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CONVERTIRE 

O?rea mincase bine la prînzul acela. lşi sim
tea trupui în!;Jr~iiiaţ, braţele moleşite, tîmplele 
î.Q.ciilS~. · · · 
' Străbătînd anevoi~ sufrageria, intră în dormi
tor şi se prăbµşi pe pat gemînd ca de durere. Găsi 
'in a.şternut un culcuş comod, gustă în sfîrşit vo
luptatea oferită de perne şi de saHele. Chipuf 
său rotund şi congestionat se lumină de un zîm
bet. 

Ii plăceau prîr'lzurile substanţiale, bucatele pre
parate îndeosebi de sora lui, ca-re se dovedea 
întotdeauna q ~aestră în arta gărtitului. Astăzi, 
fiind invHât în casa ei, mîncase nişrte bun.3.tăţi 
care nu puteau fi puse alături de nici o altă crea
tie domestică: ciuperci cu smîntînă, friptură de 
pui cu garnituri savante, două ciorbe a căror sub
tilitate tulbura profund spiritul, peşte cu maione
ză - o ioconte:starbilă capodoperă - rasol de 
vită în care descopereai lesne desăvîrşirea atinsă 
de gastronomia conrtemrporană. Salate1le fus~seră 
adevărate miracole, iar desertul - o prăjiturii or
nată înrllr-un stil ce părea baroc - îi procurase 
emoţii nema.iîncercate. Bineînteles că întreaga ma
să fusese stropită, la început cu două soiuri dl? 
rachiuri şi apoi cu nişte vi.nuri care însoteau fără 
îndoială istoria, oa un fir roşu, călăuzitor. 

Pîntecul începuse să guste acum din binefa1=e
rile îrulestulării. Era înduioşat. In sinea lui, aces.t 
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pîntec dobîndea uneori ·înfăţişarea unei fiinţe 
dragi, care aştepta de la el hrana zilnică. Ar fi 
fost un criminal. un fratricid, dacă şi-ar fi ne
glijat da,toria faţă de mesele Ia care era poftit, 
căci aceste plăceri dovedeau că viaţa merită să 
fie trăi1ta pe deplin ! 

Oprea se cufunda treptat într-un somn care 
făgăduia să-l poarte departe de grijile lumii aces
teia , undeva într-un ţinut moale, caitifelat şi tran
dafiriu. Visele, aidoma unor fuioare, prindeau 
tocmai să se închege, cînd în dormitor intră cum
natul său, un bărha·t voluminos, cu obrajii ru
meni, înclinînd şi el către deliei.He unor mese 
îmbelşugate şi artistic prerparate. Oprea scoase un 
va,g mormăit a nemu'lţumire şi-i făcu loc în pat. 
Oftînd din adîncuri, cumnatul se lungi lîn.gă el, 
transpirat, cu gu'lerul cămăşii desfă.cut, cu părul 
în dezordine. 

Se cunoşteau de mult, între ei se st·atomicise 
o înţelegere trainică, fără explicaţii. !şi purtau 
unul altui.a o afecţiune, o grijă plină de tandrete. 
Nu se certaseră nicioda,tă, nu se învinuiseră de 
greşeli, nu se copleşiseră cu reproşuri. Cădeau 
uşor de acord asupra oricăror chestiuni, se apro
bau reciproc, nutreau opinii iapwape identice. 
Nici nu era cazul să se înfrunte. Ce ar fi avut de 
cîştigat? Traiul lor îmbelşuga1t, fiirile lor pofolite 
îndepă·rtau în chip firesc supărările, conflictele, 
norii, întreţineau o aitmosferă de înţelegere, de 
armonie. 

Oprea închise ochii, simţindu-se cuprins de vă
paia digestiei. Suspină, căutîndu-şi încă o dată 
locul potrivit, cufundindu-şi capul în pufu~ pernei. 
Era imposibi'l să reziste somnu'lui. 

