 

tot parcul?”, se întrebă Virgil, contrariat. Lebedele apărură, din nou, 
ţepene ca nişte generali la paradă. „Şi culoarea asta arămie, care     
se-ntinde ca o pastă...”. 

– Tu de ce nu l-ai luat pe Filip, doar te iubea, îţi era devotat? 
întrebă dânsul, oprindu-se din mers şi scormonind, cu vârful 
pantofului, în nisipul portocaliu, de unde ieşi la iveală un mic 
aligator aprins, care-ncepu să se târască prin ierburile roşietice. 

– N-am simţit niciodată ceva pentru alt bărbat. Şi nu cred că 
voi simţi vreodată. 

– Eşti crudă cu tine! 
– Sunt sinceră, nu crudă. Nu vreau să mnă fac că trăiesc o 

dragoste, să o mimez, pricepi? Eu vreau s-o trăiesc în mod real, dacă 
am parte de ea, dacă nu... 

– Ce nor de jăratec s-a lăsat peste noi! Aproape că nu te mai 
văd. Dă-mi mâna. Aşa. De ce tremuri? Ştii, odată, când eram copil, 
am prins un pui de pisică. Nu ştiu dacă, nu cumva, ţi-am mai spus 
istorioara asta. Alerga năuc pe izlaz, mieunând disperat. Se rătăcise, 
cine ştie cum. Când l-am ajuns şi l-am înhăţat, era ca o gelatină, aşa 
vibra din tot corpul. Ei bine, mi s-a transmis şi mie teama lui şi m-a 
apucat, pe neaşteptate, un tremur. Am început să ţip şi, cu el în braţe, 
am alergat spre casă. El mieuna şi eu ţipam. M-am liniştit, la fel de 
brusc, în momentul când i-am dat drumul, în curtea ţaţii Rada lui nea 
Manea, unde erau ai lui. Azi e sâmbătă, nu-i aşa? 

– De ce-ntrebi? Parc-aşa-i. 
– Numai sâmbăta amurgul se prelungeşte atât. 
– De când ne plimbăm, observi că s-au copt castanele? 

Numai că n-au culoarea castanie, parc-ar fi nişte portocale mărunte. 
Uite cum cad, cum plutesc, uşoare ca nişte frunze, ca nişte fulgi! 

– Ca nişte fulgi roşcaţi. 
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– Dacă mai zăbovim, puţin, şi viţa aceea, agăţată de soclu, o 
să ne facă nişte struguri gustoşi... 

– Struguri roşietici, cu bobiţele transparente. Doamne, ce 
nefiresc mi se pare totul în jur! 

Şi se porni, în clipa aceea, o furtună şi nisipul galben, de pe 
alei, se-nălţă-n văzduhul arămiu... Şi, de undeva, dintr-un nor, ce se 
lăsase până la creştetele lor, cineva vărsa o pastă groasă, galbenă şi 
mai opacă, încât nimic nu se mai vedea în jur. Şi Virgil se frecă la 
ochi neputincios. 

Expoziţia lui Traian era adăpostită într-o sală, de curând 
intrată în circuitul manifestărilor de acest gen. Profesorul a fost 
nevoit să piardă destul timp, căutând-o. Trecuse, de câteva ori, pe 
lângă dânsa şi n-o remarcase. Se aşteptase să vadă o clădire 
impunătoare, care să se detaşeze de restul construcţiilor. În realitate, 
era o casă, cu o înfăţişare cu totul comună. Îi atrase atenţia un afiş, 
lipit pe geamul ce ţinea loc de vitrină, pentru care nu se cheltuise nici 
un dram de imaginaţie publicitară. Scria doar atât: „Traian Negoiţă”, 
cu litere rnari şi, sub numele fratelui său, „pictură”, cu litere mici. Se 
uită la ceas: sosise prea devreme, mai avea trei sferturi de oră, până 
la unsprezece. Aşa că porni să hoinărească, fără ţel, pe străzile din 
jur. 

– N-ai mai venit pe la mine, îl luă la rost doctorul Deleanu, 
când îl văzu. 

– N-am terminat, încă, lucrarea. Iar ţi-a crescut nasul, vezi? 
Mai bine te-ai strădui să găseşti, pentru tine, un diagnostic. Cine-a 
mai văzut doctor bolnav! Şi încă de boala amurgului. În ce priveşte 
treaba, pe care-o discutam, eu rămân la convingerea că, la mine, e o 
greşeală de construcţie. În mine, în interiorul meu, se înfruntă două 
forţe. Dacă tu ai fi inginer şi ai cunoaşte nişte elemente de 
tehnologie, ai putea singur să constaţi că... 

Când reveni, situaţia era alta. De la distanţă, remarcă forfota 
de la intrare. Oamenii păşeau, în ordine, pragul, ori staţionau, în mici 
grupuri, pe trotuar, şi discutau, aparent indiferenţi. Profesorul îşi făcu 
loc şi intră exact la ora unsprezece fără zece minute, cum îl 
atenţionase Traian. Pe dânsul nu-l văzu şi nici nu făcu vreun efort  
să-l caute prin sală. Poate că nici nu era acolo, ci undeva, într-o mică 
dependinţă, sta de vorbă cu cei care-i organizaseră această 
manifestare. Îl ştia ocupat. „Trebuie să fie foarte emoţionat”, gândi 
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el. În spaţiul acela, şi aşa destul de îngust, se afla şi un aparat 
voluminos de luat vederi, ale cărui fire electrice se întindeau pe 
podea. 

– Fiţi atenţi la cablu! tot striga un bărbat, cu voce subţire, 
guturală. 

Tablourile erau aruncate, asimetric, pe pereţii înalţi şi, oricât 
se strădui, Virgil nu găsi nici o logică, nici o armonie geometrică, în 
modul în care ele erau expuse. Îi cercetă pe vizitatori: erau de toate 
categoriile, chiar şi câţiva copii. Cei mai mulţi se-nghesuiau pe lângă 
pereţi, privind îndelung câte-o pânză, comentând-o, încet, cu un 
prieten, ori notându-şi ceva, pe câte-o foiţă de hârtie. Încăperea se 
dovedea prea mică, intrau, continuu, noi curioşi. „Probabil unii din ei 
şi-au rezervat bani, din timp, ca să cumpere un tablou, pe care-l vor 
anina, la loc de cinste, în apartamentul lor, să se desfete, privindu-l 
zilnic şi descoperind, poate de fiecare dată, taine ale sensibilităţii şi 
artei creatorului lui”. 

Pe un podium, într-unul din colţurile sălii, unde era instalat 
un microfon suspendat, apăru fratele său. Strălucea şi Virgil a 
încercat, în clipele acelea, un autentic sentiment de mândrie. Înaintea 
podiumului, se adunaseră o mulţime de femei, ca la o veritabilă 
paradă a modei. Cum şedeau, cu spatele, profesorul n-avea cum să le 
vadă chipul, dar, dintre toţi, erau cele mai gălăgioase. Era frumos 
fratele lui cel mic, la cei 28 de ani ai săi, era ca un zeu tânăr. Afişa o 
demnitate, pe care numai conştiinţa propriei valori ţi-o poate da. 
Alături de dânsul, se afla un bărbat, cam de vreo patruzeci de ani, cu 
un cap mai scund decât Traian. 

Parcă-i mai văzuse, undeva, chipul. Îşi aminti: era unul din 
cei doi, care veniseră, seara trecută, la restaurant şi cărora le-a ieşit, 
în întâmpinare, fratele său. 

Un ropot de aplauze l-a determinat să-şi întrerupă meditaţia. 
Traian surâdea, dar nu pentru sine, ci pentru public, şi-l prindea 
foarte bine. Cucerit de veselia lui, profesorul zâmbi şi el. Omul din 
dreapta lui Traian se apropie, grav, de microfon şi începu să 
vorbească despre pictorul tânăr Traian Negoiţă. Numi oraşul, în care 
acesta trăieşte şi lucrează, vorbi despre mişcarea plastică, al cărei 
exponent de marcă este autorul tablourilor din sală... Ponderat în 
aprecieri, oficialul a lansat, totuşi, câteva afirmaţii mai mult decât 
măgulitoare, rostite însă cu o anumită notă de detaşare, de neglijenţă 
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studiată. Folosea un ton neutru, şters, parcă nu voia să se implice în 
ceea ce spunea, părea chinuit de obligaţia pe care-o îndeplinea. Îţi 
făcea, în afară de asta, impresia că-i foarte obosit, atât de obosit, că te 
apuca mila de dânsul. A vorbit, astfel, despre Traian Negoiţă ca fiind 
un colorist deosebit de subtil, despre spiritul lui novator, mai ales în 
utilizarea unor nuanţe, ce păreau compromise, printr-o folosire 
abuzivă de către diletanţi. Câţiva entuziaşti îl întrerupeau, prin ropote 
de aplauze, şi el aştepta, răbdător, ca acestea să se sfârşească, după 
care-şi relua firul alocuţiunii, repetând, de fiecare dată, ultima 
propoziţie. Încheie scurt: „Expoziţia artistului Traian Negoiţă este o 
desfătare aleasă, nu numai pentru specialişti. V-o punem la 
dispoziţie, dragi iubitori ai frumosului”. 

Îi veni rândul lui... Se apropie de microfon. Nu părea deloc 
emoţionat. Păstra o urmă discretă, în colţul buzelor, din zâmbetul cu 
care se înfăţişase la început. Involuntar, pe Virgil îl cuprinse un 
tremur în tot corpul. Acesta era, deci, Traian al lui, copilul pe care-l 
crescuse, gândindu-se asiduu la viitorul său. Traian rămase, o vreme, 
nemişcat, cu mâinile la spate, cu capul ridicat şi cu bărbia înainte, 
adunându-şi sala din priviri. Bliţuri explodau, se auzea sforăitul, ca 
de motan adormit, al aparatelor de filmat, oamenii îşi întindeau 
gâturile... Începu. Vorbea rar, cu pauze aproape după fiecare cuvânt. 
Luminile puternicelor reflectoare, care-i ardeau faţa, nu-l derutau, 
nu-l făceau să-şi piardă şirul ideilor. Pomeni de satul său ca despre 
leagănul simţămintelor, care aveau să-l conducă spre tainele artei, iar 
când zise că, în sală, se află fratele lui mai mare, căruia el îi 
datorează destinul său artistic, Virgil, neaşteptându-se la asta, a fost 
cuprins de o criză de emoţii atât de puternică, încât n-a mai rezistat şi 
s-a strecurat, pe neobservate, în stradă. Se duse la hotel, îşi luă 
bagajul din cameră şi, lăsând, pe o foiţă de carnet, cuvintele „Am 
plecat acasă”, luă tramvaiul, spre gară. 

Îi cunoştea pe-amândoi. Unul, plutonierul Ignat, are o fetiţă 
la şcoală, Camelia, cam molâie, însă frumuşică şi cu nişte sclipiri de 
inteligenţă evidente. E în clasă la învăţătorul Stan. Tatăl, miliţianul, 
adică, e nelipsit de la şedinţele cu părinţii. Virgil a băgat de seamă 
că, atunci când intră în curtea şcolii, Ignat nu mai e militar, nu mai e 
plutonier, e tată şi atât, îi ajunge că-i tată. E tot numai zâmbet, 
zâmbeşte în toate părţile, şi la prunii de pe marginea aleii, sădiţi, 
primăvara trecută, de copii, şi la căţelul ce stă tolănit, aşteptând 
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recreaţia, ca să se joace cu prietenii săi... Că se întreba directorul de 
ce nu-şi lasă el uniforma acasă, când vine la şcoală şi-o mai poartă 
degeaba? Pe cel de-al doilea, pe sergentul major Lipovan, mai tânăr 
decât primul, un băiat scund şi oacheş, îl ştie, mai ales, de la 
şedinţele de consiliu popular. Când vorbeşte despre starea 
infracţională din comună, îşi presară alocuţiunea cu o mulţime de 
extrase din legi şi decrete, încât i-a ieşit şi o poreclă: „Am-încheiat-
citatul”. E student, la fără frecvenţă, la drept şi-i foarte ambiţios, 
nopţile arde lumina la geamul său, până hăt, spre ziuă. 

– Ne permiteţi, domnule director, zise plutonierul Ignat, să 
întreprindem o anchetă, la fratele dumneavoastră, la cetăţeanul Emil 
Negoiţă? Ne pare rău că o facem, în prezenţa dumneavoastră, însă n-
avem încotro. 

– Eu nu vă-mpiedic cu nimic. Faceţi-vă datoria. 
Emil era alb ca varul şi se uita la dânsul cu o privire 

rugătoare. Îl chemase, peste gard, mai înainte, şi-l implorase să nu-l 
lase singur. „Vino până la mine, nene Gili, că mă calcă miliţia” . 
„Dar ce-au cu tine, mă?”, se prefăcu el că nu pricepe”. „Ştii, chestia 
aia, cu contorul...”. „Of, doamne, doamne! Vezi, Milule, vezi? Şi ţii 
minte cum urlai ca un nebun la mine, când ţi-am spus să refaci, la 
loc, instalaţia? Numai că nu m-ai înjurat. Altuia, în locul meu, i-ar fi 
fost deajuns vorbele urâte, pe care mi le-ai aruncat, ca un neruşinat, 
în faţă, ca să nu mai vorbească, toată viaţa, cu tine. Cât i-ai fi tu de 
frate!”. „Acuma, ce rost are să mă dojeneşti? La ce-ţi ajută? Fă ceva 
pentru mine, ca să scap de beleaua asta!”. „Şi ce-ai vrea să fac? Să 
dau miliţienii afară din curte?”. „Ei, nu, dar vino să fii de faţă şi 
spune-le ceva, ce te-oi pricepe. Mi-e teamă, nene Gili, mi-e teamă 
de-nchisoare. Sunt bolnav, ai observat şi tu cum tuşesc...”. Şi Virgil, 
văzând figura lui jalnică, de o paloare ieşită din comun, a acceptat să 
fie de faţă, la venirea miliţienilor. 

– Avem o reclamaţie împotriva dumneavoastră, de la uzina 
electrică, cetăţene Emil Negoiţă, îşi intră şeful de post în atribuţiile 
pentru care se deplasaseră, aici, şi se vedea clar că prezenţa lui Virgil 
îl stânjeneşte. Se pare că lucrurile sunt cât se poate de limpezi. Din 
procesul verbal încheiat, reiese că dumneavoastră chiar aţi 
recunoscut frauda. 

– Eu n-am ştiut de defecţiune, domnule plutonier, minţi 
Emil, abia mişcându-şi buzele învineţite şi acoperite de o crustă 
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uscată. N-am ştiut, pe onoarea mea! Ei trebuiau să verifice, periodic, 
instalaţia, era datoria lor. S-a defectat singură, e normal, orice lucru 
se uzează, după o întrebuinţare... 

– Procesul verbal, îl întrerupse plutonierul Ignat, scrie, negru 
pe alb, că dumneavoastră aţi intervenit la instalaţie, pentru ca să nu 
se înregistreze consumul real... 

– Ceea ce, în termeni juridici, interveni sergentul major 
Lipovan, cu o completare, înseamnă fraudă şi se sancţionează, 

conform codului penal, articolul... 
– Cei de la uzina electrică pot spune ce vor, însă adevărul 

este acesta, pe care vi-l prezint eu. Poate să confirme şi fratele meu 
că... 

– De ce încercaţi să-l implicaţi pe domnul director într-o 
treabă atât de murdară, în fapta dumneavoastră necinstită, cetăţene!? 
Dumnealui e o personalitate, aici, în sat şi e păcat să... 

– Totuşi, intră în discuţie Virgil, simţindu-se, la rându-i, 
destul de incomod. Nu-i exclus ca aceia care au venit şi-au constatat 
defecţiunea la contor să fi avut interes să... 

– Sigur! întări Emil, bucuros de această nesperată 
intervenţie. Sigur că au avut interes… 

– Regretăm, domnule director, că trebuie să vă contrazicem, 
însă evidenţa faptelor prezentate de ei este fără dubii. Fratele 
dumneavoastră a intervenit cu o modificare la contor, pentru ca să se 
sustragă obligaţiilor financiare, ce-i reveneau pentru consumul 
electric. Dacă vă interesează, am să vă dau, să citiţi, procesul verbal; 
e lung şi amănunţit, descrie faptele cum nu se poate mai clar. Fratele 
dumneavoastră e vinovat, a violat sigiliul, nu mai încape nici o 
îndoială. Asta spune procesul verbal, asta a recunoscut şi dumnealui, 
deşi, acum, văd că neagă. Dacă doriţi, putem constata şi noi, la faţa 
locului, că nu-i cine ştie ce complicaţie tehnică. S-au făcut şi 
fotografii, am să vi le arăt. 

Ignat s-a aşezat pe băncuţa de sub dud, ca să-i fie comod, să 
caute în geantă. „Caraghiosule! îi strigă parcă cineva lui Virgil. Nu 
vezi în ce situaţie penibilă te afli? Cum vrei să-l aperi? Cu ce 
argumente? Te compromiţi, în faţa oamenilor ăstora, în faţa satului, 
care crede în tine şi te respectă!”. „Să nu-l laşi, Gili mamă, pe Milu 
să-l ia la închisoare! E fratele tău şi lui viaţa nu i-a rezervat prea 
multe bucurii, cum ţi-a rezervat ţie. Nu vezi că el n-are nici o 
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satisfacţie omenească pe lumea asta?! Tu nu te-ai ocupat de el, 
dragul mamii, numai de Traian. Ţi-ai zis c-or fi având profesorii ăia 
grijă de formarea lui şi nu te-ai interesat dacă n-a încăput sub 
influenţa unor haimanale, care să-l abată de la drumul drept. Şi a 
decăzut. Acum, uite-l! Nevasta l-a părăsit, fetiţa îi e bolnavă... E 
singur şi nefericit. Tu eşti respectat, vorba ta e vorbă-n satul ăsta. 
Dac-ar trăi taică-tu...”. „Nici tata n-ar fi putut face ceva, mămică. 
Milu al nostru e compromis, fapta lui nu poate fi socotită nici măcar 
ca o greşeală. Uite, oamenii ăştia ai legii au, cu ei, şi fotografii, sunt 
bine înarmaţi cu dovezi! Sunt neputincios!”. „Nu-l lăsa, mamă, pe 
Milu, tu ai rămas, în locul nostru, mai mare şi trebuie să simţi ce 
simte un părinte, când îşi vede copilul năpăstuit. El e bicisnic, vezi-l 
cum arată, cad hainele de pe dânsul, că n-au de ce se ţine!”. „Mă 
doare sufletul de el, mamă, dar nu-l mai pot ajuta cu nimic. Uite cât 
de clar se văd, aici, în fotografiile astea mărite, urmele faptei lui 
nechibzuite!”. „Dacă nu iei apărarea fratelui tău nenorocit, să ştii că 
nu te mai consider băiatul meu. De-aici, din mormânt, de bles...”. 
„Nu, nu! Nu fi nedreaptă, mamă, nu mă blestema! Te implor!”. 

– Vă e rău, domnule director? întrebă sergentul major 
îngrijorat. 

– Nu, nu. Nu mi-e rău. De ce mă-ntrebi? 
– Iertaţi-mă, sări, în picioare, plutonierul Ignat. N-am vrut să 

vă facem o astfel de neplăcere. Eu am şi bănuit c-o să veniţi şi i-am 
spus lui Lipovan să o potrivim aşa ca să fiţi plecat, cu treburi, la 
judeţ. Ştiu că nu vă e deloc uşor să asistaţi la o... 

– Domnilor, zise slab, abia auzit, Virgil. Ascultaţi-mă! 
– Vă ascultăm, domnule director. Numai luaţi loc, pe banca 

asta, spuse Ignat şi-l aşeză, aproape cu de-a sila, pe locul, de pe care 
el se ridicase, mai înainte. 

– Spuneţi-mi sincer: nu se poate face ceva, ca să-l scăpăm pe 
frate-miu de năpasta asta? 

Oamenii în uniformă l-au privit, întâi, nedumeriţi, apoi, 
înţelegând ce se petrece cu dânsul, parcă stânjeniţi de ceva, au 
început să-şi aranjeze îmbrăcămintea pe lângă corp, să-şi strângă 
centiroanele, să-şi îndrepte cutele vestoanelor... 

– Vedeţi, începu tot Ignat, treaba-i afurisită rău. E prea 
târziu, aţi văzut cât de evidente-s probele. Doar la procuratură dacă... 

– Trebuie s-ajungă la procuratură? 
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– Noi avem indicaţii precise, în cazurile astea, domnule 
director, zise, zâmbind jenat, plutonierul. Nu facem nimic de capul 
nostru, lucrăm numai după instrucţiuni. 

– Domnule Ignat, îl întrerupse Virgil, umezindu-şi buzele. 
Nenorocitul ăsta e fratele meu. Mă doare faptul că va suferi fizic. Noi 
am crescut, în mare parte din copilăria noastră, fără părinţi şi ne-am 
obişnuit să ţinem unul la altul, poate mai mult decât se iubesc ceilalţi 
fraţi. Sufăr, înţelegeţi? Sufăr chiar fizic pentru Milu. Mă vedeţi, aşa 
cum arăt acum, şi, sigur, nu recunoaşteţi în mine pe omul autoritar, 
principial şi ferm, care şi pe dumneavoastră vă ajută, întotdeauna, în 
misiunea ce-o aveţi, de apărare a legii. Ei bine, nu mai sunt ăla, în 
acest moment, sunt altul. Altul, mă-nţelegeţi? Nici eu nu mă bucur 
că-n trupul meu... 

Tăcu şi-şi scoase batista, de-şi şterse, cu ea, fruntea asudată. 
Se uită la Emil. Acestuia îi revenise, în obraji, o vagă culoare şi mai 
semăna puţin a om viu. 

– Eu vreau să vă întreb, domnule director, dacă domnul 
plutonier îmi permite, interveni Lipovan, ce aţi face dumneavoastră, 
în locul nostru, ce hotărâre aţi lua? 

– În starea în care sunt, nu pot să vă răspund. Nu ştiu ce-aş 
face, în locul dumneavoastră. Oricum, aş căuta o soluţie de 
compromis. 

Militarii îşi zâmbiră unul altuia, îşi aşezară, încă o dată, 
uniforma, şi plutonierul zise încet, fără să-l privească pe Virgil în 
faţă: 

– Cuvântul pe care l-aţi pronunţat, acum, e respins de 
legislaţie şi nu sună bine, rostit tocmai de dumneavoastră. Noi, acum, 
ne retragem. Vă promitem că vom chibzui. Nu cred că vom găsi o 
soluţie, în sensul în care doriţi dumneavoastră, însă vă asigur că vom 
tatona toate posibilităţile. 

Îl salutară amândoi pe Virgil, ignorând prezenţa celuilalt şi 
se-ndreptară spre poartă. Profesorul îi urmă. Întorcându-se, simţi că 
i-a crescut, între timp, o ghebă mare-n spate, care-l trage-n jos. Intră 
în antreu, la Emil. „Bine, măcar, că nu-i Maria acasă”, cugetă el. 
Fratele îi urmă spăşit. 

– Îţi e rău, nene Gili? îl întrebă el, parcă sincer îngrijorat. 
Şi-şi aminti, atunci, profesorul de o scenă, petrecută în urmă 

cu mai mulţi ani, când i-a făcut o vizită lui Emil, la sanatoriul din 
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Moroieni, unde se afla internat, într-o stare foarte avansată. L-a 
văzut, întins pe pat, plăpând, împuţinat la trup, redus la proporţii pe 
care, altădată, în situaţii normale, nu le-ar fi bănuit posibile. Cum sta 
întins pe cearşaful alb, cu obrajii scofâlciţi, goliţi de orice urmă de 
muşchi, făcu un efort să vorbească şi-i spuse fratelni său mai mare: 
„Îmi pare bine, nene Gili, că arăţi mult mai bine ca data trecută!”. Şi, 
în strâmbătura aceea imposibilă, Virgil înţelese că încerca să se 
zămislească, neputincios, un zâmbet. Un zâmbet de satisfacţie, 
pentru că el, Virgil, omul sănătos, arăta mai bine, decât data trecută. 
Atunci, Virgil căzuse în genunchi, la patul lui de suferinţă, îşi 
afundase faţa în pătura care-i acoperea scheletul şi-a plâns înfundat. 
Când se ridicase, Emil dormea. Cele câteva vorbe, pe care le rostise, 
îl epuizaseră. Deşi, în intenţia lui, vizita, pe care i-o făcuse, trebuia să 
fie scurtă, numai de constatare, n-a mai plecat din sanatoriu, decât 
atunci când fratele lui a fost în stare să meargă pe picioarele lui. S-au 
externat împreună. Izbutise să facă rost de medicamentele rare, de 
care avea nevoie bolnavul, bătând la unele uşi greu accesibile, 
forţând altele... 

Simţind că, lângă dânsul, se află, tăcut, Emil, se-ntoarse 
brusc şi-l plesni, cu dreapta, peste obraz, de-i sări şapca din cap peste 
pisica ce dormea, pe laviţă, care ţâşni, mieunând speriată. Îl mai lovi 
şi cu stânga, o dată, şi ieşi. „Ce barbar sunt!” se învinui, auzind, în 
urma sa, hohotele de plâns ale lui Emil. 

– Virgile, se auzi el strigat, în timp ce se îndrepta, grăbit, 
spre şcoală, şi se opri. Virgile, neică, îl luă de braţ Ion Leancă, 
gospodar respectat, deputat în Consiliul Comunal. Eu vreau să fac o 
afacere cu tine. Ce zici, putem noi doi să ne înţelegem? 

– De înţeles, ne înţelegem, ca-ntotdeauna, numai că eu la 
afaceri nu mă pricep defel, nea Ioane, sunt tămâie. Dar spune despre 
ce-i vorba! 

– Să vezi, reluă bătrânul, care se cam descurajase de rezerva 
profesorului. Eu am un nepot, de care tare rnă doare inima, dragul 
neichii. 

– Dar ce-a păţit? 
– E băiatul lui Costică Ceacu, ginere-miu, adică fostul meu 

ginere, că biata Fana, ştii, s-a prăpădit. 
– Îţi cunosc nepotul, nea Ioane, cum să nu. Dar ce, e bolnav? 

Îl văd, zilnic, la şcoală. Nu pare. 
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– Nu, nu-i bolnav, dacă e s-o luăm aşa. Însă suferă şi... 
– Spune mai pe scurt, nea Ioane, findcă am lecţii şi nu vreau 

să-ntârzii tocmai eu. Care-i afacerea pe care vrei s-o facem 
împreună? 

– Bine, neică, am să fiu scurt, cum zicem noi, la şedinţă. Am 
văzut că ai copiii ăia doi, ai doamnei şi tare-i mai iubeşti. 

– Sunt ai mei, nea Ioane! Îmi pare rău că aud asemenea 
vorbe de la ‘mata. Sunt ai mei, aşa cum mâinile astea sunt ale mele. 

– Dar n-am vrut să te supăr, dragul meu… 
– C-ai vrut, că n-ai vrut... Te rog, caută-mă după ce-mi 

termin programul de şcoală! 
– Ai observat, Gili, că Matei al nostru are mustăcioară? 

Doamne, cum a crescut! 
– Exagerezi şi tu, pentru că l-ai vrea, mereu, un bebeluş. 

Sigur că trebuie să crească, sunt foarte mulţumit de el. Dirigintele lui 
îmi spunea că e, de departe, cel mai bun din clasă şi că lui, personal, 
îi e foarte drag. „Are el un zâmbet, zicea, uite-aşa, ca al 
dumneavoastră. Vă seamănă mult, ştiaţi?”. Şi închipuieşte-ţi ce mi-a 
propus zevzecul! Să-l înfieze el! Eram să-l cârpesc. 

– Tu eşti în stare, pentru Matei... Ştii că mie mi-e teamă 
pentru el? 

– Teamă?De ce? 
– Cât a fost mic, eram liniştită, fiindcă-i citeam, pe faţă, fără 

greutate, tot ce avea pe suflet. Aşa cum sunt liniştită pentru Liviu. 
Acum, însă, observ că a început să se închidă în el, e frământat de 
atâtea necunoscute... Îl văd, uneori, întârziind, cu ochii pierduţi în 
gol. Nu-l întrerup, dacă el nu bagă de seamă apariţia mea. Îl las şi mă 
retrag, pe nesimţite. 

– Bine faci, retrage-te, stai deoparte, dar fie-i în preajmă. 
În clipa aceea, au întors amândoi capetele şi s-au uitat unul la 

altul lung, fiecare gândindu-se la altceva şi regretând că nu poate 
pătrunde în gândul celuilalt. Privirile li s-au lipit şi parcă nu şi le mai 
puteau desprinde. S-au privit atât de mult, până ce au observat că, la 
tâmple, le-au apărut câteva fire argmtii. Femeia veni aproape de 
dânsul, îi luă faţa-ntre palme şi-l sărută încet, aşa cum ai săruta un 
copil, în somn, cu teama de a nu-l trezi. 

– Spune-mi, Vichi, pe mine mă iubeşti tot atât, cât îl iubeai 
pe Radu sau...? o întrebă Virgil. 
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– Cu Radu era altceva. Dar parcă tu ai propus să nu-l mai 
aducem în discuţie. Ţi-a fost prieten apropiat. 

– Cred, însă, că a trecut destul timp, de la moartea lui, pentru 
ca tot ce-i legat de amintirea sa să nu mai fie pentru noi un tabu. Ţin 
minte cum te purtai cu el... Voi parcă vă iubeaţi tot timpul, parcă 
toate celelalte preocupări ale voastre erau neînsemnate, 
complementare, iubirea voastră fiind totul, atât de drăgăstos vă 
purtaţi şi când şedeaţi la masă, şi când jucam, împreună, cărţi, în trei, 
şi când lucraţi, fiecare, altceva – tu împleteai, bunăoară, iar el 
meşterea ceva la aparatul de radio. Chiar în odăi diferite, dacă vă 
aflaţi, am văzut că purtaţi fiecare pe buze un zâmbet, care era 
destinat, evident, celuilalt. Şi parcă zâmbetul acesta se transmitea, 
peste spaţii şi prin pereţi... 

– Am venit, zise Ion Leancă. Poate ţi-a trecut. 
– Da, ai dreptate, mi-a trecut, spune! 
– Am văzut că tare-ţi mai iubeşti copiii. Ai un suflet de-

ncape în el o lume-ntreagă. 
Îmbătrânise Ion Leancă şi profesorul îşi aminteşte cât de 

mult l-a ajutat el, după moartea mamei. Când nici nu se aştepta, 
apărea în curte cu câte ceva, sau fără nimic, numai cu o vorbă 
omenească şi nimeni în sat n-avea o vorbă atât de omenească, aşa 
cum avea Ion Leancă. Şedea puţin şi pleca. Dar, din discuţia purtată, 
din cuvintele spuse, ca şi din cele nerostite, bunul gospodar reţinea 
că băiatul ar avea de nevoie de dus nişte saci la moară, de vorbit cu 
pădurarul pentru niscaiva lemne de foc... Şi se găsea cine să macine, 
pădurarul căpăta şi el ştire de nevoile flăcăului şi-i trimitea lemnele 
trebuincioase... Acum, îl aşteptase în faţa şcolii şi, văzându-l, Virgil 
îl pofti în cancelarie. 

– Ştii ce-ţi cer eu ţie, Virgile? reluă el discuţia, întreruptă, 
dimineaţă. Îţi cer să-l iubeşti şi pe nepotul meu. Taică-său ori n-are 
timp, ori nu ştie, ori nu vrea, însă... Şi copilul tânjeşte. Despre maică-
sa vitregă nu spun nimic, ea are băiatul ei, acum. Dar mi se pare că 
iar am făcut o gafă! 

– Liviule, du-te, băiete, acasă singur. Eu întârzii puţin. Am 
de discutat ceva cu moş Leancă. Dar ce-i cu pantalonii ăia, pe tine? 
Vino să ţi-i ridic! Aşa. Acum şterge-o! Mă surprinde ceea ce-mi ceri 
mata, nea Ioane. Să-ţi iubesc nepotul! 

– Să-l iubeşti de-adevăratelea, dragul nenii, nu să te faci că-l 
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iubeşti. Din tot sufletul tău! Îşi drese glasul, îşi trecu fulgerător mâna 
prin părul alb, îl privi, într-o poziţie exagerat de dreaptă, forţată, 
ţeapănă, ca atunci când omul are de spus o vorbă mare. 

– Şi să ştii că nu faci pe degeaba! 
– Cum adică? 
– Eu am pus, laoparte, nişte bănişori, anume pentru el. Ţi-i 

dau ţie! Aşa cum i-aş da unui profesor ca să-l mediteze. La carte văd 
că se descurcă singur, dar... 

– De ce să-l iubesc eu şi să nu-l iubeşti ‘mata, nea Ioane? 
Nu-i mai normal? Şi păstrează banii, că o să-ţi mai trebuiască, tot 
pentru el. 

– Eu îs bătrân şi dragostea mea nu mai bucură pe nimeni. Eu 
îl iubesc şi aşa, dar nu de la mine are el nevoie de iubire. „Eşti aşa de 
urât, bunicule!”, mi-a spus, odată, tocmai când îi cumpărasem nişte 
patine, c-am văzut eu că le-ar fi dorit. Aşa mi-a spus, că-s urât. 
Dragostea mea n-ajunge până la el, se izbeşte de-un zid. 

– Şi dacă şi eu... 
– Nu, tu eşti tânăr, eşti frumos, am văzut eu cum se uită la 

tine, te soarbe din ochi. 
– Veneam, câteodată, şi nimeream, înainte de a sosi Radu de 

la fermă. După lumina care-ţi juca pe faţă, apreciam cât este el de 
aproape de casă. Când ajungea la poartă, tu erai într-o dispoziţie 
cuceritoare, de o veselie aproape patologică. Mă uitam, atunci, pe 
fereastră şi-l vedeam. Nu mă-nşelam niciodată. Avea şi el acelaşi 
zâmbet pe buze. 

– Uite ce chestii ciudate discutăm noi! Parcă n-am avea 
altceva de făcut. 

– Nu te fofila! Vezi că aştept încă răspunsul tău! 
Victoria se încruntă, stătu, un timp, nemişcată, apoi, 

instalandu-se în scaun, i se adresă peste masă. 
– Ceea ce ai văzut tu la noi, la mine şi la Radu, o fi adevărat, 

însă eu nu eram conştientă de aşaceva, ţi-o jur! Ar fi o explicaţie. El, 
Radu, a fost prima mea dragoste, Gili, şi nu-l judeca, nu-l... 

– Nu-l judec! Mă-ntreb numai! 
– El a apărut în viaţa mea, când nici nu eram pregătită         

s-aştept un bărbat. Nu mă preocupa defel dragostea, deşi înţelegeam, 
o acceptam raţional, ca o cerinţă vitală. Înaintea lui, au fost destui 
care au încercat să mă iniţieze, toţi se dădeau profesori! N-a vibrat, 
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însă, în mine nici o coardă. Ei bine, când l-am întâlnit pe el, deşi, ţi-l 
aminteşti, nu era un Adonis, s-a trezit în mine femeia. Numai după 
câteva fraze schimbate între noi, am înţeles că ăsta este bărbatul meu. 
Pricepi, nu că mi-ar plăcea bărbatul ăsta, ci că ar fi al meu. Odată cu 
dragostea, mi se trezise şi instinctul posesiv. Mă înstăpânisem 
asupră-i. Cu această conştiinţă de proprietară, am stat în relaţiile 
simple şi pure, de prieteni, aproape doi ani, suficient timp pentru ca 
simţămintele noastre să fie supuse la toate probele de rezistenţă şi, 
astfel, să se maturizeze. 

Îşi privi palmele, întorcându-le, absentă, pe o parte şi pe alta, 
se uită lung la degete şi continuă: 

– Să mă apropii de răspunsul tău, fiindcă asta aştepţi. Îţi 
mărturisesc că sunt perioade lungi când nu mă mai gândesc la el, 
când uit că a fost, cândva, omul meu şi că eu am fost femeia lui, când 
cred, cu toată fiinţa, că în viaţa mea n-a existat un alt bărbat, în afară 
de tine. Şi-apoi, uită-te şi la copii: am, câteodată, convingerea că ei te 
iubesc mai mult pe tine, decât pe mine. 

