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CONVERTIRE

Oprea mîncase bine la prinzul acela. lşi sim
ţea trupul îngreuiat, braţele moleşite,
timplele
încinse.
·
Străbătînd anevoie sufrageria, intră în dormi
tor şi se prăbuşi pe pat gemînd ca de durere. Găsi
în aşternut un culcuş comod, gustă în sfîrşit vo
luptatea oferită de perne şi de saltele. Chipul
său rotund şi congestionat se lumină de un zîm
bet.
Ii plăceau prînzurile substanţiale, bucatele pre
parate îndeosebi de sora lui, care se dovedea
întotdeauna q maestră în arta gMitului. Astăzi,
fiind invitat în casa ei, mîncase nişte bunătăţi
care nu puteau fi puse alături de nici o altă cr ea
tie domestică : ciuperci cu smîntînă, friptură de
pui cu garnituri savante, două ciorbe a căror sub
tili ta,te tulbura profund spiritul, peşte cu maione
ză - o incontestabilă capodoperă - rasol de
vită în care descopereai lesne desăvîrşirea atinsă
de gastronomia contemporană. Salatele fuseseră
adevărate miracole, iar desertul - o pr ăjitut or
nată într-un stil ce părea baroc - îi procurase
emoţii nemaiincercate. Bineînţeles că întreaga ma
să fusese stropită, la început cu două soiuri do
rachiuri şi apoi cu nişte vinuri care însoţeau fără
îndoială istoria, oa un fir roşu, călăuzitor.
PîntecuJ începuse să guste acum din bineface
rile îndestulării. Era înduioşat. În sinea lui, acest
ă
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pintec dobindea uneori întătlsarea
unei
fiinţe
dragi, care aştepta de la el hrana zilnică. Ar fi
fost un criminal, un fratricid, dacă şi-ar fi ne
glijat datorie faţă de mese'le la oare era poftit,
căci aceste plăceri dovedeau că viaţa merită să
fie trăbtă pe derplin !
Oprea se cufunda treptat într-un somn care
făgăduia să-l poarte departe de grijile lumii aces
teia, undeva într-un ţinut moale, catifelat şi tran
dafiriu. Visele, aidoma unor fuioare,
prindeau
tocmai să se închege, cînd în dormitor intră cum
natul său, un bărbat voluminos, cu obrajii ru
meni, înclinînd şi el către deliciile unor mese
îmbelşugate şi artistic prerparate. Oprea scoase un
vaq mormăit a nemultumire şi-i făcu loc în pat.
Oftind din adincuri. cumnatul se lungi lîngă el,
transpirat, cu qu'lerul cămăşii desfăcut, cu părul
în dezordine.
Se cunoşteau de mult, între ei se statornicise
o înţelegere trainică, fără explicaţii. lşi purtau
unul e ltuia o afecţiune, o grijă plină de tandreţe.
Nu se certaseră niciodată, nu se învinuiseră de
greşeli, nu se coplesiseră cu reproşuri. Cădeau
uşor de acord asupra oricăror chestiuni, se apro
bau reciproc, nutreau
opinii aproape identice.
Nici nu era cazul să se înfrunte. Ce ar fi avut de
cîştigat? Traiul lor imbelşuqet, firile lor potolite
îndepărtau în chip firesc supărările, conflictele.
norii, întreţineau o atmosferă de înţelegere, de
armonie.
Oprea închise ochii, simţindu-se cuprins de vă
paia digestiei. Suspină, căutîndu-şi încă o dată
locul potrivit, cufundîndu-şi capul în pufuî pernei.
Era imposibil să reziste sommrlui.
In încăperea de e'lături se sfârşise pesemne
strînsul mesei, o linişte adâncă pusese stăpânire
pe întreg apartamentul. Sora lui deretica de bună
seamă, în bucătărie,
odraslele ei plecaseră pe
undeva, primejdi a unor zgomote supărătoare era
înlăturată. Prezenţa copiilor nu I-ar fi stînjenit.
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totuşi. Aceştia îi semănau, fiind dolofani, liniş
tiţi, căutînd în joaca lor senzaţii domoale, miş
cindu-şi trupuriie încet prin încăperi.
Minunaţi
copii ! Se vedea dt de colo că făceau parte din
fami'lia lor sănătoasă şi mlncăcioasă ! ...
La drept vorbind, ce altceva urmăreşte omul
în cursul existenţei sale decît liniştea şi îndestu
larea ?I Cîţi nebuni nu trăiesc pe lumea asta scor
monind pretutindem firea lucrurilor, agitîndu-se
prosteşte, urmărind scopuri nefireşti, îmbolnăvin
du-se de nervi, de inimă, de ulcere, ulcerul fiind
cea mai nefericită dintre boli ! Numărul neastîrn
păr atilor era din păcate foar,te mare. Palizi, cu
ochii tăioşi, cu măscări mereu repezi te, ei erau
asemenea unor spini r ăspindiţi în lume, spini în
care călcai sînqerîndu-ţi tălpile. Hărnicia lor dră
cească nu-i dădea pace. La birou, colegii lui,
făcînd parte din taqma acelor nenorociţi, îl su
puneau la chinuri Insuportabile, dindu-l felurite
dispoziţii pe care tot ei le contraziceau. Coleqii
aceştia sufereau de o nelinişte care lua uneori
forma unei nebunii. Nimic nu le era pe plac, me
reu se qîndeau la înnoiri, la îmbunătăţiri. Nu era
de mirare că rînd pe rînd se îmbolnăveau de as
tenie.
Işi schimbă poziţia trupului răsucindu-se către
cumnatul său care, cu gura căscată, intrase de
mult în lumea somnului, dăruindu-se deci acelui
neant dulce, fără griji. Pieptul lui sălta ritmic, o
şuviţă de sudoare i se prelingea pe după ureche.
Avea buze groase, unsuroase. nas lat, obraz ne
ted, îmbujorat. Sănătos om ! gîndi cu un oare
care efort Oprea, pregătindu-se din nou să adoar
mă. Era ciudat că încă nu se lipea somnul de el,
cu toate că se simţea obosit, cu muşchii zdro
biţi ca după o muncă istovitoare. Se îngrijoră,
dar într-un tîrziu adormi,
părăsind
existenţa
aceasta care tot solicită şi nelinişteşte. Sfor ăitul
său se armoniză cu cel al cumnatului, săvîrsin7

du-se astfel o contopire ideală de sunete şi de
năzuinti,
După două ceasuri, fură treziţi în sunetele stri
denrte a1e soneriei de la intrare. Se agitară unul
Iîngă altul protestînd, încercînd să-şi continue
somnul, dar blestemata de sonerie nu mai înceta.
- Asta-i curată bartjocură ! aprecie cumnatul,
Ce dracu îi mînă pe la casele oamenilor? Maria,
vezi cine-i acolo !
Căinîndu-se, Maria se ridică de pe canapeaua
care-i slujea drept pat şi se între;ptă către in
trare. Oprea se uită le trupul ei cu rotunjimi, cu
contururi largi şi se pătrunse de o mîndrie iz
vorită din certitudinea că familia lui e sănătoa
să, robustă şi longevivă.
Cel ce sunase era Ioniţă, o rudă îndepărtată,
un tînăr pletos, buburos, cu chipul veştejit înainte
de vreme. Ioniţă constituia ruşinea familiei. N-avea
economii, fuma foarte mult, îi plăceau meciurile
de fotbal şi jocurile de nome. Arunca banii în
toate părţile, fiind mereu dator. ln ultimul timp
îi intrase în cap ideea că e scrihtor. Mîzgălea nişte
fiţuici bînd nenumărate cafele, dar ceea ce ieşea
din condeiul său era de-a dreptul ininteligibil.
Oprea citise cîteva din acele paqini şi se soco
tise insultat. Nepotul Ioniţă nu putea fi decît un
zăpăcit. Trupul lui slă:bănog ere o dovadă că nu
face parte din neamul lor. Acum, desiqur. că
venise să ceară bani, că de mtncat nu prea.
mînca.
Privindu-l printre qene, Oprea se încredinţă
pe deplin că noul-veniri: nu e Îll1 toate minţile. Şi
totuşi, dacă ar încerca să-l readucă pe -calea cea
bună?
- Dar aşază-te omeneşte pe scaun ! î·l îndem
nă el. Ce tot umbli de colo, colo ? Mănâncă ceva I
Adă, Marie, nişte mîncare, c-o fi f,lămîoo ziaris
tul !
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- Nu, n-am de gind să r amm prea mult ! O
cafea aş bea cu plăcere. Sînt grăbit, mă aşteaptă
prietenii la club.
- Cîti bani vrei? îl întreabă Oprea, cîntărindu-i încă o dată trupul bicisnic.
- Păi, vreo doi poli...
- Adă-mi haina din hol !
Ioniţă se năpusti în hol, revenind cu haina.
Oprea puse mîna pe ea, îşi căută portmoneul, îl
scoase, dar se opri. Cugetă o c'ltipă, apoi spuse :
- Nu-ţi dau nici un ban, dacă nu mănînci.
Nu te opune, că tot nu capeţi nimic. Şi nu te
mai schimonosi esa, de parcă ar fi vorba de cine
ştie ce scirbosente !
Nu vezi cum arăţi ? Pune
ceva osînză pe tine, nu te zvintura fără rost !
Ce, te-ai ticnit ? Noi, Opreştenii. sîmtern un neam
sănătos şi aşezat, cu toţii ne-am rostuit în viată.
Avem slujbe, ducem un trai cuminte, evem că
măT:ile pline, avem economii, sîntem chibzuiti. Pe
cind tu, parcă-I ai pe necuratu'! în tine!
Maria sosi cu cîteva farfurii, la vederea că
rora Ioniţă se îngălbeni. Zîmbi prosteşte, neştiind
cu ce fel de mincare să înceapă. Luă o bucată
dintr-un peşte, se dovedi stîngaci, scăpă furculiţa
din mî.nă.
- Ia dă-i băiatului o ţuică din aia de pe me
lea.gurile noastre ! porunci Oprea. Să prindă pu
tere ...
Ioniţă bău un pahar din ţuica oferită, cutre
murîndu-se. Apoi, spre a-şi astîmpăra focul din
gîtlej, prinse să mănîncs înfulecînd la înttmplaro
tot ce-i cădea în mină.
N-are har!, cugetă Oprea examiriîndu-l, Ceea
ce făcea nepotul însemna un act de necuviinţă
adus mesei.
Se ridică aşadar din pat, se apropie de nepri
ceput şi-i puse înainte o farfurie cu ciorbă, în
demnîndu-1 să mai soarbă un păhărel cu ţuică.
Ii tăie cîteva felii de pîine, îi împinse alături un
ardei iute, se aşeză înaintea lui mustrîndu-1 că
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nu cunoaşte reguliJe unui prînz, că nu ştie ordi

nea în care trebuie să fie luate bucatele. Ii făcu
apoi o teorie, recurgînd la experienţa lui bogată,
istorisi amintiri concludente.
- Nu mai pot! declară Ioniţă cu ochii ieşiţi
din orbite.
- Adă nişte vin, Marie ! Trebuie să-l învăţăm. pe tinăr cum să trăiască !
Ioniţă sorbi un pahar cu vin şi se simţi în
demnat, spre mirarea lui, să mai mănînce ceva.
Atacă astfel o jumăt·ate de pui cu usturoi, pe
care-l consideră foarte qustos. In minte îi răsări
imaginea prletenilor care-l a,şteptau la club şi vru
să se oprească. Oprea, care-l supraveghea mişcă
riie. îi turnă din nou vin, silindu-l să-şi continue
masa.

- Prima noastră datorie e hrana, spuse el.
Numai după ce-şi umple pînteoul omul are chef
de altele, se simte atras de ele. Răposatul De
mostene, unchi din partea maică-ii, mi-a dat multe
poveţe în ce priveşte ştiinţa m:încărurHor, căci,
află de la mine, aici există canoane precise, de
la care nu-ţi este îngăduit să te abaţi. N-ai să
măninci bunăoară Iripture înaintea sarmalelor, sau
peştele după ciorba lui. Ehei, multă învăţătură
am. căpătat de la unchiul ăsta al nostru, fie-i tă
rîna uşoară ! !mi aduc aminte cum mă sfătuia,
printre altele, să deosebesc masa de acasă de acea
din străini. Să ştii că nu-i acelaşi lucru. Acasă
eşti stăpîn, suveran, cum se spune, pe cind în
s.trăini se schimbă treaba, ţi se cere să foloseşti
o seamă de metode aparte, să te dovedeşti dibaci,
atent cu tine însuţi şi cu cele din jurul tău. Uite,
să-ţi dau un mic exemplu. Să zicem că eşti in
vitat la o nuntă. In cazul ăsta, nu trebuie să mă
nînci nimic cu cîteva zile înainte. Şi postul e bun,
curăţă maţele, pregătindu-le pentru o umplere mai
substanţială. Şi, cum spuneam, bei două-trei zile
numai ceai, sau ape minerale, chiar dacă suferi
cumplit. Abia la ospăţ scoţi la iveaJă adevăratul
1
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tău talent. Cîrnd încep să curgă bucatele, nu te
arunci le salam sau la brînză, care-s un fel de
capcane pentru proşti. Nu te atinqi nici de to
cane, de sarmate, de mincărurile cu sosuri. Iei
aşa, dte o măslină, în gură, mai sorbi un păhă
rel de rachiu şi rabzi, r abzi, chiar dacă-ţi simţi
burta goală ca o pră,pastie. Ceilalţi din jurul tău
înfulecă, bagă în ei cu nemiluita. Tu, ca un om
deştept ce eşti, te stătp:îneşti şi aştepţi. Vin multe
soiuri la masă, care de care mai îmbietoare. Te
~spitesc mirosuri, te aţîţă culori, dar nu te dai
bătut. Ei, şi atunci cind vin fripturile de pasăre,
mai tr aqi un gît de ţuică, te proptesti bine în
scaun, şi tine-te ! Nu mănânc; cu pîine. N-are rost
să te Incarci cu lucruri de prisos. Nu trebuie să
te gră:beşti, căci ţi se poate apleca. Mănânci în
cet, cu rîvnă, mesteci metodic, iar cerialtl meseni,
care s-au săturat cu mincărurile aduse mai înain
te, ar fi în stare să te ucidă. Tu nici că te sin
chiseşti, îi dai înainte, fără grijă, fiindcă nu de
geaba ai adus darul mirrlor, socrilor şi naşilor.
Răposatul unchiu'! Demostene a reuşit să mănînce
la o nuntă vreo zece zburătoare. Eu sint mai slab,
nu mă pot înfrîna, cad în toate capcanele acelea
despre oare vorbeam, dovadă că ne aflăm mai
prejos decît strămoşii noştri. Dar şi aşa, am reu
şit să mănînc cinci, şase găini. Dar ce faci, te-ai
oprit?
Ioniţă nu mai era în stare să mănînce. Se
oprise, pironindu-şi ochii pe
fereastră.
Părea
năuc.
- Nu-i nimic, mai fă o pauză, mai bea un pă
hărel cu vin. Lasă, că te dăm noi pe brazdă, ti
nere jurnalist! Hai, gustă ciorba asta, care-ţi va
tăia grea.ţa. Ei, vezi că merge? Am să-ţi dau trei
poli, dacă înghiţi şi ciupercile. Sînt gustoase, aş
mânca şi eu, dar mi-e teamă că-mi voi strica foa
mea. Peste două ceasuri ne aşeeăm din nou la
masă ...
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Oprea îşi contemplă nepotul cugetînd asupra
lui. Reflectă La cît de rătăcit este acest tînăr, la
primejdia care-l paşte răzleţindu-se de familie, în
soţindu-se ou cine ştie ce nemernici din aceia
slăbănogi, neputincioşi, ulceroşi, tare' se aqită de
pomană alergînd
după
plăsmuiri nesănătoase.
Oamenii aceia îi atrăgeau nepotul într-o lume
vrăjmaşă, de necontenit zbucuim, împotriva firii.
Lasă, că-l va domoli, Î'l ve readuce tn mijlocul lor,
îi va Iace rost de o slujbă statornică, de o nevastă
vrednică, va aranja să-i găsească o casă, îl va
culege de pe drumuri, va Iace om din el. Desi
gur că-l va privi mai tîrziru, după ce va fi pus în
rîndurile oamenilor, ca pe cel mai mare binefă
cător al lui.
Ioniţă sfîrşise de mincat şi acum simţea că-l
cuprinde treptat somnul, un somn oum nu avu
sese niciodartă. Luă banii care-i fuseseră oferiţi
şi mărturisi că ar vrea să doarmă. Fu culcat cu
grijă într-un pat din odaia alăturată, Irrve'lit, min
gîiat pe cap.
- Săracu băian ! spuse înduioşat Oprea.
ln zilele următoare, Ioniţă, avînd nevoie de
bani, veni în casa unchiulul, unde suportă acelaşi tratament.
.
· In scurtă vreme renunţă la orice preocupare
artistică, preschimbîndu-se într-un adevărat com
ponent al familiei sale.

V!RSTA DE AUR

Fraţii Bivolaru nu munciseră niciodată. Cu
towte că împlirnseră de mult vîrsta deplinei pu
teri, nu se simţilseră încă atraşi de vreo activi
tate. Sedau tot timpul în casă, lungiţi pe paturi,
îşi desfătau ochii cu reviste .ilUJStrate, dezleg.au
misterele romane:Ior- poliţi,srte, discutau cu gilas
domol une:Je îirnf:iî.mp1ări ale zilei.
Cel mai mare, Octavlem, supranumit „ Tim
puri-grele", g~mea întord,nJdu-se cînd pe o parte,
cînd pe alte. Cel mic, Jenică, poreclit „Ochi-de
crap ", se ridica în capuâ caselor şi privea, prin
fereasrtră, pclll]1orama OII'a1ŞU:lui.
Caisa era aşezată pe coaste 1:1I1ei răpe adinci,
în care creşteau buruieni şi mărăcini. Curtea ma
re, încăpătoare, era lăsată de izbelişte. O maqe
zie dărăpănată, cu acoperisul surpat la mijloc,
şedea oropsită într-o latură, aşteptînd ultima ra
fală de vint care s-o prăbuşeasoă. Pomii, citi erau,
crescuseră sălbatic, îşi incurcasară ramurHe, al
cătuind bolţi şi frunzişuri dese.
Casa propriu-zisă fusese cu desăvîrşira aban
donată. Zidurile se eplecaseră, iar ţig'1e1le căzu
seră una cîte una, Iăsind să se vadă în locul lor
găuri şi adîncituri negre. Homuri aproape că nu
existau, ferestrele şi uşile îşi schimbaseră con
tururiJe, năzuind parcă să iasă în afară.
Fraţii erau orfani şi neajutoraţi. Vindeau lu
cruri din casă, la obor, pentru a se lntreţine. Vin13

zările acestea, care aveau loc o dată pe săptă
mînă, cereau sforţări dureroase, fiindcă era destul
de greu să-ţi părăseşti culcuşul şi să
cari pe
străzi scaune sau şifoniere piriă hăt, departe, la
capătul celălalt al oraşului. Mai întîi vîndură ta
cîmurile şi covoarele, apoi veni r indul sobelor şi
mobilierului. In sfîrşit, ajunseră la unele obiecte
de uz gospodăresc.
Imediat după o vînzare, fratele mai mare, Oetavie.n, aducea cu sine o damigeană
cu vin şi
mezeluri. Celălalt, .Ienică, îşi cumpăra pomezi şi
creme cu care-şi acoperea părul şi faţa, contem
plindu-se ceasuri întregi în oglindă.
Crteodată se arătau prcocupati de viitor, aşa
că discutau pe îndelete despre el. Nutreau amin
doi speranţa unei feridte
schimbări de soartă,
dar, cum această schimbare nu se producea, se
vedeau siliţi să-şi închipuie măcar cum ar arăta
existenţa lor după scurgerea anilor. Şi fiindcă
lipsurile urmau să-şi arate în curind colţii, se
cuvenea deci să se fr ămînte pentru a descoperi
o soluţie.
Intr-o zi, Octavian îşi luă curajul şi declară
răspicat că pleacă să lucreze pe un şantier. Pap
tul pricinui discuţii şi celălailt frate îl învinui de
înfumurare. Octavian plecă totuşi citeva zile mai
tîrziu, într-o dimineaţă ploioasă, să participe la
înălţarea unui dig. Se reîntoarse cur ind, dezamă
git, descurajat. Zugrăvi peripeţiile prin care tre
cuse cu multă culoare :
- Seara, m-am culcat într-un pat îngust, în. tr-o baracă plină cu scandalagii. Plutea un mi
ros greu şi toţi sforăiau pe întrecute. Cina fusese
respingătoare. Răbdam şi mă lăsam doborrt de
dorul casei. Mi se rupea inima, nu alta ! Am aţi
pit către ziuă şi, cî.nd m-am deşteptat, sub cap
am simţit ceva rece şi alunecos. Am dat perna
deoparte şi m-am cutremurat. Ce crezi ? Era un
şarpe făcut colac! M-am ridicat, am luat cazmaua
şi m-am dus pe dig unde am înfipt-o, aşa ca să
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nu spun că n-am făcut ceva pentru lucrarea aia !
Dar ce, începu el să strige cu· dezamăgire, sînt
condamnat la moarte ca să lucrez în condiţiile
a,lea?
Jenică îl consolă, asigurîndu-1 că mai au cite
va lucruri de vînzare, cu ajutorul
cărora vor
reuşi s-o scotă la capăt pină la primăvară.
- Doar e limpede! spuse el. Noi nu sîntem
croiţi pentru eforturi. Dealtminteri, fie că mun
ceşti, fie că nu, este acelaşi lucru. Nimeni nu bă
nuieşte cît de cumplit suferim
îndurînd
traiul
acesta, noi, care am fost hărăziţi altor destine.
Straiele noastre s-au învechit, iar faima că sln
tem leneşi s-a r ăspindit pretutindeni. Oamenii sînt
ipocriţi cînd spun că munca e sfintă. Ei toţi riv
nesc pe ascuns trîndăvia, huzurul. Chiar atunci
cînd trudesc, gîndul lor e la sfîrşitul programu
lui de lucru. lnsăşi omenirea, tot născocind mi]
Ioace tehnice noi, va ajunge să lenevească în
tr-un tîrziu, va ajunge să se cufunde în perne
moi, avînd totul la lndemină. Lasă, nu te necăji I
Pentru foc, am rupt o jumătate de gard, aşa că si
tuaţia nu e deznădăjduită.
Fraţii se lungiră pe paturi, absorbiţi de gîn
durile lor. Octavian trăgea din cind în cînd o
sticlă din noptieră, sorbind din ea înghiţituri mîn
gîietoare, Jenică îşi netezea cu gingă.şie părul.
Vorbiră apoi despre ţări îndepărtate, despre
călătorii pe mări şi pe oceane. Vorbiră despre ţi
nuturi pline cu Iivezi de portocali, din care fie
care se înfrupta după pofta inimii.
Se hotărîră, după două săptămîni de discuţii,
să se angajeze marinari pe un vapor care pleacă
în lumea largă. Se hotăriră cu greu şi se urniră
din loc cu nestîrsite şovăieli.
Luară
trenul şi
ajunseră la Constanţa. Intrară în port minunin
du-se de forfota şi agitaţia din jur. Nave măreţe
păreau gata să-i îmbarce pentru voiajuri lungi,
fermecătoare, către ţări în care oamenii trăiesc
ca în epoca de aur, fără să-şi învenineze viaţa,
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sătui, ghiftuiţii, stind Ia pelavre sau dormitând la
umbre de smochini şi de curmali.
Nu avuseră noroc. Nimerii nu-ii primi, nimeni
nu-i chemă. Infăţişarea lor dădea de gÎllldit. Oc
tavian era m.aiit, uscat, cu cepuâ mare şi ochii
holbaţi, cu părul crescut abundent deasupra ce
fei, îmbrăicart: tntr-cn costumas strâmt şi mototo
lit. Jenică era doloran, purta un surtuc cîrpăcit
şi cizmaihte care păreau a fi de damă.
Se plumbar ziâe de-a rmdul pe cheiuri, prin
tre stive de lăzi şi de saci, printre mormane de
minereuri şi mănamchiuri de ţevi, dormind pe sub
hambare şi pe sub maoara1e. Cîtiva grăniceri în
cepură să-i examineze cu un Interes deosebit. li
întrebară ce căutau acolo.
Fraţii se aleseră astfel cu două amenzi şi
făcură ca/le întoarsă, purtînd în inimi
nostalgia
tărîmurilor îndepărtete, ia măritor şi a oceanelor,
a suduâui însorit. Casa ii primi severă înrtre pe
reţii ei.
Zăcură în pa/1:uri o lună, se odihniră, îşi hră
niră mintile ou aceleiaşi vise, se gtndiră la a,ceI
vidtor vrăjmaş, care nu se lăsa tmblînzlt, care
ă

nînjea ameninţător.
- Să vindem o plapumă! propuse Jenică,
a cărui listeţime era de mult cunoscută de celă
lalt fra,te.
Plapuma fu dusă, împreună cu o canapea, la
obor.
Zille[e se scurgeau deosebit de grele. De la
ferestre, fraţii contemplau oraşul
multlcolor şi
neliniştit. Oamenii mişunau, se agiltiau fără istov.
Pe fluviu pluteau vase a:Ilbe, ca nişte păsări so
site din înalturi, coşurille fabrîcilor năzuind către
cer, sirenele îşi triilll.Îrt:earu melodios chemarea. Di
mineţiile, clnd mtreaqa suflare omenească prin
dea să se frământe, erau nespus de apăsătoare,
de nesuferite. Singuri, Îln eceleşi pat acum, fraţii
se lăsau mistuiţi de doruri şi dorinţi crîncene, se
qîndeau la Arcadii şi timpuri edenice.
t6

- Oameni au pierdut paradisul dintr-o nechib
zuinţă! aprecie Jenică. Au inceput să muncească
şi aru fost pedepsiţi. La oe bun să munceşti, cînd
viaţa e atîrt: de scurtă şi de dureroasă?
Işi examină apoi mustaţa într-un ciob de oglin
dă şi conchise :
- Sinqure soluţie ar fi să plecăm la mînăs
tire. Acolo vom deplănqe decăderea omenirii.
Vom sta printre sfinţi, în mirosuri de tămîie, vom
Îil1ăilţa ruqi Celui-de-sus.
- Să mai avem puţină răbdare ! îi ceru celă
lalt.
- Nu, nu mai port ! Mă simt atras de cre
dinţă, presimt că numai ea ne va mântui.
- Să vindem casa.
Şi vîndură, ÎJrul:r-<adervăr, casa. Buoată cu bu
cartă. Mai mtâi ferestrele, pe care le smulseră din
ziduri, uşiâe ou tocuri cu tot. Avură gri,jă să re
teze şi ţeava de plumb a robinetului din curte.
In sfirsit, pe ce mai rămăsese luară un preţ bun,
Viata deveni incomparnbH mai plăcută. Făcură
cîteva drumuri prin ţară, să-şi alunqe pltctisceta.
Reîntorşi în oraş, frecventa.yă stăruitor resteuran
tele. Cind banii fură pe sfîrşilte, Jenică susţinu ca
amindoi să pornească fără întîrziere
către un
schit, unde să-şi continue existenta sub ocrotirea
Celui-de-sus,
- Vom fi neprihăniţi! zise e1. Vom înălţa cin
tări !
Octavian se opuse proiectului, declarînd ne
înduplecat :
- Şi cintaree e qrea, frate dragă, şi cîntarea !
Totul e greu, e nespus de greu !
Renunţară la mînăstire.
Cu un costum de haine nou şi cu o stranie
cutezanţă, Jenică se apropie de o tînără ţesă
toare. Ii declară dreqoste eternă, ceru să-i fie
soţ. Căsătoria a!VU loc şi fraţii se mutară în fe
lul acesta în caisa miresei, nădăjduind în conti
nuare într-o schimbare a sorţii.
C-da 220 coala 2
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Duceau aici un trai calm. Şedeau lungiţi tot
pe paturi, hrana fiindu-le preparată de mîini har
nice, pricepute. Se simţeau învioraţi. Aveau îm
brăcăminte curată, aşternuturile erau imaculate.
Dar tinăra ţesătoare începu de la o vreme să
scoată la iveală ciudate trăsături de caracter : pre
tindea ca fraţii să muncească ! Insistentele ei de
veniră la un moment dat sîcîitoare, enervante. Nu
te puteai pune de acord cu ea .
- Ce ţi-e şi cu femei.Je astea, n-au pic de min
te! remarca Octavian. Vezi, te-ai căsătorit şi ţi-ai
pierdut liniştea sufletului, pacea lui, care-i mai
preţioasă decrt toate bunurrle pămintului. Femeiie
sînt superficiale, capricioase şi tare, tare mărgi
nite!
- Trageţi a puşcărie, trîntorilor ! striga atunci
tînăre ţesătoare, băqăndu-i în sperieţi.
- Bine er fi fost într-un penitenciar, cu hrana
şi culcuşul asigurate ! ofta Octavian. M-aş duce
la temniţă pentru a scăpa de neastimpărul vostru
.nefer.ici't, care vă macină trupurile şi cugetele. Eu
plec din case asta, mă mut. Poate că voi ajunge
la puşcărie. Voi nu-mi puteţi aprecia aptitudinile,
.setea mea de linişte şi de nemişcare. Să stai îna
poia gra.tiilor, fără griji, lipsit de frămîntări, să
.stat la taifas cu oamenii de acolo, în vreme ce
.afară e arşiţă sau viscol, să fii sigur că nu te în
treabă nimeni cu ce te ocupi sau ce profesiune
.ai I Eu plec din casa voastră, frate dragă, plec !
Despărţirea fu grea. Rupt de fratele său, Je
nică se dărui băuturii, refuzînd să iasă din casă.
.Sotia devenise aprigă : îi cerea să plece.
- Ştii, i se adresă el, eu sînt plămădit din alt
.aluat ! Ar fi absurd să mă opun ! Imi vei da însă
.hrană şi băutură zilnică.
Jenică se retrase astfel într-o dependinţă, în
fundul curţii. Rămase acolo cu visele lui tulburi,
tolănit pe o canapea. Priveşte toată ziua printr-o
ferestruică afară, la cer şi la pămînt, Păsărrle ci18

ripase în merii peste care a dat primăvara, din
pămînt ţîşnesc mulţime de ierburi foagede. Soa-
rele a inundat întreg pămîntul. Cintecul cocoşi
lor străbate văzduhul, norii se fugăresc pe bolti
scăldaţi într-o dulce lumină. Un val de petale se,
risipeşte în curte, ca o ninsoare.
Jenică apucă o rogojină, o aşază în spatele
magaziei de lemne şi se lungeşte la soare qemînd,
încetişor ...

MEDiITAŢII

Oa:sierUil Ciprâan începuse să fure. Fusese pmă
mai deunăzi un om cinstit, crezuse în virtuţile
cetăţeneşti tndeobşte preţuite, sperase în vi,aţa şi
răsplata veşnică, în sfiîrşiil:, judecase cu asprime
greşelile semenilor săi, ne[n:ţeilegrnndu-le apleca
rea către minciună, înşeâătorte
sau furtişaguri.
Acum ÎDJ6ă, după sustraqerea
unei importante
sume de baci din casieria intrepr inder ii, îşi dădu
seama că m.tre el şi ceHialţi vinovaţi, cîţi or fi
trăind pe lumea asta, nu exista nici o deosebire.
Multă vreme nu se împăcă cu noua stare de
lucruri. Fuseseră nopţi de insomnii în care, cînd
îi răsărea în minte cuvlntul „hoţ", tresărea sim
ţind cum îl năpădesc toate năduşelile.
Cu timpul, se mîngîie qindind că nu e singurnl
-detapidator. că peniaenclarele şi coloniile de re
.edaicere .adă:p,osrtes1€ o mulţime de ticăloşi de teapa
lui. Mai mult, încercă să înjghebeze o teorie po
trtvlt căreia furtul ar fi o acţiune plină de curaj,
de îndrăzneală, de dilbăcie, pe care puţini sint în
stare s-o săvârşească, acţiune chiar temerară din
tr-un punct de vedere.
Cînd primele mustrări de cuget şi justificări
-cu care se torturase prinseră să crească în inten
sitate, începură să i se perinde pe dinaintea ochi
lor imagini ale unui viitor nu tocmai îmbucură
tor. Ştia că va fi descoperit şi deferit justiţiei.
.iEra imposibil să scape din bucluc. Vedea mereu
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in închipuire articole şi paraqrefe de legi, coduri
cu cotoare groase care rinjeeu la el batjocoritor,
săli de tribunal, judecători severi care-i puneau
întrebări necrutătoare în prezenţa unui public
numeros, ocne adînci în oare îşi încheia definitiv
zrlele,
Totuşi, în fiecare seară, înainte de a încuia
casa de bani, Ciprien lua două-trei bacnote de
cite o surtă de lei, oftând din adincuri. Părăsea
intreprinderea îndreptindu-se apoi spre un resteu
r ant, unde cina copios, ref'lectînd La paguba pe
care o pricinuise semenilor săi, dar şi la folosul
pe oare-I aducea societăţii, înlesnind circulaţia
banilor dintr-un loc într-altul.
Acasă citea de obicei cărţi de economie po1i tică, H plăceau mai cu seamă capitolele în care
erau cercetate şi anaâizete strădaniile oameniâor
în vederea unei reparcizări echitabile a bunuriior
vieţii. Cuvîntul avuţie însă comporta interpretări
felurite, pline de chemări, de înălţătoare vise, pri
cinuia adînci şi tulburătoare stări de spirit. Ia
asemenea momente se simţea înduioşat pînă la
lacrimi, se simţea părtaş la strădania întregii ome
niri de a îndestula în mod eqal dorinţele, pre
ten tiile. Deschidea magnetofonul şi asculta exta
ziat Eroica, sufletul său plutind lejer, ridicîndu-se
-deasupre lumii, qustînd dintr-o cerească beatitu
<line. Adormea, într-un tîrziu, senin, impăcet cu
sine, uitînd încurcătura în care intrase, viitorul
sumbru care-l aştepte.
Zilele acelui sfîrşit de noiembrie erau calme,
pătrunse de o dulce melancolie. Singur în odaia
sa, casierul se plictisea printre tomurile de eco
nomie politică pe oare le cumpărase şi pe oare
le citise din scoartă în scoarţă. Cugetul său, odi
nioară un model de echilibru, se descumpănise în
ultima vreme într-un mod ciudat. O intreoare îl
urmărea de câteva zile, r ăpimdm-d intreeqa dis
poz iţie, alunqîndu-I po1Ha de mâncare şi somnul.
Care erau oare Iimltele noţiunii de furt ? Cum
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putea fi conturată limpede hoţia, ce erau· în fond4
hoţii şi cum trebuia să fie circumscrisă activita
tea lor ? Logica, această disciplină a gîndirii, pe
care casierul o îndrăgise încă de pe băncile şco-- lii, suferea etecuri neruşinate din partea realitătii.,
- E foarte greu să pui hotar e noţiunii de
hoţie! spuse el privind pieziş cotoarele cărţilor
cu conţinut economic.
Se scufundă într-o meditaţie dezordonată. Să·
furi din pasiune, să furi oferind altora ceea ce·
ai furat! Auzise de cineva care furase o carte·
pentru a o citi. Dealtfel, şi mintea e un stomac
care cere să fie îndestulat! Cineva spărsese o
bancă, iar banii îi irosise ,în petreceri. Altcineva,
jefuise un muribund care nu avea moştenitori.
Din toate acestea se desprindea un adevăr ne
maipomenit, de necrezut: societatea, în întregul
ei, nu suferea, nu era păgubită, bunurile conti
nuînd să circule, să-şi schimbe doar posesorul !
- Ei, drăcie ! exclamă el derutat, Asta în
seamnă· că furtul nu are limite ca noţiune, el
fiind o trăsătură comună tuturor oameniior. Plă
tesc biletul pentru a intra la cinematograf şi con
stat că e un film prost. Cumpăr o conservă şi
constat că e alterată. Ocup o funcţie pentru care·
mă dovedesc incapabil. Cine ştie pe citi i-am fu
rat, fără să se scandalizeze cineva?!
Ajunse asttel să mediteze la locul ocupat de·
furt în istoria omenirii şi trase neplăcuta înche
iere că oamenii se jecmăniseră între ei, acuzîn
du-se sub diferite pretexte. Se mai desprindea o,
concluztle cutremurătoare în ce priveşte trecutul
istoric : cu cît clasa socială era mai înaltă, co
atit furtul era mai lesne de ănfăptuit, oamenii de
rînd fiind cu asprime pedepsiţi atunci cînd rîv
neau bunurile aproapelui. De-a lungul vechilor
or tnduiri care tot încercaseră să organizeze ome
ni rea, mulţimea de legi, precepte şi sancţiuni di
vine căzuseră pe capul celor mulţi, pe cînd celor
boqati şi puternici li se permisese orice. Poate
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-că hoţia apărea în cursul istoriei şi ca un rezultat di-r ect al sărăciei, ca o aprigă nevoie de a satisface mişte nevoi
elem entare. ca o răzvrătire.
U luitor, incredibil era însă faptul că sum ele de
bani, avuţiile răm ăseseră aceleasi. atît doar că
se transferaseră de la unii la alţii şi nim ic m ai
m ult!
Se ridică de Ia m asă şi ăncepu să se plim be
agitat prin odaie. Se opri !i nainte.a oglinzii, se

privi cu atenţie, îşi aminti dintr-odată că des
cinde dintr-un şir de înaintaşi necinstiţi. Tatăl său
Iurase nişte hîrtie din depozite pentru .a o vinde
.apoi, banii obţinuţi irosindu-i cu amantele. lşi
aminti de o rudă, un unchi care măsluise toată
viaţa cărţile de joc, şi nu contenise pînă în cea din
urmă zi să înveţe copiii mahalalei meşteşugul tri
şatului.
Să recapitulăm faptele ! îşi spuse, cuprins parcă
de febră, aruncind priviri arzătoare peretelui din
fa.ţa sa. A furat cîtiva metri cubi de cherestea,
,a obţinut o sumă de bani, a intrat la răcoare, i
s-a confiscat 'întreaga avere. Cheresteaua a ră
mas intactă, ea a fost Iolosbtă, de bună seamă.
Averea respectivului a fost vindută la mezat, dar
a continuat să fie utilă cuiva, nu s-a distrus. Ba
nii, nici ei n-au fost nimiciţi, si-au continuat scur
gerea Ior misterioasă prin felurite făgaşe. Făpta
şul n-a pricinuit aşadar o distrugere a bunurilor,
ci doar le-a dat să urmeze un au curs. Nimia
nu s-e pierdut în urma acestei infracţiuni. Fur
tul, în lumina acestor fapte, putea fi privit ca o
abatem a unui pîrîu din albia lui. Apa rămînea
tot apă, cantitatea ei nu se micşora, nu se mă
rea!
Casierul avu impresia că-i plesneşte capul,
că nu mai este capabil să-şi pună rinduială în
gînduri.
De citeva ztle, în apropierea locuinţei lui se
instatase un bilei. Larma se făcea simţită mai ales
pe inserete, cînd o mulţime de oameni se îmb'aJ,
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zeau ăn jurul barăcjlor. Unii se dădeau în bărci,
alţii în scrînciob, unii trăgeau la ţintă, alţii căs
cau gura la pantomime. Se auzeau fanfare, ţi
pete, chiote.
Casierul Ciprian se ,apropie de fereastră şi
privi învălmăşeala de trupuri, luminile şi culo
rile stridente. n cuprinse :pe neaşteptate o dorin
ţă nebună de ,a se ămbr ăca. de a lua cu sine ceva
bani din cei furaţi în zhlele precedente şi de a-i
cheltui acolo, în vălmăşagul acela de oameni.
Zadarnic încercă să-şi mfll'îneze porcirea, zadar
nic apelă La raţiune, la o seamă de precepte mo
rale de care ascultase căndva cu sfinţenie. Pofta
de a petrece şi de a cheltui era mai presus decit
orice constrînqere,
Ieşi năvalnic din casă, cu hainele în ne orîn
duială, 'cu chipul} răvăslt. Ochii îi jucau nefiresc
în cap, iar gura i se strtmbase într-un rînjet hi
dos. Intră într-o bodegă improvizată unde bău
două pahare cu coniac. Se amestecă apoi în mul
ţime, scuturat oa de friguri. Se roti în carusel,
se dădu în scrînciob. privi spectacolele de pe es
trade, rîse cu clovnii, cinsti saltimbancii, imbr ă
tisă dăntuitorli şi atleţii. Se abătea le răstimpuri
pe Ia bodegă unde-şi împrospăta puterile, dînd
peste cap a'lte pahare cu coniac.
Jucă la loterie şi cîştigă bustul lui Bonaparte.
lmpăratul purta bicorn, avînd pictate pe piept şi
pe umeri to:ate 1n.seill!IJ:ele puterii sale.
Cu bustul lui Bonaparte la subsuoară, începu
să împartă bani tuturora, strigînd cît îl ţinea gu
ra:
- Luaţi-i! Luaţi-i! Numărul lor rămîne tot
deauna acelaşi !
A doua zi a fost erestat. La o amănunţită per
cheziţie, făcută la domiciliu, nu i se descoperi
nici un obiect compromiţător. Avea doar îmbră
cămintea cerută de cuviinţa vîrstei lui, cîteva
cărţi de economie politică şi un mobilier prea
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.sumar pentru a îndreptăţi pre.su:punerea că ar fi
folosit banii sustraşi în soopul acumulărn de bu
nuri preţioase.
La stărurtoaroa lui rugăminte, i se îngădui să
-şadă cu bustul lui Napoleon Bonapartn în celulă.

LEAGĂNUL VIEŢII

C aravan nu luase nici o atitudine în ultim ii:
ani ai vieţii. C ăutase să se adapteze îm prejurări
lor, să se arm onizeze cu ele. In prâvinţa aceasta.
devenise un adevărat m aestru, iar cîteodată el
însăşi se m im de arta cu care
îşi
preschim ba
personalitatea, ştiind să-i deie orice form ă. Ere
chiar înclinat să se considere o bucată de atuat

tn stare să întruchipeze cele mai bizare alcătuiri.
Atitudinea aceasta o adoptase în urma unei
lecturi care îl tulburase cindva. Pusese mina, în
trmplător. pe un manual de biologie şi citise acolo
despre evoluţie, despre selecţia naturală, despre·
adaptarreia la mediu. Se convinsese atunci pe de
plin că o fiinţă nu poate supravieţui decît dacă:
îşi potriveşte structura împrejurărilor fără a în
cerca să le combată sau să le modifice.
Cercetase zilnic traiul semenilor săi şi înţele
sese că mulţi dintre aceştia, datorită unor erori
în !la·ţionamentele lor,
manifestau apucături ce·
veneau în contradicţie cu adevăruri,le unanim ac-·
ceptate. Nici acum nu uitase cum un coleg în
drăznise să se certe cu şeful de birou, sus\,inînd,
că de partea lui e adevărul. Urmarea nu întîr
zie să se producă : omul fusese sancţiona,t, discu
tat prin şedinţe, retrogr,adat pentru nişte lipsuri
minore. Colegul avusese, desigur, dreptate atuncu
cînd pornise cearta cu şeful său, dar Carevan ştie
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-că pe lume există mai multe adevăruri,
omul
-avînd putinţa de ,a ·alege între ele.
Chiar el, în vremea în cere nu citise acel ma
nual de biologie, avusese de suferit în urma unei
-oroaste înţelegeri a realităţii. Socrul său se apu
case să-l dăscălească în legătură
cu veniturile
-sale, teccmendîndu-i cumpătare şi chibzuinţă, im
.punîndu-i un anumit buget de cheltuieli. Iritat,
-rănit în orgoliu, îi aruncase socrului cuvinte grele,
consecinta fiind inevitabilă : nu mai primise din
partea ecestuăa nici un ajutor.
Cercetînd lumea, Caravan mai desprinsese un
.adevă,r pe care ,alţii nici nu-l bănuienr, anume că
'în relaţiil« dintre oameni cei înqîmfati, plini de
.sine aveau mai mult de suferit decit cei care-şi
.aplecau spinări le. Un exemplu era salutul. Desi
,gur, că nu puteai saluta toată lumea întîlnită pe
str-adă: Se cuvenea însă o atenţie încordată, fi
,indcă a nu da binete unora însemna să-ţi pui cuie
în talpă. De oameni aveai nevoie oricind, aşa că
.â nu Ie acorde acel „bună ziua" putea însemna că-i
,igno.ri ori că te socoteşti deasupra lor, făcîndu-i
.să-ti poerto ranchiună veşnică. Cîndva poate că
salutul reprezentasa o urare de
bine acordată
.unui trecător oare putea să fie şi un necunoscut.
·Ur,arna aceasta simbolizase un soi de solidaritate
între. oameni, recunoaşterea acelei legături care
-ne uneşte pe toţi deopotrivă. Dar vremurile evo
'luaseră şi salutul îşi schimbase semnifiJCaţi,a. El
-er a acum o dovadă de supuşenie obligaforie care,
-odetă ne î.r1făptui,tă, a,trăgea după sine consecinţe
,impreviztbile. O înclinare a capului, scoetarea pă
.lăr iei, un zîmbet ernabil erau qesturi care nu re
-clemau eforturi şi care îţi puteau aduce un Io
J os oarecar s.
Fii1r,eşte, că ultimul a:devăr descoperit de Care
'van era de-a dreptul uluitor. Oamenii posedau,
după părerea lui, în chip structural un neajuns
care se numea mîndr ie. Mîrudria aceasta aducea
multe prejudicii acelora cen e o posedau şi cu cM
1
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ea era mai pronunţată, cu a,ti1t pricinuia
mai
multe srnferd.n;ţi. In viată e bine să lepezi, să stîr
peşti această blestemată de mândrie oare o primeşti
din născare,
ca apendicele sau ca amigdalele.
Datorită măndriei. Carevan se chinuise amarnic
în timpul în oare fusese un inocerrt în metcrie de
convieţudre socielă. Se războise cu semenii săi
pentru nişte cuvinte aşa-zis ji.gnirl:o,are, îndur ase
aspre sancţiuni din partea unor şefi ierarhici fi
indcă nu suportase să fie de acord cu anumite
prmoipii pe care aceştda le proclemau.
Acum, după scurqerea atitor ani, aproepe că
atinsese desăvîrşirea. Scosese din el răul originar,
acea glandă nedorită pricinuâtoare de inmtiâe du
reri, dobîndise putinţa de a Iace faţă tuturor im
prejurărdlor, de a se mule perfect pe QIIIÎ.<Ce cala
pod. Era un eliberat. un descătuset, şi zrmbea cind
vedea cum în jurul său se desfăşoară apriga luptă
între cei mîndri. îmtre glandele lor neextirpate la
vreme.
Devenise, aşadar, un înţelept !
Asupra Ju:i insultele 111u mai
aveau nici un
efect, căcă le urma urmei o msultă nu e decit un
cuvînt, tar cuvîndul e imaterilall, zboară, se risi
peşte, dăinuie doar o clipită. Asupra lui nu mai
aveau nici un efect disputele care altădată îl în
flăcărau. In şedinţe, rni mai lua ouvîrrtul, căci nu
avea de qînd în ruptul ceputui să săvirseescă o
nerozie vorbind despre munca vreunui coleg, sau
să propună cine ştie oe Iucru, care să lezeze in
teresele cuiva, Acasă, se deprmsese demu!lrl: cu
ideea oa nevestă-se să fecă cum o taie capul.
Uneori se ginditSe că ar putea fi un soţ înşelat şi
tresărise. Dar conform vederiâor sale, pentru o,
infidellit,aJte conjuqală nu mente să-ţi baţi capul.
La ce bun să se frămî1nrbe ou asemenea prostii,
să-şi pindească bunăoară neveste, să spumege, să
fie cuprins de acea tristă nebunie întîlnută atît de
des pretutindeni ! Poate că întir.adevăr ere. înşelat
şi chiar înclinase să se considere astfel, fiindcă

cei doi COIJ)Li nu prea îi semă!nia,u şi C[Jt,ev,a zvo
nuri ajunseseră vag la urechile sale.
Ei şi?! îşi spunea, zâmbind. Are vreun sens să
mă zbucium z
Eliminase din viaţa sa ouvintuâ suferinţă, avea
oroare de el, se Îit11SpăiilliÎnta Ia gîndu[ c-ar fi vie
tima a1cestei su,fer,inţi pe care o vedea
uneorJ
apr;qpiin.du-se amelllinţă1torr. EJ er,a U[1 om comod,
înclime vădit călre plăceri, savura
mînrcămrile
alese şi bine prepar.a1te, îi plăcesu fâlmole, 1s;pec
taoolele de teatru, plrimbăr,iae agia/le pe s,trndă, lo
cuinţa în oare îşi destlmdse tru:pud. după orioara
efort. Stind în casă pe vreme de iarnă, se mfiorn
escultind simultan vifomita de efară şi ctînteouJ
ca..loriferrului. Apar!Jamein,tul devenea atunci o ce
ta,te bine apărută împotrrivia
iI]temJPeni!i'lorr şi a
agrres11Unilor din exterior. El era senicru; înţelept
caro renunta defimâtlv 1a orice soi de vaniroarte,
oare cuâtiva voluptăţi simple şi sănătoase, oare
mchei1a1se pace cu ,ce!iJlia!lţi senion din jur, accop
tînd, pentru Jiiniştea lui, să 1,e plătească tribut, să
le fciie vasel îmrnaga viaţă.
·
Timpul trecea plăcut [111 această motesttoero
ÎiI1Jacrti;vH1a<te. Minunată ere ·vi1a,ţa lirpsită de grrâ.ji
mani, de Jruptă înrooit<dartă, de acea distrugăfo,are
mindrio, ceuza pnim:0rd1aCTă a atîtor nenor,01cirri r
La SIO!Sireia prdmăverlă, OarrtalVran se adlaptă, oa
de obicei, noului anotimp îmbră1cfudu-s,e mai uşor,
deschizînd mai des ferestrele. Iarba tîşnise pmtu
tindeni ,în parcurt, în grădini pubâice, iar pe r e
muri iz1biUiC1trnau mnqurii. Păsările că:lătoiare reve
neau le Iocurbla Ior, Pri'Vindu-Je cum :l1Unecă în
oîrduni pe cer, cugeta că între ele nu şi- au :făou;t
10:c deosebiriie de vederi seu că eel puţin în tim
pul zborufuă nu apare aiool război nedorit ~tre
indivizt. Totul se desfăşura perfect în zborui pă
sărilor că:lălto1are, o ,armmue desăvîrşită domnea
între ele. Cîrdurrle erau eXJemplle, exemple oare
susţineau mai bime teoria sa despre existenţă.
1

Nevastă-sa însă nu-i dădea pace în ziua aceea.