In încăperea de a'lături se sfîirşi1se pesemne 
strînsul mesei, o linişte adîncă pusese stăpînire 
pe întreg apartamentul. Sora lui deretica de bună 
seamă, în bucătărie, odraslele ei plecaseră pe 
undeva, primejdia unor zgomote supărătoare era 
înlăturată. Prezenta copiilor nu I-ar fi stînjenit 
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totuşi. Aceştia îi semănau, fiind dolofani, liniş
tiţi, căutînd în joaca lor senzaţii domoa'le, miş
cîndu-şi trupuri'1e încet prin încăperi. Minunaţi 
copii ! Se vedea cîrt de colo că făceau parte din 
familia lor sănătoasă şi mîncăcioasă !... 

La drept vorbind, ce altceva urmăreşte omul 
în cursul existentei 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 I Numărul neastîm
păraţilor era din păcate foarite mare. Palizi, cu 
ochii tăioşi, cu ntişcări mereu repezite, ei erau 
asemenea unor spini răspînditi în lume, spini în 
care călcai sîngerînd'u-ţi tălpile. Hărnicia lor dră
cească nu-i dădea pace. La birou, colegii lui, 
făcînd parte din tagma acelor nenorociţi, îl su
puneau la chinuri insuportabfle, dîndu-i felurite 
dispoziţii pe care tot ei le contraziceau. Colegii 
aceştia sufereau de o nelinişte care lua uneori 
forma unei nebunii. Nimic nu le era pe plac, me
reu se gtnJde.au 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 că1scartă, intrase de 
muH în lumea somnului, dăruimlu-se deci acelui 
neant duke, fără griji. Pieptul lui sălta ritmic, o 
şuviţă de sudoare i se prelingea pe după ureche. 
Avea buze groase, unsuroase, mas lat, obraz ne
ted, îmbujorat. Sănătos om ! gindi cu un oare
care efort Oprea, pregătindu-se din nou să adoar
mă. Era ciudat că ·încă nu se lipea somnul de el, 
cu toa:te că se simţea obosit, cu muşchii zdro
biţi ca după o m'llncă istovitoare. Se îngrijoră, 

dar î'Illl:r-'lln ·tîrz.iu adormi, părăsind existenţa 

aceasta care tot solicită şi nelinişteşte. Sforăitul 

său se arJI1J011iză cu cel al cumnatului, săvîrşin-
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du-se astfel o contopire ideală de sunete şi de 
năzuinti. 

După două ceasuri, fură treziţi în sunetele str.i
denrte a1e scmeriei de ia inrtrare. Se agitară unul 
lîngă altul protestînd, încercînd să-şi continue 
somnul, dar blestemata de sonerie nu mai înceta. 

- Asta-i curată baJtjocură l aprecie cumnatul. 
Ce dracu îi mînă pe la casele oamenilor ? Maria, 
vezi cine-i acolo l 

Căinindu-se, Maria se ridică de pe canapeaua 
care-i slujea drept pat şi se întreptă către in
trare . . Oprea se uită la trupllil ei cu rotunjimi, cu 
contururi largi şi se pătrunse de o m1ndrie iz
v orîtă din certitudinea că familia lui e sănătoa
să , robustă şi longevivă. 

Cel ce sunase era Iooiţă, 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 fotba'l şi jocurHe de noroc. Arunca banii tn 
toate părţile, fiind mereu dator. In ultimul timp 
îi intrase în ca.p ideea că e scrtiitor. Mîzgălea mşte 
fiţuici bînd nenumărate cafele, dar ceea ce ieşea 
din condeiul său era de-a drept,ul ininteligibil. 
Oprea citise cîteva din acele pagini şi se soco
ti.se insuilta,t. Nepotu'! Ioniţă nu putea fi decît un 
zăpăcit. Trupul lui slă;băniog era o dovadă că nu 
face parte din neamul lor. Acum, desigur, că 
venise să ceară bani, că de mîncait nu prea 
mînca. 

Privindu~! printre gene, Oprea se încredinţă 

pe dep'li111 că noul-veniit nu e Î!n toate minţile. Şi 

totuşi, dacă ar încerca să-l readucă pe -ca.Jea cea 
bună? 

- Dar aşază-te omeneşte pe scaun l H îndem
nă el. Ce tot umbli de ,colo, co'lo ? Mănâncă ceva l 
Adă, Marie, nişte mîncare, c-d fi Uăm,înd ziaris
tul! 
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- Nu, n-am de gind să ramm prea mult ! O 
cafea aş bea cu plăcere. Sînt grăbit, mă aşteaptă 
prietenii la club. 