La o săptămână de la vernisaj, când încă nu plecase din 
Bucureşti, Traian primi de la Virgil o scrisoare, cu următorul 
conţinut: 

„Te-a surprins, desigur, plecarea mea precipitată din 
Bucureşti. Am aflat că ai fost îngrijorat şi te-ai interesat, aici, prin 
telefon, dacă nu mi s-a întâmplat ceva. Puteam să improvizez uşor un 
motiv plauzibil, însă te-aş fi minţit. Adevărul, pe care nu vreau să-l 
mai tăinuiesc, este că m-am simţit vinovat. N-am crezut, dragă 
Traiane, deloc în talentul tău, în arta pe care o faci. Şi, acolo, în sala 
de expoziţie, n-am mai putut suporta şocul pe care l-am primit. Nu  
ţi-am preţuit talentul. Sau nu ţi l-am înţeles şi e acelaşi lucru, în fond. 
Am apreciat, într-o oarecare măsură, desenele şi schiţele, din bloc-
notesul, pe care am avut ocazia să-l rasfoiesc, în martie, anul trecut, 
când am fost la tine, în Ardeaî. Uleiurile, însă, mi se păreau că refuză 
anume limpezimea, ca şi cum claritatea, mesajul direct, transmis 
privitorului ar fi pericolele cele mai mari pentru artă. Asta era 
convingerea mea. Când te vedeam atât de încrezator, atât de sigur de 
tine, eu, care nu concep omul nefrâmântat de îndoieli şi incertitudini, 
te socoteam emfatic, îngâmfat. 

Nici când, în primăvara trecută, acasă, la tine, îmi arătai 
pânzele, nu credeam în vocaţia ta şi îmi amintesc cu câtâ plăcere, cu 
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cât zel îmi prezentai tablourile şi te uitai în ochii mei ca la un 
examinator sever, să vezi ce efecte au. Aveai două picturi, pe care 
anume le lăsaseşi la urmă, şi mă tot atenţionai că mi le-ai rezervat 
special pentru final, ca fiind surpriza surprizelor. Îţi tremura mâna, 
am observat, când ai ridicat hârtia, cu care acestea erau acoperite. Ce 
stare caraghioasă trăiam, când tu îţi închipuiai că dintr-o emoţie 
estetică, atât de înaltă, s-ar putea să mi se facă rău, să mi se provoace 
un şoc! Mi-era milă de tine, observând că îţi faci tu emoţii pentru 
mine, în timp ce eu jucam teatru ca un cabotin, calculând cum să 
reacţionez, pentru ca, prin mimica mea, să-ţi împlinesc aşteptările. Ai 
pomenit, în viaţa ta, atâta laşitate la un om, dragul meu? Îţi închipui, 
în momentul acela, ce silă îmi era de mine. Îţi dăduseră lacrimile, 
când rni-ai dezvelit tablourile tale de excepţie. Pentru mine lăcrimai. 
Te-am îmbrăţişat, atunci, şi te-am sărutat ca într-o operetă ieftină.  
M-am dat câţiva paşi înapoi, ca un expert – cred că-ţi aminteşti! – ca 
să am distanţa necesară unei bune receptări a lucrărilor tale, mi-am 
micşorat anume ochii, cum am văzut că se procedează, când se 
pătrunde în esenţa, în adâncimea estetică a unei creaţii plastice, şi 
mi-am oprit, pentru o clipă, respiraţia. Erai tulburat la culme. Şi, 
fiindcă nu se cădea să tac, fiindcă tu aşteptai de la mine şi expresia 
verbală a sentimentelor, pe care le încercam, îmi cântăream ca un 
farmacist cuvintele din vocabularul meu rudimentar de termeni 
plastici şi-mi exprimam nu părerile proprii, ci nişte false păreri, nişte 
păreri ideale, pe care instinctul îmi spunea că le-ai aştepta tu de la 
mine. Ce vorbe umflate îţi spuneam, dragă Traiane, mizând pe 
încrederea ta oarbă în sinceritatea mea! Ah, ce oribil, nu-i aşa?! 

La expoziţia pe care-ai deschis-o, zilele trecute, printre atâţia 
străini, care veniseră anume să se întâlnească cu tine şi cu pictura ta, 
de parcă ai fi fost ruda lor cea mai apropiată, eu, fratele tău, m-am 
simţit cel mai străin. Mă analizam critic şi-mi ziceam: «Uite, mă aflu 
aici, în expoziţia lui, între aceste tablouri, realizate de mâna şi harul 
lui dumnezeiesc şi eu nu simt nici o pornire interioară să le cercetez. 
Necunoscuţii ăştia, care se vâră-n pereţi, gazetarii, fotografii, toată 
liota asta, de care nu mai am loc eu, eu, singurul lui frate din această 
sală, aceştia, deci, sunt incomparabil mai interesaţi de creaţia lui 
Traian!». Mi-a fost atât de ruşine, constatând toate acestea, încât aş fi 
vrut să dispar, pe moment, de-acolo. Ca să viu la vernisaj – îmi 
făceam eu proces de conştiinţă, în continuare – a fost nevoie să-mi 
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trimiţi o telegramă, prin care să mă inviţi însistent: «Te rog din 
suflet, vino neapărat. Nu conep să nu fii...». Cu această rugăminte 
mişcătoare şi încă am mai stat în cumpănă dacă să vin sau nu. Or, 
aceştia toţi, care mişunau în jurul meu, veniseră fără telegrame şi 
rugăminţi. Ceva ciudat a intervanit între noi, Traiane neică. Nu mai 
eşti pentru mine cel căruia îi simţeam, noaptea, în somn, orice 
neînsemnată dereglare de puls sau de respiraţie. Ce s-a întâmplat, 
oare, cu tine? Nu mai eşti acelaşi, ţi-ai fondului tău atât de cunoscut 
mie trăsături şi valenţe noi, cu care nu sunt obişnuit, pe care nu le 
recunosc, care mi se par străine, nealetale. Nici eu, fireşte, nu mai 
sunt cel care – îţi aminteşti? – credea în tine, în evoluţia ta mai mult 
decât în sine şi în propria-i evoluţie. Ne-am schimbat amândoi. Tu 
te-ai emancipat, pe neaşteptate, ţi-ai întins pasul şi te-ai distanţat pe 
drumul tău, iar eu n-am mai putut prelua şi menţine noua ta cadenţă. 

Am revenit în Bucureşti, după trei zile, am intrat în sală 
(hoţeşte, dacă vrei să spui aşa!), când eram sigur că nu te voi întâlni 
acolo şi am zăbovit cu ochii pe pereţi. Atunci a avut loc revelaţia. În 
tablourile pe care le-am admirat, de parcă, de astă dată, aveam alţi 
ochi, te-am reîntâlnit pe tine, pe care te uitasem. 

Cu ce scop îţi mărturisesc eu toate acestea? Nu numai ca să 
mă descarc, ci ca să mă desculp, dacă mai am şanse să fiu absolvit. E 
dureroasă realitatea pe care ţi-o înfăţişez, dar am trişat destul. Am 
socotit prosteşte că toată viaţa îţi voi putea oferi un model viu, dar, 
cum vezi, am încurcat-o. Dacă vrei să ştii, acesta este adevăratul 
motiv al nerealizării mele. Mi-am abandonat aspiraţiile din studenţie 
şi, cum ai remarcat şi tu, am intrat în rândul oamenilor comuni. 
Sentimentul care mă stăpâneşte este că sunt un ratat. Virgil”. 

– Cum e, domnule Ignat, întrebă Virgil, văzând că 
plutonierul îi dă târcoale şi vrea să-l abordeze. Vrei să-mi spui ceva? 

– Vreau să vă spun că e bine, domnule director. Fratele 
dumneavoastră a intrat în graţiere. O să plătească doar o amendă. 

– Cine, Emil? Uitasem de cazul lui. Păcat! 
– Aţi spus ceva? 
– Am spus că-i păcat. Îşi merita pedeapsa. 
– Dar nu tot dumneavoastră… 
Profesorul îl privi lung şi-i spuse confidenţial: 
– Nu, nu eram eu. Ăla eram altul. 
Poştaşul îi aduse un plic, de la Traian, pe care Virgil, 
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nerăbdător, îl citi chiar în poartă. 
„Dragă nene Gili – scria Traian – e tulburătoare destăinuirea 

ta. Nu distanţarea faţa de mine, înstrăinarea, cum o numeşti tu, nu 
asta mă preocupă. Să ştii că am intuit neputiinţa ta de a mă înţelege, 
dar, spre deosebire de tine, care o dramatizezi, eu am considerat-o 
firească. Sunt un om matur, sunt realist şi nu mai sufăr de complexe 
puerile. Ceea ce mă impresionează cu adevarat şi mă îngrijorează în 
destăinuirile tale este nu optica, prin care mă vezi pe mine, ci aceea 
cu care pe tine te priveşti. Eşti crud, prea crud cu tine! N-am ştiut  
că-ţi reproşezi nişte neizbânzi în viaţă, că, altfel, nu făceam afirmaţia 
aia tâmpită, la restaurant. Nu-nţeleg ce mai vrei de la tine, când te-ai 
cheltuit şi te cheltuieşti, fără să aştepţi nimic în schimb, fără să 
ţinteşti cine ştie ce măruntă celebritate. Nu numai în copilărie mi-ai 
fost model, cum îţi închipui, ci şi la maturitate, mai ales la 
maturitate! În seara, în care am cinat împreună, parcă eram altul, am 
înţeles asta abia după aceea. Oricât încercam eu să par indiferent faţă 
de evenimentul care urma să aiba loc, a doua zi, vernisajul expoziţiei 
mele mă preocupa până la obsesie. Aşa îmi motivez eu ieşirea, pe 
care am avut-o. De ce încerci, prin scrisoarea ta, să mă faci să înţeleg 
că nu eşti cel care te ştiu dintotdeauna? Din minister ai plecat fiindcă 
îţi era silă de zgomot şi de titluri, de frac şi demagogie, exact într-o 
perioadă când arivismul era în floare. Nu te-ai simţit deloc prăbuşit, 
te ţin bine minte, când ai coborât la una din cele mai de jos funcţii şi 
ai acceptat tu, fost inspector general, un post de suplinitor oarecare, 
acordat din milă. Ai deschis în mine, în optica mea, nene Gili, nişte 
unghiuri uluitoare, pe care, fără să vreau, ţi le-am preluat. Mă întreb, 
în mod stăruitor: de unde această neaşteptată criză de celebritate 
tocmai la tine, care eşti un model rarisim de ceea ce numim, în mod 
curent, credinţă faţă de tine însuţi. Sfidând convenienţele, ţi-ai 
întemeiat o căsnicie, după crezul şi simţirea ta şi şi pentru asta te 
admir. Mă consider, de mult, un privilegiat, fiindca te am pe tine în 
apropiere şi pot să învăţ din marea şi permanenta ta lecţie de omenie. 

Te conjur, dragă nene Gili, revino-ţi din această criză, pe 
care n-o înţeleg. Ai atâtea de făcut şi nu sunt de acord cu tine că nu 
te-ai perfecţionat încă (ce om se poate lăuda că a ajuns să fie 
perfect?!). Dar, că nu te-ai găsit, că nu te-ai identificat, sunt afirmaţii 
fără acoperire. Tocmai tu nu te-ai găsit, care ai fost statornic crezului 
tău de mic? Te sfătuiesc să consulţi un medic bun, care să-ţi ajute să 
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ieşi din starea de deprimare, în care te afli. Am auzit că este chiar în 
sat unul, Deleanu, care face minuni. Aştept să-mi comunici ce-ai 
făcut. 

Cu drag. Traian”. 
– Am venit cu nepotu-meu, Virgile, îl strigă, din poartă, Ion 

Leancă. Uite-l, ăsta-i! 
Virgil se apropie, se aplecă spre băiat şi rămase uluit. 
– Bine, dar ăsta-i Traian, zise el sufocat de emoţie. Şi-atât 

mă temeam să nu-l pierd, să nu mi-l fure lumea asta mare! 
– Să ştii, Virgile, cum am vorbit: îţi dau toţi banii, pe care     

i-am adunat pentru el. 
* 

A intrat în odaie, unde omul se dusese să se odihnească. Era 
treaz. Privea-n tavan, cu mâinile vârâte sub cap. Poate că-l aştepta. 
Se aşeză pe singurul scaun din încăpere, lângă lavoar. 

– Ascultă, domnule, i se adresă el, nu te supăra, am 
preocupări atât de multe şi atât de variate, încât, cum să-ţi spun, 
memoria mea, solicitată peste puterile ei, dă, uneori, semne de 
oboseală. Ca în cazul de faţă. O înţeleg, fiindcă n-o cruţ nici eu defel. 
Mă port cu dânsa ca un tiran, de parcă n-ar fi a mea, ci a unui 
duşman de-al meu. Am ajuns chiar să nu mă mai ruşinez de figurile 
pe care ea mi le face în public. Ţi-o spun cinstit: nu te recunosc,     
nu-mi amintesc cine eşti. De când ai venit, am trecut în revistă toţi 
oamenii pe care i-am întâlnit, în ultima vreme, şi, degeaba. 

Străinul se ridică în capul oaselor şi-l privi încordat. 
– Chiar vorbeşti serios? Nu ştii cine sunt? 
– Nu-mi amintesc. Parcă te-aş mai fi văzut, cândva, dar când 

şi unde… 
– Bine, dar eu mă bazam pe… 
Şi omul tăcu, scărpinându-se după ceafă. 
– Uite, sunt aproape sigur că am mai fost pe aici! mai zise el. 
– Oi fi fost, dar dacă eu nu-mi amintesc! 
Oftă greu şi fluieră scurt a pagubă. 
– Eşti al doisprezecelea om, căruia îi fac, astăzi, vizită. 

Niciunul nu-şi aminteşte să mă fi văzut. Şi eu… 
– Ţi-ai uitat ceva pe unde ai fost? 
– Da, răspunse el cu jumătate de gură. Însă nu ştiu cum să fac. 
– E ceva intim, poate ceva de care nu trebuie să ştie nimeni? 
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– E ceva de-al neveste-mii, îi şopti el şuierat, apropiindu-şi 
anume faţa de dânsul, şi n-aş vrea, în ruptul capului, să afle ea. Ştii 
cum îs femeile, te judecă cumplit, mai ales atunci când e vorba de-un 
lucru de-al lor. „Ce, mă Virgile, îmi zice, n-ai atâtea lucruri de-ale 
tale, pe care să ţi le împrăştii prin sat, mi le iei şi pe ale mele, să le 
uiţi, să le rătăceşti?”. Vichi e foarte suspicioasă. 

– Stai, stai, stai! Cum ai spus c-o cheamă pe soţia dumitale? 
– Vichi, adică Victoria, însă eu o dezmierd. Şi ea mă 

dezmiardă pe mine, îmi zice Gili. 
– Cum îţi zice? 
– Gili. Nu sună frumos? 
– Sună cum sună. Dar spune-mi numele dumitale întreg! 
– Virgil. Virgil Negoiţă. 
A rămas trăsnit. 
– Închide gura, că se face curent, îl atenţionă Virgil pe 

bărbatul care nu mai ştia, în clipa aceea, cum îl cheamă. 
– Dacă dumneata eşti Virgil Negoiţă, înseamnă că eu... 
– Gata, zise vizitatorul, frecându-şi palmele. Aici trebuie să 

fie. Înseamnă că l-ai citit şi ai amestecat datele de acolo cu cele din 
biografia dumitale. Se întâmplă. 

– Ce să citesc? 
– Jurnalul. Nu ţi-am spus că l-am uitat la tine? E al lui Vichi. 

De fapt, îl ţinem amândoi, scriem în el şi unul, şi altul. Unde-i? 
Gazda îşi îndreptă privirea, fără voie, spre aparatul de radio, 

deasupra căruia odihnea un caiet cu coperta neagră, de vinilin. 
– Acesta este! sări omul, de la locul lui, conducându-se după 

indicaţia privirii celuilalt. Hai la tata, drăguţule! La revedere! 
Şi ieşi. Uşa se redeschise, însă, imediat şi insul reveni. 
– Te rog să nu-i spui lui Vichi, dac-o întâlneşti cumva, c-am 

uitat jurnalul la tine, că nu mai are încrede... 
L-a asigurat, încuviinţând din cap, că e în regulă. Şi, în 

momentul acela, a simţit un gol imens într-însul. Abia atunci, a 
realizat că străinul venise nu după jumal, ăsta era doar un pretext, ci 
ca să-i fure numele. Şi uite că a izbutit! 

– S-a terminat pauza, gata! Aude, strigând de pe sală, un glas 
cunoscut de femeie şi uşa se dă, cu putere, de perete. Sus! Scularea! 
La treabă, leneşule! Crezi că examenele se iau dormind şi visând cine 
ştie ce piţipoance? Uite, Marina ţi-a adus un compot, făcut, chiar 
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acum, de mânuţa ei! 
Marina intră înaltă, cu şoldurile pline, într-o rochiţă uşoară, 

vag transparentă. Cu părul roşietic, de parcă l-ar fi luminat un 
crepuscul permanent, ea pare o adevărată Cosânzeană. 

– Vai, ce-ntuneic e-aici! De ce-ai tras jaluzelele? Vezi că-i 
fierbinte! Să nu te frigi! Lasă-l să se răcească, compotul nu-i bun, 
deloc, atunci când îl dai jos de pe foc. 

– Mulţumesc, Marina! Doamne, cât ai crescut! Ce face  
taică-tu? 

– Ce-ai spus?! C-am crescut? 
Şi râse cu atâta poftă, că vibrau geamurile, în timp ce ea 

ridica storurile şi lumina zilei năvăli înăuntru. 
– Ai, câteodată, nişte sclipiri teribile, pe onoarea mea! Ai 

întrebat de tata? N-a venit încă de la academie. Ca să fiu sinceră, 
compotul l-am făcut pentru el. 

– Ei, bravo! Şi eu care credeam că-i pentru mine! 
– Ţie ţi-am adus doar ca să guşti. Pentru tine am pregătit 

altceva. 
– Ce? deveni el, dintr-o dată, foarte curios. 
– Un pupic, zise ea, unul dulce, cum îţi place ţie. Şi,  

sărindu-i de gât, îl sărută, apăsat, pe buze. 
– Hai, porumbeilor, lăsaţi giugiuleala, se auzi, de dincolo, 

aceeaşi voce de adineauri şi, în prag, apăru Meda. 
– Nu mai înţeleg nimic, a zis el şi a renunţat să-şi mai bată 

capul cu întrebări. 
Marina mirosea a trandafiri, era parfumul lui preferat. Şi era 

caldă şi moale, era tulburătoare. Se auzi, întâi, un scârţâit de poartă 
neunsă, apoi o maşină, care ambalează, după un timp motorul 
oprindu-se, şi o portieră, care se izbeşte cu zgomot. 

– I-auzi, a venit Traian, mai zice Meda, poate-poate îl 
determină să iasă din dormitor. 

– În sfârşit, vine şi tata! sare Marina, desfăcându-şi braţele 
de după gâtul lui. Atât, deocamdată! Restul, mai vedem noi! 

Şi ieşi. „Doctorul Deleanu nu-şi cunoaşte meseria, orice s-ar 
spune! zise dânsul. I-am spus eu: nu locuiesc singur în trupul ăsta al 
meu. Şi nu mi-a dat crezare! Eh, un cârpaci!”. Şi aruncă, în groapa cu 
gunoi, ciobul de oglindă, care căzuse dintre crengile mărului şi se 
spărsese în două bucăţi perfect egale. 
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Să nu ne facem daruri 
 
Nu mi-e că m-a sărutat şi că pe locul acela mi-a răsărit, 

imediat, o infecţie de toată frumuseţea – cum a caracterizat-o, atât de 
original, doctorul, care m-a consultat şi mi-a prescris o medicaţie 
complicată, pentru vindecare. Era ziua mea şi aşa se obişnuieşte: să 
suporţi, cu răbdare şi politeţe, toate buzele care-ţi asaltează faţa. 

Ceea ce m-a scos din sărite şi m-a făcut să-mi pierd 
stăpânirea de sine a fost pachetul acela, cu ambalajul imaculat, legat, 
în cruce, cu o panglică roşie, pe care musafirul l-a aşezat, cu gesturi 
delicate, pe masa de mijloc. „E prea mult – mi-am zis – peste puterile 
unui om slab ca mine! Nu mai suport!”. 

Şi, apucând coletul, l-am aruncat pe antreu şi am strigat:   
„N-am nevoie de darul nimănui! Dacă-mi trebuie ceva, îmi cumpăr 
singur, cu banii mei!”. 

Nevastă-mea a făcut ochii mari, uimită de ieşirea mea mai 
mult decât ofensatoare la adresa acelui oaspete, cu care abia începuse 
să se îmbrăţişeze, apropiindu-şi, unul de altul, buzele ţuguiate, 
pregătite pentru sărutul prorocolar. 

– Ce-i cu tine, Pepe – mi-a zis –, ţi-ai ieşit din minţi?! 
Era o figură de stil superbă: să-mi ies din minţi! E ca şi cum 

aş fi deschis o uşă secretă a craniului, o uşă pe scara de serviciu, şi aş 
fi evadat de acolo, într-un moment când câinii de pază ar fi adormit 
în lanţ şi patroana însăşi, mintea, ar fi căzut pe o parte, toropită de 
neodihnă. Realizam această scenă, cu toată claritatea, o vedeam 
chiar, meritul avându-l, evident, nevastă-mea, care se exprimase atât 
de plastic. Aveam un motiv în plus să-mi întăresc convingerea că 
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tovarăşa mea de viaţă ar fi avut şanse sigure să intre în istoria 
literaturii, dacă nu s-ar fi consacrat, cu atâta zel, gospodăriei. 

Mă şi vedeam ieşind, tiptil, din propriul meu cap, cu atenţia 
încordată, la cel mai mic zgomot, cu teama acută de a nu face să 
scârţâie balamalele ruginite, pe care nu le mai unsesem de mulţi ani, 
şi de a o trezi, astfel, pe stăpână sau pe paznicii ei credindoşi. 
Copleşit de metafora inspirată a soţiei, mi-a slăbit pornirea de protest 
iniţială şi, devenind conciliant, am simţit nevoia să-i dau unele 
explicaţii. 

– Cine vrea să mă felicite, de ziua mea, am spus, e suficient 
să-mi intre, în casă, cu inima curată şi cu gânduri bune, nu cu pachete 
şi pacheţele, în care niciodată nu poţi şti ce s-ascunde. 

Nevastă-mea era transfigurată de surpriză şi de ruşine. Mă 
privea cu ochi tulburi. 

– Vrei să-ţi argumentez? i-am venit eu în întâmpinare. 
Atunci, te rog, calmează-te şi urmăreşte-mă cu atenţie! 

Am luat pachetul, de unde l-am aruncat, şi-am revenit, cu el, 
în sufragerie. E inutil să spun că musafirul plecase jignit, fără nici o 
explicaţie, lăsându-şi darul. Am aşteptat-o, răbdător, pe nevastă-mea, 
să-şi revină din tulburarea care luase proporţii îngrijorătoare şi, 
căpătând grai, mă bombarda cu vorbe deosebit de grele, din care     
n-am izbutit să reţin nici o figură de stil mai acătării, demnă de 
colecţia mea. Nu înţelegeam, practic, nimic, mă râcâia în urechi 
numai tonul ei strident şi, mai ales, lipsa ei de dicţie (mă gândeam, în 
momentul acela, că nu i-ar strica nişte lecţii sistematice de tehnica 
vorbirii, aşa, pentru ca măcar dânsa să înţeleagă ce spune; îmi 
închipuiam că nici ea nu pricepe ce-i iese din gură, din cauza 
defectelor de pronunţie, şi o compătimeam – e îngrozitor să nu ştii ce 
vorbeşti!). 

Când s-a mai potolit, am dezlegat, dintr-o mişcare, nodul 
panglicuţei (bucurându-mă, în taină, că fusese legat cu laţ) şi am 
început, cu gesturi solemne, de iluzionist, să desfac învelitoarea de 
hârtie pânzată, care fâşâia plăcut. Nu m-am uitat la darul pus în 
pachet de amicul meu. O priveam doar pe ea. Îmi rezervasem 
plăcerea de-a o vedea stupefiată, de a-i studia mimica, în momentul 
când aveam să descopăr cadoul primit. Nu-i spectacol mai frumos ca 
trecerea de la o stare sufletească la alta, oglindită pe faţa unui om, 
mai ales când aceste stări sunt contradictorii şi când ai avantajul că 
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spectacolul ţi se oferă gratuit, acasă, la tine, fără înghesuială şi coadă 
la bilete. Tocmai de aceea, mă gândeam serios să-i mijlocesc 
neveste-mi câteva ore de dicţiune, pentru că o exprimare clară, 
asociată cu efectele ei extraordinare de mimică, mi-ar fi dat 
satisfacţia că am în casă o mare artistă şi aş fi fost consolat, după 
figura pe care mi-a făcut-o Venera, chiar în ajunul căsătoriei, pe 
care-o proiectaserăm. 

Nici când am desfăcut complet coletul, ca pe un copil 
desfăşat, pe care-l laşi să-şi mişte, în voie, mânuţele şi picioruşele,  
n-am avut curiozitatea să-l cercetez. Pentru mine, conţinutul lui nu 
constituia o surpriză. Nevastă-mea, însă, amuţise. S-a apropiat, foarte 
încet, de masă, cu teamă parcă, făcând ochii mari. Nu-i văzusem 
niciodată ochii atât de total descoperiţi de pleoape, atât de 
proeminenţi. Aveam senzaţia că, dintr-un moment, în altul, i se vor 
desprinde din orbite şi se vor lungi, sub formă de coame de melc. Nu 
mi-ar fi displăcut, sunt sigur, pentru că sunt alte defecte, mai de 
speriat, la soţiile oamenilor: 

– Ei?! Te-ai convins că am dreptate? am întrebat-o în şoaptă. 
A murmurat o încuviinţare, fără să i se desprindă privirea de 

pe obiectul, pe care i-l înfăţişasem. În sfârşit, era şi ea, odată, 
deacord cu mine! Într-o singură clipă, izbutisem să obţin, de la dânsa, 
ceea ce nu realizasem, ani în şir, cu răbdarea şi perseverenţa mea 
nedezminţite. Şi cui datoram această victorie neaşteptată? Lui, 
musafirului, pe care atât de nedelicat l-am dat pe uşă-afară, singurul 
om, care-mi călcase pragul, de ziua mea. 

Am început să am remuşcări. Ce ingraţi sunt, uneori, chiar 
acei oameni, care se pretind raţionali! Mă simţeam îndatorat, 
nefericitului meu vizitator, cel puţin cu o scuză. Ceva mă mâna să 
alerg după el, să-l ajung din urmă. Durerea de pe obrazul care mi se 
infectase mi-a amintit, însă, că-i bine, înainte de toate, să-mi văd de 
sănătate. Aşa că trebuia să-mi schimb planul. 

Până la urmă, am găsit soluţia: săptămâna viitoare, e ziua lui. 
Am să-i întorc vizita. Într-o foiţă fină, de pergament, îi voi îrnpacheta 
o duzină de scuze şi am să i le las în prag. Ba nu. Am să intru în casă, 
să-i ofer şi lui satisfacţia de-a mă da afară. 

E tot ce mai pot face pentru el. 
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Travesti 
 
Au plecat, amândoi, în circuit prin ţară. Pentru prima oară, 

tatăl şi fiica s-au hotărât să voiajeze împreună. Camelia avusese două 
mari succese: luase, în mod strălucit, bacalaureatul şi reuşise, apoi, la 
examenul de admitere, la arhitectură. 

Întîrnplarea a avut loc la Făgăraş, ultimul popas al 
itinerarului lor estival. Abia intraseră în hotel. Radu se instalase, 
comod, în fotoliu şi răsfoia ziarele proaspete, aşteptând ca fata să 
scoată lucrurile din valize şi să le aranjeze în şifonier, pe noptieră sau 
în baie – ocupaţie pe care şi-o asumase, integral, pe tot parcursul 
„turneului”, neîngăduind amestecul părintelui ei în treburile 
gospodăreşti. 

– Hai în oraş, tată!, auzi Radu invitaţia Cameliei şi era gata 
să exclame că ideea e excelentă. 

Deja aruncase teancul de ziare şi reviste, pe noptieră, şi îşi 
sprijini palmele de braţul fotoliului, în intenţia de a se ridica. Când 
vru să deschidă gura, rămase uluit: în faţa sa se afla un băiat. Avu un 
moment – poate o fracţiune de secundă, poate o secundă chiar – de 
derută, întrebându-se: „Ce caută ăsta aici ?!”. Dar îşi recunoscu 
costumul cel nou, pe care-l luase, în bagajul de călătorie, numai 
pentru spectacole ori pentru întâlniri rnai deosebite. 
Ceea ce îi reţinu, îndelung, privirea asupra chipului fiicei sale era 
travestiul ei perfect, Camelia netrădându-şi cu nimic feminitatea. 
Figura era a ei şi, totuşi, părea un flăcău autentic, intervenise pe 
chipul şi în atitudinea sa o transformare, care l-ar fi făcut pe orice 
străin să jure că nu are, în faţa lui, o fată. Această iluzie era 
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alimentată şi de aerul ei serios, care n-avea nimic forţat, artificial. Îl 
privea pe Radu în modul cel mai firesc, nemirându-se de efectul 
surprizei sale. 

– Nu te hotărăşti să ieşim? întrebă ea, aranjându-şi, cu 
gesturi naturale, cravata şi înlăturându-şi un fir de praf, de pe reverul 
hainei, cu un bobârnac. 

– Doar nu-ţi închipui c-o să te iau, cu mine, în costumul ăsta! 
îi zise serios. 

– Şi de ce nu? Nu mă prinde? 
Până şi-n glas, observă Radu, avusese loc o schimbare, era 

timbrul ei şi, totuşi... 
– Hai, fii sincer şi spune-mi, nu-ţi place băiatul ăsta, al tău? 

E al tău, tată, ce te uiţi aşa la el, s-ar putea să-i creezi complexe!    
Nu-ţi vine să crezi? Doar ţi-ai dorit, atâta, un băiat, mi-a spus, mie, 
mama. Nu prea ţi-ai pierdut capul, de bucurie, la naşterea mea. 

Bărbatul o privea ca prostit. Ultima ei remarcă era adevărată 
şi crezuse că fata n-o să afle, vreodată, adevărul. Îşi dorise nu un 
copil, ci un băiat, numai băiat. Iar când aflase că are o fată, nu-şi 
ascunsese, faţă de nimeni, marea lui amărăciune. 

– În sfârşit, iată că ai ceea ce ai vrut. Puteam, foarte bine, să 
fiu băiat; dacă ţi-aş fi ştiut dorinţa, la timp, îţi jur că făceam şi 
imposibilul ca să te ştiu fericit. 

Îi sări pe genunchi şi-l apucă, strâns, de după gît. 
– Ah, tăticule, ce golan aş fi fost, doamne-doamne! Câtă 

bătaie de cap ţi-aş fi dat! Până la vîrsta de-acum, n-ai mai fi rămas cu 
nici un fir nealbit în cap! Şi cum aş fi agăţat fetele, ce crai aş...! 

Radu o izbi, cu palma, peste pantalonii prea strânşi pentru 
şoldurile ei. 

– Aoleu! făcu ea, scărpinându-şi locul lovit. 
– De ce eşti obraznic cu fetele, mă? se prinse tatăl în joc, 

revenindu-şi, după surpriză. În locul lor, ţie ţi-ar plăcea, să te 
acosteze, astfel, un derbedeu? 

– Sigur! răspunse Camelia prompt. De ce să nu-mi convină? 
Îndrăzneala-i o calitate – asta de la tine-am învăţat-o. Ador băieţii 
obraznici, iar pe mutălăi şi pe timizi nu-i pot suferi! Se vede că ai 
rămas de căruţă, bătrâne, nu ne prea cunoşti generaţia. 

Într-un gest spontan, el se ridică şi o strânse, apăsat, la piept. 
Rămaseră îmbrăţişaţi, câteva clipe, şi, după ce chibzui puţin, acceptă 
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ideea ei năstruşnică. În fond, de ce n-ar putea ieşi, cu dânsa, aşa, 
deghizată? Nu de puţine ori, aspectul vestimentar al tinerilor te face 
să confunzi, uşor, o fată cu un băiat. Cu atât mai mult, cu cât 
transformarea ei era fără cusur. Doar pălăria nu prea avea stabilitate 
pe cap, încolo... Atât sacoul prea larg, cât şi cravata mascau destul de 
bine proeminenţele pieptului. Pe lângă toate astea, era o plăcere de-a 
ei şi, chiar dacă unii ar fi ghicit ce trup se ascunde sub hainele sale de 
sărbătoare, gluma le-ar fi fost tolerată. 

Vremea era excelentă pentru plimbare. O perdea de nori 
tempera căldura soarelui şi coroanele mari ale bătrânilor castani, de 
pe bulevard, foşneau plăcut, animate de o boare discretă, încărcată de 
miresme de trandafiri. Mergeau, liniştiţi, la braţ, de parcă totul era 
cum nu se poate mai normal, şi cercetau aspectul urban al localităţii, 
pe care o vedeau pentru prima dată. O vreme, Radu era preocupat, 
dacă trecătorii sesizau ceva, neobişnuit, la fiica lui, dar, observând că 
nu li se acordă o atenţie specială, s-a lăsat furat de peisajul oraşului. 
Au parcurs câteva străzi înguste, au stăruit în faţa casei de cultură, au 
trecut pe la poştă, expediind câteva vederi, au cercetat piaţa, după 
care şi-au reluat plimbarea, fără nici un scop. 

– Tată, zise Camelia, la un moment dat, strângându-l de braţ 
şi reţinându-l. Dacă ai fost atât de înţelegător şi-ai acceptat să ieşi, cu 
mine, aşa, fă-o până la capăt, te rog! 

– Nu-nţeleg, ce mai vrei? Unde-i, după tine, capătul? 
– Uite, vezi cine stă pe banca aia, din colţ? 
– Da, e o fată! Aşa cred, cel puţin, dacă şi în cazul ei n-o fi la 

mijloc tot o... 
– De unde atâta risipă de imaginaţie ?! zâmbi Camelia. 
– Şi ce-i cu fata de pe bancă? 
Îşi apropie buzele de urechea lui şi-i şopti apăsat: 
– Vreau să-i fac, puţin, curte! 
– Eşti nebun? Na, uite, că şi eu m-am prostit! Vino-ţi în fire 

şi nu mai întinde coarda, fetiţo! 
– Ssst! Nu-mi mai spune „fetiţo”! Hai, îngăduie-mi! N-o să 

se întâmple nimic, fii sigur de asta! Dacă, totuşi, ţi-e teamă, vino şi tu 
şi stai pe-aproape. Uite, mai e o bancă, alături. Aşază-te, acolo, şi 
urmăreşte-mă. Vezi cât sunt eu de conciliant? Nici un alt băiat, în 
locul meu, nu i-ar îngădui tatălui o astfel de indiscreţie. 

Era uimitor, cât de natural îşi purta paşii, de flăcău voinic, 
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rari, greoi şi siguri. O urmări de la distanţă. Camelia se aşeză, aparent 
indiferentă, pe bancă, la o oarecare distanţă de fată, şi, imediat, o 
întrebă ceva. Aha, voia să ştie cât e ceasul, cel mai banal pretext. 
Naiva copilă se uită la ceasul-brăţară, Camelia îi apucă, cu 
îndrăzneală, mâna, privi, o clipă, la cadran, apoi îi fixă chipul, printre 
sprâncene, fără să-şi ridice capul, şi amândouă izbucniră, deodată, în 
râs. Încurajată, Camelia începu să-i vorbească şi, pe neobservate, lui 
Radu îi făcu impresia că se cunosc de când lumea, atâta firesc şi 
dezinvoltură se instalase în conversaţia lor. Îşi părăsi „postul de 
cercetare” şi se apropie, luând loc pe banca de alături. Numai că, 
lângă el, mai erau doi tineri, care discutau, aprins, despre fotbal, aşa 
că, oricât încerca să se concentreze, nu izbutea s-audă aproape nimic 
din convorbirea celor doi „îndrăgostiţi”. Putea, în schimb, să-i 
observe foarte bine. „Băiatul” său se dovedea nu numai îndrăzneţ, 
dar şi versat, Camelia interpretând foarte bine rolul tânărului 
cuceritor, cutezător şi sigur de succesele sale. 