11 smulse din conteropletie şi-l readuse pe pămlnd :
- Ascultă-mă cu atenţie, Ioane, şi nu mai
zimbi aşa, cu aerul tău a,to,tştiutor ! Nu mai su
port viaţa aooaste. Iţi declar deschis că te soco
tesc un prostănac. Mi-e ruşine cu tine, mă umi
leşti, mă pui într-o situaţie de un ridicol insuportabi,l !
- Dar ce s-,a Î[1Jtîmpl1at, draqe mea ?
- Mai întrebi? Aseară ai fost insubtat într-un
mod inedmislbbl şi asta în prezenţa mea !
- T~ebui,a să provoc scandal spre a-ţi apăra
onoarea?
- Cine-i individul care ţi-a turnat în cap paharul cu vin?
Habar n-am. Pesemne că i-am fost antipatic.
Doamne, ce om ! Cum al putut să stai aşa
nepă:să,tor la insulta eceea ?
Ce rost avea să mă încaier cu el? Ajunqeam la miliţie, ne zdrundrnam nervii...
- Pe stradă un trecător ,a îndrăznit să facă
aprecieri nacuviincioese la adresa mea.
- lmi amintesc perfect.
- Şi n-ai luat nici o atitudine împotriva acelui bădă!ian !
- Atitudine ? La ce
bun?
Pentru
cîteva
vorbe?
Nevastă-se dispăru în sufrngerie, iar e,l se îm
brăcă pentru a se duce la slujbă. La pleoare. auzi
un plînset în odaie vecină, dar nu se tu;lbură. Ci
tise că plîrusul are drept efect uşurarea sufletu
lui, că totul trece pe lumea iasta, avind un sfîrşi t
care-i, la rînduă Iui, un ,aJlit început.
Străbătu străzile respirînd adînc aerul curat.
Ce de lume! Impărtee saluturi în dreapta şi în stîn
ga înclinînd capul, scoţându-şi pălărie. Se inve
selise de-a binelea, plutea parcă
prin văzduh.
Avea doar patruzeci de ani şi g,îndul că va mai
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trăi încă multe asemenea clipe îi cree o dispo
ziţie excelentă. Mai evea posibihtatee
să vadă
acest univers, să-l simtă intens, să-l guste şi, mai
ales, să treacă prin el neenqajat, neîmpovărat de
qînduri absurde, de acea nefericită maladio a min
driei. Oameni mulţi pe străzi, foarte mulţi ! Citea
pe chipuriâe unora frămî.rntări idioate, un zbucium
lăuntric nesănătos. Ce bine ar fi dacă aceste făp
turi ar renunţa odată pentru totdeauna le ele !'
Un moment fu ispitit chiar să propovăduiască
adevărul la care ajunsese, dar ziua de primăvară·
era atît de frumoasă şi trupul său îşi deschisese·
toţi porii spre a o absorbi !
Ajunse la birou unde-şi salută cu plecăciune·
şeful raportlndu-i stadiul lucrărilor pe care Ie
efectua. Şeful era un om chinuit, se vedea limpe
de. Pe f,aţ,a · lui trăsăturile se adînceau dureros.
Muncea zi şi noapte inconjuret de planuri şi de
hîrtii pline cu cifre . Alerqa pe şantiere, căuta so
luţii, ţinea şedinţe, urmărea atent desfăşurarea
tuturor lucrărilor, se certa şi uneori, cînd îl au
zea cum ţipă, surîdea inteleqător. Ce-i păsa lui ?
El era un funcţionar cuminte, respectuos, oare-Şi
îndeplinea atribuţiile profesionale, înghiţind indi
ferent observaţiile ce i se adresau. In rest, nu-i
păsa de nimic !
- Eşti un dobitoc, măi Caravan ! îl întîmpină
de data aceasta şeful. N-ai în tine un strop de
personahtets, eşti ca un animal de tracţiune.
- Aşa e, să trăiţi!
- Cred că vei trăi cîteva secole, fiind un
exemplu de tîmpenie, căci numai tîmpenia e lon
gevivă.
- Aşa e, să trăiţi !
- Să te ia dracu ! Ar fi mai bine să te ceri
de-aici ! Pensionează-te, de ptldă !
- Nu am vlrsta !
- Du-te acasă la
mine şi plimbă-mi copin.
Astăzi eşti pe post de bonă vreo două ceasuri.
- Am inteles. să tr ăiti !
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Caravan iesi din birou, se duse J1a Iocuânta şe
fului, îi luă copiir şi-i plimbă prin parc, simţind
mai intens ca oricind ambianţa anotimpului. După
aceea copiii se prmsee în joc cu alţi copii, iar
el îi privea înduioşat.
Luă copiii şefului şi-i duse a,casă, apoi se pre
zentă le alt şef căruia îi făcu nişte cumpăr ături.
Se înepoie în cele din urmă acasă unde constată
că soţie lipsea. Se dezbrăcă, deschise telcvizo
rul, îşi delectă ochii cu cîteva imagini. I se făcu
foame şi mincă. apoi i se făcu somn.
Intrînd în dormidor, găsi pe noptieră o scri
soare a soţiei, oare-I înştiinţa că-l părăseşte. Nu
simţi nimic deosebit. Se gîndi vag că La parter lo
cuieşte o văduvă pe oare ar cere-o eventual în
căsătorie. Văduva ,are un neg pe me s, dar faptul
i se păru lipsid de însemnătate.
ă

FUGA

Atelierul de croitorts i se păru lui Costică
Zăvoi dintr-odată extrem de strîmt şi de apă
să/tor. Se uttă la chipurHe coleqiâor săi, oare şe
deau pe scaune conoentreţi asupra bucătjlor de
stofă, H rpriv.i lung pe şeful sălii, oare croia nişte
penealom pe o tejghea, văzu ferestrele ecope
ri,te cu jurnale, soba de teracotă, poliţele şi raf
turule pline cu mosoare şi pepdote, evu senzaţia
că se îinăbuşă, că o prelurng.iiă şedere în locul
acesta l-ar ucide de-a binelea, Examină haina pe
care o cosea, se strrmoă, o trînti pe masă şi se în
dreptă cu paşi repezi către ieşirea din 1atelier,
făcindu-i semne de adio şefului, care-l privi cu
o totală indiferenţă.
- Am piecat ! s1r.igă Costică Zăvoi din cadrul
uşii. Vă las cu bine, scumpii mei confraţi, bra
vii mei cusători şi hăinerl !
Citeva capete se înălţară, cineva căscă prelung,
m-a.ş•inille de cusut işi continuară dănţăniituil, croi
torit văztndu-şt mai departe de treabă,
Costică Zăvoi închisa uşe
cu geamuri pră
fuite, păşi în stradă, maJÎ hotăirit oa oricînd să nu
se în,apoiez,e eici cite zile er fi avut. Se săturase
pînă peste cap de o mdeleitrucire oare nu-i otferna
S!ati.isiiacţii, dorea să-,şi
croiescă un al}t drum în
V1Î•aţă.
C-da UO coala 3

33

- SaJu,tare, diavol băitrîn ! strigă el şefuJui
ar ătindu-şi chipul lunguieţ şi palid la o fereas
tră, dar şeful nu-l învrednici nici cu o privire.
Co,stică Zăvoi străbătu o bucată de drum des
tătmdu-si sufletul cu senzaţia deplinei sloboze
nii. Aruncă priviri vesele vitr inelor, zimbi tutu
ror trecătorilor, se bucură de albăstrime,a ceru
lui, de priveliştee fluviului care se scurgea le
neş, liber către depărtări. Era minunat să păşeşti
optimist, încrezător către împlinir ee
unui maredestin.
Intră în prima cabină telefoni,că, formă numărul atelierului de cr oitorie, îl ceru pe şef şi, au
zindu-i vocea, îi adresă încă un salut, prev~nin
du-l că nu se va mai reîntoarce niciodată
în
încăperea aceea întunecată, îmbîc,si,tă cu mirosul
cîrpelor arse, plină de indivizi răutăcioşi, care-i
făcuseră zile fripte, neînţelegîndu-i .aptitudiniâe.
~ Nu voi mai reveni în mijlocul vostru ! răcni
Costică Zăvoi în receptor. Sînteţi nedemni ,de
persoana mea !
Nici ,acum şeful nu socoti necesar să scoată
o vorbă. Se .auz] doar cum închide telef.o:nul şi
atît. Suhail,ternul dori să mai formeze o dată nu
mărul atelierului, se răzgî.ndi însă şi, părăsind
cabina, se îndreptă către casă, unde ajunse·
fluierînd o melodie veselă.
li aduse imediat la cunostmtă soţiei Isprava
sa. li descri.se în culori sumbre atelierul, vorbi,
despre aspiraţiile sale înalte, despre tineretee se
care nu tr ebuia să fie nimicită într-un atelier
de croitorie. O mai înştiinţă că are de gînd să
întreprindă o acţiune deosebită, de proporţii, că
i,rntenţionează să se ridice cu mult deasupra celor
lalti oameni tncerctnou-si norocul şi iscusinţa în
tr-un domeniu de neprecizat deoc,amdată, dar plin,
de făgădui,nţi.
·
Vestea nu avu nici un efect asupre soţiei, oarese uită la el nepăsătoare,
ridicînd din umeri,
continuînd gătitul în bucătărie.
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~ Constat, spuse Costică Zăvoi, micşorrndu-st
ochii spălăciţi, că nu sinit luat în serios nici mă
car de proprie mea soţie. 'Abia acum îmi dau sea
ma cu cine m-am însoţit, cu cine m-iam hotărât să
.înfrunt viaţa ! Aşa-mi trebuie, daică mi-am ales
o femeie pentru oare doar mtncaroa e impor
tantă!
- Femeia asta este fii oa mea ! se auzi, un
glas profund, plin de nermrltumiro, ·
In fa.ta lui Costică Zăvoi se ivi, ca din pă
mănt, socrul, adică un individ slăbănoq şi chel,
care-I privi cu mînie.
Intre Costică Zăvoi şi socrul său exista o
veche şi mereu neîmpăoată inamiciţie. Aprnape
zilnlc îşi aruncau unul altuia învinuiri, certîndu-sa
pentru Ielurbte pricini, ajoogînd să se ameninţe
-si chiar să se înjure. Socrul era, de bună seamă,
un om imposibil, un ramolit care ţinea să-şi im
:pună convi:ngerUe învechite. La oe te puteai aş
tepta de la un asemenea pisălog, de la o aseme
noa haha,leră?
Costică Zăvoi se retress demn în dormitor şi
trînti uşa, erătind astfel că nu doreşte să ia parte
I,a o diiscutie inuulă.
- Din nou va trebui să vă întreţin pe amîn
doi ! se auzi vocea acestui socru cicăli.tor de du
pă uşă. Ai părăsit pînă acum de nenumăra,te ori
atelierul, dar de fiacaro da,tă tot acolo te-ai în
tors.
_:_ Atunci am avut ghinion!
strigă ginerele
irioat. De da1ta asta voi reuşi, voi izbîndi ! Sîrnt
capabil de fapte mari. s-o ştii ! Dumneata, care
ai ajuns la pensie după o viaţă nenornciltă, îţi dai
seama cu reqret acum că ai. fi fost în stare s-o
apuci pe o cu totul al,tă oale. Ai ales însă o viaţă
tihnită, comodă, te-ai însurat, ai făcut copii şi ai
.contiauat să •trăieşti ducîndu-to la slujbă zilnic,
inghiţind observaţiile şi sancţiunile s,uperiorilor.
trăind cu spinare-a incovoiia1tă, fiin9preeplecat
slujbaş, un om înfricoşat de o evenrtuială desti-

un

35

duire. Eu însă, în calUatea mea de tînăr avîntat,
simţind în piept clocotul marilor aspiraţii, nu voi
mai pune piciorul în atelier!
- Dacă toţi oamenii ar gîndi şi s-ar compor
ta ca tine, lumea s-ar preschimba într-un balamuc.
Oricum, să nu crezi c-o să vă mei ajut băneşte,
c-o să finanţez toate smintelile care-ţi trec · prin
cap !
Costică Zăvoi strinse dispreţuitor din buze şi
dacler că se va descurca singur. Se dezbrăcă,
puse pe sine o pijama şi se aşeză pe pat ou ini
ma împăcatl:ă. înfăptuise marele act al vieţii sale,
se despărţise pentru totdeauna de trecut. Reze
mindu-se pe perne, îşi aprinse o ţigară şi se gîndi
la traiul slobod care-l aştepta. Nu reuşi să-şi
închipuie cam cum urma să arate un asemenea
trai. Isi aminti însă de exisitietn.ta unei sticle cu
conâac într-un duilăpior din hol. Coborî din pat,
se strecură pravăz ător pe uşă, reveni gmbn.ic cu
sticla în mînă fără a dia ochi cu socrul.
Sorbi o înghiţitură de-a dreptul din sticlă şi
se simţi înviorat. Re.fileotă un răstimp asupra a[
ternativelot care-l aşteptau îmbietoare, socoti că
singura profesiune care i s-ar potrivi ar fi a:ceea
de navlqator sau de aviator. Anul trecut, cmd
părăsise de cîteva ori atelierul
dăduse nişte
examene pentru Î[llSICrieirea în feJuri,te şcoli. Că
zuse însă Ie toate probele, fiind declarat inapt
pentru aceste profesiuni.
- Acum ce-ai de gînd să foci? îl întrebă socrul său de dU1Pă uşă.
- Voi naviqe ! r ăspunse Costică Zăvoi dînd
peste cep î1111că o înghiţiitură.
A doua zi se trezi tirziu, îşi sorbi cateaua şi
pomi pe străzi oa să respire aer curat şi spre a
cînrt:ări cum se cuvine şalrlSele sale de reuşită.
Dădu ocol cartt:.ierulrui, se retrase apoi într-o gră
dină publică, acoto unde Iinâstee i-ar H înlesnit
cugetările. Aşezait pe o bancă, la umbra unui tei
uriaş, în apropierea unui grup de copii care zbură
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dau pe aleide prunduite, Costică se abandonă vi
săritor. Ceriul Iimpede, frunzdşurââe în care ciri
peeu păsările, vuietul
îndepărtat
al
oraşului
-aveau asupra lui o plăcută înrîurire. Era minu
net să stei astfel, ceasuri în şir, să-ţi îndrepţi
gîndurille oriunde a'Î fi dorit, fără a fi constrîns,
fără a fi nevoid să asoulţi de diepoziţiiâe cuiva !
Din întîmplere î,l văzu la capătuâ ,a1leii pe Ta
nea, unul dintre colegii săi. Tresărâ, Tonea î:na,in
ta şovăielnic, cum îi ere felul. Privea în toate
părţile oa şi cum l-ar fi pindit o primejdie. Acest
individ se dovedea cel mai fricos din bot atelie
rul şi cind i se adresa cineva cu o vorbă mai tare,
se cutremure, se dădea înapoi, ferindu-se parcă
de o lovitură. Firev, ou ochii tufburi şi haine1e
uzate, el ajunse înaintea lui Costică Zăvoi. Vă
zîndu-I, fu giaita să cadă pe spate.
- Aha ! exclamă fug,arrul. Te-ai şi speriat !
Ce mai · e 11.1JO,u pe la atelier ? Şeful ce mai face ?
- Eu, bîiqui Toneta pnvind în altă parte, sînt
în afera conflictusui, [lJU mă amestec în treburtle
ahtore ! ·
- Şi de ce nu te amestec! ?
- Aşa mi-e firea! Nu vreau să supăr pe nimeni!
Costică Zăvoi nu-i îngădui să treacă, i se aşe
ză Îll.1aiJ111:e şi-i! întrebă din nou asupra oelor ce se
petreceau în atelier.
- Vei fi concediat ! U înştiinţă cetlă:lraJ.t. Dacă
nu te vei prezenta poimâine cel tîrziu La slujbă,
vei fi dla1t afară, adăiugă Tonea făcând cale lntoer
să şi dispărtnd înepofa unor boscheti.
- Să vă ia dracu pe toţi ! str,igă Costică Ză
voi, aşezindu-se pe bancă indispus,
Reîntors acasă, fu si~ilt să ascuste timp de o
jumătate de ceas o predică din partea socrului.
Aceste sosise înarmat cu arqumente, se vedea
bine că-şi pregătise discursul. Vorbi calm, stăpi
nirt:, înşiră multe, foarte munte vorbe, dorri să-l de
termine să revină esupra nesăbuitei hotărîri. Des-
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tu,pă şi o sticâă cu vin, care trebuia să încheie
bi ne âncidentul.
~·Eşti un miare timpit ! admise, '1n finai, so
crul. Ar trebui să fii bătut, blcurid, ţinut !,a arest
'o bucată de vreme !
·
Urmă ·O oorrvor'bire conrradiotorie, Costică Ză
voi sustmînd că nimeni nm are dreptul •să se ames
tece în chestiuniJe famihei sale. Pe · de arl'tă parte
socrul se cuvenea să 'inţe1ea.gă, oa un adevăret
părinte, împrejur1area. Dar acest socru indăr ătnic.
departe de a pricepe cît de cît ceve, se oomporta
ca un duşman al propriei sale fiice.
La această etapă a discuţiei interveni şi fiica,
aşa incît spirite'le se înfi.eribînitmă Ie culme. !n
cele din urmă se hotărî oa doamna Zăvoi şi ta
tăl ei să părăsească locuinţa lăsîndu-1 pe viitorul
naviqetor sau aviator în smqut ătate.
- Nsaveţi decît să plecaţi ! le strâqă Costică
Zăvoi. Mă voi descurca eu şi fără voi !
După ...amiaze se scurse pJiioti1ooasă. Vru să ci
tească o carte, nu izbuti. Asoul1tă un răstimp cîte
va me'lodii de muzică uşoară apoi închise apare
tul de radio. Ce lume ! îşi spuse el începind să
măsoare de Ia un capăt la a•ltu;} dormâtor'ui. Ce
oameni lipsiţi de iniţ,i•ativă, inerţi, încremeniţi. Le
va dovedii ,ell oit esrte de hotărât !
Stă,p.î111ilt de o inexplioabilă .a.gibaţie lăuntrtcă,
plin de o ciudetă voioşie, părăsi într-un tîrziu fo
cuinta şi o Porni fradonlnd pe străzlle oresulut.
Ajunse· înaintea unei oabine telefom1ce, şovăi. to
tuşi intră şi formă nurnăruâ de telefon al atelie
rutui. Reicun.osoîndu-1 după g;l,as pe şef, îJl ÎIIlştii,in
ţă că nu are de qînd să se înapoieze ila slujbă
şi că dacă el, şeful, mai speră să-l revadă, se în
şală, îşi face iluzii deşarte.
Atimă receptorul în furcă şi peste măsură de
irutat socoti că ,ar trebui să soarbă u111 pahar cu
vim. ln1tr,ă într-o bodeqă şi comandă băutura.
Văzu alături 'nişte i.ndirvizi ipe care-i ounoştee vag
şi-i s,a•lu,tă ''eXitrem
oordiel, isitorisindu-[•e ime-
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diat păţania rsa ..Le înfăţişă modul .dernn în. care
părăsise. ,.slujbi:l, ,S\J;ŞHnu că este .hotărît să-şi alee
gă o ,afrtă profesiune. Plin de entuziasm comandă
o ,sticlă, :~u, vin, cinstindu-i pe ascultători, care-l
pri ve,au fogînduriaţi.
·
Seara şi-o petrecu acasă, dorind să guste din'
viaţa nouă oare începea pentru e!l. Făuri planuri,
viz înd să-şi ,c1!leagă o profesiune pe măsura ma
rilor sale epticudini. Nu descoperi nici una şi des
chise a,parn1tua de radio, apoi televizorut, 'plioti-,
sindu-ss de moarte. Recurse la magne<to(on, le
pick-up, răsfoi nişte reviste ilustrate,
cotrobăi'
fără rost prin sertarele şifonierului, citi 'nişte scri
sori vechi. Dădu de Iotoqrafia soţiei şi se strim
bă I,a ea. De bună seamă
că-şi va găsi o altă
sotio, vrednică de el, capabilă să-i aprobe proiec
tele, srpriji1nindu-le din toată inima.
A doua zi se trezi cu dureri de cap, dar decis
să irureprindă o acţiune energică. Deschise car
tea de telefon, o răsfoi, dădu de nişte instituţii şi
întreprinderi care nu-i treziră vreun interes. Cu
teză în sfîrşit să formeze cîteva numere, soticită
informaţii, primi răspunsuri care nu-I muâtumir
Îşi amiruti din nou de examenele sustinute în re
peta1te rînduri inah11foa unor comisii şi se întristă.
Se îmbrăcă şi o porni, nu se ştie cum, spre
a1te!ld1er. Se plimbă pe dirna.fa:irte,a ferestrelor aco
penite cu jurnale, privi pe urna care era deschisă
văzîndu-şi coleqiâ. Se simţi parcă de prisos şi-l
invadă un simţămînrt de înstrăinare. Se decise să
intre în selă şi păşi peste prag.
Dădu cu ochii de şef care-i aruncă o pnvire
Indiferentă. n a,s,igură că sosise doar într-o vizită,
pentru a-şi întîln! colegii, că nu va zăbovi prea
mult aici.
~ Lasă! il întrerupse şeful. Nu te mai fandosi
şi apucă-te de lucru !
Ccstică Zăvoi surise batjocorutor şi contemnlă
cu snperiorttata întreaqa adunare, ce părea să
nu-I fi băqat în seamă.
ă.
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- Voi lua loc şi voi lucra un ceas-diooă I SIPUSe
el scotîndu-şi ham. O fac însă eşa, din plicâ
seală !
Se aşeză 1,a masa Iui zîmbind şi se epucă de
tireaJbă. Apoi se lăsă furat de executarea unor re
vere, socoti că trebuie să le dea g,ail:la. In fond
era obligat să isprăvească D11U[)JC1a începută.
Venii ia atelier şi în zilele următoare, dar il
asigură pe şef că tolt via pleca îrutr-o bună zi.
Aceeaşi asiqurere i-o dădu şi soţiei, tueuror cu
noştintelor, tuturor vec:ililillor, asta spre a nu fi
considerat cumva un om de mnnc.

DUIOŞIE

Era un bărbet ~oontător, menierat, sensibir,
deţinea o slujbă sigură, fiind aprod al unui mare
tritnmel, oum pretindea, Nu scosese le iveelă pînă
acum epucături condamnabile, acele vicii care duc
de obicei la ruină. Conversaţia cu el se dovedea de
fiiieoare dia1tă Îlrliţelleaiprtă, pllîITTă die contimrt. IITT efara
acestor min~ însuşiri, chirriaşull dispunaa de
o înfăţişare păăoută, ch[rpua şi gesturrille lui expri
mănd o ad&n.că şi nedliiITTrtirt:ă serăozâtate. Iar dacă
sforăia noeptea sau dacă Îlnghî,ţea cam lacom bu
oaitele da II1Ja1Să, fialp!tru!l nu putea fi pus derclî1t pe
seama UIIrelÎ înlfloriitoarre sănătăţi.
Didina oftlaoo de nenumărate ori gwnd:mdu-se
Jia acest chiriaş ail său, .La acest EmU Pavelescu,
om pe poltrifVla gootrull:u.i şi năzuinţeâor ei dintot
deauna. AVIUJSe5e nenumărat; chărtaşi, sezonien cu
toţii, cunoscuse un şir 111.lJilg de caractere şi tem
peramerste, dobindise o rodnică experăentă oare o
ăndreptătea să focă mereu eomperetii. De 'UIIlil,
ce-i drept; se atasese sincer, deeanteresat, pe alţii
îi respinsese însă, dar, unul peste altul, chiriaşii
săi îi· oferiseră UIIl speotecot din
care ştiuse să
1
tmagă impoitrtJaLlllte concluzn. Divorţase cu şase ani
Îlil urmă, fosrul ei soţ se adilia departe, cine ştie pe
unde, a'VIUlSeSe eşadar prilejul! să se Instruiască, să
cunoască bine viate, Şli fosrul ei soţ fusese la
început chirieş.. locuise temporar în această viilă
.şi, dacă îşi mai ,amilil!l:ea de ell, îl socotee, nu în41

telegea de ce, tot un fel de 'looater oare, spre deo
sebire de ceilalţi. zăbovise aici ceva mai mult.
Evocind dealtfel tirăsMuriile şi purtările chrria
silor, în mintea ei răsăreau întruna scene şi în
timplări pline de farmec. Chiriaşii, cîţi se perin
daseră prin această casă, reuşiseră să-i alunge
plictiseela, tr istetee qrea a singurătăţii. Câţiva
dintre ei îi rămăseseră deosebit de vii în memo
rie, căci ştiuseră să-i dştige sufletul aitît de sim
ţitor. .AJlţii pieriseră parcă mtr-un soi de uitare,
se nsioiseră ca nişte umbre, dovadă că nu ocupa
seră un loc prea mare în inima eL
Dintr-un trecut l1a;rg, plin de mişcare, . extră. gea citeodată pricini de mcîn.rbare. · lşi emintea
bunăoară de Maroeâ oasieruâ, filre neastămpăretă
şi generoa,să, pusă mereu pe şotii, ailăituri de oare
petrecuse clipe de neuitet. Ce păcat că Marcel
era căsă1bori1t şi ce păoet că după plecarea Iui îi
dispăruseră citeva sute de lei din casă ! Dar nu,
nu de beni fusese vorba aitund., nu de o pierdere
"care or,ioum era re1C1uper1abHă, ci de plecarea lui
Marcel, plecare definiltivă şi
extrem , de dure
. roasă !
Didine îşi amintee lesne şi de Licuţă, un tînăr
• caim, potolit în aperentă, der surprinzător de pă
timaş, de vioi şi neastimpăret. Licuţă era croitor,
avea o înfăţişare pLină de, .presbanţă, se purta de. licat, se· îmbrăca ireproşabil. O copdeşlse le în
ceput ou daruri şi o ceruse chiar în căsătorie. Fu
sese convinsă că e bine intentlonet, der într-o
dimineaţă nu-l mai găsise în pat. Plecase fără să-i
plătească măcar chiria. Dar ce însemnătate mai avea
chiria faţă de sentimentele ei rănite ? n iertase to
tuşi, iar mai tîrziu îl binecuvîrnta,se răminîndu-i
recunoscătoare pentru că-i tnrrcmusetesc viete în
· răstimpuâ a trei săptămini dt zăbovise aici,
Dar Mocanu, Lascu, Zamfiropo[,' 'oameni, admi
rabili, afectuoşi, care-i
lăsaseră o: impresie aitît
· de treintcă ?! Cu toţii .s~,au bucurat aici de o aten
- tă găzduire, cu totii au ooµleşH-d'i:>rin modul lor:
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fermecător de .a se comporta, pornind a1poi . către
căminele dor situate cine ştie, · pe unde: Unii .i-au
făgăduiţ că' .vor reveni, alţii s-au pierdut, pur şi
simplu, în imen:si1t;atea de necuprins a zări lor. A
primit de ,la cîtiva ilustrat« pe care le păstrează
cu pioşenie ,in..tr-o cutie, a primit chiar şi tele
foane oare au îndemnat-o să creadă că nu e to
tuşi singură, părăsită, uitată. Telefoanele o cam
puseseră în. încurcătură, căci nu reuşea să recu
noască gl,asuriJe, dar cu oerecare iscusinţă izbu
tise să facă faţă situatiei. Se întimpîese ca un
Iost chir ieş al ei, unJUJ Dumbravă, să-i bată ta uşii
noaptea pentru a-i cere cu împrumut o sumă de
bani. Dumbravă, om respectabil, pe oare-I preţuise
mult, sosea de departe, urmând să plece imediat.
Ii acordase suma cerută, sumă ce nu-i fusese
restituită. Dar de ce să se gindeia,scă tocraai la
acest aspect şi să nu evoce figum pilăowtă a fos
tului chiriaş care o întreţinuse oîndva ou atiita
mărinimie?
Nimeni din jur nu-i . înţelegea . şi nu-i aproba
sent.imenitele. Dimpctrivă, vecimi răuvoitori şi bîr
fitori o considerau uşuratecă şi vicioasă. Nu în
treţinea nici o relaţie cu aceşti vecini, aşa cum
nu întreţinea relaţii cu cea mai mare parte a
oamenilor din statiune, F,aţă de toţi cei care ole,
veteau pe seama ei adoptase o etitudine rece şi
demnă, ţinindu-i la di1s1Janţă. Erau nişte indivizi
greu de .. suportat, îndeosebi unul dintre ei, aqen
tul fiscal ·M,a[iinescu, oare o tot-amentnţa cu amen
zile. Marinescu, bărbat vîrstnic, văduv, îi fălcea,
evident, curte, o vizita sub moitirv că şi-ar face
datoria profesională şi-i îndrmqa felurite basme
ou aşa-zisa lui in,tenţlie de ,a-,şi reface vieta. , Ţinea
desigur să-şi ,întem~,ieze Uill cămin. Dar putea el
fi pus. aJMmi de fermecătorii chiriaşi care ,o îJ1conjureu necontenit cu delioatele lor atentii ? Din
pertea .Iooainicilor primise şi alte cereri în căsă
torie, dar. nu le acordase amenţie. H cunoştea bi„
.ne, erau 'nişte bădăreni ' stăpîniţi de patimi dez43

gllistăitoa,re, beţivani mai ales. Chirieşii ei erau
ou ,totull altfel, îi trezeeu simţăminte alese, o fă

ceau să spere mei ales irutr-o reuşbtă, Işi dorea
atlt de mulit ca unul diratre ei să se statomicească,
să .r ămănă eioi !
Acum se sfîrşea un nou sezon, sosise toam
na, începuseră să cadă primele frUJI1Q:e. Turiştii
se r ăriseră, dimineţile erau răcoroese, ti~pu~ ,se
dovedea prielnic pentru pl,ajă doar iun . ceasuriâe
amiezti. Emjl Paveăescu îşi respecta proqramuă
plecând de dimineaţă către ţărmul mărâi. Sosea pe
11a ora patru, dormea, iar seara o tnvita la cină
într-un mic resteurand d!in apropiere.
II privea cu nesf[rşită so~itd itudi!Ile, cu tristete
mdeosabi, ştiind că ve pleca şi el. I se î:ncheia
oo.noodi:u:l, rtDebui.Ja să se înaipoieze La Ba:l,ş, unde-şi
avea slujba, Preti!Ildea că
nu e însuraf, că ar
avea de qind să se căsătorească. Dar cine putea
şti adevăruă Nu-i făcuse nici o propunere, oco
Iise de fieoare dată o disouţie lămuritoare. Se
ataşase însă puternic de el şi gîndul că soseau o
toamnă şi o iarnă ce trnbuia să le petreacă sin
gură o speria de pe acum. E drept că închiria
camere şi ÎtI1 afara sezonului, le închiria unor
elevi. Dar copiii aceştia, deşi cuminţi şi .drăquti
nu reUJŞeau să-i alunge
urîtul ce se cuibărea
adînc în inima ei.
Bmiâ sosi, în sfilr;şit, salută, se aşeză la masă
şi aşteptă să-i fie servit prînzul, Pe figura lui se
citea o v,a,gă nemnâtumire. Didine ştia că aproape
de încheierea concediului chiriaşii deveneau po
somoriţi, nervost, chiar supăraţi că . sint nevoiţi
să plece remmtind la odihna de care se bucure
ser ă. Emil se comporta la fel ca ceilalţi şi tot la
fel ca ceilalţi · devenea mai afectuos cu ea, mai
tandru, asta pentru a uşura oarecum despărţirea.
Ii servi supa, N privi cum mănâncă, se tulbură
fiind gaita să lăcrămeze. Se stăpîni. Bra doar o fe
meie în toaită firea, trebufa să se ţină tare, să
reziste ori/cărei slăbiciuni !
î
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- A sosit momentul să ne î:ncheiem sooote
Hile ! zise Emil! după ce sfîrşi de mincat friptur:a.
M-am simţit exceâent m casa ta, îţi muitumesc
din .toată inima. Mă mihneşte gtnduJl că ne vom
despărti.

Vorbea metodic, îşi alege1a ouviriteie, dar ros
tea. eoeleasl fraze pe oare le rostiseră şi cei de
dinamtea sa. Innr-adevăr, chiriaşil ei se compor
tau, către sfîrşitul concediului, ca şi cum er fi
fost unul şi acelesi om.
Toţi deveneau impor
tanţi, solemni, vorbeau parcă de la o mare înăl
ţime. Toţi vorbeau despre felurife mdiaito1ri,ri pro
Iesionale, despre nenumărata olblig,aţii sociale şi
morale, despre viată în qenerai, apreciind că ea
e foarte scurtă şi plină de qreutăti.
Mă chemă datoria ! zise el scobindu-se în
dinţi. N-am incotro. Imi pare rău că ...
- Lasă ! îl rugă ea. Ne-am simţit bine amin
doi şi e de-ajuns.
- Ah, nu ! Nu aşa !
Şi Emid, întocmai oa predecesoru lui, prinse
să aprecieze legătura lor, să o considere drept o
etapă importantă in virata lui. Nu, lucrurile nu pu
teau fi lăsate aşa. Nutrea un mare ateşament faţă
de ea, se g,î1ndeia să se însoare, numai că, deooam
da tă, iniţiativa trebuia să fie aminată. Existau difi
cultăţi, ere încurcat oarecum, avea o logodnică
de oare dorea să se despartă cit mai repede. Ve
nea apoi chestiunea slujbei, lucre doar la Balş, îi
despărţea deci o apreciebilă distanţă. Dar, în ciude
acestei distanţe, se a:ng,aj,a să ţină o permanentă
legătură ou ea, prin scrisori şi telegrame trimise
zill.:nii.1e, prin telefoane, chiar prin drumuri făcute
pînă a,ici. C1t îi datora totuşi pentru găzduire?
Didina rosti o cifră oare cu nici un chip nu
ecoperea cheltuietile. BI acceptă, scoase bancno
tele, le aşeză pe masă. Se ridică, mulţumi şi se
retrasa m dormitor.
Didime r ămase nemişcată în mijlocul sufraqe
riei. Se gîrudi Iar Ia plecarea lui, care se enunte
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inevitabilă. A doua zi urma să-l conducă la g.ară,
să suporte deolare.tiile Iui dureroase. Îşi închipuia
qara umedă, învăluită în ceţuri, trenul care .în
tirzie. discuţie lor penibită, plină de pauze sttn
jenitoare. Imbătrînise desigm, număra treizeci şi
cinci de ani, devenise o gazdă amabiifă şi aitt;ta
tot, o gazdă pentru sezoniştii oare veneau şi ple
cau ca nişte păreri.
Începu să strîngă farfuriile, ascultînd vîntul
oe se strecura printre pomi prevestind toamna.
Făcu apoi r înduial în celelalte odăi, se ;pregăti
să pornească spre tutunqeria La care lucra. Din
dormitor r ăzbăteeu sforăi.turi rutmice, dar prezen
ţ,a lui n-o mai interesa. Emil Pevelescu pornise şi
el spre vastele depărtări, se preschimbase într-o
luminoas ă aminti re.
Şi dintr-odată o cuprinse dorul de elevi. Isi
reaminti că şi vacanţa lor e pe sfîrşite, că în cu
rtnd vor veni eici pentru a-i fi alături. În urechi
îi răsunară strigătele lor voioase, înaintea ochilor
îi apărură chipuri fragede şi vioaie, Nu, ..nu era
sinqur ă, nu era singură în toamna care începuse
să îmbrăţişeze stăruitor, staţiunea.
ă

MIJLOACE DE TRAI

- Cu neputinţă ! Sinii: croitor ou experienţă.
Am şi diplomă. l-am cusud chiar şi edvocatuăui
Pamezi o vestă, ,a,cum zece ani. Am ămbrăoat mii
de oameni, asa că mă văd silit să-ţi declar că
piesa nu se mai poate reface. E chiar de mirare
cum de a rezistat artîta.
- Eşti un cîrpaci ! sări, de la locul lui, celă1ail't.
- Aşa cum sînt eu oîrpaci, eşti şi dumneata
beţiv. De ce-ţi iroseşti banii pe băutm,ă? Uite,
acum, cînd ar trebui să-ţi cumperi J,a iuţeală o
altă pereche de penealoni, n-ai bani. Un om ono
rebil nu se comportă astfel,
- Sîrut beţiv pe banii mei ş! nu-ţi îngădui să
te amesteci în viate mea particuâară ! Dacă ai fi
un meseriaş priceput, atunci
ai Ieee din piesa
aceea de pe masă o pereche de pentelonl scurţi,
că tot e vară ! Dar ce, parcă nu pot face şi sin
qur operaţia asta ?
Vasile Ţugui înşfăcă pentatonii, deschise uşa,
traversă curtea şi intră în Iocuinte lui. Acolo, cu
ajutorul umor fo:arfeci îşi scurtă pantalonii fă
cindu-i utili, pentru sezonul de vară, Nu era ru
sinos faptul că n-avee banii, ci faptul că apelase
la vecinul ăsta cu capul pătrat.
Imbrăoat ou pantaioni scurţi, ieşi în curtea co
mună să se p.Iimbe, dar întîlni în calea lui aceeaşi
privelişte descurajandă. Văzu lăzile cu gunoaie,
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pompa de apă, vişinul care-şi Jillltindea ramuriâe
peste acoperiş. Urmări contnrui celor două şiruri
de .ltb.cuiniţe în care· se înqhesuia .muttlmea chiria
sblor, după părerea sa inrocma1i unor dihănii de
menejerie. Inciinase de multe Olfi să oonsidere
că trăieşte în mijlocuâ unei menajeriâ, că cineva,
Util duşman din umbră, H exilase din viaţa adevă
rată, snlindu-l să trăiescă aici.
Odăile dinspre stradă emu ocupete de un fri
zer care-şi bătea ziank nevaste. emenintînd-o cu
un brici. Alături. şedea un pensionar care vorbea
simqur, oerănd urrmi personaj
uneqinar să-i dea
banii. Venea ,apo:i. croitorul oare-l ofensase refu
zînd să-i modifice panJ1:ta1loniL
Pe şirU!l celălalt
vieţuiau : un căruţaş, o babă care-şi cîştiga exis
tenţa dînd cîn cărţi, agentul sanitar Cercel. unul
pentru oare Ţugui mierea o oarecare stimă, căci
acesta evea o IIIlideletmid1Te cit de cit onorabilă.
In sfîrşit, în fundul curţii locuiau fraţii Teodorescu,
nişte indivizi bizari oare pretindeau că-s inventa
tori.
Cum de nimerise aici ? Trebuie să ie o hotă
râre ! Trebuie să părăsească qrabnic locul aces
ta şi mai ales să scadă raţia de băutucă pe care
o consuma zilnic.
Tot plimbindu-se prim curte, călcind pe pa
vajul ei alcătuit din pietre a-lă1tur,ate alendaâa, se
apropie de magazia în care locuiau şi lucrau fraţii
Teodorescu. Se opri, trase cu urechea şi auzi ca de
obicei acelaşi zqornot care-i amintea de scripeţi şi
de osii neunse. Nu era nici un secret : toată lumea
ştia că Iraţii lucrau Ia o invenţie oare urma să
le aducă renume şi baru. Numai că mUJDJCa lor
dura de ciţiva ani, iar în privinţa succesului...
Privi uşa magaziei, firme prinsă deasupra ei,
pe care scria cu litere mari Laborator, văzu prin
tr-o ferestruică o siwuetă neastîmpăretă, Apoi, în
locuâ siluetei apăru oiiufuJ unuia dintre fraţi.
- Cară-te !
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Se îrndepărtă aşad ar de m agaz,ie şi, ajuns in
dreptuâ Ioouintei samiroarn:lu<i, îJ văzu pe acesta
în pndvor.Sodihniadu-se pe un· scaun .. Cu+vocee
lui ruqătoare, d!i111 oare răzbătea parcă un senn
merit de căinţă, Vesiâe Ţu.gulÎ îi ceru să-i facă o
injecţie. Făcea uneori cirte o injecţie, aşa, ca să-i
mai treacă de uriH şi pentru că se simţea bine
a;tUtI11Ci cînd era invirta,t în camera curată, ăncă
pătoare şi cînd se lungea pe patuă motaâic cu
o buceită de muşama pe deasupre. Suporta injec
ţie cu zâmbetu! pe buze.
- Astăzi ce fel de inijecţie vrei să-ţi fac? îll

întrebă morocănos Cercel sarutarul. Una curată,
numai c:u ser Ilzioâoqic ?
- Dacă binevoitt.;

Irstră asedar IÎn camera aceea, se lungi pe part
şi, după ce fu înţepat, se ridică vioi, mulţumind
din toană inima domnuâui Cercel.
Intre el şi siamiitiar se statornicise o requlă, Sa
niteruâ soootee că bemli []JU pot flÎ dştigaţi tărră
trudă seu sufrer,illliţă, aS!tfelt că-ii propusese lui Ţuguii
să-i ofere o sumă oarecare ,în sohimbuâ unei injecţi,î.

- Că doar nu eşti cerşetor ! îi spusese eil îna
.inte de sbabilllireia oonventiei, Trebuie să-ţi eîşrtigi
veru.1t:wr:rne în mod cJiillStirt.
In ziua aceea, sanitarul ii dădu ca şi altă
daltă cinci Je'i, dar nu-I expedie, d.
stea pe scaun,
- Te roq să-mi fra:ci un serviciu :
le cănturăreasă şi să-ii certi să-mi dea
vedă, mă voi msura seu 1111t1? Eu nm

U pofttli să

să 1e dud
dm cărţi, să
trebuie să
fiu văzut acolo, M-aş compromite, pe eînd dum
neata n-ai ruanilC de pierdut...
In zece mimute, Ţuguii se mapoie ou răspun
sw : senrtaruă se va căsători, drupă ce va trece

peste ,o OUiillJPănă...
Ţ,ugud rpoimi să-şi continue plimbaree de-ia Iun
gull Iocuântelor ţimnd mîmiille le spaee şi caput
semeţ rlclicall:. Refilecll:ă, oa de obicei, asupra ruinei
c-ca
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reforme oare să Imbamătăteescă vie ta .vecinnlor
săi. De mult îl muncea qîndul acesta şi· iniţiase
chiar citeva ectiuni, dim păcate fără · .rezu,I:tate
promiţătoare. Cu ani în urmă, le vorbise loca
taril or despre necesitatea ajutor ărti reciproce,
despre tnfiinteree U111Ui fond bănesc comun care
să se ,a,f:le în păstrarea lui. Dacă propunerile ar
fi fost prâmite. ,ar ifi devenit un mic bancher, mai
mult chiar, un presedirrte de asocietie, Mai ales
că şandramaâele şi cocioabele de aici urmau să
dispară 1Î01 cur.înd, căci orasud începuse să se
sistematizeze.
Nu i se acordase etentie. Frizerul se opuse
strasnic, spunind despre e1l c...•ar fi un escroc, iar
qhicitoarea, după ce-şi consultă cărtile; avertiză
că întreaga curte stă sub un semn nefavorabil.
Ajunse în dreptul unei tufe de trandafir. In
explicabilă existenţa acestui trandafir într-o curte
unde resturile menaj ere se arunoau La îrrtîmplare
şi unde copiid devastaseră pur şi simplu întreg
locul. Tufa de trandafir creştea stingheră lîngă
un zid umed. Alături de ea, se afla un bocanc cu
talpa desprinsă, păstrind încă o bucată puit.redă
de şiret. Ţugui se aplecă, îl apucă, îl exernină şi
se decise să-l folosească la iernă drept combus
tibil. Ţiriîndu-l sub braţ, se îndreptă spre casă cu
paşi deneşi.
Se auzi strigat. Intoarse capul şi, văzindu-l
pe proprietarul imobiâului, mgălbeni. Acesta veni
spre el, i se înfipse în faţă şi, cu o voce dură,
neîndupleoată, îi spuse :
- Chiria !
De arni de zitle Ţugui evita dibaci să dea ochii
ou omul acesta şi iată că tocmai ecum, cînd era
ma.ii lefter oa oricind, se nimerise să-d ăntîlneescă.
Ce era de făcut ? Să se erate umii sau meînfr i
oat ? Alese a doua ţinută, înălţă Iruntea şi zise :
- N-am.
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- Ascultă, 'nemeu:nicule, începu cu un ton a
meninţător proprietarul aouctndu-r de u:n nas
ture ail cămăşii, te cotonogesc, te bat pină cînd
te fiaJC elbastru. Ce, crezi c-am să plătesc impoznto
din buzunaru; meu ? Ce, îmi eşti frate, nevastă,
coleg de scoală ?
Vasile Ţugui nu r ăspunso. Se retrase într-e
tăcere S'tr.a,t,egkă, privind Ia ecest om bine făcut,
îmbrăcrart ou un costum de vară ce-l prindea de
minune. H ura din toată inima şi se gîndea cu
amără,ciune Ia eşecuJ îndemnuralor sade adresata
celonlaăti chiriaşi. Dacă ar fi coneribuit cu ,toţii Ja
realizerea ecelui fond benoar, acum ar fi putut
să ie ·O etltudine combativă ! De altfel toţi chiri
aşii erau ră:i plemici, proprtetarul nereuşind decit
cu mari străduinţe să stoarcă un ba1I1 de Ia ei. De
obicei, cind epăree în 'crurte, looaitarrii încuiau
uşile, aşa că tactice lui era să oardă pe neaşl1:ep
ta-te.
- De ce nu Jucrezi ? î,l îrr1trebă el pe Vasile
Ţugui.,
- Sîn:t bolnav. Pe de a1Uă parte, mă simt da
tor să vă mărturisesc că mu1r11C1a manuală nu mă
atrage. Sînt un om sensibil şi talentat, foc ver
suri...
- Uite ce este, stimabile! Dacă pină diseară
nu te cari de aici, vin cu portărelul să-ţi ridic
lucrurile. Ce dracu ! încerpu e:I să strige. Case
asta numai pagube îmi aduce! Ah, de-ar fi de
moletă odată ! Trebuie să mă războiesc mereu
cu nişte nemernici, niş'te ticăloşi, nişte ca1Hd
fără leac. Ce, sînt director de ezil, preşedintele
unei asocietii de binefacere ? Şi, mă mg, de ce
umbli ful pantaloni scurti ?
- E, o ţinută sportivă, 1am fosil: pe vremuri
Iotbelist.;
După plecarea proprietarului, Vesile
Ţugui
aruncă o pnvure plină de reproş trandafiruhii ,
numai din pricina lui zăbovise lîngă poartă, lă51

sindu-se astfel surprins, ameninţat şi umiâit. Cu
bocancud sub brat i,rntiră în odaia sa, unde mcepu
să preţăluiască interiorul. Două rafturi cu bor
cane goale, o farfurie, un cuţit, o lingură. Lîngă
Iereastr ă, un pat de fier cu o saltea zdrenţubtă.
Intr-un cui, în perete, atîrna bătrînul său parde
siu în societatea căruia înfruntase multe ierni.
Un calcul sumar îi arătă că lucrurile sele pră
pădite nu fac două parale; Dar ce, mai existau
în odaie manuscrisele la oare lucrase erii în şir
şi care urmau să dezvăluie lumii adevărata ei
oaae? Şi mai eram o sobă de tuci de oare nu s-ar
fi .despărttt în ruptul oaipu~ui., o găleiaită care-i
slujea drept cadă, Îll1 sfi.rşi1t o statuie de mărime
mijlocie reprezentând... o pe zeîta FortUJ1Ja, prie
temă de demiuM, ztmbitoere, afectuoasă. căreia îi
vorbea iîn ctipele saie de sinqurătate.
Ieşi din nou în curte, puse palmele pllnie la
gură şi ,srtrLgă Îlil 1to1a1te directiâe, evertizîndu-şi
vecinu de i!Illtenţiirne proprietaruluî. Se auztră irne
diat uşi trîndiite, la ferestre ·aipărnră păturt ~i zia
re, oei doi f.m ţi inventebori srt:ir,ăbăitură curtea cu
fetele transptrete, refuqiindu-se şi ei îrntr.. . o chi
timie, Numai senitaruâ Cercel rămase aforă, oa
bun platnic ce era.
Pe ~illse.rate, arpăJr,u îrutr-adevăr
proprietarul
însoţit de un individ mărunt de statură, îndesat,
cu veston şi cizme, arăoind oa un plutonier în
setat de exerciţii milutare. Int1r1airă amîndoi im lo
cuinta lui Tuqui, unde se apucară să inventarieze
obiectele. Operaţia fu de scurtă durată, fiindcă
pontărelul spuse imediet :
- Cincisprezece lei.
Proprieteruâ se prinse cu miinile de cap şi
rămase aşa, ou înfătişeree unui om disperat, ne
tastere să se dumirească ce ,se petrecea ou el.
Cu fata schimonosită de furie părea un coane
dî1a:rut oare joacă un rol difidl. Il apucă apoi de
umeri pe Ţugui, ffi. zgi"IJ.ţîi şi-i strigă :
- Dă-mi banii, că te omor!
1
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Vasile Ţugui_ rămase surprins în faţa acestei
manifestări iraţionale
şi-J invită pe proprietar
să-şi ,oa/lmeze nervii :
- Ce rost are să vă faceţi inimă rea?! Tot nu
obt~,ţi nimtc !
- Atunci ieşi afară, pleacă, du-te dracutut
de ,aruci ! Căraţi-vă cu Iloţii !
- Domrnnle, curtea eceesta edăposteste ci;şite
oameni săraci. Unii dimtre ei 111u sinr demni deoit
de dispreţ, pe cmd a1Jţii se cuvine să fie smmaţi.
Fraţii· Teodorescu, de p:iMă, vor revoiutiona teh
iniJc1a actuală conseruind o maşină neoblsnuită, eu
VlO IÎ scrie u:n tratat
despre întrătiree dintre oa
meni, chiar şi amărîtul acela de frizer, care-mi
este duşman personal. e pe oale să descopere r0
loţiune cu ajutorul căreia să acopere cu păr ca
:piet~e devastate de chelie.
- Şi la oe maşină duorează fratii Teodorescu?
- Nu ştiu, dar pOOSiUJP1lin c-er fi vorba de una
cu careoter universal, oare să Iabrice orice. Ce-ar
fi să vă dectarati coautor cu noi ,toţi? Tot ar fi
-0 mJî,ngîieire pentru paguba pe oare o suportati !
- Şi la urma urmei, de ce umbli în pantel1cmi scurţi ?
- V-am mai spus, sînrt: sportiv, fost fotba
,I,ist.
Proprieterul privi năuc în jur, văzu pereţii ne
'tencuiţi, îl izbi un miros s:tălt:u,t de igrasie şi de
mucegai. Il indispuneau teribil şirurile de locuinţe
eoum berâcadeee, în care se eflau, desiqur, Ioca
tarii. Prezente lor se bănuia înapoia ferestrelor
oamuflete..
- D0m1I1u1e, spuse în condmuere Ţugrui, cur
tea eceaste seamănă ou o navă, Comparaţia a ră
sărilt m capuâ meu dU1Pă ce am studiat bine lo
ouă ,în oare mă afilu. Nave, oa şi curtea, se da
tină, iţi dă gireţud, n-ai unde să rugi şi cum să
fogi din ea. Păcat că nu există un căpirt:Jan price
put oare să conducă embercatiunoa cu dibăcie
printre talazuri!
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- Dacă curtea e o navă, atunci .eu ce ,sÎJ}t?
întrebă proprietarul.
- Dumneevoestr
Ştiu eu? Un far, un, far
care luminează dînd speranţă navlqatorilor, dar
care trebuie ocolit !
- Ştii ce? fiindcă tot nu-mi plăteşti, am săi
vin în fiecare seară să-ţi tnag o pereche de pal
me.
--- ,- Desiqur, domnule, accept propuneree-dum
naavoastr ă. întrucit în schimbul ,a cinci leii pri
mesc cite o injecţie zjlnic. Se vede treaba că
afaceride mele încep să prospere. De our înd, , un,
aut domn mi-a cerut, oferindu-mi zece lei săptă
minaâ, să-l saiut cu plecăciune pe stradă. Dom
nul acesta se consideră înconjurat de duşmani,
astfel că salutul meu e în măsură să-l încura
jeze.
Proprietarul părăsi vijelios curtea, iar Vasile
Ţugui scoase apoi din soba de turei, care ţinea,
Ioc de friqlder. o sticlă cu rechni şi luă ·O .inqhi
ţitură .bună, Se lungi pe pat, zimbind cu duioşie
zeiţeh.Fo':'lt;u:na. După .ce go[i sticăa, se sălră brusc.
ieşi ,..in curte, ..se urcă pe o ladă de gunoi şi în
cepu să strige :
- Adunarea ! A sosit vremea să ne înfu-ătim r
Nu-i răspunse nimeni. Doar sanitarul îşi scoascoase capud pe fereastră, spumindu-i :
·
Hali să-ţi mai fee o injecţie, că IJ;1-am plic
tisi t ! .
ă

î

INFLEXIBILUL

Aflîndu-se pe strade principaâă a oraşului, Pa
vel Baboi observă u111 grup de oameni adunat !La
-0 · răspăntbe. F,apitul îi ,a1tria1Se numeidecît atenţie..
Se apropie deci grăibit de răspîntie, se ridică în
v&nful pictoarelor, îşi lungi qitul, vru să vadă ce
intîm.plare stîrnise într-o asemenea măsură inte
resuâ trecătorător. O a,prigă curiozitate pusese
-stăpînire pe el şi, nefiind ~n stere să se dumi
T•ească îndeajuns, mceipu să-şi croiască drum. prin
mullţim:e, îmbrâncindu-i pe cei care-i şedeau îna
inlte. Răzbi în cele din urmă.
Văzu u111 bărbat şi o femeie oare se ,mfmm
tau adresindu-şi unuil arr,tui,a vorbe grele. Femeia,
-cuprinsă de o for[e oarbă. se năpustea esupra
.bărbatului lovindu-l stlnqaci cu pumnii. Băroa
tul se epăra, încerce să se retraqă, dar 111u izbu
tea. In sfîrşit apăru un miliţian care puse capăt
-confliotudui poftindu-i pe oei doi soan,diail,aigii la
MULţie.
· Dar Baboi nu putea lăsa să-i scape printre de
-qete un pridej etit de rar. Se luă după mi,I.iţiran, îtl
salută, îl asigu:ră de bunele sale intenţii, oferin
-du-şi serwictile ,în calitate de mertor al întîmplărni, Acesta îi aruncă însă o privire severă, ce
rtndn-i să-şi vadă de treburi şi să nu se amestece
-î.n pricini care nu-I privesc,
Baboi părăsi strada principală abătut. Intot
deaune păţea la fet ·Ori de cîte ori încerca să
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contribuie la vieta cetăţenească a oreşuâuâ,

era,
îm;piedicart, nu 1 se îngăduia să-şi exprime pă
.r~r~. Era Jll@l1boir:u1l mlllil tor &rutimµlălri,. "l)1;1Je1/l . fi
utîa, era 'ciaipiaibîa
itimpezea1s·că părţile . obscure
ade diferendelor, avea vederea bună, enzu'l 1JIDlpe
cabtl şi se dovedea cu desăvârşire ne,p ăr,tfimiltOlr
,atunci cind i se cerea să istoriseescă un oaz.
Se îndreptă aşadar nemulţumii către oasă ..
Străbătu, ca de obicei, cîteva străzi, trecu pe·
J1ingă biserăoa cu oroâoqiu, pe Iînqă ,a.rboirili care
mărqimeau grădina p,u1biliică, ş! ajuru;e Îill pieta de
z,airzaivaituri. Se opri Iocului, a ţinti privir! ipăltmun
zătoare asupra terabelor dorund să descopere
cîteva nerequâi, dar ll1IU reuşi. P!ri'Virirre î111rtfhlntiră
insă nişte gutr]Oa,ie provenite din vinzere. adică
nişte foi de varză şi bucăţi de ID01Toovi. Văzu ,arpoi
citiva Viî111Zăitoil"i cere măturau zorit! eoeste reis-·
tun şi se maâ Jim.işti. I se păru totuşl că aK:ieştiia.
nu se achlteu oonstunoios de în<l.ato,rirme lor şi
apropiindu-se îi îndemnă să nu-şi cruţe pUJterille,
să cureţe cît mai osîrdnic piaţa. Dar vorbele sale·
fură iin1tîmpiniarte cu !l"ăc•earră, ou ostiritete chliiair ...
n văzu apoi pe Mirtrofan, responsalbilul unui mic ma
gazin pentru desfacerea tlegumeiJ.Oil" şi-i aTU.Il!Că o
căutătură dâspretuutoere. Pe acest Mitrofan i1 re- .
olamase de nenumărete OTÎ înnreprmderid de 00merţ looal, demmtindu-l ca pe un potenţieâ de-
Iepldator, cerând inâocuirea l1Ui giriaibniJcă. lşi sus
ţinuse aouzatie pe deducţia că ere imposabd oa.
individU!l să inu fie un punqas, dată fiind burte,
lui mare proermnentă şi eerele de om căpă1ruift..
ln urma dennmtuilui, se văzu chemat în · bitnoud
unui director şi ,mdeillmcl1t să-şi potoleescă ze11U~
să nu-şi maâ calomnieze concetătenit.
Ajunse acum
pe străzrle cartieruâui său..
Văzu la o răsrpîlrl,tie faţada uniUli bufet în cere re
marcase deseori
nenumăraţi muŞiteirii, iadi1eă o
adunăturii de pierdeveră, diU!Pă oiplinia sa. E drept
că inu eststase illicilotlartă lia scandeluri, dar ruu.trea,
ocnvânqeree fermă că asemenea localuri · nu-şi,

să

1.•
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-aveau rostul, eile trebuind să fie g1naibnli.c desfiin

ţate. Atcooăul IIliU avea ce căilllta în viata oeme
nilor, propovăduia Pavel Baboi. Dacă lui i se in
terztsese consumul allooodului de că:tne medic, nu
vedea die ce Interdicţia să nu se extindă şi asupra
-ceil01rllaJlţi. ln Iooul bodeqii er fi fost indicat să se
deschidă .o Iibr ăne ori o cofetărie, Ceruse astfel
.aiUJbOiriită,ţiilor să intervină reoomandîndu-le desfiin
tarea bufetului. Ca urmare a stăruitoeretor sale
cereri şi reolema ţii fusese ,a,siglllf,ail: .î:n scris că bo
deqa via fi înloouită cu o breserie. Dar această
.aisiigu.nauie IÎll făcuse şi mai sceptic.
Ajunse Ia Iocuinta Jui situa•tă într-o clădire
îna;Ltă, de cuâoere g,a'lbenă. Urcă scara pnncipală,
se Iurişă în hoâuâ etarjurrl\li doi şi se apropie pe
virfuri de epertementut pe care-l ocupa. Nu do
rea să tulbure liniştea vecinilor. Trebuia să se
comporte exemplar, corect, ireproşabil. Umblmd
uşor pe hol avee pe d~ altă parte priâeju! să afle
cite ceve din cele ce se întimpleu .înlaipoi,a uşilor.
Uşrle vecinilor esoundeau meri mistere. Baboi
bă1ruuiia că în jurul său se petreceau lucruri nu
tocmai curate, tăinuite cu grijă de lumina zilei.
Locaterut oare ocupa apeeternentul din dreapte
părea că educe lîn fiecere noapte femei cu oare
petrecea zqomotos, pînă în zori, încăloind ,a,stf~l
oogulli1le de convietuire socială, normele moreâei
îndeobşte împămtăşhtă de către oamenii cumse
oade. E drept că nu văzuse niciodată femeile c<:1ne călcau pr,agu,l individului, dar şi Ie închipuia
irutoitdeamnia Iesne, oa ,şi ce!lel<:11Lte amănunte. In
cercase să-i vorbească acestui desfrinat. dorind
fierbinite să-l îndrepte iÎTIJdJnuim;Îlr1du-:l către o vtată
dernmă, dar fu i:nviltart să se tempereze, să nu se
V1Îlne ÎIIl vietiâe aJ1<1Joa-:a. Şi Î1Il ecest caz ,înitlocmise o
l10Cil.1aID1a.tie către Mifiţie, o reclamatie în oare zu
grăvise :nămaMUrille vecinuâut cerând 001 termeni
vehemenţi evaouarea Jui din bloc. Constatând că
denllinţu/l său irămîlne făJră efect, ceruse o eudi-
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entă primarului căruia îi aduse le cunoştinţă · de
testabi:'.e.J.e apucături ale acestui om incorect.
- Vom avea grijă, îl asigurase atunci pri
marul pe un ton din oare se dosp rindee nemul-
tumirea, căci Baboi solicita de două ori pe săp
tămină asememoa eudiente.
Ajuns în 'locuinţe lui. Baboi îşi scoase haina,
o agăţă de cuier, apoi ,intră în sufragerie. Se a
propie grabnic de un perete, îşi lipi urechea de
el, încercă să prindă un zgomot semnifioatsv din
odaia de ailături. Avea auzul deosebi1t de fin, ere,
în stere să traqă concluzii dintr-un zgomot, din
tr-un ofta,t, dintr-un strănut.
In ,apa,ntamerntutl vecin locuia o familie · frec
ventetă de mnnlţi vizj.tatori. Bănuia că aici se ju
cau· cărţi, că panteneril . nu puteau fi în conse
cintă decit nişte petrecăreţi. Mai bănuia că şi ailte
femilii din bloc se dăruiau unor ocupaţii asemă
nătoare, fii:nd alcătuite şi frecventate de fe11:uriti
inşi dubioşi. Desigur că TuU văzuse cu ochii lui
jocurjle de nome şi nici nu deţinea dovezi pri
vind vinovăţia acestor persoane, dar simţul Iui,
irstuiţia sa nu puteau da greş niciodată.
Inoredinţîndu-.se că în apartamentul de alături
nu· se afJ,a nimeni deooemdată, se dezbrăcă, îşi
puse hadatul şi se preqăti să moţă.ie o. jumătate
de ceas - odihnă bi:nemeriil,a;tă după o zi ailH de
încordată. Se aşeză ilejer .î1111tr-un totoâiu, îşi îm
preună mîinile pe pintec şi închise ochu.; li itre~
cură pe dineinte imaqinile şi întlmplărâle la care
fusese martor : chipul lui Mitrofan, responsabi
hnl magazinului din pi,a,ţă, cîr ciuma, oearta dintre
bărbat şi femeie, mutrele vecinilor depravaţi ...
Ştia că nu inspiră simpatie, că în jurnl lui
s-a organizat de mult un complot, o cîrdăşie ca
re-I împiedica să-şi materia:lizeze ideile. Surprin
dea mereu' priviri piezişe atintite asupra sa, vcdee
pretutindeni zîrnbete, asoulta în spa,tele său şoap
te şi chicoteli.'.