- Cîti bani vrei? îl întreabă Oprea, cîntărin-
du-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 clipă, apoi spuse : 

- Nu-ti dau nici un ban, dacă nu mănînci. 
Nu te opune, că tot nu ca:peti nimite. Şi nu te 
mai schimonosi aşa, de parcă ar fi vorba de cine 
ştie ce scîrboşenie ! Nu vezi cum arăţi ? Pune 
ceva osînză pe tine, nu te zvîntura fără rost ! 
Ce, te-ai ţicnit? Noi, Opreşte:nii, sîntem un neam 
sănătos şi aşezat, cu toţii ne-am rostuit în viată. 
Avem slujbe, ducem un trai cuminte, .avem că
mările pline, avem economii, sîntem chibzuiţi. Pe 
cînd tu, parcă-.l ai pe necuratul în tine! 

I'vfaria sosi cu cîteva farfurii, la vederea că 
rora Ioniţă se îngălbeni. Zîmbi prosteş te, neştiind 
cu ce fel de m1ncare să înceapă. Luă o bucată 
dintr-un pe.şte, se dovedi stîngaci, scăpă furculiţa 
din mină. 

- Ia dă-i băiatului o ţuică din a ia de pe me
leagurile noastre ! porunci Oprea. Să prindă pu
tere„ . 

I o niţă bău un pahar din ţuica oferită, cutre
murîndu-se. Apoi, spre a-şi astîmµăra focul din 
qîtlej, prinse să mănînce înfulecînd la întîmp:are 
tot ce-i cădea în mină. 

N-are har!, cugetă Oprea examinîndu-1. Cee a 
ce făcea nepotul însemna un act de necuvi i ntă 
adus mesei. 

Se ridică aşadar din pat, se apropi e de nep ri
ceput şi-i puse în.ainte o farfurie cu ciorbă, în
dem.nîndu-1 să mai soarbă un păhărel cu ţu i c ă. 
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 regulile 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-1 învă

ţăm pe tînăr 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 gustos. ln minte îi răsări 
imaginea prietenilor care-l aşteptau la club şi vru 
să se oprească. Oprea, ca.re-i supraveghea mişcă
rile, îi turnă din nou vin, silindu-l să-şi continue 
masa. 

- Prima noastră datorie e hrana, spuse el. 
Numai după ce-şi ump'le pîntecu:l 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 mîncărurilor, căci, 
află de la mine, aici există canoane preci;se, de 
la care nu-ţi este îngăduit să te abaţi. N-ai să 
mănînci bunăoară frip1tura înaintea sarmalelor, sau 
peştele după ciorba lui. Ehei, multă învăţătură 
am căpătait de la unchiul ăsta al nostru, fie-i tă
rîna uşoară ! Imi 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 cînd în 
străini 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 cazu'! 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 
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tău taierut. Cmd încep să curgă bucatele, nu te 
arunci la salam sau la brlnză, care-s un fel de 
capcane pentru proşti. Nu te atingi nici de to
cane, de sairma1e, de mîncărurile cu sosuri. Iei 
aşa, dte o măslină, în gură, mai sorbi un păhă
rel de rachiu şi rabzi, rabzi, chiar dacă-ţi simţi 
burta goală ca o prălpastie. Ceilalţi din juruJ tău 
înfulecă, bagă în ei cu nemiluita. Tu, ca un om 
deştept ce eşti, te stăip:îooşti şi aştepţi. Vin muHe 
soiuri la masă, care de care ma:i îmbietoare. Te 
~pitesc mirosuri, te a.ţîţă culori, dar nu te dai 
bătut. Ei, şi atunci cirul vin fripturile de pasăre, 
mai tragi un gît de ţuică, ·te propteşti bine în 
scaun, şi ţine-ite ! Nu mănrunci cu pîine. N-are rost 
să te în.ca:rci c:u · lucruri de prisos. Nu trebuie să 
te grăbeşti, căci ţi se poate apleca. Mănînci în
cet, cu rîvnă, mesteci metodic, iar ceHaJ.ţi meseni, 
care s-au săturat cu mll.cămrile aduse mai înatn
te, ar fi în stare să te ucidă. Tu nici că te sin
chiseşti, îi dai inainte, fără grijă, fiindcă nu de
geaba ai adus darul mirilor, socrilor şi naşilor. 
Răposatul unchi:u1 Demostene a reuşit să mănînce 
la o nuntă vreo zece zb.urăiloare. Eu sînt mai slab, 
nu mă pot înfrîna, cad în toate capcanele acelea 
d~re care vorbeam, dovadă că ne aflăm mai 
prejos decît strămoşii noştri. Dar şi aşa, am reu
şit să măninc 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
hăre1 cu vin. Lasă, că te dăm noi pe brazdă, ti
nere jurnalist ! Had, gustă ciorba asta, care-ti va 
tăia greata. Ei, vezi că merge? Am să-ţi dau trei 
poli, dacă înghiţi şi ciupercile. Sînt gustoase, aş 
mi.nea şi eu, dar mi-e teamă că-mi voi strica foa
mea. Peste două ceasuri ne aşe<zăm din nou la 
masă„. 