Îşi împreunase braţele pe piept, într-o poziţie odihnitoare, şi, 
rezemat de spătarul băncii, stând picior peste picior, vorbea, privind 
înainte şi lăsându-se, astfel, cercetat în voie de parteneră. Într-adevăr, 
făgărăşanca îl admira fascinată şi, după modul în care îi săltau, uşor, 
umerii, înţelegea că râde cu multă plăcere. 

Timpul trecea, astfel, încet-încet, şi idila părea că nu se mai 
termină. În sfârşit, fata localnică se ridică, probabil că-i explică fiicei 
sale motivul grabei, în vreme ce Camelia o privea întrebător şi cu un 
aer contrariat, în acelaşi timp. Se ridică şi ea, greoi, ca un atlet, apucă 
mâna întinsă a celeilalte, o sărută... Fu cât p-aci să comită o eroare, 
care ar fi trădat-o, într-un mod lamentabil: voise să-şi ridice pălăria, 
sub care i se ascundeau zulufii lungi, însă îşi reprimă, la vreme, 
intenţia, aşa că, riscând să fie interpretată drept baiat mai puţin 
manierat, îşi încheie jocul, fără nici un incident. 

– Ce i-ai spus? se interesă Radu, când îşi reluară plimbarea. 
– Te rog, nu fi indiscret! glumi ea, adăugând, după o pauză: 

ai uitat ce-şi spun tinerii, când se iubesc? 
Au râs amândoi. 
– Ştiu să vorbesc cu fetele, tată, n-avea grijă! Dacă eşti 

curios, i-am spus, printre altele, că seamănă mult cu sora mea, la care 
ţin ca la propria-mi fiinţă. Şi m-a-ntrebat, atunci, cum o cheamă pe 
fericita mea surioară? 
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– Ei! Şi tu ce i-ai răspuns? 
– I-am spus c-o cheamă Camelia! 
– I-ai spus bazaconia asta?! 
– Închipuieşte-ţi că m-a şi crezut! Se grăbea, o aştepta 

mătuşă-sa, la masă. Nu m-a lăsat s-o conduc, că, zicea ea, bătrâna îi 
cam face şicane, însă a acceptat, fără să fie rugată, să ne întâlim, 
mâine, la aceeaşi oră. Tot aici. 

– Noroc că, atunci, vom fi plecaţi. 
Fata nu-l auzi. Între timp, trotuarele s-au populat, inundate 

de o mulţime de tineri. Părea a fi o oră foarte potrivită pentru 
promenadă. 

– Să mergem, Camelia, propuse tatăl. Încep să am emoţii. 
– Te rog, nu! Să mai zăbovim un pic. Ce-avem, altceva, de 

făcut, decât să ne recreem? Şi nu observi că am succes? 
– La ce te referi? 
– Trage şi tu cu ochiul şi vezi cum se uită fetele după băiatul 

tău! Fii şi tu mândru, că nu oricărui tată îi e dată o asemenea 
satisfacţie! 

Aşa era: aproape toate fetele o priveau. Cele care treceau în 
grupuri chiar comentau ceva, adunându-şi, laolaltă, capetele şi 
întorcând, atunci când îi depăşeau, ochii spre ea, fără jenă. 

– Nu ştiu ce să cred, zău! zise Radu, ridicând din umeri. 
– Îţi fac o propunere. Mi-ai oferit această vacanţă, pentru    

c-am meritat, nu? 
– Sigur, conveni el, încercând să intuiască intenţia fetei.    

Ţi-am promis această excursie şi m-am ţinut de cuvânt, pentru că... 
– Ştiu, pentru că ţi-am făcut cinste, la examene. E expresia 

ta. Ei bine, lasă-mă să mă bucur de acest dar al tău, lasă-mă să mă 
simt... 

– Dar ce-ţi fac, fetiţo! Te împiedic cu ceva să... 
– Nu, nu! Eşti foarte drăguţ. Vroiam, însă, să-ţi cer un lucru 

precis. 
– S-auzim ce mai vrei? 
– Poate nu observi, dar fetele care mă privesc au, pentru 

mine, şi un sentiment de, cum să spun, de... compătimire... Altele 
chiar mă dispreţuiesc, văzând că mă duci de braţ. 

– Poftim! Am luat mâna. Eşti mulţumită? 
– Nu-i deajuns! Lasă-mă singur… 
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– Poate vrei să zici „singură”! Văd că… 
– Ah, tată, ce prozaic eşti! N-ai pic de imaginaţie, zău aşa! Îţi 

e chiar atât de greu să uiţi, pentru moment, că sunt fată? Obişnuieşte-
te, te rog, cu ideea că visul tău, de-acum 18 ani, ţi s-a realizat.         
Şi-apoi, uită-te mai bine la mine! 

Radu izbucni, involuntar, într-un râs zgomotos. 
– Bine, bine, du-te, fă ce vrei, zise, când se linişti, ştergându-

şi ochii cu batista. Cu o condiţie, însă, să mă accepţi tot în preajmă. 
Nu-i nevoie să mă recunoşti, poţi chiar să nu mă vezi, însă dă-mi şi 
mie această compensaţie. Vreau să fiu fără grijă, iar la ora mesei, să 
ne putem relua relaţiile fireşti. 

Abia se despărţiră şi Camelia îşi intră în rolul care-i venea 
mănuşă. Probabil ţinând seama că n-are prea mult timp la dispoziţie. 
De la o oarecare distanţă, aşa cum conveniseră, tatăl o urmărea 
consecvent, din ce în ce mai prins de joc. „Tânărul” dovedea o 
inventivitate uluitoare. Se lega, fără rezerve, de fete, se angaja în 
dialoguri vii, pe care le abandona, apoi, brusc, stârnea hazul 
grupurilor de tinere şi părea că întreg trotuarul e numai al lui. Se 
apleca spre câte una şi-i şoptea ceva la ureche, sporind ilaritatea şi 
buna dispoziţie. Radu se temea, îndeosebi, de acei băieţi, care 
însoţeau, la plimbare, câte-o fată, însă Camelia se dovedea suficient 
de precaută, evitând perechile. La un moment dat, văzându-l 
aproape, fata îi făcu cu ochiul şi el înţelese că-i pregătea o surpriză. 
Într-adevăr, îşi schimbă, imediat, manierele de tânăr bine crescut şi 
intră în rolul unei puşlamale. Cu mâinile vârâte-n buzunare, cu o 
ţigară – răsărită numai ea ştie de unde – în colţul gurii, Camelia se 
rezemă de tulpina vânjoasă a unui castan şi începu să atragă atenţia 
prin expresii adecvate, de jargon. Nici nu bănuise Radu că fiică-sa 
posedă un asemenea vocabular, pentru că niciodată n-o auzise, 
rostind vreun cuvânt de acest fel. Studiind-o cu atenţie, observă, cu 
uimire şi sinceră admiraţie, că putea concura cu cea mai autentică 
haimana. 

Fata părăsi tulpina, pe care i-o oferise, drept reazem, bătrânul 
copac, şi se avântă pe celălalt trotuar, cu pălăria aşezată, 
demonstrativ, pe-o sprânceană.  Se uita, cu priviri ostentativ 
obraznice, în decolteul fetelor, le cerceta de aproape silueta, ca un 
miop, şi făcea aprecieri, nu întotdeauna măgulitoare, în auzul tuturor 
celor din jur; pe unele le lovea, cu palma, peste fustă, după care 
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izbucnea într-un hohot zgomotos, deşănţat. Nu, cu aşa ceva Radu nu 
putea fi de acord! Comportamentul ei, lipsit de o elementară bună 
cuviinţă, îl intriga din ce în ce. Amintindu-şi, însă, că la mijloc nu-i 
decât o convenţie, sfârşi prin a conchide că fata lui se dovedeşte o 
actriţă excelentă. „Ia uite-te la derbedeul ăla!”, auzi el un glas de 
bărbat, în spatele său. „Nu crezi că i se cuvine o lecţie?!”. 

Abia aici se afla pericolul real, pe care nu-l prevăzuse. 
Îngrijorat de ceea ce putea să se întâmple (aprecierea celui din 
spatele său era o ameninţare certă!), îşi grăbi paşii, spre a o ajunge 
din urmă. Înainta destul de anevoios, din cauza aglomeraţiei, aşa că, 
atunci când fu în faţa ei, un băiat, cu un cap mai înalt decât dânsa, o 
şi apucase de rever. Radu, însă, o smuci cu brutalitate, încât Camelia 
îşi pierdu cumpătul şi era cât pe ce să cadă. Îşi recăpătă echlibrul şi-l 
recunoscu. Trăgând-o în afara trotuarului, erau să nimerească, 
amândoi, sub roţile unei maşini. Avură noroc că şoferul era stăpân pe 
volan şi-i evită, în ultima fracţiune de secundă. 

– Nu te mai las de capul tău, să ştii, îţi ajunge! îi zise el, 
purtând-o după sine, pe nişte străzi înguste, şi continuând să-i evite 
privirea. Eşti inconştientă, în jocul ăsta stupid, uiţi de primejdiile 
care te pândesc. M-am săturat de ideea asta a ta, prostească. 

Camelia fî urma docilă şi tăcută. Nu schiţa nici o intenţie, 
măcar, de a se împotrivi. Când ieşiră într-o piaţetă aproape pustie, ea 
îl opri şi tatăl şi fiica se priviră, fără cuvânt. Radu băgă de seamă, pe 
chipul ei, o paloare neobişnuită şi observă că ochii, care-l fixau, 
parcă nu-l vedeau. Au stat, astfel, câteva clipe, apoi s-au îndreptat 
spre hotel. Pe drum, Camelia se mai învioră şi-i ceru să-i explice ce 
l-a determinat să încheie, atât de brutal, acest episod. Dânsul îi 
satisfăcu dorinţa şi se strădui s-o dispună, lucru care-i reuşi uşor. 

Ajunşi la restaurant, fata a intrat în panică: nu putea să 
rămână cu pălăria pe cap; descoperindu-se, şi-ar fi trădat, imediat 
farsa, pe care încă n-o abandonase. Îi veni lui Radu rândul să facă 
haz, de încurcătura în care intrase fiică-sa. Când îi văzu, însă, 
îmbufnarea, îşi recăpătă sobrietatea obişnuită. 

– Nu fi copil, Camelia! înţelege că orice glumă are o limită. 
Până când îţi închipuiai c-o să continui aşa? Ce rost are să 
dramatizezi sfârşitul acestei zbenguieli, din capul locului 
convenţională. Doar am acceptat amândoi jocul ca să ne distrăm. A 
fost un joc frumos, tu te-ai întrecut în imaginaţie şi m-ai uimit cu 
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talentul, pe care nu ţi-l bănuiam. Dar atât şi nimic mai mult! Îţi 
promit că ziua de azi n-am s-o uit. E cazul, însă, să urcăm în cameră 
şi să te schimbi. Şi-aşa, înainte de masă, am de gând să fac un duş. 

Camelia părea că nici nu auzise vorbele lui; se-ntoarse cu 
spatele şi rămase rigidă ca un bloc de piatră. Privind-o, de-aproape, 
tatăl ei descoperi două broboane mici, lunecându-i, încet, din colţul 
pleoapelor, pe obraji. Îi luă, îngrijorat, capul în palme şi o cercetă 
atent. Suferinţa ei nu era trucată, cum era tentat să creadă, ci reală şi 
profundă. În primul moment, se gândi că fata lui ascundea o taină şi 
că nu aşteptase decât un astfel de prilej, spre a-i servi drept pretext, 
ca să izbucnească, să arunce afară, ca într-o erupţie vulcanică, lava 
de durere şi zbucium, pe care o acumulase. Or, din câte ştia el, cu 
Victor se împăca destul de bine. Discutaseră, în acest turneu, în 
câteva rânduri, despre băiat şi despre relaţiile dintre ei doi. Fata îl 
iubea şi tatăl său n-avea motive să creadă că sentimentul ei pur n-ar 
fi fost împărtăşit de tânăr. În această vacanţă, ea îi scria zilnic, 
trimiţându-i ilustrate sau scrisori din fiecare localitate. 

„Mai ştii ce poate fi în sufletul unei fete de 18 ani?!”, îşi zise 
el. Prin această prismă interpretă Radu şi veselia Cameliei, din 
ultimele zile, veselie care-i apăru, abia acum, suspectă, semănând, 
după judecata lui, cu o încercare deghizată de a fugi de sine. 

După o vreme, în timp ce el continua s-o cerceteze atent, 
incapabil de vreo acţiune, Camelia îşi şterse faţa, cu podul palmei, şi-
şi strâmbă gura în criza de plâns, pe care nu şi-o putea înfrâna. 

– Eu nu m-am distrat, aşa cum crezi tu, reuşi ea să spună. N-
am vrut să fac circ, deşi tu la asta te-ai gîndit. Am fost, câteva 
ceasuri, băiat. Ştii tu ce-nseamnă să trăieşti o viaţă pe care natura ţi-a 
refuzat-o? Nu numai ţie ţi-a fost refuzată dorinţa de a avea un băiat, 
ci şi mie, de a fi ceea ce tu ai vrut. 

Văzându-l întristat, ea reluă imediat: 
– Să nu-ţi închipui că v-aş face vouă – ţie şi mamei – vreun 

reproş! N-aveţi nici o vină voi, tăticule! Dar a trăi, fie şi numai cu 
imaginaţia, condiţia unui băiat, pentru mine, ca fată, e un lucru 
nemaipomenit de interesant. De-aceea, îmi pare rău că totul a durat 
atât de puţin, încât aproape că n-am aflat nimic din ceea ce-mi 
propusesem să ştiu. 

Restul zilei s-a scurs monoton, apăsător de încet. Parcă se 
îmbolnăvise timpul şi-i slăbise pulsul. N-o mai interesa nimic şi 
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efortul lui Radu de-a o anima se izbea, ca de un zid, de apatia ei. 
Camelia coborâse în ea însăşi şi se ferecase pe dinăuntru, 
închizându-şi, după sine, toate canalele de comunicare cu exteriorul. 

– Sunt obosită, de ce nu vrei să mă-nţelegi? era singura 
explicaţie pe care i-o dădu, într-un târziu, la întrebările lui sâcâitoare. 
Dacă tu ai chef, plimbă-te, nu mă supăr. Mie mi-e somn. 

Şi, într-adevăr, adormi, imediat ce puse capul pe pernă. Se 
trezi, abia după patru ceasuri, timp în care Radu medită continuu, 
căutând, fără rezultat, o explicaţie plauzibilă pentru neobişnuita 
comportare a fiicei sale. 

Aparent, lucrurile erau clare: un simplu capriciu 
adolescentin. Se afla, doar, la vârsta când mulţi n-au ieşit încă din 
copilărie şi confundă, cu uşurinţă, realitatea cu ficţiunea. Camelia se 
ambalase, intrase atât de profund în condiţia de viaţă, pe care o 
mima, încât pierduse simţul măsurii. Nu era, însă, justificată 
mâhnirea ei, pricinuită de încheierea acestei glume. Cu atât mai 
puţin, lacrimile şi somnolenţa ei, de-a dreptul îngrijorătoare. Fata 
fusese afectată orgarnic; nu era vorba doar de o indispoziţie oarecare, 
ci, după cum aprecia el, de o boală autentică. 

Se înserase, când Camelia se deşteptă. Mâncară în cameră, 
tăcuţi (între timp, Radu făcuse cumpărături, de la un magazin din 
apropiere). Ea răspundea greu, monosilabic, la întrebările tatălui. Se 
înstrăinase, părea drogată, devenise de nerecunoscut. În cele din 
urmă, nu-l mai auzea. Privirea îi devenise tulbure, nu sesiza obiectele 
din jurul ei, de parcă se ridicase din pat cu vis, cu tot, aducându-şi, cu 
ea, în lumea reală, întreaga recuzită din somn. Îşi trecu privirea 
absentă peste bibelourile preferate, pe care le luase de-acasă, din 
odaia ei, special ca să-şi împodobească locuinţele provizorii ale 
vacanţei; şi-o fixă, în schimb, şi şi-o menţinu, timp îndelungat,     
într-un punct dintr-un ungher al camerei. La un moment dat, a 
schiţat, într-acolo, chiar un zâmbet vag, ca pentru un interlocutor 
real. După ce-şi goli farfuria, cu mişcări mecanice, se culcă din nou, 
fără să scoată o vorbă măcar, uitând să-i zică părintelui ei „noapte 
bună”, aşa cum îşi statomicise obiceiul, din copilărie. 

Deşi destul de obosit, Radu n-a închis ochii, în noaptea 
aceea. De la analiza logică, raţională a situaţiei ciudate, care-l 
preocupa, trecea brusc la stări de tensiune. „Sunt un inconştient! se 
mustra el, plimbându-se prin cameră. O văd suferind, îmi dau seama 
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că-i bolnavă, bănuiesc că e la mijloc ceva grav, dar nu mişc un deget 
ca s-o ajut!”. Se îmbrăcă, febril, şi alergă la recepţie, să telefoneze 
unui medic. Până să ajungă, însă, la parter, se calmă şi găsi că-i 
caraghios ce voia să facă. Ce-avea să-i spună doctorului, dacă ar fi 
venit şi l-ar fi întrebat de simptomele bolii? Că fata se îmbrăcase  
într-un costum bărbătesc şi, odată încheiat rolul ei episodic, intrase 
într-o stare de prostraţie? Pentru stabilirea unui diagnostic, 
indicaţiile, pe care putea să i le ofere, erau nu numai insuficiente, 
neconcludente, dar chiar hilare. 

Pendulase, astfel, de câteva ori, între cele două stări de spirit 
extreme şi, până la urmă, se ridică ferm hotărât şi intră sub presiunea 
unui duş rece, care-l mai linişti. A doua zi, Camelia se comportă ca şi 
cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Surprinsă de faptul că tatăl ei se 
trezise înainte, se alinta îmbufnată: 

– Tătic rău ce eşti! De ce nu m-ai lăsat să-ţi aduc eu cafeaua, 
la pat? Ştii, doar, că-i plăcerea mea! 

Era în vechea ei dispoziţie, pe care-o manifestase, constant, 
toată vacanţa. Un singur amănunt îi părea suspect lui Radu: privirea 
fetei devenise mai adâncă, mai melancolică şi ţintea dincolo de 
lucrurile asupra cărora se fixa, iar mişcările ei, ostentativ molatice, 
erau pline de graţie şi candoare. Chiar trăsăturile feţei suferiseră 
transformări; parcă altfel îi cădeau zulufii pe umeri ( până atunci, 
ţinuţi în frâu cu o duzină de copci), ochii căpătaseră un plus de 
transparenţă şi o patină sidefie, culoarea părului se deschisese şi avea 
o strălucire neobişnuită. Într-un cuvânt, Camelia devenise exagerat 
de feminină în toate. Voia, oare, în felul acesta, să se răzbune pe 
băiatul, pe care-l întruchipase cu o zi înainte, chemându-l la o 
originală şi rafinată competiţie? 

Momentul Făgăraş, al concediului lor, din vara aceea. îi 
pusese lui Radu, în faţă, un mare semn de întrebare, căruia, nici 
atunci, nici mai târziu, nu i-a aflat răspunsul. 

O singură dată a mai izbucnit, ca un ecou întârziat şi efemer, 
dorinţa Cameliei de a intra în pielea unui băiat. Era în vacanţa de 
primăvară. Fata trebuia să meargă la o colegă, într-un sat de munte, 
şi n-avea altă legătură mai potrivită, decât trenul de dimineaţă. Seara, 
însă, ei se culcaseră târziu şi au neglijat să pună deşteptătorul să 
sune, aşa că s-au sculat doar cu o jumătate de oră, înaintea plecării 
trenului. Radu a urmărit-o, de la fereastră, cum cobora câte două 
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trepte, deodată, mai mult sărind, decât păşind, fără să se sprijine de 
balustradă, a văzut-o, apoi, sărind, fără să atingă gardul, întocmai ca 
un atlet, după care a pornit să alerge, prin piaţă, nu cu paşii ei 
mărunţi, ci lungindu-şi milităreşte compasul, de parcă, în locul 
sandalelor uşoare, ar fi purtat o pereche de bocanci grei. S-a oprit, o 
clipă, şi, ştiindu-l sau ghicindu-l la fereastră, s-a întors spre el, i-a 
făcut un semn familiar, cu mâna, şi şi-a reluat mersul ei graţios, 
mărunt şi fără spor. 
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Bariera 
 
Ieşisem în oraş, împreună cu Lucica, absolut întâmplător. Pe 

dânsa o trimisese nevastă-mea, după nu ştiu ce cumpărături, iar eu 
intenţionam să trec pe la bibliotecă. Aveam, deci, de parcurs o bucată 
de drum împreună. 

– Hai să mergem la Moşi, o aud, lângă mine, şi nu-mi venea 
să cred urechilor. 

– La Moşi! m-am mirat, firesc. Ce să cauţi acolo? Mi se pare 
că mătuşă-ta te-a trinus cu o treabă precisă, iar eu... 

– Nu ştii că-s Moşii, azi? Ce te mai prosteşti! I-auzi cum 
cântă muzica! 

Tupeul din vorbirea ei era atât de mare, încât mi s-a ridicat, 
pentru o clipă, sângele-n cap. Auzi: „Ce te prosteşti?!”. Şi asta o 
spune tocmai ea, care, de trei ani, de când stă la noi, în casă, nu mă 
scoate din „dumneavoastră” şi nu-ndrăzneşte să-mi stea niciodată în 
cale, exasperându-mă cu excesele ei de politeţe perimată, aproape de 
smerenie, de cucernicie. Îmi revenii, însă, imediat, fiindcă totul 
fusese spus pe un ton aşa de natural, încât zău că mi-a plăcut! 

Mă uit la dânsa, încercând să înţeleg ceva din această bruscă 
şi inexplicabilă schimbare de atitudine. Ceea ce constatam era de-a 
dreptul incredibil: Lucica nu mai era Lucica, pe care o ştiam, era alta. 
Îmi era greu să spun ce lipsea din vechea Lucică şi ce era nou, însă 
figura ei se modificase întru totul. Faţa-i era radioasă şi ochii aveau 
nişte sclipiri ciudate. Da, mai ales ochii erau de nerecunoscut; îi 
ştiam leşietici, parcă veşnic somnoroşi, or, acum, izbucnise, la 
suprafaţa pupilelor, fiinţa interioară a fetei, fiinţă pe care nici nu 
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bănuiam c-o tăinuieşte. 
Reflectam la propunerea ei, mai bine zis la ordinul pe care 

dânsa mi-1 dăduse. Erau, într-adevăr, Moşii. Sărbătoarea asta nu m-a 
interesat niciodată, doar la vârsta copilăriei; mi se părea desuetă, 
lipsită de elevaţie, deşănţată şi chiar indecentă, pe undeva. Din 
această pricină, pe Andrei, unicul meu fiu, nu-1 dusesem, niciodată, 
cât a fost mic, la comediile alea, ce se instalau, cu mare reclamă, la 
marginea târgului, pe terenul viran unde, deobicei, se ţine oborul 
anual de vite. Dorinţa ei, însă, la o analiză sumară, o găseam 
legitimă; nu-i puteam pretinde fetei, venită de la ţară cu nişte 
obişnuinţe proprii, să împărtăşească părerile şi gusturile mele, 
formate şi educate sisternatic. Numai că, până atunci, ea, Lucica,    
nu-mi ceruse, niciodată, absolut minic. Asta era ciudăţenia! Nu-mi 
ceruse nici măcar să mă dau laoparte, când trebuia să măture şi eu mă 
aflam în calea ei; aştepta, răbdătoare, până mă hotăram singur să 
plec. Iar când eu îi făceam câte un mic dar, din proprie iniţiativă – o 
ciocolată, o batistă frumoasă, o pereche de ciorapi, ori o basma de 
cap – ea refuza categoric („Lăsaţi, nu trebuie să cheltuiţi pentru 
mine.."); şi, după îndelungi, chinuitoare şi fără succes insistenţe, 
aruncam, înciudat, obiectul unde se nimerea: pe pat, pe masă, în 
cuier – unde rămânea, exasperant de mult timp. Obişnuindu-ne noi 
cu această curiozitate şi acceptând-o ca atare, eu şi nevastă-mea am 
renunţat să-i mai cumpărăm ceva, chiar când era ziua ei. Şi acum, 
dintr-odată,: „Hai la Moşi!”. 

– Ce ţi-a venit cu Moşii? o întreb, cercetând-o curios. 
– Nimic deosebit, mi-a răspuns. Vreau la Moşi şi atât. Şi nu 

te mai uita aşa la mine, că ne priveşte lumea! Nu bagi de seamă că 
încurcăm circulaţia pe trotuar? 

Îndrăzneala ei avansase vizibil, alarmant. Grăbită, m-a 
apucat de braţ şi m-a tras, după ea, pe banda vărgată, care traversa 
strada. Nedumerirea mea era cu atât mai mare, cu cât gesturile sale, 
întreaga ei atitudine, erau uluitor de fireşti. Nici o nuanţă de rigiditate 
în mâna pe care şi-o încolăcise, moale, după braţul meu. 

– Dac-ai şti cât am aşteptat ziua asta! şopti ea, evident pentru 
sine, fiind cu gura foarte aproape de urechea mea. 

– Ce are deosebit ziua de azi, de-ai aşteptat-o cu atâta 
nerăbdare? Fă-mă să înţeleg! 

S-a oprit, m-a obligat şi pe mine să mă opresc, şi m-a fixat 
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cu o privire melancolică şi cu un zâmbet ciudat. Apoi, a rostit în 
şoaptă, rar: 

– E ziua în care am devenit fata ta! Asta-i puţin? 
– De unde ai scos-o că eşti fata mea? Ce ţi-a venit? 
M-a fixat, o clipă, dreaptă, cu o privire care nu era a ei. 
– Tu ai spus-o, nu te mai eschiva, gata! 
– Ce-am spus? începui să devin din ce în ce mai interesat de 

ce poate să-i treacă ei prin cap. 
– Ce-ai păţit ? Uiţi, de la mână, pân-la gură?! Ai uitat că, faţă 

de omul acela, pe care l-am întâlnit, adineaori, în faţa 
cinematografului, ai spus că sunt fata ta? 

Zău că uitasem. Aşa era. Făcusem imprudenţa şi-am 
recomandat-o ca fiindu-mi fiică. „Dânsa e fata mea”, am zis. Era 
alături de mine, trebuia să spun ceva şi despre ea. Pe tipul, căruia     
i-am prezentat-o, nici nu-l cunoşteam prea bine. Adică, nici măcar 
cum îl cheamă nu reţinusem. Ne întâlniserăm la o sindrofie, în casa 
unui prieten comun, unde amândoi ne aflam, în calitate de invitaţi. În 
afara faptului că am participat, împreună cu ceilalţi, la veselia 
generală a casei, altceva comun eu cu el n-am avut. Nici atunci, nici 
altădată, nu-mi amintesc să fi schimbat, amândoi, vreo impresie 
măcar. În plus, avea şi o mutră insignifiantă, chiar antipatică. Îl 
reîntâlnisem, acum, întâmplător, în timp ce îmi făceam, cu greu, loc 
pe trotuarul îngustat din cauza reparaţiilor, ce se făceau la clădirea 
cinematografului din centru, trotuar care te obliga la înghesuială; el 
mi-a zâmbit şi mi-a întins mâna, altfel nu-l luam în seamă, cum eram 
preocupat de alte treburi. Trebuia, eram obligat să r’spund, dintr-o 
elementară politeţe, gestului său. Nu-mi ardea, deci, să-i îndrug 
despre relaţiile de rudenie ce mă legau de Lucica. Era şi complicat: 
dac-aş fi spus adevărul, anume că mi-e nepoată, însemna să risc să 
dau o seamă de explicaţii suplimentare, ce fel de nepoată, adică de la 
cine? Trebuia să spun că, practic, nu mie îmi e nepoată, ci       
nevesti-mi, fiind fiica uneia din surorile ei. În felul ăsta, ar fi trebuit 
să întind o peltea de vorbe, pentru nimica toată. Or, eu pomisem la 
bibliotecă, având în cap o idee fixă, pe care-o frământam,    
întorcând-o pe toate părţile, şi nu-mi ardea de conversaţii! Şi-apoi, 
omul nici nu merita, asta-i! 

Când am recomandat-o aşa, ca fiindu-mi fiică, n-am ţinut 
seama de complexele sale, pe care nici măcar nu le bănuiam, fiindcă 
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fiinţa ei mă interesa foarte puţin. Uitasem că, în familia Lucicăi, se 
consumase o dramă, că, de fapt, fata asta, de la opt ani, n-are cui 
spune tată; uitasem şi ceea ce remarcasem, de câteva ori, şi anume că 
dânsa încerca să compenseze lipsa tatălui ei, printr-o admiraţie mută, 
pe care mi-o purta mie şi care nu mă impresiona absolut deloc.        
N-aveam nevoie de sentimentele nimănui, din afara familiei, cu atât 
mai puţin de ale ei, care, deşi era adăpostită sub acelaşi acoperiş cu 
noi şi mâncam la aceeaşi masă, nu reuşise, într-un timp atât de lung, 
să se integreze în familie. 

Abia acum, în sfârşit, am înţeles şi am reuşit să găsesc o 
explicaţie neaşteptatei ei schimbări. O explicaţie, zic, nu şi o 
justificare. 

– Bine, bine, îi răspund eu, ţin minte ce-am spus, mă mai 
ajută memoria. Dar, ai văzut şi tu, a fost aşa, o vorbă aruncată-n vânt 
aceea, ca să scap de el, să nu mă mai complic cu explicaţii, care nu  
l-ar fi interesat. 

– Gata, tăticule, nu te mai chinui să-mi demonstrezi. Ai spus-
o, ai spus-o! Nu încerca să negi, în clipa când ai zis că-s fata ta, tu 
însuţi ai crezut-o, că din gura unui om de moralitatea ta nu poate ieşi 
ceva necontrolat şi, deci, neadevărat. În clipa aceea, am fost, pentru 
tine, fata ta. Ei bine, asta aşteptam: un asemenea moment de scăpare! 
Fiindcă, mi-am făcut eu socoteala, oi fi tu om calculat, atât de corect 
în toate, dar o greşeală tot trebuie să faci, într-o secundă de neatenţie, 
nu se poate! Şi, dacă n-o făceai, acum, o făceai peste cinci sau peste 
zece ani, şi tot acolo ieşeai. Ce-mi pare, însă, mie bine e că ai făcut 
greşeala astăzi, de Moşi, şi că pot trage nişte foloase imediat. 

Şi-mi râdea, cu neobrăzare-n faţă, arătându-mi dantura ei 
măruntă, perfect aliniată şi uniformă, ca un şirag de pietre preţioase. 
O urmam, fără voia mea, nu mă împotriveam, treceam prin asemenea 
momente, când nu mai eram stăpân pe mişcările mele, atât de 
puternic fusese efectul surprizei. 

– În fond, nu-ţi bate atât capul cu asta, dragul meu tătic! Cu 
logica ta, poti să înţelegi că secunda aceea, în care ai greşit, rostind o 
vorbă sfântă pentru mine. 

După care, mă luă după umeri şi, oprindu-se, îşi apropie faţa 
de a mea. 

– Aşa că, tăticule drag, du-ţi fata la Moşi! E cea mai mare 
plăcere a ei şi n-o poţi refuza. Câte fete ai tu, ia spune? 
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Am izbucnit într-un hohot de râs, cu poticneli, mă înecam în 
propriile-mi hohote. Ea mă privea calmă, neîmpărtăşindu-mi, deloc, 
veselia, dimpotrivă, acceptând-o cu condescendenţă, ca pe un moft 
copilăresc. Adică eu eram copilul acela, cu mofturile, iar ea... Când 
am terminat, m-a întrebat: 

– S-a încheiat „unda veselă”? Ce-ai găsit de râs? 
Dar n-a interesat-o răspunsul meu, era un fel de punere la 

punct aceasta, pe care am înghiţit-o, pentru că încă mă aflam sub 
drog şi acţionam mecanic. 

Am dus-o la Moşi. În fond, n-aveam nimic împotrivă să-i fac 
o astfel de bucurie. Dacă n-ar fi fost, până acum, atât de ciudată, în 
modul ei de-a înţelege relaţiile cu noi, i-am fi făcut, sunt sigur, şi eu, 
şi nevastă-mea, mai multe bucurii copilăreşti de felul acesteia. Că 
suntem amândoi păcătoşi la capitolul „sentimentalism”. 

– Ţine-mă, c-ameţesc! mi-a zis, cînd ne-am apropiat de roata 
aceea mare cu lanţuri, de carusel. 

Şi şi-a lăsat capul pe pieptul meu. Părul îi mirosea frumos, 
nu ştiu a ce, nu pot identifica uşor nuanţele aromelor. N-am avut fete, 
deşi îmi dorisem. În locul unei fete, l-am alintat excesiv pe Andrei, 
când era mic. În ce-o priveşte pe Lucica, însă, nu mi-aş fi dorit deloc 
să fie fata mea. Am luat-o în casă, când băiatul meu plecase la 
facultate şi numai la insistenţele neveste-mi, care voia s-o uşureze pe 
Maria, pe mama fetei adică, părăsită de bărbat, în momentul când doi 
copii erau numai cât ulcelele, iar ceilalţi doi aveau încă muci verzi la 
nas. M-am opus eu, atunci, cât m-am opus, însă, în cele din urmă, am 
acceptat. Şi asta, exclusiv din spirit umanitar, din milă, conştient că 
fac un sacrificiu serios. Sentimentul că am fost slab şi am admis un 
lucru împotriva voinţei mele intime mi se întărea, cu timpul, din 
cauza spiritului ei refractar, care-i impunea o distanţă artificială faţă 
de noi. În ultima vreme, mă hotărâsem să scap de ea. Şi dacă 
întârziasem, asta se datora faptului că nu alesesem modalitatea. 
Puteam, astfel, s-o trimit, într-un scurt concediu, la Ştirbeşti, şi să n-o 
mai aduc, pretextând nevoia mea de linişte, pentru terminarea celor 
două lucrări, care-mi dădeau bătaie de cap; puteam s-o expediez, pur 
şi simplu, ieşindu-mi din fire şi făcând o criză de nervi – aşa cum, de 
multe ori, era să fac, numai prin puterea mea de abţinere reuşind să le 
evit; mai aveam posibilitatea să o pasez unei alte rude ori, şi mai 
bine, s-o mărit. Mai mult înclinam spre această din urmă soluţie. 
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Amatori ştiam că am să găsesc, că-i făcută bine şi am surprins, de 
câteva ori, băieţii insistând, pe furiş, cu privirea asupra ei, când, 
ocazional, eram prin apropiere. La cei 17 ani ai săi, se putea mărita în 
voia cea bună. 

Acum descopeream, dintr-odată, în mine o atitudine faţă de 
această fată, pe care nu mi-o recunoşteam; adică nu mă recunoşteam 
pe mine în gesturile pe care le făceam ( culmea: pe care le făceam în 
modul cel mai firesc cu putinţă!). Aveam impresia că trăiesc o 
experienţă inedită, la care participam mecanic, fără mine, eu jucând, 
aici, doar rolul umil de interpret. Îmi miroseam mie însumi a cabotin, 
dar nu mă dispreţuiam pentru asta, pentru că jocul mă atrăgea, îmi 
părea foarte interesant. 

– Mi-e sete, zise, după ce ridică fruntea de pe reverul hainei 
mele şi privi, cu mâna streaşină la ochi şi cu gura căscată, la vârtejul 
de scaune şi oameni, care treceau fulgerător prin faţa noastră. 

I-am dat o limonadă şi a băut-o, cu atâta sete, încât i s-a 
scurs pe bărbie şi pe piept. 