Din păcate nu
dispunea de mei o putere,
n-avea la indemînă forţa cu ajutorul căreia să
vindece omenirea de rele, Era un om mărunt, ne
putincios, asiste zitnic La nenuraărate nercquli,
se vedea silit să suporte o mulţime de încălcări
,a:l,e preceptelor morale. DaT oricit de neputincios
-se socotea, nu izbutee să-şi ,înfrîneze apriga do
rinţă de a corecta, de ,a in.terveni în existenţele
semenidor săi...
Auzind un ciocănit în uşa de le intrare, Ba
boi tresări şi se ridică buimac din fotoliu. Făp
tura Iui slăbănoagă, chelia circulară din creşte
tul capului, nasuâ asoutbt şi înoovoaet, mustata
sură, tunsă scurt, toate î.l arătau ca pe un rău
făcător bătrîn, surprins asupra faptului... lşi re
veni din buimăceală, îşi controlă ţinuta, şi se în
dreptă către uşă, pe cere o deschise cu prudentă.
Scoase ,o exolematie de nemuâtumlre. căci în prag
nu se ana nimeni. Mereu i se bătea la intrare şi
cind se ducea să deschidă, nu qăsea pe nimeni.
Din această pricină desfiinţase soneria. Totuşi nu
puouse să împiedice ca pe uşă să fie scrise cu
creta felurite texte insultătoare.
Presupunerea că ar fi înconjurat de o cirdăsie
.se întări, căpătă un nou temei. Plimbindu-se prin
sufraqerie reflectă ier la opoziţia pe oare o în
tîmpine din par tea semenilor, la refuzul lor în
căpătinet de a se lăsa îndrumaţi şi corectaţi.
Toane provocările din partea lor îi dovedeau te
mei1nki,a poziţiei sale, Era ia urma urmei un mar
tir, si'l.i:t să îndure ocara unor nemernici. Isi.aminti
cum ernrl trecut, cineva îi aruncase de la un bal
con o qăleată cu epă în cap, cum într-o noapte,
fitnd înrl:uneTk pe scară, primise citeva .scatoalce
fă.ră a reuşi să-l identifice pe etacator. Palmele
şi ,găilea,ta le socotise totus! binevenite, îi ară
taseră încă o dată ce nobilă poziţie ocupă printre
oameni.

La sunetul telefoauului ridică receptorul şi
auzi un qles care-i reoomandă să se însoare a
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treia oară spre ,a evea esupre cui să-şi aplice re
formele ...
Inchise enervat receptorul, îşi scoase haliaitirul,.
se îmbrăcă şi ieşi în stradă. Intră în grădillla pu
blică, luă Ioc pe o bancă, în apropierea a doi
tineri oare şedeau ţinlndu-se de mină. Vru, oa
de obicei, să le adreseze o dojană cu prăvire la
această manifestare, dar renunţă. Cândva înoer
oase să demonstreze altor tineri cum că asemenea
qesturi sint necuviâncioase, în văzul tuturor. Tre
cuse etunci printr-o situaţie penibilă, fiindcă ,tî
nărul se înfipsese înaintea sa, î'l înjurase şi-i
arătese un pumn destul de mare şi de amenin
tător.; Se mărgini aseder să tacă, cu toate că
qr ozev ,ar fi vrut să-i indemne pe cei dim preajma,
sa 1,a o ,a,tiitudine maJi reţinută.
In marltimee trocătonâor care se plimbau pe·
aleile grădinii publice î1 văzu pe dâreotoruâ în
treprinderii la oare lucra, însoţit de o femeie. Se
ridică brusc de pe bancă şi porni să-i urmărească,
Direotorud era tînăr şi haltei, dar faptul aceste
nu-i î1ngăduia să se expună pe stradă ou o feme
iuşcă oarecare. Din păoa,te, la traversarea unei
străzi, îi pierdu din vedere şi se simţi extrem de
abătut, Scrisese de aitfel, celor de 1,a minister, oă
directoruâ său nu se oompontă corect, că e văzut
prin restaurente. că 1î01,treţine relaţii cu o seamă
de indivizi care rui corespund n~rveJrululi său ie
rarhic. .,Un director. scrisese e:1 în memoriul eoe
la, trebuie să fie un esoet, să se asemene ou un
pontif. Directorul nostru e peste măsură de so
ciebll şi Iamidier. însuşiră dăunătoare presttqrolui
său de şef".
Nici de data aceasta nu se luară măsuri, do
vadă că şi în minister s,e ,a lcătruitSe o cârdăşie ca
re tolera nerequâide seu chiar Ie încuraja.
Merse pe stradă şi ajunse în dreptul unui ci
nematograf unde văzu nişte efişe cu actori care
se hlizeau din toată dantura, cu actr ite sumar
îmbrăcate. ,.Ehei, îşi spuse Baboi, s-au dus vre1
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murile Iinistite, profund morale! Omenirea uită
treptat de bunele rînduieli, se afundă în mocirlă.
Descoperirea cinemetoqratului ,a dus la decăde
rea moravurilor.
Tot reflectînd la cît de vătămătoare sint fil
mele, la faptul că nici unul dintre ele nu are un
caracter educativ în fond, se întîlni cu profeso
rul Zbarcea, un individ imbrăcet elegant miro
sind de la distanţă a parfum de lăcrămioare. Stra
iele acestuia, deşi bine croite, aveau o linie ciudată,
linie pe care o remarcase indignat şi la alţi tineri.
Haina lungă, pină la genunchi, era despicată la spate
iar pantalonii se lăţeau mult acoto unde ar fi
trebuit să existe manşetele. Profesorul părea un
paşoptist, un cerbonar, un conspirator din alte
vremuri. II cunoştea de la o conferinţă la care
fusese invitat. Acolo, într-o pauză, a schimbat
cu el unele păreri asupre . lumii, dezvăluindu-i
punctele sele de vedere, sustmîndu-Ie ou tărie.
- Ce mai faceti, domnule Baboi ! ,îl intim
pină amical profesorul.
- Contemplu mizerie spirituală în care ne
afundăm.
- Vai, dar nu v-aţi schimbat deloc părerile
de :la uâtime noastră discuţie ! Ce vă mai nemuâ
tumeşte oare ?
- Mă irită mai ales uşurinţa cu care e privită
viate, modul superfilciaa de ,a g,îndi, Irivolitetea,
uşurătatea, deşertăciunea ...
Profesoruâ zîmbi din nou şi-l luă de braţ cu
o famiHarJita te neinqăduătă, intrucît se cunosteau
foarte puţin. Făcură cîţiva paşi împreună fără a
scoate o vorbă.
- Dar nu văd nimic în măsură ,a ne irbta sim
ţul moral, spuse la un moment dat profesorul.
- Cum aşa ? făcu mlrat Baboi. Ce caută bu
năoară mulţimea asta pe străzi? De ce oamenii
nu stau ecesă, de ce nu se dăruiesc unor înde
letniciri instructive, folositoare, de ce nu fac lec
tură, să zicem?
1
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- Mai respiră şi ei aer curat. Doar nu le pu
teţi pretinde să stea toată viaţa cu nasul .în cărţi!
Dar, fiindcă veni vorba de cărti, care dintre ele
ar trebui să fie citite mai întîi? , :
- Codul penal! strigă enervat Baboi. în el
se află adevărece înţelepciune. Ci1tiITTd Codul pe
nal, omul se pătrunde de adevărurile existenţei,
traiul lui capătă un sens. Artioo'leâe acestui cod,
rod a,l unei milenare experienţe, sint, [a urma ur
mei, nişte îndemnuri spre bine sub forma unor
avertismont«. Numai că şi Codul penat, a cărui
lectură o fac aproepe zil:nii1c, se aplică ou prea
mare blindete. fiind mult prea inqăduitor fotă de
inclinette către ,ră,u a oamerriâor.
- Dar cu ·a,ritele, cu sportul, cu distracţiile
cum rămîne? Trebuie oare să renunţăm la eile?
- Nu chiar, însă toete aceste ocupaţii trebu. iese să fie purificate de elemente.e lor nocive ...
O îndeletnicire pe care aş recomenda-o tuturora
ar fi frecventarea sălii tribunalului. Eu sînt un ne
lipsit spectator al proceselor, E drept că de multe
ori am fost dat afară de acolo, dar· acest fa;pt
s-a petrecut numai datoriaă unor preşedinţi care
nu şi-au înţeles prea bine roluâ. De fiecare dată
am cerut ou voce tare pedepse maxime pentru
infractori şi cind, într-o zi, nemaifiind în stare să
mă stăpinesc, am vociferat indelunq.: am Iest aver
tizat că voi fi condamnat pentru tulburarea or
dinei pubiioe ...
- Să bem o halbă cu bere, propuse conciliant
profesorul.
- Nu-mi plac băuturile alcoolice, dar te înso
ţesc cu plăcere. Voi bea un sirop.
Intrară într-un restaurent, luară [oe la ·O masă,
Iur serviţi imediat. Un răstimp priviri'). în jur
păstrînd tăcere.
Cînd se ridicară de la masă să părăsească loca
lul, în restaurerrt Izbuoru o neănteleqere intre
doi indivizi care qesticuleu înfruntîndu-se. Cearta
ă
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dobindi amploare. deveni violentă. Netinănd sea
ma de îndemnurile profesorului care-l rugă să se
astîmpere, Baboi se apropie de cei doi scanda
la,gi,i cerîndu-âe să pună capăt conîlictuâul. Ener
vat la cu'lme, unul dintre aceştie îl pălmui.
- Întotdeauna păţesc la fel, spuse Baboi cind
ieşiră din restaurant. Dar nu mă las, n-ern să
mă las niciodată.

,.

OPINIE

- Artele au decăzut, fu de părere Ludovic
Bălănică, privindu-şi pertenerul de masă cu g,ra
vitate. Fioruâ estetic s-a toclirt:, s-a uzet, a lm1bă
trîni t şi se pregăteşte acum de moarte. Cine mai
contemplă oare operele piotonăor, eăe sculpto
rHor, cine-şi mai desfată simturtle cu poezia şi
cu muztca ? Trebuie să fiii tîmpit ca să-ţi pierzi
vremea cu asemenea îndeletnicim, acum cînd bă
tăăia pentru confort şi bunăstare este deosebit
de ecută.
Partenerul de mesă al domnului Bălănică, Gi
g,i Mitroi, tăcea lăsînd să se inţ,ele,agă cum că
ar meduta profund asupra celor auzite. Pirev, ou
obrajii căzuţi şi tîmplele scobite, avînd ochii duşi
în funrluâ capuiui şi o gură strînsă, punqită, el se
rezemase de spăterul scaunului privind în gol, cu
expresia umria calfe ,a înţeUes de minune cum stau
lucrurile, neavînd nimic de obiectat împotriva
lor, Această atitudine se dovedea cea mai mame
rită, căci a-i contrazice pe Ludovic Băâămică, băr
b:alt prosper, pensionar, bucurându-se esedar de
un venit sigur, însemna să comiţi o mare [lesă
buintă. Ludovic Bălănică, dat fiind venltut său,
îşi ângădui1a o depllnă lilbiemtarte de optnie, avea
dreptuî să susţină orice enormbtate, era îndrep
tMiit să lanseze orice teorie, oricît de năstruşnică
ar fi fosil: ea, în vreme ce el, Mitrot, depinzânrl
ma1terial de qonerozbtetee unor mepoti şi verişori,
nu se cădea să se pronunţe slobod asupra su-

biectului dezbătut. Situaţia se arăte cum nu se
poate mai limpede. Un om fără căpătîi, oare în
treaga viaţă a cutreierat cîrciumile, care şi-a ne
glijat viitorul trăind din mila rubedeniilor, trebuind
să tacă, să tacă şi să înghită orice nerozie. Nu se
aştepta să fie cinstit cu un păhărel de acest Bă
lănică, îl cunoştea doar ca pe un om meschin şi
totuşi, dacă ar
fi ridicet glasul împotriva lui,
risca să fie alunqat din bodegă de responsabil,
care mai săvîrşise acest gest de cîteva ori.
Ludovic Bălănică îşi continua deci nestînjenit
expunerea:
- Artele şi-au îndeplinit menirea, şi-au secă
tuit vlaga, sînt pe cale de dispariţie. Ele nu mai
încîntă şi nu mai amăgesc pe nimeni, sint nefolo
sitoare, ba chiar primejdioase pentru anumite
firi simţitoare, ce-şi pot neglija interesele fiind a
trase de aceste capoane, de aceste năzdrăvănii. In
epoca noastră de belşug, de înflorire materială,
oamenii serioşi, cu g1'agorie, se ocupă de treburi
strict preotico, de înmulţirea bunurilor utile, nu
umblă după cai verzi pe pereţi, nu aleargă după
soamatorii, nu-şi irosesc timpul cu fleacuri. înşişi
artiştii, oreatorii de ar.tă, citi au îmbrăţisat aceste
Indeletniclri nenorocite, nu mai sint în stare să
scoată la iveală ceva vrednic a fi lăudat. Pre
tutindeni nu vezi decît mîzgăleli, nu auzi decît
bolboroseli, nu consteti decît o jalnică sfortare
de a făuri ceva plăcut, sforţare ce se dovedeşte
în cele din urmă desantă.
Ludovic Bălănică apucă cu degetele sale gră
sune şi trandafirii paharul cu coniac, sorbi o în
ghiţitură, apelă apoi la bunele oficii ale unui pa
har cu sifon şi un aer de beatidudina se aşter
nu pe faţa lui netedă, dolofană. Isi privi par
tenerul satisfăcut, îi cintări înfăţişarea compăti
mitor examinîndu-i str,aiele vechi, chipul boţit.
Partenerul nu avea înaintea lui, pe masă nimic,
se chinuia să aprindă un muc de ţiqar scos din
tr-un buzunar al pantalonilor săi peticiţi. O clipă
ă
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Ludovic Bălănică dori să comande un păhărel ou
ţuică pentru individul din faţa sa, dar se opri
la vreme. N-avea rost să-i ofere aşa, de pomană,
rachiu, să arunce în vînt nişte bani. Dacă tipul
nu se îngrijise de viitorul lui, de bătrineţe, cu ce
era el vinovat?
- Artele inu mai sînt bune de nimic, reluă
domnul Bălănică. Destinaţia Ior iar trebui să de
vină treptat mai praotică. lucru care începe să se
observe. Da, e rtele trebuie să slujească foloa
sele imediate ale oamenblor. Pictura er trebul să
se ocupe bunăoară de reclame, de ,afişe, de ta
pete, de etichete pentru cutiile de conserve;
sculptura ar avea şi ea un rol în făurirea faţa
delor, a plăciâor funerare, a pavejelor . muzica
ar fi indice t să ajute digestia seu să Incurajeze
dansul, mişcările trupului care va să zică ; dra
maturqia o văd împlinită numai prin fidm, In
schimb poezia, ·CU părere de rău o mărturisesc,
nu e bună de nimic, fiind o adevărată calemrtate.
E o ruşine ca oameni maturi, buni de muncă, să
ticluiască versuri, să bălmăjească pe hîrtie nişte
neghiobii oare pe drept cuvirrt te scot din să
rite. Văd uneori bărbaţi vrednici, cu părul că
runt, alcătuind şi citind stihuri şi asta mă umple
de silă, mă scoate din sărite.
Interlocutorui domnului Bălănică ridică din
umeri şi ascultă mai departe aite consideraţiuni
asemănătoare. Nu îndrăznea să exprime totuşi
o poziţie potrivnică, tăcea şi îndura resemnat
afirmaţiile acestui om care-şi îngăduia să sus
ţină orice-i trecea prin cap.
- Incă un pahar ! spuse
Ludovic Bălănică
adresîndu-se chelnerului care aduse numaidecit
comanda.
Chelnerul acesta, pe nume Nistor, arăta oa o
fantomă. Livid, cu buzele vinete, cu pomeţii obra
jilor străpungîndu-i plelea feţii, purta un haJa1t
slinos şi cravată destrămată oe aducea a frîn
ghie. Se înolinase siuqarnic înaintea consumato-
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rului şi-i trimesese un rânjet ce dorea să fie bi
nevoitor, dar care ar fi reuşit să infriooşeze cel
mai curajos om.
-- Dumneata crezi în arte,
socoteşti că ele
joacă un rol important în viaţa noastră? îl între
bă Ludovic Bălănică.
Chelnerul Nistor se trase prudent înapoi, se
mai 'Încilină o dată, oljp! din ochii săi mari şi
încercănaţi, bolborosind ceva se semăna cu o
eprobere.
- Iată o nouă victimă 1a acestor arte, spuse
dornnud Bălănică etintmd esupra lui Gi.gi Mitroi
o privire aspră. Ietă o nouă dovadă de înapoiere,
de rămînere în urmă, de mers înapoi poarte. Cei
care sprijină artele sint nişte duşmani ei proqre
sului, nişte spirite întunecate care sub aparenta
cul'tlvării f,a:lsei moţiuni a frumosutui frinează mer
sul înai:lllte, se opun eforturilor unanime îndrep
tate spre realizarea belşugului, 1a prosperitătii.
Artele vor trebui să fie cumirrtite, industriallze
te, puse în subordinea tehnicii, sinqura ,a1liartă de
nădejde a omuâui., O anudtirne de chiulangii, ele
trîntor i care şi-au lăsiai1: barbă şi plete, oare petrec
mereu prin cîroiumi trăiesc pe spinarea obştei su
qînd-o de sîng,ele ei pretios ! ...
Vocea domnului Bălănică se ridică tunătoare,
dominind zarva chefliilor din preajmă care amuţi
r considerînd că s-a produs o ceartă ori un soan
dal. Responsebâlul, nea
Zaharia,
sosi iute şi-l
cercetă pe Gigi Mitrei bănuind că e'l ar fi pri
cina confliotului. Dar Gigi Mitroi îşi fuma mu:cul
de ţi.ga,ră în linişte, avea privfrile blînde, nevino
vate, părea mai deqrabă oprimat dedt ertăqos.
- Dumneata, îl luă în primire Ludovic Bălă
nică rpe responsebil, ce părere ai despre ante ?
Luat prin surprindere, responsabiluţ fu mai în
tîi uluit, apoi, pentru a nu răspunde, se adresă
lui Gigi Mibroi poftindu-l în termeni răspicaţi
afară, Gigi Mitrei se ridică pentru a executa po
runca, der Ludovic Băăănică î.l apucă de un braţ
şi-l sili să se reaşeze.
1
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- Dacă mi-ar sta în putinţă le-aş arăta eu poe
ţilor şi pictorilor, compozitorilor şi sculptorilor
adevărata cale de urmat. Tipii ăştia sînt nişte
şmecheri care caută prin mijloace necinstite să
huzurească, să trăiască fără griji, să se bucure de
o mulţime de plăceri neîngăduite celorlalţi mu
ritori. Uită-te de pildă la actori, care-s ţinuţi la
loc de cinste ! Ce fel de oameni sînt oare aceia
care se scălămbăiază şi se maimuţăresc culegînd
ap'.auzele unui public naiv? Poate fi socotită ca
fiind onorabilă o asemenea profesiune? Dar cîn
tăretii, care răcnesc melodii tot mai deşucheate,
cu ce sînt folositori, ce contribuţie aduc la bună
starea generală?
Da, nişte saltimbanci şi nişte
comedianţi golesc buzunarele bieţilor oameni ino
cenţi şi creduli.
- Şi cam ce ar trebui să facă actorii şi cîn
tăr etii ? cuteză să întrebe Gigi Mitrei înfrîngîn
du-şi sfi.ala.
- Cum, ce? Mai încape vorbă? La muncă, la
o muncă foarte obositoare, una care să le scoată
din cap gărgăunii. Ce-i cu aiureala asta? Ce se
tot izmenesc pe scene, ce se tot fandosesc dîndu-şi
aere de super ioridate, socotindu-se deasupre ce
lorlalţi?
Apăru din nou responsabilul, alarmat de ţipe
tele domnului Bălănică. Se uită din nou la Gigi
Mitroi care se făcuse mic încercînd să dispară sub
masă. Dar vorbitorul se mai potoli, comandă încă
un pahar revărsîndu-si elocinţa nestăvilită asupra
interlocutorului, proferînd alte acuzaţii la adresa
artei.
- Am m1 neipat, spuse printre altele Ludovic
Bălănică indignat, un nepot care s-a apucat să în
veţe muzioa dorind să se deprindă, cu ce crezi,
cu saxofonul. Neam de neamul nostru n-a culti
vat muzica, mai ales saxofonul. Ce sint muzican
ţii în fond decît nişte lăutari pe care-i plăteşti?
Chiar concertele cele mai simandicoase sînt sus
ţinute tot ele nişte lăutari în fond, cu toate că in-
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di vizii se îmbracă în fracuri dorind astfel sa m
ducă în eroare publicul asupra situaţiei lor. Pe
deasupra mai cîntă şi melodii pe care ascultîn
<lu-le te apucă pandaliile ... I-am spus însă nepo
tului că-l zvînt în bătaie dacă se apucă de mu
zică. Să înveţe acolo, o meserie utilă şi bănoasă,
să nu tremure de teamă că nu are cu ce să-şi
cîştige existenţa, sau să înveselească
beţivanii,
prin cîrciumi. Ce bei?
Gigi Mitroi tresări, zvîcni de la locul său şi
se holbă la Ludovic Bălănică înmărmurit. De cînd
îl ştia nu-l văzuse darnic! îndrăzni să formuleze
un început de pretenţie, dar celălalt i-o luă înain
te şi comandă un coniac şi încă mare. Comanda
fu satisfăcută şi obrajii palizi ai lui Gigi Mitroi
se acoperiră cu un soi de roşeaţă.
- Să vă cînt ceva ? interveni lăutarul Pietri
cele arătîndu-şi chipul negricios, cu ochi dilataţi,
lacomi.
- Ei, poftim! se răsti Ludovic Bălănică. Vor
besc despre muzică şi iat-o în persoană, repre
zentată de acest... hartist. Am ajuns să trăim în
tr-o mare confuzie, într-o adevărată harnbabură,
căci nimic nu este încă limpede în privinţa arte
i or mai ales ... De cînd nu munceşti? îl întrebă
el pe lăutar.
- N-am muncit niciodată, să trăiţi! fu răs
punsul. Am desfătat mereu urechile oamenilor,
chiar şi în momente deosebite. Cînd am fost pe
front, în tranşeele liniei întîia, am pus
într-o
noapte ţambalul pe un taluz şi am cîntat din el
pînă cînd s-au oprit din foc toate puştile şi mi
tralierele, atît ale noastre, cît şi ale inamicului...
Ludovic Bălănică îi aruncă o căutătură înveni
nată şi începu să susţină cum că fapte lăutaru
lui, pe front, constituia încă o dovadă convingă
toare privind confuzie pe care o răspîndeeu ar
tele. In loc să· lupte, ostaşii au ascultat muzică,
nu şi-au văzut de trebur.ile lor, nu s-au înfrun
ta:t vitejeşte murind glorios.
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- Să mei vină un rînd, porunci doIDJI1Uil Bălă
nică bătănd ou pumnul m masă. Moaree aotelor I
Avem nevoie de eltceva, trebuie să zib111răm în
Cosmos !... Adă un coniac şi pentru ,lău,tar !
Bodega era plină de mmşterit, faunul ţigărilor
stăruia qros oa o ceaţă, ·O larmă de glasuri se
revărsa nepotodită, dim boaite părţiâe,
Ludovic Bălănică sorbi zdravăn din pahar, se
uită Ie Gigi Mitroi, se Induloşă brusc emirsttn
du-şi de Iipsurile pe oare le wndura ecest om. Pre
tinse că de obicei artele aduc totuşi alinare celor
care n-au reşuit să-şi rostuiască viaţa.
- Eşti un nenorocit ! îi SJ)!U!Se domnul Bălă
nică 'lui Gig,i Mitroi. Eşti ,o victimă a artiştilor.
Toată viaţa ai fost rtTlaJS pe .sfoeră de eceştl pun
qaşi.
Gigi Mitrei păstră aceeaşi ţinută umilă, ascul
tind cu atenţie spusele oeluâlelt care se înfierbin
tase de-a binelea. Dacă dorea să mai capete un
pahar, trebuia să fie răbdător şi să tacă.
- Ia cintă-ne ceva ! ii ceru domnnl Bătănică
lăutarului Pietricele. Aş vrea să ascult ceve care
să-mi răscoleescă măruntateâe,
să-mi focă praf
sufletul. să-mi fr ămînte nervii, să-mi ciopîrţească
ă,nima !
Lăutarul aşeză taanbaâul pe masă şi petrece
rea se sfîrşi către miezuâ nopţii,
cind Ludovic
Bălănică mai susţinea încă va.g ideea prin cam
nepotul lui urma să fie bătut, schilodit pentru a
renunţa asttel la o înde[~tnîcire a1tu,t de jalrucă,
Lăutarul îil însoţi o bucată de drum, cu ţam
balul prins de gît, drntîmd i1n noaptea senină.

SOLICITUDINE

Mare fu mirarea lui Costică Harpon cînd află
că vecinul său intrese la răcoare pentru delapi
darea unei importante sume de baru din fondurile
întreprinderii. !n primeâe zile de la primirea ului
toarei noutăţi, socotise că e vorba de o eroare,
că azi, mîine, din ceas în ceas, presupusul vinovat
se va reîntoarce acasă, în mijlocul faunilJiei ne
linişti te.
- Nu se poate, spunea Costică Harpon, ca un
om atît de chibzuit şi de integru, cunoscut de toţi
drept un conştiincios funcţionar. să fie Urît înain
too tribunaluâui oa un răiufălcă:tor oarecare. La
mijloc este, în cel mai rău caz, o calomnie. Invi
diat de suihaHemi in1capahrni, înconjurat de rău
voitori, el a devenit victima unei urzeli ticăloa
se. Cum să-şi însuşească hani străini, ~1 care a
dovedit întotdeauna o impecabilă conduită din toa
te punctele de vedere?!
PrimuJ qînd al lui Carstică Harpon, atunci cînd
af!lă de nefericite pătenâe ,a vecinuiuă său, fu acela
de a face o viziltă soţiei ecestuia şi de a încerca
s-o convingă de netemeimcia ânvinuirrilor care pă
reau că plenează asupra erestetului. Se îmbrăcă
în qrebă, îşi netezi pă:ruJl, îşi aranjă crevete şi,
fără a se man. 'încălţa, doar în papuci, străbătu
oorâdorut şi ciocăni discret ,în use epartamentuîut
Jecuit de nefericita femeie. O găsi asezată pe o
sofa, ou ochii înroşiţi de plîns, îmbrăcată cu un
balet de casă trendefiriu.
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- Vă mărcurisesc,
stimată doamnă, că sînt
şi simplu surprins de cele întîmpJate ! în
cepu Costică Harpon tinquios. E imposibil să fie
vinovat, este ou neputinţă oa un om atit de corect
să fie hoţ!
- Luaţi loc, doID1I1nJe Harpon. Sînteti foarte
amabil că înceroaţi să-mi diaţi curaj,
- A, nu ! protestă vizitatorul ! Nu vă lncu
rajez. Fac doar o constetare obiectivă, realistă şi
nepă1nti1Ilitoare. Sotul dumneavoeetră, sînt absolut
sigur, se v,a înapoia în seara aceasta acasă.
- Să vă audă cerui !
ln odaie, o sufragerie după cum se părea, plutea
un suav miros de zambile. Mobilierul scump, din
Iemn de nuc, covoarele groase, Iotoliiăe adînci,
toa:te îm1t,re'ţineau o atmosferă de Jene şi destin
dere. Pereţiri eram înnpodobiti cu tablourr frumos
înr ărriabe, mfăţişînd peisaje.
Un nud le femeie,
uriaş, trândăvea chiar deasupra
încintătoerei şi
ne,con;sol1at,ei doamne.
Costică Harpon nu fu [ill stare să-şi reţină un
sentimerut de admiratie şi de preţuire pentru gus
tul şi chibzuinţa vecinului său care din economii
rationeâe izbutise să-şi rănduiască UJI1 interior atît
de plăout, ,lşi aminti a(p!Oi de automobulu! şi de
vila pe oare o construtse La ţară şi fu gata să
dea qlas înrlăcăratei sale stări de spirit, Se stă
pîni însă, qindind că o asemenea decleratie n-ar
fi potrivită cu momendul.
- n cUJI10Sic oarecum pe soţul dumne,avoastră,
spuse el cu g,Las scăzut. Ne-am întîLniit de cîteva
ori pe scară sau la intrarea în bloc, am schimbat
împreună cîteva cuvinte ameblâe. O dată, dacă
vă amiartiti, ne-em întî,lni,t chiar la cinematoqr af.
Eu eram însoţit de o colegă, dactiloqrefa, sacre
tara adică, şi v-am salutat. N-aţi băqat de seamă
şi aţi trecut repede pe lîngă noi. ..
Dwpă o scurtă pauză, Costică Harpon reluă cu
durere:
pur
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- Sînt foarte mihnit de păţania aceasta, vă
rog să mă credeţi !
- Vă cred. Altfel de bună seamă că nu v-aţi
fi grăbit să bateţi la uşa mea spre a-mi ridica
moralul.
- Repet convingerea mea: soţul dumneavoas
tră se va înapoia foarte curînd.
Soţia acuzatului era o femeie blondă, cu părul
inelat şi ochii verzi. Aşa cum şedea, tolănită pe
sofa, sprijinită între perne, i se conturau prin ha
lat formele trupului bine proporţionat. Costică
Harpon o preţui din cap pînă în picioare, apoi ru
şinat de purtarea sa îşi pironi privirile asupre unei
carafe cu apă aşezeită pe masă.
- Cu oe vă pat fi de folos ? o întrebă el sim
ţindu-se puternic ataşat de această familie ame
ninţată cu destrămarea.
- Din păcate, cu nimic! oftă doamna. M-am
interesat îndeaproape de cazul soţului. meu şi am
înţeles că nu exi,srtă meri speranţe. E învinuit de
complicitate cu un grup de salerieti oare au fu
rat sub ochii săi binevoâtori, de luare de mită, ca
şi de sustraqerea unei sume de bani din fondurfle
sindicale. Numai eu ştiu aît e de nevinovat. Şi
apoi, să zicem că şi-a însuşit banii. Dar dacă, bie
tul de el, avusese nevoie de ei pentru un timp ...
şi apoi să-i înapoli.eze ?
După două ceasuri, vecinul părăsi minunatul
apartament ai! nefericitei
soţii intorcîndu-se în
garsoniera sa, ducînd cu sine impresii dintre cele
mai plăcute. Reveni după cîteva zile însufleţit tot
de intenţii sincere şi generoase, dornic să-şi ofere
serviciile.
- Ce bine faceţi, domnule Harpon, că veniţi
din cînd în cînd la mine ! îl intîmpină ea. O biată
femeie, lipsită de apărare, expusă La tot soiul de
primejdii vă aşteaptă aici ! Vă sînt profund re
cunoscătoare !
- O, lăsaţi, doamnă ! protestă vizitatoml.
Este o datorie a mea faţă de soţul dumneavoas-
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tră să vă vizitez uneori pentru ,a vă îmbărbăta,
pentru a nu lăsa să vă copleşească sinqurătetea.
Sincer vorbind. nu mi-em pierdut speranţe că so
ţul dumneevoastră se va intoerce acasă.
DoaID.!111a zimbi amar Iăsîndn-şi capul pe unul
din umerii ei rotunzi.
- Va fi condamnat, cu siguranţă! rosti ea of
tmd,

După ce încercă zadarnic s-o convingă de ne
temeinicia acestei afirmaţii, Costică Harpon se
opri înaintea unui na!Dt cu cărţi cercetîndu-l cu
deosebită atenţie, Scoase ÎIIl ce le din urmă UIIl vo
lum pe care-l erăta doamnei intreblnd-o :
- Aţi citid cantea aceasta ?
- Nu!
- E foarte reuşită. Am
răsfoit-o în vremea
concediuluâ, anuâ trecut, la munte, Nu-mi amintesc
prea bine con,ţin,utuil, dar cred că este excepţio
nal de bine scrisă. V-o recomand din toată inima.
Ar trebui să pă mai învioraţi, sufletul să nu-l lă
saţi să Iincezească, să se umple de amărăciune.
Vă puteţi îmbolnăvi, Doamne fereşte, şi atunci
in ce stare v-ar găsi sotuâ dnmneavoestră
Apoi, păstrând ,o ţinUJtă qravă, spuse :
- Nu, hotă.mirt: Iucru, trebuie să a,lurng,aţi gîn
durile negre care vă frămintă, să ieşiţi mai des
în oraş, să feceţi puţină lectură, să vă duceţi la
cinematoqref...
Doamna făgădui îngri'jorartuhu prieten al fa
miliei că-i va urma statuă, mulţumindu-i călduros
pentru so'licituddnea pe oare o manifesta faţă
de ea.
Vizitele lui Costică Harpon se înmulţiseră sim
titor. Art:enrt şi emablâ. el se oferea adesea să-i
facă unele cumpărături. îi împrumuta bani, nu
pierdea niciodată prâlejul să-i adreseze vorbe de
îmbănbăt1:1are. O diată chiar o rrugă să-l însoţească
la cinematograf, invitaţie pe care ea o acceptase cu
plăcere.
1
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In acest răstimp urm.ăreau amândoi cu neli
nişte oresoindă desfăşurarea anchetei le care era
supus delepidatoruâ, făceau presupuneri, aşteptau
sorocul procesudui care oaro îlilJtîrzi,a, căci oazut
era deosebit de tncurcat, ~I dind mult de turcă
anchetatoritor şi procuraturir.
Intr-o seară, Costică Harpon, care aproape că
nu se mai despărţea de vecina sa, şedea cufun
dat într-unnl clin Iotoriile plăcutuiui apertaanent.
Se plinqea de unele necazuri suferite Ia slujbă din
partea subalternilor, de vremea rea de aferă, de
scurtimea vieţii, de neajunsurnle şi qreutătile ine
rente traâulul.
- Domnule Harpon, rosti atunci neminqîiate
doamnă, am abuzat prea mult de bunătatea dum
neavoastră. A sosit, cred, timpul să punem rîn
duielă în treburile noastre. Am făcut astăzi o so
coteală a tuturor sumelor de bani pe care aţi avut
bunătatea să mi le împrumutaţi.
- Vai, dar aşa ceva nu e cu putinţă ! strigă,
cu nemulţumire Costică Harpon.
- Nu mă Intrermpeţi ! Vă datorez peste o mie
de lei. Nu sint doooamdetă în stare să vă resti
tui suma aceasta.
Vizttatoruă se ridică brusc de la locul lui, se
apropie de gazdă, o prinse de mîini şi o imploră
pătimaş să curme aoeestă scenă penibilă.
- Nu trebuie să facem calcule tocmai acum l
spuse el cu reproş.
- Ba da, trebuie ...
Costică Harpon o strinse din ce în ce mai
puternic.
Doamna izbucni atunci în plîns, căinîndu-şi soar
ta, ier el nici nu-şi dădu seama cînd începu s-o
mînqîie pe păr şoptindu-i cuvinte de încurajare.
ln ziua procesului amîndoi se prezentară la
tribunal peste măsură de întristaţi. Costică Har
pon qîndea că inculpatul va primi, totuşi, o pe
deapsă exemplară, ier vecine sa nădăjduia îngri-
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jorată într-o foarte îndepărtată graţiere a tuturor
dalepidetorălor.
Acuzatul şedea în boxă tuns chilug, îmbrăcat
cu straie vărgate, dezorientat. Cînd îi observă, îl
cuprinse un acces de furie cu totul
neîngăduit
după opinia lui Costică Harpon, de vreme ce nu
aflase încă nimic despre ceee ce se petrecea în
oasa lui. Delapidatorul îi privi la un moment dat
cu o nestăpînită revoltă şi vru să escaladeze ba
lustrada de lemn cu Intenţia de a se năpusti asu
pre lor. Fu oprit la timp de un miliţian, altmin
teri, gîndise doamna, situaţia i s-ar fi agravat
simţitor.
Cînd sentinţa fu rostită, condamnatul, stăpînit
din nou de o pornire furioasă, îi ameninţă cu
pumnul, dar cei doi considerară că gestul acesta
fusese hărăzit procurorului.
Şi astfel Costică Harpon continuă s-o viziteze
pe sărmana femeie în fiecare seară asigurînd-o
că soţul ei va fi graţiat cît de curînd. Făceau îm
preună colete cu alimente şi îmbrăcăminte, scri
sori pe care le expediau nefericitului funcţionar
aflat acum în perioada penitenţei. Coletele erau
primite toate, fapt nespus de îmbucurător.
Cînd Costică Harpon o ceru în căsătorie pe
mîhnita lui vecină şi cind aceasta primi, condam
natul continuă să primească regulat din partea
soţilor cele cuvenite, adică scrisorile şi coletele.

ASISTENT A MUTUALA

Gică Scorobete şi Nelu Tutunică se bucurară
nespus de mult întîlnindu-se în Gara de Nord. Cu
toate că nu întreţineau relaţii de amiciţie, schim
bînd doar cîte un vag salut pe stradă, îşi strîn
seră cu căldură mîinile, se priviră în ochi şi puţin
lipsi să nu se îmbrăţişeze. Locuind în acelaşi oraş
de provincie, aflîndu-se acum în Capitală, pe un
peron plin cu necunoscuţi, între ei se statornici
un pronunţat sentiment de solidaritate.
Gică Scorobete era un bărbat scund şi pînte
cos, cu fata rotundă şi zîmbitoare. îmbrăcat cu
un pardesiu de culoare cenuşie, avînd o pălărie
moale pe cap şi o servietă burduhănoasă în mînă,
el arăta ca un comis-voiajor care-şi încheiase
treburile cu bine. Venise în Capitală pentru so
luţionarea unor chestiuni de serviciu, avusese de
lucru cîteva zile la un minister, iar acum se îna
poia acasă mulţumit că scăpase de nenumărate
griji.
Nelu Tutunlcă, mijlociu de statură,
slab, cu
pomeţii obrajilor mult ieşiţi în afară, îmbrăcat cu
o scurtă cadrilată, prea largă pentru trupul său,
pur tind un geamantan în mînă, se prezenta pri
virilor ca un funcţionar corect, preocupat de soar
ta hir tii lor sale, plin de amabilitate faţă de soli
citanti şi mai ales de superiorii ierarhici. Şi el
fusese trimis de instituţia sa la minister, unde
reuşise să-şi rezolve toate treburile de minune.
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Trenul urma să plece după citeva ceasuri, eşa
că cei doi luară Ioc pe o bancă, dornici să por
nească o conversatie care să le alunge plicti
seala. Vorbiră despre unele cunostinţe comune,
despre noua arhrtectur a oraşului lor, oriticară
unele aspecte neplăcute ale străzilor, lăudară cite
va iniţieitive cu caracter obştesc. Trecură apoi să
vorbească despre sport, îndeosebi de fotbal, oa
raotenzară cu g,enernzita1te echipele, jucătorii, an
trenorii, arbitrii, pomeniră cu evlavie de memo
r abileăe dispute ,aile oampioneetuâui, se pronnnţar
asupra echipeâor oare urmau să retroqradeze.
După un ceas de discutii se simţiră epuizetl,
păstrară răstimpuri de tăcere, reluând apoi con
versatla, dar fără avlnt, fără viqoare, fără înflă
cărarea Cili oare o începuseră.
Gică Scorobete îşi cercetă ceasornicul de bu
zunar, privindu-â cu o încordată atenţie. li stu
die cadranul, cid:ire!le, remarcă cum functioneeză
secundarul, se plictisi în cele din urmă şi începu
să se uite ia călătorii care se perindau pe dinain
tea sa. O apăsătoare plictiseală îl cotropi cu în
oetuil, vru să se destindă într-un fel, să-şi petrea
că mai pâăcut clipele care-l despărţeau de pleca
rea trenului,
Tot răsucind în minte o seamă de g[nduri
răzlete, trimise parcă ăn toete direcţiile, se po
meni la un momenrt: dat atras de persoana lui
Nelu Tutunică. Cu coada ochlului văzu că acesta
e cufundat în qînduri şi presupuse că reflectează
la ceva. Se miră de fia.ptu1l că nu e invitat la un
pahar cu vin, la o halbă cu bere, la o qustare.
O clipă, fu i,~pi,tirt să facă el propunerea, dar se
stăpîni. O halnă l-ar fi invioret, o pereche de
crenvurşti i-ar fi creat o dispoziţie excelentă, tăria
de a rezista şi de a birui urîtul, Totuşi, potrivit
prudenţei de care dăduse dovadă oricînd şi ori
unde, nu se cădea să-l Invite pe Tutunică le
restaurant. Poate că insul nu avea bani, şi nu
vedea de ce să-l cinstească aşa, fără nici un
ă
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rost, doar de dragul U111tei întllnlr i întimplătoare.
A pofti pe cineva într-un restaurant înseamnă să
obţii unele avanta]e ori să ai cel puţin qaranti e
că vei fi şi tu invitet, la rtndul tău, mai tîrziu.
Nelu Tutunică îşi ghemui trupul său bicisnic,
scoase o ţigară, o aprinse şi căzu pe qîndur i. Făcu
citeva încercări pentru reluarea discuţiei, vorbi
într-o doară despre vreme, rosti cîteva benali
tăti, începînd să se plictisească şi el, de moarte.
Furişă o privire către restaurant, simţi aprlqe do
rinţă de a-.şi r ăcor i gîtlejul cu o băutură oare
care, I se făcuse şi foame pe deasupra, şi tot în
chipuindu-şi nişte cîrnăciori, se pomeni că sa
livează îmbelşugat. Vru să-i adreseze partenerului
său o invitaţie, dar se opri la vreme. I:n definitiv,
acest Scorobete îi era prea puţin cunoscut, n-avea
nici un sens să-i ofere o qustare ! Pe de altă par
te, după cum bănuia, tipul avea un salariu mai
mare decît al lui. Aşadar, nu se considera citusi de
puţin dator să-l cinstească.
Toţi sîntem salariaţi ! cugetă el grav. Nu are
nici o raţiune să fie darnic cu U!Il ins pe care nu-l
ve lnttlmi prea des.
Clipele se scurgeau anevoie. Pină la pleoar ee
trenului trebuiau să biruie încă trei ore de chin.
Răsfoiră nişte ziare, citiră toate ertioolele, fără
excepţie, examinară incordet fo:tografiile, nelăsind
să le scape un rînd. Comentară unele ştiri, căzu
ră foarte uşor de acord. aşa că dim nou conver
saţia Iîncezi şi se stinse. Vuietul gării continua
să le transmită un soă de ameţeală. Trenuride ple
cau şi soseau, călătoril se revărsau pe peroane,
cărucloarele alergau de colo-colo, epăreau felu
riţi oameni care se scurgeau parcă fără noimă
pe dinaintea lor.
Gică Scorobete se uită la uşa restaurantului, o
desluşi prin mulţime şi se hotărî să bea o halbă
de bere. Nu mai putea răbda ! Simţea în gît o do
rinţă sălbetică, o dorintă care-i întuneca minţile.
Se ridică de pe bancă, sub pretextul că se duce
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la toaletă, şi rugă tovarăşul de drum să aibă qnjă
de servietă. Sprinten, incercînd să dispară dibaci
prin marea de oameni, ajunse la restaurant, se încre
dinţă că nu e văzut de celălalt, pătrunse în sală,
se aşeză la o masă şi comandă imediat o pereche
de crenvurşti şi o sticlă cu bere. Infulecă lacom
şi sorbi cu nesaţ beroa. Aşa mai merge ! îşi zise
el. Simţi că trăieşti !
Reveni pe peron, se aşeză uşurel pe bancă,
strînse din buze şi se sili din toate puterile să
nu se trădeze.
Nelu Tutunică îşi privi pe ascuns concetăţea
nul şi observă în înfăţişarea lui o uşoară schim
bare. Acesta părea oarecum satisfăcut, nu mani
festa nerăbdarea de adineauri.
- Ştii dragă, domnule, îi spuse el, voi lipsi şi
eu cîteva minute. Mă duc să cumpăr o revistă,
căci ziarele astea le-am citit în întregime. Vei fi,
sper, amabil să păzeşti qeamerrtanul.
Nelu Tutunică se strecură abil printre oameni,
se asigură că nu e urmăriri: de privirile celuilalt,
intră în restaurant şi se aşeză La prima masă în
tîlnită în cale. Ceru bere pe un ton oare nu admi
tea amînare, un şniţel şi o salată de roşii. Se în
destulă, oftă la sfirsit plin de satisfacţie, bău
ultimii stropi de bere, îşi aprinse o ţigară şi pă
răsi resteurantut ajunqind repede la bancă, pe
care se aşeză cît mei comod.
Mai aveau numai un ceas pină la plecarea
trenului, un ceas oare se putea scurge uşor de
data aceasta. Soarele de toamnă scălda blînd ga
ra, atmosfera devenise plăcută, forfota călătorilor
încînta ochiul.
Gică Scorobete se abandonase unei stări de
moleşeală. Gustarea luată îşi făcea efectul. Zîmbi,
îşi desfăcu picioarele, se gîndi la cei de acasă,
la slujbă, socoti că toate treburile sale mergeau
bine. Avea conştiinţa împăcată, îşi îndeplinea con
ştiincios îndatoririle profesionale, n-avea ce să-şi
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reproşeze. La vîrsta de patruzeci de ani, viaţa sa
era împlinită din toate punctele de vedere.
Nelu Tutunică îşi epnnse o nouă ţigară, plim
bîndu-şi privirile în jur. Se simţea şi el bine, era
mulţumit. Dar drumul urma să fie lung şi trenul
nu avea vagon restaurant. O altă sticlă cu bere
l-ar fi satisfăcut pe deplin. Ce-ar fi să-l pofteas
că pe acest Scorobete la o halbă? Nu, în nici un
caz ! Avea salariu mai mare.
- Incă o jumătate de ceas şi plecăm, spuse
el. Trebuie să tragă trenul.
Intrară apoi în acelaşi compartiment, unde se
făcură comozi, aşezîndu-şi bagaje,le în plase.
1ncredinţîndu-se că mai rămăsese numai un
sfert de ceas pină la plecare, Tutunică coborî iute
şi se îndreptă glonţ către restaurant. Sorbi pe ne
răsuflate dintr-o sticlă, apoi uitîndu-se la consu
matori, îl zări pe Scornhete, oare, Ie fel de gră
bit, fiindcă venise şi el în fugă, se ocupa de be
rea lui. O clipă privLrile lor se întîlniră, pentru
ca imediat să se despartă.
Se regăsiră în compartiment, călătoriră îm
preună, se despărţiră cînd ajunseră în oraşul lor,
strîngîndu-şi cu căldură mîinile.