11 



Oprea îşi contemplă nepotUl bugetînd asupra 
lui. ReHectă la cit de rătăcit este acest tînăr, la 
primejdia care-l paşte răzleţmdu-se de familie, în
soţindu-se ou dne ştie ce nemernici din a'Ceia 
slăbănogi, neputincioşi, ulceroşi, care se agită de 
pomană alergînd după p1ă<Sm.u1ri nesă.nătoa,se. 
Oamenii aceia îi aitrăgeau nepotul într-o lume 
vrăjmaşă, de necontenit zbuciJUm, împ<)triva firii. 
Lasă , că~l va domoli, N va readuce îri mijlocu'! Jor , 
îi va face rost de o slujbă statomică, de o nevastă 
vrednică, va aranja să-i găsească " o . casă, îl va 
culege de pe drumuri, v.a face om din el. Desi
gur că-'l va privi mai tirzi'll, după ce va fi pus în 
rînduriJe oamenilor, ca pe cel mai mare binefă
cător al lui. 

Ioniţă sfîrşise de mîncat şi a.cum simţea că-l 
cuprinde treptat s'Om.nul, un somn oom nu avu
sese niciodaită . Luă banii care-i fuseseră oferiţi 
şi mărturisi că ar vrea să doarmă. Fu culcat cu 
grij ă într-un pat din odaia alăturată, 'înve'lit, mîn
gîiat pe cap. 

- Săracu băiai!: I spuse înduioşat Oprea. 
In zilele următoare, Io.nită, avind. nevoie de 

bani, veni in casa unchiUJlui, unde suportă ace-
lru;;i tratament. · 

· In scurtă vreme renunţă la orite preocupate 
artistică, preschi.mbîndu-se într-lin adevărat eoni..: 
pon ent al familiei sa'le. 



VlRSTA DE AUR 

Fraţii Btviolaru nu munciseră niciodată. Cu 
toaite că împliniseră de mult virata deplinei pu
teri, nu se simţiJ.Seră încă atraşi de vreo activi
tate. Şedau tot timpul în casă, lungiţi pe paituri, 
işi desfătau ochii cu reviste ilustrate, dez!legau 
mLsterele roman.efor p.oliti.ste, discutall cu glas 
domol unelJe Îlnlt!Î.Dliplări a1le zilei. 

Cel mai mare, Octa.'Vian, suipranwniit „ Tim
puri-grele", g~mea întorcindu-se cm pe o parte, 
dnd pe alta. Cel mic, Jenică, poreclit „Ochi-de
crap", se ridioa în capill oaise!lor şi prirvea, prin 
fereastră, µanwram:a OII'aşu'lui. 

Caisa era aşezată pe coasta l:Lllei rnpe adwi, 
în care c~teau buruieni şi mărăcini. Curtea ma.
re, încăpătoare, era lăsată de izbelişte. O may1a
zie dărăJpănaită, cu .acaperişuil surpat la mijloc, 
şedea oropsită îlntr-o latură, aştepitînd ultima ra
fală de vint care s-o prăbuşească. Pomii, cîţi ereu, 
crescuseră sălbatic, îşi Wc:urcaseră ramurile, al
cătuind bolţi şi frunzişuri dese. 