– Ce faci? am apostrofat-o încruntat. De ce nu eşti atentă? 
Fata m-a fixat cu ochi strălucitori. 
– Ah! zise ea, cu o plăcere nedisimulată. E tocmai cum      

mi-am dorit! 
– Ce ţi-ai dorit, mă rog? 
– Să mă cerţi. Nici nu-ţi închipui câtă plăcere poate să facă 

unui copil cearta părintelui. 
– Lasă-mă-n pace, fetiţo! Scoate-ţi din cap prostiile astea, că 

n-ajungi cu ele nicăieri! 
– Ba da! Ajung exact unde vreau! Nu vezi că, pân-acum, am 

realizat tot ce mi-am dorit? Am vrut la Moşi, iată-mă la Moşi! Am 
dorit să beau limonada şi chiar să mi-o vărs pe piept şi-am izbutit! 
Am dorit să mă cerţi şi m-ai certat. Şi toate astea, în mai puţin de-un 
ceas, bagă de seamă! Acum, vreau să fiu acolo, sus, şi am să fiu! 
Crezi că nu? 

Caruselul tocmai se oprea, încet-încet, din învârtirea lui 
ameţitoare. 

– Hai repede, mă trase ea, cu putere, fără veste. Să nu ne-o ia 
alţii înainte, că uite câţi aşteaptă. 

Intuise bine. La fiecare scaun se îngrămădiseră câte patru-
cinci inşi – băieţi şi fete, în timp ce alţii alergau, buimaci, de       
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colo-colo, sperând zadarnic că vor găsi un scaun fără stăpân. 
Apropiindu-ne noi, Lucica mă lăsă şi, făcându-şi loc, brutal, cu 
coatele, izbuti să pună mâna pe bara unui scaun. Dar, pe lângă mâna 
ei mică, mai erau altele, destul de multe. Ea avea, totuşi, un avantaj: 
era mai înaltă. Ştiind să exploateze acest atu, începu să scuture 
scaunul. 

– Daţi-i drumul! Nu vedeţi că-i al meu! strigă ea cu putere, 
privind cu ochi răi în jur. 

– Ba eu am fost primul, zise un băiat, fără convingere. 
– Nu puteai să fii înaintea mea! Eu l-am ochit, de când       

se-nvârtea! spuse Lucica, la fel de hotărâtă. Şi-apoi, fii politicos, şi 
voi toţi, fiţi politicoşi c-o fată. Mai sunt şi alte scaune, ce v-aţi agăţat 
tocmai de scaunul meu?! 

Fermitatea tonului ei a dizolvat opoziţia concurenţilor. A 
profitat de acest moment psihologic, de această ezitare şi, într-o 
clipă, a sărit în scaun, cu sprinteneală băieţească, după care şi-a 
agăţat, cu grijă, lănţişorul protector din faţă... 

– Pa, puilor! le strigă celor rămaşi cu gura căscată. Aşteptaţi-
mă, că vi-1 dau, pe rând. Întâi ţie, mustaţă de cânepă, apoi ţie, 
năsosule, şi nu te uit nici pe tine, lunganule, că eşti băiat drăguţ! Iar 
tu, cu capul de astrahan, caută-ţi în altă parte loc pentru fund, c-aici 
n-ai spor! Mai ales că eu n-am de gînd să mă dau jos, decât după cel 
puţin trei reprize. Tăticu’ m-a adus, pentru prima oară, la Moşi şi mă 
lasă să mă distrez, până m-oi sătura. Dacă aveţi vreo nemulţumire, 
uitaţi-l acolo, în spatele vostru; faceţi reclamaţii şi înmânaţi-i-le, că 
eu m-am dus şi nu primesc în audienţă. 

Începând rotaţia, a luat-o scaunul şi-a dus-o. Cei rămaşi de 
căruţă s-au împrăştiat. N-aveau ce să discute cu mine. 

Principial, nu eram de acord cu procedeul fetei. Eu niciodată 
nu m-am comportat aşa, în situaţii similare. Îi admiram, însă, 
hotărârea, cu atât mai mult, cu cât, la ea, îmi părea incredibilă. O 
ştiusem molâie, nu-mi închipuisem c-ar putea s-o schimbe într-atât 
nici cel mai iscusit pedagog, care şi-ar fi pus mintea cu ea (mai ales 
că, din câte ştiam, la şcoală nu prea făcuse mulţi purici). O priveam 
cum se ţine, cu amândouă mâinile, de lanţuri, rezemată de spătarul 
scaunului şi am înţeles cât e de fericită. 

– Ţine-ţi fusta cu o mână! i-am strigat, cu palmele făcute 
pâlnie, ca s-audă, vezi Doamne, numai ea, văzând că i se descoperă 
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pulpele. 
– Nu-i nevoie! mi-a răspuns. E o răcoare minunată! 
– Uite ce bulane, la aia, frate! aud un glas, lângă mine, şi 

întorc palma, fără să mă uit unde lovesc. 
L-am dat jos şi l-am văzut cum merge de-a buşilea. S-a făcut 

luminiş în jurul meu. Şi-aşa era prea multă înghesuială, acum puteam 
respira în voie. 

Când şandramaua s-a oprit, scaunul ei era în partea opusă. A 
trebuit să-mi fac, cu greu, loc până la ea. Era rumenă toată şi o 
satisfacţie nemaipomenită i se citea pe chip. 

– Mai plăteşte o dată, îmi spuse în şoaptă, cu ochii închişi şi 
cu fruntea ridicată. Nu mă dau încă jos. 

– Bine, am zis şi i-am pus în mână banii pentru bilet. 
– Plăteşte tu, nu mă complica pe mine cu chestii de-astea, 

zise, privindu-mă. Şi-aşa, tot n-ai ce face! 
Şi a râs, descoperindu-şi, spre mine, dantura accea măruntă, 

pe care, până atunci, n-o văzusem niciodată întreagă. Lucica 
devenise excesiv de alintată şi-o prindea bine, mai ales că pretenţia 
ei, referitoare la bilete, o găseam logică. 

– Pregăteşte-mi, între timp, cinci sticle de limonadă, îmi mai 
ordonă, când i-am înmânat biletele. Dar fii atent aici: trebuie să fie 
două roşii, două galbene şi una verde. Ai reţinut? Ia repetă, să mă 
conving! 

Şi am repetat, râzând, în gândul meu, de mine însumi, de 
parcă râdeam de-un măscărici. 

– Pe toate le beau, a continuat ea. Pa! Te-am lăsat, tăticule! 
Ultimul cuvânt îl pronunţă cu o anume dulceaţă cuceritoare 

în glas, care m-a uns la inimă. De fapt, toată comedia asta, la care 
participam nu numai ca spectator, mă amuza. 

Nu s-a săturat nici după trei tururi, l-a făcut şi pe al patrulea. 
Cu concurenţii n-a mai avut probleme, pentru că nici nu se mişca din 
scaun, în „staţii”, şi-i avertiza, încă din zbor, pe pretendenţi să nu se 
apropie degeaba de ea, că-i muşcă. 

Când a coborât, în sfârşit, după primul pas, i s-au îndoit 
genunchii şi avea să cadă, dacă n-o susţineam, cu putere, de braţ. 

– După ce zbori, nu ştii ce să mai faci cu picioarele, râse ea. 
Parcă-s cotonoagă! N-ai nişte picioare de-mprumut? 

Sticlele de limonadă o aşteptau, cum le comandase, după 
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culori. A băut doar una şi câteva guri dintr-a doua. O priveam tăcut, 
ştiam că-i un simplu capriciu. S-a uitat şi ea la mine cu regret, 
suflând greu, după efortul ce-l făcuse, sorbind, pe nerăsuflate, din 
sticlă. 

– Opreşte-te, îi zic, n-are rost să bei mai mult decât ai 
nevoie! Sticlele lasă-le aici. 

– De ce să le las? Le dau altora. 
Şi-n mai puţin de un minut le-a împărţit pe cele rămase la 

clienţii pe care-i descoperi uşor: nişte băieţandri, cu hăinuţele 
ponosite, care se plimbau, fără nici un Dumnezeu, prin mulţime. 

Lenuţa, nevastă-mea, mi-a făcut puţină muzică pentru 
întârziere, la întoarcere (m-aşteptam la asta), însă, când a văzut-o (în 
noua versiune „revăzută şi adăugită”) pe Lucica, s-a crucit. Ei, fetei, 
nu i-a spus nimic, o urmărea, uluită, cum şi-a aruncat bluza în 
mijlocul patului, cum şi-a azvârlit, pe hol, pantofii, unul câte unul, 
repezindu-i în tavan, lucru care o distra grozav; cum a rămas, într-o 
clipă, în furou (ea, care, în faţa, mea nu umbla, înainte, decât cu 
bluze sau cu rochiţe închise pe gât) şi aşa a intrat în baie, de unde a 
strigat către noi: 

– O jumătate de oră, baia-i a mea! 
– E rîndul tău să te miri, i-am spus Lenuţei, ca răspuns la 

întrebarea „Ce-i asta?!”, pe care mi-a pus-o. Eu, zic, mi-am epuizat 
toate rezervele de uimire. 

Şi i-am explicat cum a decurs toată tărăşenia. Nevastă-mea, 
sigur, era bucuroasă (era doar nepoata ei directă, de sânge), dar 
rapiditatea transformării fetei, precum şi extrema în care sărise, ne-au 
creat, la amândoi, o notă de îngrijorare. 

Din ziua aceea, Lucica mea n-a mai semănat, aproape nici 
fizionomic, cu cea de mai înainte. Umbra de altădată, care se târa 
gheboşată, ca o călugăriţă, în urma neveste-mi, care la nici o 
întrebare nu răspundea destul de tare şi clar, încât să nu fie nevoie   
să-i cerem să repete, ei bine, fata aceea, de o pudoare stupidă, care se 
jena să stea ca lumea pe scaun sau să se folosească normal de 
mobilier, a devenit, dintr-odată, stăpână deplină în casă. A preluat 
dreptul la iniţiativă, în toate problemele gospodăreşti, ne luase până 
şi dreptul la cuvânt, ea fiind cea care hotăra, în locul nostru... De 
multe ori, nici nu ne mai chema la telefon, când cineva ne căuta pe 
vreunul din noi: vorbea ea în numele nostru. Şi nu numai că nu se 



184 

crea nici o stare de supărare, dar izbutea să ne reprezinte perfect şi pe 
unul, şi pe celălalt. Ne zicea mamă şi tată, ca şi cum, cu vorbele astea 
s-ar fi născut pe buze şi nu se sfia să ne dea dispoziţii. Noi, eu şi 
Lenuţa, eram încântaţi, mai ales că totul venise pe nepregătite. Pentru 
că, deşi ostentativă, făcută cu o anumită „morgă”, tutela Lucicăi 
reprezenta o dovadă evidentă de dragoste şi devotament faţă de noi. 
În dorinţa ei de-a ne menaja, mergea până la gesturi tandre, de 
corcolire, care ne dădeau gata. Era ultima care se culca şi prima care 
se trezea, având grijă să ne servească, totdeauna, cafeaua la pat, 
dimineaţa, între timp pregătindu-ne, fiecăruia, hainele pentru plecare 
la serviciu. Ne făcea pantofii şi chiar ne încheia şireturile, de cele 
mai multe ori, când noi întârziam în faţa ceştilor aburinde. 

– Azi, la prânz, vă gătesc pui cu smântână, să nu-mi faceţi 
nazuri, că-l dau la pisici! 

Cum să faci nazuri, când sortimentul era slăbiciunea mea!? 
Cunoştea asta şi numai ea ştia cum reuşea să procure tot ce trebuie, 
ca să ne dea, cât mai des, astfel de veşti. Ne stabilea, cu de la sine 
putere, meniul şi n-aveam să-i reproşăm nimic, pentru că, 
întotdeauna, ţinea seama de gusturile, preferinţele amândurora. 

Ne făcea programul de după-amiază, expediindu-ne, din 
când în când, în oraş, ca ea să poată întoarce casa pe dos. De pudoare 
uitase complet şi, nu rareori, îşi trăgea ciorapii până sus, de faţă cu 
mine, şi îmi mai şi cerea părerea, dacă-i vin, dacă sunt bine întinşi şi 
n-au cute. Ne-am obişnuit să credem că avem şi noi o fată şi nu 
găseam că-i lucru rău, mai ales c-o aveam gata crescută. Avea şi 
mofturile ei, pe care le îndeplineam cu satisfacţie. Îi plăceau 
dulciurile şi muzica populară. Pentru ea, am cumpărat un pickup şi 
un set de discuri, cu cele mai frumoase melodii. Îmi făcea câte-o 
gafă, cu bună ştiinţă, anume ca s-o cert, şi eu nu mă prindeam, şi-o 
luam în serios, în vreme ce ei îi scăpărau ochii de plăcere,      
văzându-mă înfuriat. 

Arăta frumos, avea o ţinută sigură, dreaptă, aproape 
maiestuoasă, şi o armonie a proporţiilor admirabilă. Părul, care, 
înainte, îi cădea ca lâna ţurcană, în şuviţe, lipite peste urechi, de 
parcă permanent o lingea cineva pe ţeastă, acum strălucea în zulufii 
ca mierea, ce vibrau la fiecare mişcare a capului. Privind-o, aveam, 
uneori, senzaţia stranie de ireal, de neverosimil. 

Au trecut, astfel, doi ani, timp în care uitasem că Lucica 
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fusese şi altfel. Începuse să aibă taine, pe care eu i le menajam, 
retrăgându-mă, discret, la momentul potrivit, şi lăsând-o să 
sporovăiască cu Lenuţa, făcându-mă că n-aud şi nu pricep nimic. 
Nevastă-mea îmi desconspira, din când în când, unele din aceste 
secrete. Am aflat, asfel, că-i dă târcoale un băiat, muncitor în 
combinat, care fetei îi plăcea. L-am cunoscut, pân-la urmă, l-a adus 
ea în casă: era chipeş şi avea şi-un nume frumos – Cezar. 

În totalitate, în această metamorfoză, nu doar Lucica s-a 
schimbat, am fost antrenaţi şi noi. 

Până atunci, se statornicise ceva străin în căsnicia noastră. 
Nu o răceală, ci o obişnuinţă, care-i mai rea decât răceala. 
Deveniserăm nişte maşini şi, din ce în ce mai rar, ne aminteam că 
mai avem şi sentimente. Numai de ochii lumii, la sindrofii, ne 
făceam complimente şi eram grijulii unul faţă de celălalt. Or, 
transformarea Lucicăi ne-a întinerit, ne-a dat prilejul să ne 
redescoperim unul pe celălalt şi să ne iubim. Aveam o anumită oră – 
şase şi jumătate, seara – când sporovăiam toţi trei în sufragerie, la o 
cafea, şi nu permiteam să ne deranjeze nimeni. Era jumătatea de oră 
a familiei, în care fiecare ne bucuram de ceilaţi doi şi de noi înşine. 

S-a întâmplat, însă, ceva cu totul şi cu totul neprevăzut. 
Într-una din zile, am aflat că, în lipsă, m-a căutat, la serviciu, 

un bărbat. Nu-şi spusese numele, întrucât intenţiona să revină. 
– E scund şi îndesat, mi-a prezentat colega mea de birou 

portretul lui sumar. 
La oricine m-aş fi gândit (şi m-am gândit la mulţi), numai la 

el nu mă ducea capul. Când l-am văzut, cu o jumătate de oră înainte 
de încheierea programului, am rămas, întâi, nedumerit; nu l-am 
recunoscut decât după ce mi-a zâmbit şi şi-a desfăcut dantura lui, în 
întregime din aur. 

– Ce mai faci, cumnate? m-am adresat, fără entuziasm, 
tatălui Lucicăi, pe care nu-l văzusem de peste zece ani. 

– Fac bine, fac foarte bine, zise el. 
Şi se instală în scaun, fără să mai aştepte invitaţia mea.     

De-altfel, n-am mai stat la birou, am telefonat neveste-mi, 
anunţându-mi întârzierea şi îndemnând-o să mănânce fără mine, că 
eu am să mă descurc în alt fel, şi am plecat, amândoi, spre cramă. O 
asemenea întâlnire se cuvenea cinstită. 

Carol mi-a explicat că lucrează pe un şantier, în Dobrogea, 
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ca gestionar de materiale şi că are o sumă frumuşică, păstrată la 
CEC. De ce venise el la mine? Nu pentru că, după propria-i 
mărturisire, avea faţă de mine o consideraţie aparte, ci pentru că îi 
era dor de copii. Se simţea foarte singur şi de viaţa de hoinar se 
săturase până-n gât. Nu credea c-a făcut bine ce-a făcut, părăsindu-şi 
familia, însă nici prea rău nu era convins c-a procedat. 

– Poate trebuia s-o fac, cumnate, mă crezi? Aveam nevoie de 
o experienţă ca asta. 

– „Experienţa” asta a ta a fost foarte dureroasă pentru 
familie, nu crezi? Ţi-ai părăsit soţia şi copiii, în momentul când 
aveau cel mai mult nevoie de tine. Mariei, săraca, i-a fost foarte greu, 
până i-a săltat singură pe toţi, dar, odată răsăriţi, acum îşi vede 
fiecare de treburile lui şi de ale casei, în general. Copiii tăi s-au 
maturizat prea devreme şi asta va rămâne ca o cicatrice, care nu se 
vindecă niciodată complet. 

Nu s-a dezvinovăţit. A tăcut. Mi-a mai mărturisit, apoi, că a 
avut câteva aventuri amoroase, care l-au „fraierit” (nu prea am 
înţeles ce a vrut să spună, termenul părându-mi mie ambiguu), că nu 
mai ţine, la vârsta lui, să umble handra prin lume şi că ar vrea să se 
întoarcă acasă. 

– Asta-i treaba voastră, a ta şi a Mariei, am spus. 
– Aşa-i, recunoscu el, dar tu ai putea să... 
L-am întrerupt, amintindu-i că, altădată, mă pusese Maria, 

nevastă-sa, să vorbesc cu el, să-l înduplec să se gândească la copii şi 
să nu plece, şi n-am avut succes, am vorbit în vânt. Şi l-am întrebat 
cum îşi închipuie el că, după asta, aş putea eu să merg la Maria şi să 
insist, s-o determin să aibă clemenţă faţă de el, asigurând-o că se 
pocăieşte. 

– Dac-ai vrea, ai face asta pentru mine, m-a lăsat el să 
înţeleg, fără echivoc, că, după părerea lui, eu nu doresc reîntoarcerea 
sa în familie. 

Şi adevărul era chiar ăsta: îl dispreţuiam pentru uşurinţa cu 
care se abandonase plăcerilor uşoare, renunţând la îndatoririle ce le 
avea faţă de familie. Aveam destule argumente pentru asta. Înainte 
de-a părăsi el casa şi a-şi lua lumea-n cap, la ei fusese un iad, cei mai 
afectaţi fiind, fireşte, copiii. Şi i-am spus-o fără menajamente. 

– Am aflat că Lucica, fata mea mai mare, e la tine, îmi zise, 
în timp ce se juca, aparent preocupat, cu furculiţa, într-o felie de 
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pâine. 
– Da, i-am spus. A trebuit să dau şi eu o mână de ajutor, 

acolo, că prea erau fără sprijin. Am făcut ce-am putut. 
– Trebuie să fi crescut mare, a mai zis, ca pentru sine, furat 

de gânduri. 
Nu i-am răspuns. De când l-am recunoscut, în biroul meu, 

aveam o teamă nedefinită în suflet. Eram şi egoist, desigur, dar mă 
gândeam, şi obiectiv, la cei din Ştirbeşti. 

– Vreau să-mi văd fata, mi-a zis încet, de astă dată      
uitându-mi-se-n ochi. 

– Nu, i-am răspuns categoric, ocolindu-i privirea. Nu mai ai 
nici un drept asupra ei. 

După care, m-am ridicat. S-a ridicat şi el. Cred că, aici, am 
greşit eu: am mers cu răutatea şi egoismul prea departe. Şi pesemne 
că trebuia să plătesc. 

– Tot o să ţi-o iau, m-a anunţat senin, întinzându-mi mâna, la 
despărţire, şi dezgolindu-şi dinţii strălucitori, în vreme ce eu, 
îngălbenit, n-am scos o vorbă. 

De la mine, a plecat direct la Ştirbeşti, acasă. Atitudinea mea 
reuşise să-l îndârjească. Şi a izbutit, nu ştiu dacă prin bună înţelegere 
cu Maria, să-şi recapete dreptul de cap de familie. Vestea mi-a dat-o 
nevastă-mea, faţă de care am păstrat în secret întâlnirea mea cu 
Carol. 

– Ştii cine-a telefonat la noi? m-a întrebat ea, crezând că-mi 
face o surpriză. Carol, tatăl Lucicăi. S-a împăcat cu Maria. Are bani 
la CEC, zice că s-a şi apucat să consolideze şi să extindă casa... 

– Unde-i Lucica? întreb eu, cu inima strânsă-n cleşte. Cu ea 
a vorbit Carol? 

Bănuiesc că eram alb ca peretele, dacă nevastă-mea mi-a 
adus, îngrijorată, un pahar cu apă, înainte de a-mi răspunde. 

– Sigur c-a vorbit, mi-a zis ea. Pentru dânsa a telefonat, doar. 
– Ce-a vrut? mai întreb, cu un rest de grai. 
– Să se-ntoarcă acasă. Fata n-a vrut să-l asculte. L-a refuzat. 
Cu toate astea, chiar din ziua în care a vorbit cu ea la telefon, 

Lucica, cea din ultimii ani, s-a dus, revenind fata ştearsă, de dinainte 
de întâmplarea care o transformase. Mi-a reintrat în casă, deci, 
momâia şi umbra gheboşată, de care nu ştiusem cum să scap, la 
vremea respectivă. Nici cel mai mic ecou, nici măcar o amintire din 
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fata strălucitoare, care ne luminase casa şi viaţa, în ultimii doi ani,   
n-a mai rămas. Uitase totul şi, bineînţeles, nu ne mai zicea tată şi 
mamă, ci revenise la pronumele acela de politeţe. Noi am îmbătrânit 
mai mult decât eram înainte, ne-am reluat tabieturile părăsite şi-am 
început să facem abstracţie de prezenţa ei ştearsă, insignifiantă, în 
casă. Lucica devenise urâtă şi voiam să scap de ea. 

Până când am găsit un băiat şi am măritat-o. Nu cu Cezar, 
idila lor s-a destrămat, între timp. Am dat-o, fără nici un regret. 

L-am întâlnit, după câteva luni bune, pe Carol. Întâmplător, 
la o barieră, care ne tăia calea la amândoi. El era cu maşina lui, eu cu 
a statului. Ne-am dat jos şi ne-am strâns mâna, fără nici un 
sentiment, numai pentru că ne cunoşteam. 

– Ţi-am plătit-o, cumnate! mi-a zis. Suntem chit. Nu te 
supăra, era o poliţă ce se cuvenea achitată. 

– Ce mi-ai plătit ? întreb, fără nici un interes. 
– Fata. Ţi-am luat-o. N-ai ţinut seamă de faptul că eram 

singurul care avea drepturi asupra ei. 
Şi ne-am întors, unul, altuia, spatele, fără nici un cuvânt de 

despărţire, înndreptându-ne spre maşinile care ne aşteptau. Bariera se 
ridica încet, scârţâind. Trenul trecuse, probabil. 
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Reîntâlnirea 
 

L-am întâlnit pe Vasilache, după mai bine de două decenii, 
de când n-am ştiut unul de altul, şi m-am bucurat mult. I-am zâmbit 
cu toată fiinţa mea. Am mers la cel mai distins local, din apropiere, 
ca să cinstim evenimentul. 

Mi-era, însă, milă de el. Sărmanul, îşi închipuia că lui îi 
zâmbesc, că toată această efuziune, pe care eu însumi nu mi-o 
puteam controla şi dirija, era pentru el şi se emoţionase peste măsură, 
la rându-i. În realitate, însă, revederea lui mi-a prilejuit reîntâlnirea 
cu mine, cel de-acum mai bine de douăzeci de ani. Mă uitasem, zău 
că mă uitasem, ingratul de mine! Stând cu Vasilache, mă vedeam, 
foarte clar, în anii aceia de căutări, de orbecăieli, în care mă loveam, 
la tot pasul, de obstacole, când aproape fiecare din cei ce se aflau în 
jurul meu se străduia să-mi pună piedică. Era rolul lor, probabil, pe 
care şi-l jucau cum se pricepeau. Iar al meu era să cad. Şi o făceam, 
nu ştiu cum, cu... talent, oferindu-le spectacolul pe care-l aşteptau. 
Mi-era milă de mine, cel de-atunci, în vreme ce Vasilache perora şi 
râdea, cu nişte hohote gâlgâite, de plăcere. Mi-era milă, pentru că    
n-am găsit un om, măcar, care să vină, să mă ia de mână şi să-mi 
spună: „Hai să mergem împreună, că aşa o să răzbatem amândoi mai 
uşor!”. A încercat, o dată, profesorul Harasim, căruia-i port 
recunoştinţă sinceră. O încercare timidă, ineficientă. În rest... 

Vasilache însuşi, acesta, care m-ar ţine parcă numai în braţe, 
acesta, care ar vrea să mă sărute continuu, era unul dintre cei care-mi 
făceau cele mai multe necazuri. Avea vocaţie de om rău. 

Şi el crede, acum, că sunt fericit, revăzându-l. Ce ironie! 



190 

Ajunsesem să fiu, automat, nu numai intimidat, ci chiar blocat, de 
câte ori îl întâlneam. Mă privea, întotdeauna, dintr-o parte, aşa, peste 
umăr, cu capul ridicat şi cu ochii anume micşoraţi. Avea putere, 
atunci. Şi se folosea, cel puţin în relaţiile cu mine, din plin de 
avantajele pe care puterea i le asigura. Intra brutal în viaţa mea 
particulară, cu o plăcere mefistofelică, în cea sentimentală, mai ales, 
răvăşind-o şi maculând-o în mod ostentativ. 

Se înşeală crunt, crezând că lui îi este destinată veselia mea, 
poate că are puţini oameneni care să se bucure, reîntâlnindu-l. Ce să-i 
fac eu, singur poate să aprecieze adevărul relaţiilor noastre de-atunci. 
Sau, poate, în orbirea lui, îşi închipuia (şi îşi închipuie şi-acum) că 
mă făcea fericit, stându-mi, în cale, tot timpul. Este posibil, s-au mai 
văzut cazuri de-astea. 

Doamne, ce binedispus şi ce zgomotos e! Nici eu, 
bineînţeles, nu-s mai reţinut. Mă bucur atât de această reîntâlnire cu 
sărmanul de mine, care am fost, atunci, de parcă m-aş întâlni cu un 
frate drag, care nu a izbutit să se înalţe deasupra necazurilor şi se 
scaldă în ele, cum poate, încercând să trăiască. Văzându-l pe 
Vasilache, cum mi se postează în faţă, închipuindu-şi, fiind convins 
că lui îi este destinată toată fervoarea, toată voioşia asta a mea, îmi 
vine să-i strig: „Dă-te laoparte, măi nimicule, nu mi te mai proţăpi 
atât în cale!”. 

Dar poate că mă confundă cu un fost prieten, un prieten real 
(dacă a avut, vreodată, un astfel de prieten). 

Nu. Cred că e altceva. Sigur e altceva. Omul nu mie îmi 
zâmbeşte, nu de revederea mea se bucură, ci tot de reîntâlnirea cu 
sine, cel de demult, ca în cazul meu. 

Atunci, înseamnă că noi doi, eu şi el, în realitate nu ne-am 
întâlnit defel. Iar ceea ce se întâmplă, acum, e o mascaradă! 

Fantastic! 
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A treisprezecea medalie 

 
Ce mare căldură! Dumnezeule-Doamne! E de groază! Uuuff! 

Adevărată gură de cuptor. Arşiţa te doboară. Cortegiul funerar se 
mişcă greoi. Ca o reptilă gigantică. Atât de încet, încât sunt momente 
în care crezi c-a încremenit. Apoi, iar dă semne că-i viu. 

 
s-a desfiinţat serviciul de cadre din fabrică închipuiţi-vă se 

plânge blondul spălăcit nebărbierit şi uscat la faţă cu părul cânepiu 
de la masa de-alături adresându-se bărbatului masiv din scaunul de 
vizavi de el in timp ce eu ciocnesc hai noroc cu prietenul meu 
chelbos Sutaşu şi ce-i cu asta îl întreabă interlocutorul căruia-i văd 
doar umerii puternici şi ceafa lată acoperită cu păr negru cârlionţat 
ce-i cu asta repeta cum ce-i face ochii mari blondul spălăcit eu n-am 
cui să-i încredinţez autobiografia pricepeţi nu ştiu ce să fac cu dânsa 

cum îi mai merge tovarăşului Urseanu îl întreb pe Sutaşu tot 
în vârful piramidei se menţine tot îmi răspunde acesta după care-mi 
face ştrengăreşte cu ochiul şi adaugă cu sclipiri ciudate-n privire dar 
nu mai stă mult v-o garantez eu înseamnă că e cineva care i-o coace 
şi tu îl cunoşti Sutaşule nu-i aşa da îl cunosc însă nu mă trageţi de 
limbă nu pot să vă spun c-am jurat te-nţeleg te-nţeleg ţine-ţi 
jurământul c-aşa-i creştineşte eu nu te descos 

 
Se scurse mâlos convoiul. E imens. Un veritabil fluviu uman. 

Nu pare să aibă început. Nici sfârşit. S-a lăbărţat şi în părţi. Pe toată 
lărgimea marelui bulevard. Din bordură în bordură. Puhoiul îşi 
tatonează malurile. Pe-alocuri, sentinde chiar peste trotuoare. Până-n 
zidurile celor două rânduri de clădiri. 
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şi-am făcut atâtea sacrificii ca să am o biografie imaculată de 
care să fiu mândru din care mai ales să reiasă că sunt devotat cu trup 
şi suflet cauzei de ce le numeşti sacrificii i-o întoarce comeseanul cu 
ceafa groasă bănuiesc că renunţările la care te referi le-ai acceptat din 
convingere în numele unui crez al unei idei pe care în intimitatea 
dumitale o socoteşti măreaţă da de unde ce legătură are convingerea 
mea intirmă cu sacrificiile arătaţi-mi-l pe ăla care se lipseşte de 
favorurile vieţii din convingere că-l mănânc cu fulgi cu tot eu am 
făcut sacrificii pentru că aveam nevoie de piese de rezistenţă 
zdravene la dosar la ce dosar a întrebat celălalt la dosarul de cadre ce 
n-aţi auzit de-aşa ceva imaginaţi-vă de pildă că eu cât am fost tânăr 
n-am luat parte la nici o petrecere la una singură măcar primisem 
sarcina să organizez în fiecare sâmbătă astfel de petreceri pe care ca 
să se deosebească de balurile burgheze le numeam reuniuni 
tovărăşeşti ne trebuiau fonduri pentru pavoazarea colţului roşu şi 
pentru deplasările brigăzii artistice de agitaţie bine-bine accept că 
aveai atribuţii organizatorice că răspundeai de buna lor desfăşurare şi 
că asta-ţi dădea bătaie de cap cu duiumul dar la balurile-astea 
botezate altfel dumneata nu simţeai nevoia să te distrezi ca toţi 
ceilalţi de seama dumitale ba da însă una era ceea ce doream eu şi 
alta judecaţi şi dumneavoastră numi ce riscuri prezenta participarea 
mea la manifestarea asta aparent nevinovată care se cheamă dans eşti 
amuzant pe cuvântul meu la ce riscuri te poţi expune dansând să vă 
lămuresc pe-ndelete pentru că se vede cât de colo că n-aţi lucrat în 
politică iei fata o cuprinzi de mijloc şi te-nvârţi cu dânsa dar ia să 
vedem nu cumva greşeşti grav ce greşeală poţi face dansând fii mai 
explicit aveţi răbdare şi urmăriţi-mă c-o să-nţelegeţi ia să vedem ştii 
tu oare pe cine strângi la piept mă-nţelegeţi la piept lângă inimă adică 
şi poate că-şi bagă dracu’ coada şi-o iubeşti în clipele-alea de 
ameţeală în care uiţi de condiţia ta şi-i acorzi respectivei cu alte 
cuvinte cel mai măreţ dintre sentimentele de care eşti capabil ba te 
pomeneşti că-ţi pierzi într-atât capul că mai simţi nevoia s-o şi săruţi 
încă şi cu foc Doamne fereşte 

 
Oamenii merg agale. Cu paşi extrem de mărunţi. Cu paşi 

târşiţi. Sunt vârâţi unii în alţii... Înghesuiţi. Precum o turmă. De 
dobitoace. Îi trec sudorile. Sunt leşteavă. Nu-şi mai simt propriile 
trupuri. 
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tot ce-i posibil şi ce-i cu asta ridică din umerii săi de culturist 

cel aflat cu spatele la noi la mine şi la Sutaşu o strângi o săruţi chiar 
cu foc ce trebuie să dai cuiva socoteală că ţi s-au aprins călcâiele 
pentru ce să-ţi faci probleme dintr-un lucru ce ţine de fireştile hai să 
le numim aşa slăbiciuni omeneşti mai ales când eşti tânăr şi-ţi fierbe 
sângele-n vine cum pentru ce chiar că sunteţi tufă de Veneţia în 
materie aveţi răbdare să termin ce aveam de spus oare ai tu 
certitudinea că fata aceea corespunde că merită adică sentimentele 
nobile pe care le investeşti asta-i bună îl aud pe preopinentul său 
puţin enervat lovind cu palma-n masă asta-i bună ce să merite omule 
dacă ţie-ţi place dacă simţi pentru dânsa ceva vibrând în interior mai 
presus de tine ce îndoieli trebuie să mai ai cum ce îndoieli e cum nu 
se poate mai normal să ai ezitări chiar temeri dacă nu ştii cine-i     
mă-nţelegeţi dacă nu ştii de unde se trage altfel spus nu-i cunoşti 
familia neamurile ce origine socială are că-n funcţie de asta afli şi ce 
zace-n sufletul ei 

am făcut o mişcare involuntară cu mâna a fost un reflex la 
auzul acelor vorbe fără căpătâi şi mi-am răsturnat paharul m-am 
ridicat iute ca să nu mi se scurgă lichidul pe pantaloni ştiu că pătează 
şi-am şters cu şervetul împăturit dreptunghiul de cristal transparent 
care ţinea loc de faţă de masă dreptunghi sub care se află chipul unei 
femei ce-mi surâde misterios o fotografie probabil decupată dintr-o 
revistă ilustrată şi pusă-acolo de către un chelner cu veleităţi de 
psiholog în intenţia de a-şi bine-dispune clientela 

 
S-au închis uzinele. Fabricile. Instituţiile de tot felul. Oraşul 

a fost mobilizat. În întregime. Doliu general. 
 
ce faci fiule încotro te duci ce-ai de gând pe-o asemenea 

vreme de unde vin-oare-aceste-cuvinte-dintr-un-adânc desigur dar 
din care 

eşti îsurat l-a întrebat interlocutorul probabil ca să-şi clarifice 
nişte nedumeriri pe care şi eu le-aveam ascultându-1 nu sunt însurat 
i-a răspuns insul fără să stea pe gânduri după care a adăugat imediat 
am avut odată ocazia s-o fac cunoşteam fata lucra cu mine în secţie 
era liniştită harnică blândă şi pe deasupra şi frumoasă 

am şters masa în grabă dar când am socotit c-am terminat 
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treaba am constatat că tot a rămas o picătură de vin negru puterea 
ursului pe sticlă exact în dreptul frunţii fetei deasupra sprâncenei 
stângi o las aşa şi ascult în continuare uimitoarea destăinuire a 
blondului de la masa vecină 

m-a cerut ea aşa nitam-nisan hai să ne luăm a zis că toată 
lumea vede că ne facem ochi dulci unul altuia că ne-avem dragi n-a 
mai aşteptat din partea mea cum se obişnuieşte şi dumneata te-ai 
formalizat că iniţiativa a pornit din partea ei l-am auzit întrebându-l 
cu reproş reţinut pe comeseanul lui în timp ce eu priveam neîntrerupt 
într-un fel fascinat chipul acelei femei cu zbenghi deasupra 
sprâncenei şi cu zâmbet enigmatic care nu ştiu de ce pe măsură ce 
goleam paharele îmi părea pe undeva tot mai cunoscută staţi să 
vedeţi nu m-am formalizat a răspuns cel întrebat însă m-am interesat 
la cadre ce-i cu însurătoarea din punct de vedere politic şi-am fost 
avertizat că un asemenea pas prezintă din capul locului o sumedenie 
de riscuri că trebuie să-mi ascut vigilenţa şi atunci i-am cerut fetei un 
răgaz ca să chibzuiesc la ce era nevoie să chibzuieşti îmi trebuia timp 
să aflu tot ce mă interesa despre ea mai cu seamă să-i parcurg dosarul 
cu ochii mei 

şi aşa Sutaşule ştii dar nu vrei să-mi împărtăşeşti şi mie o 
părticică măcar din taina ta biiiiiiiineeeee nu pot credeţi-mă sunt toţi 
cu ochii pe mine mă ştiu omul tovarăşului Urseanu chiar nimic nimic 
nu catadicseşti să-mi spui măi frate doar suntem prieteni ce dracu’ vă 
mulţumesc mă onoraţi prea mult socotindu-mă prietenul 
dumeavoastră sunt chiar emoţionat apoi după ce se şterse la gură şi-şi 
netezi sprâncenele vădit impresionat adăugă uite o să-mi calc pe 
inimă şi-am să vă destăinui un singur amănunt ca să nu spuneţi că-s 
al dracului un amănunt fără prea mare importanţă de fapt şi anume că 
autorul e o ea o tovarăşă vreau să spun o muiere adică asta-i tot ce 
pot să divulg de-acum să nu mai insistaţi că să mă picaţi cu ceară de 
la mine nu mai scoateţi un cuvânt în afară doar de părerea mea 
personală că tovarăşul Urseanu şi-a făcut-o singur da’ aşa-i în fond îl 
priveşte direct fiecare cum îşi aşterne aşa doarme e-un tip orgolios 
peste măsură şi mie mi-e antipatic dacă vrei să ştii pe onoarea mea 

 
Miriapodul de proporţii fabuloase continuă să se târâie. În 

faţă, şirul de coroane. Lung de câţiva kilometri. Urmează fanfara. 
Muzicanţii poartă uniforme kaki. Şi chipiuri. Şi eghileţi. Ca la 
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paradă. Alămurile îţi iau ochii. 
 