C-da 220 coala 6
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MeşteTuJ. chemat pentru a repara lnstalatie de
apă inoepuse să-I irite pe Atlfons Cavaicadeenu.
profesor de limbă franceză, un bărbet debil, chel
şi scund, oare şedea în sufraqerle, pe un scaun şi
asculte cio,cănimrHe ven:iite din baie. De două
ceasuri meşterul aceste tot izbea cu ciocanul în
ţevi, tot dregea nişte stricăciuni inexistente după
cum se părea, Din pricioa lui nu reuşea să se con
centreze asupra lucrărilor scrise care se îngră
mădeau într-un vraf uriaş pe masă dinaintea sa.
Vîrîse de cîteva ori capul pe uşa băii, îl văzuse pe
individ cum desface nişte robinete sau cum de
montează sifonul chiuvetei. 11 întrebase chiar acum
cît ar mai fi de lucru şi primise un răspuns în
doi peri, rostit pe un tom. tăios, repezit, Meşterul,
un bă:rba,t negricios, cu fata Lată şi umerii largi,
se comportase oam grosolan, aştepta pesemne un
bacşiş. I-ar fi dat desigur bacşişul, dacă ar fi pus
capăt acelor zgomote nesuferite, care-i străpun
geau pur şi simplu timpanele.
- Mai aveţi mult? întrebă Alfons Cavalca
deenu, vîrîndu-şi iar capul pe uşe băii.
- Mai am! răspunse enervat celălalt. Vede
ţi-vă mai bine de treaba dumneavoestr
Şi nu
mă mai bateţi la cap ! Instalaţia asta e o ade
vărată pacoste, parc-au folosit-o hunii !
Profesorul se retrase, contrariat în sufragerie
şi continuă să îndure chinul, ascultind cum se is
cau nişte sunete ascuţite, înfiorătoare, însoţite din
ă.
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cind în cind de înjurături şi sudălmi dintre cele
mai scandaloaso, Apoi injurăturiâe se înteţiră, de
veniră de-a dreptul scabroese, ier lovituri le de
ciocan se preschimbară în bubuituri care pesemne
că se auzeau în tot blocul. Era insuportabil, de
neînchipuit. Ce bine ar fi fost să nu-â fi chemat
pe acest bădăran, mai bine er fi rămas cu insta
Iatia defectă, iiniuiti'Lizabi,lă ! Iată, se scurseseră
două ceasuri de aşteptare şi meseriaşul, un inca
pabil desigur, nu ştia cum să se descurce,
- Nu aveţi cumva o cheie franceză ? Îil între
bă acesta apărînd m. cadiru!l uşii.
- Nu ţin aşa cev,a în casă ! îll asiqură profe
sorul, întrebîndu-sa în sinea lui oe este aceea o
cheie frenceză.
- Foaete rău l aprecie oeilăilaM. Im oricare ca
să trebuie să existe o cheie franceză, un ciooan,
o surubelnită ! Vă cumpărati cu toţii o multlme
de fleacuri, dar la scule nu vă gîndiţi, aşteptaţi
să vi 'le aducă altul.
Individuâ di,spăJru şi reluă treaba întreruptă cu
un aMîn,t impresionant, Incepu să lovească aprig
cu ciocanul în pereţi. Se auziră nişte trosnete,
apoi zgomotuJ U!I1ui vas de stieâă spărqîndu-so pe
mozaic. LuCII'IU,l corutinuă înverşunat, se cutremura
întreg apa,r1t,a:meTI1tua, se zguduiau teblouriâe, eta
jerele, Meseriaşu! dobîndîse parcă puteri noi, era
stăpînit de o i:n,co1I1testla1billă seme a distrmqerii.
!rI va ruga să înceteze, să se lipsească de servi
ciile lui! gîndi Alfons Cavalcadeanu
strîngîn
du-şi nervos le piept helatul pe care-l purta. Aşa
nu mai merge, nu mai poate Iucra ! I'l doare capul
de-atîta hărmălaie !
- Dar o pî,rghiie, aşa, un levier nu erveti cum
v,a în oasa asta? H întrebă iar meşterul, intrînd
în sufriageirii.e.
- Nu, nu am, nu am ! îl asigură iritat pro
fesorul. Cred că ar fi cazul să renunţăm totuşi
Ia reparaţie ...
Meseriaşul îl privi încrunitart:, îl cercetă necru
ţător, îşi încrucişă mîiniJe la piept şi spuse ;
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- Cum adică, să renunţăm? Am venit cumva
de pomană aici ?
- Te voi plăti I Iţi voi adăuga şi ceva în
plus, numai să pleci, să pleci de aici !
Alfons Cavalc,adeanu tremura din toate în
cheieturile. Se simţea ofensat, batjocorit, se în
gălbenise la faţă, agita miinile bezmetic şi rostea
cuvinte fără sens din care se desprindea însă lim
pede dorinţa de a rămîne cit mai curind singur.
Arătă lucrările scrise de pe masă, dădu iar din
miini, bîigui enervat fraze fără nici un sens. Se
ridicase în picioare, începuse să se plimbe agitat
prin încăpere. Apoi se năpusti la un dulăpior,
trase un sertar şi scoase din el cîteva bancnote
pe care le întinse meşterului.
Individul
asista
profund uimit la toată această scenă, rămăsese
mut, cu o expresie mustrătoare.
- Nu primesc bani de-a moaca, nu sînt cer
şetor! Am venit aici să dreg o stricăciune şi
nu să cer de pomană. 1n toată cariera mea de bun
instalator nu mi s-a întîmplat aşa ceva! După ce
că nu aveţi în casă nici o sculă, după ce că in
stalaţia e complet distrusă, o mai faci şi pe ne
bunul! Vă cunosc eu bine, vă ştiu cît vă poate
pielea ! Trăiţi în afara vieţii, mîzgăliţi hîrţoage.
dar habar n-aveţi de tehnică, de meserie. Auzi, să
n-aibă o cheie franceză în casă !
- Te rog să pleci imediet t
- Nu plec pînă cînd nu termin treaba !
Meşterul dispăru şi din baie răzbătură alte
:zgomote, de data asta şi mai puternice, că se cu
tremura întreg apartamentul. Curînd se făcu au
zit un şuvoi de apă revărsîndu-se de undeva, nişte
înjurături cumplite şi din nou izbiturile acelea
care-l asurzeau şi năuceau. în pauze, individul
rostea felurite fraze adresate
unui interlocutor
imaginar, poate băii pe care urmărea să o nimi
cească. De la invectivele aruncate
instalaţiilor
trecu la observaţii deosebit de colorate în leqă
tură cu proprietarii.
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- Huzuresc, stau în casă, la căldurică, mei că
le pasă de vremea rea, de ploaie şi de ger, îşi
beau vinişorul în linişte, se desfătează I Ii cunosc
eu, îi ştiu pe toţi pînă la unul ! Iar noi trebuie
să le reparăm băile, pentru a avea unde să li se
spele amantele ...
- Te poftesc să ieşi afară ! ţipă profesorul.
Meşterul reveni în odaie cu ciocanul în mînă.
Era transpirat, i se înroşiseră ochii, avea o pri
vire cruntă, părea qata să înfăptuiască un omor.
- Ia-ţi banii şi pleacă ! urlă Alfons Cavalca
deanu, cutremurat din creştet pînă-n tălpi, strin
gînd cu degetele sale galbene bancnotele.
- Mă dai afarăăă ?! Aşaaa ?! După ce că am
venit cale de cîţiva kilometri pînă aici, mă alungi ?!
Ascultă, nenicule, nu ţi-e bine? Stai acolo cu
minte pe scăunel şi nu mă supăra, că dacă-mi ies
din pepeni, praf te fac !
Profesorul se gîndi să apeleze la miliţie, apoi
la procuratură, se mai gîndi la ajutorul unor ve
cini. Se impunea oricum o măsură. Ticălosul aces
ta urmărea să-i năruie întreaga baie, să-i distrugă
casa.
- Ei, acum să fumăm o ţigară! zise mese
riaşul după ce reintră în sufragerie şi se aşeză
pe o canapea. O ţigară bună întăreşte organismul,
înviorează mintea!
Profesorul îl urmări neputincios cum fumea
ză, cum aruncă fumul pe nări şi pe gură, neştiind
ce să mai spună. Individul se lăbărţase pe sofa,
pusese picior peste picior, se uita în tavan im
pasibil, uitase parcă de vorbele rostite adineaori.
Alfons Cavalcadeanu se ridică, deschise uşa
băii şi se îngrozi. Totul era distrus, un perete
fusese străbătut de cîteva şanţuri, o ţeavă se în
doise, plafonul se crăpase în cîteva locuri şi pe
jos, peste stretul de moloz, se împrăştiau cioburi
de sticlă şi de faianţă, scule şi piese, bucăţi de
sîrmă, o mulţime de tuburi şi de sticluţe care că
zuseră de pe etajera de sticlă. O lampă de ben85

zină ardea cu Ioc mic împr ăstiind u:n miros ne
plăcut, ameninţind să incendieze parcă încăperea
şi să desăvîrş·eiască astf,ell dezastrul. In curînd urma
să sosească nevastă-sa şi ineviteotl ar fi izbuc
nit coarte din pricina stării în care se afua baia,
Reveni în sufraqerie. se duse în nestire către
Iereastr
apoi către bi:bllriotecă. Indi'viduâ conti
nua să fumeze oalm, neitmllburnt de nimeni şi de
nimic.
- Vă destrăbălaţi, fără îndoială ! zise el făcînd
rotocoale de fum. Cite femei aduci pe săptămină
aici ?
- Aste-i cea mai mere neobrăzare ! spune su
grumat profesoruâ,
- O fi, der e adevărat ceea ce spun. Vă ştiu
eu pe toţi cite parale taceţi şi ce vă stă mereu
în cap ! Da, vă umblă mintea numai la prostiă,
sinteti nişte depravaţi !
- Dar, dar e tnadmisiolâ ! E monstruos. Sînt,
sint dom Th11 om d111Jsbit !
- CinlSltit, hai? Cinstit, zid? Vezi să nu te·
pocnesc. Dar Iotoqrafie aceee de pe etajeră a
oui es1te?
ProfesOiTll.11 se uită în durectia indicată de rue
sertas. Văzu fotoqrefie unei femei tinere, brune
tă, cu păr lung şi ipri'Viri visătoare,
- E fi01togriaii1a cumnatei mele !
- Minţi! Este poza soră-mii pe care ai sedus-o anu11 trecut, că anuâ ăsta şi-a găsit altul. tot
profesor, dar nu sfrijit ca tine, ci unul zdravăn,
de educaţie fizică şi sport. Ase că să nu-mi um-
bli ou şoalda ! Ar trebuii să-ţi fie ruşine la vîrsta
dumitale ! In loc să educi errevii, să fad din ei
oameni cinstiţi, te destrăbălezi cu fetişcanele...
Dar, dar nu, e de-a dreptul halucinant !
- La:să, nu te mali. preface, nu te mai scălîmb aJl f.
Cum să-i dovedească acestui individ fioros că,
fotografi.a aceea o înfăţişa pe cumnata lui? Cum!
ă,
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să-l scoată mai repede dim. casă pe nebun ? Ce zi,
ce zi infemaăă J
Meseriaşul intră în baie şi din nou se .auzir
bubuituriâe,
De data eceasta le ascubtă mai linişttt, îşi dădu
seama că-şi ratase ziua, că n-ar mai fli oepaoil
de nimic, Trebui să se resemneze, n-avea încotro.
Ipochimenul trebuia să fie lăsat în pace, ,aHmin
teri, în ,aţîţare,a lui, ar fi fost capabil de cine ştie
oe grozăvii. Parcă se vedea Iuet l-a bătade pentru
Iotoqrana aceea, cum i se distruqe întreaga casă.
Aştepta să sosească nevastă-sa, oare ar fi lămu
rit desigur lucrurtle.
Aceasta apăru, într-adevăr, potrivit aşteptări
lor. Inaltă, voluminoasă, cu f.a.~a prelunqă, auto
ritară, îşi scoase mentouâ în hol, Intră in sufra
gerie şi asouită un r ăstimp zqomotele cumplite ce
răzbăteau din, baie.
- Aţi venlt, stimată doemmă exolamă mese
riaşul, ivindu-se cu lampa de benzină în mină.
V-am făcut ţăndări baia J Şi asta numai pentru
poza aia a soră-mii !
Fură necesare oîteva minute de aprinsă con
vorbire pentru ca doamna să înţeleagă ce se pe
trece. Strigară unii la alţii, vorbiră dintr-odată,
se agitară în jurull fotoqraftei. Doamna ţipa, pro
Iesorul se luase cu m.îfa1me de cap, meşterul a.g.irtJa
lampa de benzmă. Apoi doamna se apropia de
Iotoqrafie, o examină îndelung, arătînd
că
se
cam îndoieşte de aucenticitatea ei. Il întrebă pe
soţ cum de nimerise obiectul acesta ÎIIl. casa ei,
îşi exprimă Indoiala cu privire la persoena înfă
ţişată de fotoqrafie, începu să-şi cerceteze soţul
treptet mai bănuitoare. Nu, nu-şi amfntea cînd fu
sese fotoqrafiată sora ei şi cum ajunsese poza în
apartament. Intre timp profesorul se făcuse mic,
încerca să ofere o explicaţie, se potăcnee în vor
be fără şir, fără nici o noimă.
ă
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- Cum a apărut poza asta în casa noastră?
îl luă ea din scurt. Parcă nu-i sora mea totuşi.
Sora mea nu are asemenea ochi !
- Am avut dreptate! strigă meseriaşul. Depravarea vă va duce de rîpă.
Intră din nou în baie şi reîncepu să izbească
săjhatec în ţevi, în pereţi, înjurînd şi blestemînd.
- A cui este fotografia? şuieră ea, apropiindu-se aprigă de soţ.
- Dar e Lili, dragă ! Ce, ai înnebunit?
- Ce Lili ? strigă din baie meşterul. E Ştefania, sora mea bună I Aţi batjocorit-o aici! Poate
chiar cu ştirea doamnei !
Profesorul se uită năuc la lucrările scrise, la,
ferestre, la pereţi, nu reuşea să-şi mai adune gîn
durile. Era peste puterile lui să mai îndure. îşi
scoase în neştire halatul, se îmbrăcă cu un cos
tum, vrînd să plece din casă, să-şi revină un pic
după atîta scandal. Insăsi nevastă-sa, femeie rezo
nabilă, se stricase la cap îndoindu-se de autenti
citatea fotografiei. Iar meseriaşul, ticălosul care-i
năruia din temelii baia, sosise în casa lui, ca o
adevărată nenorocire. Numai diavolul îl adusese
aici. Ce zi, ce zi blestemată !
- Aţi pinqărit-o pe soră-mea! urla meseriaşul
lovind nebuneşte într-o bucată de fier ce părea
să fie cada. Ati terfelit-o în această casă a pier
zaniei.
- Aşa-i ! strigă nevastă-sa. Vrei s-o ştergi,
vrei să fugi de răspundere? Are dreptate bietul'
om!
Meseriaşul reveni în sufriagerie şi începu să
plîngă. Pe faţa lui buhăită se prelingeau şiroaie
îmbelşugate de lacrimi. Se trînti pe sofa, îşi aco
peri obrajii cu palmele, prinse să-şi
cutremure
convulsiv umerii, întreg trupul, Apoi începu să
plîngă şi nevasta profesorului, să scoată nişte ţi
pete sfîşietoare.
Altons Cavalcadeanu, cu fotografia înrămată
în mînă, şedea prostit de-a binelea, parcă i se
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tăcuse şi lui de plins, un nod i se tot urca în gît.
- Sînteti nişte netrebnici!
se căina printre
suqhiţuri meseriaşul. Biata mea surioară!
- Canelie bătrînă ! se văicărea nevastă-sa.
Profitînd de moment, profesorul ieşi iute din
.epartament şi o apucă bezmetic pe străzi. Intră în
prima bodegă şi bău fără nici o măsură.
Cînd reveni acasă, află că lucrurile se lămu
riseră : f otoqrefia ere a unei actriţe.
- Totuşi, îi spuse soţia, nu era exclus să fi
fost a unei amante de-a ta !
Soţul, clătintndu-se pe picioare, admise că în
tr-adevăr, fotografia putea reprezenta pe oricine,
chiar şi pe el însuşi. Ce era la urma urmei o fo
tografie, ce înfăţişa ea?
Se prăbuşi apoi pe sona şi adormi.

LA IARBA VERDE

Ajunseră La pajiştea din apropierea pădurii şi
coborîră din autoturism toţi patru. Îşi întinseră
braţele în lături, păşia pe iarba verde, mătăsoa
să, îşi împărţiră imediat a1briibuţiiae.
Soţii Munteanu, cum ere şi firesc, verificară
starea automobjlului ai cărui proprieteri erau.
Priviră îndeâunq cauciucunle, ridicară capota, e
xeminară motorul. Ea începu să şteargă cu aju
torul unui prosop prafuâ depus pe aripi şi pe por
fiere. El scoase din pontbaqaj o pătură, o aşternu
pe sol şi se vîrî sub caroserie amintindu-şi de cî
teva şuruburi oare nu păreau să fi fost bine strin
se. Dar şi motorul prezenta unele mărunte nere
guli, ase că soţii ridicară din nou capote, coriste
tind, după o atentă cercetare, că se înqr ijoraser
de pomană. Se gîndiră că ar fi necesar să înlo
cuiască uieiul, totuşi. El ceru să scoată de sub o
canapee trusa cu scule, apoi un bidon din port
baqa j, declerînd că trebuie să schimbe şi o bujie.
Munci cu rîvnă, îndeplini cornet operaţiile, se
scurse astfel un cees păăcut, reconfortant, învio
rător şi mai ales instructiv.
Cealeltă pereche, soţii Georgescu, aşternură
între timp două feţe de masă sub un arbore. Trans
portară secoşeie lor voluminoase şi scoaseră din
ele felurite obiecte absolut necesare turiştilor :
termosuri, pahare pliante, o lampă de gătit, cu
tii de metaâ continind IDIÎ.T<Odenii, tirbuşoane, vase,
tacîmuri, un aparat de radio portativ. Alimentele
ă

ă
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se ,aflau în punqi de pâastic şi ele fură pregătite
pentru găfa1t. Se curătară cartoti, ceapă, felurite
zerzavaturi,
ănjqhebă încet-încet o bucătărje
care sclipea din toate părţile ei exclusiv meta
Iice,
- N-iair fi cazul să sorbim totuşi o sticlă ou
bere? îinltrebă tremspirat, sootînd oapuâ de sub
caroserie pe oare o meşterea iar, Munteanu.
- Nici nu te qîndi ! spu:se soţia lui fără a-şi
<la osteneala să explice această opoziţie.
Se reuniră cu toţii în jurul feţelor de masă,
se esezară şi încopură să schimbe păreri ,în pri
vinţa buoetelor. Disouteră despre sosuri şi rîn,t,a
şuri, despre celorit, despre modml de preparare
al unor ciorbe, despre reţete pentru ciulamele şi
prăjlturi. Ptarticilpa,u la gă!titrul mâncărilor curios
cîndu-si fiecare roâul, întrudt porneau de mult
împreună, le sfîrşitu'I fiecărei săptămini, în ex
cursii J1a iarbă verde.
Se petrecu 1]Il incident oare stîmi oomenterii
şi vinzoleelă. Termosuâ cel nou, cumpărat enul
trecut de Georgescu, refuză să se mai închidă.
Ingrijorat, posesorul lui prinse să-l examineze,
dădu din cap şi se repezi Ie automooil de unde
reveni ou o .şur1Ube:lniţă şi ou 1]Il deşte patent.
Aststat de Munteanu. e:l iinicercă să repare oare
cum fi:letu:1. Lansă cîtova opinii în Jegătură au oa
Hta1tea îndoielnică a termosuridor în qeneral, cei
lalţi rostiră şi ei cuvinte de Laudă seu aouzatoere
le adresa fabricâlor constructoare, se ajunse trep
tet la teorii şi chiar le concepţii. Convorbiree lu
necă pe alte făga,şe, s.e învîrti o vreme asupra ia
ceea ce contineau terrnosnrjlo, Iichide răcoritoare
SJa,U fierbinti. Se reclll:nOSICU Îlll unanimitete că nu
toate băucuriăe răcoritoare erau gustoase, fură
prezentate din nou opinia şi preferinţe.
- Mie îmi place siropul de căpşuni ! declară
doamna Georqescu alinset, clipind g.a•leş, mişoîn
du-şi braţele albe, cetifelate.

se
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Era o femeie blondă, suplă, cu convingeri ferme.
Afirmaţiile ei aveau de obicei caracter de dogmă.
- Eu înclin către sucul de portocale ! sus
ţinu cu fermitate doamna Munteanu, mînuind iu
te o tigaie de aluminiu în care sfîrîiau cîteva bu
căţi de carne.
Şi doamna Munteanu nu putea fi contrazisă
uşor, părerile ei avînd însuşirea unor adevăruri
fundamentale. Era brunetă, micuţă, cu ochi ne
gri, se vedea limpede că dispune de o personali
tate accentuată.
Soţii stătură un răstimp de pomană, apoi se
apucară să repare aparatul de radio care-şi în
trerupea uneori emisiunea. Ii desfăcură capacul
posterior, pipăiră pe ici, pe colo conţinutul, schim
bară nenumărate opinii. asupra rezistenţelor, a
condensatorilor şi a tranzistorilor, se contrazi
seră, ajunseră la o dispută aprigă, se înflăcărară
nereuşind să se pună de acord asupra condensa
torului variebil. Incepură să-şi arunce chiar pri
viri ironice, să se înfrunte, fapt care determină
un schimb de priviri furioase între soţii. In sfîr
şit, aparatul de radio se repară de la sine şi în
cepu să emită o melodie ritmică, ale cărei ecouri
se pierdeau în frunzişul pădurii.
- Ador muzica rock ! exclamă doamna Geor
gescu, intrucitve visătoare.
- Şi eu ! se alătură părerii ei cealaltă deam
nă, retezînd o ceapă. Am acasă nişte discuri. ..
Se descoperi astfel un nou prilej de discuţie ..
Despre discuri deţineau cu toţii păreri compe
tente, la fel despre oalltatea pick-up-uri lor şi a
maqnetofoenelor. Ere naturel să se vorbească
despre magnetofoane, subiect amplu dezbătut, în
deosebi de cei doi bărbaţi, care iar se contrazi
seră straşnic. Fură amintite cu acest prilej felu
rite mărci de magnetofoane, înzestrate cu nenu
mărate perfecţionări. Interlocutorii se lansară în
pledoarii şi rechizitorii, recurseră ].a argumente,
deveniră apărători ai unor cauze nobile, acuza-
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tort ai unor nereguli regretabile. Se vorbi despre
benzi, piste, ochiuri magice, discuţia dobîndi o
neaşteptată amploare.
Cînd încheiară disputa, Georgescu era istovit,
iar Munteanu aproape plictisit de atîta vorbărie.
Se priviră unul pe altul, îşi zîmbiră amintindu-şi
brusc de prezenţa pădurii. Se uitară Ie arbori şi
Georgescu propuse o. scurtă plimbare. Invitaţia
lui nu avu nici un efect asupra celorlalţi.
- Ce, n-ai mai văzut o pădure? i se adresă
intrigată soţia.
Soţul renunţă astfel Imediat la intenţia lui,
surise mişcîndu-şi maxilarele puternice,
Avea
frunte înaltă, senină, nu părea fr ămintat luăntric.
Se îndreptă către Munteanu şi, ajuns înaintea lui,
îi propuse să joace împreună o partidă de table.
Munteanu fu gata să accepte, dar aparatul de ra
dio îşi întrerupse din nou emisiunea, aşa că-l
desfăcu grabnic. Munteanu îşi aplecă chipul gras
şi rumen asupra rezistenţelor şi a condensatori
lor, clătină meditativ din cap, îşi exprimă nemul
ţumirea învinuind fabrica producătoare, hotărind
să-i adreseze o reclamaţie.
- Nici să nu vă gîndiţi la table ! spuse in
dignată doamna Munteanu, mînuind lingura în
tr-o cratiţă plină cu o fiertură de culoare verzuie.
Adică noi să muncim şi voi să vă distraţi? la
spălaţi vasele astea !
Soţii se apucară de spălat cu toată hărnicia,
îndeplinindu-şi cu sîrquinţă atribuţiile. Li se atrase
atenţia să nu consume prea multă apă şi se con
formară. Şterseră cu un prosop apoi cratiţele şi
farfuriile, pe care Ie rînduiră cu grijă, tăiară în
felii cîteva franzele, se îngrijiră de fructe, aduseră
sticle cu vin, sifoane şi sticle cu apă minerală.
Intre timp melodiile aparatului de radio deve
niră tulburătoare. Orchestre furibunde se dezlăn
tuleu triumfal biruind asupra imprejurlmilor. As
cultau cu toţii melodioasa orchestraţie, vocile băr
băteşti sau femeieşti, strigătele şi răcnetele atît de
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plăcute ale unor solişti talentaţi. Entuzia,sma,ţi,
schimbară oîteva posturi tot ,că,UJm d muzică uşoară
de bună calitete. Ascuătau cu ev,lavie iscusitele in
terpretără eile cîntăretilor. îşi roamioteeu de chi
purule lor minunat prezentete de atitee şi atîtea
iâustrete, albume, reviste şi emisiurr1i T.V. La un
moment dat nu mai descoperiră posturi care emi
teau muzică modernă şi se resemnară. ascultînd
nişte valsam şi nişte tanqouri care izbuteau şi ele
să acopere cîntecul greierilor, ciripitul păsărilor,
să umple atmosfera calmă a acestei zile de vară.
Luară loc apoi în jurul mesei, începură să
mănînce comentînd îndelung preparatele culinare.
Pomeniră de maqazine, pieţe de zarzavaturi. lăp
tării, franzelării şi mezelăru.
- Avem în vecinătate, spuse Georgescu, un
chioşc de legume şi fructe, adevărat miracol ! Gă
seşti a,00110 tot ceea ce-ţi pofteşte inima.
- Din păcate, noi nu ne bucurăm de asemenea
avantaje ! spuse doamna Munteanu. Linqă noi
funcţionează un maqaztn Insuficient aprovizionat,
prost orqaniz et, o adevărată calamitate.
Doamna Munteanu se întristă amintindu-şi de
maqazinuâ allmenter din apropierea locuinţei, so
cotind că asa fusese ee întotdeauna, lovită de
soaotă. Prdviride îi căzură însă asupra unghiilor şi
tresări şocată puternic. I se stricase manichiure
tot mînuind şi gătind buca,tele ! Remarcă faptul
că doamna Munteanu îşi cruţase bine lacul un
qhii'lor şi se întunecă La chip.
Apoi soţii stăruiră să se desfacă două-trei
sticle cu bere şi soţiile consimţiră nu fără im
potrivire.
Soarele cobora lnepoia copaclâor înalţi, frun
zoşi, pădurea îşi întindea stăpiniree asupra coas
telor de deal. Din desişuri venea un aer umed,
răcoros şi în pauzele ce se creau printre atîtea
melodii de jazz se auzeau pentru cîteva clipe foş
netul frunzelor. zumzăitul unor insecte, freamă
tul deilioat aa intreqului codru.
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Bărbaţii începură să joace table, căci prim i
seră această îngăduinţă, A runcau zeruriâe absor
biţi de joc, urm ărind com binaţii, săvîrşind artacuri
care le pricinuieu o reaUă plăcere. Işi adresau cu
vinte înţepăto,a re, se înverşunau, se înflăcărau,
izbucneau în hohote de rîs. Fem eile, după ce strîn

seră masa, plictisindu-se îi rugară să întrerupă
partida. Se supuseră şi veniră către ele alcătuind
astfel un grup cere asculta extaz iat un program
de muzică pop.
- Nu dăm
o rai tă prin pădure ? propuse
doamna Munteanu.
- Vai, dragă, replică prietena ei, dar tmt
stric pantofii prin vreescurrls şi mărăcinişur.Ue de
acolo!
- Pădurea aste, fu de părere Munteanu, este
foarte importantă din punct de vedere economic.
Georqescu se a,lătufl"ă imediat acestei opinu,
admiţînd că lemnul coaisti.tnă« materiia primă ne
cesară fabrkării mobllel şi a hîrtiei.
Pădurile trebuiesc totuşi cruţate ! declară el
qrav.
Pree multă risipă se Ieee cu lemnul pentru
f.abrkrafl"ea hir tiei, pentru încurajarea birocnaţiei
sau a literaturii.
- Inrtr-adevăr,
literature mănîncă pădurile,
Pină şi un scriitor a scris despre chestia asta.
Discutia se opri aici, căci se apropia oria în
ceperri unui meci de fotbal, eveniment aşteptat
cu nerăbdarn încă de la sosirea lor. Aparatul se
defectă însă şi, nemulţumiţi, furioşi, începură să-l
dreagă, slujindu-se de şurubelniţă şi de cleştede
patent, înjurînd din nou fabrica const-ructoare.
In cele din urmă emisiunea se restabili, meciul de
fotbal putind fi urmărit cu cea mai mare atenţie.
Cei doi bărbaţi aveau acum chipurile crispate, se
aşez,aseră alătur i, păstreu o tăcere deplină. Şi cum
susţineau fieoare oîte o echipă, îşi aruncau 'la
răstimpuri priviri pline de semnifioatie. Cînd par
tida atinse momente culminante, se ridiceră în
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picioare încordatl, păşind de colo-colo, dind ocol
copacului sub care poposiseră.
După încheierea meciului, Munteenu regretă
că nu posedă un televizor portativ pentru a ur
mări mai bine asemenea dispute.
Soarele coborîse mult, ascunzindu-se acum în
dărătul arborilor. lsi aduseră aminte că la tele
vizor urma să se prezinte un film şi strînseră
obiectele pregătindu-se de plecare. Munteanu mai
verifică o dată starea motorului, ceilalţi încărcară
por tbaqaju.l.
Porniră vijelios, lăsînd treptat pădurea în urma
lor.

FARM ECUL TRECUTULUI

V oin ea V oin escu se bucurase nespus atunci
cin d i se adusese la cunoştinţă că va pleca spre

staţiunea balneo-climaterică. E, staţiune în care
trăise o bună bucată de vreme în urmă cu cinci
sprezece ani. Ca delegat al întreprinderii sale,
trebuie să zăbovească ecolo cîteva zite, adică un
răstimp î.ndestulătolt" pentru e-şi revedea fostele
cunoştmto pe care aproape tă le uitase, der care
acum, înaintea plecării, îi răsăriseră deosebit de
limpezi din strătundunle memoriei. Voinea Voi
nescu era un bărbat nu tocmai emotiv, însă ori
cum, faptul că se reîntîlnee cu trecutul, nu-l lăsa
nepăsător. Dacă se gîndea mai bine, se vedea si
lit să constata că în sine creştea chiar u111 vag
simţămîrnt de Induiosere la qîndtrl că va străbate
locuri atît de cunoscute, că va retrăi poate im
presiile de altădată, o seamă de amintir! care
aproape că se şterseseră din minte ...
Coborî din tren în g,ara oraşului C., se urcă
într-un autOlbuz, cumpără bblet şi fu peste măsură
de mirat să constete că piretul ·aioes-tui,a rămăsese
neschimbat
în răstimpul} a cincispreze,ce ani.
Privi biletul dreptunqhiuder, de culoare galbenă,
m pipăi şi se simţi brusc tulburat din adînouri.
Isi roti apoi ochii în jur, văzu bine.cunoscut.e·:e
banchete, ferestre şi bare nichelets, linoleumul
aşternut pe jos, canart:,ele uşidor, fu învăluit ele o
atmosferă negrăit de f,amdimă.
C-da 220 coala 7
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Autobuzul se puS€ în mişcare şi pe dinaintea
lui Voinea Voinescu defi1l,ară privelişti în p~~te
ştiute, Î[l parte necunoscute. Oftă, se aşeză mai
bine pe oanapeaua din piele, contemplă îndelung
vastele cartiere care măr qineeu antostrada, blo
curiie, scuaruriâe, magazinele, apoi către perife
rie frabrid:le şi uzinele înălţa,te pe fostele terenuri
virane. Murte, foarte multe prefeceri avuseseră
loc pretutindeni şi anevoie izbuteai să reconsti
tui vechiul peisaj. Peste tot se remarcau edificii
noi, strălucirboare, viu colorate, străzi largi, bule
verde, qrădini oare încîntau ochiul.
Dar cea mai îmbucurătoare constatare rămînea
tot cea leqată de preţul. neschimbat a,l biletului
de călătorie ...
Autobuzul gonea vijelios părăsise periferiile,
străbătea comune cu căsuţe multicolore, trecea
peste poduri îrna1I1:e, prin liziere de saicimi, se în
crucişa cu numeroase eutovehiccle, urmărea din
oind în cînd ţărmul mării care sclipea sub lumina
blindă a acestui soare de toamnă. Recunoştea
acum din ce în ce mai mişcat locuri de care-l
Jegau înrtîmplări, vedea cîte o fermă sau cite un
şir de st:îlipi metalici, contempla cîmpurile cerni
şii, indioatoerele de circulaţie, oalea fer,aită oare
răsărea din loc în Ioc,
Işi roaaniarti cu o limpezime uluitoare de ne
numărate episoade oare se ordonau de data a
cealS'ta în mintea lui. Evenimernte uitate prinseră
contururi clare, personajele lor de asemenea. lsi
aduse aminte de biroul în care Iucrase ca tînăr
corstabil. de coleqi şi mai eles de superiorii săi,
de măruntele incidente din timpul programului,
de unele escapade. Colegii acele trebuiau să e
xiste şi r,e întî:lnirea ou ei urma să fie de-a drep
tul emoţiornallJtă. Lăsase, fireşte, o impresie bună
tuturora şi poate că uneori, în cadrul unei discu
ţii amicale. numele lui fusese rostit cu toartă
dreqostea. Doar nu se oompootase incorect, nu
imoomodase pe nimeni cu prezenţa sa acolo. Se
1
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dovedise un om oonştiincios. un salariat corect,
nu săvirşise f,a,pte condamnabirle, nu bîrfise şi nu
.,e dedase băuturii.
Coborî în statiunee oare-I găzduise cindva şi
rămase o clipă buimăcit pe trotuarul umed, plin
de frunzele care cădeau din ramuri. Privi în jur
şi recunoscu foarte uşor căldirea zveJtă a Poştei,
un restaurant cu terasă, o cofetărie. Pe1uzele încă
verzi, băncile risi,piite pe alei, treptele de piatră
care coborau spre mare, bascheţii toate îl impre
sionară plăcut. Suspină din adîncurile rărunchi
lor şi se hotărî să intre în restaurant pentru a se
r,em,tîuni cu vreo cunoştinţg.
Sela spaţio,asă, plină cu mese, arăta că şi aici
intervooi,seră radk,a'le schimbări. Constată că es
trada orchestrei se afila în elt loc, că barul fusese
mutat la celălalt perete. Se eseză pe un scaun şi
privi încordat cărtre un grup de chelneri în spe
renta că va găsi unul cunoscut. Acum cincispre
zece ani frecvenitase acest Iocal, petrecuse în el
nopţi de neuitet, se bucurase de respect şi pre
ţuire dim partea chelnerilor care-i acordaseră une
ori şi credite. Ba se împrietenise şi cu bucătarul,
care accepta să-i prepare frbptur'i din carnea pe
oare o cumpăra de la un magaziil1 .
Ceru un pahar cu vin, citeva felii de caşcaval
şi mincind îşi aminti că ellături de restaurant func
ţionase pe vremuri o cantină a,l cărei responsabil
se arătase qeneros cu el, îngăduindu-i să prîn
zească acolo oricind vroia. Oare unde se mai gă
sea acel responsabil, cine î,I înlocuise, căci, de
bună seamă, era greu să admiţi ideea cum că o
muJ acele minunat a rămas vreme de etiţia ani
pe loc?!
Dar printre puţinii muşterii din restaurant îi
desoopeTi, nu fără să depună oareoari eforturi,
pe contabihil Tudose şi pe magazionerul Iftode.
Amindoi păreau să nu-i recunoască. E drept că
nu întreţinuse reletii prea striase cu ei, dar tot
schimaseră cîteva cuvints odinioară, în felunte
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prilejuri. Le făcu însă cîteva semne celor doi cu
noscuţi, semne la 'care fu 'privi.t cu mirare. Se
ridâcă de La masă, veni către ei, le întinse măna
pe oare aosştia o strînseiră nedumeriţi.
- Ge mai faceţi, fr aţidor ? strigă Voinea Voi
nescu plin de în:sufleţire. Nu v-am văzut demult
şi am oam [mbătr.îni1t.
- E firesc să îmbătrînim ! rosti pe un ton in
diferent Iftode, arătînd astfel că uitase cu totnl
de Voinee Voincscu.
- Aşa e ! aprobă celălalt vîrîndu-şi stinjenit
nasud în farfu:rie.
Voinea Voinescu se îndepărtă de masa lor ros
tind cîteva mări de bine, părăsi apoi ,restaur,an
tul oarecum neliniştit, îndoindu-se dacă fusese re
cunoscut de cunoştintele sale.
Merse un timp pe lîngă un şir de vile, urcă
panta unei străzi înclinate, care ducea spre mare.
Se uită cu luare aminte la fieoare clădire, la fie
oare grădină, se bucură văzind o fereastră şi un
balcon extrem de f'amidi are, căci înapoia lor lo
cuise odinioară o femeie cu oare dorise să se în
soare. Femeia, pe nume Marga, îl atrăsese foarte
mult şi' fusese gata-g;ata să Iacă pasul. Se oprise
însă la timp, cînd afiliase că nu avea casă proprie.
Merqa era croitoreasă, lucra într-un atelier al
unei cooperative.
Poate că săvirşise o greşeală etunci. poate că
se dovedise pripit, nu chi'bzuise îndeajuns. Marga
îl atrăsese totuşi puternic, îl cucerise, dar veni
turiile ei mi prezentaseră mari garanţii, nu-i sa
tistăcuseră ipretenţiile. Nutrise atunci planuri de
viitor. oare nu se raaliz aser nici m ăoar în parte,
fiindcă se căsătorise ulterior cu o fiinţă pisăloa
gă, nesuferită, pe deasupra doar vînzătoare în
tr-un magazin.
Poate că nu s-a măritat! îşi spuse e,l, între
~ 1m divorţ şi o re-căsătorire ·· în
condiţii mai avantajoase. Cei doi copii îi las în
grija nevestii, le dau pensie a:limentară, ier eu
ă
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mă stabilesc aici, reluînd o Ieqătur sentimentală
din tinereţe !
Rămase cîteva clipe înaintee balccnu'lui, în
oercă să surprindă o mişcare, dar nu văzu nimic
în măsură a-l încuraja. Merse mai departe, ajunse
la faleză şi îmbrăţişă cu privirea marea, Revăzu
digurile oare înaintau pînă departe, vaâurile oare
se spărgeau necontenit de ele, terasele care se
suprapuneau pornind de 1,a ţărm. Plaja era pus
tie. Pe deasupra epelor zburau pescăruşi. Vestia
rele se înşirau într-o latură, bărciie ailbe ale sal
vamarului fuseseră trase pe nisipnl cenuşiu. O
umeze,ală sărată venea dinspre larq.
Ce înălţătoare clipe petrecuse aici ! Cum îno
tase şi cum se mai zbenguise sub soarele luniâor
călduroaso. cind staţiunea era invadată de tu
rişti ! Ce de amici avusese şi cît de bine se în
ţelesese cu ei ! Pe plaja aceasta jucase table, re
my, citise cărţi, disoutase cu aprindere felurite
chestiuni interesante, auzise nenumărata anec
dote, Intîiniss tinere cu care Jegase efemere prie
tenii. Ah, tinerele acelea zvelte, plan tur oase, ră
pitoare l
Aici, în locul în oare se oprise, existase un
chioşc de răcoritoare, îşi amintea bine. Obismna
să se Intilnească cu foştii săi 001Iegi de slujbă
lingă acest chioşc şi să petreacă vremea cu ei.
Chioşcaruâ, nea Andrei, îi acorda şi el adesee
credite, ştiindu-I om corect, ha chier îrl şi cinstise
cu Pepsi Cola de cîteve ori, entuziasmat de nişte
anecdote pe care i Ie istorisise cu mult talent.
Cum se mai scursese timpul şi cum se alese
praful de tot ! Unde era oare nea Andrei, căruia
îi rămăsese dator CÎ[lCi lei, datorie care-i apăsase
multă vreme conştiinţa, după ce părăsise sta
ţiunea ? Unde erau de asemeni partenerii jocu
lui de table· cere-i rămăseseră îndatoraţi cu felu• rite sume de care-şi reamintea foarte bine ? Gigi
şase Iei. Stamate-patru, Leon-zece ! Dar pe Leon
nu trebuie să-l ierte, suma fiind totuşi prea mare.
ă
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De ce să-şi permită aote de generozitate tocmai
cu Leon, care avea un seâariu mai bun şi pe ca
re-l ajutau părinţii. El nu fusese ajutat de pă
rinţi şi totuşi răzbătuse prin viaţă, biruise greu
tăţi'le, devenise un bărbet martur, Implinit, fără
sprijinul ouiva,
Profund mişcet de lupta sa ou greutăţile, Voi
nea Voinesou întoarse spatele priveliştii atît de
îndrăgite şi reveni ou pas domol către staţiune.
Eăou insă un ocol, dornic să revadă o cîrciu
mioară unde petrecuse alte clipe de neuitat. Porni
către o terasă acoperrtă cu frunze veştede, stră
juită de plopi, privi pe o ferestruică, văzu cîteva
săli pustii. Locahrl nu funcţiona decit în timpul
verii, aoum fiind parcă abandonat. Lacăte qreâe
atîmau le uşi. Rinquă de dans şi umbrar ele din
plestic îi stimeau o adăncă tulburare, îi aminteau
de chofurrle pe care le făcuse aici. Da, se sim
ţise bine în acest loc, zăbovise sub umbrare de
nenumărate ori pînă Ja revărsetuâ zorulor. Tot
aici îi cintase Alexe Iăutaouâ, un bărbat vesel,
dispus să cînte orice -melodie. uneori ohier fără
plată.
Copleşit de etitea impresii, Voinea Voinescu
se îndreptă spre centrul staţiunii. Se însera şi
acum avea prilejul să se întîlnească cu alţi cu
noscuţi. Trecu pe strada principală, se uită în
cîteva vitrine, văzu erticole alimentare, veşminte,
obiecte ele artizanat. Intră în magazine· şi privi
gînditor la rafturi, la vînz ător li pe care nu-i re
cunostca. într-o Alimentară. constată că pretul
mezelurilor este identic cu preţul ele odlnioară
si din nou qîndmile sale se îndreptară spre ore
tul biletului de autobuz, care rămăsese neschim
bat.
Tot plimbindu-se de oolo-oolo. dădu cu ochii
de Pandel. cizmarul particular. Se apropie de el
şi îl salută. Acesta nu-l recunoscu şi Voinea Voi-,
nesou depuse mari sforţări spre a-i aminti cine
este. In cele din urmă Pandel dădu atirmeuv din
102

cap şi-l întrebă ce mai face, unde mai vieţuieşte,
Se vedea însă limpede că e nedumerit, că nu iz
buteşte să pună rînduială î:n memoria lui. Şi doar
La el îşi pingelise cindve o pereche de pantofi
maro, cu talpă duroflex şi desene în formă de
lir !
Se întîâni apoi cu nea Toader, oontabiâ ca şi
el, dar scos Ie pensie. Acesta dădu semne de ma
re derută şi dori vădit să-l evite. H determină to
tuşi să-i accepte invitaţie şi să intre amîndol în
tr-o bodegă, unde, ciocnind citeva pahare cu vin,
evoceră momente ale îndepăr tatului trecut. Po
menir de multe cunoştinţe comune, dar nea Toa
der continua să-l privească nedumerit, să clipească
din ochii săi Iăcrămoşi.
Voinea Vomescu î1 zări La o masă pe Mere
uţă, cu oare fusese vecin de cameră. Constată că
îmbătrjnise, dar se părea că nu-şi pierduse vo
ioşie care-l car aoterize. Cu el intretinuse r elatii
ernicale, de bună vecinătate. Înainte de a pleca
definitiv din staţiune îl cinstise cu o ţuică fără
ca el să-i întoarcă cinstea. Dar nu, nu era cazul
să-i reamintească de un lucru atit de neînsem
nat. Ssar fi făcut de rîs !
- Dar măoelerul Petcu ce mai face ? întrebă
Voinea Voinesou qîndindu-se la un om volumi
nos, plin de voie bună.
- A murit.
- Fie-i tăr îna uşoară ! Dar Popescu ?
- A plecat de-aici.
După citeve întrebări şi răspunsuri asemănă
toare, nea Toader se scuză, îi strinse cu putere
măne şi plecă qrebnic lăsindu-l singur le masă.
După ce achită consumaţia, îşi reluă plimba
ma pe strada principală, copleşid iar de duioase
aduceri aminte. Privi în cofetărie şi o văzu pe
casieriţa Nastasia, cea care-i acordase cîndva îm
prumuturi mărunte şi căreia îi rămăsese dator o
sumă de bani neînsemnată. Dădu să treacă pra
gwl şi să-şi achite datoria, dar se r ăzqindi.
ă

ă
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Se mai întîlni pe stradă cu cîţiva cunoscuţi,
dădu să-i îmbrăţişeze şi să-i sărute, dar aceştia
se îndepărtară de el cam stinjeniti. Mai intră în
căteva bodegi dorind să reintîlnească alţi arnici
şi tot sorbind nenumărate pahare cu vin, epoi
cu coniac se simţi cuprins de nişte sentimente
clocotitoere, mai ales dorinţa de a reînvia tre
cutud, de a retrăi clipele de odinioară.
Reveni în resbaurantinl părăsit la prînz, se aşe
ză Ita o masă, îşi roti privirile şi văzu ca prin
oeaţă o muJlţime de figuri famiâiare. Poate că se
mşela, poate că se cam ameţise, dar oe însemnă
tate mai evea lucrul acesta ! Chipurrle aceâee
erau îndreptate spre el.. dar stăteau neclintite,
împietrriite, nu oqtindeeu cîtuşi de puţin afec

tiunea.
- Eu vă cunosc, fraţilor, strigă el ridicîndu-se
de la masă şi venind în mijlocul sălii. Eu sînt
Voinea Vosnescu, contabiâuu ! Cum de aţi uitet,
cum de nu vă aduceţi aminte de mine ?
Nu primi nici un răspuns şi începu să re,pete
la nesfîrsit numele 'lui, să declare cu ce anume
se ocupase, pe cine cunoscuse, ce relaţii şi ami
ciţii întreţinuse. Nu uită să-şi scoată în relief în
suşirile, să afirme că e un om cinstit, onest,
Vorbi mult, pină cind fu rugat să părăsească
localul. Abia atunci îşi dădu seama că ascultă
torii plecaseră demult şi că se adresase doar
umor scaune.

POVESTE DE DRAGOSTE

Tîn ărul V iorel încercase de nenum ărate ori
să se însoare. Era un bărbat înalt, gălbejit, ou