şi i-am citit dosarul din scoarţă-n scoarţă şi n-am găsit nimic 

în neregulă minunat excelent l-am auzit pe celălalt reacţionând cu-un 
entuziasm spontan nedisimulat am fixat până şi data neamurile s-au 
bulucit din ambele părţi să organizeze nunta după datină excelent 
excelent a repetat şi mai aprins omul din faţa lui frecându-şi palmele 
cuprins de-o sinceră şi juvenilă satistacţie aveţi răbdare l-a temperat 
blondul în intimitatea mea stăruia şi lua proporţii o reţinere mă 
preocupa serios avertismentul şefului de cadre cu un gând m-aş fi 
însurat şi cu zece nu deşi nu-s superstiţios mi-am zis că trebuie să fie 
ceva la mijloc de vreme ce nu-mi dă inima ghes şi m-am hotărât să 
fac investigaţii suplimentare pe cont propriu după care sper că ai 
ajuns la aceeaşi concluzie şi-a dat cu părerea celălalt cu o nuanţă de 
îndoială şi parcă de îngrijorare în glas aici e-aici nu s-a întâmplat aşa 
i-a confirmat povestitorul temerea abia în urma acestor cercetări    
mi-am deschis ochii eu adormitul cu ajutorul unor prieteni 
dezinteresaţi am aflat că un unchi de-al pretendentei avusese o 
mătuşă care la rândul ei avea un văr de-al doilea al cărui nepot 
deţinuse într-un timp o moară de apă pe albia unui pârâiaş de munte 
o moară s-a mirat cel cu spatele la mine mai mult o râşniţă pentru 
crupe decât moară i s-a răspuns singur şi-o construise fusese apreciat 
la vremea aceea pentru invenţie primise chiar un brevet şi nu ştiu ce 
premiu ca până la urmă primarul vigilent să-şi dea seama că el nu era 
altceva decât un chiabur deghizat şi fireşte i-a naţionalizat jucăria din 
care în mai puţin de-o lună n-a mai rămas nici urmă v-am spus 
povestea asta ca să vedeţi cu ce viţă de duşman cu ce element 
descompus eram eu pe cale să fac casă dacă mă pripeam 

şi de ce eşti aşa de sigur Sutaşule că soarta lui Urseanu-i 
pecetluită ce bube i s-au găsit te pomeneşti că are rude-n America şi 
nu le-a declarat hai că poate te-nduri să-mi spui că m-ai făcut curios 
da’ şi pe asta v-aş mai putea-o spune zise Sutaşu după un moment de 
şovăială dar cu condiţia să nu mărturisiţi c-aţi aflat-o de la mine 
fiindcă vă previn că n-am să recunosc indiferent ce-ar fi să păţesc îţi 
jur că n-am să suflu o vorbuliţă de leac încrede-te în cuvântul meu şi 
dă-i drumul că fierb de nerăbdare nu-i ceea ce presupuneţi 
dumneavoastră începu Sutaşu scărpinându-se-n creştetul ca-n palmă 
e o chestie nasoală rău tovarăşa aceea cică ar fi trimis în mare taină 
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un denunţ acolo unde ştia ea că era bine primit în care relata despre o 
destăinuire stoarsă prin vicleşug şi abilitate de la el într-un moment 
de intimitate desăvârşită pricepeţi dumneavoastră cam ce fel de 
moment fusese acela şi ce cuprindea denunţul scria că în urmă cu 
vreo douăzeci de ani dânsul pătrunsese prin efracţie în arhivă şi 
reuşise să sustragă câteva file din dosarul de cadre pe deasupra 
înlocuindu-şi şi autobiografia cu alta contrafăcută ferchezuită epurată 
de episoadele compromiţătoare 

 
Se lamentează trompetele. Şi tromboanele. Clarineţii se 

tânguiesc şi ei. Tobele bat. Bat rar. Ritmic. Bat apăsat. Puternic. Cum 
puternice sunt şi dangătele dopotelor. Sirenele sună prelung. 
Lugubru. 

 
ai o logică stranie în modul de a-ţi judeca faptele nu te-ai 

gândit că în realitate acei prieteni care ţi-au furnizat informaţiile 
despre nefericita rudă atât de îndepărtată a fetei ar putea fi nişte 
pizmaşi cărora nu le cădea bine că le-o sufli nu-i adevărat am avut 
de-a face şi cu specimene de astea slavă Domnului n-am fost cruţat 
aşa că ştiu să-i deosebesc de prieteni un coleg de pildă invidios pe 
aprecierea de care mă bucuram eu din partea organelor superioare 
mai ales după ce m-au desemnat în biroul organizaţiei de bază m-a 
denunţat că aş trăi în lux şi că deci mi-aş fi pierdut simţul de clasă 
ce-i acela că n-am auzit de termenu-ăsta scutură din cap bărbatul cu 
păr cârlionţat pe ceafă adică m-am îmburghezit oricum acuzaţia era 
cum nu se poate mai gravă dovadă că în urma reclamaţiei lui mi s-a 
făcut percheziţie la domiciliu cinci ore a durat mi-au răvăşit toată 
casa mi-au descusut până şi pernele şi salteaua şi în final nu s-a găsit 
nimic care să confirme cele susţinute în reclamaţie singurul obiect 
suspect în jurul căruia se învârteau bănuitori aceşti oaspeţi nepoftiţi 
şi aroganţi era aparatul de radio cum un aparat de radio putea fi 
considerat obiect de lux închipuiţi-vă că era de fapt o biată rablă un 
tip primitiv marca Pionier cu care a debutat industria românească în 
acest domeniu îl am şi acum în rate îl procurasem le-am prezentat şi 
actele în original ca să se convingă şi a rămas invidiosul turnător cu 
buza umflată dar bine nu-l slăbeşte pe blond cel căruia nu-i puteam 
vedea faţa suntem în plină revoluţie a electronicii în epoca 
televizorului color asta mi-ar mai lipsi să-mi cumpăr şi televizor 
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închipuiţi-vă că l-aş fi avut la descinderea aceea inopinată mai 
puteam eu să stau cu fruntea sus dar faptul că nu poţi urmări şi 
dumneata un spectacol televizat sau un film stând comod acasă ca tot 
omul numai în halat şi papuci nu mă deranjează dimpotrivă îmi 
prinde chiar bine că nu văd serialul de miercuri seara cum să-ţi 
prindă bine uite-aşa imaginaţi-vă că în timpul vizionării filmului 
american s-ar putea întâmpla ca eu absorbit de sinuozităţile intrigii să 
pierd controlul politic asupra reacţiilor mele spontane şi dacă 
adeziunea mea involuntară la faptele unora dintre personaje ar fi 
surprinsă de cineva care poate m-ar spiona pe fereastră sau prin 
gaura cheii nu i-ar trebui o altă dovadă mai sigură că simpatizez cu 
societatea de consum cu capitalimul muribund 

de ce nu-mi răspunzi fiule încotro mă tragi sunt numai în 
pijama mi-e frig s-ar putea să capăt pneumonie şi să zac la pat 

eşti nemaipomenit pe onoarea mea a zis solidul mişcând 
scaunul şi făcându-l să scârţâie jalnic din încheieturi bănuiesc că 
măcar rudele sunt mândre de dumneata şi la o adică preţuirea lor are 
un puternic efect compensator 

dar ce l-a determinat să facă una ca asta ce puteau conţine 

acele documente sustrase inclusiv vechea autobiografie de nu-i mai 
conveneau l-am întrebat pe Sutaşu nu ştiu precis mi-a răspuns el 
înălţând din umeri dar se vorbeşte vai e ceva de neînchipuit înfiorător 
mă tem şi n-aş vrea hai hai nu mă lăsa aşa spune ce ştii chiar dacă nu 
eşti sigur se vorbeşte nu pot credeţi-mă vă mărturisesc sincer că mi-e 
tare frică uite mi s-a ridicat părul sprâncenelor lasă sprâncenele dă-i 
înainte nu mai face mofturi ca o muiere se spune vedeţi cum dârdâi 
se spune că tovarăşul Urseanu n-ar fi cel care se dă nu mă-nnebuni 
cum adică ce vrei să spui cu asta că ar fi de fapt fiul unui fost mare 
industriaş care după război mai precis după naţionalizare în loc să se 
spânzure ca un om de onoare aşa cum au făcut atâţia aflaţi în situaţia 
lui s-a retras în munţi cu o ceată înarmată unde a sfârşit într-o 
ambuscadă a trupelor de securitate susţinute de tancuri sovietice şi 
rămânând băiatul al nimănui că şi maică-sa se prăpădise şi-a făcut 
milă de dânsul un miner văduv care l-a înfiat schimbându-i numele 
cum îl chema pe taică-su nu reţin ştiu că avea un nume împrumutat 
de la o floare cunoscută nu de la lalea nici de la crizantemă ci a da 
mi-am amintit numele lui era derivat de la garoafă însă avea o 
întorsătură străină în final înseamnă că şi-a renegat părinţii adevăraţi 
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cam aşa ceva asta a şi urmărit altfel n-ar fi urcat atât de rapid 
 
Soarele arde nemilos. Înfierbântă creierele. Până la 

incandescenţă. Cortegiul... Un marş dezolant. Somnambulesc. Marş 
de ocnaşi. Cu ghiulele la glezne. Cu gândirea şi simţurile extirpate. 
Înaintează inconştient, indiferent, spre un gulag necunoscut. Fohod 
na Sibir... 

 
în acest caz mă interesează mai ales ce cred părinţii dumitale 

despre acest mod să zic aşa exemplar de viaţă ce să vorbim de părinţi 
sare cu gura blondul cu părul cânepiu câte curse nu-ţi întind şi ei ca 
să te compromită curse părinţii am impresia că nu-ţi dai seama ce 
vorbeşti rosti profund contrariat cel ce-l asculta pentru ce vă miraţi 
oricât ai fi de integru de intransigent cu tine însuţi nicăieri ca în 
relaţiile cu ei nu eşti mai tentat să abdici de la principialitatea pe care 
ţi-ai impus-o eu nu cred că toate astea le spui serios omule bănuiesc 
că glumeşti dacă nu cumva chiar îţi baţi joc de mine îşi sublinie şi 
mai categoric stupefacţia cel din faţa lui ascultaţi-mă şi o să vă 
convingeţi am un frate geamăn greu ne deosebea cineva tocmai de la 
el erau să mi se tragă cele mai mari necazuri dacă n-aş fi fost vigilent 
nu-i aşa că nici asta nu vă vine să credeţi fireşte i se răspunde totuşi 
imaginaţi-vă ce mare nerozie a făcut acest gogoman că altfel n-am 
cum să-i zic l-a insultat odată pe un fost ilegalist un tovarăş cu mare 
trecere până sus de tot i-a spus că-i un dobitoc o vită-ncălţaţă şi asta 
în plină stradă la o oră de vârf băgaţi de seamă până unde a mers cu 
neruşinarea şi a fost judecat în procedură de urgenţă cum era de 
aşteptat 

  
Nu semnaţi? mă-ntrebă ea. Cea de sub sticlă. Ce să semnez? 

Declaraţia. O privesc stăruitor. Câte i-aş mai spune! Are un zbenghi. 
În frunte. Ca o aluniţă. O prinde bine. Nu e aluniţă. E stropul de vin 
negru. Puterea ursului. Din paharul vărsat. O picătură. Micuţă. Cât 
gămălia unui ac. Puţin mai sus de sprânceana stângă. Ce surâs! Întind 
un deget. Şterg zbenghiul. Ea tot surâde. Sibilinic. Nu-i pasă. Se ştie 
frumoasă. Chiar fără zbenghi. Fără aluniţă. Şi are dreptate. 

 
poate c-a fost călcat pe bătătură băiatul nu l-o fi insultat chiar 

din senin şi-apoi astea erau necazurile lui nu ale dumitale lăsaţi-mă 
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să spun pân-la capăt poftim te-ascult ce credeţi că-i trece mamei prin 
gând că tocmai vorbeam de părinţi mamei care pretindea că mă 
iubeşte ca pe ochii din cap ce întreabă interlocutorul curios ca şi 
mine de altfel care ascultam atent conversaţia lor vine ea la mine cu 
o mutră răvăşită despletită plânsă îmbătrânită peste măsură toate 
astea anume ca să mă impresioneze să mă dea gata şi-mi cere 
închipuiţi-vă nici mai mult nici mai puţin îmi cere să pun la bătaie 
influenţa mea şi să intervin pentru el pentru fratele meu geamăn să-l 
scap de la pârnaie vă daţi seama ce capcană îmi întindea să-mi 
periclitez eu prestigiul cu atâta trudă câştigat pentru un huligan 
pentru un duşman de clasă c-aşa scria în rechizitoriul citit în instanţă 
de procuror în timp ce asistenţa câtă era se ridicase-n picioare şi 
şedea smirnă era limpede că mama-şi pierduse minţile vezi Doamne 
zicea dânsa că aş avea nu-ş ce datorie de sânge să sar în ajutorul lui 
ce ziceţi de asta 

dar în lipsa hârtiilor cu pricina îmi dau eu cu părerea ar putea 
să depună mărturie însuşi binefăcătorul lui cel care l-a înfiat aşa e 
sigur că ar putea cu o singură condiţie să mai fie-n viaţă însă tot cam 
pe-atunci a fost găsit înecat în fântâna din ogradă deşi sărmanul cum 
susţineau consătenii lui fusese un om blajin şi n-avusese vreun 
duşman care să-i dorească moartea iar ghizdurile erau destul de înalte 
ca să nu se adopte presupunerea c-a alunecat din neatenţie 

biata bătrână îl aud pe celălalt şi nu te-ai înduplecat să faci 
ceva pentru el ferească Dumnezeu i-am şi spus mamei pe care       
nu-nţeleg pentru ce o căinaţi i-am spus franc să nu m-amestece pe 
mine care am o biografie ca lacrima în porcăriile făcute de acest 
individ pe care din acel moment am subliniat apăsat mi-e ruşine să-l 
mai consider frate să fie clar 

prietenul meu picotea i-am mai turnat un pahar şi el a tresărit 
când am ciocnit hai noroc aşa că Urseanu remarc eu gânditor după ce 
golesc conţinutul nu rezistă Sutaşu aprobă din cap obosit şi moţăie în 
continuare i se lasă fruntea tot mai aproape de cristalul de pe masă 
sub care 

şi a fost clar a întrebat cel căruia i se destăinuia clar-neclar a 
fost aşa cum trebuia să se petreacă lucrurile omul şi-a primit răsplata 
ce i se cuvenea după lege pentru fapta săvârşită eşti chiar atât de 
sigur că fratele dumitale a meritat mai încape vorbă 
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Bâzâie telefonul. Nu sună normal. Bâzâie numai. Ca un 
bondar. E dat la mic. De nevastă-mea. Biata de ea! Ce grijulie! Nu 
ştie că, în ultima vreme, toate nopţile mele au o singură culoare. 
Albă. Se ridică. Din aşternut. Încet. Abia şopteşte: Alo! Mă 
menajează. Repetă. Puţin mai tare: Alo! Pe cine căutaţi? Tovarăşul 
Urseanu doarme. Da. E obosit. Munceşte prea mult. E extenuat. Da. 
Da. Cine sunteţi? Cine? Aha... Bine. Am să-i spun. Dimineaţa. Când 
s-o trezi. Noroc, tovarăşe. Clinc. Revine-n pat. Sunt tulburat. Dar nu 
vreau să mă dau de gol. Mişc un braţ. Alene. Apoi pe celălalt. Casc. 
Forţat. Îmi trosnesc fălcile. Şi mă dor. Mormăi. Nu deschid ochii.   
Te-a sunat. Vorbeşte tot în şoaptă. La telefon. Cine? (Întrebare seacă. 
Neutră). Unu’, Sutaşu. Sutaşu?! (Ca şi cum n-am auzit de-un 
asemenea nume). Îhî. Aşa a spus. Ce-a vrut? (Mă prefac nepăsător). 
Nimic grav. Tac un răstimp. Dar nu pot răbda. Totuşi...? (Am 
întrebat ca într-o doară. Simulând coborârea-n somn). Cică te 
cheamă. Am înlemnit. Întreb aproape ca adormit: Unde mă cheamă? 
La cece. Adaugă: Poate-ţi mai dă o medalie. Ar fi a treisprezecea. 
Chicoteşte veselă. Se-ntoarce cu spatele. Adoarme pe dată. 

 
a revenit fratele meu acasă târziu c-a stat o vreme şi la canal 

uitasem de dânsul complet nu-l mai recunoşteam într-atât îl 
maturizaseră învăţămintele căpătate acolo după asta nu ne mai 
confunda nimeni ca înainte şi parcă m-am simţit eliberat de-o povară 
străină 

 
Mă scotoceşte-n buzunare. Le întoarce pe dos. Ce mă-sa o fi 

căutând? Pistol? Manifeste? Mă-njură. De mamă. Dar nu mă simt 
ofensat. Ca şi cum nu pe mine... Pune totul alături. Pe banchetă. Uite 
brelocul. E incomplet. Îi lipseşte o cheiţă. Cea de la sertar. O fi luat-o 
ca să... Iată şi o fotografie. Color. E a ei. Îmi zâmbeşte. Năpârca! Şi 
eu care... Dobitoc credul! O socotisem confi... Loială. Luna şi 
premiul. Uneori de două ori. Plus de 26 ianuarie. De 23 august. De... 

 
e explicabil îl aud pe celălalt e explicabil să ţii atât de mult la 

autobiografie mă bucur c-aţi înţeles şi-mi daţi dreptate să ştiţi că 
fiecare literă a ei îşi luă avânt blondul e ruptă din fiinţa mea am   
scris-o cu eroism scrâşnind din măsele până la însâgerarea gingiilor 
episodul cu fratele geamăn cu care împărţisem în pruncie copaia la 
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umbra zarzărului în floare s-a convertit într-o putemică pată de 
lumină în biografia mea cu care mă mândresc 

iar aud o voce din-profunzimile-memoriei vorbeşte băiete  
ce-ai de gând în toiul nopţii însă scutur din cap şi revin 

dar nu mi-ai spus ce zice tatăl dumitale ehei de dânsul e legat 
alt moment important ascultaţi-mă să vă povestesc te-ascult cu mare 
atenţie fii fără grijă s-a îmbolnăvit bătrânul într-o primăvară timpurie 
şi mi-a cerut să-i aduc un doctor să-l vadă că el nu se putea ridica din 
pat dar eu n-aveam vreme de irosit cu probleme mărunte de familie 
aşa era atunci ne aflam în ofensivă în plin marş victorios şi pe mine 
mă târa şuvoiul revoluţionar nu mă puteam sustrage 

 
În încăpere e un singur om. Un bărbat. Stă cu spatele. 

Priveşte pe fereastră. E înalt. Masiv. Acoperă tot cadrul. Nu mi-a 
remarcat prezenţa. Îmi dreg glasul. Se-ntoarce. Mă cutremur, 
recunoscându-l. În birou, la el, n-apuci să intri de două ori. Aşa se 
zvoneşte. 

 
şi ce era mare lucru să chemi un medic dumneavoastră nu 

ştiţi dar se crease-n perioada aceea o atmosferă teribilă de suspiciune 
oficializată cu o reţea întreagă de informatori de profesie doctorii 
erau socotiţi în cel mai fericit caz mici-burghezi cei mai mulţi dintre 
dânşii proveneau din marea burghezie dezmoştenită li se intentau 
procese răsunătoare în lanţ şi era foarte riscant să intri în relaţii cu ei 

 
M-aţi invitat? Răspunsul întârzie. Omul plescăie. Nu. Nu   

te-am invitat. Păi... Eroare de interpretare. Eroa...? Atunci? Te-am 
adus. Asta-i altceva. Cu totul altceva. Ai avut escortă. Da. Aşa-i. 
Însoţitori. Mă rog. Numeşte-i cum vrei. Stai jos. Îl ascult. M-aşez. 
Întreb: Pentru ce...? Pentru ce m-aţi....m-aţi adus? Mă străpunge cu 
privirea. Are un rictus... Sunt timorat la maximum. Sunt de-a dreptul 
desfiinţat. Ce-mi.... Ce-mi ordonaţi? Scoate batista. O despătureşte 
cu pedanterie. Îşi suflă nasul. Clatină din cap. Nimic. N-am ce-ţi 
ordona. Se-aşează şi el. În spatele biroului. 

 
aş fi avut desigur posibilitatea să-l conving pe Mitică 

Avramescu intemistul să-l consulte şi să-i prescrie o medicaţie 
adecvată tatăl lui al lui Mitică fusese ceferist vechi lucrase la Paşcani 
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când cu aşa că din punctul ăsta de vedere nimeni n-ar fi avut motive 
întemeiate să-mi reproşeze şi Mitică ar fi venit eram buni prieteni 
jucam popa-prostu’ amândoi şi nu l-am bătut decât o dată şi atunci 
din neatenţie că nu-mi puteam permite eu aveam o origine socială 
beton armat ca a lui 

 
Suntem doar noi. Eu şi năpârca. Care pe care. Vâr dreapta-n 

buzunar. Degajat. Ca să nu-i dau prilej de bănuială. Îi surâd. Simt 
metalul rece. În podul palmei. Vântul şuieră. Ca turbat. Copacii se 
clatină. S-apleacă. Pân-aproape de pământ. Eu nu mă clintesc. Stau 
drept. Frunzele cad în vârtej. Peste noi. Mă izbesc. Cu duşmănie. Cu 
ură. Îmi şfichiuiesc obrajii. Până la sânge. Probabil mi-au intuit 
intenţia. Se adună în jurul nostru. Noian. Îmi ajung deja la genunchi. 
Rânjesc. Ridic încet mâna. Apoi, fulgerător, apăs! 

 
şi pentru ce n-ai făcut-o dacă dispuneai de un asemenea atu îl 

întrebă grasul pe blondul uscat la faţă dar gândiţi-vă şi 
dumneavoastră puneţi-vă în locul meu în cazul în care apelam la 
Mitică Avramescu şi se rezolva n-aş fi ratat eu cea mai mare ocazie 
de-a consemna în autobiografie o faptă care atestă fără dubii un înalt 
spirit de jertfă de sine 

 
Temutul personaj mă fixează încântat. Cine eşti? Abia-şi 

mişcă buzele. De nedumerire sunt buimac. Îmi rostesc numele. 
Mecanic. Cred c-am devenit stacojiu. O, nu! Ce nu? Nu poţi fi tu 
Urseanu. Ba eu sunt! Nu vă mai adu...? Exclus! E o mare confuzie. 
În capul tău. E o impietate chiar. El a fost un activist de marcă. Un 
revoluţionar autentic. Întreb bâlbâindu-mă: Des... Despre ci-cine  
vor-vorbiţi? Cum despre cine? Despre cel cu care îţi permiţi să te 
identifici. Despre tovarăşul Urseanu. Dar uitaţi-vă bine la mine! Eu 
sunt. Cum de nu mă recu...? Clatină din cap. Îşi suge buzele 
cărnoase. Îmi spune: Probabil că nici nu l-ai cunoscut. De vreme ce 
îndrăzneşti să te dai drept el. Sunt paralizat. Dânsul continuă: Dacă 
eşti... Dacă mai eşti cineva, altul ţi-e numele. Întreb năucit: Altul?! 
Atunci... Atunci care mi-ar fi...? Tu te-ai putea numi doar... Face o 
pauză. Îşi micşorează ochii, care devin două lame ascuţite. Întreb: 
Cum... Cum m-aş putea ...? Garoflid, vine răspunsul. Sar din scaun. 
Garoflid?! Strig: Nu! Zâmbeşte bonom. Mă temperează. Stai jos, 
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zice. E netulburat. Are vorba moale. Catifelată. Ori poate-i obosit. 
Cred, mai degrabă, că-i scârbit. Mă întreabă: Îţi spune ceva acest 
nume? Îl cunoşti? Mi-am uitat gura căscată. Adaugă: Nu eşti obligat 
să consimţi. Poţi nega. Însă cu probe. Cu argumente. Stăm nemişcaţi. 
Amândoi. Nici nu clipim. Ne cercetăm reciproc. E întocmai ca o 
pândă. Târziu, cobor ochii. Cedez. Îmi dau seama că-i inutil. Îngăim: 
Nnnn-are rost... Ce vrei să spui? Recu... Da. E nume... Mă apucă 
ameţeala. Mă sprijin… Cer puţină apă. Se ridică. Fără grabă. Poate 
vodcă? Stalicinaia. Nu! Am şi bitter. Îmi scutur capul. Vreau apă. 
Nici măcar sifon? Nu! Subliniez accentuat, cu o nuanţă de enervare 
involuntară: Apă, apă! Tresare. Oare de ce? Rămâne, o clipă, 
fixându-mă împietrit. Ce are de gând? Îi sclipesc iar ochii. Mi-ai dat 
o idee, zice. Ce fel de idee? Apă. Apă curată. Apă de fântână. Da, da. 
O să ai din belşug! 

 
nu dragul meu nu ratai nimic îl aud pe cel căruia i se confesa 

contrazicându-l cu delicateţe forţată nu ratai nimic pentru că asta nu 
era jertfă de sine cum o numeşti dumneata era tot o ofrandă evident 
tot o jertfă însă jertfă de altcineva apoi a completat scuturând nervos 
din cap nu sunt deloc deacord cu optica dumitale să ştii trebuia să 
profiţi de relaţia cu acel doctor Avramescu ori să-l soliciţi pe un altul 
cu orice risc să faci pe dracu-n patru şi să-l ajuţi într-o asemenea 
împrejurare grea într-o asemenea cumpănă pe cel ce ţi-a dat viaţă din 
viaţa lui lumină din luinină cum se spune la liturghie şi te-a crescut 
şi-apoi ocazii de a-ţi dovedi devotamentul fără de margini până la 
uitare de sine cum pretinzi că ţi se cere aveai să mai întâlneşti după 
aceea ehei zise spălăcitul rânjind neîncrezător cine ştie când avea să 
mi se mai ivească un prilej asemănător poate cu mama când o fi să 

 
Ţintisem din plin. S-a prăbuşit. Pe loc. Pe patul moale. De 

frunze veştede. Bluza i s-a descheiat la piept. În cădere. Un sân i-a 
ieşit în afară. Impudic. Dar ispititor. Ca întotdeauna. M-am uitat în 
jur. Nu mă văzuse nimeni. Doar el, Sutaşu. Cu capul pleşuv. Stătuse 
ascuns. Uitasem de dânsul. S-a apropiat de trupul mort. S-a aplecat. 
I-a desfăcut pleoapele. Cu două degete. Ca un expert. Unde-am mai 
văzut eu o asemenea scenă? Şi când? Ăla parc-avea barbă. Se uită la 
mine. Îl privesc întrebător, la rându-mi. Ridic din sprâncene. 
Încuviinţează din cap. Aşadar, totul e în ordine. 



204 

aşa că i-am spus părintelui meu pe nume nu conta tată n-am 
timp să mă ocup de dumneata mă cheamă istoria înainte de toate 
istoria cu i mare i-auzi goarnele cum răsună eu nici al meu nu mai 
sunt aşa să ştii eu aparţin în întregime revoluţiei mondiale şi trebuie 
să ţin cadenţa încearcă deci să te descurci singur cum oi putea 

 
A fost un om politic eminent. Profund devotat. A adus 

servicii uriaşe. Revoluţiei. Partidului... 
 
ehei cine ştie când avea să mi se mai ivească un prilej 

asemănător ehei ehei ehei poate cu mama când o fi să poate cu mama 
 
De ce vorbiţi la trecut? Pentru ce spuneţi „a fost”? Fiindcă 

tovarăşul Urseanu... Dragul, nepreţuitul nostru tovarăş Urseanu... 
Oftează. Ce-i cu el? Mă priveşte drept în faţă. Rosteşte rar. Ne-a 
părăsit. Îşi pleacă fruntea. Gest simbolic. De pioşenie. Un... unde s-a 
dus? Întrebare prostească, îmi dau seama. De parcă ar fi vorba de un 
alt ins. De al cărui destin aş fi, totuşi, interesat. Îmi răspunde, 
neaşteptat de simplu: A murit. În mine se surpă ceva. Brusc. Ca o 
detonaţie. Mi s-a creat, apoi, un vălmăşag în cap. De nedescris. E 
ilogic ceea ce aud. Dar, curios: mă prind. Mă prind în acest joc. Al 
absurdului. Mă detaşez, tot mai mult, de identitatea mea. Pun o 
întrebare neroadă. Cum? Cum s-a întâmplat? Răspunde interogativ: 
Eşti nerăbdător să afli? Ei bine... Un accident. De neînţeles. Stupid. 
Ce fel de acci...? Pricep că gura mea vorbeşte singură. Privirea i s-a 
ascuţi,t din nou. Trece prin mine. O simt fizic. Zice: Închipuieşte-ţi 
că s-a înecat. Înalţă din umeri. Într-o fântână. Sătească. O fântână 
asasină. Pentru că a mai înghiţit un om. Cândva. Mai demult. Simt un 
nod în gât. Tuşesc. Am frisoane. Îl văd cum vâră mâna sub tăblia 
biroului. Aud un bâzâit slab. Într-o încăpere alăturată. Pătrund, 
grăbiţi, doi bărbaţi. Vânjoşi. Seamănă leit unul cu altul. Parcă ar fi 
gemeni. Fiecare poartă aceeaşi mustaţă pleoştită. Sunt în treninguri. 
Vin direct spre mine. Întreb disperat: Penţru ce?! Petru ce?! 

 
ehei poate cu mama cu mama când o fi să 
 
Le face un semn mărunt băieţilor. Aceştia mă slăbesc. Vine 

în faţa mea. Îşi suge, iar, buzele. Cu voluptate. Vorbeşte: Aş vrea să 
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ştii un lucru. Are un glas domol. Chiar cald. Ca un bunic. L-am 
preţuit foarte mult. Pe cine? Pe tovarăşul Urseanu. Nu despre el 
vorbim? E o mare pierdere. Ireparabilă. Ne vom face datoria faţă de 
el. Îi vom cinsti memoria cum se cuvine. Ca unui erou al neamului. 
Se va bucura de ultimele onoruri. De cele mai înalte. Rezervate 
personalităţilor de excepţie. Îşi scoate batista. Îşi tamponează pomeţii 
obrajilor. 

 
barem a izbutit bătrânul în vreun fel să se descurce 1-am 

auzit pe bărbatul corpolent întrebându-şi partenerul de discuţie din 
nefericire pentru el a răspuns acesta nu s-a descurcat şi 

 
După fanfară, urmează camionul. Drapat în întregime. Cu 

catifea roşie. În părţi, două steaguri. Coborâte în bernă. Pe platforma 
camionului –  sicriul. Chiar pe mijloc. E înălţat pe un piedestal suplu. 
De peste doi metri. Îmbrăcat şi el în pluş. Tot roşu aprins. Între 
steaguri, domină portretul. Pe un panou uriaş. Fundalul e, de 
asemenea, sîngeriu.  

 
din nefericire pentru el nu s-a descurcat şi 
 
Undeva, în gloata amorfă, un tip pipernicit. Soarele i-a 

înroşit ţeasta lipsită de păr. Mărunţelul se aude chemat. În şoaptă 
şuierată. Nu dă atenţie. Bănuieşte că i se năzare. Dar şoapta se repetă. 
De două ori. Tot mai fermă. Mai imperativă: Sutaşule! 

 
ehei poate cu mama când o fi să din nefericire pentru el nu  

s-a descurcat şi nu s-a descurcat 
 
Se simte tras de mânecă. Întâi, discret. Apoi, smucit. Brutal. 

Sutaşule! întoarce capul. Ochii-i ies din orbite. E el. Se află lângă 
dânsul. Urlă oripilat: Aaaaaaaaaaa! Alămurile, însă, îl acoperă. 
Fanfara se tânguie. Jalnic. Vrea să stoarcă lacrimi. Omul se 
prăbuşeşte. Ca săgetat. Nimeni, însă, nu bagă de seamă. Toţi îşi văd 
de drum. Trec peste dânsul. Nestirigheriţi. Niciunul nu se poticneşte. 
De puţinătatea materială a trupului său. Nici n-o remarcă. 

Poate că... poate că nici n-a fost ceva în realitate. De altfel, 
procesiunea însăşi, acest monstru târâtor, are o existenţă îndoielnică, 
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incertă. E atât de neverosimilă, încât poate fi luată drept o nălucire, 
drept un fenomen ireal, fantasmagoric. Efect al unui miraj obişnuit 
pe-o asemenea caniculă. E o bizară fata-morgana. Care poate 
dispărea, în orice clipă, absorbită de neantul din care-a răsărit... 
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Echinox 
 

E întâia zi de primăvară. Nu ştiu în ce an suntem, dar că e 
cea dintâi zi a primăverii sunt sigur, pentru că, atunci când am ieşit 
din casă, am simţit în nări un miros puternic de iarbă crudă. Soarele 
mi-a sărutat obrajii, pe-o parte şi pe-alta – ca o mătuşă bună, care ne 
vine în vizită rar. I-am zis mamei: „Să ştii că asta-i prima zi de 
primăvară”. Mama nu mi-a răspuns, ori nu m-a auzit, ori n-a înţeles 
ce voiam să spun... Sau, pur şi simplu, era ocupată şi nu-i ardea să 
converseze cu mine despre vreme şi anotimpuri. 

Am ieşit, lăsându-mi cărţile şi caietele pe masă, pentru ca, la 
întoarcere, să mă pot apuca, uşor, de lecţii, şi am plecat la Culai, 
vărul meu, băiatul ţaţii Neacşa şi al lui nea Stan Nu mă grăbesc; ziua 
de azi e mai lungă decât cea de ieri, pentru că-i prirnăvară. Tot 
drumul, pe uliţă, soarele nu m-a pierdut din ochi nici o clipă. 

M-am urcat pe prispa casei şi l-am strigat pe Culai. Nu mi-a 
răspuns. Probabil că nu-i acasă, cine ştie unde l-o fi trimis maică-sa, 
ţaţa Neacşa. Poate după borş, la Vasilica lui Brânză, sau după ţaic, la 
cooperativă, să coacă colaci pentru fetiţa ei, care-a murit, în urmă cu 
14 ani, pe vremea când la noi, la mine şi la Culai, nu se gândea încă 
nimeni, nebănuindu-se că vom face, cândva, umbră pământului. Aş 
putea să intru, dar n-am chef să dau nas în nas cu mătuşă-mea, să  
mă-ntrebe ce face mama, dac-a terminat de spălat sau cât mai are. 
Auzeam, dincolo de uşă, în tindă, zgomot de vase, care nu se împacă 
între ele, şi am înţeles că ţaţa Neacşa le mai pune să se certe, din 
când în când, să-i mai treacă de urât, că de dimineaţă, până seara, 
numai cu ele-şi face veacul. Mai bine mă duc în ogradă, în spatele 
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casei, adică; nea Stan nu-mi pune, niciodată, întrebări, la care să nu 
pot răspunde. Pe tatăl vărului meu nu-l interesează decât un singur 
lucru: „Ce-a mai făcut nătărăul meu la şcoală?”. Şi, dacă e să fiu 
sincer, eu pentru asta vin, aici, în fiecare zi. Întrebarea lui e simplă şi 
eu am, întotdeauna, veşti proaspete, veşti calde, care-mi aburesc în 
cap, aşa cum o să aburească şi colacii ţaţii Neacşa, din care abia 
aştept să mănânc unul, să-mi frigă degetele şi să-l arunc dintr-o 
palmă-n alta, până s-o mai răci şi-oi începe să rup din el bucăţi mari, 
din care să izbucnească aburi albi, în vălătuci, de sub coaja atât de 
rumenă şi atât de gustoasă, de ţi se topeşte şi limba-n gură, dacă stai 
şi te gîndeşti mult la ea. 

Lui nea Stan, am să-zic că, ieri, când învăţătoarea l-a întrebat 
ce ştie despre balenă, Culai a răspuns că-i bună să întărescă gulerul la 
cămăşi. N-a râs nimeni de prostia lui, numai el a râs şi mi s-a făcut 
milă de văru-meu, pentru că nimic nu-i mai trist ca singurătatea 
omului care râde, care nu găseşte tovarăşi la veselia lui. Nea Stan 
aşteaptă de la mine să-i aduc astfel de veşti, de câte ori am ocazia, 
pentru ca el să-şi facă datoria lui de tată, să-l urechească şi să-l bată 
pe Culai cu cureaua, ca să nu le mai dea drumul să zboare în clasă 
gărgăunilor din capul lui. Săptămâna trecută, l-a bătut de două ori: o 
dată, pentru o notă de trei, şi altă dată, fiindcă l-a înjurat pe Nicu 
Melinte, băiatul brigadierului. Şi nu l-a înjurat de mamă, asta n-ar fi 
fost nimic, de tată l-a înjurat, adică de brigadier. Aici a fost greşeala 
lui. Şi tocmai asta l-a supărat pe nea Stan, că ştia el că brigadierul o 
să i-o coacă. După ce-l bate zdravăn pe văru-meu, eu aştept să-i 
treacă plânsul, îi dau batista mea, să-şi sufle nasul, apoi plecăm să ne 
jucăm, fiindcă el spune că nu poate sta, pe scaun, să-şi facă lecţiile, 
că-l doare curul, bătucit de curea. Într-adevăr, nea Stan e-acasă. 
Aleargă printre căpiţele de fân. Nu-mi vine să cred, dar e chiar el. 
Are, în mâini, o prăjină lungă şi eu credeam, la început, că vrea să 
sară, cu ajutorul ei, peste căpiţe. 

Am făcut constatarea foarte importantă că fiecare căpiţă de 
fân seamănă identic cu căciula ţuguiată, pe care-o poartă nea Stan pe 
cap. Nedumerirea mea e simplă: ori căpiţele fuseseră înălţate, clădite 
după modelul căciulii, ori treaba se petrecuse invers. 

Abia după un timp, am observat că nu e singur nea Stan, că 
are un partener de joacă: un câine. Unchiu-meu aleargă după el, 
fiindcă micul animal se dovedeşte mai isteţ şi mai iute de picior, 
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decât el. Când stăpânul ogrăzii îl caută într-o parte, el răsare în alta, 
ca un spiriduş. Nea Stan nu m-a văzut, încă. M-am aşezat pe-un 
butuc de tăiat lemne şi m-am rezemat de peretele casei. Abia-mi mai 
stăpâneam râsul, care mi se îngrămădea în gâtlej. Până la urmă, n-am 
mai rezistat şi am izbucnit în hohote. 

Nici când i-am atras atenţia cu râsul meu, nea Stan nu m-a 
luat în seamă. Şi-a continuat jocul lui ciudat, de-a v-aţi ascunselea. 
Nu le-ajungea spaţiul din jurul unei căpiţe, s-au întins la goană prin 
toată ograda. Până la urmă, unchiul meu, fratele mamei şi tatăl lui 
Culai, s-a oprit, o clipă, şi m-a străfulgerat cu o privire cruntă, de  
mi-am înghiţit, forţat, ultimele două hohote, adunându-le într-unul 
singur, încât eram gata să mă-nec cu ele, de parc-ar fi fost două 
ghemotoace de găluşte, lipite unul de altul, care-ţi dilată grumazul. 
Momentul acesta de încordare mi-a adunat mintea, care-o luase 
razna. M-am uitat atent la picioarele mici ale câinelui, care abia 
atingeau pământul, la botul mic, la întregul lui trup plăpând, care se 
aduna şi se destindea ritmic, ca un arc, şi mi s-a părut că-l cunosc. 

Am privit, deodată, cu seriozitate jocul, la care asistam. 
Intuiam că, în baletul acela al unchiului meu se ascunde ceva, care  
n-are nimic hazliu, ceva care-mi scapă. La concluzia asta am ajuns, 
văzând că micul meu prieten nu-mi acordă, nici el, vreo atenţie, deşi 
sunt sigur că nu m-a uitat. Se petrece ceva în perimetrul acesta îngust 
al grădinii lui nea Stan, pe care se-nalţă cele cinci căpiţe. Dispăreau 
când câte unul, când amândoi, după căpiţele de fân, în formă de 
căciulă. Mi se întâmpla să văd din nea Stan numai o parte (o mână, 
un picior, un umăr). Când îi vedeam, pentru o clipă, un picior, între 
ultimele două căpiţe, bănuiam că celălalt picior, mâinile, pieptul şi 
capul sunt împrăştiate în locuri diferite, în spatele celorlalte căpiţe, 
unde, fie că se odihnesc, refăcându-şi forţele epuizate, fie că aţin 
calea micului fugar. M-am convins că presupunerea mea e 
întemeiată, atunci când, într-o parte a curţii, am văzut capul lui nea 
Stan, acoperit cu căciula lui ţuguiată, urmărind, atent, câinele, în 
timp ce un picior alerga de zor, de unul singur, sărind ca la şotron. La 
un moment dat, o mână, care ţinea îndeştată prăjina, zbură pe 
deasupra fânului şi se opri, o clipă, să se odihnească, pe un vârf de 
căpiţă. Animalul trecu în goană, pe lângă mine. Ne despărţea doar o 
distanţă de doi paşi, nu mai mult. Nu m-a observat. Probabil că nici 
nu bănuia că-s acolo. 
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Am privit, atent, în ochii câinelui şi m-a trecut un fior. 
Pupilele erau, acum, atât de mari, că-i ieşeau din cap şi se scăldau 
într-o baie de spaimă. Am îngheţat. Am dedus că nici vorbă nu poate 
fi de joc, aici, că e un fel de goană nebună... Oare cu ce scop? 

Simt că mi se adună un cocoloş în stomac, care-mi creează o 
senzaţie acută de greaţă. Am uitat cine sunt, am uitat cine este omul 
acela mare, care poartă, pe cap, a şasea căpiţă, mai mică... o căpiţă de 
lână ţigaie, neagră ca sufletul unui drac. Nici când nea Stan s-a 
împiedicat de oiştea carului şi a căzut, cu picioarele-n sus, nu s-a 
născut, în mintea mea, dorinţa copilărească (sunt copil doar!) de a 
râde, de a face haz... 

Aşadar, animalul e fugărit. E un soi de hăituială, în cerc 
închis, care nu-i lasă câinelui nici o posibilitate de a scăpa de 
urmăritor. Ce vrea de la el? De ce nu-i deschide poarta, să-l alunge în 
uliţă, dacă nu-i convine că i-a intrat, nepoftit, în curte? 

Un schelălăit putemic îmi întoarce stomacul pe dos. E ca un 
plâns dureros, omenesc. Îmi apar în faţa ochilor două lăbuţe mici, 
care culeg lacrimile, ce curg şiroaie, din ochii câinelui. Îmi amintesc 
că, astă-vară, în jocul nostru de doi, de pe izlaz, în locul labelor lui de 
dinainte, apăruseră, clar, două mânuţe, cu degetele răşchirate, care se 
întindeau spre gâtul meu. Am sărit în picioare. 

– Adu furca de oţel! strigă nea Stan către mine. 
Are faţa congestionată şi plină de broboane, de parcă l-ar fi 

plouat cu stropi mari şi n-ar fi avut timp să se şteargă. Aşa cum se 
află, sub stratul acela de sudoare, mă îndoiesc că-i el, cu adevărat. 
Îmi pare un străin, care nu mă cunoaşte, un om venit aici de cine ştie 
unde, ca să fugărească un câine de cincizeci de ori mai mic decât 
dânsul. Sunt intimidat de porunca ce mi-a dat-o acest străin, cu ochii 
aprinşi, ca două vârfuri de buzdugan, înroşite de sânge, şi stau 
locului, holbându-mă la el, întrebându-mă ce vrea de la mine şi cum 
îşi permite să facă pe stăpânul în ograda singurului meu unchi. Şi-am 
fost şi mai uluit, când a repetat, de astă dată ca o somaţie: 

– Adu furca de oţel, n-auzi?! 
Nu eu am fost acela care a dus la îndeplinire porunca sa, jur 

că un altul, în locul meu, a alergat acolo, unde se afla furca, sprijinită 
de peretele din spatele casei, şi a întins-o spre palma lui lată cât 
lopata. 

Când omul primi furca, era sleit de puteri şi şedea, rezemat 
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de una din cele cinci căpiţe. Îşi ştergea sudoarea de pe frunte şi de pe 
obraji. „De ce nu mai aud plânsul câinelui?”, mă întreb.Vreau să-l 
văd: Ocolesc ultima căpiţă şi... eram gata să mă prăbuşesc într-o 
groapă adâncă şi largă, proaspăt săpată, din care ieşeau aburi diafani, 
abia vizibili. 

– Hooo! Fii atent! auzii în spatele meu acelaşi glas răguşit de 
oboseală, care-mi ordonase să-i aduc furca. 

O mână puternică mă apucă de umăr şi mă trase înapoi, cu o 
smucitură bruscă, chiar în momentul când simţeam că mă las în gol. 
Şocul acesta m-a readus la realitate şi-am început să judec. Nu 
ştiusem, până atunci, de nici o groapă în curtea unchiului meu. Cum 
apăruse aici? În fundul ei, îmi atrage atenţia o pată albă. Mă uit mai 
bine şi-l recunosc pe câinele meu. Stă ghemuit, cu picioarele dinapoi 
sub el, cu botul pe labele de dinainte şi, după modul în care i se 
mişcă, ritmic coastele, înţeleg că-i foarte obosit. Mă-ntorc spre omul 
rezemat de căpiţă şi vreau să-i cer lămuriri, dar o rază atinge, în acel 
moment, cele trei coarne ale furcii, aprinzându-le, pentru o clipă.  
Nu-mi vine nici măcar să gândesc ceea ce înţeleg eu că se petrece în 
ograda lui nea Stan, tatăl lui Culai. 

De la coarnele furcii, soarele a trecut la mine. Şi-a adus, în 
sfârşit, aminte de mine. 

– Ce zici, facem treaba? mă întrebă omul. 
Întrebarea era neutră, nimănui adresată, de-aceea nici nu    

mi-am bătut capul să-i pătrund înţelesul. M-am uitat atent la el. 
Făcea o muncă destul de complicată: înfăşura şi lega strâns, de o 
prăjină, coada furcii, cu o frânghie, lungind-o mult. Ca să strângă, se 
ajuta de dinţi, din când în când. 

– Ia ţine, cu nădejde, de-aici, să nu se desfacă! mi se adresă, 
de astă dată mie, cu o voce blândă, în care îl recunoscui pe unchiul 
meu, tatăl lui Culai, la care venisem, să-i spun ultima ispravă a 
băiatului lui, la şcoală. 

– Ce vrei să faci cu furca? l-am întrebat, în timp ce am 
apucat, între degete, un capăt de frânghie, care atârna. 

– O să vezi, îndată, mi-a răspuns el, aruncându-mi o privire 
cercetătoare, pe sub streaşina miţoasă a căciulii. 

– Vrei să-l omori? 
Era un gând, pe care mi-era teamă să-l exprim, ca să nu-l 

stârnesc, ca şi cum gândul acesta din capul meu ar fi fost în stare să 
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declanşeze o mare nenorocire. De astă dată, el se exprimă singur şi 
abia atunci mă temui, cu adevărat, nu de ceea ce intenţiona, probabil, 
să facă nea Stan, ci de forţa cumplită a acestui gând, care-mi ieşise 
de pe buze, fără voia mea. Degetele mi se încordară pe sfoară, se 
învineţiră, căpătând culoarea oţelului, din care păreau turnate. 

Aşteptam ca un arc întins răspunsul unchiului meu. Îi 
urmăream buzele, care plescăiau, se lăsau mângâiate de limbă, apoi 
rămâneau imobile. Deşi îndeletnicirea lui, la care eu îmi dădeam o 
contribuţie sârguincioasă, îmi sugera clar o anumită intenţie, speram 
ca el să spună că mă înşel amarnic, că n-are nici un gând rău. „Cum 
poate să-ţi treacă aşaceva prin cap, nepoate, când ştii prea bine că eu 
n-am ucis, în viaţa mea, o muscă măcar?!”, mă aşteptam să-l aud. 
Doamne, cât doream să mă pedepsească pentru bănuiala mea şi eu să 
nu mă împotrivesc, să mă las lovit, buşit în iarba, care abia mijea sub 
picioarele noastre, şi, în acest timp, înecându-mă în hohote de râs, să 
sărut mâna care mă bate şi să jur că, toată viaţa mea, am să-l iubesc 
ca pe Dumnezeu! „Pune mâna, să-l scot din groapă, că a căzut, 
sărmanul, şi se pare că-i şi rănit!”, mă gândeam că o să mă mustre. 
„De ce eşti aşa hain la suflet, că niciunul din neamul nostru n-a fost 
rău?!”. Ah, Doamne, ce prost am putut fi, cum am fost în stare să am 
astfel de păreri despre unchiul meu? 

– E turbat, înţelegi? răspunse, târziu, după care scuipă un 
crâmpei de sfoară, ce-i rămăsese între dinţi şi i se întindea pe buze. 

N-am înţeles, fireşte, fiindcă eu încă zâmbeam şi, când eşti 
vesel, nu poţi înţelege lucrurile serioase. 

– Am spus că-i turbat, repetă nea Stan, scoţând limba şi 
strâmbându-se de efortul pe care-l făcea, strângând nodul la sfoară. 

Ideea nu se putea lipi, în nici un chip, de mine. Ceea ce vrea 
să-mi spună el mi se pare că nu e pentru cei zece ani ai mei, că e ceva 
imposibil de priceput, cu dramul de minte pe care mi l-am adunat în 
cap, de când am apărut pe lume. Eu am venit, aici, să fiu vesel, să mă 
bucur de prima zi a primăverii, să mă joc cu Culai... 

Îmi apare, vag, în faţa ochilor chipul mustăcios al 
vânătorului, venit în curtea noastră, cu puşca aninată de umăr. E mult 
de-atunci, poate o sută de ani, poate mai mult... „E turbat, n-avem ce-
i face”, spune tata, tânguindu-se parcă şi mângâind părul mamei, în 
timp ce ea îşi tot ştergea ochii cu un capăt de pestelcă. Îl văd clar pe 
vânător, aprinzându-şi ţigara, cu o figură tristă şi refuzând paharul de 
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rachiu, care i-a fost întins: „Pentru o asemenea chestie, omul nu 
trebuie cinstit”. Şi tata a vărsat, peste prag, paharul şi a zis încet: „Să 
fie de sufletul lui Breazu”. 

Îmi vine să vărs şi nu mai am vreme să caut un loc dosnic. 
Nu-l las pe nea Stan să m-atingă. Vreau să mă chinuiesc şi-mi e o 
greaţă de parcă mă-ntorc tot pe dos. Îmi vine în cap o idee stupidă: 
grozav aş mai arăta, întors pe dos, aşa cum întoarce mama, de 
Crăciun, maţele porcului, ca să le facă trandafiri ori caltaboşi! 

Aud, venind de undeva, de departe, poate dintr-un vis, 
schelălăitul unui câine, un vaiet, care seamănă foarte mult cu ţipătul 
de spaimă al lui Visu, frăţiorul meu dintr-a-ntâia, atunci când vede, 
prin porumbi, o şopârlă verde, apropiindu-se de el. Întotdeuna râd de 
teama absurdă a lui Visu, râd cât pot de tare, ca să nu-l mai aud 
ţipând, râd cu părul ridicat, măciucă, în creştet, cu ochii ieşindu-mi 
din orbite, râd cu pielea buburuzată pe corp, întărită întocmai ca o 
foaie de cort. 

Mi-am adus aminte că am în mine o mare putere şi că sunt 
de fier! Cum de-am uitat un lucru atât de important? Simt cum mi se 
strecoară, printre pleoape, şi-mi alunecă, pe obraji, două bile rotunde. 
Le simt ca pe nişte mărgele grele şi le aud, căzând, lovindu-se cu 
putere de pământ şi găurindu-l. Pământul pârâie, la trecerea acestor 
părticele rotunde din trupul meu, dar nimic nu le poate opri din 
mersul lor. Simt în mine o ură fără margini şi vreau să distrug tot ce-i 
rău în lumea asta mare. 

Mamă, mama mea bună! Spune-mi, te rog, când se termină, 
odată, copilăria mea, că n-o mai pot îndura! 
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Amnezie 
 

Am fi trecut unul pe lângă celălalt, fără să ne luăm în seamă, 
dacă era după mine. El, însă, m-a observat şi mi-a tăiat calea. M-am 
bucurat din tot sufletul, pentru că-i singurul meu prieten, la care ţin 
mult. I-am întins mâna şi... Am rămas perplex: în momentul în care 
am vrut să-i spun pe nume, mi s-a blocat ceva în memorie şi am uitat 
cum îl cheamă. Surprinzându-mi, oglindită pe chip, această 
frământare, prietenul meu s-a mirat. 

– De ce te-ncrunţi? m-a întrebat el. Nu te bucuri că mă vezi? 
Doar tu spuneai că... 

– Ce vorbă-i asta? îi reproşez eu că a mers atât de departe cu 
bănuiala. Cum să nu mă bucur? Tu ştii doar că n-am pe altci... 

– Totuşi, nu cred că mă-nşel, a zis el, clătinând, neîncrezător, 
din cap. Nu pari sincer bucuros că m-ai întâlnit. 

Puteam, sigur, să născocesc ceva, cât de cât plauzibil, ca    
să-mi justific încnruntarea involuntară. În genere, oamenii sunt foarte 
sensibili, când e vorba de numele lor. Puteam, de pildă, să-i spun că 
mi-am amintit de o obligaţie foarte urgentă, pe care am neglijat-o, 
căscăuzenie care ar putea să aibă conse… Însă, în relaţiile cu el nu 
eram obişnuit să mă folosesc de tertipuri de acest gen. Aşa că, până 
la urmă, cu riscul de-a-l supăra, i-am mărturisit adevărul. 

– Te rog să nu mi-o iei în nume de rău, i-am zis. Se întâmplă 
cu mine un fenomen, pe care nu mi-l pot explica. Nu ştiu cum se 
face, că ţi-am uitat numele. Pân-acum n-am mai păţit una ca as… 

M-aşteptam să-l văd indispunându-se şi mă  pregăteam să 
suport suferinţa, pe care mi-ar fi produs-o tristeţea lui. Amicul meu, 
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însă, a fost cuprins, spontan, de-o veselie neînfrânată, de-mi făcea 
impresia că nu se mai poate opri. I se congestionase faţa, din ochi îi 
curgeau lacrimi şi, cu toate că mă îngrijora starea lui, contaminat, la 
rându-mi, m-am pornit pe râs, fără voia mea. 

– De ce faci haz? l-am întrebat, când m-am mai liniştit şi am 
fost în stare să rostesc câteva cuvinte. Ce, n-ai mai auzit de cazuri ca 
acesta, în care cineva…? 

– Să vezi, încearcă el să-şi domolească hohotele care-i 
clocoteau în gâtlej… 

Făcu o pauză, depunând un effort evident să se calmeze, se 
linişti, într-adevăr, eliberă, într-un oftat lung, o cantitate apreciabilă 
de aer, care-i prisosea în plămâni, şi continuă: 

– …Ştii de ce râd? Pentru că şi cu mine se întâmplă acelaşi 
lucru, frate! Şi eu sufăr, în acest moment, de amnezie şi nu ştiu cum 
te cheamă. Mă temeam ca tu să nu te super… 

Îl priveam năuc. Ciudat: eram doi oameni, care se simt 
puternic legaţi între ei, prin sentimente sincere şi trainice, dar nu-şi 
cunosc, unul, altuia, apelativul, atributul elementar de identificare. 
Mă uitam la dânsul, nu ştiam cum îl cheamă, cu toate acestea, îmi 
era, în continuare, foarte drag. Amândoi gândindu-ne la acelaşi lucru, 
ne-am îmbrăţişat, de parcă, în clipa aceea, ne-am fi revăzut, după o 
despărţire de mulţi ani. Ne-am aşezat pe bancă, în parcul din 
apropiere. Era o zi senină, cu un cer pe care nu se vedea nici urmă de 
nor; soarele încălzea, cu generozitate, firea şi păsările ciripeau, în 
preajma noastră, fericite. Un miros de tei stăruia în jur şi plutea în 
atmosferă o vagă senzaţie de ireal. Am vorbit mult, eram tentaţi să ne 
mărturisim toate nimicurile pe care, de obicei, şi faţă de noi înşine 
avem rezerve să ni le destăinuim, amintindu-ni-le. 

– Măcar spune-mi, se interesă amicul meu, e chiar atât de 
complicat numele tău, de-am fost în stare să... Cum te cheamă? 
Numai aşa, ca să înţe... 

– Ce te deranjează că nu-l ştii? îl întreb. Nu ţi se pare şi ţie 
că, prin asta, prietenia noastră nu este cu nimic afectată? 

– Desigur, aşa este. Sunt curios, însă, să ştiu ce-i atât de... 
Am vrut să-i satisfac dorinţa, dar mi-am dat seama, stupefiat, 

că şi numele meu îl uitasem. Amicul a făcut, iar, haz, molipsindu-mă, 
automat, şi pe mine. 

– Uită-te-n buletin, dacă ai ajuns până acolo, încât să nu ştii 
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cum te cheamă! mă îndemnă el, printre cascade de râs, cu o evidentă 
notă de ironie prietenească. 

Eram şi eu curios să aflu cine-s şi am început să-mi 
scotocesc buzunarele. Ghinion însă: îmi lăsasem portmoneul în 
hainele de lucru, de acasă. Un nou motiv pentru declanşarea, la 
amicul meu, a unui râs homeric, de aveam impresia că-i pocneşte 
ceva în coşul pieptului. Liniştindu-se, i-am cerut să-şi spună numele. 
Voiam să văd ce anume dificultăţi de pronunţare are, încât am fost în 
stare să-l uit. Amnezia funcţiona identic, la amândoi Şi aveam să 
constat că aceeaşi era situaţia, şi la el, cu buletinul: îl uitase-acasă. 

Toată tărăşenia ar fi durat, poate, mult, dacă n-ar fi apărut, la 
un moment dat, în capătul aleii, un individ cu un zâmbet familiar pe 
buze. Era o cunoştinţă comună, dar... 

– Aminteşte-mi, repede, cine-i ăsta, care vine spre noi, îi 
şoptesc, grăbit, prietenului. Îmi scapă numele lui şi n-aş vrea să-şi 
închipuie că eu... 

– Cum, nu-l ştii?! se miră el. 
– Ba da, însă, cum îţi spun, acum nu-mi amintesc. 
Amicul meu vru să rostească un nume, însă, pe loc, amnezia 

îşi spuse cuvântul, la fel de hotărâtor, şi bietul de el făcu o mutră aşa 
de caraghioasă, că iarăşi am izbucnit în râs. 

– Ei, iată-i împreună pe Mircea Voinescu şi pe Haralambie 
Mazilu, de parc-ar fi fraţi! ni se adresă, pe un ton jovial, noul venit. 

Am fost cuprinşi, dintr-odată, amândoi de o satisfacţie fără 
margini: în sfârşit, ne-am aflat numele! 

În clipa următoare, ne-am privit, însă, lung, nedumeriţi. Nu 
ştiam care din noi e Mircea şi care Haralambie. 
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Întâmplări neverosimile în spatele unei 
uşi secrete 

 
Marele noroc, pe care îl aveam până deunăzi cu nevastă-mea 

(pe lângă altele, mai mici, care nu intră, aici, în discuţie) era că, deşi 
vorbeşte toată ziua, fără întrerupere, îmi lăsa, totuşi, deschisă, din 
când în când (mai mult crăpată, decât deschisă), uşa spre mine 
însumi.Uşă pe care, cum cred că bănuiţi, mă strecuram fără ezitare. 
Pe-acolo, prin spaţiul acela îngust, neobservat, evadam uşurel într-un 
trecut din ce în ce mai puţin clar şi, prin aceasta, mai tentant. Aşa-i 
Tina, nu-i tace nici o clipă gura. Presupun că şi-n somn sporovăie 
întruna şi nu-i invidiez deloc pe partenerii ei de vis. Mă bucur, în 
taină, că pe mine nu mă visează niciodată; mi-a spus-o într-o zi: 
„Acolo, n-ai ce căuta! Lasă-mă, măcar în vis, să respir în voie!”. 
După care a râs cu poftă, cun îi e obiceiul, când consideră că m-a 
supărat cu ceva. 

În casa mea, deci, liniştea n-a rămas nici măcar aninată în 
crâmpeie, ca pânzele de păianjen, prin colţurile odăilor. Aşteptam, 
zile şi săptămăni în şir, să apară un asemenea moment (că nici nu 
bănuiam când avea să sosească). Şi mi-a dat Dumnezeu răbdare, cu 
carul! Trebuia să fiu foarte, foarte atent: fiind nefolosită, uşa scârţâie 
prelung, la cea mai mică atingere, de parcă s-ar fi văitat un 
muribund. Nici s-o ung nu puteam, că m-ar fi iscodit suspicioasă: ce 
mi-a venit, ce scop am, cui foloseşte unsul ăsta, atâta timp cât se ştie 
că uşa nu duce nicăieri?! 

Atunci, în acel moment mărunt, în acel minuscul bulgăre de 
vreme, pătrundeam, pe nesimţite, lipindu-mi burta de şira spinării, ca 
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să încap, şi evadam. Uite-aşa s-a întâmplat, ultima oară, săptămâna 
trecută... 

Am întâlnit-o, plimbându-se în parc, pe Aleea Aviatorilor, cu 
statura ei înaltă, maiestuoasă şi inaccesibilă. De parcă n-ar fi avut 
nici o legătură cu cele pământeşti. Aveam senzaţia că o ştiu de 
undeva; privind-o insistenţ, reuşeam chiar să capăt un soi de 
certitudine, că-i o veche cunoştinţă, ce-mi fusese, cândva, destul de 
apropiată, pe care numai din cauza unui lapsus stupid nu mi-o 
aminteam. Am avut, la un moment dat, impresia că-s gata-gata s-o 
identific. Dar numele ei mi-a dat târcoale prin spaţiul aburit al 
memoriei, de cîteva ori, pentru ca, apoi, să dispară definitiv. 

Căutam un indiciu. Aveam nevoie de cineva, care să m-ajute 
să mă dumiresc. La capătul aleii, pe zidul unei case de peste drum, 
atârna un telefon public. Era strâmb, se ţinea doar într-un cui, iar 
receptorul, scos din furcă, spânzura spre caldarâm ca un indicator 
bizar. Am reuşit, totuşi, să mă folosesc de el şi l-am sunat pe Sava. 

– Prietene, îi zic, am întâlnit, în parc, o fiinţă care mă bagă-n 
draci. Pe Aleea Aviatorilor. Ce mă sfătuieşti să fac ? Sunt frământat 
de o sumedenie de întebări, chiar de nişte temeri, de nişte 
presupuneri absurde. O iau razna, ce mai! Mă-ncearcă o nesiguranţă 
a propriei existenţe, nu ştiu dacă îţi dai seama cum vine asta.        
Mă-ndoiesc de mine, de autenticitatea mea ca prezenţă materială (că 
de prezenţa mea spirituală nu mai spun!) . Şi de faptul că, acum, 
vorbesc cu tine la telefon am ajuns să mă-ndoiesc. De-aia te-am 
sunat. 

A oftat ostentativ Sava în receptor. Bănuiesc că se săturase, 
până-n gât, de ideile mele trăsnite, care-mi veneau adesea-n minte. Şi 
cred că-l şi oboseam cu veşnicele mele nedumeriri. Cum nu 
pricepeam un lucru, hop la Sava! 

– Spune-mi cum arată femeia aceea, care-ţi tulbură ora ta de 
plimbare-n parc? m-a întrebat el, pe un ton didactic, întocmai ca pe 
un copil neştiutor, ca pe un elev dificil, care îţi creează, mereu, 
probleme. 

– În primul rând, e înaltă, îi răspund. Cu o jumătate de cap 
mai înaltă decât mine. 

– Ei, tocmai cu tine ţi-ai găsit şi tu să o compari?! Tu eşti 
pirpiriu, nu te vezi? 

– Uite, o privesc şi din locul acesta, cum merge. Are părul 
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blond, puţin închis, de culoarea mierii de toamnă. Şi pletele bogate şi 
frumos ondulate îi cad pe umeri şi pe sâni, ca într-o pictură de 
Rafael. După aparenţe, calcă pe pietrişul aleii, însă, în realitate, 
pluteşte, nu ştiu cum să-ţi spun... 

Şi-a dres glasul, înainte de a-mi da răspunsul, pe care-l 
aşteptam cu nerăbdare şi mi s-a adresat calm, bonom: 

– Dragul meu, pe aleea aceea se plimbă numai aviatorii, nu 
ştiai? Doar aşa reiese şi din numele pe care-l poartă, că e a lor. 
Alege-ţi şi tu o altă potecă, e simplu, ce, n-ai de unde? Parcu-i destul 
de mare. Ce ai tu cu aviatorii? De ce să te amesteci în ciorba lor? 

– Nu ştiu de unde-o cunosc, asta mă frământă, mi-e ciudă pe 
memoria mea! 

– De ce-ţi baţi capul cu întrebări inutile ? Poate ai zburat, 
vreodată, şi ai întâlnit-o în avion. 

– N-am pus, în viaţa mea, piciorul pe un aeroport şi ... 
– N-are rost, prietene, crede-mă, n-are rost nici discuţia asta 

a noastră, pe o temă care-i priveşte exclusiv pe aviatori. Scurt! 
Pricepi ce vreau să-ţi spun? 

– Şi ce mă sfătuieşti să fac acum? 
– Să-ţi cauţi de drum, asta să faci. Şterge-o, cât mai repede, 

de-acolo! Du-te-acasă şi te linişteşte. Scoate-ţi gărăgunii ăia din cap! 
Iar, după vreun ceas, vino la mine. Dacă vrei să ştii, am şi o surpriză 
pentru tine. 

– Zău?! 
Aşa am făcut. Mi-am aruncat o ultimă privire spre dânsa, am 

ridicat din umeri şi m-am dus. Apreciez mult sfatul lui Sava. 
Dar... altă nedumerire: drumul de întoarcere parcă nu se mai 

sfârşea, atât era de lung şi de întortocheat.Ce se întâmpla, de nu mai 
ajungeam? De ce atâta ocol, când, de fapt, parcul în care mă 
plimbasem ştiam că se învecinează cu ograda mea, că nu ne desparte 
decât un pâlc de câteva case? 

În mersul meu de înapoiere, am trecut, Dumnezeu ştie cum, 
pe la poştă, o clădire lată şi foarte scundă, ca o plăcintă pleoştită pe 
caldarâm, cu zeci de rânduri de trepte, la faţada dinspre stradă, pe 
toată lăţimea ei. Pe scările-astea, era adunată o mare mulţime de 
factori în uniformă, cu genţile burduşite atârnându-le în diagonală pe 
umeri. Stăteau atât de gravi şi de ţepeni, de parcă ar fi fost nu nişte 
pricăjiţi de poştaşi, ci un grup de generali, pregătiţi să primească 
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defilarea trupelor, după o bătălie victorioasă. Simţeam eu însumi o 
încordare în trup, o rigiditate, devenisem un ins acţionat de resorturi 
mecanice. Eram gata să pornesc, în pas de defilare, cu mâna la 
cozorocul şepcii. Aş fi făcut-o, dacă factorul meu de sector nu m-ar fi 
remarcat şi nu m-ar fi salutat, în felul în care o făcea întotdeuna, 
fluturându-şi mâna deasupra tuturor, cu zâmbetu-i larg, de sub 
mustaţa bogată şi zburlită ca o vrabie rebegită. 

După aceea, am trecut, tot fără să pricep de ce, pe lângă 
clădirea mare a băncii, unde, în faţă, şedea pe un scaun paznicul, un 
bărbat gras, cu figură de hipopotam. Trăgea, preocupat, dintr-o pipă 
cât un polonic. Fiindcă eram, în continuare, nelămurit în privinţa 
drumului încâlcit şi total necunoscut, pe care-l străbăteam, l-am 
întrebat pe el cât mai am până să ajung acasă. Mi-a răspuns cu voce 
de bariton: 

– O ţâră, numai o ţâră mai ai. Doar dacă n-ai de gând să 
zăboveşti la drăcoveniile-alea, de se-nvârt, m-a avertizat el 
ameninţându-mă cu degetul şi am înţeles că se referea la caruselul 
din Drăgaică. 

I-am promis, ca să-l liniştesc (fiindcă avertismentul mi-l 
făcuse cu o severitate care m-a cam îngrijorat), că nu mă voi abate, 
din cale, nici un pas şi i-am mărturisit şi de ce: am stabilit cu Sava să 
mă-ntorc cât mai repede-acasă. 

– Ai vorbit cu Sava?! se miră, cu o invidie nedisimulată, 
hipopotamul. Eu îl caut de o lună şi nu pot să-l aflu nicăieri. Vreau 
să-mi pună două măsele, în spatele ăstora, de se văd aici. 

Şi, căscând gura, îmi indică un loc gol, cu degetul, în gingia 
de sus. Doamne, ce gură enormă! În locul dinţilor albi, pe gingiile 
curbate se aliniau două şiruri de cuie groase şi ruginite, ca nişte 
caiele. Unui cui, care crescuse-ntr-o parte şi şedea înclinat în afară,  
i-am văzut şi floarea rotundă şi plată. În timp ce mă uitam, cu un 
sentiment nedefinit de silă, în gura lui neobişnuită, văzui că se mişcă 
omuşorul, din fundul gâtului şi, fixându-l mai atent, am băgat de 
seamă că este chiar un omuleţ, mai precis – un copil minuscul, care 
se chinuie, gâfâind, să se ridice; reuşind, în cele din urmă, să 
escaladeze nişte înălţimi vineţii, din cavitatea aceea întunecată, a 
luat-o, prudent, în coborâre pe limba lată, mai mult lunecând, decât 
păşind, ca pe un veritabil tobogan. 

– Hopa! a făcut micul pui de om, sărind pe genunchiul 
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paznicului. Merg şi eu cu tine, mi s-a adresat el, după care, dintr-un 
salt, a ajuns lângă mine şi mi-a întins mâna. 

Nu mi se mai părea, acum, nefiresc de mic, devenise un ţânc 
obişnuit, fără nici un strai pe dânsul. Era ca un îngeraş şi nu-mi era 
ruşine să-l ţin de mână. Trupul parcă-i strălucea. Lipăia, cu tălpile 
goale, pe asfalt şi eu zâmbeam, că nu ştiam de ce ţine degetele de la 
picioare răşchirate. Trecătorii îl priveau cu simpatie, câteva cucoane 
l-au şi mângâiat, în trecere, pe creştet. 