Iata prelumqă şi tristă, purta un costum de haine
demodat, cu care se plimba adesea pe strada prin
cipedă a oraşului, aruncând priviri înflăcărate tre
cătoarelor. Dorinţe de .a se însura, de a întemeia
un cămin şi o famihe sălăşluia de mult în suâle
tul său. Se apropiase uneori de cîte o tinără, de
pusese mari strădanii spre a se fece înţeles şi:
acceptat. Le vorbise cădduros acestor tinere, fo
losind în conversaţii o limbă aieasă, în oare vi
briau accente patetice, învă'hritoare. Pătimaşele
sale declaratu se loviseră însă de o indiferenţă
deplină, nu fuseseră luate cituşi de puţin în seamă,
Plimbărule solitare pe strada principală dove
deau eşecurile suferite, rnizerabula sjtuatie în oare
se afla.
Existau totuşi explicaţii ce lămurea insucce
sele sale şi tînărul Viorel nu şovăia să recunoască
unele adevăruri. In primul rind un bărbat care
candida 1,a căsătorie nu trebuia să arate a~ît de
neajutorat. Un viitor logodnic se cuvenea să stră
lucească printr-o înfăţişare bine pusă la punct,
să fie radios, proaspăt bărbierit, ztmbitor, opti
mist. De asemenea un tînăr care nutrea intenţii
precise în vederea căsătoriei n-avea dreptul să:
nu deţină o slujbă, să nu fi îmbrăţişat pînă acum o
profesie. Cum să· te prezinţi înaintea unei tinere
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îmbrăcat cu un costum nu prea bine călcat, şi pe
deasupre neavind o îndeletnicire bine lămurită?
Şi totuşi sperante puternice îi bîntuiau mintea,
presimţiri de bine se trezeau în sufletul lui me
reu răscolit, întotdeauna nefericit.
Se îndrăgostea de obicei foarte uşor, mai ales
de cîte o fată care locuia în cartierul lui. O pri
vea îndelung pe stradă. se pătrundea de farmecul
ei, apoi stăruia pe lîngă amici să-i fie prezentat
ca din întimplar«. Reuşea să-i smulgă fetei prorni
siunee că va veni la o ineîinire, o însoţea pe stră
zile tăcute, izolate ale oraşului, îi vorbea delicat
privind-o melancolic, asigurînd-o de sincerele şi
puternicele sale sentimente. Dar leqătura aceasta
dăinuia puţin, se destrăma qrabnic, şi Viorel îşi
îndrepta atenţia către altă tînără de care încerca
să se apropie.
Uneori cuteza să pătrundă într-o sală de dans,
deschisă în fiecare joi seara. Se dansa intens în
această sală, mulţimea tinerilor era zg·omotoasă
şi nepotolită. Perechile treceau nenumărate pe
dinaintea lui, orchestra ataca melodii tulbur ătoa
re, atmosfera era plină de însufleţire. La fel de
singur şi de neînţeles, Viorel se plimba pe lîngă
ring căutindu-si zadarnic o parteneră. înţelegea,
într-un tirziu, că e un nedorit, un incomod poate.
Isi amintea de situaţia sa materială nesigură, de
hainele sale prăpădite şi părăsea sala întreptîn
du-se cărtre casă.
Ultima lui pasiune fu Amalia, o fată veselă,
vioaie şi blondă, cu care parcă umplea de soare
întreg oraşul. O urmărise cu privirea zile de-a rîn
dul, o aşteptase la răspîntii de stradă, îi privise
ferestrele. Nu ceru amicilor să-i fie prezentat, şti
ind din capul locului că nu va avea succes. Se
gîndi însă la ea mai mult decît la celelalte, mai
ales noaptea, cînd şedea cu coatele rezemate de
pervazul ferestrei şi cind aspira aromele grădi
nii îmbătîndu-se cu ele. li trimise apoi cîteva scri
sori fără a aştepta răspuns. Treptat se cufundă
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într-o adîncă tristeţe, mai ales că mătuşa la care
lecuia îl îndemna necontenit către muncă.
Fu nevoit aşadar să ia o hotărîre, să-şi aleagă
o profesiune, să se potrivească celorlalţi oameni
care trudeau zilnic, care nu se lăsau copleşiţi de
simţăminte moleşitoare,
de visări nesănătoase.
Reflectă cu seriozitate asupra drumului pe care
urma să păşeescă, îi trecură prin minte o mulţi
me de posibilităţi şi de perspective. Recunoscu
faptul că n-ar fi în stare să-şi dăruie puterile unei
ocupaţii grele, enevoioase. că nu era croit pen
tru eforturi mari, istovitoare. Îşi aminti că în li
ceu făcuse parte dintr-o orchestră şi după unele
ezitări se decise să apuce pe această cale.
Se scurseră două săptămîni de cînd luase ho
tărîrea, fără ca în acest răstimp să întreprindă
ceva. Insistenţele mătuşii deveniră insuportabile,
iar toamna care cuprinsese oraşul îi apăsa sufle
tul. Cădeau ploi neîntrerupte, un vînt rece pătrun
zător şuiera pe la streşinile casei, smulgînd frun
zele, aruncîndu-le în noroi. Totul era umed şi ne
prietenos, iar mătuşa îl acuza de trîndăvie. I se
furişase estfel în suflet o lehamite nemărginită.
oare-I ducea treptat la di.sperare.
Cuteză să se apropie de o orchestră condusă
de un anume Mache. Se prezentă înaintea aces
tuia într-o zi şi-i expuse dorinţa sa. Fu nevoit
să pledeze fierbinte, să-şi atribuie multe calităţi
artistice, să înşire cîteva istorii în întregime scor
nite, să admută că făcuse parte şi din alte forma
ţii muzicale, că se bucurase de nenumărate apre
cieri. Dar Mache îl privi cu îndoială, clătină .din
capul lui lăţos fără a se lăsa convins. 11 cinsti to
tuşi pe candidat ofarindu-i un pahar cu rom şi-l
asigură că va avea nevoie curînd de un tobo
şar, fiindcă orchestra sa era lipsită de un aseme
nea instrument.
Toamna venise năpustind potop de ploi asu
pra oraşului. Nori negri acopereau întruna cerut
şi străzile mărginaşe aveau aspect de fundături
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străvechi. Se deschiseseră mustăriile, se înmulţi
seră nunţile. O umezeală stărujtoere plutea pretu
tindeni venind dinspre fluviu şi dinspre bălţi, vre
mea devenea cu totul nepotrivită plimbărilor. In
nopţile lungi, nesfîrşite, se auzeau sitrigă:tele pă
sărilor care migrau către sud, striqăte pline de o
nesfirşită tristeţe.
Viorel puse capăt plimbărilor sale solitare pe
strada principală a oraşului. N-avea pardesiu, iar
paltonul său, moştenire de la taică-său, ere vechi,
demodat, lipsit de eleganţă. Şi apoi chiar dacă
îşi părăsea locuinţa şi zăbovea pe trotuare, ce
mare ispravă făcea ? Trecători erau puţini şi ti
nerele nu mai populau decît arareori strada. In
odaia sa, deşi era frig, se simţea parcă mai bine.
Şedea tot timpul pe un: scaun înaintea mesei,
avînd pe umeri o pătură, încremenit ceasuri în
şir, răsfoind absent cîte o carte, ascultind răbuf
nirea vîntului în
fereastră,
îndurînd
greoaia
scurgere a timpului.
Într-o zi, trecînd pe dinaintea bodegii „ Trium
ful", se auzi strigat. Intorcînd capul, îl zări pe
Mache, care-i făcea semne îndemnîndu-1 să se
apropie. Se îndreptă către uşa bodegii şi fu pof
tit înăuntru. Se pomeni condus către o masă Ia
care şedeau trei indivizi cărora le fu prezentat.
Află astfel că aceştia vor fi viitorii săi colegi.
Orchestra avea nevoie doar de un toboşar.
- E sezonul nunţilor !
spuse Mache frecîn
du-şi mîinile noduroase, cu degete boante, Nu tre
buie să mai pierdem timpul ! De săptămîna viitoa
re începem!
Viorel se simţi dintr-o dată înviorat şi bău
două pahare cu rom oferite de confraţii săi. Le
strînseră mîinile călduros, făgăduind că va par
ticipa negreşit la prima repetiţie care urma să
aibă loc în casa lui Mache, dirijorul.
Se înapoie acasă aducind vestea cea bună mă
tuşii, care manifesta o totală ostilitate faţă de
această îndeletnicire. Dar mătuşa, cu ideile ei în-
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vechite, cu prejudecăţile ei străvechi, nu putea
înţelege cîrt de importantă era angajarea lui. O
lăsă în plata Domnului şi se retrase în odaia lui
unde se dărui viselor, închipuindu-şi cum urcă
treaptă cu treaptă în această ocupaţie şi cum
ajunge undeva, la nişte culmi, acoperit de glo
rie.
Cîmd se înseră, ieşi apoi din casă şi o porni
pe străzi, cu toate că ploua. Mergea pe trotuarele
inundate, sărea sprinten peste rigole, se lăsa bi
ciuit pe faţă de stropii reci şi zimbea privind ce
rul întunecet, ascultînd şuieratul trist al vîntului
care făcea să zbîrnîie sîrmele stîlpilor eleotirici.
La lumina becurilor se vedeau ziduri de case, si
luete fugare de trecători şi totul era pătruns de
o ernamică tristete.
Ajunse la ferestrele Amaliei, se opri lîngă un
trurnchi de pom şi privi pierdut nişte siluete care
se agitau incoerent înapoia perdelelor. Treptat,
în pieptul lui crescu o mare încredere pentru vi
itor. Ploaia se înteţise, îi pătrunsese prin palton,
şuviţe reci i se scurgeau pe ceafă, în pantofi. Era
îngheţat, dar plin de optimism, trupul îi era is
tovit, dar sufletul îi devenise puternic, neînfri
cet.
Urmară cîteva repetiţii în casa dirijorului. Ii
veni greu la început să se deprindă cu toba şi
primi nenumărate observaţii din partea confraţi
lor. Intr-o zi, fu gart:a-gata să fie alungat, dar fă
gădui să devină mai atent, mai sîrguincios, reu
şind într-un tîrziu să respecte ritmurile şi măsurile.
Membrii orchestrei sfîrşiră prin a-l
accepta.
Erau cu toţii oameni vîrstnici, pllotisiti de muzică,
dar capabili totuşi de simţăminte gingaşe.
Curînd orchestra începu un adevărat turneu
prin cartierele oraşului şi chiar prin satele înve
cinate. Muzicanţii emu solicitaţi la feluri,te ocazii
şi Mache nu şovăia cîtuşi de puţin să satisfacă
toate cererile. Contraotele verbale
se încheiau
grabnic şi erau extrem de av,antajoase. Membrii
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orchestrei păreau satisfăcuţi de răsplata acorda
tă strădaniei lor.
Doar Viorel, ca proaspăt angajat, nu se bucu
ra de cîştiguri prea mari, dar faptul nu-l mîhnea.
Mai cur înd se simţea cam stirijenit de faptul că
noua sa profesiune nu se bucura de o reputaţie
bine întemeiată, ocupaţia lui stîrnind priviri iro
nice printre amici. Dacă ar fi făcut parte dintr-o
orchestră de teatru, dintr-un mare ansamblu, mai
treacă-meargă, pe cînd aşa ...
Dar părerile unora, deşi nefavorabile, nu tre
buiau să fie luate în serios. In fond îşi cîştiga cin
stit pîinea, nu cerşea, nu trăia pe spinarea altuia.
Urma, desigur, să ajungă încet şi la teatru, să
urce acele trepte la care visa cîteodată. Aşa în
cepeau de obicei oamenii, de la nimic, pentru ca
apoi să se realizeze, să se împlinească, să se im
pună.
Imaginea Amaliei continua
să plutească pe
dinaintoa ochilor săi, să-l Î(llsufletească şi să-l în
tristeze rînd pe rind. O zărea uneori pe stradă,
însoţită de un tinăr, o privea lung şi se simţea
brusc neputincios. Se cuvenea oare să recurgă
la acele mijloace pe care le folosise cindva pen
tru tinerele de care se îndrăgostise? A uza însă
de strntageme, de şiretlicuri, i se părea de daita
aceasta josnic, nedemn de sine şi de sentimen
tul pe care-l nutrea. Ce minunat ar fi fost ca
întîmplmea să-i pună faţă în faţă, într-o împreju
rare prielnică, o întîlnire
neprevăzută într-un
compartiment de tren, o apropiere fulgerătoare
în sala unui cinematograf în care să ocupe amîn
doi locuri elăturete, ori poate o salvare ele la
înec! Se închipuia aruncîndu-se în valuri, smul
gînd-o adîncurilor cu preţul vieţii lui.
Se încheia şi luna noiembrie. Căzuseră pnmu
fulgi şi oraşul fu învăluit ele o zăpadă feerică. Se
anunţa o iarnă cu nămeţi şi geruri, cu tot alaiul
de evenimente sărbătorite prin datini şi obiceiuri.
Se anunţau sărbătorile, sosea un An nou care
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făgăduia fericire şi belşug, împliniri de năzuinţe
şi speranţe ...
Membrii orchestrei luară loc pe o mică estradă,
în sala cea mare a balurilor de joi seara, sală
împodobită acum pentru sărbătorirea unei nunti.
Mache se agita nervos şi dădea necontenit indi
caţii instrumentiştilor, prevenindu-i mai ales asu
pra comportării lor, interzicîndu-le cu .str ăsnicie
să recurgă prea des la paharul cu vin. La ulti
mele concerte aceştia se cam întrecuseră cu mă
sura şi faptul ştirbise considerabil prestigiul for
maţiei muzicale.
- Dacă vă mai prind că daţi iama prin sticle,
vă tai din cîştig ! le atrase atenţia Mache, uitin
du-se la ei sever. Rîndul trecut parcă aţi innebu
nit ! Puţină stăpînire de sine şi un pic de decenţă,
ce naiba!
în sală, la mesele încărcate de bunătăţi, se ve
deau nuntaşii. Numărul lor sporea, se alcătuise
ră grupuri, se discuta aprins, se rîdea cu poftă.
In sfirşit, se auziră nişte glasuri care anunţau
sosirea perechii de tineri căsătoriţi, care fusese
la fotograf. Sala se umplu brusc de larmă, se ros
tiră urări de bine, felicitări, se strînseră mîini şi,
în mijlocul puhoiului de oameni care se revărsau
pretutindeni, perechea proaspăt căsătorită strălu
cea atrăgînd toate privirile.
Orchestre, sub îndrumarea îngrijorată a dirijo
rului Mache, atacă marşul nupţial. Saxofonul se
tînguia, vioara scîrtiia strident, acordeonul mu
gea, dar toba se oprise din bubuitul ei obişnuit,
căci Viorel holba ochii, căsca gura încremenit.
Se uita hipnotizat la mireasă, la Amalia, care plu
tea parcă prin încă.pere alături de mirele ei.
Fu o noapte grea pentru toboşar, care totuşi
nu se abandonă unor simţăminte tragice. Execu
tă corect ritmurile şi măsurile, poate chiar prea
corect. Refuză paharele cu vin ce i se ofereau la
răstimpuri, aţintindu-şi privirile către un
colţ
unde părea să fi remarcat ceva deosebit de in-
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teresant, dar unde nu se vedea nimic. !şi mişca
braţele şi picioarele străduindu-se să reziste pînă
la capăt, reflectînd grav asupra unor lucruri cu
totul străine de nuntă.
Se gîndi la sine, la mătuşă, la toamna care
se sfîrşea, la colegii lui care cîntau inimoşi, tră
gînd cu coada ochiului la mîncăruri şi la dan
satori. Se mai gîndi la anul care sosea şi la plim
bările pe care trebuia să le facă în primăvară pe
strada principală. Cugetă apoi asupra omenirii, a
planetei, a spaţiilor cosmice, a constelaţiilor, a
infinitului în care se produceau toate acestea.
Către ceasurile cinci îşi îngădui să soarbă două
pahare cu vin unul după altul, simţindu-se ime
diat cuprins de o ciudată veselie.
Era sigur că această nuntă se desfăşura în cos
mos, fiindcă toate faptele şi întîmplările aveeu loc
în acest cosmos, adică în infinit. Era la fel de
sigur că existenţele oamenilor nu se puteau des
făşura în altă parte decît în acest univers de
necuprins. Era însă şi
mai sigur că în cadrul
acestei nunţi el avea obligaţia de a bate la tobă.
Şi începu să bată în tobă cu putere, cu fre
nezie, nestăvilit, să bată cu mîinile şi cu picioa
rele, păstrînd în tot acest timp o poz.iţie rigidă,
profesională.
Cu mare greutate fu smuls de Ia locul lui şi
dat afară.
A doua zi fu înştiinţat că nu mai face parte
din orchestră, fapt care nu-l smprinse cîtusi de
puţin.

CU CEI CE VIN

In oraş, un singur cetăţean îndeplinea funcţia
de amfitrion. Acesta era Mirel,
bărbat amabil,
îmbrăcat elegant, care îşi făcea veacul fie pe pe
ronul gării, fie lîngă debarcader. Peronul şi debar
caderul fiind apropiate, îi era extrem de uşor să
treacă de la un loc la celălalt, operaţia aceasta
îndeplinind-o întotdeauna cu plăcere. Pe chipul
său lunguieţ stăruia un surîs binevoitor pentru
mulţimea călătorilor ce coborau din trenuri sau
din vasele pasagere : căci datoria unui Iocalnic
este aceea de a-şi primi oaspeţii cu bunăvoinţă
şi solicitudine.
Era ispitit adesea să intre în vorbă cu aceşti
călători, să le recomande bunăoară un hotel ori
un restaurant, să-şi ofere chiar serviciile de ghid,
cu toate că intenţiile sale se loveau de o indife
renţă greu de înţeles, noii-sosiţi fiind cel mai ade-
sea mînati în oraş de interese străine unui voiaj
de agrement.
Bine informat asupra monumenrt:elor, a mu
zeelor şi a lăcaşurilor de faimă istorică din oraş,
Mirel ar fi condus cu pricepere grupuri de turişti,
indicîndu-le locurile vrednice de luat în seamă.
Păcat însă că nimeni nu-i oferise pină acum un
asemenea rol, cu toate că l-ar fi meritat din plin.
Tot aşteptînd trenurile şi vapoarele, era în
stare să deducă după -înfătişarea oricărui călător
intenţiile cu care acesta sosise în localitate. Cu
nostea multe. Ştia de pildă că primăvara e un
c-cta 220 coala 8
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.sezon aproape lliu1 L m privinţa voiajurilor ;
că
vara se scurg puhoaie de turişti ; că femeile fru
moase sint totdeauna însoţie ; că oamenii volu
minoşi iau taximetre ; că bătrînii sînt în gene
ral tăcuţi.
Se simţea bine mai cu seamă cînd îi trecea pe
-dinainte mulţimea gălăgioasă şi pestriţă venită
de departe. 1i iubea pe aceşti necunoscuţi. La
vederea lor, în suflet i se strecura o tulburare
neobişnuită. Ii aştepta cu nerăbdare, le cerceta
-chipuri le, se umplea de prezenţa lor trecătoare.
Ce mireasmă aduceau oamenii care tot soseau în
oraş? Desigur că străbătînd depărtările, ei adu
-ceau pînă aici farmecul locurilor pe care el nu
1e văzuse decît în atlasele
şcolare, nedesluşita
chemare a altor tărîmuri.
Uneori intra în vorbă cu cîte un nou venit.
.Surîzund, se oferea să-l călăuzească în oraş, vor
bindu-i ba de confortul unui hotel, ba de calita
tea mîncărurilor gătite în cine ştie ce restaurant.
-Cu amabilitatea lui niciodată ştirbită, se adresa
noului-sosit, din glasul lui grav răzbătînd un to
tal dezinteres.
- Aş putea să vă fiu de vreun oarecare fo
fos?
Primind un răspuns afirmativ, Mirel îl înso
ţea pe necunoscut către cheiul fluviului, Iăcind
·mai întîi un scurt istoric al meleagurilor, neuitînd
-să amintească de proverbiala frumuseţe a Deltei.
Interlocutorul, dacă se nimerea să fie un om de
lume, se simţea obliqat să prelungească conver
-saţia într-un restaurant. Ca invitat, Mirel se sim
ţea cuprins de o stinghereală firească, fiindcă în
intenţia lui nu era să primească
răsplată
în
-schimbul unor informaţii utile pe care, la urma
-urmei. le-ar fi oferit oricui. Accepta totuşi, intra
:în restaurant şi-şi bea halba, păstrînd aceeaşi înfă
ţişare de ins vag jignit : fusese luat drept cerşetor.
Cîteodată însă intra în vorbă cu cîte un in
-divid care, deşi părea receptiv la o conversaţie
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interesantă, se dovedea a fi în cele din urmă bă
dăran. In asemenea momente surîsul i se şter
gea de pe chip, un aer de mîhnire îl învăluia din,
creştet pînă în tălpi. Ii venea greu să suporte o
ieşire grosolană, şi nu înţelegea cu ce-l supărase
pe acel individ.
Mirel cunoştea o sumedenie de lucruri utile
despre viaţă ! Se pricepea la mărcile de automo
bile, ştia calităţile şi cusururile fiecăreia, ştia să
joace canastă şi bridge, era neîntrecut în a pre
ţui cum se cuvine ţesătura sau
desenul unei
stofe. Conversaţia cu el era întotdeauna spumoa
să, neobositoare. Ştia multe anecdote, deloc ob
scene, pe care le istorisea cu un aer amuzat even
tualilor ascultători.
Dar vai, toate acesrtea erau ignorate de conce
tăţenii săi ! Ceruse cindva municipalităţii să-i
acorde o slujbă plătidă din fondurile oraşului.
Slujba s-ar fi numit „primitor de oaspeţi" şi s-ar
fi exercitat în prezenţa permanentă a salerăatului
Ia gară sau la debarcader. Se închipuise adesea
stînd pe peron şi primind călătorii surîzînd ospi
talier.
Nu călătorea niciodată departe de Iocalitete.
O singură dată s-a încumetat să străbată zece ki
lometri în tovărăşia unei tinere cu care dorise să
se căsătorească. Intîmplarea îi lăsase
o urmă
adîncă în suflet, căci părinţii fetei îi descoperi
seră repede pe fugari. Avusese loc atunci o scenă
dramatică de care Mirel îşi amintea mereu cu
mare părere de rău. Tatăl fetei strigase :
- Vrei să te măriţi cu acest escroc, cu acest
trişor, cu acest trintor ?
Cuvinte grele, nemeritate. Nu era, fireşte, nici
escroc, nici trişor, nici leneş. Era un om delicat,
cultiva sentimente şi senzaţii rare, un· om deose
bit de curtenitor, înzestrat cu un bun-gust în afa
ra oricărei discuţii. Tatăl fetei se purtase ca un
mitocan, fiind, fără îndoi-ală, un individ hapsîn,
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pus pe căpătuială, dorind să-şi mărite fiica după
un ins cu stare, dorind s-o vindă aşadar.
Cînd se gîndea la mulţimea mitocanilor din
Iume ofta întristat. Se freca de ei, prezenţa lor
.îl dezqusta, Ce păcat că oamenii aceştia nu pri
miseră din timp o educaţie aleasă!
Datorită acelei întîmplări, Mirel privea cu
.sfială femeile, mai ales la gară. Cu toate că le
.aştepta cu sufletul la gură, arareori cutezase să
intre în vorbă cu vreuna. In ultimul rtim;p însă,
ceda mai cu uşurinţă stăruinţelor, păzindu-se to
tuşi cu grijă de orice ispită puternică. Binevoitor,
le ajuta să-şi transporte geamantanele, le instala
in locuinţe, schimba cu ele cuvinte pline de ama
bilitate. Se recomanda inginer şi le declara că e
foarte nefericit. Se despărţea de ele trist, căci, ne
dispunînd de sume prea mari de bani, nu-şi înqă
-duia să le poftească la prînz sau la cină, aşa cum
s-ar fi cuvenit. Pierduse astfel nenumărate prile
juri de împrietenire. Dacă s-ar fi întîmplat să le
<lestăinuie că nu are slujbă, acestea ar fi refuzat
orice conversaţie cu el, astfel că se deprinsese să
fie prevăzător în privinţa mărturisirilor, ştiind că
'femeile nu suportă bărbaţi fără ocupaţie.
· La drept vorbind, de .ce se scandalizau oame
nii? Primirea noilor-sosiţi în oraş nu constituia
oare o îndeletnicire? Că nu era plătit, ce impor
tanţă avea acest lucru? Poate că îndeplinea
una din cele mai frumoase misiuni, căci a întîm
pina pe cineva cu vorbe bune înseamnă mult. Nu
odată i s-a întîmplat să descreţească fruntea unui

-călător :

- Domnule, oraşul nostru vă oferă prilejul de
,a face cunoştinţă cu ceea ce în ghidurile turistice
se numeşte Poarta Delrtei...
Chipul vizttetorului se lumina brusc.
- Imi permiteţi să vă spun cîteva cuvinte
despre localitatea în care vă aflaţi?
- Fireşte...
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Şi atunci Mirel, după o scurtă introducere, în
cepea să-şi desfăşoare cunoştinţele î:n legătură cu
oraşul. Presăra expunerea cu observaţii personale,
scotea în relief aspectele semnificative, într-un
cuvînt, ştia să Incinte şi să captiveze.
- Cît mă costă reprezentarea ,aceasta? întreba cite un ins.
,
Mîhnit, Mirel îi răspundea:
- Dar n-o fac pentru bani, vă mg să mă în
ţelegeţi ! Pentru mine este o plăcere să ştiu că
sin t ascultet.
Cel mai adesea, domnul îl poftea la o halbă cu
bere pe care Mirel o accepta foarte jenat.
Odată trecuse printr-o împrejurare nenorocită.
Fusese invitat la o masă de către un necunoscurt
care se strecurase apoi afară, Iăsîndu-l să plă
tească consumaţia. Era o sumă enormă pentru el.
Ospătarul îi ceruse să-şi scoată haina, cu toate
că Mirel încercase să-l asigure că va reveni cu
banii sub qarantia cuvîntului său de onoare.
- Ce cuvînt de onoare? răcnise ospătarul.
Dă-mi banii !
Nemaifiind nimic de făcut, fusese nevoit să-şi
lase haina zălog, răscumpărînd-o foarte tîrziu şi
cu plata în rate. Fiind singura lui haină, dar de o
croială impeoabilă, umblase numai în cămaşă, cu
toate că vremea era friguroasă.
Indeplinise de dteva ori funcţia· de contabil.
Nu rezistase niciodată mai mult de două săptă
mîni. Privea de Ia ferestre strada, gîndindu-se la
gară şi le debarcader, se gîndea, de fiecare dată,
că el era altfel croit şi îşi dădea demisia !
Intr-o zi de primăvară, se afla ca de obicei în
port aşteptînd vaporul de Brăila. Fluviul se scur
gea sub un soare strălucitor, cheiurile erau înţe
sate de oameni, clădirile se înnoiseră parcă. In
treaga privelişte îi strecura în suflet bucurie şi
presimţiri de bine. Trecu un vas comercial uriaş
şi la vederea lui rămase în extaz. Vasul pleca
departe, urmînd să străbată mări şi oceane, să se
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oprească m porturi cu nume sonore, copleşitoare;
Apăru în cele din urmă şi vasul pasager. După
manevrele de acostare pasarela fu invadată de
călători, şi Mirel îi primi cu zîmbetul lui ospi
talier. Femeile care îi treceau pe dinainte erau
atît de elegant îmbrăcate şi atît de gingaşe!
Alături de el se opri o femeie tînără uitindu-se
dezorientată în jur. Mirel se apropie imediat de
ea, oferindu-şi serviciile :
- Cu ce vă pot fi de folos ?
Aceasta îi ceru să-i arate cum se ajunge pe
una dintre străzile centrale.
- Cu cea mai mare plăcere. Strada pe care o·
căutaţi nu se află prea departe.
Punînd mîna pe două geamanitane, se pregăti
să înainteze prin mulţime, cînd, din urmă, îl a
junse un personaj voinic, cu o expresie amenin
ţătoare pe chip.
- Lasă-mă-n pace! îi spuse doamna acelui
individ pe un ton repezit.
- Ce, ţi-ai găsit un amant? o întrebă el.
Mirel înţelese imediat că bărbatul şi femeia
se certaseră pe vapor şi că nu se împăcaseră nici
acum, cînd sosiseră Ia destinaţie. Socoti că e de
dart:oria lui să intervină spre a calma spiritele :
- Oraşul nostru, începu el, este clădlt pe
şapte dealuri, asemenea oraşului etern ...
- lncetează, că te cîrpesc ! îi strigă bărbatul
furios.
- Dar n-am avut intenţia să vă insult !
Insul însă se opri înaintea lui şi-l pălmui.
- Dobitocule !
Firesc ar fi fost ca Mirel 'să-l provoace la du
el pe acest nemernic. Numai spada sau pistolul
puteau şterge o asemenea insultă. Dar vremurile
decăzuseră şi oamenii uitaseră de onoare. Ce
avea aşadar de făcut? Să-I lovească pe ataca
tor, nu-i sta în fire, să-l înjure, nici atît. Rămase
nedumerit, uitîndu-se la perechea care se înde
părta de el.
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Fusese o grea lovitură. Comporterea acelui
individ îl îndurerase şi multă vreme după aceea
suferise numai reflectînd asupra ei.
1ntr-altă zi, în vreme ce aştepta trenul, se 1v1
înaintea lui un localnic : îl cunoştea, era un in
divid duşmănos, lesne batjocoritor, şi pe deasu
pre ameţit de băutură. Trenul sosise în gară, că
lătorii coborîseră şi, cind mulţimea lor îl cuprin
sese din toate părţile, individul strigă socotind că
face o glumă izbutită :
- Hoţul! Săriţi, hoţul! Mi-a furat banii !
Roşu la faţă Mirel se retrase, urmărit de o
mulţime de priviri curioase.
Intîmplările
acestea se succedaseră
într-un
scurt răstimp. Trezeau oare bănuieli înfăţişarea
lui corectă, purtaree lui ireproşabilă z Trebuia
oare să renunţe la prezenţa lui în gară şi la port?
Asta niciodată, chiar şi cu riscul vieţii ! Acolo
se simţea bine, chiar insultat şi batjocorit. Gara
şi portul alcătuiau laolaltă o poveste plină de
farmec, o poveste care-l atrăgea, îl învăluia, dînd
sens existenţei sale. Ce minunat este să vezi mul
ţimea de călători sosind din alte părţi ! Ce plă
cut e să aştepţi pe chei sau pe peron venirea
cuiva care să-ţi aducă o mîngîiere !

ALĂTURI

Ion Fusariu căzu pe gînduri. Retras în odaia sa,
după ce făcuse un duş rece, se adînci în sine, în
cercînd să desluşească tilcul ultimelor întîmplări
prin care trecuse. In penumbra încăperii raţiona
mentele se înlănţuiau trainic, închipuirea căpăta
o convingătoare culoare, meditaţia se desfăşura
oarecum în voie, nu era împiedicată de zgomote,
se situa parcă mai presus de vînzoleala existen
ţei, punea treptat rînduială în dezordinea şi con
ruzia faptelor. La urma urmei, rostul minţii ome
neşti era acela de a pătrunde înţelesurile vieţii,
de a le sistematiza necontenit, de a le limpezi în
toate detaliile ei.
Fiind un om prudent, dornic să priceapă cele
ce se petreceau în jurul său, Ion Fusariu nu tre
buia să lase la voia întîmplării un Iapt care în
aparenţă nu spunea nimic, dar care în fond im
plica o seamă de grave probleme.
Pe scurt, lucrurile se petrecuseră în felul ur
mător : vecinul său, Puiu Bolboacă. un bărbat ro
bust, cu care se întîlnea deseori pe scările blo
cului sau în lift, dăduse dovadă azi-dimineaţă de
o comportare, dacă nu bizară, cel puţin intere
santă. De unde pînă atunci îi răspundea surîzînd
la salut, ori accepta să intre în vorbă cu destulă
uşurinţă, acum, datori tă cine ştie căror pricini,
rămase deocamdată necunoscute, individul se ară
ta,se rece, man'ifestînrl o alarmantă ostilitate. In
tilnindu-se cu el pe un palier şi dorind să schimbe
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-citeva cuvinte; Ion Fusariu văzu înaintea lui o
mutră duşmănoasă, care-l măsura dispreţuitor din
-creştet pînă în tălpi. Rămase pentru o clipă des-cumpănit, cu mina întinsă, zîmbind prosteşte. Apoi
ridică din umeri şi se retrase, continuîndu-şi dru
mul cu desăvărşire buimăcit...
Ion Fusariu se lungi pe pat, se rezemă bine pe
o pernă, întinse mina <lupă pachetul cu ţigări, nu-l
,găsi pe noptieră, fapt care nu reuşi să-l sustraqă
de la qîndurlle în voia cărora se lăsase.
Puiu Bolboacă ocupa un post de funcţionar la
o fabrică de conserve, se bucura d~ un netăgă
duit prestigiu în bloc, era o persoană onorabilă,
nu fusese văzut niciodată beat, nu avea apucături
care să stinjenească Iiniştea locartarilor. Era în
surat, avea copii şi se zvonise că se bucura de
iîntinse relaţii.
Chipul întunecat al vecinului îi răsări înaintea
ochilor. Ion Fusariu se smulse din pat, începînd
să măsoare încăperea în căutarea unei dezlegări.
Bănui că la mijloc ar putea fi vorba de o neîn
ţelegere, de un cuvint răutăcios aruncat într-o
-doară, de o bîrfă neîntemeiată, ca orice bîrfă.
Pe scările blocului, prin holuri şi apartamente,
în afară de curenţii de aer circulau şi vorbele,
nişte vorbe care dădeau naştere la situaţii ne
plăcuto, la discordii şi chiar la certuri. Da, vor
bele circulau stîrnind de cele mai multe ori con
fuzie, zăpăcind minţile, răscolind · patimi şi por
niri. Pesemne că Puiu Bolboacă ascultase o ase
menea vorbă şi se mîniase fără a mai verifica au
tenttcitatea ei. Oamenii înclinau să se încreadă
foarte uşor la aceste vorbe, şi de aici o seamă
oe mari neajunsuri.
Nu era exclus ca Puiu Bolboacă să fie un om
ranchiunos, răzbunător. In lume trăiesc nenumă
raţi indivizi uşor influenţabili, lesne puşi pe rele,
nişte indivizi oare preţuiesc mai mult vorbele,
nutrind astfel duşmănii de lungă durată. Şi apoi,
relatiile pe care le întreţinea cu acest Bolboacă
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nu trebuiau să fie deloc neglijate ! îşi spuse pre
văzător Ion Fusariu. De unde se putea şti dacă
nu cumva vecinul acesta, pradă unei mînii de
moment, îi va pricinui un rău?
Isi curmă pentru un moment şirul gîndurilor,
se apropie de fereastră, dădu storul deoparte şi
privi afară. Soarele dogorea la fel de necruţător,
după-amiaza era înăbuşitoare. O arşiţă nemiloasă
se abătuse, în ultima vreme, asupra oraşului, în
einsese zidurile, opărise pomii, alungase bună
voia.
Ion Fusariu fu cuprins pe nesimţite de panică.
Figura întunecaită a vecinului începu să-l preo
cupe, îndemnîndu-l să făurească alte nenumărate
ipoteze, ipoteze ce i se îngrămădeau în cap nău
cindu-l. Se plimbă încordat prin odaie, privi dis
trat mobilierul, mîngîie un colţ de masă, zăbovi
înaintea televizorului. Trase apoi cu urechea spre
încăperea de alături, nu auzi nici un zgomot,
semn că nevastă-sa şi copiii dormeau. ,,Ei dorm,
îşi spuse el, iar eu mă zbucium, mă zbucium de
moarte, mă zbat pentru aflarea unei soluţii. Dacă
individul mă duşmăneşte şi dacă mai e pe dea
supra o fire răzbunătoare, atunci e clar. că voi
avea de suferit. Nu mai încape nici o îndoială·
că voi îndura nişte neoazuri din partea şefilor.
Eu n-am relaţii, n-am nici un sprijin, sînt lipsit
de apărare şi, dacă mi-am croit un drum în viaţă,
am făcut-o singur, neajutat. Cine ştie ce pune
acum la cale ipochimenul?! Cine ştie ce planuri
de distrugere urzeşte împotriva mea ?! Cu rela
ţiile lui e de ajuns să pună mina pe telefon şi să-i
ceară directorului să mă sancţioneze. Am dat de
o mare belea ! "
Poate că ar fi fost bine să se ducă personal
la Bolboacă, să-i bată la uşa apartamentului, să
se înfăţişeze respectuos înaintea lui, asigurîndu-1
astfel de sincerele şi bunele sale intenţii. Nu, nu
era de glumit cu oameni din aceştia, care oricînd
puteau să . te doboare slujindu-se de relaţiile lor f
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Incepu să transpire, se simţi din ce în ce mai
'Tău. Căldura se făcuse insuportabilă, avea sen
z atia că se înăbuşă. Isi scoase pijamaua şi se
-duse la bucătărie, Deschise uşa frigiderului, şo
văi între o sticlă cu apă minerală şi una cu bere.
Văzu şi o sticlă cu coniac, ce părea să-l ispi
:tească. Optă pentru bere, luă două sticle şi re
veni în odaia lui, unde le sorbi pe nerăsuflate.
Povara de pe suflet dispăru, o încredere în
.sine şi în oameni puse stăpînire pe el. Acest Bol
:boacă, în ciuda legăturilor sale, nu-i putea to
tuşi să-i pricinuiască un neajuns. Trăia, în fond,
în mijlocul unor oameni cinstiţi, diriguiţi de legi
dare, legi care mereu reglementau raporturile
-dintre indivizi tinzînd să moralizeze, să indepăr
iteze răul, necinstea, să întroneze dreptatea şi
chiar fericirea. Ce însemnau relaţiile în lumina
acestui mare adevăr ?
Ion Fusariu reuşi să adoarmă într-un tîrziu,
<iar se trezi şi gîndurile sale intrară pe vechiul
făgaş. Imaginea vecinului veni să-i tulbure din
nou liniştea, să-i răscolească închipuirea. De ce
se purtase aşa dimineaţa ? Ce anume pricinuise
,o astfel de ostilitate ?
Vru să vorbească cu nevastă-sa, să-i prezinte
faptele. dar se răzqindi. De cîte ori deschidea o
asemenea discuţie ea ridica din umeri, iar dacă
-el insista, îl făcea idiot şi-i întorcea spatele. Nu
.se bucura de înţelegere din partea ei, nu reali
zau împreună o desăvirsită armonie. Nevastă-sa
nu acorda atenţie măruntelor incidente, le soco
tea nevrednice, lipsite de însemnătate. Ea nu so
cotea că din aceste mărunte incidente pot lua
naştere întîmplări de o însemnătate covirşidoare
pentru viaţa unui om, că aceste mărunte incidente
pot produce drame, nenorociri ireparabile. De
cite ori îi prezentase un caz asemănător, de cîte
ori surprinsese în bloc o privire duşmănoasă, de
cîte ori îi adusese la cunoştinţă asemenea lu
cruri, fusese Iuat în rîs şi desconsiderat
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A doua zi, de dimineaţă, întîlnindu-se cu Puiu
Bolboacă, se înclină adînc înaintea lui, zîmbin
du-i mieros, asigurîndu-1 într-un chip de-a dreptul
nepotrivit că-l stimează, că niciodată nu a nutrit
un gînd întunecat cu privire la persoana lui...
Puiu Bolboacă îşi întări astfel o bănuială care
începuse să-şi facă loc în sufletul său. Mergînd
spre slujbă, reflectă asupra lui Ion Fusariu şi
treptat se văzu silit să admită că acesta urmă
reşte să i se bage în suflet. Nici nu se putea alt
fel. Nu încăpea nici o îndoială că-i zîmbise şi-i
vorbise cu căldură tocmai pentru a-i deveni sim
patic şi a-i cere în final ceva.
Puiu Bolboacă se gîndi aşadar obstinat la per
soana vecinului său, îşi aminti că e funcţionar
pe undeva, că are familie, copii.' In afară de a
ceste vagi informath nu mai ştia nimic.
„Nu cumva, aflînd că sînt filatelist, vrea să-mi
solicite o fiavoare ?" Zîmbetul lui era prea bătă
tor la ochi. Nu-l văzuse niciodată astfel !
Toată ziua, în biroul său, Puiu Bolboacă ros
togoli prin minte nenumărate întrebări, neajun
gînd însă la o concluzie cit de cît mulţumitoare.
In drum spre casă, începu să nutrească vag bă
nuiala că vecinul său ar plănui să-i pătrundă
într-o noapte în locuinţă şi să-l prade. Auzise de
multe cazuri asemănătoare. Hoţi existau cu ne
milui ta, hoţi care operau fiecare în felul său.
Existau sumedenie de stiluri, de procedee : bru
tale, delicate, sentimentale. Poete că Ion Fusariu
urmărea să-i cîştige mai întîi prietenia, să-i în
tindă cu dibăcie o plasă. Colecţia sa de mărci
filatelice era deosebit de valoroasă, o îmboqă
tise vreme de ani şi ani, îi închinase timp, sacri
ficase pentru ea o groază de bani. In situetie
aceasta, putea fi oricînd victima unui furt, căci
colecţiile de timbre atrăgeau, desigur. Ziarele co
municau ştiri din străinătate cu privire la furtu
rile operelor de artă, a colecţiilor de orice fel,
printre care şi cele filatelice. Vecinul său zîm124

bise prea suspect, în expresia chipului său se de
sluşea atît linguşirea, cît şi lăcomia. Trebuia să
fie foarte atent şi foarte rezervat în acelaşi timp.
In nici un caz nu era indicat să se poarte rece
cu individul.
De cum ajunse acasă, Puiu Bolboacă verifică
starea ferestrelor şi a uşii, încuietoarea scrinului
în care-şi ţinea clasoarele. Clasoarele erau toate
şi se linişti, oftind uşurat. I se păruse că lipseau
nişte serii şi parcă i se făcuse negru înaintea
ochilor.
Nevastă-sa, care se afla în bucătărie, habar
n-avea de frămîntările sale. Poate că ar fi trebuit
să-i vorbească despre vecinul Ion Fusariu care,
prin purtarea lui stranie, putea fi un potenţial
răufăcător care aflase de existenţa colecţiei şi
pregătea lovitura.
Se auzi soneria de la intrare şi Puiu Bolboacă
se uită pe vizor. Tresări. Inaintea uşii, zîmbitor,
se afla însă Ion Fusariu. Deschise uşa, îl pofti în
apartament, se arătă amabil şi chiar îşi exprimă
surprinderea că pină acum, în cursul a trei ani
de cînd erau vecini, Ion Fusariu nu binevoise să-i
calce pragul.
Luînd loc pe scaun într-o luminoasă şi spa
ţioasă sufragerie, Ion Fusariu se simţi stînjenit,
zîmbi prosteşte şi bolborosi cîteva vorbe ce pă
reau să aducă a scuză. Îşi roti privirea prin o
daie, preţălui la iuţeală mobilierul, apoi privi la
gazdă, care-i supraveghea comportarea cu o stra
nie stăruinţă. Se foi apoi pe scaun şi vru să de
clare ce scop are vizita sa. Puiu Bolboacă îl opri
spunînd:
- Nu e nevoie, ştiu pentru ce aţi venit. Iu
biţi filatelia, fireşte. Aţi vrea să-mi vedeţi colec
ţia.
- Filatelia? se miră Ion Fusariu. Sînteţi co
lecţionar? Interesant, foarte interesant! Colecţia
dumneavoastră este mare? Pesemne că aţi rea125

lizat-o cu multe sacrificii băneşti, că i-aţi -inchi
nat o bună parte din viaţă...
- Colecţia mea este într-adevăr vastă. O ţin
aici, în scrinul acesta, în sertarul numărul trei.
Puiu Bolboacă se apropie de un scrin masiv şi
indică cu arătătorul sertarul în care se aflau cla
soarele.
- Cheia se găseşte tot timpul asupra mea,
zise el grav scoţînd dintr-un buzunar un mănunchi
de chei, pe care-l scutură înaintea ochilor lui Fu
sariu. AT fi trebuit să am o casă de bani cu aju
torul căreia să preîntîmpin o eventuală spargere.
- Spargere? tre:sări Ion Fusariu privind spe
riat scrinul. Vă trec prin minte nişte lucruri te
nebroase, că nu ştiu ce să mai spun! Eu am ve
nit să vă foc o vizită aşa, prieteneşte, dacă-mi
este îngăduit s-o spun!
- Nu e nevoie, să căutăm un motiv pentru
a întemeia Ieqături de bună vecinătate ! replică
cu asprime Puiu Bolboacă, uitîndu-se ţintă la in
terlocutor. Să vă arăt totuşi colecţia.
Descuie sertarul, scoase din el cîteva clasoare
masive, le puse înaintea lui Ion Fusariu, care în
cepu să le răsfoiască buimac, incercînd totuşi să
pară cît de cît curios.
Nu-l atr ăsose niciodată filatelia şi se mira cum
de îşi dedică oamenii atîta vreme pentru strîn
gerea unor timbre care, oricum, puteau fi qăsite
la orice tutungerie. Asistase cîndva la o discu
ţie între filatelişti şi se minunase constatînd cu
cită seriozitate sînt schimbate o seamă de opinii
privitoare la timbre, la producţia mondială de
mărci, la serii de tot felul, emisiuni jubiliare, un
domeniu care aducea o negrăită satisfacţie co
lecţionarilor. Dar cum să cuprinzi tot acest o
cean de hîrtie colorată? Cum să realizezi o co
lecţie completă? Poate că filateliştii se fixau în
activitatea lor asupra unui aspect, porneau pe o
anumită direcţie, poate că ei adunau timbre con
sacrate în exclusivirtate unei laturi. Erau, desi126

gur, colecţionari de timbre privind peştii, florile„
fructele, privind cosmosul. Aceştia, specializaţi
într-un singur domeniu, alcătuiau un fel de grup,
ai cărui membri comunicau între ei prin cores
pondentă sau prin expoziţii şi consfătuiri inter
naţionale. După aceea, colecţionarii de timbre în
Iăţisind peştii, să zicem, erau şi ei divizaţi peria
muri, cine mai ştie după peştii pe care-i pregă
teau în tigaie ...
- Şi, începu Ion Fusariu răsfoind al treilea,
clasor, aveţi un sector de activitate? Vă îmbo
găţiţi colecţia respeotînd limitele unei arii?
- Aaa, colecţia mea are un caracter uni ver
s al! Ea îşi propune să posede piese cit mai va
loroase. Strîng numai şi numai timbre de preţ.
Nu mă interesează altceva decît valoarea
bă
nească. Tot ceea ce se vede aici reprezintă peste
citeva sute de mii.
Tonul lui Puiu Bolboacă era treptat mai as
pru, atitudinea sa mai duşmănoasă. Oaspetele se
uită la el şi fu din nou străbătut de gînduri sum
bre. Oare ce avea cu el ? De ce îl cîntărea cu
atîta răceală? Nu înţelegea cu ce qr eşise înain
tea acestui om.
- Domnule Bolboacă ! spuse el cu un glas în
tundat. Am venit la dumneavoastră pentru o lă
murire ...
- Ştiu, ştiu, nu mai e necesar s-o spui ! Iată,.
aici, în acest scrin, se află colecţia. Sertarele nu
se pot deschide altfel decît cu cheia care se gă
seşte la mine. Se poate folosi în schimb violenţa.
Cu ajutorul unei răngi de fier, încheieturile scri
nului pot fi desfăcute cu uşurinţă. E păcat totuşi
să uzăm de mijloace dure, să aducem stricăciuni
unei piese de mobilier destul de scumpă, căci,
confecţionat în secolul trecut, scrinul reprezintă
şi el o valoare apreciabilă. Pentru a ajunge la
colecţie, accesul poate fi asigurat de însăşi uşa
apartamentului, caz în care este de trebuinţă să
se confecţioneze o cheie potrivită. Accesul în
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eceastă odaie este posibil şi prin balcon. Locuind
la etajul trei, o escaladare ar fi uşor de înfăp
tuit. Dumneavoastră sînteţi încă un om viguros,
dispuneţi şi de o bună ,agili:tate, dacă nu mă în
şel.
Puiu Bolboacă se apropie de Ion Fusariu ş1-1
pipăi braţele, zăbovind cu palmele sale grele pe
umeri.
- -- Da ! continuă el tot mai persuasiv. Soco
tesc că cea mai indicată cale ar fi aceea care
trece prin balcon. Priviţi, balconul se deschide
foarte uşor, fără eforturi, el mai comportă avan
tajul că are uşa mai tot timpul deschisă.
Puiu Bolboacă se duse la balcon, deschise uşa,
subliniindu-şi astfel spusele, după care începu să
supună unei noi analize un eventual furt. Insu
Iletit, nefiind în stare să prezinte limpede-limpede
un plan de acţiune, scoase de undeva o coală
de hîrtie şi, înarmat cu un creion, desenă cîteva
scheme împestriţate cu săgeţi, cu o seamă de in
dicaţii suplimentare.
- Să admitem că hoţul ve pătrunde în apar
tament în jurul orei prînzului. Este timpul cel
mai potrivit, căci acasă nu se află nimeni. Atunci,
cu ajutorul cheii confectionată de un om price
put, va descuia uşa apartamentului, răufăcătorul
pătrunzînd în hol, apoi în sufragerie. El se va
afla în scurtă vreme înaintea scrinului, va scoate
din buzunar o altă cheie potrivită ajungînd ast
fel, în final, în posesia mult rîvnitei comori.
- Un moment ! protestă Ion Fusariu, care nu
reuşise să-şi revină din buimăceală şi care ascul
tase ultima parte a expunerii cu gura căscată.
Dar de ce-mi vorbiţi de toate acestea?
- Aşa, într-o doară ! admise Puiu Bolboacă
înverşunat, scrisnind din dinţi. Aşa, ca să mai
treacă timpul, ca să-mi a~ut vecinii, ca să le în
lesnesc accesul în casa mea, ca să Ie astîmpăr
curiozitatea ! Curiozitatea e o însuşire tiranică,
ea nu ne dă pace. Dorinţa de a şti subjugă spi128

ritele, dorinţa de a avea este însă şi mai puter
nică. Să revenim la discuţia noastră. Să zicem că
dumneata eşti hoţul...
Ion Fusariu avu impresia că visează urît. Nu
mai urmărea spusele gazdei, se mărgini să-i cer
ceteze trăsăturile feţei, gesturile. O mare spaimă
puse stăpînire pe el şi vru să găsească cît mai
repede un pretext pentru a se retrage. Nu găsi nici
unul şi rămase pe scaun aiurit, asistînd la un specta
col de-a dreptul nefiresc. Ii veni atunci în minte
ideea că Puiu Bolboacă era un om primejdios
care urmărea să-l atraqă într-o afacere necurată,
într-un grup de răufăcători poate. Cine erau în
fond indivizii care-i Irecventau casa? Şi de ce-i
vorbea cu atîta însufleţire despre un eventual
furt? Se explica deci purtarea sa atît de stranie.
Ere vecin cu un ticălos !
Cînd văzu că Puiu Bolboacă se epuizase pre
zentînd toate procedeele prin care putea fi sus
trasă colecţia sa, Ion Fusariu se ridică şi declară
că trebuie să plece. Avea de soluţionat nişte tre
buri urqente,
La rîndul
său, Puiu Bolboacă, şterqindu-şl
ambundenta transpiraţie de pe frunte şi de pe o
braz, vru să anunţe miliţia că în casa lui pă
trunsese un infractor. Renunţă şi of.tă din adîncuri.
Isi conduse oaspetele la uşă, gtndi!nd că-l va
surprinde în cur înd furînd pe acest Ion Fusariu,
cere-I saluta ·în fiecare zi suspect de amabil, ca
re-l înconjura cu un soi de afecţiune, oare îi pă
trunsese chiar în casă dorind să facă o ultimă
recunoaştere a terenului.
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V estea îl tulburase adînc pe D ragom ir. N u
nădăjduise să fie avansat aşa, pe neaşteptate.
Indur ase nenum ărate sancţiuni de Jc1 superiorii

săi, înghiţise multe observaţii din par tea lor, se
deprinsese deci cu gîndul că va rămîne întreaga
viaţă pironit pe scaunul său de la serviciul apro
vizionării. Cunoaştea de altfel foarte bine trebu
rile de aici, se remarcase în repetate r induri prin
iscusinţa cu care aduna coloanele de cifre şi cu
care întocmea alfahetic listele de materiale. Per
ciunii săi bogaţi se aplecau doctoral asupra ma
pelor şi a dosarelor, iar spinarea lui. comp'etată
cu o cocoaşă profesională. lingă ceafă. părea că
face parte de mult din mobilierul bir oului, că fi
gurează chiar printre articolele inventarului ce
atîrna înrămat, la vedere, alături de tocul usii.
In urmă cu zece ani, renunţase să-şi exercite
adevărata meserie şi de atunci nu înaintase nici
măcar cu un pas pe treptele scării birocratice.
Dar decizia de numire sosise în sfîrşit, după atîta
amar de vreme, cu corespondenta din acea zi,
ea neputînd da naştere la îndoieli. O cercetase
cu băgare de seamă pe toate feţele, cîntărise e
xactitatea articolelor şi, incredinţîndu-se de va
labilitaten ei scoase un chiot de bucurie.
Chiotul acesta, cu totul deplasat, nelalocul lui,
îl irită la culme pe Lefter, şeful de serviciu, care
tocmai lucra la nişte fişe, cu capul vîrît într-o
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cutie dreptunghiulară, cutie care, judecind după
aspect, trebuia să miroasă neapărat a transpira
ţie, a mucegai şi
a gaz. Lefter scoase aşadar
capul din fişele acelea şi-i aruncă subalternului
său o privire întuneoată, plumburie, oqlindind o
reală nemulţumire. Era, se ştia bine, un om se
rios, grav, pe deplin pătruns de însemnătatea
atribuţiilor sale, respecta normele de conduită,
bunele rînduieli, biroul fiind pentru el un· loc ce
obliga la un comportament corect şi nu unul hă
răzit petrecerii sau amuzamentului.
Constatînd
că subalternul nu e nici beat, nici nebun, rămase
în aşteptare cu o expresie severă aşternută pe
chipul său lat. Atunci Dragomir, stăpinit încă de
năvalnicele sale sentimente, glăsui gîtuit de e
moţie:
- M-au avansat! M-au numit în locul dumi
tale!
Imediat însă îşi dădu seama de gafă, şi bu
curia lui se risipi ca un foc de artificii.
In birou se lăsă o tăcere apăsătoare. Doar de
afară, din curtea vastă a depozitului se auziră
duduind cîteva autocamioane, strigătul unei si
rene de remorcher. Şi totuşi, în atmosfera calmă,
obişnuită, se produsese ceva cumplit. ·
Dragomir începu să transpire. La început uşor,
imperceptibil, apoi treptat mai abundent, pină
cînd îşi simţi întreg trupul muiat şi mai ales în
cins de căldura insuportabilă a zilei. Ce gafă să
vîrşise ! Dintr-o izbucnire necontrolată scosese
la iveală un simtămint josnic, se bucurase din
toată inima de triumful său şi de înfrîngerea ce
luilalt. Dar nu era el vinovat de această întor
sătură a lucrurilor. Nu purta pe umeri r ăspun
derea celor întîmpla te. Era încă uluit de marea
surpriză Incit nu reuşea de fel să-şi recapete,
stăpînirea de sine.
Pe Lefter îl cunoştea de mult, lucrase cu el
«umai în acest birou atîtie ani, îl stimase, îl pre131

ţuise, îl ascultase ca pe un vrednic superior şi
ie tă că acum, după atîta timp, soarta le juca la
amî,ndoi o farsă dintre cele mai nedorite. Prin
tr-o simplă fiţuică, întocmită după toate canoa
nele birocratice, el urma să treacă în locul lui,
preluînd şefia, iar fostul şef trebuia să-i devină
subaltern. De necrezut, dar adevărat totuşi.
Ii aruncă o privire vinovată lui Lefter, care-şi
deschelase haina şi gulerul cămăşii părînd că se
sufocă. Şi lui îi apăruseră broboane de sudoare
pe frunte şi pe nas. Fixa cu o stranie stăruinţă
podeaua încercînd să-şi stăpînească tremurul bu
zelor şi al mîinilor, făcînd eforturi disperate spre
a-şi potoli nervii şi poate cine ştie ce porniri
vrăjmaşe ce-i clocoteau în inimă.
Tăcerea nu putea dăinui. însă la nesfîrşit şi
primul care o întrerupse fu Draqomir :
- Imi pare sincer rău! Nu sînt răspunzător,
n-am complotat împotriva dumitale, cum ai fi în
clinat să crezi. Nu sînt un ingr:at, te-em preţuit
mereu ca pe un destoinic funcţionar şi nu-mi
amintesc să-ţi fi purtat pică nici chiar atunci
· cind primeam mustrări din partea dumitale ...
Mîhnirea lui Dragomir părea izvorîtă de-a
dreptul din sufletul său îndurerat. O duioşie ne
mărginită răzbătea din vorbele lui. Dorea cu
aprindere să-;şi dovedească nevinovăţia, să pri
vească cu total dezinteres, cu dispreţ chiar acea
diabolică hlntie, Dori, în culmea înlflăcăirării, să
rupă decizia în bucăţi, s-o sfişie şi s-o arunce în
foc. Şi tot vorbind cu nestăptnire. simţi treptat
cum se potoleşte, cum devine lucid şi cum cin
tăreste fără voie, dar rezonabil, situaţia. In cele
din urmă puse capăt cuvîntării, ridică oarecum
din umeri, lşi aminti de sine, de famlilia sa, so
coti că purtarea sa începe să devină caraghioasă.
In definitiv era vorba de o hotărîre a conduce
rii, o hotărîre ce nu putea fi nesocotită. De ce să
se tot dezvinovătească atî:ta, de ce să se opună
unei d.ec;i:?;it venite clin partea mai-marilor săi ?
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Nu el era autorul deciziei şi nu vedea de ce să
se tot lamenteze din pricina ei.
Il învălui din nou cu privirea pe Lefter, care,
sub razele soarelui ce pătrundeau printr-o fe
restruică pătrată, arăta ca prostit, cu ochii îm
păienjeniţi şi părul răvăşit, gura întredeschisă în
tr-un chip nefiresc. Se vedea limpede că nu iz
buteşte să-şi recapete stăpînirea de sine.
După un răstimp însă, pe faţa lui cărnoasă,
cu trăsături mult adîncite, lipsită de orice distinc
ţie, începu să se contureze un zîmbet de o as
cuţi tă ironie. Înşfăcă decizia, o flutură pe di
naintea lui, cuprins de o veselie ciudată, încît
Dragomir se Infricoşă la gîndul că superiorul său
înnebunise.
- Fireşte ! spuse Lefter rîzînd în hohote. Iată
că ţi-ai atins scopul! Nu-i nimic! Nu-i nimic!
Nu e indicat să-ţi faci sînge rău pentru mine, pen
tru viaţa mea. Asta nu te-ar ajuta cîtuşi de puţin..
Pesemne că cei de sus au stabilit între noi deose
biri fundamentale. Cu toate că-s mai vechi în intre
prinderea aceasta, capacitatea mea nu e înde
ajuns de pronunţată. Sînt bătrin, m-am ramolit,
săvîrsesc greşeli în întocmirea scriptelorr, poate
s-a zvonit că-s şi hoţ. Să-ţi fie de bine, tinere,
să-ţi fie de bine !
Dragomir se întunecă, înghiţi în sec, apoi 1ş1
şterse cu batista sudoarea care-i şiroia pe faţă.
- Nene Lefter ! spuse el repede. Nu sînt vi
novat cu nimic. Habar n-am avut, nici n-am pre
simţit. E drept că am visat astă-noapte cum urcam
nişte trepte, dar n-am bănuit că aceste trepte sînt
cele ierarhice. Ce să fac acum ?
- Eu să te învăţ? Doar n-am şcoala ta. Tu
ai absolvit liceul, eu am vechime. Cum să mă
compar cu tine? Mie nu mi-a plăcut cartea, am
fost leneş, un prost, pe cî:nd tu ai fost atras de
ea, te-a pasionat, te-a captivat. Ştii ce-i aia sis
tem solar, ştii cînd a fost descoperită America,
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pe cînd eu nu-s decît un dobitoc bătrin, ros de
boli, un senil, un zaharisit, o epavă !
- Nene Lefter!
- Ba nu, am să rostesc adevărul, am să-l prodam spre a fi cunoscut de toată lumea. Lucrez
de douăzeci de ani în întreprinderea asta şi mi
s-au cam istovit puterile. Dealtfel, dacă stau să
mă qindesc mai bine, nici n-am meritat să ocup
postul pe care l-am avut. Ah, nu! M-am strecurat
aici ca un vulpoi, am fost un impostor, o cana
lie, un bandit! Am încurcat scriptele, am furat
ăntrepnndere a, m-am înfruptat din bunurile ei,
m-am ghiftuit ca un căpcăun cu materialele de
pozitului.;
-· Nene Lefter !
Dar Lefter se ridicase în picioare şi măsura
acum nervos încă:perea de la un capăt la altul.
Venerabilul său păr alb, care era pentru Drago
mir o mărturie incontestabilă a onestităţii, se
zbîrlise, atîrna în laţe dizgraţioase pe gulerul hai
mei. Cămaşa i se boţise ca niciodată, ba se şi
murdărise, nu se ştie cum. Tot călcind apăsat,
ciorapii îi căzuseră peste pantofi. accentuînd în
făţişarea de om care nu-şi mai supraveghează ţi
nuta.
Dragomir îşi aminti cum, în urmă cu şase ani,
fusese primit aici, în biroul acesta de Lefter, cum
fusese introdus în lucrările de birou, cum între
-ei domnise o înţelegere şi o armonie de nimeni
-si de nimic tulburată. IJ ascultase întotdeauna si
chiar dacă primise din partea lui unele sancţiuni,
'le considerase binemeritate, menite a-l îndrepta.
e-I aduce pe calea cea bună.
Dar vremurile acelea trecuseră, se duseseră
undeva, în uitare, nu mai existau. De ce să fie
sentimental, de ce să se lase influentat de amin
tirea unui trecut ireversibil? Realitatea trebuia
să fie acceptată aşa cum era, trebuia să fie pri
vbtă în faţă. El era acum şef, iar Lefter subal
tern. Se impunea să-şi exercite autoritatea, în
duda oricăror înduioşătoare aduceri-aminte. Pă134