– Mergem la mine-acasă, i-am spus. Am nişte hăinuţe-n 
dulap, rămase de la văru-meu. O să-ţi vină bine, sunt convins. După 
aia, dacă vrei, mă-nsoţeşti la Sava. 

– Nu merg la Sava. E urât, are-un neg mare... 
– De când nu l-ai văzut tu pe Sava? mă interesez. 
– Cam de trei luni, îmi răspunde copilul. 
– Treaba ta, dacă nu vrei, ai să rămâi acasă. Dar să ştii că 

Sava s-a schimbat, de-atunci! Îi mai frumos. Sprâncenele i-au 
crescut, iar nasul, pe care-l ştiai ascuţit şi subţire ca o lamă, acum e 
cum nu se poate mai potrivit. 

Luându-ne, aşa, cu vorba, am ajuns, în sfârşit. M-am mirat 
că, în lipsa mea, gardul dinspre stradă crescuse, de nici cu         
mâna-ntinsă n-ajungeam la înălţimea lui. Se ridicase şi clanţa de la 
poartă, acum îmi ajungea în dreptul frunţii. 

– Ai văzut ce şmecherie? îl aud, alături, pe puşti, în vreme ce 
mă chinuiam să descui. 

Mă uit la dânsul şi-l văd făcând pipi, la rădăcina unui cireş 
înflorit şi copacul îşi scutura, enervat, coroana bogată. Petalele albe, 
desprinse, cădeau peste noi, ne troieneau ca într-o feerie, şi-aveam o 
senzaţie stranie de frig, ca şi cum m-aş fi aflat în plin decembrie 
bacovian. 

– De ce-ţi baţi joc de el şi nu-i dai pace? îl întreb pe copil, 
fără nici un reproş. 

– Avem noi doi o socoteală, tu n-ai de unde să ştii şi nu te 
amesteca! mi-a întors-o dânsul. 

În casă, la mine, era mare bairam. Vacarmul s-auzea încă de 
pe scări. Cel mai clar se distingea glasul neîntrerupt al Tinei, care-şi 
dădea silinţa să întreţină musafirii. 

– Hai, dragă, odată! Ce-ai întârziat aşa?! mă ia dânsa-n 
primire, încruntată. 
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– Dar de ce s-a adunat atâta popor aici? îmi exprim exact 
gândul cu care-am intrat. 

– Doar ţi-am spus: e ziua Carmeliei. 
– Care Carmelie? Nevasta tinichigiului din colţ? 
– Ce tinichigiu visezi? Orfana aia, care stă la Toader Vrabie. 

O ştii bine, c-am băgat de seamă că-ţi cam face ochi dulci. 
– Mie?! mă mir ofensat. Pe onoarea mea că nici nu ştiu 

despre cine vorbeşti. Ce, am ajuns să cochetez cu orfanele, s-au 
terminat toate fetele cu părinţi şi-au rămas ... Şi-n fond, îmi ies eu din 
pepeni, ce-are orfana cu casa noastră? De ce nu face deranjul ăsta la 
orfelinat sau la Toader Vrabie? Ar fi mai normal, nu? 

– Pentru tine-am făcut asta,ingratule! Am vrut s-o aduc aici, 
să te cunoască mai bine. N-am găsit-o, însă, nicăieri, nu stiu pe unde 
umblă. 

– Măi, ce grijă ai tu de nune! fac eu, amuzat şi ironic, o 
remarcă. 

– Doar n-o să stai toată viaţa burlac! îmi motivează Tina. 
– Nu-mi pasă, zic. Mie, dacă te am pe tine, îmi ajunge. 
– Ţie ţi-o fi ajungând, dar la mine nu te gândeşti? Eu îl am 

pe Mihai. 
– Oho! De el uitasem! 
– Da’ puştiul ăsta de pe unde l-ai mai cules? 
– Nu-ţi place? 
– E adorabil! Dar aşa, în puţa goală ... E ruşine, dragă! Ia 

uită-te ce şi-a găsit să facă! 
Băieţelul îşi trăsese un taburet, din bucătarie, în faţa cămării, 

se urcase pe el şi cotrobăia, de zor, în rafturi, vârându-şi năsucul în 
borcane. Arăta delicios, cu vârful nasului pătat de dulceaţă... Era 
foarte concentrat, în treaba lui, şi n-a remarcat când o domnişoară, cu 
codiţele-n lături, a trecut pe lângă dânsul şi i-a desenat, în grabă, cu 
creta, două ixuri pe fuduleţul bombat, unul, în dreapta, altul, în 
stânga. Gestul fetei a stârnit hohot printre meseni. A râs şi Tina, care 
şi-a scos batista din poşetă, a scuipat discret pe ea, şi s-a apucat să-l 
şteargă, cu grijă, după care, foarte natural, l-a sărutat, cu buzele 
ţuguiate, pe locurile curăţate. În momentul acela, mi-am adus, brusc, 
aminte că m-aşteaptă Sava. I-am spus asta Tinei. 

– Du-te singur, m-a învoit ea. Numai să nu te uite Dumnezeu 
acolo, cum se-ntâmplă deobicei. Aş merge şi eu, dar nu pot lăsa 
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lumea asta, nu-i frumos. 
– De ce zici să nu mă plimb pe Aleea Aviatorilor? îl întreb 

pe Sava, când îl văd în poartă. 
Purta, pe nas, o pereche de ochelari, cu lentile mari, 

întunecate, care-i confereau un aer misterios, de vrăjitor.      
Vazându-mă încruntat, mi-a zâmbit, ca să mă dispună. 

– Treci în casă, că te-aşteaptă! a ţinut să-mi destăinuie 
surpriza, pe care mi-o promisese (şi de care uitasem, în clipa aia), 
scoţându-şi ochelarii. 

Abia atunci am descoperit c-avea un neg cât o prună, chiar 
sub ochiul drept. Am intrat. Carmelia era, într-adevăr, acolo. Mi-a 
sărit în braţe, de cum m-a văzut, n-a mai avut răbdare să trec pragul. 

– Te iubesc, Mitule! mi-a zis ea, strângându-mă şi lipindu-şi 
obrazul de-al meu, după care s-a pornit să mă sărute ca o apucată pe 
gură şi pe ochi, că mă zăpăcisem. 

– Şi eu te iubesc, nu-ţi face probleme, mai încape vorbă! 
simt eu nevoia s-o asigur, izbutind, în cele din urmă, să mă sustrag 
avalanşei de afecţiune, care mă agresase. 

A râs cu gura ei mică, arătându-şi dinţişorii mărunţi, şi abia 
atunci am observat că-i complet goală, de parcă-n momentul acela ar 
fi vrut să intre-n cadă. Se mişca atât de degajat, ca şi cum nu ar fi fost 
nimic neobişnuit în lipsa ei de vestimentaţie. 

– De unde ştiai că o să vin aici? am întrebat-o. Tina a dat 
anume o masă, de ziua ta, trebuia să treci pe la dânsa, să-i zici barem 
mersi. 

– Ei, masă! Scârţ ! Ce-mi trebuie mie masă?! Mie tu îmi 
trebuieşti, băiatule! M-am plâns lui Sava, la telefon, că mi-e dor de 
tine şi nu ştiu de unde să te iau, şi el, drăguţ cum e, m-a invitat aici, 
asigurându-mă că o să vii şi tu. 

Umbla cu paşi de gazelă, de colo-colo, luând câte ceva dintr-
un loc şi ducând-l în altul, aparent fără rost, dar, observând-o mai 
atent, mi-am dat seama că făcea o treabă utilă. Cine-avea să-i 
aranjeze lui Sava toate aceste lucruri, dacă nu ea? Când a intrat el, 
Carmelia îmi şedea pe genunchi, cu braţele încolăcite după gâtul meu 
şi mă muşca, în joacă, de lobul urechii. Eu o ţineam, cu oarecare 
deferenţă, de după mijloc şi număram de câte ori clipeşte pe minut. 

– E timpul să discutăm serios, copii, aşa nu mai poate dura, a 
zis amfitrionul, aşezându-se în partea opusă a mesei. 
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– Să discutăm, de ce să nu discutăm, n-am nimic împotrivă! 
am fost eu, din capul locului, de acord cu el, sărutând-o pe Carmelia 
în şănţuleţul dintre sâni. Dar, înainte de toate, te rog să mă edifici ce-
i cu tipa aceea eterică, de pe Aleea Aviatorilor. 

– Ai fost pe Aleea Aviatorilor?! se miră fata, apucându-mi 
faţa-n palme, cu oarecare violenţă, şi privindu-mă de-aproape.Te-ai 
întâlnit cu ea? 

– Dar tu de unde-o cunoşti? mi-a venit mie rândul să mă mir. 
– Iubitule prostănel, mă alintă dânsa, netezindu-mi, cu 

palma, o şuviţă, care-mi căzuse pe frunte.Dar cine n-o ştie! Pentru ea 
s-a aruncat, duminica trecută, de la ultimul etaj al unui bloc, un băiat 
de 25 de ani, o mândreţe de bărbat. 

– Pentru ce s-a aruncat? 
– Cum pentru ce? N-ai auzit ce-am spus: pentru ea! 
– Tot nu-nţeleg! Aşa a dorit ea? I-a cerut dânsa să...? 
– Of, ce găgăuţă eşti ! S-a îndrăgostit lulea băiatul şi... 
– Păi, dacă toţi îndrăgostiţii s-ar arunca de la etaj, cine ar mai 

rămâne să facă copii? 
Eram mândru de cugetarea mea şi m-am uitat la Sava, să văd 

dacă l-a impresionat. El, însă, mă privea, întruna, cu condescendenţă. 
– Cineva mi-a spus că fata aia ar avea aripi, ştiai? Nici tu, 

Sava, nu ştiai? Da, băieţi, cică a fost văzută zburând. 
Abia după asta mi-am explicat mersul ei ciudat, parcă aerian. 

Numai că nu i-am văzut nici o aripă. Poate că n-am fost eu destul de 
atent. 

– Sava, zise, dintr-odată foarte serioasă, Carmelia, la tine-
aici se face curent, nu simţi? De unde-o fi venind oare? Ai vreo nişă, 
cumva, deschisă? 

Prietenul meu rămase, câteva clipe, ca prostit, uitându-se, pe 
rând, când la mine, când la ea. Era clar că ştie ceva, că ţine într-însul 
o taină. La un moment dat, şi-a fixat privirea asupra mea, cu o 
expresie enigmatică. 

– Da, ştiu, ştiu de unde vine, răspunse el rar, cu o părere de 
rău, pe care nu mi-o puteam explica. Eu aş închide-o, însă... Cum să 
spun... E aşa de frumos totul, acum, nu-i aşa? Dacă o-nchid, se 
termină... 

– Da-i curent, omule! Sări, la el, fata, ridicând vocea. Ce-i cu 
tine, te-ai scrântit? Ce poate fi frumos, atunci când te trage un 
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curent? Vrei, neapărat, să mi se scălâmbe gura, uite-aşa?! 
Şi Carmelia se strâmbă atât de caraghios, că toti trei am 

izbucnit în râs. Ea râdea cel mai tare, se zguduia de hohote, în braţele 
mele, şi se înroşise până-n vârful urechilor de satisfacţie c-a făcut o 
glumă gustată, reuşită. Îmi lăsa impresia că mi se înmoaie, pe 
genunchi, şi se face tot mai uşoară, devine imponderabilă. Sava a 
dispărut pe hol şi am rămas nemişcat, cu atenţia încordată, să aud 
cum închi... 

– Unde-s oamenii? întreb, vâzând casa goală. 
– Care oameni? mă contra-întreabă, mecanic, Tina, fără să 

dea nota interogativă cuvenită propoziţiei pe care-o rostise, 
concentrată cum era asupra lucrului. 

Cosea un nasture la un sacou. 
– Asta-i haina lui Mihai sau a mea? schimb eu vorba, 

renunţând să mai insist asupra primei întrebări: de vreme ce nu mai e 
nici un musafir, se vede treaba c-au plecat, ce altă explicaţie mai 
putea fi! 

Şi-a lăsat mâinile, cu lucrul, în poală şi a oftat greu. 
– De unde l-ai mai scos, iar, pe Mihai? mi-a zis. Tot mai eşti 

obsedat de ideea ta bolnăvicioasă? Cu el am terminat definitiv, şi ştii 
şi tu foarte bine asta. Am terminat, de cum te-am cunoscut pe tine. 
Este a nu ştiu câta oară, în ultimul timp, când îl amesteci pe el în 
treburile noastre casnice. Şi încă într-un chip atât de viclean, în 
aparenţă cu totul întâmplător şi – vezi Doanrne – fără absolut nici o 
intenţie. Ca să mă înghimpi pe mine în inimă! Eu nu-ţi reproşez ţie 
nimic, nu vezi? Nu-ţi zic nici de Carmelia, cu care ai scos atâtea 
fotografii, pe plajă, amândoi în nişte costume care – iartă-mă 
Doamne – parcă nici n-ar fi; oricum, puteau să şi lipsească, tot acelaş 
lucru era. Nici de prăjina aceea, care s-a făcut aviatoare sau 
însoţitoare de pilot ori stewardesă, cum dracu’ i-o fi spunând, care 
ziceai că-i desprinsă dintr-un tablou de Botticelli, de Rafael, nu mai 
ţin minte cum ţi se arăta ţie. Spuneai că ai, faţă de dânsa, un simplu şi 
nevinovat sentiment de admiraţie. Adoraţie, ziceai tu, „adoraţie 
estetică”. Dar, în realitate, te făcea să te fâsticeşti ca un adolescent, 
ori de câte ori aduceai vorba despre dânsa (şi-o aduceai destul de des, 
într-un timp, măgăruşule!). Şi mai ştiu că, pe asta, din urmă, cel puţin 
ai iubit-o cu adevărat. Dar eu sunt înţelegătoare, nu-ţi fac vreun 
reproş. Erai, pe vremea aceea, singur, n-aveai nici o obligaţie...     
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Te-nţeleg chiar sentimental, dacă vrei, adică sunt alături de tine, când 
suferi. Ai iubit-o, înainte de a intra eu în viaţa ta, n-o poţi scoate, ca 
la comandă, n-o poţi extrage din suflet cu cleştele, e la mintea 
cocoşului. Şi chiar e frumos, zău, te înnobilează când, amintindu-ţi 
de-o dragoste adevărată, sinceră, poate chiar mistuitoare, din trecut, 
te tulburi şi te doare, uitând, în acele clipe, cum e şi firesc, complet 
de mine, soţia ta. E atât de frumos şi atât de omenesc, încât îmi zic, 
uneori, că e nedrept să ne despărţim definitiv de trecutul sentimental, 
afectiv, de un trecut care face parte din noi, care-a fost, la rândul lui, 
prezent viu, poate mai autentic şi mai fierbinte decât cel pe care-l 
trăim în clipa respectivă. Aşa gândesc eu, însă, observ că tu mă 
tachinezi mereu şi, de fiecare dată, foarte subtil, făcând aluzie la 
Mihai, la prăpăditu-ăla, care n-avea nici o pretenţie, nu numai de la 
mine, dar nici de la toată lumea asta, în care a apărut, poate cu un 
secol prea devreme ori prea târziu. Nu voia decât să mă vadă. Mi-a 
spus-o chiar el, că nici nu visează să-ntemeieze cu mine o… 

– Ce te-a pălit să-mi faci, la ora asta, confidenţe atât de 
intime, jenant de intime? Mai ales că eu nu ţi le-am cerut! Uită-te la 
ceas cât e! Eu te-am întrebat doar… 

– Da, sigur, n-ai avut nici o intenţie, mieluşelule! Aşa ştii tu 
să-mi apari, întotdeauna, nevinovat. Şi-ţi iei un asemenea aer de 
inocent, încât pe toţi cei care nu te cunosc îi convingi să te creadă 
sincer. Şi ai succes! E ceva, aici, care-mi scapă mie, un lucru pe care 
n-am reuşit să-l înţeleg, probabil un secret de-al tău, că, uneori, chiar 
pe mine mă pui pe gânduri şi mă faci să mă înclin de partea ta… 

A renunţat să mai lucreze. E obosită, se observă. Dar ea şi 
obosită tot proaspătă e. Se ridică şi se-ntinde, înălţându-şi braţele   
ca-ntr-o figură de gimnastică, scoţându-şi, în acelaşi timp, pieptul 
înainte. 

– Hai să ne culcăm! Zise. Ne-am certat destul. 
Şi se porneşte, dintr-odată, pe râs, c-o poftă formidabilă, de-i 

sclipesc ochii, ca şi cum în ei ar arde, în momentul acela, nişte 
artificii. Iar nasul i se lăţeşte şi rămâne mic, mic de tot, fără nici un 
fel de proeminenţă, numai conturul e de el. Aşa face Tina. Cu ea, 
niciodată nu poţi ţine serios supărare. Discuţiile noastre 
contradictorii, cât ar fi ele de aprinse, se încheie, invariabil, cu acest 
hohot de râs, care parcă vrea (şi reuşeşte) să şteargă orice urmă de 
necaz, ce s-ar fi înfiripat în sufletul fiecăruia dintre noi. 
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– E târziu, spune, scoţându-şi ceasul de la mână, întorcându-l 
şi întinzându-i cureluşa, uşurel, pe masă, parcă să n-o şifoneze. Şi, 
mâine, dimineaţă, trebuie să fiu la Sava. 

– La Sava? o întreb mirat. Care Sava ? Şi ce să faci la el? 
– La doctor, la control! Ce te miri, doar ştiai. 
– Ce să ştiu? La control ? Dar ce ai? 
– Prostule, zise, aplecându-se spre mine şi apăsându-şi 

buzele pe gura mea. Dă-te mai la margine, ca s-avem loc amândoi. 
Of, ai rămas tot cu psihologia ta de burlac! Greu te mai acomodezi! 

Era un lucru, în toată povestea asta, care mi se ascundea şi 
nu ştiam ce anume. Făceam efort să mă concentrez, să-nţeleg, să-mi 
explic ce mă frământă, dar o ceaţă străvezie plutea parcă pe creier şi 
totul îmi apărea ca într-o ciudată nebuloasă. 

– Ştii, adăugă Tina, întinzându-se lângă mine, alene, şi 
înlănţuindu-mă cu braţele-i reci ca nişte reptile domestice, am visat, 
noaptea trecută – nu ţi-am spus – un băieţel aşa de drăguţ! Tare-aş fi 
vrut... închipuieşte-ţi că eu, chiar după ce m-am trezit, mă uitam în 
cameră, după dânsul, aşteptându-mă, ca o proastă, să apară din 
cămară sau de la bucătărie, de undeva. Am crezut că totul fusese 
aievea. Ce părere ai? Cum li se spune la oamenii care confundă visul 
cu ...? Da’ de unde vine curentul ăsta ? Tu nu-l simţi? 

– Nu simt nici un curent, ce-ţi veni! 
– Ai închis bine uşa de-afară ? Te pomeneşti că mi se 

scălâmbă gura, uite-aşa! 
Şi Tina se strâmbă aşa de caraghios! Dar mie nu-mi vine să 

râd defel, fiindcă asta îmi aminteşte de ceva... Nu ştiu de ce, în capul 
meu, e un vârtej şi vâd că peste scenele reale se suprapun, în mod 
bizar, nişte imagini care nu pricep de unde vin, poate din memorie... 
Da, cred că din memorie, căci îmi face impresia că le-am mai văzut, 
cândva, undeva. Aş vrea să întreprind ceva, ca să înlătur această 
peliculă străină, falsă, dar nu ştiu ce anume să fac. Tina, de pildă, e 
Tina, însă seamănă şi cu altcineva... 

– Am închis uşa bine, dragă, zic, spre a o linişti,      
apăsându-mi fruntea cu palma şi strângându-mi tâmplele. 

– Şi, totuşi, eu simt că, de undeva, pătrunde o undă de 
curent, nu mă-nşel. 

Se ridică de lângă mine. N-are nimic pe dânsa. Şi parcă, 
parcă am mai vă... Of, ce-o fi, oare, în memoria mea, ce s-o fi 
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petrecând, acolo, Dumnezeule?! 
– Aha, asta era! Bravo, domnule! Te plimbi, hai?! 
Nu-nţeleg ce vrea să spună. Eu stau întins în pat, nu mă 

plimb.Vine-aproape de mine, se apleacă şi mă priveşte iscoditor, cu 
nişte ochi care ba ar vrea să zâmbească, ba se forţează să fie severi. 

– Abia acum mi se clarifică mie nişte vechi nedumeriri. Iar 
te-ai strecurat, hoţeşte, pe uşa aia! De-acolo venea curentul. 

E fermecătoare, cu acest amestec ciudat de veselie şi 
supărare, care-o prinde foarte bine. Dar ce n-o prinde pe Tina?! 

– Şi eu, naiva, am crezut, atâta vreme, că uşa aceea nu duce 
nicăieri! Or, dacă e curent, înseamnă neapărat că dă undeva precis. E 
logic, nu? 

Nu ştiu ce să spun, sincer nu-nţeleg la ce face aluzie, dar mă 
stăpâneşte, fără voia mea, sentimentul culpabilităţii. 

– Taci, hai?! Nu spui nici un cuvânt! Biineee! Ei, lasă că n-o 
să mai evadezi mătăluţă, de-acum,puişorule! Aici e cuibul tău, nu 
aiurea. Am s-o încui bine, să vedem cum o s-o... 

Să mă bată Dumnezeu, dac-am înţeles ceva! A dispărut în 
hol. Jur că nu cheia am auzit-o, rotindu-se cu ciudă-n broască, ci mi 
s-a părut că ar fi tras cineva un oblon greu de fier, care s-a prăbuşit 
cu zgomot tunător. După care, s-a instalat o tăcere perfectă, chiar 
nefirească, de credeam c-am asurzit dintr-odată. Tina mă privea, din 
picioare, cu capul lăsat puţin pe-o parte, şi am dedus, după mutra ei, 
că-i e milă de mine. Nu pricepem, însă, de ce. 
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Fotoliul 
 
Pârtia era abia schiţată. Dacă trecuseră pe ea, înaintea 

noastră, două perechi de schiori. Era, de altfel, o oră destul de 
matinală şi toată noaptea ninsese. Ningea şi acum, ningea continuu şi 
urcuşul ne epuizase. Cred că şi alţii gândeau ca şi mine că satisfacţia 
coborârii pe schiuri nu va reuşi să compenseze greul urcuşului spre 
pista de antrenament. Eram obişnuiţi cu eforturile de acest fel, dar, de 
data asta, zăpada era prea groasă şi afânată şi ne fugea de sub tălpi, 
punându-ne în primejdie viaţa la fiecare pas. Fiecare-şi purta cu sine 
grija propriei persoane, nimeni nu vorbea, toţi păşeau încordaţi, 
atenţi la picioare, străduindu-se să-şi menţină echilibrul, ameninţat la 
orice mişcare. Teama unei posibile derapări, cu urmări dintre cele 
mai dramatice, era justificată. Pentru mine, frica se înfăţişa ca un 
personaj cu identitate clară. Vărul meu Neculai, un băiat foarte 
instruit – în care toţi erau convinşi că se conservă cele mai alese 
virtuţi ale familiei noastre, cu o vechime atestată de documente de 
peste 350 de ani, avea o vorbă, pe care n-o voi uita niciodată : 
„Teama – spunea el – e cea mai fioroasă fiiară”. Aşa că mie teama 
mi se prezenta ca o fiinţă monstruoasă, pe care imaginaţia mea 
bogată a conturat-o cu detalii foarte exacte. E explicabil – eram încă 
foarte mică. În notiţele mele personale, cuvântul avea sensul unui 
substantiv propriu şi-l scriam cu majusculă. Mai greşesc, câteodată, 
şi acum şi-l consemnez aşa în scrisori ori în alte documente obişnuite 
şi, atunci, sunt suspectată de incultură. Prefer aeeastă interpretare, e 
mai comodă şi nu mă obligă la explicaţii, pe care şi aşa nu le-ar 
pricepe sau nu le-ar crede nimeni, 
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Eram sigură că fiara aceasta e pe undeva, pe-aproape, nu 
puteam să-i identific locul, fiindcă n-aveam curajul să-mi ridic 
privirea din pământ. Trebuia să fie instalată într-unul din brazii 
încărcaţi cu zăpadă, pe lângă care treceam, cu privirea fosforescentă 
aţintită asupră-mi. De câteva ori, am fost tentată să caut ochii ei de 
pisică sălbatică, să-i înfrunt, însă, de fiecare dată mă clătinam şi cu 
greu mă redresam. 

Plecasem, de la club, uniţi, un grup compact, sudat, însă 
acum noţiunea de colectiv nu ni se mai potrivea. Nimeni n-avea 
răgazul să se gândească la cel de lângă el, sau la un prieten apropiat 
din echipă. Antrenorul însuşi recunoscuse că aveam un drum „al 
dracului” şi, uitându-şi principiile sale pedagogice, de-a ne insufla 
optimism, ne atrăsese, de câteva ori, atenţia să fim foarte prudenţi, la 
fiecare pas, sporindu-ne, astfel, involuntar panica. Nu se auzea decât 
zgomotul metalic, pe care-l făceau, în atingere, unele catarame de la 
rucsacuri. 

Într-o asemenea stare sufletească m-a surprins băiatul care ne 
depăşea plutonul, trecând pe lângă noi, exact pe buza prăpastiei. M-a 
uimit, la el, nu numai uşurinţa cu care urca, fără să gâfâie (cum 
făceam noi), ci cutezanţa sa de-a dreptul incredibilă. Spre deosebire 
de noi, oare ne consumam ultimele rezerve de energie şi ne 
supravegheam concentraţi înaintarea, el afişa o nebănuită rezistenţă 
fizică şi o siguranţă în mers neverosimilă. La el funcţionau parcă alte 
legi fiziologice şi morale, pericolul nici nu exista, oricum nu îl 
preocupa nici în cea mai mică măsură, dacă-şi permitea să meargă 
exact pe margine şi, în acelaşi timp, să se uite degajat la noi, la acea 
turmă de chinuiţi, pe care-o depăşea, şi să ne mai şi incite la vorbă. 
Era îmbrăcat destul de uşor pentru asprimea  gerului aceluia de 
început de februarie. Simţeam, în zâmbetul cu care ne cerceta un 
dispreţ discret, dispreţul sportivului de vocaţie faţă de nişte diletanţi 
neputincioşi. Aveam impresia că urcam de-o veşnicie şi că nu vom 
ajunge niciodată la cotă, unde, înainte de coborâre, ne gândeam la 
popasul reconfortant, de care aveam nevoie. Urcam, deci, nu cu 
gândul la exerciţiul dificil şi, sigur, plăcut – echivalent, în modul în 
care fusese conceput şi realizat, cu o competiţie de schi veritabilă – 
ci pentru odihnă urcam! Atât, numai să ne odihnim, să ne întindem 
pe zăpadă, fără să ştim de noi, sau să bem un ceai fierbinte ori o ţuică 
fiartă. Confundam, aşadar, scopul cu mijlocul, anulasem total ţelul şi 



231 

ne făcusem din mijloc un scop. Cine a trecut prin astfel de situaţii 
înţelege foarte bine curioasa noastră metamorfoză sufletească. 

Când a ajuns lângă mine, m-am oprit. Şi alţii făcuseră la fel. 
L-am privit. Tocmai fredona o doină cunoscută, căreia, într-un mod 
foarte original, îi imprimase un ritrn de sârbă. În dreptul meu, s-a 
oprit şi mi-a făcut cu ochiul – un gest cu totul neaşteptat. I-am 
răspuns cu un zâmbet de simpatie, dar cred că eram atât de obosită, 
încât zâmbetul îi părea jalnic. Nu ştiu de ce, când a pornit să-şi 
continue drumul, l-am salutat cu un cuvânt de care n-am uzat 
niciodată : „Ciau”, i-am zis. I-a plăcut, fiindcă, întorcându-se o clipă, 
şi-a destins faţa într-un zâmbet larg. 

– Te-aştept sus, mi-a spus. Coborâm împreună. Reluându-şi 
urcuşul, l-am privit cu admiraţie cum aproape aleargă, pe lângă 
„cortegiul” nostru. Ajunşi, în sfârşit, la punctul cel mai înalt al cotei, 
ne-am adunat grămadă. Unii cădeau pe spate şi rămâneau nemişcaţi, 
cu ochii închişi, şi numai după dilatarea ritmică a nărilor şi după 
obrajii aprinşi, aburinzi, deduceai că sunt vii. Eu m-am aşezat pe-o 
grămadă de zăpadă, care, după formă, promitea să fie o bancă. 
Înainte de-a mă lăsa, am încercat, cu palma înmănuşată, să mă 
conving cât e de moale stratul de nea. E un gest reflex, pe care-l fac 
în orice împrejurare similară. Confortul, ca noţiune luată în sensul 
său cel mai larg, îl asociam cu comoditatea mobilei, cu moliciunea 
pernelor şi canapelelor. În casa noastră, ţineam cel mai mult la un 
fotoliu foarte vechi, pe care şi tata îl apucase acolo, când se născuse 
şi căruia nimeni nu-i cunoştea provenienţa. Era singurul lucru care-
mi aparţinea exclusiv, din multitudinea obiectelor ce sufocau 
încăperile, împiedicându-mă constant de ele. Aşa-i şi ziceau ai mei: 
„fotoliul lui Rea-Sylvia”. N-am întâlnit ceva mai moale ca pernele 
sale. Când mă aşezam în el, întotdeauna râdeam de plăcere: fotoliul 
mă cuprindea parcă afectuos, mă îmbrăţişa protector. Nu inventez 
nimic, când afirm că această mobilă inertă, pe care ai mei de mult ar 
fi aruncat-o dacă nu mă împotriveam eu cu înverşunare, îmi părea un 
prieten apropiat şi statornic, cu care comunicam prin canale oculte. 
Îmi tratam, în mod sincer, fotoliul ca pe o fiinţă vie, ca pe un 
membru al familiei. În catifeaua sa, roasă pe alocuri până la urzeală, 
n-aveam sentimentul că mă pierd, că sunt dominată, dimpotrivă, îl 
stăpâneam, mă simţeam în el în siguranţă, tot aşa cum – probabil – se 
simte jocheul în şaua calului său de curse. Se realizase între mine şi 
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această vechitură uitată de străbunicii mei – prezenţă bizară, 
anacronică, alături de mobila „stil”, cu infatuarea ei feudală, şi de cea 
nouă, cu linii moderne, dar la fel de „distantă” şi „rece” – un fel de 
fuziune, pe care nu mi-o puteam explica (nici nu-mi băteam capul), 
dar pe care numai eu o simţeam. 

În copilăria populată de eroii basmelor lui Ispirescu şi 
Andersen. îl asemuiam cu acel cal jigărit şi slab, singurul în măsură 
să-l poarte pe voinicul cutezător spre tărâmurile pline de primejdii şi 
să-l salveze, în cele mai grele situaţii, prin care-l purta idealul său. 
Oricât ar părea de neverosimil, pe atunci îmi făceam vise inspirate de 
peripeţiile lui Făt-Frumos şi nu-mi plăcea rolul Cosânzenei. Mă 
confundam eu însămi cu flăcăul din poveste. Nu m-am imaginat 
niciodată prinţesă, cu toate că, fată fiind, era mai firesc aşa. Visul cu 
aventuri fantastice, în care eu întruchipam forţa bărbătească a celui 
mai viteaz dintre tineri, mi-l trăiam exclusiv acasă, fie cu ochii 
deschişi, aşezată în fotoliul meu, fie dormind în pat. Nu 
împrumutam, cum se întâmplă adesea, maniere băieţeşti. Nimic nu 
duceam cu mine în exterior, în lumea reală, nici chiar faţă de părinţi 
nu mă trădam. 

– Unde eşti, Ciau? am auzit un glas şi am înţeles că e vorba 
de mine. 

Ca să mă poată distinge printre ceilalţi, se urcase pe un 
bolovan de granit, sau poate pe un ciot de copac, nu ştiu ce era, căci 
mie nu-mi părea decât un uriaş bulgăre de zăpadă. 

– Sunt aici! i-am răspuns şi am vrut să înaintez spre el. 
– Stai, că vin eu la tine. 
Era un as al schiului. În numai câteva clipe, strecurându-se 

cu o îndemânare neobişnuită printre obstacolele vii, pe care le 
constituiau colegii mei de echipă, a ajuns în faţa mea. Avea o dantură 
superbă şi de sub şapca subţire şi cam uzată îi alunecaseră în lături, la 
tâmpla dreaptă, două şuviţe blonde. 

– Eşti ori neamţ, ori suedez, am presupus. 
– Nu ştiu. Am un arbore genealogic foarte incert. S-ar putea 

să fiu şi una, şi alta, în acelaşi timp. Cum te cheamă? 
– Rea-Sylvia, i-am răspuns. 
– Şi mai cum? 
– Vărzaru. 
– E clar. Eşti româncă get-beget. După nume, şi eu pot fi 
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considerat, fără dubii, român. Numai că, privindu-mi imaginea în 
oglindă sau în fotografii, cred că ai mei au făcut o şmecherie. 

– Ţi-au dat nume de român? 
– Închipuieşte-ţi! Îmi zice Viorel. Şi Nedelea. 
– Îmi pare bine. Original mod de a face cunoştinţă. 
Avea o mână mică şi foarte caldă, deşi nu purta mănuşi. 
– Hai să coborâm, mi-a propus! 
– Nu pot. Sunt cu antrenorul, formăm o echipă. 
– Nu vezi că toţi sunt nişte epave? Uită-te la ei, cum arată! 

Cum te mai poţi solidariza cu astfel de învinşi? 
Nu observase că şi eu arătam tot ca ei. Sau observase şi mă 

menaja?! Ce-l făcea să creadă că, pentru mine, urcuşul fusese altfel, 
decât pentru ei, mai uşor? Dacă nu mă auzeam strigată, şi eu m-aş fi 
întins pe bancă, la fel de epuizată ca şi ceilalţi. Sau poate aş fi intrat 
în cabană, să mă încălzesc, la o cafea sau un rachiu fierbinte. 

– Şi-apoi, până-şi revin ei din amorţeală, noi am făcut o 
cursă şi suntem înapoi. 

Adevărul era că mă temeam. Nu-mi ieşise din oase frica, pe 
care o purtasem cu mine, pe marginea acelui abis alb, în care, atât eu, 
cât şi oricare din coechipierii mei, puteam să ne prăbuşim. Pârtia de 
schi, deşi nu prezenta acelaşi pericol (era destul de lată, ca să fim în 
siguranţă), avea o mulţime de obstacole. Intuind motivul real al 
reţinerii mele, el mi-a hotărât: 

– Mergi cu mine, n-ai de ce te teme! Dacă vrei, te ţin de 
mână sau te remorchez. Cred, însă, că e mai bine să fiu la câţiva paşi 
în urma ta. Haide, caramba! 

N-am mai avut timp să chibzuiesc, m-a împins, din spate, şi 
m-am trezit lunecând pe panta special amenajată pentru 
antrenamente. În loc să simt un şoc de frică, nu ştiu de ce am fost 
stăpânită, dintr-o dată, de sentimentul tonic al certitudinii. Cu câteva 
căderi uşoare, spectaculoase, de care arnândoi am făcut haz, am 
parcurs, într-un timp record, cei câteva sute de metri, pe care-i 
măsura pârtia. Nu mă recunoşteam, mai precis, nu-mi re-cunoşteam 
stilul (pentru că aveam pretenţia, ca orice diletant, că trebuie să-mi 
caut şi să-mi cultiv un stil al meu, lucru subliniat, adesea, de 
antrenor, în orele de pregătire). Eram alta, parcă mă îmbătasem, deşi 
n-apucasem să-mi realizez ideea de-a sorbi o cinzeacă de rachiu fiert. 
Realmente nu-mi păsa de nimic. Am ajuns chiar înaintea lui jos şi l-
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am aşteptat. 
– Fantastic! s-a mirat. Ai stofă de campion, să ştii ? Eu 

credeam că am de-a face cu o elevă începătoare, îmi rezervasem 
plăcerea de a-ţi preda abecedarul şi, când colo, iată-mă în faţa unui 
maestru! 