şise în viaţă cu încredere, cu optimism, era tîi
năr şi nu se cădea să se lase copleşit de senti
mente năroade. Ce minunată se arătase ziua ace
ea, ca o făgăduinţă !. ..
Lefter continua să se biciuiască, încrt nu mat
era chip să-l opreşti:
- Da, desigur, eu n-am fost vrednic să mă
bucur de aprecierea onor conducerii. Că mi s-au
încredinţat lucrări grele, că uneori am lucrat zi
şi noapte, asta intre, fără discuţie, în atribuţiile
mele de subaltern credincios. Dar ce spun ? Ceea
ce am făcut s-a dovedit greşit, eronat, opera unui
moşneag, a unui neputincios, a unui coţcar. Că,
am pus eu însumi mîna pe tîrnăcop şi pe cazma.
atunci cînd veneau apele Dunării pentru a apăra.
construcţiile întreprinderii, treaba asta n-a fost
decît o bagatelă! Că am intrat în toate noroaiele
şi în toate mocirlele Deltei, la început, cind or
ganizarea era firavă, iar utilajele nişte rable, din
nou n-a fost nimic din partea mea ! Ce să mai
vorbim? Eu sînt lepădătura, nemernicul, iar tu
cel cu adevărat chemat să-mi iei locul ! Eh, dar
am uitat esenţialul, trebuie să te felicit !
Şi Lefter îi întinse lui Dragomir o mină fermă
pe care acesta parcă nici n-o văzu.
Nene Lefter, de ce-ţi otrăveşti sufletul?
Poate că-i o greşeală!
- O greşeală? Haide de ! De mult aşteptam
o asemenea greşeală. Simţeam că se apropie că
ve veni azi, mîine ...
- Să dăm un telefon ...
- Iţi interzic ! Pină cînd îţi voi da în primire.
eu sînt şeful aici. Cu toate că, de ...
In birou intrară doi manipulanţi pentru o lă
murire. Lefter, care niciodată nu-şi ieşise din fire
tnaintea lucrătorilor, răcni cerindu-le să iasă afa
ră şi aproape că-i îmbrînci pe uşă.
Din spa,tele depozitului răzbi şuieratul unei
locomotive, apoi zgomotul asurzitor al unor va
goane. Se văzură, peste gardul despărţitor, stive
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de scînduri călătorind încoace şi încolo. O ra
fală de vînt se năpusti în curtea depozitului stir
nind praful, urcindu-I către cer. Se aflau în mij
locul după-amiezii, o după-amiază înăbuşitoare.
Dragomir constată că nu mai suferea. Se sim
tea uşor, despovărat, sprinten. Ii venea să se
ridice de la masa de lucru şi să lnfăptuiască un
act nebunesc, să spargă un geam, sau să dea cu
piciorul sobei de tinichea care şedea inutilă im
mijlocul încăperii. tl cuprinsese o bucurie pe ca
re nu mai reuşea să o . stăpînească. Se frămîntă
cîtva timp, apoi începu să se plimbe şi el de la
un capăt la altul al biroului.
Amîndoi descriau diagonale între colţuri o
puse, cu mîinile la spate, cu privirile fixate îna
inte, se încrucişau la răstimpuri egale, nebăgîn
du-se parcă în seamă.
· - Şi încă ceva ! spuse Lefter cu un glas din
-oare începuse să dispară tăria, din care se des
prindea osteneala, un soi de împăcare cu situaţia.
Merit să fiu dat pe mina justiţiei pentru hoţie.
Am smuls apelor Dunării cîţiva metri cubi de che
restea care se răsturnaseră de pe un vas într-o
noapte de iarnă. M-am luptat eu, cu încă doi oa
meni, scotind din valuri ceea ce era hărăzit dis
pariţiei ...
- Nene Lefter !
- Ce tot îi dai cu nene Lefter?! Ia mai slăbeşte-mă! Te-ai schimbat cam iute intrînd în
posesia deciziei, după cîte văd. Poate vrei să-mi
dai dispoziţii? Ce tot încerci să mă aiureşti cu
mutra asta îndurerată, cînd în realitate ştiu că
te bucuri, că-ţi savurezi succesul? Lasă prefăcă
toria, că nu te prinde ! Te-am cîntărit eu din prima
clipă, de cînd ai pus piciorul aici am văzut eu
cîte pare le faci. Eşti şi tu la f.el ca alţii, mereu
lacomi după slujbe grase, în stare de orice ca
să vă atingeţi scopurile. O faci pe mironosiţa, te
văicăreşti, dar în fond îţi vine să ţopăi. Aţi în
văţat de mîntuială
cîteva dase şi vă socotiţi
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atotstiutorr. Unul ca mine, virstnic, e prost, pe
cînd tu te-ai umplut de deşteptăciune, plezneşti
din pricina ei ! Poate vrei să-ţi fac o plecăciune,
fiindcă-mi eşti şef? Poate vrei să-ţi aduc un pa
chet cu ţigări sau gazeta de prînz ? Ehei, dar nu
las eu lucrurile aşa ! Nu înghit găinăriile ! Sînt
un om respeotabil şi nu admit să fiu călcat tn
picioare ...
Dragomir îşi revenise, devenise calm, lucid.
In definitiv, era absolvit de orice vină, nu el fu
sese autorul deciziei şi nici nu lucrase în taină
pentru obţinerea ei. Se hotărîse astfel şi pesemne
că numirea sa se întemeia pe fapte, pesemne că
i se cercetase activitatea, i se apreciaseră hăr
nicia şi zelul. De ce ar fi fost aşadar nevoit să
asculte izbucnirile mînioase ale acestui om dez
apreciat? Doar el era şeful acum, el, numai el !
Trebuia să-şi impună voinţa, să se folosească de
autoritatea ce-i fusese acordată! Şi apoi, de ce
să nu recunoască, de ce să se ascundă după de
qet? Toată viaţa rîvnise să ocupe o treaptă, ori
cît de neînsemnată ar fi fost ea. Nu poruncise ni
mănui de cînd se ştia, doar cîinilor şi pisicilor.
Cînd vedea cîte o spinare încovoiată şi cîte un
zîmbet umil cu care erau întimpinaţi şefii, se
mîhnea, devenea melancolic. Acum sosise mo
mentul mult aşteptat. Avansarea aceasta desigur
că era prima dintr-un şir lung de avansări. încet,
încet, va păşi către înalturi, va urca scara întor
tocheată a ierarhiei, se va aşeza poate în virful
ei ca director, ca ministru. De acolo va contem
pla lumea avînd o largă perspectivă, de acolo va
fi aidoma unui conducător de oşti.
Il privi pe Lefter şi îl compară cu o nevolnică
gînganie care se zbate în propria ei neputinţă.
Vorbele lui i se păreau lipsite de logică, un răc
net de animal doborît ! Acum el era şeful, aşa
{:ă nu mai avea nici un rost să se disculpe, să-l
asigure pe acest mărunt individ că nu el este vi
novat de răsturnarea raporturilor dintre ei. în
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Iături
cu sentimentalismul! Işi săltă pieptul,
fruntea, se opri din cursă, îşi drese glasul, şi spuse
răspicat :
- Lefter, fii mata amabil şi predă-mi întreg
depozitul. Nu îngădui să ne pierdem vremea cu
văicăreli inutile. Din moment ce mi s-a încredin
ţat mie postul dumitale, trebuie să ne confor
măm dispoziţiei şi asta cît mai grabnic ...
lnfăţişarea lui Lefter se schimbă brusc. Trupul
său se micşoră parcă, umerii îi căzură, capul i se
eplecă. Se apucă de treabă supus, docil, fără a
mai scoate o vorbă. Din aerul impunător de di
nainte nu mai rămăsese nimic. Scoase dintr-un
dulap coli de hirtie. dosare, registre ş1 incepu să'
1ucreze asupra lor încordat. Fiindcă amîndoi cu
noşteau bine inventarul, predarea şi primirea nu
le răpiră mult timp. Pe măsură ce colile de hîrtie se acopereau cu scrisul nervos al lui Lefter,
Dragomir le iscălea adoptînd o ţinută din ce în
ce mai importantă. Insăşi iscălitura lui, repezită,
avîntată, căpătase o surprinzătoare îndrăzneală.
ln sfîrşit, cind inventarul fu luat în primire,
Dragomir spuse :
- Lefter, în noua mea calitate consider in
dicat să facem unele schimbări în biroul acesta.
Masa aceea a ta va fi a mea, dar va trebui să
fie mutată la peretele opus. La fel dulapul, scau
nele, cuierul vor trece acolo. Binevoieşte şi fă
treaba asta ...
Lefter se execută fără a scoate o vorbă. Ră
suflind greu, opintindu-se, ajutat de cei doi ma
nipulanţi, el îndeplini dispoziţia noului şef, care
supraveghea munca stînd cu mîinile la spate.
- De asemeni, continuă acesta, voi introduce
şi alte schimbări, la care voi reflecta deseară.
Intrucît nu mai e mult pină la sfîrşitul progra
mului, vei fi amabil şi vei scoate soba afară fi
indcă nu mai este folositoare.
138

Lefter îndeplini şi dispoziţia aceasta, trans
portind soba cu burlanele ei, minjindu-se cu fu
ningine pe faţă şi pe haine.
După multe alte porunci asemănătoare, după
ce-şi preveni subalternul că întîrzierile de la pro
gram vor fi considerate de acum înainte absenţe,
că nu vor mai fi îngăduite pauze prelungite în
timpul lucrului, că învoirile nu se vor acorda de
cit extrem de rar, Dragomir se lăsă moale pe
scaun, savurînd încă o dată beţia succesului.
Cînd auzi sunînd telefonul, noul şef puse mî
na pe receptor, răspunzînd grav, pătruns de func
ţia proaspăt dobindită. Dar expresia siguranţei,
de sine, care i se întipărise pe faţă începu să se
destrame. Pe măsură ce asculta, devenea înspăi
mîntat, încolţit.
Lăsă receptorul în furcă, simţind o împunsă
tură dureroasă în ceafă. Acolo i se localizau de
obicei emoţiile puternice, ele apărînd sub forma·
unor împunsături care-i invadau mai intîi tîm
plele, apoi urechile, acoperindu-i în final frun
tea, întreaga faţă. Acum înţepenise. Se uită la Lef
ter care, ghemuit la masa lui, scria cu repezi
ciune ceva, poate o jalbă. Era uimitor eîit de re
pede se transformase. Devenise un funcţionar mă
runt, harnic, se dezumf!ase, îmbătrlnise, se pră
buşise de-a binelea. Se ridică de pe scaun şi se
apropie de el :
- Nene Lefter ! Ştii, decizia, s-a produs o
confuzie ! Am primit un telefon de la serviciul
personal ...
O clipă nu se mai auzi nimic. lncetase să mai,
existe parcă însăşi lumea, întreg uni versul.
Dezmeticindu-se, Lefter se săltă vioi de la lo
cul său, îl apucă de guler pe Dragomir şi-l zgîl
tîi cu putere :
- Fire-ai al naibi de parvenit, de arivist, de
nenorocit! Mută birourile la locul lor şi apucă-te
imediat de lucru, că scot cu din tine toate fu
murile. Iţi arăt eu şefie ! Dar mai întii, adă sobes
că sufăr de reumatism, maimuţoiule! ...
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REVEDEREA

Centenarul înfiinţării liceului reunise o mul
ţime de oameni. ln sala cea mare, destinată fes
tivităţilor, se rostiră discursuri, în clase, vechile
cataloage fură strigate într-o atmosferă de recu
legere pentru cei dispăruţi. Foştii profesori, scoşi
acum la pensie, elevii de odinioară, ocupînd func
ţii şi profesiuni felurite, se întîlniră evocind un
trecut de care se simţeau strîns legaţî. Liceul re
trăi în cîteva ore ani îndepărtaţi, evenimente şi
intîmplări aproape uitate.
lnlre cei prezenţi se aflau unii care, datorită
meritelor sau a întîmplării, se afirmaseră în viaţă,
alţii care rămăseseră nişte mediocrităţi. Era ele

la sine înţeles că nu toată lumea adunată aco1o
ar fi fost capabilă să se ridice la aceeaşi treaptă.
Nici un liceu nu oreează în exclusivitate genii
ori celebrităţi. Sentimentul de inferioritate al
unora nu stînjenea însă reuniunea, ..căci anecdo
tele, glumele, vorbele de spirit circulau cu re
peziciune, neîngăduind mîhniri sau animozităţi.
Retras în coltul său d~ altădată, lîngă fereas
tră, Ion Panţîru contempla. pereţii clasei emoţio
nat· şi stingherit. Primise şi el o invitaţie, se gră
bise să vină aici, în oraşul acesta, făcuse cale
mngă cu trenul şi cu vaporul, dorind să-şi re
vadă colegii, profesorii, severa clădire a liceului.
Fata sa cu trăsături mărunte şi ne_definite expri
ma o· bucurie sinceră, neprefăcută. Şi, cum şedea
fo banca aceea care fusese - a . lui în urmă cu
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douăzeci de ani.. se simţea din cale-afară de tul
burat, asta fiindcă nu e deloc uşor să te ţii tare
în asemenea momente ! Chiar dacă era prost îm
brăcat şi chiar dacă nu reuşise să facă mare lucru
în viaţă, se cuvenea să se bucure din toată inima
de reuniune, lăsînd deoparte supărătorul simtă
mînt al inferiorităţii. Dăduse dealtfel mîna cu mulţi
participanţi, pe unii îndrăznise să-i îmbrăţişeze,
să-i sărute. Ii cunoştea doar foarte bine, trăise
laolaltă cu ei între aceste ziduri. În şcoală nu
dovedise aptitudini ieşite din comun şi nici mai
apoi, în viaţă. Fusese un elev sîrguincios, con
ştiincios, dar nu atrăsese atenţia prin nimic. Dacă
se gîndea bine, conştiinciozitatea îi caracterizase
întreaga existenţă. Cunoscîndu-si resursele spiri
tuale, modul greoi de a cîştiga noi cunoştinţe, de
a înţelege în general, nu urmase drumul univer
sitătii, aşa cum făcuseră mai toţi ceilalţi. Se măr
ginise să rămînă un slujbaş oarecare, un om obiş
nuit, fără merite, veleităţi sau mistuitoare pasiuni.
II supăm totuşi faptul că era prost îmbrăcat.
Nevastă-sa care conducea cu străşnicie căminul,
îi interzisese să participe la întîlnire, susţinînd că
ar fi o neghiobie să iroseşti banii cu un drum
aut de lung şi pentru o festivitate fără folos.
Drept urmare, pentru a fi sigură di nu va pleca,
îi încuiase hainele, Iăsîndu-i doar costumul acesta
strîmt şi uzat, cu care reuşise să fugă de acasă.
După ce fu strigat catalogul clasei a opta,
profesorul Plntea, bătrîn, butucănos şi solemn,
îi pofti pe foştii elevi la o plimbare prin clădirea
liceului. Se formă un grup care începu să stră
bată coridoarele, intîlnindu-se cu alte grupuri ce
aparţineau altor promoţii. In urma tuturora mer
gea Panţîru, zîmbind vag aducerilor-aminte, pri
vind pereţii, colţurile, uşile, care cu toatele îl
înduioşau pînă la lacrimi. Unii dintre foştii lui
colegi, oameni cu funcţii importante, corpolenţi,
siguri pe ei, mergeau în fruntea cetei, în jurul
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profesorului, hohotind zgomotos la felurite glume.
La mijloc, se aflau cei care nu străluciseră decît
prin mărunte daruri, iar în coadă, cum era de
aşteptat, nu se găseau ciecît el şi cu Istrate, unul
care rămăsese repetent de cîteva ori şi care
ajunsese responsabil de băcănie.
Istrate se simţea şi el bine. Păşea cu capul
sus, şi participa intens la discuţia ce se desfă
şura în fruntea grupului. Arunca şi el cite o vor
bă care nu era luată în seamă, începea să spună
o anecdotă care nu era ascultată. Nu-şi pierdea
însă cumpătul şi continua să vorbească, împie
dicîndu-i pe cellalti să se înţeleagă între ei.
Purtarea aceasta era nelalocul ei, aşa că, de
licat, ca în anii tinereţii, Pantiru îi a trase de cî
teva ori atenţia în şoaptă.
Alături de profesorul Pintea mergea Cornescu,
medic al unui spital cu renume din Capitală, Vi
col, un jurisconsult, Ispăsescu şi Zaharia, doi in
gineri şi al ţii.
Cornescu, medicul de azi, îl bătuse adesea pe
Panţîru în şcoală. Avea un soi de autoritate in
contestabilă printre elevi, iar victima era de obi
cei el, Pantîru. Indurase de la acest coleg multe.
Intr-o zi, îi turnase în cap chiar o călimară cu
cerneală. Ghionturile şi loviturile de picior plo
uaseră ani în şir asupra lui. Dar acum, după atîta
vreme, ar fi fost o prostie să-l urască. Dealtfel,
în ciuda atîtor silnicii suferite din partea lui,
continua să-l admire. Nutrise dintotdeauna un
tainic sentiment de evlavie pentru cei puternici.
In ce-l privea pe Vicol, şi de la acesta avu
sese de îndurat multe. Vi col se deosebea de Cor
nescu. Era mai tăcut, mai sadic. îi înfigea ace în
spate, îi rupea filele din caiete, nu-l pălmuia ca
celălalt şi nici măcar nu-l înjura. La urma urmei
şi alţi colegi se distraseră cu el batjocorindu-l,
dar cei doi, care păşeau alături de profesor, fu
seseră deosebit de inventivi în a născoci torturi.
Dispuneau ei de un dar în privinţa aceasta şi
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faptul trebuia să rămînă ca o amintire de care se
cuvenea să te bucuri.
Nici astăzi, după atîţia ani, Cornescu şi Vi
col nu-i acordaseră atenţie. Se mărginiseră să-i
întindă cite o mină indiferentă şi să-l întrebe cu
ce se ocupă, Zimbiră cînd auziră că e funcţionar,
socotind pesemne că aşa era firesc. Pantiru Îlll·
cercase să vorbească cu ei, dar nu prea fu luat
în seamă.
lntreg grupul pătrunse în muzeul liceului,
unde se rostiră 'alte glume, la care profesorul
Pintea rîse cu lacrimi. Apoi' intrară în laborator,
unde se făcură observaţii hazlii cu privire la
profesorul de chimie. Aici, în laborator, Pantiru
fusese pe vremuri victima unei nedreptăţi. Cor
nescu spărsese un aparat Kipp şi-l silise să ia
asupra sa vinovăţia. Pentîru făcuse aşa cum i se
ceruse, supor tind în întregime paguba, primind
pe deasupra şi aspre sancţiuni. Tot aici, în labo
rator, Cornescu îi vîrîse în buzunar o bucată de
fosfor, care-i arsese pantalonii. Fusese considerat
atunci hoţ şi eliminat pentru o lună din şcoală,
Ar fi fost însă nelalocul ei o asemenea evocare.
Dar se apropia ora prinzului şi se impunea
un repaus la bufetul carre fusese instalat într-o
sală şi unde începuseră să se strîngă participan
ţii la aniversare. Se opriră înaintea platourilor.
luară aperitive şi gustări. Aici se porniră cu toţii
să discute despre cele mai neaşteptate lucruri.
Corriescu susţinu că automobilul nemţesc e su
perier celui italian, iar Vicol încercă să-l con
vingă pe profesorul Pintea că un roman poliţist
e mai instructiv decît oricare altul. Generos, Cor
nescu comandă multe sticle cu bere, ciocnind
pahare cu toată lumea ...
Se înapoiară tn sala de festivităţi, unde spec
tacolul continua cu un program susţinut de ac
tualii elevi ai liceului. Erau elevii ultimei clase
şi Pantiru dori să se descopere printre ei. Nu-i
fu qreu. Remarcă în cor un adolescent piperni143
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cit, care cînta sîrguincios, silindu-se să interpro
teze corect melodia. La cîţiva paşi de acesta, se
afla un alt adolescent, plin de sine, degajat, mîn
dru, care nu părea al tul decît Cornescu. Cine
ştie ce păţea adolescentul pipernicit de la cel si
gur de sine şi cine ar fi reuşit să le stabilească
de pe acum destinele?! Lui Pantîru i se umeziră
ochii corrtemplind chipurile acelea tinereşti, care
aşteptau viaţa cu bucuriile şi suferinţele ei sub
scurgerea inevitabilă a timpului.
Eheu, fugace ... îi răsări în minte un vers răz
leţ, laolaltă cu faţa întunecată a profesorului de
latină care-l dispreţuise ..
Se simţi tras de mînecă delicat şi, întorcîn
du-se, văzu bufetierul, care-i şopti la ureche că
ceea ce se consumase la bufet nu fusese plătit.
Panţîru tresări şi scoase imediat din portmoneu
cîteva bancnote. Dintr-o dată farmecul spectaco
lului se risipi şi zadarnic încercă să-şi· recapete
vechea stare sufletească, să îndepărteze din minte
incidentul.
La căderea cortinei se aplaudă frenetic şi în
treaga asistenţă părăsi liceul, îndreptîndu-se că
tre un restaurant, unde urma să aibă loc prin
zul, Merseră pe aceleaşi străzi pe care umbla
seră cindva, ca adolescenţi pe sub aceiaşi cas
tani şi salcîmi. Nu mai emu sprinteni. Unii erau
bătrîni, alţii pîntecoşi. Clasele, promoţiile se a
mestecaseră, discutînd aprins, scormonind cu în
verşunare trecutul. Cornescu şi Vicol o luaseră
înainte cu automobilele lor.
Ajunseră în sfîrşit în restaurant, unde îi aştep
tau citeva mese lungi, împodobito cu flori.
Aici se produse o încurcătură. Apăruse soţia
lui Cornescu, o doamnă vioaie şi spirituală, pe
care Panţîru o iubise cîndva cu înflăcărare dar
păstrînd o discreţie desăvîrşită. Locurile fiind nu
mărate, se impunea grabnic o soluţie.
- Măi Pantîrule I îi strigă Cornescu. Tu ai
fost întotdeauna curtenitor cu femeile ...
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Pantiru îi oferi astfel doamnei Cornescu lo
cul său, el trebuind să se aşeze la o masă lătu
ralnică împreună cu Istrate, fiindcă nici acesta,
nu mai avea loc : sosise şi soţia lui Vicol.
Pe la ceasurile cinci, masa deveni foarte ve
selă. Toasturile se ţineau lanţ, o bună dispoziţie
îi învăluise pe toţi participanţii. Se cîntară cîn
tece şcolăreşti, fură imitaţi profesorii, cîţiva se
ameţiseră de-a binelea.
Aşezaţi la mase lor, Pantîru şi Istrate parti
cipau şi ei la tnsufleţirea generală. Rîdeau cu
lacrimi, dădeau peste cap paharele cu vin, tră
iau intens momentul. Panţîru uitase de sine, de
nevastă-sa care-l aştepta furioasă acasă. Capul
său mic şi rotund răsărise semeţ dintre umeri,
pieptul i se bombase, ochii ii străluceau. Se sim
ţea solidar cu întreaga sa generaţie.
Petrecerea se prelungi pînă tîrziu. Cînd seri
dicară cu toţii spre a se despărţi, se îmbrăţişară,
se sărutară, schimbară adrese, şi îşi promiseră
unul altuia vizi te şi scrisori. La ieşirea din restau
rant, Pantîru şi lstrnte fură opriţi de un chelner
care le spuse amabil :
- Masa dumneavoastră nu a fost inclusă în
masa generală. Mă scuzaţi, dar ...
Pantîru şi Istrate scoaseră imediat banii şi
achitară nota.
Porniră amîndoi către gară. In drum, se abă
tură pe la un alt restaurant, dornici să mai soarbă
un păhărel. Nu avură timp să se cinstească, de
oarece apăru Cornescu, agitat, roşu la faţă.
- De cind vă caut, măi fraţilor ! spuse el
gîfîind. Mare pacoste ! Am o pană de cauciuc,
n-aţi vree să-mi daţi o mînă de ajutor ? Trebuie
doar să înlocuiţi anvelopa din spate şi apoi s-o
umflaţi. Haide, ce dracu, attta lucru puteţi face
pentru un fost coleg ! Uirf:e, stă nevastă-mea şi
mă aşteaptă acolo, nervoasă foc !
Pantîru şi Istrate porniră către automobil. Isi
scoaseră hainele, îşi suflecară mînecile cămăşic-ca
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for şi se apucară de lucru. ln timp ce mînuiau
:pe rînd pompa, Pantiru aruncă o privire în au
tomobil, încercînd s-o vadă pe doamna Cornescu.
Desluşi o formă şi zimbi aducerilor-aminte. I se
adresă apoi lui Istrate, cerindu-i nişte bani cu im
prumut. întrucît rămăsese lefter.
- Sigur că-ţi dau ! spuse acesta transpirat.
Doar sîntem legaţi de un sentiment deosebit.
Viate pe care am dus-o cîndva în liceu nu poate
fi uitată. E minunat să trăieşti din nou, fie şi
pentru o clipă, frumoasele vremuri ale tinereţii,
.ale luminoasei tinereţii !

lNSUŞIRI

-

- Am venit la dumneavoastră în urma anunţului pe care l-aţi dat la Mica Publicitate ! zise
Edgar Scăuneanu, zimbind amabil, din toată dan
tura.
- Poftiţi în casă! îl invită Afrodita Grăsoiu
deschizînd larg uşe, încîntată de această vizită.
Edgar Scăuneanu, bărbat voinic, impunător,
cărunt, pătrunse mai întîi în hol unde-şi lăsă
pălăria şi paltonul. Inaintă către sufragerie la care
ajunse destul de repede. Se aşeză pe un scaun
oferit de gazdă, îşi roti privirile prin odaie, spuse
cu un glas înfundat şi răspicat :
- Aţi scris acolo, vreau să spun în anunţ,
că închiriaţi o cameră unui bărbat singur, serios,
nefumător, matur, cu profesiune sigură, liniştit,
intelectual, de preferinţă contabil.
- Aşa am scris! confirmă Afrodita Grăsoiu a
ranjîndu-si buclele aurii, bine oxigenate.
- Aţi mai închiriat camera aceea şi altor
bărbaţi care să întrunească însuşirile enumerate?
- O, desigur, nenumăraţi bărbaţi au locuit în
apartamentul meu, nici unul însă nu a corespuns
pretenţiilor mele!
- Nişte neisprăviţi! admise Edgar Scăuneanu.
Un bărbat trebuie într-adevăr să aibă toate carac
teristicile solicitate de dumneavoastră în anunţ.
In ce mă priveşte, vă asigur că sînt aşa cum do
ri fi, fapt care mă îndreptăţeşte să consider că voi
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ăocui multă vreme aici. Ce părere aveţi despre
această intenţie?
- O, chiar aşa ? In cazul acesta voi fi profund
încîntată ! Nu trebuie să vă grăbiţi, totuşi.
- Voi fi bucuros să locuiesc atei, am presim
ţirea că lucrurile se vor soluţiona mulţumitor. Eu,
stimată doamnă, sînt
un om călit, deprins cu
.qreutăţile, nici n-aş fi în stare să trăiesc fără
greutăţi. Viaţa nu e uşoară, ea nu poate fi luată
în derîdere.
- Aşa e ! oftă ea. Imi dau seama că sînteti
un om înţelept, chibzuit, aşezat, numai că e ne
.cesar să precizăm unele aspecte în ce mă priveş
te. Locuind împreună, se cuvine să limpezim din
.capul locului unele aspecte. Am o fire cam difi
cilă, sînt momente cînd devin nesociabilă, arţă
goasă, extrem de nervoasă.
- Nu contează, voi trece cu vederea aceste
mărunte slăbiciuni, voi suporta senin micile di
ficultăţi care s-ar ivi în traiul nostru. Am locuit
-doar în condiţii mult mai
vitrege de-a lungul
dramaticei mele existenţe, am dormit în şopron
.ne şi barăci, am înnoptat chiar şi pe cimp, nemai
vorbind de nopţile petrecute în parcuri şi în găii.
Voi fi mulţumit aşadar locuind la dumneavoastră.
Oricum, apartamentul acesta e un cămin, o casă
care te întîmpină cu căldură, o casă şi nu un
grajd!
- Da, nu e un grajd ! aprobă ea cu însufle
ţi-re. Totuşi e bine că reflectaţi înainte de a face
pasul, să reflectăm amindoi, mai bine zis. E ne
cesar să vă pun la curent cu persoana mea, să vă
arăt cine sînt, ce fac, cum mă comport. Salariul
-m eu bunăoară nu este prea mare, iar aparta
mentul e cumpărat în rate. Am reuşit să achi
ziţionez un mobilier trainic şi scump, mi-am în
.zestrat casa cu tot ceea ce e necesar ...
- Şi cam Ia ce sumă se ridică contravaloa
.rea casei şi a obiectelor din ea ?
- La două sute şi ceva de mii !
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- Eu, spre adînoa mea părere de rău, n-am
reuşit să agonisesc mare lucru. In schimb sala
riul meu e bunicel, e în măsură a satisface unele
pretenţii. ..
Edgar Scăuneanu · se simţi brusc foarte bine,
surise dezvelindu-şi iar dantura sa impecabilă.
Afrodita se repezi să prepare nişte cafele la bu
cătărie.
intre timp se auzi soneria şi în sufragerie îşi
făcu apariţia un bărbat înalt, bine legat, care în
trebă de doamna Afrodita Grăsoiu. Edqar Scău
neanu îl pofti să ia loc, deschise apoi uşa bu
cătăriei şi o rugă pe doamnă să pregătească trei
cafele întrucît sosise un elt vizitator.
- Dar dumneavoastră cine sînteţi? îl întrebă
Afrodita Grăsoiu pe noul sosit, după ce aduse ta
va cu ceşti.
- Mă numesc Alfred Slătineanu şi am venit
în urma anunţului pe care l-aţi dat la Mica Pu
blicitate.
- Minunat! exclamă ea. Şi domnul a venit
tot pentru asta. Vă rog să vă prezentaţi şi să stăm
apoi de vorbă.
Cei doi .bărbaţi îşi strînseră mîinile, se priviră
scrutător şi se reaşezară pe scaune.
- Corespund întru totul caracteristicilor pe
care le-aţi enunţat în anunţ ! zise Alfred Slăti
neanu. Sînt serios, am împlinit de curînd patruzeci
de ani, lucrez într-o cooperativă, sînt singur, bine
intenţionat.
- E îmbucurător ! aprecie ea. In sfîrşi t modes
ta mea casă este solicitată. Numai că, aşa cum
îi spuneam şi dumnealui, care a venit primul, sînt
o femeie cam capricioasă, cu tone şi ieşiri nu
Îlntotdeauna agreabile.
•. - Nu face nimic! zise. Alfred Slătineanu. Ori
care om are unele cusururi, să nu exagerăm pre
tinzînd imposibilul, adică idealul. Eu, dragă doam
nă, am avut de indurat multe suferinţi, am ajuns
să cunosc astfel bine . oamenii, să-i înţeleg şi să-i

iert pentru micile lor greşeli. Apartamentul aces
ta e plătit în întregime?
- Mai am de achitat încă zece rate, spuse
gazda sorbind uşurel din ceaşcă.
Cei doi bărbaţi se cercetară iar scrutător, se
măsurară unul pe altul încruntaţi.
- Eu zic, fu de părere Edgar Scăuneanu, să
analizăm lucid situaţia, să nu ne lăsăm tîrîţi de
patimi şi porniri rele. Am intrat amîndoi, eu şi
dumnealui, în această onorabilă casă, cu aceleaşi
scopuri. Se impune aşadar să rezolvăm problema
paşnic, să nu recurgem la argumente forte, la
violenţă bunăoară. Relaţiile dintre oameni trebuie
să se desfăşoare rezonabil, să nu presupună bru
talităţi în comportare sau în limbaj. Atît eu cît
şi dumnealui candidăm la o cameră cu chirie în
acest apartament şi numai dumneavoastră, scum
pă doamnă, aveţi dreptul să alegeţi, să optaţi...
Se lăsă o linişte profundă, tustrei adîncindu-se
în felurite gînduri. Afrodita Grăsoiu îi cerceta în
tre timp pe vizitatori, chibzuia pesemne asupra
alegerii pe care o dorea cit mai reuşită.
- Nu, nu sînt în stare să mă pronunţ. Amin
doi păreţi la fel, pînă şi salariile dumneavoastră
slnt asemenea. Pe de altă parte aveţi aceeaşi vîr
stă. ŞtiJi, sînt o femeie singură, neajutorată, tris
tă, nemîngîia tă ...
- Ştim, ştim ! o asigurară cei doi privind-o cu
duioşie.
- Ar fi regretabil să primesc în casă beţivi
sau soandalaqii ! spuse ea întristată.
- Eu unul, mărturisi Edgar Scăuneanu, nu joc
decît tabinet, urăsc pokerul, iar de barbut nici
nu vreau să aud.
- Eu de asemenea! se destăinui Alfred Săti
neanu. Joc doar table şi şah, nici prin cap nu
mi-a trecut vreodată să înclin spre jocurile de
noroc!
- Dar băutura vă place?
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Tăgăduiră amîndoi cu putere, schimbînd între
ei alte priviri cercetătoare.
Se auzi din nou soneria, Afrodita Grăsoiu se
duse să deschidă, în sufragerie apăru alt bărbat
care se recomandă Ioanid Pungeanu. Era şi el
înalt, bine făcut, căuta desigur o oameră de închi
riat şi pornise îndemnat de textul anunţului. I se
oferi un scaun şi convorbirea îşi reluă cursul.
- Ne înmulţim! observă Edgar Scăuneanu. Şi
dumneavoastră aţi suferit mult în viaţă? îl în
trebă el pe noul venit. Aţi fost desigur mult în
cercat, v-aţi izbit de mari
neajunsuri,
căutaţi
acum un cămin liniştit, doriţi o viaţă tihnită.
- Aşa e ! M-am săturat de sinqurătate ! se
destăinui Ioanid Pungeanu. Am salariu bun, o
profesiune sigură, sint serios, intelectual, aşa cum
am văzut scris în anunţ. De jocuri de noroc şi de
băutură nu poate fi vorba la mine. Vă spun asta
fiindcă arn remarcat că vorbeaţi despre cusuru
rile omeneşti în general, atunci cînd am intrat.
Afrodita Grăsoiu prepară , altă cafea pentru
noul oaspete, îi aduse ceaşca, şi luă loc pe scaun.
Se ridică însă imediat anuntîndu-şi oaspeţii că
avea două sticle cu lichior. Aceştia îşi exprimară
dorinţa de a-l gusta. Fură aduse deci păhărelele
şi cele două sticle.
- Sînt o femeie nefericită! zise Afrodita Gră
soiu după ce sorbi primul păhărel. Răposatul meu
soţ ...

- Nu, nu e nevoie să faceţi mărturisiri ! se
opuse Edgar Scăuneanu. Sîntem siguri că aţi avut
un soţ, poate chiar mai mulţi, că aţi avut şi ne
număraţi chiriaşi.;
- E în firea lucrurilor ! întări Alfred Slăti
neanu. Inţelegem destul de bine toate aceste as
pecte ale vieţii.
- Fără îndoială, fără îndoială ! fu de părere
şi loanid Pungeanu, dind peste cap al treilea pă
hărel. Cunoaştem perfect toate aceste aspecte ale
vieţii, ştim că aţi avut parte de nenumăraţi băr151

baţi care s-au dovedit în final nişte bădărani.
nişte beţivi, nişte cartofori, nişte muieratici!
Se auzi din nou soneria de la intrare. Tresă
riră cu toţii, schimbară priviri, hotărîră ca uşa să
nu se mai deschidă pentru alt pretendent la ca
meră.
- Sîntem şi aşa cam mul ţi ! remarcă Edgar
Scăuneanu ridicînd păhărelul.
- In blocul acesta, reluă Afrodita Grăsoiu,
am nenumăraţi duşmani.
- Evident, evident! zise cu convingere Al
fred Slătineanu. Gurile rele, clevetitorii, calom
niatorii se află pretutindeni, mişună printre noi ...
- Ei sînt gata oricînd să împroaşte cu noroi,
să denigreze şi să nimicească o bună reputaţie !
spuse sever Ioanid Pungeanu. Oameni oa noi sînt
mereu ţinta multor atacuri răutăcioase, pe seama
noastră se născocesc întruna cele mai scanda
loase neadevăruri...
- Vorba' e, ce facem ? interveni brusc şi o
portun Edgar Scăurîeanu. Am venit cu toţii aici
pentru a căuta o cameră de închiriat. Să hotărîm
aşadar cine rămîne şi cine pleacă, să nu ne mai
întindem la vorbă ! Pe cine alegeţi, minunată
doamnă? Indicaţi cu tot curajul pe viitorul dum
neavoastră chiriaş şi prieten şi vă asigur că ni
meni nu se va supăra. Sîntem doar oameni cu cap
nu nişte puşlamale !
- V-aş primi pe toţi ! strigă ea gata să iz
bucnească în plîns, Sînteţi atît de politicoşi !
- Aaaa ! exclamară oaspeţii protest!nd.
Soneria de la intrare scotea sunete repetate,
se auzeau bătăi puternice în uşă, încît, sîcîiti de
insistentele celui de Ia uşă, fură siliţi să-i deschidă,
operaţie pe care o execută Edgar Scăuneanu. în
apartament pătrunse alt bărbat, care se recomandă
Inocent Zăngăneanu. Era masiv, număra cam pa
truzeci de ani, avea obraţii proaspăt bărbieriţi,
purta un costum elegant. Dorise pesemne să facă!
impresie, ca şi ceilalţi la urma urmei.
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- Luaţi loc, luaţi loc ! îl pofti Edgar Scău
neanu. Aţi sosit cu aceleaşi gînduri şi intenţii pe
care le nutrim şi noi. Sînt sigur că veţi cores
punde pretenţiilor enumerate în anunţ!
- Aşa e, altminteri nu m-aş fi prezentat! de
clară Inocent Zăngăneanu. Viaţa mea ...
- Ştim ! îl asigură Alfred Slătineanu. A fost
plină de neajunsuri şi obstacole, v-eti croit ane
voie drum printre atîtea şi etîtea greutăţi pe care
le-aţi biruit în cele din urmă. Şi noi, ăstilalti.
avem acelaşi trecut, căutăm ca şi dumneavoas
tră, acum, la maturitate, un loc tihnit, căldura
unui cămin primitor.
- Da, căldura unui cămin ! confirmă ultimul
sosit. Şi dumneavoastră căutaţi acelaşi lucru?
- Acelaşi lucru ! zise Ioanid Pungeanu.
Afrodita Grăsoiu aduse altă ceaşcă cu cafea
şi alt păhăre'l, luă loc pe un taburet, zîmbi ţugu
indu-şi buzele proaspăt rujate. O priviră toţi cu
neprefăcută simpatie, se uitară apoi unul la altul
qrevi, Vorbiră în continuare despre salarii în ge
neret şi despre preţuri, despre filme, spectecois
şi meciuri de fotbal, despre şefi şi subşefi, despre
îndeletnicirile lor cotidiene. Toţi erau contabili,
aşa cum se precizase î,n anunţ, cu toţii încasau
acelaşi salariu, toţi aveau aceeaşi vîrstă, toţi erau
divorţaţi, plăteau cîte o pensie alimentară, îşi
doreau, bineînţeles, o cameră cu chirie.
- Ar fi cu neputinţă să locuim laolaltă aici!
aprecie Edgar Scăuneanu.
- Ai foarte mare dreptate ! -îl aprobară cei
lalţi, ducindu-s! fiecare păhărelul cu lichior Ia
gură.
Ce păcat ! se întristă Afrodita Grăsoiu, gata
parcă să izbucnească în plîns.
A, nu, stimată doamnă, nu trebuie să vă
lăsaţi pradă disperării ! îi ceru Alfred Slătineanu.
Fiţi tare, luptaţi cu dîrzenie împotriva momenta
nelor slăbiciuni. In faţa greutăţilor se cuvine să
rezistăm ...
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- Vorba e, ce facem? insistă din nou Edgar
Scăuneanu sorbindu-şi dintr-o înghiţitură păhăre
lul proaspăt umplut. Să tragem la sorţi?
- Ar fi nedemn ! aprecie Inocent Zăngăneanu.
Se cuvine ca doamna să-şi exprime preferinţa.
- Nu, nu-s capabilă de aşa ceva ! se plînse
Afrodita Grăsoiu. Toţi îmi sînteţi la fel de sim
patici.
- Trebuie să se mai aducă ceva de băut, fu
de părere Ioanid Zăngăneanu.
Scoaseră fiecare cîte o sută de lei dar nici
unul nu vroia să facă el cumpărăturile. In această
situaţie, Afrodita Grăsoiu se oferi să plece după
băutură şi gestul ei fu aprobat cu multă căldură.
Rămaşi singuri, bărbaţii se plimbară prin casă,
comentară în felurite chipuri situaţia, apreciară
mobila, covoarele, lustrele, frigiderul, bucătăria.
Pătrunseră peste tot, îşi oxprlmară competent opi
niile.
Gazda reveni în scurtă vreme şi convorbirea
în jurul evenimentului dobîndi iar amploare. De
data aceasta se ridicară unele obiecţii în legă
tură cu apartamentul, se rostiră vagi nemulţu
miri.
- Eu unul plec ! anunţă Ioanid Pungeanu. Ca
merele nu sînt dispuse aşa cum aş fi sperat, cu
ferestrele spre răsărit.
Spuse, se ridică, salută şi plecă, spre adînce
mîhnire a gazdei care-l conduse pînă la uşă.
- Şi eu voi face la fel ! declară Alfred Slă
tineanu. Speram ca încăperile să fie decoman
date, iar mobilierul de comandă. Am observat că
în bucătărie lipsesc cîteva plăci de faianţă.
Plecară pe rînd, salutară ceremonioşi gazda.
Inocent Zăngăneanu cuteză să facă unele obser
vaţii chiar şi asupra instalaţiei de apă.
Edgar Scăuneanu rămase însă locului, cu pri
virile călduros aţintite asupra gazdei.
- Am remarcat şi eu, zise el afectuos, unele
defecţiuni grave, cîteva nereguli, care însă pot fi
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trecute cu vederea. Mă refer la frigider a cărui
marcă e demult depăşită, la maşina de spălat rufe
care e o rablă, mă refer chiar şi la dumneavoastră
ân persoană, la faptul că nu sînteţi blondă, aşa
cum m-aş fi aşteptat şi nici prea înaltă. Şti ţi,
îmi plac blondele înalte, suple !
- Imi pare rău ! mărturisi Afrodita Grăsoiu.
totuşi sînt în stare să-mi oxigenez oricînd părul
şi să port pantofi cu tocul înalt.
Se auzi încă sonerie şi tot pe rînd, aşa cum
plecaseră, oaspeţii reveniră zîmbitori, plini de
voie bună, semn că poposiseră la o bodegă din
apropiere.
- Constat, spuse Edgar Scăuneanu, că folo
sim cu toţii mijloace necinstite ! ne pre.facem că
părăsim această cameră, revenim însă la ea cu
speranţa mîrşavă că ne-am înlăturat unii pe alţii.
- Ce buni sînteţi ! aprecia înduioşată Afro
dita Grăsoiu, care preparase între timp alte ca
fele.
Cruţaţi-vă nervii, stimată doamnă! o po
văţui Alfred Slătineanu.
Se cercetară din nou, de data aceasta uşor
enervaţi.
- Am intrat într-o mare încurcătură! ob
servă Edgar Scăuneanu. Ce-i de făcut? Plecăm
sau rămînem?
O, rămineti ! îi
rugă Afrodita
Grăsoiu.
Poate că vom găsi o soluţie!
- Nu, din păcate nu există soluţie! zise în
tunecat Alfred Slătineanu. Sîntem toţi la fel, nu
ne deosebim prin nimic, poate doar prin înălţime
şi greutate, două elemente neglijabile. Avem ace
laşi salariu, aceeaşi vlrstă, aceleaşi aspiraţii către
un trai tihnit. Culmea e că sîntem cu toţii băieţi
buni, admirebili. Preferaţi cumva pe unul dintre
noi?
- Imi este imposibil să mă hotărăsc ! se ru
şină gazda.
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Soneria sună îndelung şi după ce Afrodita
Grăsoiu deschise uşa, în apartament pătrunse un
alt candidat, scurt, îndesat, roşu la faţă, care se
recomandă Bertrand Coroboreanu.
- Ştiu, zise el de cum intră, ştiu că-mi sîn
teţi rivali. Ştiu de asemenea că aţi avut cu toţii o
existenţă plină de greutăţi, că vă căutaţi liniştea,
că sinteţi animaţi de sentimente nobile, frumo.ase,
ştiu I Am fost adineaori într-o altă casă, ascul
tind de un anunţ, unde o aceeaşi amabilă gazdă
primi vizita cîtorva bărbaţi dornici să închirieze
o cameră. Pretendenţii aceia erau însă toţi teh
nicieni şi aveau, evident, aceeaşi vîrstă.
- De contabili nu cumva avea nevoie gazda
de care vorbeşti? întrebă Edgar Scăuneanu.
- Ştiu eu? Poate că da!
- Ei bine, propuse Ioanid Pungeanu, să vină
tehnicienii aici, iar noi, contabilii, să trecem în
locul lor. Poate că aşa vom rezolva problema.
Plecară şi în scurtă vreme făcură schimbul,
Afrodita Grăsoiu fiind pusă iar în situaţia de a
alege, de data asta între şase tehnicieni, care-şi
doreau deopotrivă un trai tihnit, o gazdă cum
secade, binevoitoare, încîntătoare ...

TRANZACŢIA

- Ştiţi, zise vizitatorul care între timp se re~
comandase Titus Capace,a, procedeul dumnea
voastră este total incorect, poate fi trecut în rin
dul delictelor şi pedepsit ca atare. Aţi răspîndit
în cartier, aţi lipit pe stîlpii străzilor anunţuri
prin care aduceţi la cunoştinţa eventualilor ama-
tori dorinţa dumneavoastră de a vinde un şifo
nier şi un scaun. Această faptă mi se pare pe de
plin condamnabilă, aşa încît m-am văzut silit să,
vin aici pentru a vă ,atrage atenţia asupra ei,
asupra acestui mod de a tulbura liniştea publică ..
Sîntern concetăţeni, locuim în acelaşi oraş, mai
mult, în aceeaşi parte a . oraşului, este aşadar de
datoria mea să intervin spre a pune capăt unei
practici dezagreabile. De o lună încheiată citesc-
afişele acelea prin care tot oferiţi publicului un,
şifonier şi un scaun. Dacă stăm să ne gîndim bine.,
dumneavoastră poluaţi cartierul ! ...
- Daţi-mi voie, daţi-mi voie ! sări cu gura·
Gică Badea roşu la faţă. Apreciez desigur gestul
dumneavoastră de bun cetăţean, vă mulţumesc
pentru intervenţie, der nu descopăr, nu sînt în
stare să descopăr totuşi în ce constă greşeala
mea. Sînt un om care vrea să pună în vînzare O·
biată rămăşiţă dintr-un mobilier odinioară falnic,
aşa că am recurs la un mijloc simplu de a-mi
anunţa semenii, de a le face cunoscut că Ie pot
fi de folos. Gestul meu izvorăşte din sincera do-,
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rintă a ajutorării aproapelui, nicidecum dintr-un
simţărnint urît, reprobabil.
Discuţia prinse să se desfăşoare aprinsă, căci
vizitatorul nu se lăsa uşor convins de spusele
gazdei. Vizitatorul, aşa cum declara, ca funcţio
nar al întreprinderii comunale, nu reuşea să r
mînă nepăsător la unele aspecte neplăcute ale
cartierului. Gică Badea lipise afişe pe mai toţi
stîlpii telegrafici şi electrici din împrejurimi, afişe
cu texte patetice, cu apeluri disperate. Ce rost
aveau însă asemenea apeluri, ce raţiune călăuzi
toare stătuse La baza lor ? Cum să adresezi con
cetăţenilor nişte cuvinte aiurite, care să încalce
însăşi normele de convieţuire socială, bunele obi
ceiuri de mult statornicite între oameni?
- Am aici! zise Titus Capacea, scotind din
tr-un buzunar al hainei, din textele dumneavoas
tră. Iată cum sună : ,,Fraţilor, vînd un şifonier şi
un scaun care au făcut parte dintr-o garnitură a
unui mobilier scump ! " Sau : ,, Dragii mei conce
tăţeni, fiind la ananghie, ofer convenabil un scaun
~i un sifonier !" De ce „fraţilor" şi de ce „ sînt
la ananghie? Ce rost au aceste cuvinte într-un
anunţ ce se cuvine a fi sobru, formulat cu serio
zitate? Puteaţi întocmi textul cu mai multă ele
ganţă, puteaţi consulta un om priceput. Aşa însă,
aţi pîngărit stîlpii cu cîteva fraze de proastă ca
litate, folosind pe deasupra un lipici ordinar ce
mi s-a părut a fi alcătuit din făină. Aţi poluat în
felul acesta mediul înconjurător cu ajutorul li
piciului, precum şi cu ajutorul unor texte de-a
dreptul idioate! N-am încotro, trebuie să vă a
mendez!
Titus Capacea îşi pierduse calmul, se înroşise
ia faţă, începuse să strige. Nimic din prestanţa
cu care pătrunsese în apartament nu mai rămă
sese. Cu ochii măriţi, cu cravata dată deoparte,
fluturînd hîritiile doveditoare, el se transformase
într-un vajnic apărător al ordinei publice.
ă
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Gică Badea îl privea surprins, 1ş1 scărpina din
cînd în cînd chelia, îşi freca nasul bine îngroşat
Ia capăt. Se vedea pus într-o mare încurcătură,
se gîndea îngrozit la amendă, căci mijloacele sale
băneşti n-ar fi suportat o asemenea încercare.
Trăia cam strîmtorat, se abandonase de mult bău
turii, fusese părăsit de nevastă şi chiar de prie
teni. Fugiseră toţi de el, îl părăsiseră tocmai acum
cînd ar fi trebuit să se bucure de o largă şi căl
duroasă înţelegere. Era un om nefericit, alcoolul
devenise pentru el un mod de a rezista oarecum
scurgerii timpului, acest timp care-l zdrobea cite
oda tă sub apăsarea lui. Perspectiva amenzii îl
îndemnă acum să descopere la iuţeală o metodă
eficace de a-şi salva cît de cît ultimele resurse
ale avutului.
- Recunosc, spuse el dintr-o dată, că am să
virşit o infracţiune, că merit o pedeapsă exem
plară. Am lipit, într-adevăr, afişele, am răspîndit
prin ele vestea că aş vinde nişte amintiri de fa
milie. Da, sînt un mare ticălos, un nemernic, aş
tept cu nerăbdare să suport riqorile legii, căci le
merit din plin. Am atentat la cele mai elementare
reguli de convieţuire socială, am pîngărit prive
liştea oraşului, am sluţit-o, m-am comportat ca
o canalie, ca un om de nimic, ca o lepădătură.
Funcţionarul întreprinderii comunale fu mirat
de neaşteptata ieşire a vinovatului, II văzu cum
se schimonoseşte, cum răcneşte şi cum se loveşte
cu pumnii în piept. Pe faţa lui roşie, buhăită, se
citeau semnele unei neîndoielnice suferinţe, ier
epitetele care şi le adresa erau impresionante. La
un moment dat se ridică, dădu ocol mesei, se
avîntă într-o cuvîntare făcîndu-şi propriul rechi
zitoriu.
- Merit să înfund puşcăria ! urlă Gică Bedea.
Puneţi-mă în lanţuri, aveţi tot dreptul.
- Nici aşa, nici aşa! se nelinişti Titus Ca
pacea, gîndindu-se că gazda ar putea săvîrşi un
act necugetat.
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Răcnetele individului se auzeau, desigur, prin
pereţii despărţitori. Riscul de a se compromite
stind aici sporea simţitor. li cam părea rău că
tntervenise, putea să intre într-o mare belea cu
acest alcoolic dezlănţuit.
- M-au părăsit toţi, m-au lăsat de izbelişte !
striga Gicu Badea. Iar acum, ca o culme a tuturor
necazurilor mele, voi fi amendat ! Amendează-mă,
ce mai stai?
După cîteva ciocănituri puternice în uşă, în ca
drul ei apăru un individ îndesat şi păros, purtînd
pijama şi tichie. Salută, înaintă, se aşeză pe un
scaun şi contemplă dszapr obetor scena. Se ve
dea, după trăsăturile lui, că fusese trezit din
somn.
- Ascultă, vecine! se adresă el lui Gicu Ba
dea. Din pricina dumitale eu şi toţi cei din jur
ne-am pierdut liniştea, somnul, putinţa de a ne
odihni. Ne-am hotărrt să-ţi f.acem o reclamaţie,
să cerem prin ea să te potoleşti sau să fii eva
cuat pur şi simplu. Ce dracu ! De cînd ai pus
afişele acelea nu mai avem linişte ! Mereu vin
aici feluriţi indivizi, mereu se aud răcnete. Şi
nici măcar n-ai reuşit să vinzi putregaiurile cu
oare te lauzi !
Gicu Badea îşi curmase discursul. Se ui,tă la
noul venit, nu-i venea să creadă că acesta îl lua
la rost. Trăise pînă acum în bună veclnătate cu
el şi cu ceilalţi din apropiere, Ameninţarea cu
reclamaţia îl luase prin surprindere, îl năucise.
Aşadar, şi vecinii urzeau cev,a împotriva lui,
şi ei îi doreau pieirea. Dacă se gîndea la intîm
plările ultimelor luni, viitorul lui prindea să se
contureze Limpede : plecarea soţiei, despărţirea
de cîţiva prieteni, amenda funcţionarului, recla
maţia colocatertlcr. Ce mai urma oare?
Sonerie sună prelung şi, ducîndu-se să des
chidă, Gicu Badea văzu în praqul uşii un individ
surîzător, cu obrajii rumeni şi dantura străluci
toare, purtînd straie bine îngrijite.
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- Vindeţi într-adevăr lucrurile acelea? întrebă
el. Mă numesc Popescu şi sînt mare amator de
vechituri.
Cumpărătorul strînse apoi mîinile celor pre
zenţi, luă loc pe un scaun şi ceru să i se arate
obiectele. Era ocupat, nu putea zăbovi prea mult.
Isi frecă mîinile, zimbi arătîndu-şi dinţii, se fră
mîntă pe scaun aşteptînd.
- Arată-i obiectele! zise vecinul. Poate că
aşa vom avea, în sftrsit, linişte.
- Da, arată-i obiectele! repetă Titus Capacea.
Odată vîndute, nu vom mai vedea stîlpii aco
periţi cu aceste mizerabile bucăţi de hîrtie.
Gicu Badea indică şifonierul şi scaunul, am
bele Iăcînd parte din garnitura sufrageriei. li
rugă apoi pe amatorul de vechituri să le cerce
teze cu băgare de seamă pentru a-şi da seama
de valoarea lor. Acesta pipăi uşile şifonierului,
picioarele scaunului, rămase o clipă pe gînduri,
ceru să i se spună preţul. Auzind cît pretindea
proprietarul, se sperie. Nu, nu se aşteptase la o
asemenea sumă, n-ar fi fost în stare să cheltu
iască atîţia bani ! Doar nu era delapidator, ca
să-şi permită astfel de extravaganţe !
Se mai aplecă o dată asupra scaunului, mîn
gîie iar şifonierul, clătină din cap arătînd că nu
este de acord cu preţul. Chiar eventualita,tea unei
tocmeli i se părea fără sens.
Gazda scoase dintr-un dulap două sticle cu
vin şi patru pahare. Ezită un moment, mai scoase
încă două sticle, invitîndu-şi oaspeţii să servească.
Oaspeţii refuzară la început, dar Gicu Badea stă
rui pînă cînd aceştia consimţiră.
Se făcură imediat aprecieri asupra vinului, ca
re provenea dintr-o cremă cunoscută. Vecinul
declară că frecventa cu plăcere crema aceea, îi
cunoştea personalul, iar Titus Ca,p,acea avea chiar
o rudă printre chelneri, unul Mitică. Mitică fiind
ştiut de toţi, se porniră să vorbească despre el ca
despre un om tare cumsecade.
c-ca
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Titus Capacea îşi reaminti de afişe, socotind
însă că nu e cazul să insiste asupra lor. Băuse
trei pahare cu vin, vinovatul era la urma urmei
un om sărman, stăpînit de patima alcoolului. unul
care trebuia să fie compătimit şi ajutat, nicidecum
înfundat. Pe de altă pante, poate că reuşea să
vîndă şifonierul şi scaunul, încheindu-se astfel
întreaga tevatură. Presupuse că şi vecinul în pi
jama gîndeşte la fel.
Da, vecinului părea să-i fi trecut supărer ea,
căci zimbea întreţinînd o uşoară conversaţie cu
ultimul venit :
- E mult, e mult prea mult pentru resursele
mele. Aş cumpăra şifonierul, dar suma este exa
gerată ...
Gicu Badea, care băuse mai mult decît cei
lalţi, se repezi la şifonier, îi deschise uşile şi
scoase I.a iveală o tavă metalică pe care zăceau
rămăşiţele unui serviciu de lichior. Serviciul era
alcătuit din trei pahare cu picior şi o sticlă pîn
tecoasă cu dop de. cristal.
- Poate cumpăraţi asta ! îi propuse el lui
Popescu. Este un serviciu preţios, primit moşte
nire din partea tatălui meu, care l-a primit de la
bunicul. Vechimea
acestora este foarte mare.
Cinci sute de lei cer pe ele ...
Popescu tresări vizibil. Se părea că preţurile
solicitate de gazdă produc asupra lui un efect
deosebit. Scutură cu hotărîre din cap, se opuse
ridicînd mîinile.
- Atunci cumpără ceva, pentru numele lui
Dumnezeu ! Nu vezi că sînt asaltat de datorii şi
de amenzi? Iată, dumnealui a venit să mă pedep
sească băneşte pentru afişele lipite pe stîlpii stră
zilor, iar dumnealui, ca reprezentant al Iocatari
lor, mă ameninţă cu evacuarea. Ce să fac? Slujbă
n-am, familie de asemenea, trăiesc de azi pe
mîine. Cumpără totuşi ceva, nu mă lăsa pradă
disperării, nu mă îndemna !,a săvîrşirea unei fă162

rădelegi, a unui furt. Pot chier să mă sinucid.
Un om încolţit de lipsuri e capabil să înfăptu
iască orice !
Cuvintele acestea emoţionară oarecum aduna
rea, mai ales că sticlele cu vin fuseseră golite.
Titus Capacea fu cel mai impresionat şi ca atare
declară că ar fi necesar să i se cumpere gazdei
un obiect Dacă puneau cu toţii, mînă de la mînă,
puteau încropi o sumă de bani spre a se cum
păra bunăoară scaunul.
- Ajutaţi-mă ! scînci iar gazda.
Scoaseră cu toţii cîte o bancnotă din buzu
riare şi realizară astfel suma pe care o înmînară
proprietarului. Proprietarul le oferi apoi scaunul,
dar nimeni nu dori să intre în posesia· lui.
- E prea vechi ! zise Popescu exprimind o
părere Ia care aderară imediat ceilalţi.
- Doar nu sînt cerşetor să-mi daţi bani din
milă ! strigă Gicu Badea.
Se iscă o discuţie furtunoasă, după care gazda
se oferi să cumpere vin de la bodegă din apro
piere. Fură de acord şi în curînd alte patru sti
cle se aflară pe masă.
Sosiră apoi şi alţi vecini care supăraţi dato
rită zgomotelor, acceptară să soarbă cite un pa
har cu vin, fapt care-i determină în cele din ur
mă să rămînă. Gicu Badea se repezi din nou la
bodegă revenind cu alte sticle, care sporiră în
sufleţirea. Titus Capacea şi Popescu se infierbîn,
taseră şi se îmbrăţişau cu dragoste într-un colţ,
gazda le declara dragoste veşnică vecinilor.
Cheful se sparse în zori cind încă bine dispus,
Gicu Badea lipi pe stîlpii cartierului o nouă serie
de afişe prin care-şi anunţa cumpărătorii, la fel
de patetic, cum că vinde absolut tot...

îN PETIT

Canapeaua pe care se aşezase domnul Sil
vestru era instalată într-un colţ al încăperii, lîngă
o sobă de teracotă în care ardea un foc vesel.
Mărunt de statură, chel, cu faţa ridată şi cu pri
viri lunecînd nesigure în jur, domnul Silvestru
arăta că nu se simte în apele sale, că reqretă din
toată inima această vizită atit de importentă to
tuşi. Se afla în oasa doamnei Filomela, o femeie
zdravănă şi voluminoasă, căuta din răsputeri să
fie cît mai guraliv, să încînte şi să cucerească
bunăvoinţa qazdei. Vorbise pînă acum neîntre
rupt, atacase felurite subiecte convenabile, îşi ex
pusese părerile în variate domenii, dar, după cum
constata, doamna Filomela nu părea să fie im
presionată de cele auzite.
Convorbirea începu să· lîncezească şi dom
nul Silvestru se frămîntă o vreme pe canapea cer
cetînd cu ochi critic interiorul. Constata, chiar de
la prima vedere, că interiorul era mobilat sără
căcios şi cu totul fără gust. O etajeră beteagă,
un şifonier avînd uşile strîmbe, două scaune cu
picioarele incerte, o masă lungă, pe care se afla
:1elipsita vază cu flori de celuloid, cam la acestea
se limitau piesele existente în odaie. Pereţii aco
periţi în întregime cu fotografii înrămate, într-un
colt zăcea neputincios un fotolii; de piele cu în
velitoarea pe jumătate sfîşiată.
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Doamna Filomela se mişca greoi printre aceste
lucruri, călcind zgomotos. şi şleampăt. Părea o
fiinţă rătăcită într-o casă străină, încît te aştep
tai din moment în moment să răstoarne sau să
sfărîme ceva. Domnul Silvestru o cercetase pînă
acum cu atenţie şi nu descoperise în ea nici o
urmă de frumuseţe, de drăgălăşenie măcar. Avea
chipul negricios, părul cu exaqerare ondulat, o
privire cruntă, mustăţi şi buze groase, aproape
vinete. Se putea deduce din această înfăţişare
unele apucături şi vizrtatorul bănui o anumită în
clinaţie către alcool şi bîrfă.
Ce-o fi găsit oare Popescu în această mata
hală? se întrebă el continuînd să zimbească şi să
vorbească despre ultimele filme care rulau în ci
nematografele din localitarte, despre viscolul care
se abătuse deunăzi, despre sloiurile care se scur
geau întruna pe fluviu. Poate doar bani ! îşi urmă
el şirul reflecţiilor, strecurînd ochiri iscoditoare
prin ungherele odăii.
Doamna Filomela arăta şi ea vădite semne de
plictiseală, încît domnul Silvestru socoti că sosise
clipa în care să dezvăluie adevăratul scop al vi
zitei sale, Tuşi scurt, înălţă capul său chel, clipi
mărunt şi se porni să înşire o seamă de conside
raţiuni generale asupra căsătoriei. Isi formulă pă
rerile scurt şi limpede, evită divagaţiile, recurse
doar la cîteva pilde menite a-i întări pe deplin
spusele. Nu uită să pomenească şi de însemnă
tatea mijlocitorilor, care sînt extrem de utili la
o anumită vîrstă candidaţilor la însurătoare. Işi
asumă întreaga răspundere în calitate de mijloci
tor, declarînd că este purtătorul unei solii senti
mentale generoase şi dezinteresate. Pomeni în sfîr
şit de numele lui Popescu, încercînd să surprin
dă reacţia gazdei. Şi cum pe chipul gazdei nu des
luşi nimic concludent, săvîrsi gafa de a mărtu
risi cum că Popescu se află în momentul acela
afară, în stradă şi că aşteaptă de acolo un răs
puns afirmativ.
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- Po;pescu ?I întrebă surprinsă doamna Filo
mela. Individul acela deşirat şi zdrenţăros, care lu
crează în port şi care-şi bea toată leafa?!
Domnul
Silvestru luă oavalereşte apărarea
amicului său şi preciză unele trăsături ale fizio
nomiei lui morale. In primul rînd Popescu nu lu
cra în port, ci într-un birou al unei întreprinderi
pentru valorificarea şi desfacerea zarz,avaturilor.
In al doilea rînd nu era un beţiv, nu se prăbu
şise încă în mocirlă. Popescu era un model de
bună purtare, un om plin de virtuţi, o persoană
asemănătoare poate marilor personalităţi ale an
tichităţii greco-romane. Viata lui fusese treqică,
avusese parte de multe suferinti, trecuse prin
dramatice situaţii, ajunsese la cincizeci de ani în
fruntînd eroic lipsuri, lovindu-se de duşmănia me
reu trează a semenilor. Popescu se prezenta deci
ca un bărbat vrednic de stimă şi nu ca un om
de nimic, cum înclinau să-l considere unii dintre
r ăufăcioşii lui concetăţeni.
Doamna Filomela căzu pe qînduri încreţindu-şi
mult fruntea, ţuguindu-şi buzele care deveniră de
data aceasta cu adevărat vinete. Era mai mult ca
sigur că-şi scormonea amirutirile, dorind să con
tureze întrucîtva persoana oandidatului la căsă
torie. Ochii ei se închiseră, cîtiva cîrlionţi se des
făcură rebeli şi-i căzură pe tîmple. Se înţelegea
limpede că e mistuită de o viziune lăuntrică şi
clipa fu, desigur, hotărîtoare.
·
Inbre timp, domnul Silvestru se gîndi la ami
cul său care tremura afară, în ger, aşteptind cu
sufletul la gură rezultatul întrevederii. lşi închi
pui axpr esia de încordare aşternută pe tata lui
famelică, ochii îndreptaţi către fereastră, straiele
jalnice pe care le purta, straie alcătuite dintr-un
surtuc învechit şi o pereche de pantalonl de pos
tav, tociţi, vărqati, care aduceau a pijame. Se
miră din nou de intenţia lui, ştiindu-l un burlac
convins acum, după cele trei căsătorii avute
cindva.
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- Nul spuse doamna Filomela izbind cu pum
nul în masă, Iăcînd să se cutremure vaza cu flori
de celuloid. Sînt o femeie onorabilă, şi nu mă pot
însoţi cu zarzevaqiul acela imbecilizat de alcool I
Domnul Silvestru nu fu surprins de această de
claratio cam dură şi se gîndi că sosise vremea
să-,şi anunţe amicul, potrivit înţelegerii, pri:ntr-un
semn făcut de la fereastră. Se ridică de pe canapea
şi vru să-şi ducă la capăt intenţia, dar doamna
Filomela îl opri cu un gest energic, poftindu-l să
se reaşeze.
- Dumneata, spuse ea cu un glas extrem de
îngroşat, te faci vinovat de atentat la pudoare.
Cum de ţi-ai luat misiunea aceasta ingrată de
mijlocitor, cum de ai acceptat să-l reprezinţi pe
nenorocitul acela? Oare sînt silită să inqhit in
sultele unor nelegiuiţi, ale unor ticăloşi, ale unor
netrebnici ? Sînrt o femeie singură, lipsită de spri
jin şi faptul îi determină pe unii să-mi dea tir
coale şi să-mi ceară mina, ca şi cum
treaba
aceasta ar fi cum nu se poate mai firească. Voi
cere protecţia autorităţilor, voi face apel Ia mi
liţie pentru a-mi apăria integritartea cor,porală şi
psihică.
- Dar, stimată doamnă, sări ca ars domnul
Silvestru, întrezărind fulgerător o anchetă şi nişte
amenzi contravenţionajo, n-am atentat cîtuşi de
puţin la bunele obiceiuri şi moravuri. Am venit
doar să vă fac o propunere onestă, în temeiul
unei cereri grave, serioase, sosită din partea unui
om dornic să-işi Irrtemeieze un cămin.
Doamne Filomela se mai linişti. Păşi apăsat
de la un capăt la altul el odăii, se uită la domnul
Silvestru cu silă, constată că acesta nu are veri
ghetă şi-l întrebă dacă e căsătorit. lntrebarea se
abătu pe neaşteptate asupre vizitatorului care
holbă ochii. Inghiţi în sec. Işi reveni însă repede,
recăpătlndu-sl calmul. Işi înălţă din nou fruntea,
tuşi scurt şi spuse :
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- Departe de mine gîndul însurătorii, iubită
doamnă! Sînt un om potolit, retras, un celibatar
convins!
- Trebuia să te însori de mult! spuse doamna
Pilomele energic şi reprobator. Ai îmbătrînit sin
gur şi faptul e ruşinos, scandalos. De ce nu mă
ceri dumneata în căsătorie?
Domnul Silvestru avu senzaţia că i-a căzut
un obiect greu pe creştetul capului. Zimbi pros
teşte, îşi încleştă mîinile una de alta, se uită în
neştire la vîrfurile pantofilor săi şi fu ispitit să
scoată un fluierat, asa cum obişnuia atunci cînd
se găsea într-o mare nedumerire sau încurcătură.
- Da, reluă doamna Filomela, dumneata tre
buia să-mi ceri mina şi nu imbecilul acela jegos
:şi fără o lescaie în buzunare.
- Dar, gîndiţi-vă că stă afară şi suportă din
greu gerul.
- Să stea şi să crape ! strigă ea crîncen. N-am
parte de bărbaţi mai acătării. Numai sărăntoci şi
lichele îmi dau tîrcoale. Pesemne că sînt bles
temată!
Doamna Filomela se trirrti pe un scaun, iz
bucni în plîns. Domnul Silvestru îşi pierdu cu de
săvirsire capul. Dacă se apropia de ea şi încerca
s-o liniştească, riscurile se arătau deosebit de
mari. Matahala putea să-l înşface şi să-l reţină
astfel pentru totdeauna acolo. Trebuia deci să
procedeze cu precauţie, să nu se tase impresio
nat de acest plins care părea să fie o farsă to
tuşi. Dacă părăsea încăperea, era şi mai grav,
gazda fiind capabilă, date fiind tumultoasele ei
trăiri suflerteşti, să strige şi să ceară ajutor pre
tinzînd că a fost violentată. Mai auzise el de ca
zuri a.semănătoare, aşa că cel mai înţelept lucru
era să nu întreprindă nici o acţiune deocamdată.
Gazda plîngea cu sughiţuri scutur indu-şi ume
rii largi. Cîrlionţii i se revănsară pe frunte şi pe
ceafă. Isi ascunsese faţa în palme, scaunul pe
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care şedea scîrtîia agonic, gata să se frîngă, mase
părea că se clatină şi ea în acelaşi ritm,
Cînd primul acces de jale se stinse, domnul
Silvestru găsi cu cale să vorbească folosind un
ton scăzut, o voce ştearsă, adecvată momentului.
- Sînt oricînd gata, spuse el delicat, să vă
înlesnesc ,o cunoştinţă settsfăcătoere, să vă pre
zint un bărbat de nădejde, un om înzestrat cu ne
numărate calităţi morale şi fizice.
- Morale mai ales ! se tîngui doamna.
- Da, morala. Un bărbat oare să corespundă
înaltelor şi îndreptăţitelor dumneavoastră preten
ţii. Cred că am şi găsit unul în persoana domnului
Ceapă. Da, sigur, domnul Ceapă mi-a vorbit des
pre acuta, despre imperioasa lui nevoie de a se
însura. Domnul Ceapă este un bărlbart admirebil,
matur, serios, econom şi încă în putere.
Doamna Filomela puse capăt plinsului şi înălţă
către domnul Silvestru o faţă pe oare nu se re
marca nici o urmă. de lacrimi. Avea ochii cern
înroşiţi, dar asta nu spunea nimic, nu dovedea
absolut nimic. Prin urmare plînsul ei fusese fals.
Dar, oricum, avea nişte priviri aprige, care-I bă
gară în sperieţi.
- Cine este acest domn Ceapă? Vorbeşte-mi
despre el!
- Domnul Ceapă, încercă Silvestru să-şi pre
zinte ficţiunea, este, cum să vă spun, tocmai ceea
ce vi se potriveşte dumneavoastră.
- Asta mi-am dorit întotdeauna.
Vizbtetoru! se ridică şi dădu să plece. Se retrase
către uşă şi se înclină de cîtev,a ori, făgăduind că
va veni însoţit de acel minunat domn Ceapă în
tr-o vizită, negreşit, săptămlna viitoare.
Ajuns grabnic în stradă, mijlocitorul se năpusti
esupre erborelut după care se ascunsese Popescu.
Fu întîmpinet cu vorbe grele, fu învinuit de pre
făcătorie, de mirşăvie, de cea mai crasă nesince
ritate.
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- T.rădătorule ! strigă domnul Popescu. M-ai
lăsat în frig şi ai încercat să te viri pe sub pielea
cotoroanţei!
Cu mare greutate domnul Silvestru îşi asigură
amicul cum că între el şi doamna Filomela nu avu
sese loc decît o discuţie şi nimic mai mult. Ii mai
aduse la cunoştinţă că nu dorea să se mărite cu el.
- Atunci s-o ia dracu ! înjură Popescu. Hai
să bem cinzeaca promisă, că mi-au degerat şi
creierii!
Se îndreptară către prima bodegă, domnul Sil
vestru primind în schimbul strădaniei sale matri
moniale un păhărel cu tescovină,

TAMADUIREA

Culiţă Mangîru, locatarul de la etajul 1, sca
ra B, apartamentul 6, scosese la iveală în ulti
ma vreme certe înclinaţii către viciu şi degradare.
Situaţia nu mai putea fi tolerată, se impuneau
măsuri cît mai qrebnice. fiindcă orice întîrziere a
tniţietivei ar fi fost fatală, ar fi dus la consecinţe
de-a dreptul dezastruoase.
Salvarea lui Culiţă Mangîru din ghearele cum
plitei deprinderi pe care o adoptase de curînd in
tra, evident, în atribuţiile 1111or colocatare bine
intenţionate, care vegheau cu străşnicie esupre
vieţii de bloc, îndeosebi asupra moravurilor în
stăpînite aici. Grupul acesta,
alcătuit din trei
membre entuziaste, dezbătu aşadar cazul locata
rului din apartamentul 6, scara B, etajul 1, ajun
gînd la concluzia că informaţiile culese îndreptă
ţeau în cel mai înalt qred luarea unor măsuri
prompte şi energice.
Informaţiile
oglindeau într-adevăr realitatea,
nefiind cîtuşi de puţin fanteziste. Manifestările lui
Culiţă Mangîru arătau limpede o pronunţată şi
condamnabilă apetenţă către consumul băuturilor
alcoolice. Fusese văzut clătinîndu-se pe picioare,
sosind tîrziu acasă, fredonînd melodii deşucheate.
Mai fusese văzut în compania unor indivizi cu în
făţisare dubioasă, de obicei prost îmbrăcaţi şi
nebărbieriţi, indivizi care-i frecventau curent easa.
Pe de al tă parte unii locatari ai blocului, nime1
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rindu-se în acelaşi lift cu Culită Mangîru, simţi
seră cum acesta duhnea a ţuică de prună.
Vecini de apartament ai celui aflat în primej
die constataseră şi ei o seamă de nereguli. Auzi
seră prin peretele despărţitor zgomote ce nu
puteau fi atribuite decît unui chef. Răcnetele şi
dialogurile violente se însoţeau cu risete şi stri
găte ce deveneau la un moment dat insuporta
bile.
Se părea că în apartamentul 6 al etajului 1
din scara B se mai petreceau şi alte lucruri repro
babile de vreme ce Petrana Marincea, o respec
tabilă pensionară, ocupanta unei garsoniere din
apropierea locuinţei beţivului, susţinea cu deplină
convingere că văzuse femei străine pe coridor.
Spusele Petranei Marincea nu puteau fi puse la
îndoială şi interogartoriul întreprins de grupul ce
lor trei paznice ale virtuţii asupra
venerabilei
bătrîne fu deosebit de rodnic.
Se iviră apoi şi alte semne ce trădau degra
darea locatarului, acesta fiind deseori văzut că
rînd bidoane şi damigene, sticle şi canistre de
toate categoriile. In ultimul timp, vasele acestee
îşi înmulţiseră apariţia, Culită Mangîru simţin
du-se pesemne fericirt în prezenta lor.
Dar faptul cel mai concludent şi mai neîn
doielnic se produsese săiptămîna trecută cînd, pradă unor impulsuri etilice,
Culită Mangîru se
apropiase de tînăra femeie de servici şi o ciupise.
Tînăra protestase indignată, îi adresase beţivanu
lui cîteva cuvinte menite a-l pune la punct, vrînd
chiar să-i pună în cap găleata cu care lucra pe
ooridor. Culită Mangîru încerca să o liniştească
şi s-o asigure de sinceritatea pornirilor sale, dar
tînăra, pe nume Sofica, prinse atunci să strige
şi să ceară ajutor. Se deschiseră imediat nenumă
rate uşi, apărură mulţi vecini care asistaseră
scandalizaţi la această dezagreabilă scenă.
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- Ce vă holbaţi aşa la mine? strigase beţivul
furios. Am cerut-o în căsătorie ! Aşa obişnuiesc
eu să cer mina cuiva, printr-o ciupitură !
Era limpede că gestul lui Culiţă Mangîru fu
sese de o qrosolănie fără margini. El alarmă şi
mai mult grupul celor trei femei, îndemnîndu-le
către o acţiune hotărîtă.
Culiţă Mangîru era un om scund, cam rotofei,
cu faţa blajină, ochi albaştri şi o gură deosebit
de cărnoasă. Lucra ca tehnicien la o întreprinde
re de salubritate publică, nu fusese încă însurat,
număra cam treizeci de ani. Nu se ştia prea bine
prin ce şcoli trecuse, dar se presupunea că ar
fi priceput în meserie şi harnic în orele de pro
gram. Pleca dis-de-dimineaţă către slujbă, în ciu
da exceselor de peste noapte, înfăţişarea lui do
vedind însă de fiecare dată că nu se odihnea
îndeajuns. Revenea acasă pe la ora patru, dor
mea, ieşea apoi în oraş de unde se înapoia foarte
tîrziu, însoţit invariabil de cite un amic îndoiel
nic, ca să continue în apartament cheful început
pesemne în vreo bodegă. Cheflii soseau uneori cu
fete, nişte tinere foarte colorat îmbrăcate şi nu
se mai ştia nimic ce se petrecea după aceea în
misteriosul apartament.
- Să stăm de vorbă cu el ! fu de părere Va
silice Mazăre, funcţionară la un magazin de ali
mentaţie publică, femeie voinică, văduvă, necon
tenit dornică să se păstreze în bloc o atmosferă
paşnică, dar mai ales morală.
Acestei păreri salutare i se alăturară imediat
celelalte două componente ale grupului : Anuţa
Patruchei şi Violeta Burlacu. Prima, vînzătoare
într-o librărie, era înaltă, slabă, dar nutrea ne
contenit grija ajutorării aproapelui. A doua, pen
sionară, fostă contabilă, corpolentă şi negricioa
să, era de asemenea animată de sentimentele cele
mai nobile fată de vecini şi locatari.
Culită Mangîru le primi cu o amabilitate ire
proşabilă atunci cînd îi bătură în uşă. Era îmbră173

cat cam lejer, doar cu un halat flenduros şi ne
spălat, nu se bărbierise de citeva zile, dar ges
turile sale curtenitoare compensau în mare mă
sură aceste neajunsuri.
- Luaţi loc, doamnele mele ! îşi pofti el vizita
toarele, indicînda-Ie cîteva scaune risipite prin su
fragerie. Dezordinea de aici o puteţi pune pe se-a
ma înaltelor mele frămîntări. Ştiţi, un om preocu
pat, copleşit de griji, nu prea are timp să-şi pună
ordine în jur, nu prea se apleacă asupra celor mă
runte, 'neînsemnete.
Domnea, într-adevăr, o mare dezordine în apar
tament, covoarele erau pătate şi năclăite, resturi
de mîncăruri zăceau pretutindeni prin farfurii, sti
cle şi sticluţe de toate formele se vede-au aruncate.
prin colţuri. Un part larg, acoperit cu o saltea
murdară, zăceau de-a valma haine şi lenjerie
bărbătească. Geamurile erau mate de praf, iar pe
reţii, cîndva tapetaţi. nu arătau nici o podoabă,
un singur tablou măcar.
Vizitatoarele fură profund mişcate de această
privelişte, căci aveau în faţă mărturie cea mai
elocventă a păcatelor în care se adîncise locata
rul. Poate că omul acesta se alcooliza din pri
ri ni grave, lipsindu-i bunăoară o femeie, o apro
piere sufletească, poate că tocmai singurătatea îl'
împingea către băutură. Se ghicea dealtfel după
chipul său obosit, după privirile lui tulburi cît
este de nefericit, cît de greu îndură mizerabila,
lui situaţie.
Vizitatoarele oftară aşadar toate odată şi se
uitară una la alta cu înţeles. Isi amintiră simul
tan de atitudinea lui Culiţă Mangîru faţă de So
fica şi oftară adînc încă o dată.
Am venit... începu Anuţa Patruchei încur-cată.
Ştiu de ce aţi venit! o întrerupse delicat
Culită Mangîru. Ştiu şi apreciez intenţia dum
neavoastră. Aflaţi, domniţele mele, că vă stimez,
c21 nutresc în adîncurile nebănuite ale inimii mele,
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suntăminta gingaşe, o largă recunoştinţă pentru
grija ce mi-o purtaţi.
Culiţă Mangîru îşi exprimă mai departe, fără
rezerve, admiraţta nemărginită pentru nişte femei
de treabă profund îngrijoraite de soarta lui.
- Să bem ceve ! propuse el. Am nişte li
chior ...
- Nu, se împotrivi Vasilica Mazăre, avem
lucruri serioase de discutat!
- Vom discuta, vom discuta ! Sînt copleşit
acum de prezenţa voastră ! declară cu emoţie gaz
da, umplînd patru pahare de masă cu lichior,
desfăcînd apoi un pachet cu ţigări fine.
Musafirele băură, aprinseră cite o ţigară şi as
cultară ampla expunere a nefericitului colocatar
care nu înceta să le caracterizeze în termenii cei
mai măgulitori, să le asemene, printre ,altele, cu
cele trei graţii, să le treacă în rîndurile făpturi
lor care-i doresc doar binele. Intre timp, mai um
plu paharele şi mai desfundă o sticlă.
- Dumneata bei cam mult ! remarcă dintr-o
dată Violeta Burlacu. Iţi distruqi astfel sănă:tateal
Culiţă Mangîru se grăbi să o asigure că să
nătatea lui nu mai avea nici o însemnătate. Im
bătrînise, nu-şi realizase idealurile, se ratase ne
întemeind măcar o familie. Şi clt de mult dorise
să ducă un trai exemplar, în afara alcoolului,
pe care-l ura, dar de care nu se putea lipsi! Nu
mai singurătatea era vinovată de starea lui de
plorebilă. Visase ani de-a rîndul la o fiinţă cu
care să păşească pe lungul drum al vieţii, o fiinţă
tandră, înteleqătoare.
Vizitetoarol» fură din nou tulburate, nu se
mai priviră una pe alta, duseră brusc paharele Ia
buze. Gindeau toate l1a fel, se remarca uşor după
trăsăturile lor crispate. Vasilica Mazăre se în
crurrtasa, Anuţa Patruchei şi Violeta Burlacu t,şi
îngustară· ochii. Fumau toate trei pe întrecute,
escultind cu nesaţ patetica cuvtntare, La răstim
puri scoteau cite un suspin.
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- Am venit totuşi aici! zise Anuţa Patru
chei cu glas stins.
- Sigur că da; o întrerupse gazda. Aţi venit
să mă salvaţi din strinsa îmbrăţişare a viciului.
Vedeţi însă, mă tem că e prea tîrziu. Unde este,
vă întreb, familia mea?
La aceste vorbe rostite cu atîta înflăcărată
disperare, Culiţă Mangiru ridică braţele. Faţa lui
dolofană exprima suferinţa, una din acele sufe
rinţe mari. de nevindecat. Ochii i se bulbucaseră,
părul îi cădea în neorînduială pe umeri. Duse pa
harul cu lichior la gură şi-l sorbi cu hotărîre, ca
pe un medioament foarte necesar stării sale su
fleteşti.
In momentul acela în apartament pătrunse un
individ ciolănos şi posomorit, purtînd nişte haine
boţite. Rămase în prag, îmbrăţişă dintr-o singură
privire adunarea, z îmbi posac, după care înaintă
şovăielnic.
- Vă recomand, zise gazda, pe Geo Bărdacă,
un prieten de suferinţă oare, oa şi mine, duce o
viaţă întunecată, plină de neplăceri. Este tot ne
însurat, refuzat şi alunqat de femei, socotit drept
beţiv, deşi, martor mi-e cerul, omul acesta bea
numai în silă şi numai în scopul alinării sufe
rinţelor, care-l rod, nemiloase. Ie loc, Geo, şi
toarnă-ţi în pahar !
- Totuşi, zise Anuţa Patruchei, singure că
sătorită din grup, ar fi bine să punem la punct
lucrurile.
- A pune la punct lucrurile, interveni Geo
Bărdacă, după ce-şi sorbi paharul, înseamnă a
nu mai avea nimic de făcut după aceea.
Cuvintele acesteia, de o necuprinsă adîncime,
produseră o deosebită impresie asupra femeilor.
Geo Bărdacă era fără îndoială un om interesant,
Îlil ciuda înfăţişării sale neîngrijite. Era pesemne
unul dintre acei bărbaţi care, nereuşind să-şi im
plinească destinul, găsise în băutură un mijloc de
uitare a neajunsurilor îndurate.
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- Şi cum vă spuneam! strigă Culiţă Mangîru
umplînd iar paharele, năzuinţa mea cărtre o viaţă

conjugală s-a lovit de numeroase oprelişti. Nu
toate femeile sînt înţelegătoare!
- Aşa e ! confirmă cu însufleţire Vasilica Ma
zăre.
- Cert este, reluă gazda, că am rămas bur
lac. Şi ce mult mi-ar fi plăcut să respir o atmos
feră intimă, de familie, să mă bucur de afec
ţiunea unei soţii iubitoare !
- Şi de prezenţa unor copii ! îi aminti Geo
Bărdacă emoţi.ronat.
- Da, de copii! strigă Culiţă Mangîru. De
co,pilaşi !
A111uţa Patruchei se ridică şi, sub pretextul că
e aşteptată de soţ, vru să se retragă. Dar toc
mai atunci se auzi soneria şi gazda, deschizînd
uşa, îl pofti în apartament pe însuşi soţul Anuţei,
un bărbat scund şi vînjos. Se făcură prezentările
se desrt:upă a treia sticlă cu lichior, băutură de
care firigiderul nu ducea lipsă.
- Aţi venit să mă salvaţi ! zise eproepe plîn
gînd Culită Mangîru. Vă mulţumesc din toată
inima, dragele mele ! Ietă că nu sînt chiar sin
gur, că în chiar blocul acesta se qăsesc inimi
simţitoare, oare bat pentru mine!
Geo Bărdacă deschise aparatul de radio şi o
melodie inundă brusc apartamentul. Era un tango
trist şi de demult, care se armoniza cu starea su
fletească a celor prezenţi.
Alite pahare fură qolite şi din nou umplute.
discuţiile cu privire la căsătorie stopară.
Se bău în continuare, se dansă, se înjgh.~ă
un cor, iar cind petrecerea se încheie, către ziuă,
Culiţă Mangîru înoă mai declara cit este de ne
Iericst, spre deplina aprobare a lui Geo Bărdacă.
Soţii Patruchei 'Plecaseră de mult, iar cele două
perechi rămaseră să dezbată pînă la ziuă.
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VISE DE MOMENT

De cum o văzu intrînd în atelier, Valerică Bă
,tăgui fu străbătut de un fior, îşi simţi tot sîngele
adunat în obraji, inima prinse să-i bată puternic.
"Spre a-şi ascunde tulburarea, se prefăcu preocu
pat, aplecîndu-se grabnic asupra unei serviete ce
se afla pe masa de lucru. Chipul său triunghiu1ar, cu pomeţii bine răsăriţi, devenise grav, im
·penetrabil. Răspunse morăcănos la salutul ce i
se adresase, continuînd să lucreze cu o crîncenă
'îndlr jire.
Dar prezenţa ei nu putea fi totuşi ignorată
'm ultă vreme. Abandonă deci servieta cu un gest
·de lehamite, oftă a nemulţumire şi, silindu-se să
se comporte cît mai profesional, o întrebă în
sfirsit ce doreşte.
- Aş vrea să-mi reparaţi poşeta aceasta ! zise
ea cu un qles care-i înmuie parcă genunchii. I
s-a defectat încuietoarea.
Valerioă Băţăgui apucă poşeta, o examină în
amntat, clătină îndelung din cap, după care Işi
.,pofiti cliente să se aşeze pe un scaun.
Clienta era, într-adevăr, răpitoare şi meşterul
-depunea sforţări supraomeneşti să n-o privească.
Brunetă, cu ochii de un albastru p.al, purtînd un
pardesiu bine strîns pe trup, cu părul bogat re
vărsat pe umeri, se înfăţişa ca o rară apariţie, ca
o fă/ptură neobisnuută, desprinsă dintr-un vis. Şe
dea lînqă fereastră, se uita în stradă, părea ne
răbdătoare, căci îşi examina mereu ceasul.
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Meşterul Băţăgui se apucă de lucru nu îna
inte de a-i atrage atenţia clientei că operaţia se
va prelungi o jumătate de ceas. Ar fi fost în stare
să lucreze la poşeta aceasta om în şir, zile şi
chiar săptămîni ! Apucă şurubelniţa pe care o
mînui distr at, puse mine pe un cuţit cu care, nu
ştiu ce să facă, recurse apoi fără nici un rost la
cleştele patent. Ii tremurau degetele, tr anspirase.
clar nu reuşea să pornească o con versa ţie. In min
tea sa răvăşită se căsca un gol imens, infricose
tor ...
Prinse să se învinuiască în gînd, să se bles
teme chiar pentru neputinţa sa de a intra în
vorbă cu femeile.
Timpul se scurgea repede, alarmant de repede„
iar el nu deschisese încă gura, îi pierise parcă,
graiul.
- E o vreme plăcută ! izbuti să îngaime in-.
roşindu-se pînă în vtrful urechilor.
- Da, aşa e ! confirmă ea. E bună mai ales.
pentru schi !
Pentru schi! Ehei, o staţiune de munte! Si
naia, Predeal ! Parcă o vedea zburînd pe deasu
pra- nămeţilor, în soare, ca o pasăre, ca o zînă t·
· Dar, se înţelegea de la sine, nu ar fi plecat·
într-acolo singură. O asemenea femeie nu putea,
fi niciodată singură, trebuind inevitabil să se bu
cure de permanenta ocrotire a unui partener. Iar
partenerul acela era desigur un bărbat atrăqător.
fermecător, înalt, atletic, cu slujbă sigură, bă
noasă, om pe picioarele lui, cu studiile încheiate,
nu ca el, Valerică Bătăqui, care, sfrijit şi gă~be
jit, nu reuşise să-şi termine măcar cursurile li
ceului seral. El, Valerică Băţăqui. o recunoştea,
era un individ usuretec, superficial şi fără tndo-.
ială nenorocos. Dar şi atelierul acesta, ghereta
aceasta nenorocită în care nimerise practicînd o
îndeletnicire atît de stupidă, exprima de minune
neşansa lui în viaţă. Ce meserie era oare şi asta,,
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să repari fermoare, mînere de geamantane şi
catarame?
- Vă place să schiaţi? cuteză el să o întrebe
cu un efort eroic.
- Da, în fiecare sîmbătă plec la munte. E
minunat!
Sigur că e minunat să porneşti săptămînal că
tre Sinaia sau Predeal, să te bucuri acolo de aer
curat, de luminoase privelişti!
Stăpinit de imagini răscolitoare, de gînduri
aprige care i se învălmăşeau în minte făa istov,
Valerică Băţăgui îşi înfipse şurubelniţa într-un
deget şi scoase un ţipăt de durere. Ea sări ime
diat de pe scaun şi ceru să i se arate rana. O
examină îngrijorată, fu de părere că ar fi nece
sare cîteve picături de alcool.
Alcool ? Nu existe în gheretă ! Se afla însă
alături o bodegă.
La îndemnurile ei se repezi către uşă, ajunse
în stradă şi dintr-un salt pătrunse vijelios în cir
ciumă unde ceru o „suită" de rachiu. Isi turnă un
strop pe tăietura sîngerîndă, restul îl sorbi sub
privirile barmanului.
- Am în atelier o clientă uluitoare! se lăudă
Valerică Băţăgui, după ce simţi cum îl cuprinde
euforia alcoolului.
Barmanul, un tip mătăhălos, îl cercetă cu bă
nuială. Servi cîteva pahare pline unor muşterii,
apoi se apropie de meşter şi-i ceru amănunte.
- Una brunetă, cu ochi albaştri, o minune !
exclamă înfierbîntat ei. Am şi intrat în vorbă cu
ea. Treaba e ca şi făcută I Plecăm împreună Ia
Sinaia să facem schi !
- Cred că nu eşti teafăr Ia minte! aprecie
barmanul, mîngîindu-şi obrajii lucioşi.
Valerică Băţăgui înghiţi observaţia. Părăsi cu
un aer ofensat bodega şi reveni în atelier.
- Intr-o clipă e gata I o asigură el pe clientă,
aşezîndu-se oftînd la masa de lucru.
ă
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Incepu să lucreze zorit, reflectind între timp
asupra situaţiei. Ce făptură aleasă se afla în
preajma lui şi ce cadru mizerabil oferea atelierul!
In încăperea întunecoasă, plină cu rafturi strîmbe
şi mese putrede, se vedeau împrăştiate pretutin
deni felurite lucruri aduse aici pentru a fi repa
rate : umbrele zdrenţuite, valize nimicite, serviete
sfîşiate, raniţe şi rucsacuri găurite. Intr-un colt,
zăcea o ladă cu nisip în care fuseseră aruncate
mucuri de ţigări, pichetul de incendiu care va
să zică. Intr-alt colţ se desluşea un butoi meta
lic unsuros, ceva inform, pur şi simplu oribil. Pe
deasupra,
atîrnarte de grinzi, se vedeau nişte
frînghii al căror rost nu putea fi înţeles dar care
participau prin prezente lor la mizeria generală.
Mirosea a clei, a pap şi a vopsele, scîndurile po
delelor erau pline de gunoaie ...
Işi aminti că toate
cererile sale înaintate
preşedintelui cooperativei, cereri prin care soli
citase renovarea cocioabei, rămăseseră fără nici
un rezultat. Datorită acelui preşedinte, unul Răs
toacă, se vedea pus acum într-o groaznică infe
rioritarte.
Dar ce să-i mai spună, totuşi, clientei?
- Nu ştiu să schiez ! mărturisi el.
Ea îl examină uşor surprinsă.
- Păcat ! îi zise. Ar trebui să ştii. Eşti încă
tînăr.
II socotea deci tînăr, semn bun ! Pesemne că
observase vioiciunea cu care muncea, mişcările
sale repezi, chipul care, oricum, nu i se vestejise
<le-a binelea ...
Dar trebuia, trebuia negreşit să prelungească
reparaţia, să o prelungească cu. orice risc. Cine
ştie? Intlmplări fericirte se petreceau la tot pa
sul, cărţile şi filmele dovedind necontenit că oa
menii se pot apropia unii de alţii într-un mod
absolut neprevăzut. Ce ar fi fost bunăoară ca
această făptură să-l îndrăgească pe neaşteptate,
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fulgerător? Un simplu schimb de vorbe, o întîl-
nire, o excursie La munte şi gata, se înfiripa şi
se consolida legătura !
Le. fereastră apărură însă două chipuri, al bar
manului şi al unui beţivan pesemne ale căror ex
presii trădau o aprigă curiozite.te. Faptul îl um
plu de indignare pe Valerică Băţăgui, care le făcu.
semne disperate inoportunilor, cerindu-le să se·
îndepărteze.
- Voi lipsi un moment ! zise el misterios.
Părăsi qhereta, dădu fuga pînă la bodegă În
care, intrînd, îi ceru barmanului încă un pahar cu
rachiu.
- Nu v-a poftit nimeni să mă asistaţi ! se
răsti el la barman, după ce sorbi dintr-o dată pa
harul.
- Lasă, nu te mai şifona, am vrut şi noi s-o ve
dem! zise barmanul spre aprobarea individului,
care privise odată cu. el pe fereastră, unul că
runt şi zbîrcit, Ei, cum mai merge?
- Am dat-o qata ! zise meşterul. AJD. impre
sia că ne vom căsători !
Revenind în gheretă, păşi ferm pe podele, se
instală la masa de lucru şi începu să se ocupe
grav de poşetă. Mînuia sculele tot anapoda, se
schimonosea oa de durere, i se părea că demon
tase un mecanism complicat. Desprinsese de mult
încuietoarea şi acum se străduia să o repună la,
locul ei, dar degetele refuzau cu încăpăţinare
să-l asculte.
Trebuia, trebuia cu orice preţ să reia conver
saţia.
- E un atelier cam neplăcut! se pomeni el
că spune ca pentru a-şi cere scuze.
Ea îşi exprimă convingerea că atelierul acesta
nu va avea o existenţă prea lungă, urmind să fie.
pesemne înlocuit cu un altul modern, bine dotat.
Previziunea se bucură de aprobarea lui entu
ziastă. Da, fusese înştiinţat că i se va încredinţa
un nou atelier, unul luminos, utilat cum se cu182

vine. Ei şi atunci, odată instalat în atelierul acela,
viaţa lui ar fi fost cu totul alta ! In primul rînd
şi-ar termina liceul, s-ar înscrie epoi le facultate,
s-ar însura. Insurătoarea era pentru el extrem de
importantă.
- Planurâle dumitale sînt vrednice de laudă !
-aprecie ea. Dar ctt mai durează reparaţia ?
- Intr-un minut e gata !
Aşadar, planurile lui erau lăudabile ! Suna,
-evident, ca o incurajare, oa o inrvicatie. Şi, în
culmea fericirii, părăsi din nou ghereta, ajunse
înaintea barmanului cerindu-i încă un pahar cu
rachiu.
Intre timp, vestea cuceririi lui se răspîndise
în toată cîrciuma şi o mulţime de inşi prinseră
-să-I asalteze cu întrebările, Se afla în centrul a
tenţiei, ere chiar felicirtat.
Mai bău o cinzeacă şi făcu cale întoarsă, nu
tnainte de a le cere chefliilor să nu se mai apro
pie cumva de fereastra atelierului.
- M-aş însura chiar acum I zise el cu glas tre
murător, după ce se reaşeză la masă.
Avea ochii strălucitori, părul răvăşit şi se ve
-dea că nu reuşea să-şi stăplnească emoţia. Incepu
să vorbească precipitat, să declare că bucuros
şi-ar petrece sfîrşitul săptăminii la Sinaia. Ce
dacă nu ştia să schieze ? Urma să înveţe ! O bună
profesoară l-ar fi deprins cu lunecuşul pe zăpadă.
Şi, spunînd acestea, prinse să ridă.
Clienta îl cercetă intrigată. Se ridică de pe
scaun şi veni înaintea lui. Bătăqui o aştepta tul
burat, ţinînd strtns în mîini poşeta.
- Dar văd că n-ai făcut nimic pînă acum I
remarcă ea. Scap trenul, ce naiba !
- Nu-i nimic! zise Valerică Bătăqui. Simt şi
alte trenuri. E poate mai nimerit să luăm un tren
-de seară.
- Cum adică, să luăm ?
- Păi...
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Şi meşterul în tinse mîinile sale şovăielnice
către clientă. Era transfigurat, nu mai ţinea sea
ma de cheflii care se adunaseră la fereastră şi
care .priveeu lacom scena. Faţa i se luminase de
un zîmbet larg, pomeţii îi ieşiseră şi mai mult
în afară.
Dar clienta îi smulse poşeta din mîini şi-l lovi
cu ea în cap, după care ieşi pierzîndu-se în mul
ţimea sir ăzii.
Mai tîrziu, în bodegă, Valerică Băţăgui, sor
bind cîteva 'cinzeci, le mănturisi chefliilor că se
certase cu iubjta lui.
Reveni în gheretă şi se pătrunse de silă vă
zind-o cît este de murdară şi de dărăpănată. In
minte îi răsări din nou figura grăsană a lui Răs
toacă, preşedintele cooperativei şi se simţi co
tropit de o furie oarbă. Datorită nepăsării lui ra
tase o mare şansă. Oare aşa urma să trăiască şi
de azi inairste, să sufere eşec după eşec, umi
linţă după umilinţă? De ce-i era atăt de potriv
nică soarta, de ce-l urmăreau
întruna qhinioa
nele?!
Se uită săJ:batec la cocioaba în care se afla,
îi veni să-i dea foc. Se auzi însă chemat de che
flii şi reveni ebătut în bodegă.