– Eşti foarte drăguţ, i-am mulţumit pentru neaşteptata şi 
măgulitoarea lui apreciere şi, îmbrăţişându-l, într-o pornire pe cât de 
spontană, pe atât de firească, l-am sărutat, fără să roşesc măcar, fără 
să gândesc că gestul meu era cam exagerat faţă de un băiat pe care 
abia-l întâlnisem. 

El, însă, s-a împurpurat şi, fiindcă trebuia să spună ceva, să 
nu lase impresia că îndrăzneala mea l-a amuţit, mi-a făcut cel mai 
banal compliment posibil: 

– Eşti frumoasă, ştii? 
L-am iertat pentru lipsa lui de imaginaţie şi l-am privit cum 

se reazemă de un brad, evident tulburat. Din coroana încărcată de un 
caier mare de vată, orbitor de albă, au plutit, deasupra noastră, într-
un balet fermecător, o mulţime de fulgi mari. 

În ziua aceea, aveam programul cel mai lung de antrenament 
din iarna respectivă: 6 ore, adică opt coborâri, concepute ca un fel de 
concurs, cu punctaj în regulă. Eu, cu noul meu însoţitor şi instructor, 
am realizat 12 coborâri. Şi, deşi n-am participat la competiţia 
echipei, mi-am dat singură calificativul cel mai mare. Acolo, abia 
acolo şi atunci am avut prilejul să-mi cunosc stilul real, ceea ce nu 
însemna puţin lucru pentru mine, care mă socoteam o diletantă fără 
pretenţii. Am vorbit multe; mai ales, în timpul coborârilor, când 
atingeam o viteză pe care, în gând, o numeam „cosmică” şi în 
scurtele popasuri, de la „cap de linie”. Parcă ne cunoşteam de când 
lumea. Când ne-am despărţit, în cele din urmă, am băgat de seamă 
că, în afară de nume, nu ştiam nimic despre el, că nimic esenţial, 
privitor la identitatea noastră nu ne spusesem. 

– Ciau! mi-a zis. Eu mai fac două curse, până se-ntunecă de-
a binelea. 

M-am reintegrat în convoi şi am pornit spre autobuzul care 
ne-aştepta jos, în şosea. 

— Nu prea ai respectat disciplina, Rea-Sylvia, mi-a reproşat, 
blând, antrenorul. Dar mi-a plăcut cum schiezi. Ai stil, să ştii ! 

După vreo zece metri parcurşi, m-am întors, mi-am fluturat 
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mâna deasupra capului, i-am strigat acelaşi „ciau”, cu care el mă 
botezase, şi l-am privit cum îşi relua urcuşul, cu o uşurinţă de fulg. 
Colegii mei erau, într-adevăr, demodaţi rău. Cu imaginaţia mea 
disponibilă, aveam impresia că le aud scârţâiturile genunchilor şi ale 
coapselor. N-a trecut mult şi, mergând în ritmul lor, le-am 
împrumutat uşor oboseala şi am început să gâfâi. 

Îmbătrânisem şi mă gândeam la fotoliul meu drag, care m-
aştepta. 
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Alea iacta est 
 
Întâi s-a iscat un zvon, precum că ar fi avut loc, în oraş, o 

invazie de guşteri. Se-auzea, într-adevăr, un soi de şiuierat ciudat şi 
chiar se distingeau, dacă-ţi forţai puţin auzul, fragmente disparate de 
cuvinte şuşotite purtate de vânt. Numai atât fusese, iniţial, circulaţia 
zvonului, asotiată cu şuieratul acela nelămurit, care putea reprezenta, 
la o adică, fie glasurile unor oameni răguşiţi ori vorbe anume rostite, 
în taină, fie – de ce nu simple închipuiri ale unor inşi cu exces de 
imaginaţie, închipuiri colportate şi ele de imbatabila şi ne-adormita 
gură a târgului. Că, în realitate, nimeni nu descoperise o coadă, 
măcar, de şopârlă pe undeva. 

Unii au răspândit ideea (care-a căpătat, neverosimil de uşor, 
credibilitate) că aceste mărunte reptile s-ar afla sub influenţa unor 
forţe oculte şi ar avea misiunea miraculoasă de a se metamorfoza, de-
a lua înfăţişare de om, întrupându-se în cei care se nimeresc în 
preajma lor. Aşa interpretau dânşii faptul că aceia care, până mai ieri, 
le fuseseră prieteni devotaţi, deveneau, peste noapte, insensibili, 
amnezici, apatici sau chiar vrăjmaşi declaraţi. Tot aşa îsi explicau 
pentru ce nici o sopârliţă din astea – măcar un puişor abia ieşit din 
găoace – n-a scos capul la vedere nicăieri, cât îi  oraşul de întins. 

Şi mai era o curiozitate: nu se ştie datorită cărui fapt, lumea 
socotea că există o relaţie directă, pe de o parte, între aceste 
elemente, care aprindeau fantezia amatorilor de fabulaţii, alimentând 
o stare de încordare colectivă, şi, pe de alta, apariţia insolită a 
alergătorului. Alergătorul era un tânăr necunoscut – oricum străin de 
oraş –, cu ochii de culoarea guşterului, adânci, totuşi şi deosebit de 
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expresivi, cu bustul gol (de fapt, numai în şort), cu un trup armonios 
clădit. Străin, care, la o anumită oră de seară, într-un moment tainic, 
tulbure, când ziua şi noaptea îşi predau, discret, una, alteia, ştafeta, 
putea fi zărit cum aleargă fară efort, într-un ritm uniform, întocmai 
ca la un antrenament de rutină, pentru menţinerea condiţiei fizice. 
Urca, astfel, panta uşoară a şoselei şi pătrundea în parcul 
dendrologic, din preajma ruinelor castelului medieval, situat la 
marginea oraşului. Intra în parc, dar nu prin aleea principală, ci 
printr-o potecuţă lăturalnică greu de observat, mascată de o vegetaţie 
sălbatică. De unde a apărut acest personaj, dincotro venea el, nu ştia 
nimeni cu adevărat (că supoziţii erau cu duiumul!). Numai acolo-l 
puteai descoperi, dacă aveai şansa să te nimereşti în zonă, în 
momentul sosirii sale, moment care nu putea fi ghicit exact. 
Afundându-se în desiş, dispărea imediat printre copaci şi arbuşti. 
Pierea. Unii susţineau că ar intra în tulpina unui mesteacăn suplu, cu 
statură melancolică, de adolescent, pe care, în timpul zilei, î1 
cercetau, cu interes, grupuri de tineri: se-nvârteau în jurul lui, îl 
pipăiau, bocăneau cu degetele în coaja albă, strălucitoare, puneau 
urechea pe crăpăturile scoarţei şi ascultau ca vrăjiţi freamătul 
frunzişului, în care se pretindea că s-ar distinge şoapte inteligibile... 

Legătura pe care lumea o făcea între izvodirile privitoare la 
micile târâtoare şi tânărul şi misteriosul alergător nu erau cu totul 
întâmplătoare. Pe şortul băiatului, de-o parte şi de alta, pe şolduri 
adică, era desenată (sau cusută) câte o şopârlă, pe care poate n-ai fi 
observat-o dacă nu-ţi furau privirea şi ţi-o reţineau insistent ochii 
aprinşi, de parc-ar fi fost vii, ai reptilei, sclipind cu reflexe de jar sau 
de briliante. 

Aşadar, acesta a fost începutul istoriei. După care a urmat o 
întâmplare şi ea la fel de incertă. 

Deşi ferm decis, în urma unei îndelungi perioade de 
chibzuinţă, în faţa cutiei poştale, Manea, fără voia lui, a avut o 
ezitare, care n-a durat decât o măruntă fracţiune de secundă. Atât. 
Dar a fost de ajuns ca să-l îngrijoreze pe băiat: un semnal alarmant – 
prima manifestare de nesiguranţă, de şovăială din ultimul timp. Şi el 
de asta s-a temut cel mai mult – de apariţia neaşteptată a unui 
moment de slăbiciune, de cumpănă. Foarte curios e că, în clipa când 
a avut senzaţia aceea de incertitudine, concomitent deci cu ea, în 
imaginaţie i-a apărut – ca şi cum ar fi fost aievea, cu o claritate fără 
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cusur – trupul încolăcit al unei şopârle, cu privirea fosforescentă. 
Imaginea n-a durat nici ea mai mult decât îndoiala tânărului.                      

Cutia poştală, aninată strâmb de peretele depozitului de 
tutun, vopsită strident într-un albastru ţigănesc, a tresărit parcă şi ea, 
ca şi cum i-ar fi detectat abia perceptibila şovăială din braţ şi s-ar fi 
speriat. 

Şi, totuşi, hotărârea, odată luată, trebuia dusă la capăt, ca 
orice datorie de conştiinţă. Aşa gândea el. Cu fălcile încleştate, cu o 
mişcare smucită, exagerată şi inutil energică, Manea împinse plicul 
în deschizătura îngustă. Scrisoarea dispăru în dosul clapetelor 
acelora, aducând, oarecum, cu o claviatură; clapete care, căzând la 
loc, scoaseră un ticăit sonor. 

Alea iacta est! 
Se depărtă, în grabă, cu paşi apăsaţi (avea nevoie de un astfel 

de exerciţiu de autosugestie), atât de apăsaţi, încât simţea tocurile 
pantofilor înfigându-se în asfaltul înmuiat de caniculă. Era foarte 
cald, la ora aceea, aveai impresia că pe cer nu străluceşte un singur 
astru, ci sunt doi. Se aflau în oraş şi dintre aceia care pretindeau că 
văd mai mulţi, chiar şi-i arătau cu degetul, numărându-i în faţa unor 
grupuri de gură-cască. 

Aşa cum mergea, lui Manea îi stăruia în minte ezitarea de 
adineaori, pe care nu şi-o putea motiva sieşi. Şi, în timp ce-l 
preocupa această nehotărâre independentă de el şi inoportună, 
aceeaşi şopârlă mică revenea constant şi şedea nestingherită într-un 
colţ al imaginaţiei sale, ca pe un ecran minuscul, până ce el îşi 
schimba gândul. 

N-avea de ales. Nu se mai întreba dacă-i legitim sau nu ceea 
ce şi-a propus să întreprindă. Una – că faptul era, de-acum, consumat 
şi, a doua şi cea mai importantă motivaţie – numai el cunoştea 
secretul. El şi – fireşte – Radu, care era implicat direct; făptaşul, cum 
s-ar spune în termeni de specialitate. Or, oamenii trebuiau neapărat 
preveniţi. Şi cine altul putea s-o facă? Dacă ar fi fost să rămână 
impasibil, să se facă a nu şti nimic, cum (sigur !) i-ar fi recomandat 
orice prieten, nu numai că şi-ar fi pierdut respectul faţă de sine, dar 
urmările, proporţiile consecinţelor acestei laşităţi el le vedea a fi 
imprevizibile. În aceşti termeni alarmanţi i se prezenta lui Manea 
situaţia în care se considera profund şi irevocabil antrenat. 

Urcă dintr-un salt în autobuzul care tocmai sosise în staţie. 
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Puse palma cu mărunţiş pe pupitrul îngust din faţa taxatoarei, dar 
femeia rămase cu privirea fixată de chipul lui, ezitând să-i elibereze 
biletul de călătorie. 

– Cum? întrebă ea mirată şi cu o notă de îngrijorare parcă. Să 
vă dau bilet de opt lei? Mergeţi... acolo?... 

– Bineînţeles, răspunse el simplu, după care întrebă, la 
rându-i: 

– Şi ce-i cu asta? 
– Nu... nu vă e teamă? 
Nu răspunse. O privi lung, inexpresiv şi-n clipa aceea parcă 

pe sine se scruta, spre a descoperi dacă nu cumva îl încearcă fie şi un 
vag sentiment de frică. Acest scurt dialog cu casiera îl determină pe 
Manea să se reintegreze în realitatea din care, muncit de gânduri, 
evadase şi să revină la prezentul concret pe care-l trăia. 

Toropiţi de caniculă, puţinii pasageri din acel ceas, aşezaţi în 
scaune, agitau în faţa nasului obiecte uşoare, după cum avea fiecare 
la îndemână: o foaie de ziar, un petec de hârtie de ambalaj, o batistă 
(şi aceea udă de transpiraţie)... Pe unul din locuri, o femeie 
corpolentă, cu părul argintiu adunat, deasupra capului, într-un coc-
turn, mişca ritmic poşeta umflată şi greoaie. 

Pe o bancă alăturată, creând parcă voit un contrast amuzant, 
o fată subţire, cu umeri înguşti, privea absentă pe fereastră, atingând 
cu vârful nasului sticla prăfuită pe dinafară, în care se oglindea vag o 
porţiune dintr-un obraz încărcat de coşuri. 

Cursa se opri supărător de brusc. Nu coborî nimeni şi Manea, 
cum avea privirea îndreptată spre uşa din faţă, se întrebă ce rost 
avusese această staţionare violentă. Înaintă câţiva paşi, pe culoarul 
liber, fără nici un motiv, exclusiv din nevoia de a face ceva. 

Trecu, aşa, un timp, în care Manea medita, preocupat de 
eventualele efecte ale actului său riscant, dar în cugetul lui se 
considera deplin împăcat cu sine şi n-avea, deci, ce să-şi reproşeze. 
La un moment dat, se simţi apucat de braţ de către cineva aflat în 
spatele său. Era un gest domestic, blând. Totuşi, atingerea aceasta îl 
fălcu să tresară involuntar. „El este !”, îşi zise automat. Respiraţia i 
se acceleră şi se încruntă înciudat că nu mai e stăpân pe propriile-i 
reacţii. În altă conjunctură, ar fi fost sigur că-i mâna unui prieten. 
Numai că, acum, dincolo de calmul aparent al degetelor, care-i 
încleştară braţul, lângă încheietura cotului, Manea ghici, fără 
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dificultate, o nuanţă fină de încordare, de parcă, în locul falangelor, 
insul ar fi avut turnat oţel sub pielea moale şi caldă. N-avea curajul 
să se întoarcă spre cel ce-l apucase de mână (slăbiciunea, se vede 
treaba, devenise cronică). Palma străină continua să se odihnească pe 
braţul său. Încet, degetele începură să-l apese, apoi, strângându-l şi 
eliberându-l ritmic de câteva ori. I se transmitea un gen subtil de 
mesaj, pe care dânsul trebuia, i se cerea să-l decodifice. „Ce faci, 
amice, nu te-ntorci spre mine?! interpretă Manea semnalul. Nu vrei 
să mă vezi ?”. 

„E clar că am intrat în zodia slăbiciunii! gândi el fulgerător. 
Ce se petrece, oare, cu mine de nu mă mai recunosc?!”. Hotărârea a 
fost rapidă: se-ntoarse brusc. Atât de iute, într-un gest atât de smucit, 
încât simti o usoară ameţeală şi o perdea de voal semitransparent i se 
aşternu peste ochi pentru câteva clipe. Aşa că, în primul moment, 
celui ce-şi vârâse faţa în ceafa lui Manea nu-i desluşi decât dantura 
lată, de un alb strălucitor, ca într-o reclamă ieftină pentru pastă de 
dinţi; încetul cu încetcul, apărură, pe rând, bărbia şi nasul, apoi ochii 
verzi şi adânci, care-l tulburau, inexplicabil, întotdeauna când îl 
întâlnea... Şi chipul întreg al lui Radu i se contură, în cele din urmă, 
cu toată claritatea. 

Se cercetară, un timp, neinişcaţi, până când palma uşor 
transpirată se desfăcu domol de pe braţul său şi Manea avu senzaţia 
că aude un fel de ţăcânit metalic la încheieturile degetelor… 
Amândoi se străduiră să-şi ascundă intenţia din priviri, fiecare-n felul 
său: Radu, prin zâmbetul care-i îngheţase pe buze, iar Manea, 
ştergându-şi de pe chip orice urmă de expresie. „Cum de nu l-am 
observat, când a urcat?!”, se mustră în gând, dar îşi aduse repede 
aminte de acea staţionare a autobuzului, pe care el o socotise inutilă. 

Între timp, cursa s-a golit, pe neobservate. Rămăseseră doar 
ei doi. Coborâseră până şi taxatoarea, şi şoferul. Maşina funcţiona, 
cuplată la sistemul de comandă automată, ceea ce însemna că au 
pătruns în cartierul în care realitatea juca, adesea, feste călătorilor 
neavizaţi. 

Emoţiile nu-l slăbiseră. La o smucitură, a înţeles că se află 
într-o nouă situaţie, uşile pneumatice se izbiră cu zgomot înfundat şi, 
în clipa următoare, printr-o săritură-reflex, el era pe trotuar. O linişte 
nefirească şi o nemişcare de tărâm fabulos, adormit, plutea în jur. 
Totul se afla în încremenire şi îşi aminti de întrebarea mirată a 
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taxatoarei.  Într-adevăr, pe locurile acestea nu călcase niciodată, le 
evitase, nu din calcul, din teamă, ci dintr-un motiv mult mai simplu: 
din lipsa unui imbold, mai precis din absenţa oricărei curiozităţi. Nici 
o frunză măcar nu se clinitea. În schimb, se auzea un bâzâit prelung, 
neîntrerupt şi monoton de aeroplan, ceea ce-l făcu să-şi înalţe 
privirea. Da, presupusul aparat exista. Numai că sta spânzurat 
deasupra imobilului impunător al gării, aşa cum într-o desăvârşită 
nemişcare erau suspendate pe cer, ca într-un uriaş insectar 
transparent, şi stolul de ciori, şi mulţimea de lăstuni, împrăştiaţi 
deasupra caselor. 

Nu alerga, mergea, însă, destul de întins. După primii paşi, 
auzi limpede, în urma sa, cum şi celălalt a sărit din maşină. Şi 
Manea, care sperase ca adversarul său să nu aibă vreme s-o facă! 
După intensitatea paşilor, a înţeles că Radu se apropiase din ce în ce 
mai mult de el. Când îl simţi ajuns la numai un pas, se opri, dintr-
odată, şi se-ntoarse, încercând să-l înfrunte cu privirea. Îl fixă lung în 
ochi. Primul lucru pe care-l observă, acum, la Radu a fost ţinuta lui: 
purta doar un şort alb, cu două desene în părţi. De pe buze îi 
dispăruse zâmbetul acela confecţionat, cu care-l întâmpiase în 
autobuz. 

– Pentru ce te-ai oprit? îl chestionă atletul, aproape fără să-şi 
mişte buzele şi timbrul lui armonios, deosebit de plăcut la auz, îl 
tulbură puţin. Să înaintăm, îl îndemnă. 

Simţi, iar, palma lui, de astă-dată într-un gest vânjos şi 
oarecum brutal, cuprinzându-i braţul stâng. Strada era complet 
pustie. Din loc, în loc, puteau fi observate pânze imense de păianjen, 
întinse parcă la uscat, legând copacii între ei, unind o casă de alta; iar 
pe aceste pânze spânzurau puzderie de cadavre de insecte. În 
colţurile dosite se bănuiau, la pândă, vajnicii constructori ai acestor 
măiestre ţesături – vampirii, nesăţioşii vampiri. Aşa cum călca, 
acum, purtat de braţ, împotriva voinţei sale, lui Manea i se păru că, 
dintr-odată, s-a făcut mic, mic de tot, neînţeles şi neajutorat. Îşi 
aminti de un băieţel, pe care părinţii lui nomazi îl duceau, necontenit, 
pe drumuri străine de el, prin locuri care nu-i trezeau nici cel mai mic 
interes; întocmai ca pe-un animal domestic, ţinut în lesă ori ca pe un 
lucru neînsufleţit, pe care ei l-ar fi abandonat, în orice clipă, dacă li s-
ar fi oferit prilejul să se descotorosească de dânsul fără vreun risc. 
Unde citise el asta? Sau nu era o poveste? Toată personalitatea, pe 
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care şi-o realizase,cu eforturi sistematice, în ultimi ani, s-a volatilizat 
într-o clipă doar. Îi veni să scâncească, aşa cum făcea copilul acela, 
care nu dispunea de mijloace eficiente de împotrivire. Dar nu scânci 
Manea, pentru că, fără veste, şi-a amintit că există într-însul o forţă, 
de care uitase, o forţă care, uneori, îl înspăimânta şi pe dânsul, din 
calea căreia era nevoit, adesea, să se dea, prudent, laoparte. Această 
forţă ignorată o reprezenta voinţa. Şi era teribilă, în anumite 
momente; devenise, într-un fel, autonomă, acţiona pe cont propriu. 
Această virtute, cum o socotea el, nu fusese un dar ori o moştenire, 
primită, transmisă de la părinţi. Şi-o edificase singur, pornind de la 
nimic, nici măcar de la un sâmbure, cu trudă imensă, răbdare de 
schivnic şi tenacitate de robot. 

Chemată parcă prin semnale oculte, stăpânirea de sine, care, 
până atunci, părea că-l părăsise definitiv, îi reveni şi se instală 
posesivă pe întreg domeniul fiinţei sale intime. Se smuci din 
strânsoarea lui Radu, încordându-şi brusc braţul. Atletul se opri 
surprins peste măsură. Faptul că l-a obligat, astfel, pe rivalul său să 
ţină seama de decizia lui şi să rămână pe loc era un semn indubitabil 
de victorie. Aşa cum sta, cu picioarele puţin depărtate, cu tălpile 
solid apăsate pe asfalt, Manea avea impresia că îi cresc rădăcini 
vânjoase, care pătrund şi se împânzesc sub trotuar, încolăcindu-se 
dedesubtul bolovanilor de granit, ce se bănuiau a fi ascunşi în acel 
subsol de la poalele dealului. Căpătă certitudinea că nici o forţă din 
lume n-avea să-l mai poată smulge, fără acordul lui, din acel loc. 
Radu îl privi, o vreme, contrariat, vizibil descumpănit, apoi îi zâmbi 
cu un dispreţ superior şi, gândindu-se, probabil, că i se oere să 
procedeze cu mult tact, îşi retrase braţul. 

– Nu te-aşteptai să mă-ntâlneşti, nu-i aşa? i se adresă el lui 
Manea, ricanând. 

Cu miscări studiate, îşi împreună braţele, pe pieptul gol, în 
aşteptare. Ca o replică, la atitudinea lui ostentativ degajată, Manea îşi 
afundă, la rându-i, o mână-n buzunar, iar cu cealaltă îşi desprinse, 
într-o mişcare domoală, o şuviţă, pe care o simţea lipită de frunte. Nu 
răspunse la întrebare. Îşi iţi doar privirea într-o parte şi rămase aşa, 
cu capul sus, fixând avionul spânzurat ca o jucărie în văzduh. 
Celălalt îl cumpănea, cum crescuse neverosimil în ochii lui, şi unul, 
şi altul îşi auzeau, amplificate în tâmple, bătăile propriei inimi. 

O locomoitivă ţipă strident, sugrumat şi atât de aproape, 
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încât tresăriră amândoi, surprinşi. Era exact ce-i trebuia lui Manea. În 
fracţiunea aceea scurtă de timp, încordarea dintre ei se frânse brutal, 
tăiată de lama sonoră, de acel ţipăt parcă disperat, omenesc aproape, 
al locomotivei. Şi-n clipa aceea fără dimensiuni, în clipa aceea cât un 
punct, infimă, de parcă nici n-ar fi fost, în acea clipă-fantomă, Manea 
acţionă mecanic. Nu se gândi, deloc, la ceea ce face, totul se 
desfăşura parcă fără el, fără ştirea sa, motiv pentru care era, într-un 
fel, speriat. Era el însuşi surprins de ceea ce se petrece cu sine. Un 
lucru îi era, totuşi, cât se poate de calar, că între el şi Radu există 
doar o relaţie, singura posibilă: de adversitate ireconciliabilă. Şi cum 
inamicul său dispunea de avantajul fizic... Folosindu-se de momentul 
de deturnare a atenţiei, prin şuieratul locomotivei, Manea îşi repezi 
înainte pumnul, izbindu-l pe acesta în piept. A fost o lovitură 
mişelească, de care nu poate fi capabil decât o secătură, nu un om. A 
fost un gest barbar, primitiv, pe care el însuşi refuza să şi-l asume 
moral, moştenit poate de la generaţiile mult îndepărtate, când forţa 
brută, pumnul ori parul ţineau locul oricărei judecăţi logice. Văzând 
că adversarul se clatină, dar întârzie să se prăvălească şi intuind că 
acesta ar putea să-şi recapete echilibrul zdruncinat, repetă gestul, de 
astă dată folosindu-se de talpa piciorului cu care-l izbi din plin în 
stomac. N-a mai avut curiozitatea să-l vadă întins pe caldarâm. S-a 
întors scurt şi a luat-o la goană. Se simţea eliberat, din nou în largul 
lui, stăpân deplin pe sine. Nu-şi auzea paşii, care bocăneau pe 
pavajul străzii înguste a acestui cartier bizar, a cărui existenţă îi 
apărea îndoielnică, aşa cum, de altfel, îi apărea toată această 
întâmplare, în care era antrenat. Se uită la siluetele pleoştite, 
încărcate de praf albicios, ale salcâmilor deshidrataţi, atârnând de cer 
ca nişte fantasmagorice leşuri sub spânzurătoare. 

La linia de apus a orizontului, soarele, unul din sorii acelei 
zile, arăta ca o imensă portocală translucidă, cu însuşiri 
fosforescente. Casele rare, înşiruite simetric de-o parte şi de alta a 
uliţei, cu acoperişurile lor ţuguiate – asemeni cuşmelor ţărăneşti – şi 
cu ferestrele ce reflectau lumina obosită, bolnavă a astrului, îl 
urmăreau îndelung pe fugar. Totul era ca într-un vis urât. Manea, 
singura vietate în acest burg, parcă acum dezgropat de sub un strat 
gros de lavă vulcanică şi devenit muzeu în aer liber, fugea precum 
într-o scenă dc coşmar, fără să-şi simtă propriile mişcări. El însuşi îşi 
părea sieşi o siluetă nu numai străină, necunoscută, ci chiar ireală. 
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Toate simţurile îi rămăseseră acolo, la locul unde-l doborâse 
pe Radu. I se lipise de timpane zgomotul puternic, pe care trupul 
acestuia îl făcuse, în cădere. Nu fusese un zgomot înfundat, aşa cum 
se aşteptase dânsul să fie, ci un fel de pleoscăit violent, ca o 
pocnitură de bici. Ceea ce, după părerea sa, însemna că... Încercă, 
disperat, să deslipească zgomotul acela, ce-i ardea timpanele ca 
smoala topită, dar căderea tânărului i se repeta, cu stăruinţă, obsesiv, 
în auz. Nici privire nu mai avea Manea, de la un timp, şi-o retrăsese 
în sine, pe retină proiectându-i-se continuu, în reluare, aceea secvenţă 
scurtă, a prăbuşirii atletului. Îl „vedea” bălăbănindu-se, fără 
echilibru, apoi, în urma izbiturii primite cu piciorul, îl „urmărea” 
cum se lasă pe spate, aşa cum se întâmplă cu ţintele-manechini, la 
excrciţiile de tragere, din armată. După care, cel lovit rămânea ne-
mişcat, cu braţele întinse, crucificat pe marginea trotuarului. I se 
strecurau în suflet şi unele îndoieli: nu-şi dădea seama ce era autentic 
în toate astea, adică ce văzuse el în mod cert (dacă văzuse, într-
adevăr, ceva) şi ce reprezenta partea de fabulaţie, creaţia fanteziei 
sale aprinse. 

Alerga pustiu băiatul, golit de spiritul său, în vreme ce fiinţa 
lui reală conitinua să stea încremenită, lângă trupul mare al 
voinicului lungit pe spate. Că se şi întreba Manea nedumerit: care 
este el cu adevărat, cel care aleargă sau celălalt? Spectacolul 
îngrozitor, pe care imaginaţia i-l oferea, îi blocase gândirea, îi oprisc 
parcă sângele-n vine. Ochii i se dilataseră, privind năuciţi înainte, 
fără a vedea ceva, în vreme ce picioarele îi purtau corpul, pe care nu 
şi-l recunoştea, cât mai departe de locul faptei şi de sine însuşi. 

Ieşind din perimetrul oraşului, tulburarea i s-a mai domolit şi 
şi-a reluat mersul normal. În apropierea viaductului, s-a abătut din 
şosea, ocolind colţul podului, şi a coborât coasta abruptă, spre albia 
râului. Lunecând, însă, s-a lăsat rostogolit, de-a berbeleacul, pe panta 
acoperită de bălării sălbatice, ca într-un joc de copii, fără să ia în 
seamă asperităţile terenului. Când a ajuns la baza povârnişului, s-a 
aşezat pe malul apei, lângă unul din pilonii construcţiei, şi a rămas, 
adunat cu geunchii la gură, cu ochii îndreptaţi, fără ţintă, în unda 
nemişcată, care semăna cu o peliculă imensă, întinsă la uscat între 
cele două maluri. 

Era incontestabil pentru el că, în urma loviturii, pe care i-o 
aplicase lui Radu, acesta nu mai avusese răgazul, nici posibilitatea să 
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se redreseze. Şi, cum bordura de ciment era colţuroasă... Gândul, de 
care acum era perfect conştient, că a comis un act monstruos, că el, 
Manea, a fost în stare să-l ucidă pe tânărul său adversar, îl exaspera. 
Se apucă cu mâinile de cap şi simţea nevoia să se elibereze de 
această presiune puternică şi să urle. Chiar dacă, prin asta, ştia că nu 
rezolvă nimic. Şi ar fi urlat, desigur, dacă în acel moment n-ar fi 
perceput o atingere pe umăr, ca a unei aripi de păsărică în zbor, 
atingere care îl făcu să tresară şi săntoarcă, spontan, privirea. Sări în 
picioare ca aruncat de-un arc. Era... 

Incredibil! Uluitor! O bucurie mare, o stare de jubilaţie 
nemaipomenită l-a inundat, dintr-odată, atât de brusc, încât era gata 
să-şi piardă cunoştinţa. Se redresă, însă, iute şi redeveni lucid. Dacă 
omul din faţa lui era chiar el – şi era limpede că nu se înşeală, cu 
toate că era înclinat să creadă că totul e simplă plăsmuire, înseamnă 
că, în cădere, Radu, nu... 

Izbucni într-un râs gâlgâit, în vreme ce sufletul îi fu asaltat 
de un val de afecţiune, pe care nu şi-o putea stâpâni. Şi, într-un gest 
cât se poate de natural, de nestăvilită dragoste, întinse braţele spre 
dânsul, să şi-l apropie, să-l strângă la piept ca pe un frate pierdut şi 
regăsit. Uitase, cu totul, de motivul altercaţiei, pe care, ceva mai 
înainte, îl socotise atât de întemeiat, şi nici de conflictul însuşi nu-şi 
mai aducea aminte. Acum a ajuns la înţelegerea adevărului ce i se 
tăinuise, dezvăluirea căruia îl depăşea. Şi anume că duşmănia dintre 
ei doi n-avea nici un temei real, nu fusese altceva decât o 
dezgustătoare invidie, abil disimulată. Îl urâse, într-adevăr, pân-
atunci, pe Radu, dar nu fiindcă acesta era prins în vreun angrenaj 
periculos, cum, în orbirea lui, căta să se convingă pe sine Manea, ci 
pentru că Radu îi era, în multe privinţe, superior. Era un spirit prin 
excelenţă întreprinzător, înaintea lui cele mai posace, cele mai 
solemne feţe se destind în zâmbete cuceritoare şi toate uşile i se 
deschid. Cu astfel de calităţi, a devenit un veritabil răsfăţat al tuturor, 
al femeilor mai ales. 

Deci, flăcăul pe care-l crezuse mort, răpus de dânsul, dintr-o 
pizmă meschină, era, în realitate, viu, trăia! Această năucitoare 
constatare era, în clipa aceea, unicul mare, unicul uriaş adevăr din 
toată puzderia de adevăruri ale lumii acesteia. 

Când să-l îmbrăţişeze, în pornirea lui nestăpânită, Manea 
primi, sub bărbie, o lovitură, la care, fireşte, nu se aştepta. Deşi 
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destul de dură, el o luă în glumă. Îşi muşcă, până la sânge, limba, 
fără, însă, să-l doară. Tălpile i se desprinseră scurt de pământ şi se 
lăsă să cadă pe spate, trasând un arc de cerc aerian cu întregul trup, 
cu o plăcere enormă, cum nu mai încercase decât, poate, în anii 
copilăriei. Răcoarea reconfortantă a apei, în care se afundă, îi 
contractă, îi chirci brusc corpul, micşorându-i-l, reducându-i volumul 
şi tăindu-i respiraţia. Nici când se simţi în întregime acoperit de apă 
şi se izbi cu creştetul de prundişul de pe fundul albiei, nu-l părăsi 
starea de euforie. Deschise gura, să râdă, şi atunci lichidul îi intră 
năvalnic în gât, obligându-l să înghită o dată, de două ori, de trei... 
Nu mai număra, înghiţea mereu, fără întrerupere şi din ce în ce mai 
repede. 

După câteva tentative neizbutite de a ieşi la suprafaţă, 
nemaiprimind aer în plămâni, veselia iniţială i-a pierit subit şi a intrat 
în panică. În jurul său explodau scântei multicolore, din ce în ce mai 
aprinse, şi o reptilă uriaşă se străduia să-i pătrundă în grumaz. Un 
ochi îi ieşi deasupra apei, în zbaterea lui dezordonată, şi cu acest 
singur ochi a văzut, ca-ntr-un vis, un avion, tăind în viteză, cu un 
uruit asurzitor, aerul de deasupra sa, un stol de ciori navigând grăbite 
în înalt, în vreme ce o mulţime de lăstuni săgetau, razant, suprafaţa 
apei, ca gloanţele unei mitraliere, în plină acţiune de luptă. În acest 
infim fragment de timp, a desluşt şi silueta zveltă a lui Radu, înfiptă 
în buza malului, ca o statuie... Şi abia în secunda aceea a înţeles ceea 
ce trebuia să înţeleagă el mai demult... Dacă nu cumva era deja prea 
târziu, dacă... 

Câteva zile după aceea, la oficiul poştal s-a găsit un plic 
galben, returnat pe motiv că expeditorul, distrat (neidentificabil  în 
cele două iniţiale, înscrise pe plic: M.D.), uitase să menţioneze 
localitatea unde intenţiona să expedieze misiva. S-a făcut haz de 
festa pe care ţi-o poate juca, uneori, neatenţia şi plicul a fost aruncat 
la coş. 

După câteva ceasuri, când îngrijitoarea a venit să facă ordine 
în încăperea cu pricina, a scos un ţipăt de groază, în locul plicului 
galben, în coşul pentru hârtii, dormita, încolăcită, o şopârlă verzuie. 

S-a creat, fireşte, un moment de vânzoleală  prin birouri. 
Pentru că era prima oară, de când apăruse zvonul cu invazia de 
şopârle, când li se oferea oamenilor ocazia să vadă un exemplar din 
această specie. S-a îmbulzit în jurul acelui coşuleţ de răchită 
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împtetită tot personalul insitituţiei, fixând şopârla cu ochii dilataţi, 
toţi stăpâniţi de temeri confuze: Unul a avansat ideea să dea alarma 
la conducerea târgului. 

– Nu vă mai agitaţi, e mascota mea! a zis, zâmbind Manea 
Drăgulin, care tocmai intrase, făcându-şi loc cu coatele printre 
colegi. A ridicat, apoi, mărunta vietate, a mângâiat-o gingaş pe cap şi 
a vârât-o în buzunar, aşa adormită cum se afla. 

Din momentul acela, nimeni, în oraş, n-a mai pomenit de 
asaltul şopârlelor. Oamenii au uitat totul,  de parcă cineva le radiase 
memoria. 

Iar atletul, care alergase în şort, urcând panta uşoară a 
şoselei, într-un ritm uniform, ca la un antrenament de rutină, în 
soopul menţinerii conidiţiei fizice, a încremenit, pietrificat, la 
intrarea în parc, în capălul unei alei lăturalnice. La umbra unui 
mesteacăn suplu, cu statură melancolică de adolescent. Acolo unde, 
în noaptea Sfântului Andrei, un grup de fecioare uitate, aceleaşi în 
fiecare an, dar de fiecare dată mai bătrâne cu un veac, care vor să 
forţeze mâna destinului implacabil, execută, într-un ritual dramatic, 
până târziu, spre ziuă, un dans straniu, în care trupurile lor 
împrumută bizare unduiri de şopârlă. 
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