CLANDESTIN

Nedelcu vui mina în buzunarul din dreapta al
!ha.i.nei şi fu nedumerit. Căută apoi în buzunarul
din stînga, se pipăi la piept, scoase în sfîrşit
portmoneul scormonind vreme îndelungată, dar tot
fără nici un rezultat. 11 cuprinse brusc neliniştea.
Rămase un răstimp nemişcat, chibzui asupra si
tuaţiei, îşi propuse să reia operaţia de la capăt.
Prinse să-şi întoarcă pe dos buzunarele. să le
cerceteze febril conţinutul. Işi dădu seama într-un
iîrziu că biletul de călătorie nu se află asupra
sa. Şi doar îl ţinuse în mînă pînă mai adineaori !
Isi aminti de servietă pe care o deschise imediat,
-cercetînd-o cu înfrigurare. li cam tremaru mii
nile. iar în urechi simţea
un vuiet
stăruitor.
-Gîndul că ar putea fi socotit călător clandestin
îl umplea de snaimă. Nu, nu era posibil să p-ardă
biletul evident că acesta se afla pe undeva, la
'îndemînă !
Se retrase pe o banchetă lăturalnică, îndă
rătul unui şir de lăzi, începu să deşerte încă o
<lată conţinutul fiecărui buzunar în parte. Scoase
la iveală o mulţime de fleacuri oare-I incomodau,
dar la care nu renunţa de fel : cheiţe, radiere,
capete de creioane, un şiret, doi nasturi. Pontmo
neul fu din nou cercetat. In el dădu, cum se a.ş
tepta, peste aceleaşi hîrţoage răpciugoase, peste
felurite certificate şi adeverinţe care de mult nu
mai foloseau la ceva. Mai dădu peste o reţetă
medicală a unei mătuşi, peste nişte chitanţe de
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la plata energiei electrice, în cele din urmă peste,
buletinul de identntate, singurul act care-şi avea
raţiunea de a fi.
Biletul de călătorie însă nu ere nicăieri, dis
păruse fără urmă. Se înfricoşă dintr-o dată, păli,
pe chipul său blond şi ridat aşternindu-se o ex
presie năucă. Era doar un om corect, nu călăto
rise niciodată pe ascuns, nutrise şi nutrea o re
ală repulsie pentru călătorii clandestini. Chiar tî
năr fiind, nu se urcase niciodată în tren sau în
vapor fără a scoate bilet. Colegii săi de şcoală,
folosiseră felurite şiretlicuri pentru a înşela con
trolorii, recurseseră la procedee oare-I făcuseră.
să roşească şi să se înspăimînte. Dar acum, acum
nu mai era tînăr, ci un om serios, grav, mai ales.
corect.
Ce era de făcut? Vaporul se pusese în mis
oare, casa de bilete se închisese, în curînd avea,
să-şi facă apariţie controlorul care urma să-l des
copere fără doar şi poate ...
Reîncepu înverşuna ta percheziţie. Rledeschise
portmoneul reîntîlnind hîrţoaqele netrebnice ca
ro-si băteau parcă joc de el, răsturnă conţinutul·
servietei în poale, căutînd prin pijama şi prin
instrumentele de bărbierit, prinse să-şi pipăie
căptuşeala pardesiului şi a hainei. Il cuprinse dis
perarea. Isi imagină lesne figura severă a contro
lorului, privirile lui grele aţintite asupra sa, tonul'
dispretuitor cu care trebuia să i se adreseze.
Urma să răspundă unor întrebări penibile şi să se
facă astfel de rîs înaintea tuturor călătorilor. I
se încheia apoi un proces verbal de contraventie
şi lumea din jur 1-m fi privit ca pe un răufăcă
tor, lumea, inclusiv Felicia. o tînără pentru care
nutrea un anume ataşament
şi care
se
aflai,
pe vas. Gîndul că se va face de rîs în fata ei îl'
îngrozi. O clipă fu ispitit să escaladeze copastia
şi să s2 arunce în valuri pentru a evita catas
trofa ce se apropia.
In vreme ce se frăminta nemaiştiind cum să<
iasă din cumplita încurcătură, privirile i se opriră
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.asupra unui chip cunoscut, un chip rumen şi Iăl
-cos, cu doi ochi mici străpunqători, cu o gură
largă, ce zîmbea batjocorutor. Il cunoştea pe in
<livid, se numea Ciurcă, îi fusese dintotdeauna
nesuferit, avusese cu el chiar un schimb de cu
vinte într-o berărie.
- Ai feştelit-o ! zise Ciurcă,
apr opiindu-se
cu acelaşi rînjet nesuferirt.
Nedelcu încercă să împrumute un aer nepă
.sător. Se arătă mai întîi mirat, schiţă un surîs, dar
sforţările sale nu avură darul să-l convingă pe
celălalt, care zise brutal :
- Degeaba te prefaci, pe mine nu mă duci
cu una, cu două ! Ai pierdut biletul şi în curind
vei da socoteală pentru această faptă, vei plăti
o amendă. Dar nu atît amenda te înspăimîntă,
-cît ideea că te vei compromite în faţa atîtor cu
noscuţi. Ce-ai zice să te torn, să chem controlo
rul?
- Nu.. să nu faci asta ! striqă Nedelcu, nă
dăjduind că va -izbuti să treacă totuşi neobser
vat de controlor.
Ciurcă îl examină tăcut, pe îndelete, prinse
să fredoneze un cîntec vesel. Contemplă apoi pri
veliştea ce se desfăşura de o parte şi de alta a
vasului.
Străbăteau intr-edevăr un ţinut plin de farmec .
'Malurile îrrupădurrite se învăluiau treptat de um
bra înserării. Deasupra bălţilor îndepărtate soa
rele cobora roşietic, apele fluviului se întindeau
liniştite reflectînd un cer vast, un calm desăvir
-sit părea că se lăsase asupra împrejurimilor.
- Frumoase locuri ! aprecie Ciurcă. Păcat însă
.că nu toţi sint în stare să le guste cum se cuvine
farmecul. O mulţime de şicane sluţesc viaţa noas
tră, ne împiedică să savurăm uneori clipe cu ade
văret înălţătoare. Aşadar, nu vrei să anunţ con
trolorul. Bine ! Dar atunci ce vei face ?
- Mă vioi ascunde pe undeva !
- Aşa?! Interesant! Sînt sigur că te-ai gîndit
la closet ! Toţi neghiobii recurg la acest mijloc,
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fiind bineînţeles descoperiţi. Prumos ţi-ar sta, om
serios, onorabil, să te ascunzi acolo !
Nedelcu nu era capabil să găsească altă solu
ţie, Şedea ghemuit, cu umerii căzuţi, privea din
cînd în cînd salonul cu călători, o vedea pe Fe
licia şi tresărea dureros, închipuindu-şi acea sce
nă dramatică cu controlorul. II remarcă şi pe con
trolor, un tînăr brunet, cu mustăcioară, care
începuse să cearră politicos biletele,
- A sosit vremea să-mi cumperi tăcerea ! zise
oftînd Ciurcă.
- Cum aşa ? nu înţelese Nedelcu,
- Foarte bine ! Dacă nu· vrei să te denunţ,
îmi vei oferi chiar acum o masă Ia bufet Toate
se plătesc pe lumea asta, toarte, pînă la ultima
centimă. Sper că vei fi de acord să oferi unui om
discret o cină substanţială.
Contrariat, Nedelcu făcu ochii mari. Simţi brusc
nevoia de a riposta violent, de a pălmui obrazul
şantajistului, obraz ironic, care i se oferea parcă.
Isi înfrînă însă pornirea, dindu-si seama la timp
de cumplita împrejurare în care se afla. N-avu în
cotro, se declară de acord cu propunerea. se ridi
că de pe banchetă odată cu Ciurcă. Străbătură
un hol., coborîr o scară, ajunseră la un mic bar
în care cîtiva consumatori ciocneau pahare dis
cutînd îrutre ei. La una din mese petrecea un grup
numeros care-l întimpină cu însufleţire pe Ciurcă.
- Sînt prietenii mei ! preciză Ciurcă. Se cu
vine să le oferi şi lor o gustare măcar.
Nedelcu făcu comanda, plăti şi se retrase clo
cotind de mînie. Fusese tras pe sfoară într-un mod
inadmisibil, fusese lovit fără milă în demnitatea
lui de om corect Trebuia să cîntărească totuşi
lucid situati a, să nu se lase în voia sentimente
lor.
Ajuns în hol, se sprijini de un perete spre
a-şi mai trage sufletul. Prin minte începură să-i
treacă nişte strataqeme ciudate. Isi propuse mai
întîi să se ascundă în sala maşinilor, apoi într-o
mică magazie pe care o remarcase adineaori. Se
ă
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gîndi să se vîre printre lăzile îngrămădite pe pun
tea inferioară sau chiar într-un butoi ce se afla
acolo.
Dintr-o dată îi veni ideea de a se preface bol
nav, de a leşina bunăoară. Bolnavilor şi muribun
zilor nu li se puteau cere legitimaţii de călăto
rie. Da, să se prăbuşească chiar aici, pe hol şi
să adune astfel în jurul său o mulţime de curioşi,
de oameni săritori.
Dar Felicia? Ce părere şi-ar face despre el
văz îndu-I prăbuşit pe podele? Ar crede că e be
ţiv sau epileptic!
Totuşi, ce soluţie ar fi fost mai nimerită? Să
încerce oare să-i explice conerolorului
cum că
pierduse biletul, să-i facă poate un semn cu ochiul,
dindu-i de înţeles că ar dori să-l mituiască? Dar
dacă individul nu era miternic şi dădea astfel de
o belea şi mai mare ?
- Prietenii mei vor o sticlă de Murfatlar ! zise
Ciurcă, apăr îndu-i în Iată,
Nedelcu reveni la bar, plăti, răstimp în care
Ciurcă îl asigură de bunele lui intenţii. Erau doar
oameni, trebuiau să se ajute la nevoie. Putea,
desiqur, să-l ascundă de privirile controlorului,
cunoştea bine toate tainiţele vasului căci călăto
rise deseori cu el. Exista pe undeva o încăpere
destinată adăpostirii feluritelor
echipamente de·
navigaţie, una situată la prova. Locul era exce
lent, un adevărat ascunziş pentru cei aflaţi în
difficultate.
Dar pentru a-l conduce pînă acolo,
se cuvenea să mai plătească o sticlă cu vin. Riscu
rile erau riscuri, ce mai !
- Şi două ! se oferi Nerdelcu.
- Atunci, haide !
Şi Ciurcă îl conduse pe nişte coridoare înguste,
îl sili să urce şi să coboare numeroase scări şi scă
ri te, vorbindu-i între timp, pe un ton plin de reproş,
despre greşeala pe care o săvîrşea tăinuind un
contravenient. Numai' inima lui generoasă, adînc
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rstmtttoare la suferinţele semenilor, ii indemna la

un asemenea gest potrivnic principiilor după care
se călăuzea. După opinia lui contravenienţii tre
buiau să fie pedepsiţi exemplar spre a li se stîrpi
specia.
- Căci e sigur că nu ţi-ai cumpărat bilet !
zise el. Te cunosc bine. Te dai drept om serios,
dar în fond eşti un cotcar, un coţcar îndărătnic
şi perfid. Cine ştie ce escrocherii făptuieşti şi în
-cadrul slujbei !
Nedelcu suportă eroic aceste insulte, Păşea
·grăbit pe coridoare, nu dorea altceva decât să
ajungă cit mai repede la
magazia
salvatoare.
Ajunseră înaintea unei uşi.
- Nu înţeleg de ce te ajut, ce coardă vibrea-ză în mine, cum de particip la această nelegiuire ! se plînse Ciurcă, înoercînd să deschidă uşa.
Dar uşa nu se deschise, deşi fu scuturată cu
putere, împinsă de dteva ori cu umărul.
- Ai încurcat-o rău de tot! N-am ce să-ţi fac I
Ai ghinion! Uşa aceasta reprezenta unica dumi
tale şansă. Acum nu-ţi rămine decît să te pre
zinţi înaintea controlorului pentru a-ţi cere ierta
re. S-ar putea să găseş,ti înţelegere, dar mă cam
îndoiesc. Controlorul e un om sever şi neîndu
plecet, îi pedepseşte pe cei fără bilet cu mare
asprime.
Şi Ciurcă începu să prezinte procedeele con
trolorului faţă de călătorii frauduloşi. Călătorea
doar frecvent cu vasul acesta, asistase la nenu
mărate scene. Contravenienţii erau mai întîi m
troduşi într-o încăpere strîmtă, fără ferestre, unde
rămîneau complet dezbrăcaţi pînă la sfîrşitul că
lătoriei. Din cînd în cînd se arunca apă rece peste
ei. Li se încredinţa într-un tirziu un halat, erau
scoşi de către doi marinari, introduşi intr-unul
din saloanele vasului şi judecaţi înaintea tutu
ror pasaqerilor. Amenda c~ li se aplica era un
fleac pe lîngă judecate propr iu-z isă, judeca tă u'l:90

militoare, degradantă. Judecător era, în situaties
aceasta, comandantul vasului.
Nu e posibil ! strigă Nedelcu. Metodele
astea încalcă orice normă umanirtară I
- Ce tot vorbeşti de norme umanitere ! Pe·
un vapor domnesc alte legi, legi foarte dure. Am.
văzut cu ochii mei contravenienţi loviţi cu pum
nii şi cu palmele de pasaqeri. Ştii, cetăţenii cin-
sti ţi nu tolerează incorectitudini, adoptă în a-se
menea cazuri atitudini deosebit de ferme.
- Ce să Iac, ce să mai fac oare ?
- Ei, se pare că ai avut noroc! oftă Ciurcă ..
Vasul .a ajuns la destinaţie.
Intr-adevăr, vasul intra în port, Prin hublouri.
se vedeau farul, cheiurile, debarcaderul. Se auzi
şi sirena.
Apoi zqomotul motoarelor descrescu
simţitor.
Ieşiră pe punte, unde se despărţiră. Nedelcu,
coborînd pasarela, adoptă o ţinută calmă, nepăsă
toare. Ajunse pe mal şi răsuflă uşurat. Vîrî nu
se ştie cum mîna într-un buzunar a,l vestei şi dădu.
peste bilet. II scoase şi-l rupse în bucăţi.
- A fost o călătorie interesantă ! zise Ciurcă,
apăr înd alături de el. Oricum, ar fi fost mai bine
să fi plăiti1t amenda decît să te sperii de cele pe
care ţi le-am Indruqat. Dar ce să-i faci, toate se
plătesc pe lumea asta!
Lui Nedelcu îi veni să-l strîngă de gît, dar o
văzu pe Felicie şi se linişti imediat.

FANTELE

Micşunel Popescu, bărbat încă tînăr, dar cam
firav şi cam adus de spate, cu chipul îngust şi,
părul rărit la tîmple, porni hotărît către marele
restaurant „Europa ". Pusese pe sine hainele cele
mai bune, adică un costum de culoare maron,
cumpărat de curînd, pantofii de lac, o cravată de
mătase în carouri. Se bărbierise cu grijă, se piep
tănase cu infinită atenţie, se parfum.ase cu deli
cateţe. Inamta pe trotuarul umezit, privea me
lancolic frunzele ce se desprindeau din arbori
lăsind să-i treacă prin minte un şuvoi neîntrerupt
de qlnduri.
O surdă nemulţumire sălăşluia în inima lui.
Sosise toamna, se încheiase un nou sezon, sta
ţiunea se golise aproape de turişti, iar el, urmă
rit de ghinioane şi neşanse, rămăsese tot singur.
Sforţările depuse pentru a se apropia de o fată
se dovediseră absolut zadarnice. Zilele se scurse
seră astfel chinuitoare, pline de speranţe şi dez
amăgiri, dar fără nici un folos în cele din urmă.
Aleasa pe care o visase de atîtea ori nu se ară
ta, încercările de a o descoperi şi de a-i vorbi
măcar nu duseseră la nici un rezultat. Şi doar nu
stătuse de pomană, folosise
numeroase metode
pentru a-şi atinge rîvnitul scop. Se adresase mul
tor tinere pe stradă, pe plajă, în restaurante. Nici
vorbă însă de succesul mult asteptet. Fetele, ului
tor de atrăgătoare, îi întorseseră spatele punîn
du-1 mereu într-o situaţie neplăcută.
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De data aceasta era însă ferm decis să între
prindă o acţiune hotărîtoaro. Nu mai avea de ce
să aştepta, sosea iarna, insuccesele îl făceau ri
dicol în proprii lui ochi.
Pătrunse în resteurant, îşi alese o masă, se
aşeză aruncînd o largă privire în jur. Cea mai
mare parte a meselor era ocupată de oameni
vîrstnici, sosiţi desiqur pentru a-şi îngriji bete
şugurile. Nici vorbă de tineret, de tinere mai ales.
Se întunecă la chip, avu impresia că nimerise în
tr-un sanatoriu.
E drept, se întîmplase să vadă aici şi făpturi
vrednice de luare aminte, făpturi care-i treziseră
un mare interes. Dar sezonul turistic se sfîrşise,
concediile şi vaoanţele de asemenea, starea aceas
ta de lucruri fiind aşadar explicabilă.
Chemă ospătare, îi ceru lista de bucate, o des
chise şi se adînci într-o lectură cu care se fami
liarizase, care nu-i mai pricinuia nici o plăcere.
Cercetă totuşi felurimea mîncărurilor şi a băutu
rilor, cîntăr i şi preţurile, vru să-şi eleaqă ceva..
dar nu fu în stare. Aşeză lista alături şi ceru o
sticlă cu vin. I se turnă în pahar, sorbi o înghiţi
tură, după care aruncă din nou priviri nemulţu
mite în jur. Se socotea pur şi simplu insultat că
nu zăreşte măcar o tinăr pe undeva, insultat şi
batjocorit de o soartă haină, amarnică.
Da, trebuia să fie mai întreprinzător, mai in
genios ! Dar ce procedeu să
folosească totuşi
pentru a face o cucerim? Cu sine se în:tîmpla
ceva ciudat, de neînţeles. Doar nu era un ţînc, un
timid, ci un bărbat în toată firea, cu slujbă si
gură şi bună, cu înfăţişarea interesantă, manierat,
cultivat, caipa biJ deci să se apropie
de cineva.
Alţii se descurcau de minune în această privinţă.
Colegii de birou istorlseau păţanii uluttoare, in
credibile, aventuri nemeipomenbte cu turiste de
cele mai multe ori răpitoare. Cum naiba făceau,
ce mijloace de seducţie foloseau? Auzea întruna
felurite întîmplări care-l răscoleau, îl puneau pe
ă
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Iriqăr i, tntnsttadu-I de moarte. Cutare a cucerit
o blondă, cutare a devenit într-o singură seară
partenerul intim al unei brunete. Altcineva a cu
cerit o studentă, o aotrită, o doctoriţă, o arhitectă
şi aşa mai depante, la nesfîrşit. Abundau păţa
niile cu turiste străine, cu fete sosite aici din
toate colţurile lumii anume parcă pentru a cu
noaste pe funcţionairii instituţiei sale. Numai el
rămăsese deoparte, nu se bucurase de farmecele
cuiva, numai el fusese umilit de această neferi
cită conjunctură. I s-ar fi adus vina că aspira prea
departe, dar cum să nu aspiri cind trăieşti într-o
staţiune plină de atîtea ispite ! Colegele sale nu
prezentau nici un interes, le cunoştea bine, nu
corespundeau gusturilor, pretenţiilor pe care le
cultiva de atita vreme.
Mai sorbi un pahar şi cercetă iar sala care în
cepuse să se aglomereze. Sosea oare momentul
hotărîtor? Pe la mesele din apropiere se aşezară
feluriţi oameni. Examină foarte
atent chipurile
femeHor, le găsi cam anoste, dacă nu cumva cam
vulgare. Ochii îi căzută asupra unei tinere, tre
sări, se uttă lung la ea, simţindu-se brusc înviorat.
Sorbi paharul pînă la fund, îşi aprinse o ţigară.
Deci nu era chiar nenorocos, sansele păreau să-i
surîdă !
Era plăcută tînăra. Brunetă, cu ochi cenuşii,
vioale, îmbr ăcată cu o rochie scurtă de culoare
stacojie. Vorbea şi rîdea dovedind o vervă care-i
amuza pe cei doi parteneri vîrstnicl, bărbat şi fe
meie, părinţii ei pesemne. La aceeaşi masă şe
dea şi un tinerel ce părea să-i fie frate. Iată aşa
dar o familie reunită în oadrul cinei, o familie de
turişti străini, după cum presupunea,
o familie
nespus de interesantă. La masa aceea însă doar ea,
tînăra, strălucea, prodncind o deosebită impresie.
Micşunel Popescu sorbi încă un pahar, îşi
aprinse o nouă ţigară şi începu să-şi închipuie
cum se apropie de fată, cum o cunoaşte şi cum
e primit în mijlocul acelei familii. Trebuia, bine
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înţeles, s-o invite la dans pentru a realiza legă
tura. După dans, ar fi urmart: prezentările, s-ar fi
aşezat La masa lor şi ar fi conversat plăcut cu,
toată lumea de acolo. O nouă invirt:aţie la dans
trebuia să cimenteze o prietenie de durată. Dis
cuţia cu părinţii s-ar fi prelungit apoi pină după
miezul nopţii, însoţită de coniacuri fine şi şam
panie, In sfîrşit, părinţii şi fratele fertei se re
trăgeau, rămînea astfel singur cu ea. S-ar fi plim
bat evident pe malul mării, şi-ar fi vorbit cite şi
mai cite. In final se producea inevitabilul, adică
îmbrăţişarea menirtă a pecetlui comuniunea sim
ţămintelor lor.
Mai sorbi un pahar, se ridică, se îndreptă spre
masă şi, înclinîndu-se, ceru permisiunea de a
dansa cu domnişoara. Patru chipuri mirate se în
toarseră către el. Era privit cu nedumerire, şedea
înaintea lor ca înaintea unor examinatori. Tăce
rea se prelungise penibil, devenea cumplită.
- Nu dansăm ! zise bărbatul vîrstnic. N-avem
obiceiul ăsta !
Se înapoie la masa lui cu certitudinea că e
privit de întreaga sală. Ii fu necesar un lung răs
timrp pentru a-şi reveni şi pentru a depăşi difi
cultatea momentului. Noroc că orchestra atrăsese
o mulţime de persoane pe ringul de dans, aten
ţia tuturora întreptîndu-se într-acolo. Comandă
încă o sticlă, sorbi două pahare unul după altul,
deschise în neşrt:ire Iiste de bucate, o citi cu o
rîvnă ieşirt:ă din comun.
Nu-i nimic ! Fusese refuzat şi-atîta tot ! De ce
să-şi facă inimă rea pentru un fapt obişnuit în
definitiv? Venise în restaurant hotărît să-şi în
cerce şansele şi un eşec nu însemna neapărat o
înfrîngere.
Naiba să-i ia, cu familia lor cu tot ! Nişte îa
cuiati ! Adică de ce să nu danseze ?
Spre mare,a lui încîntare în restaurant apărură
şi alte tinere, însoţite invariabil de tineri, care
luară loc la cîteva mese, unii chiar în preajma
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sa. Bătrini! turişti începură să se retragă şi at
mosfera dobindi un cu tortul alt conţinut. Orches
tra se dezlântuise într-o avalanşă de melodii tu
rnulituo,ase, dansatorii topăiau nebuneşte pe ,ring,
semn sigur că sear,a devenea cu adevărat plăcută.
Ospătarii zoreau pe la mese, chipurile mesenilor
exprimau buna dispoz ibie, se petrecea în slirşit
aşa cum trebuiau să petreacă nişte turişri veri!ba
bili, sosiţi în staţiune pentru destindere şi pentru
nimic altceva.
Remercă o blondă înaltă, purtind pantaloni
alibi. Prinse să-i arunce ocheade, să-i adreseze
chiar zîmbete. Blonda nu reacţiona însă la apelu
rile lui, se vedea limpede că e ebsoroită de pre
zenţa partenerului ei, un tip atletic, cu părul tă
iait scurt. Preia bine ! Nu făcea să se amestece
într-o leqătură trainică, deşi individul, prin fizio
nomia lui, se arăta nepotrivit acestei blonde atît
de atrăqătoare.
Observă la o altă masă o tinorică plinuţă, care
rîdea ascuţit. Prinse să o fixeze stăruitor, i se
păru că fart,a nu rămâne indiferen:tă la manifes
tările lui. Luă brusc hotărîree de a o invita la
dans şi, golind ultimul pahar, se ridică, ajunse la
masa ei, o podtl către ring. Masa, fiind alcătuită
din mulţi participanţi, apariţie lui stîrni rumoare.
Se auziră citeva glume, fata scutură din cap în
semn de refuz, iar Micşunel fu nevoit să se îna
poieze la locul său şi să-şi rumege încă o dată
înfrîngerea.
Se simţea parcă lovit în moalele capului, sîn
gele îi năvălise în obraji, se ana evident în aten
ţia întregii săli. La masa pe care tocmai o pără
sise izbucni un uries hohot de rîs, Făceau desigur
haz pe seama lui. Cine naiba îl îndemnase să se
poarte astfel, de ce n'u se stăpînise la timp ? Dar
nu, n-avea de gînd să bată în retragere ! Sosise
aici hotărît să întreprindă ceva, să facă o cunoş
tinţă, să se apropie de o fată. I se cuvenea, ca
altora, un dram de noroc, avea şi el dreptul să
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se distreze, să nu r ămină mai prejos decît cole
gii şi amăcii. Nu era mai puţin înzestr.at decît ei,
dimpotrivă !
Surprinse privirea îngrijorată a ospătarei ca
re-l servea, o tinără înaltă, cu ochi căprui. O
chemă şi-i ceru răspicat coniac. Aceasta, oarecum
neliniştită, îi aduse comanda, turnîndu-i şi un pa
har cu sifon. Mioşunel se uită la ea şi ridică din
umeri.
Reluă invesdiqatiile, îşi îndreptă în cele din
urmă atenţia asupra a două femei pe care Ie so
coti pe măsura pretenţiilor sale. Erau mai în
virstă decîrt fiţele acelea simandicoese, ID1ai so
bru îmbrăoate, dar cam viodent fardate. Purtau
numeroase bîjuterii, brăţări, mărgele şi cercei.
Veniseră pesemne singure în staţiune. dornice de
o aventură. Da, acestea şi nu mucoasele pe care
le rîvnise Ie început corespundeeu înclinetiilor
sale ! Prinse aşadar să aţlntească asupra lor pri
viri cît mai erzătoere. Se aflau în apropierea sa,
îl despărţeau doar două mese de ele. UJ1Ja avea
oahii verzi-cenuşii, purtînd o rochie de culoare
neagră, cealaltă, cu gene lunqi şi păr bogart, ere
tmorăcată cu o bluză şi o fustă bine mulate pe
trup. II cuprinse o poftă nebună de a le vorbi şi
se ridică înfătisîndu-se înaintea lor. Ceru permi
siunea de a se aşeza, i se îngădui, începu să se
prezinte, să facă o scurtă descriere a persoanei
sale, să le arate cine este, cu oe se ocupă.
Se pomeni la un moment dat că filozofează,
că le îndeamnă să nu-şi piardă vremea. Trebuiau
negreşit să se dietreze. Sosiseră în staţiune pen
tru a se bucura de o vacanţă şi nu pentru a re
fuza plăcerile.
- Gam idiot ! se adresă cea cu ochii verzi
cenuşii prietenei sale, referindu-se fără îndoială
la el.
- Idiot şi infatuat ! completă cealaltă cu de
plină convingere.
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Vru să reia expunerea, dar i se ceru să plece
imediat de la masă. Nu se ridică de pe scaun,
stărui prosteş:te, apoi cea cu ochii verzi-cenuşii
solicită ajutorul unui ospătar oare, sosind în fugă,
îl rugă să se ridice şi să le lase pe doamne în
pace. Figura chelnerului exprima o certă neîndu
plecare, avea chi:ar ceva sălbetec în ea. Trebui
să revină înaintea paharului său cu coniac pe
care-l sorbi dintr-o înghiţitură. Comandă altul
şi se adînci cu durere în sine însuşi, rătăcind
printre qîndunile ce i se îmbulzeau furioase în
cap.
De ce, de ce toate asteia? Era oare blestemat
să îmghi,tă mereu umllinti, să fie refuzat şi alun
g,at, să joace un rol atît de careqhios ? De ce nu
reuşea să facă măcar o cucerire de scurtă du
rată, să întreţină o simplă conversaţie? S-ar fi
mulţumit cu atîta, nu mai pretindea altceva. Ce
însemna toată această răceală, această vrăjmăşie,
această desconsider,are? Avea nevoie de o apro
piere, de o afecţiune, de simpatie cuive. Oare
trebuia să rămînă mereu singur, în afara lumii,
Itpsit de căldura cuiva? Acum, în clipa aceasta,
îi era necesar un suflet căruia să i se adreseze,
nu se mai qîndea la aventuri ci doar· la un scurt
schimb de cuvinte.
Mai ceru un coniac şi, în vreme ce ospătăriţa
îi turna sifonul, o apucă de încheietura mîinii.
Aceasta se arătă foarte surprinsă şi dădu să se
retragă. El se încăpătină să o reţină şi începu
să-i sp'ună că i-ar place să o întilneescă şi să-i
vorbească. O remaroase de mult, ţinea să-i facă
o seamă de mărturisiri importante.
Femeia îl ascultă împietrită, apoi se smulse
din strinsoare şi aler,gă undeva, către har. Apăru
grabnic şeful de sală, pe care-l cunoştea.
- Se poate, nea Micşunel ?! îi zise acesta cu
reproş. Eşti om în toată firea şi te ţii de prostii I
Te roq să părăseşti imediat localul !
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Fu nevoit să plătească nota, se ridică şi porni
nesigur către ieşire. Pierduse ultima şansă, se
înapoia acasă învins, i se dovedise încă o dată
că e lipsit de noroc sau de aptitudinea cuceririlor.
Străbătu holul, trecu pe lîngă garderobă şi o văzu
pe fata de acolo. Se opri în faţa ei şi începu să-i
vorbească cu aprmdere, intinztnd mîinile, Fare îl
privea speriată, arăta pesemne groaznic, dar ce
îrusemnătart:e mai avea? Trebui să-i dezvăluie
.simtămintele care clocoteau năpraznice în el, tre
buia să se descătuşeze măcar astfel. Ii spuse că
o iubeşte, că nu poate trăi fără ea. Pata chemă
portarul care cu mare greutate îl smulse de acolo
şi-l călăuzi către stradă.
Merse o vreme calm pe pavajul umezit al <tro
tuarului. Vremea se tăcuse oam friguroasă, vi
trinele aburite ale maqazinelor dovedeau asta.
Bulevardul era pustiu, arareori se ivea cîte un
automobil. Frunzele cădeau trist din ramuri. ma
rea se auzea vuind în depărtare, hotelurile şi vi
lele erau întunecate. Mergea ţeapăn, silindu-se
să uite ultimele impresii, se simţea totuşi mai
singur şi mai abandonat ca oricînd.
Se întîlni cu un grup de lucrătoare de La în
treprinderea comunală, care măturau strade, mî
nuind măturile şi ttmurile sporăvăind necontenit.
Cîte una rîdea zgomortos, întregul grup se mişca
încet, părea că vîsleste.
Se apropie de una dinrtre măturătoare, o apucă
de umeri şi prinse să-i dezvăluie draqostea lui.
O îmbrăţişă în ciuda unei puternice împotriviri.
Femeia izbuti să se îndepărr!:eze şi colegele ei îl
înconjurară numaidecît. Simţi cum e lovit cu tîr
nurile şi ocărît.
Primea loviturile Iuqărit de femei pe străzile
pustii.

VIZITA

Drumul pină la spitalul de boli contagioase era
oam lung, Ilie Rapiţă îşi dădea seama. Trebuia
să străbată mai întîi cartierul de miazăzi al o
raşului, să urce un deal înalt, apoi să ocolească
nişte terenuri virane pe care se depozitau gu
noaie şi fia.re vechi, Soarele de august dogorea
puternic, iar praful stîrnit de vinturi te oroea,
La toate aceste neajunsuri se adăuga oboseala
pe care o resimţea după o zi de muncă, dorinţa
de a zăbovi în pat pînă după asfinţitul soarelui,
de a sorbi la nesfîrşid băuturi reci, scoase din
frigider. Ilie Rapiţă stătu astfel în cumpănă, ne
ştiind ce hotărîre să ia. Dădu deoparte perdeaua
unei ferestro, privi afară, văzu nişte ramuri de
pom care se clătinau, zările învolburate de colb,
oftă şi se decise în cele din urmă s-o pornească
spre spital. Oricum, acolo se afla internat un om,
şeful lui şi nu se cuvenea, în calitate de om şi
de subaltern, să-şi neqlijeze marea obliqaţie de
a-l vizita.
Oftînd pentru a doua oară, îi aduse La cunoş
tinţă soţiei că va trebui să plece. Ii dezvălui tot
odată temerile sale în leqătură cu o eventuală
insolaţie, o preveni asupra faptului că va întîr
zia. Se îmbrăcă încet, punînd pe sine straie cit
mai subţiri, luă cu sine două batiste, îşi adăposti
creştetul cu o pălărie de pai, după care părăsi
locuinţa cu o expresie îndurer ată şi solemnă aş
ternută pe chipul său dolofan.
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Arşiţa alungase trecătorii de pe străzi oople
şind întreg oraşul. Totul în jurul lui Ilie Rapiţă
părea opărit, pleoştit, pirjolit, Căldura se revărsa
necontenit din văzduh în valuri ucigătoare. O
grăzile erau pustii, ferestrele caselor aveau sto
rurile trase, nu se zărea pe nicăieri nici urmă de
suflare omenească.
Ilie Rapiţă înainta pe străzi cu un aer de con
damnat, căutînd umbra zaplazurilor, a zidurilor,
a pomilor. Se oprea la răstimpuri, îşi trăgea ră
sunarea ştergîndu-şi de pe fa:ţă transpir.aţla, fă
cindu-şi vint cu un ziar împăturit pe oare nu ui
tase să-l ia cu sine. Merqea încet, cu spatele în
covoiat, cu ochii aţintiţi în pămint, chibzuind grav
esupra itinerarului, alegînd străzile cele mai drep
te şi cele mai adăpostite de necruţătoarele raze
ale soarelui.
Ajunse cu mare qreutate la bodega „Mioriţa",
i1I1tră în local şi ceru cu glas stins, suferind, o
sticlă cu bere, sorbindu-i conţinutul dintr-o sin
gură inghiţirt:ură. Se aşeză pe un scaun, la o ma
să, îşi aprinse o ţigară şi privi în jur. Nu se
afla nimeni în local, doar barmanul şedea pleoş
tit linqă rafturile sale.
- Cald, domnule ! zise Ilie Rapiţă, cerind altă
sticlă.
- Cald! încuviinţă barmanul, fără nici un
chef de vorbă.
Ilie Rapiţă simţi o răcoare plăcurt:ă venind de
la un ventilator instalet în apropierea sa. Bucu
ros ar fi rămas un ceas, două în această bodegă
binecuvîntată, aidoma unei oaze în mâjlocul unui
deşert arzător. Berea era rece, desfăaa gîtlejul,
în jurul lui stăruia o linişte odihnitoare. Isi aminti
însă de şef şi-l năpădi un simtămînt de revoltă
din pricina caznelor pe care le îndura pentru el.
Se gîndi la mutra mare, pătretă, La aerele lui de
om superior, la dispoziţiile severe pe care le dă
dea în dreapta şi în stî:nga subalternilor săi. Pe
unii îi sancţionase, pe alţii îi retrogradase, nenu201

măreţi salariaţi îşi luaseră transferul din pricina
acestui individ neînţelegător, neînduplecat, rău
tăcios şi inqîmfat.
Şi totuşi trebuia să-i facă vizita, să se pre
zinte înaintea lui, să se prefacă îngrijorat de
starea sănărtăţii acestula, să-şi exprime într-un
fel compătimirea. Mai mult, era obligat să-i ducă
ceva, un pachet care să conţină dulciuri, fructe,
ciocolată şi dracu mai ştie ce.
Îşi aminti de această obligaţie şi tresări. Ui
tase cu totul de ea. Oare ce să-i ducă şefului,
căci a te prezenta la spital cu mîna goală în
semna fără doar şi poate a săvirşi o necuviinţă,
a încălca nişte reguli elementare. Cum de nu se
qîndise la 'un lucru aitit de important?
Privi spre rafturile barului, cercetă galantarul,
dar nu văzu în el decît o bucată de caşcaval un
suroasă, pe jumătate topită de căldură. Se uită
pe fereastră sperînd că va da cu ochii de un
chioşc cu răcoritoare ori de unul cu fructe, dar
nu văzu decît o stradă întortocheată, care se
pierdea pe undeva, înapoia unui pîlc de copaci. ,
- Nu cumva ai nişte portocale ? îl întrebă el
pe barman.
- Nu ţinem aşa ceva !
- Dar nişte mere, poete Ulll baton de ciocolată, o pungă cu bomboane?
Barmanul ridică din umeri şi nu mai scoase
o vorbă. Se mărgini să-şi privească muşteriul în
silă, ca pe o fiinţă extrem de incomodă şi de ener
vantă.
Ilie Rapiţă mai ceru o sticlă cu bere şi în
cercă din nou să intre în vorbă cu barmanul.
Vorbi de una, de ahta, se apucă la un moment
dat să istorisească o anecdotă, nişte păţanii din
tinereţe. Constatind că nu e ascultat se umplu de
silă, îşi aprinse o nouă ţiga~ă şi prinse să re
flecteze iar asupra şefului.
Nu încăpea nici o îndoială că acest şef era
un individ nesuferit. Chiar şi pe el îl sancţionase
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-anul trecut pentru o măruntă neglijenţă. 11 che
.mase în biroul său, îi vorbise de sus, îi atrăsese
. atenţia asupra greşelii înştiinţîndu-I că i se va
reţine din leafă. Cu acest prilej individul îi ex
pusese principiile sale prevenindu-l că e un om
-drept, că nu îngăduie nici o abatere de la litera
instrucţiunilor ...
Acum se afLa la spital bolnav de hepatită, iar
tnstructiunile şedeau în rafturi fără să-l poată
-ajuta într-un fel. Pesemne că-l ajunseseră bles
temele celor sancţionaţi !
Şi totuşi, în ciuda acestor incidente, se cuve
nea să-l vadă, să se arate preocupat de stare-a
.se, să-i ureze însănătoşire grabnică. Nu se ştie
niciodată ce surprize purteau aduce asemenea ges
turi, astfel de vizite, Air fi fost posibil să cîştige
simpatia acestui şef, să se bucure de bunăvoinţa
lui. Nu, nu săvîrşea un păcat vizitîndu-1.
Plăti consumaţia şi plecă. II izbi afară aceeaşi
-arşiţă nimicitoare. Grăbi pasul, se strecură de-a
lungul unor ziduri, trecu pe dinaintea unei bi
.serici, a unei mori, urcă o pantă, simţind că în
cepe să gîfîie. Se opri la umibra unor salcîmi ca
re foşneau. Se stirnise vintul, în curind urma să
se ridice praful. Vînturile după-amiezelor de vară
erau amarnice,
se năpusteau asupra oraşului
-aducînd cu ele o tristeţe apăsătoare, o melanco
lie care strecura în suflete simtămîntul zădărni
-ciei, al neputinţei.
Zări la poalele dealului o siluetă pipernicită
-oare urca în grabă spre el. Privi cu atenţie şi-l
recunoscu pe Diliu, colegul său. Se bucură că-l
vede astfel. Mai mult ca sigur că şi Diliu se în
drepta către spital, tocmai el care-şi dădea ifose
de om inflexibil, şi care nu odată îl caracterizase
pe şef drept un imbecil, declarjnd că înaintea lui
nu se v,a pleca niciodată.
Mitică Diliu înainta prudent, căutînd cu tot
dinadinsul umbra, aplecindu-şi mult spinarea, ră
-suflînd din greu. Indura şi el aceleaşi cazne, nu-
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mai fiindcă doma să se pună bine, desigur, pe
lîngă şef. PeseIDJJ.1e că avea de gînd să-i ceară e>
înlesnire mai marelui său, poate un spor la sa
lariu, poate chiar postul lui Ionescu, care s~
transferase la altă întreprindere.
Ajuns în culmea dealului, Mutică Diliu dădu
cu ochii de Ilie Rapiţă şi se arătă neplăcut sur
prins. Bolborosi un salut, rămase o clipă descum
pănit, apoi întinse o ruină asudată colegului său.
Cald ! remarcă el într-o doară.
Cald! aprobă Ilie Rapiţă, ştergîndu-şi frun
tea şi ceafa cu o batistă care se îmbibase de·
transpiraţie.
Porniră amîndoi pe o stradă care se intindee
pustie înaintea lor. Vintul îşi sporise puterile ri
dicind nori de praf în văzduhul încins. In depă,r
tări, peste cîmpurile arse, se desluşeau nişte dru
meaguri şerrpuind printre dealuri domoale dezgo
lite de orice vegetaţie.
Ajunseră în dreptul altei bodegi, ultima eta
pă a drumului înainte de spital, Intrară şi cerură
amindoi bere. Se priviră în adîncul ochilor, sor
biră cu nesaţ halbele, apoi se aşezară pe scaune
şi ontară.
I
- Oricum, trebuia să-i facem vizita aste !
începu Mitică Diliu dorind parcă să-şi motiveze
prezenţa. Este şi el om la urma urmei, un om
bolnav. In Iate bolii dispar duşmăniile, animozi
tăţile, dispar orice considerente personale.
- Da, e om! înrtări Ilie Rapiţă, cerînd încă
un rînd. Ca subalterni se cuvine să ne interesăm
de starea lui, să aflăm cum se simte, să-i dorim
o însănătoşire cît mai grabnică. Poate că nici nu
va rezista maladiei, poate că nu va muri şi, dacă
nu-l vedem ne facem vinovaţi de o mare greşea
lă.
- Aaaa ! Rezistă, rezistă ! Are o constituţie
robustă, e ca un taur. Nu-l poate doborî o boală
atît de simplă.
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Ilie Rapiţă îşi văzu de halba lui, bău pe în
-delete, linqindu-şi buzele de spumă. Işi închipui
cam ce schimbări ar urma să se petreacă în bi
rouri, dacă ar fi murit şelful. Cineva trebuia să-i
ia locul, în felul acesta întreaga ierarhie trebuind
să sufere unele modificări. Fiecare post devenea
oarecum expus trensformărilor ! îşi dezvălui gîn
durile.
Iar Di.liu începu imediat să rostească felurite
presupuneri, care de care mai îndrăzneţe. Se în
sufleţiră amindoi iar discuţia deveni exrt:rem de
aprinsă.
- Botezatu
va trece la aprovizionare, iar
Calciu va fi numi,t şef de secţie mai mult ca si
gur. Furdui va lua în primire biroul comercial.
Cristescu via primi numirea în postul lui Bote
zatu ! zise plin de vioiciune, dînd din mîini, Mi
tică Diliu.
Ilie Rapiţă fu de altă părere în privinţa
schimbărilor ce urmau să se producă. Pomeni
alte nume, lansă alte ipoteze.
Şi astfel se scurse o jumătate de ceas, răs
timp în care comandară alte trei rînduri de halbe.
- Vorbim degeaba ! zise Mitică Diliu. Şeful
,e un om rezistent, E drept, cam traqe la măsea,
dar o face totuşi cu măsură, Are şanse s-o mai
ducă, In fond e un om cumsecade şi, dacă ştii
cum să-l iei, al tău e. In primul rînd să nu-1 con
trazici, să-l aprobi intru totul, să te declari de
acord cu el în orioare chestiune.
- Nimic nu e sigur pe lumea asta ! reflectă
Ilie Rapiţă. Toate lucrurile, toate vieţuitoarele
sînt supuse pieirii şi nu înţeleg de ce tocmai şe
ful să facă excepţie de la regula asta .
Se mai scurse o jumătate de ceas şi convor
birea dobîndi o neaşteptată adîncime. Se filozofă
în final asupra sorţii, a surprizelor ei, asupra bo
lilor care încă nu au fost înfrînte. Prin feres
trele bodegii se vedeau nori albi de colb, pomi
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îndoindu-se pînă la pămînt în bătaia vîntului care
nu mai contenea.
Ilie Rapiţă socoti în sinea lui că nu are nici
un rost să se lupte cu vremea aceasta potriv-I
nică, dacă şeful lui nu avea şanse de supravie
ţuire. Numai cînd se gîndea la căldura de afară,
la praful înecăcios şi la străzile pustii ii pierea
orice chef de drum. Chipul său exprima acum ne
mulţumirea. n privea în tăcere pe domnul Diliu
care trecea pesemne prin aceleaşi stări de spirit,
Pe de altă parte, dacă intrau într-un spital de
contagioşi, nu riscau oare să se îmbolnăvească ?- Ce-ar fi s-o lăsăm baltă ! spuse Ilie Ra
piţă. Vîntul acesta nu e tocmai prielnic ! Şi-apoi
spitalele astea de boli contaqioase, ,,Cum să
spun?!
- Da, ai dreptate ! Dar dacă pierdem astfel
nişte şanse ? Dacă alţi colegi ai noştri vor avea·
proasta inspiraţie de a face vizita înaintea noas
tră?
Ilie Rapiţă tresări. Privind pe fereastră îl văzu
pe Vasile Butcă, achizitorul de materiale, care
se opintea din greu să ajungă la bodegă. De la
distanţă acest personaj părea aproape sferic, lăsa
impresia că se rostogoleşte pe trotuar.
Cînd intră în bodegă şi dădu cu ochii de cei
doi, se arătă întrucîtva stînjenit, le strînse mîinile
în tăcere şi se aşeză la masa lor, cerind o halbă
de bere. Pe faţa lui învăpăiată se prelingeau bro
boane mari de sudoare.
- Ce se aude? întrebă Vasile Butcă plin de
euri orzi tate.
- Ne îndreptăm şi noi către spital ! zise Ilie
Rapiţă. Tocmai stăteam la îndoială, discutam asu
pra oportunităţii acestui drum.
- Aţi înnebunit! îşi arătă surprinderea Vasile
Butcă. O asemenea ocazie trebuie să fie Iructi
flcată, stoarsă de toate avantajele ei. Oare cum
aţi fi vrut să vă puneţi bine pe lingă şef? Eu,
unul, mă duc, mă duc, chiar dacă voi fi nevort
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să înfrunt toate stihiile. Adică ce, sînt mai prost
decît Ionescu şi decît Popescu?
- Ce-i cu Ionescu şi cu Popescu ? dori să
afle Mitică Diliu speriat.
- Au pornit şi ei către spital! lămuri Vasile
Butcă. Au luat-o pe partea cealaltă. Ba nu, uite-i
că vin spre noi.
In cîrciumă pătrunseră două fapturi deşirate
şi gălbejite, greu de deosebit. Purtau straie ase
mănătoare şi, după cum se ştia, lucrau în acelaşi
birou. Ionescu şi Popescu, prieteni din copilărie,
fuseseră colegi ai aceleiaşi şcoli, păşiseră împre
ună prin toate etapele vieţii, se căsătoriseră în
acelaşi timp. O deosebire exista totuşi între ei.
Popescu avea un salariu mai mare decit Ionescu,
diferenţa fiind de cinci lei.
- Aaaa ! exclamă satisfăcut chipurile Ilie
Rapiţă.
Cei doi prieteni se apropiară de
masă, se
aşezară pe scaune şi declarară că au socotit de
datoria lor să-l viziteze pe şef. Băură şi ei bere,
se arătară îngrijoraţi de sănătatea mai marelui
lor, dar se vedea limpede că altceva îi frămîntă.
- Se îngroaşe rîndurile noastre !
constată
Ilie Rapi tă.
Discuţie se purtă asupra evenimentului care-i
reunise aici. Se făcură felurite presupuneri cu pri
vire la boala de care suferea cel internat. Ospă
tarul aducea mereu noi halbe de bere rece.
Se însera şi vintul sufla cu puteri sporite. De
sigur să ora vizitelor trecuse, că nu mai avea
nici un rost să urce dealul _pe care se afla spi
talul.
Ilie Rapiţă fu de părere să încerce cu toţii
să-l vadă pe şef în următoarea zi de vizită, fi
xînd ca loc de întîlnire aceeaşi bodegă.
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GLUMA

- Acesta este unchiul Iorda:n ! zise Dumitriţa,
logodnica, indicînd un bărbat robust, cu trăsături
severe, încremenit pe fotografia îngălbenită de
vreme. A fost un om vrednic, s-a zbătut eroic
spre a-şi întreţine Iernilia. Din păcate a sfîrsit in
trînd la răcoare, Condamnarea de cinci ani a
ispăşit-o în întreqime, nerămînînd dator peniten
ciarului nici măcar o singură zi.
Simion, logodnicul, tresări uşor. Simţi cum îl
străbate o vagă nelinişte. Strînse din buzele sale
groase, privi în continuare chipul întunecat al
puşcăriaşului fără a îndrăzni să facă vreo re
marcă.
Intre timp Dumitriţa, volubilă,
scuturmdu-si
întruna părul castaniu, îl prezenta mai departe
pe unchiul Iordan, îi scotea în relief nenumărate
însuşiri. Din spusele ei reieşea că detenţia celui
din fotografie ar constitui încoronarea unei vieţi
deosebit de energice şi de active.
- Pentru ce a fost condamnat unchiul Ior
dan? cuteză să întrebe Simion cu glas scăzut.
- Pentru delapidare ! răspunse Dumitriţa cu
seninătate, întorcind altă filă a albumului de fa
milie. Iată-l şi pe vărul Iulian, de care mă leagă
frumoase amintiri. E student acum deşi trebuia
să fi terminat de mult facultatea. Se pare că în
dură persecuţiile profesorilor din moment ce e
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lăsat mereu repetent, A ajuns în anul doi şi asta
după mari eforturi I
Fotografia înfăţişa un tinăr zvelt, cu mustă
cioară, zîmbitor, îmorăcat cu tricou şi chiloţi, în
tr-o alură sportivă. Nici o trăsătură nu-i trăda
vreun zbucium sufletesc, dimpotrivă, întregul
chip ii era invadat de o nesfîrşită năzuinţă către
plăcerile vieţii.
- Ii cam place să trăiască I mărturisi i:ndn
tată loqodnica, uitîndu-se CiU admiraţie la ferici
tul student. Să trecem mai d~parte. Acesta e un
a.lt unchi, din partea mamei, Jenică Mă.gureanu,
fost Inspector la asi.gurări. Nu-i aşa că arată bine?
Simion confirmă precaut observaţia. Fotogra
fia îi recomanda 'Un individ cu trăsături colţu
roase, chel, prrvtnd pieziş în lături, o făptură ce
inspira teamă, ce îndemna la. o necontenită prudenţă.
~
- Om foarte cepabil l reluă Dumitriţa, după o
scurtă pauză, neabătut cînd e vorba să-şi rotun
jească salariul, A fost din nefericire surprins lu
înd mită, .slăbiciunea lui I Evident că şi-a pierdut
slujba. Lucrează acum ca şofer. Poate că-i vei
găsi un post la întreprinderea ta. Are o inimă de
aur, te asigur I
Loqodnicul se simţi dintr-o dată stînjenit, Tuşi
scurt, î.şi frecă vîrful nasului, socoti că săvârşise
o qreşeală acceptind să i se prezinte acest al
bum de f amidie care începuse să semene cu un
cazier. De Dumitriţa i1 legau sentimente puternice,
o ceruse în căsătorie, visa să întemeieze un că
min luminos, temeinic. Rudele ei însă, pe oare le
cunoştea abia acum, i1 contrariau peste măsură,
îi provocau o reală îngrijorare. I se prezentaseră
pînă acum un delapidator, un repetent şi un mi
tarnic, adică nişte făpturi incorecte şi îndoiel
nice l Dar poate că în album existau şi oameni
cumsecade, fiind cu neputinţă ca întreaga famiâie
a logodnicei lui să se asemene cu aceşti indivizi.
c-da 220 ooatla U
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- Aha I exclamă Dumitriţe 'însufleţită. 'Cre
deam că am pierdut fotografi.a bunicului I Ştii,
bunicul din partea talii s-a făcut vestit pentru
isprăvile lui. A fost geambaş, s-a priceput ca ni
meni altul la cai, cunoştea toate vicleşugurile
meseriei, toate şireUicurile ei. Din păcate a fost
prins furînd nişte armăsari şi bătut crunt, cu ha
murile, pînă cînd era să-şi dea ultima suflare.
Datorită acestui dramatic incident a r.enunţ,at la
meserie, dar n-a încetat să se lupte cu viaţa. Ce
crezi că a devenit? Scamator I Da, scamator I
Cîşti.ga foarte bine astfel, reuşea să-şi întreţină
familia. După cum vezi, rudele mele au rost şi
sint oameni activi, întreprinzători, nu nişte incapabili, nişte trîntori I
Din cadrul fotoqrefiei se uita la Simion un
tip cu fălci mari şi ochi injectaţi, un soi de aven
turier oare cutreierase pesemne bilciurile şi iar
maroacele de altădată. Era îmbrăcat cu o cămaşă
simplă, peste care purta o vestă de mătase în
floretă, Incins cu un brîu lat, avind pe cap o pă
lăriuţă, surîdea sprijinindu-se într-o ghioagă.
Dumitriţa întoarse alte file ale albumului, pre
zentîndu-şi rudele cu o vădită încîntare, pome
nind despre nelegiuirile lor ca despre fapte fi
reşti, la ordinea zilei. Simion strecură către ea o
privire descoperindu-i în profil un aer pe care
nu-l remarcase pînă acum, un aer trădînd rapa
citatea, şiretenia, cinismul. începu să transpire,
simţindu-se cuprins· cind de fierbinţeli, cind de o
înfior,are îngheţată. Intrase desigur într-o mare
încurcătură. Pentru Dumitriţa nutrea sentimen
tele cele mai înalte, cele mai gingaşe, dar rubedeniile ei ...
Păstră o tăcere deplină, prin faţă îi defilau
alte personaje, o mulţime de mutre crunte, pur
tînd pe ele pecetea unor cumplite fărădelegi. Iar
Dumitriţa nu contenea să-i laude, să-i preamă
rească, să le scoată la lumină neîngăduitele de210

prinderi, printre care excesele alcoolice şi jo
curile de noroc ocupau primul loc.
- Iat-o şi pe mătnşa Marcela ! exclamă cu
entuziasm logodnica. Minunată femeie! A ţinut
şase bărbaţi pe care i-a snopit în bătaie. ii bătea
cu un domag anume făcut. Toţi au fugit, ultimul
rămînînd schilod, beteag de un picior. îmi aduc
aminte de el, avea un nume caraghios, Mormo
cea. Om cumsecade la urma urmei. După ce-i
aducea leafa, mătusa Marcela îl alunga afară în
ploaie, vînt sau zăpadă, după caz.
Logodnicul simţi un soi de gheaţă. Pălise, în
ghiţea disperat nişte noduri ce i se urcau îndă
rătnice în gît. Dorea să pună capăt numaidsctt
acestei discuţii, să iasă afară, la aer curat. Dar
logodnica, prinsă de subiect, indica pe filele al
bumului alte şi alte chipuri întunecate, schimo
nosite, care rînjiseră drăceşte obiectivului dez
văluindu-şi astfel respingătoarele trăsături de ca
racter.
I se înfăţişară în continuare nişte măsluitori
de cărţi, nişte hoţi de biserici, nişte proxeneţi.
Veni apoi rîndul unor femei de moravuri uşoare
care primiseră nenumărate condamnări, se iviră
feluriţi beţivani care se săvîrşiseră cu toţii prin
cîrciumi, după încăierări. Albumul mişuna de di
feriţi escroci, de spărgători, de incendiatori, prin
tre aceştia figurînd şi un sadic elegant ce surîdea
de sub o mustaţă bine croită.
Situaţia devenise insuportabilă.
- Aş fi de părere să ieşim la aer curat! pro
puse el cu glas sugrumat.
- De ce, dragule? Doar trebuie să-i cunoşti
pe ai mei, ·nu vreau să te înşel în privinţa lor !
Tin foarte mult să chibzuiestl temeinic înainte
de a ne căsători ! Hai, că nu mai avem mult şi
isprăvim I Mai stnt cîteva pagini, ultimele. Ei,
dar iat-o şi pe verişoara Mimi ! Ce mai poamă!
N-a muncit niciodată, dar a băgat la apă un lung
sir de gestionari. Ştie s~ se descurce şi ac-qm
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deşi a cam îmbătrînit. Nu se lasă, îi dă înainte!
Are o fire aprigă, e de o energie nesecată ! Ce
crezi, deunăzi eram cu ea ...
- Cum? lntretii relaţii cu această, cu aceas
tă ...
- Evident ! Ce vezi rău în asta? E o fată instruită, emancipată !
- Fată?!
- Da, fată, din moment ce nu s-a căsătorit.
Pînă la căsătorie toate tinerele sînt, în principiu,
fete I Dar, lasă-mă să-ţi spun! Eram cu ea pe un
bulevard şi, cum avem obiceiul, zîmbeam trecă
torilor. Imediat s-au apropiat de noi ciţive băieţi,
o frumuseţe I
- Oh, nu ! Te rog ! scînci el. Nu mai pot, nu
mai sînt în stare să îndur !
Ea îl examină surprinsă, făcu o pauză, întoarse
uşor iritată o nouă pagină a albumului. Tăcerea
se prelungi cam mult.
In sflrşit, înaintea Ioqodnicului apărură doi
bărbaţi vîrsrtnici, cu priviri senine şi surîsuri lu
minoase. Erau îmbrăcaţi elegant, păreau plini de
voie bună, optimişti, arătau ca nişte oameni că
rora toate treburile le merg din plin.
- Unchii Mecerie şi Călin! preciză Dumi
triţa. Amîndoi au cite patru condamnări. Primul
pentru bigamie, al doilea pentru sustragere de
portmonee din gări. Sînt însă nişte tipi admi
rabili, demni de toată preţuirea, petrecăreţi mai
ales. li chemăm tntotdeauna la aniversările de
familie, căci ştiu să cînte şi să spună bancuri.
Vei ciocni şi tu cu ei un pahar !
Simion dădu semne că se sufocă. Nu mai re
zista, trăia parcă o halucinaţie. Trebuia, trebuia
să se retragă grabnic, să părăsească imediat ca
sa aceasta care începuse să semene cu un cuib
de răufăcători, cu o capcană în care nimerise
prosteşte.
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Se ridică uşurel, se îndepărtă de canapea şi
pentru a spune totuşi ceva înainte de plecare,
întrebă:
/
- Toţi membrii familiei tale sînt aşa, plini de
viaţă ? Dornici de plăceri?
- Toţi, în afară de copii. Dar şi copiii, mă
înţelegi, vor păşi pe acelaşi drum ...
- Eu, eu mă grăbesc, am o şedinţă.
Ea se apropie şi dădu să-l mîng[ie pe obraz,
dar el se feri ca de foc. Şedeau faţă-n faţă şi se
priveau fără a scoate o vorbă,
- Eu plec l repetă el, trăgînd uşurel pardesiul din cuier.
Deschise apoi uşa, zîmbi năuc, bolborosi citeva scuze năroade cu privire la deranj. Ea il
apucase însă de mină, dorind parcă să-l reţină:
El se smulse din strtnsoare şi începu să coboare
în fugă scările.
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