Casa propriu-zisă fusese cu desăv«rşire aban
donată. Zidurile se aiplec.aseră, iar ţiglele căzu
seră una cîte una, lăsînd să se vadă în locul lor 
găuri şi adîncituri negre. Hornuri aiproape că nu 
existau, ferestrele şi uştle îşi schimbaseră con
tururiJe, năzuÎ!D.d pamă să iasă în afară. 

Fraţii erau orfani şi neajutoraţi. Vindeau lu
cruri din casă, la obor, pentru a se î.nJtreţine. Vin-
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zările acestea, care aveau loc o dată pe săptă
mînă, cereau sforţări dureroase, fiindcă era destul 
de greu să-ti părăseşti culcuşul şi să cari pe 
străzi scaune sau şifoniere pînă hăt, departe, la 
capă·tul celălalt a~ · oraşului. Mai întii vîndură ta
cîmurile şi covoarele, apoi veni rînduJ sobelor şi 
mobilierului. In sfîrşit, ajunseră la unele obiecte 
de uz gospodăresc. 

Imediat după o vînzare, fratele mai mare, Oc
tavi.an, aducea cu sine o damigeană cu vin şi 
mezeimi. Celăialt, Jenică, îşi cumpăra pomezi şi 
creme cu care-şi acoperea părul şi fata, contem
plindu-se ceasuri întregi in oglindă. 

Cîteodată se arătau preocUJpaţi de viitor, aşa 
că discutau pe îndelete despre el. Nutreau amîn
doi speranţa unei fericite schimbăTi de soartă, 
dar, cum această schimbare nu se producea, se 
vedeau siliţi să-şi încropuie măcar cum ar arăta 
existenta lor după scurgerea anilor. Şi fiindcă 
lipsurile urmau să-şi arate în curlnd colţii, se 
cuvenea deci să se frăminte pentm a descoperi 
o soluţie. 

Intr-o zi, Octavian tşi luă curajul şi declară 
răspicat că pleacă să lucreze pe un şanitier. Fap
tul pricinui di5cuţii şi celăladt frate îl învinui de 
înfumurare. Octavian plecă totuşi citeva zile mai 
tîrziu, într-o dimineaţă ploioasă, să parhciipe la 
înălţarea unui dig. Se reîntoarse currînd, dezamă
git, descurajat. Zugrăvi peripeţiile prin care tre
cuse cu muUă 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 doborît de 
dorul casei. Mi se rupea inima, nu alta ! Am aţi
pit către ziuă şi, cînd m-am deşteptat, sub carp 
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 I 
Dar ce, începu el să strige cu · dezamăgire, sînt 
condamnat la ma.arte ca să lucrez în condiţiile 
alea? 

Jenică îl consolă, asigurîndu-1 că mai au cîte
va lucruri de vinzare, cu ajutorul cărora vor 
reuşi s-o scotă la capăt 'pînă 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 hă,răziti altor destine. 
Straiele noastre s-au învechit, iar faima că sîn
tem leneşi s-a răspîndH pretutindeni. Oamen.ii sînt 
ipocriţi cînd spun că munca e sfîntă. Ei toţi riv
nesc pe .ascuil1S trîndăvia, huzurul. Chiar atunci 
cînd trudesc, gîndul lor e la sfîrşitul programu
lui de lucru. I.nsăşi omenirea, tot născocind mij
loace tehnice noi, va ajunge să lenevească în
tr-un tîrziu, va ajunge să se cufunde în perne 
moi, avînd totul la îndemînă. Lasă, nu te necăji I 
Pentru foc, am rupt o jumătate de gard, aşa că si
tuaţia nu e dez.nădăjduiită. 

Fraţii se lungiră pe paturi, absorbiţi de gîn
durile lor. Octavian trăgea din cînd în cînd o 
stidă din noptieră, sorbim.d din ea înghiţituri mîn
gîietoare, Jenică îşi netezea cu gingăşie părul. 

Vorbiră apoi despre ţări îndepărtate, despre 
căllătorii pe mări şi pe oceane. Vorbiră deopre ţi
nuturi pline cu livezi de portocali, dm 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 hotărîră cu greu şi se urniră 
din loc cu nesfîrşiil:e şovăieli. Luară trenul şi 
ajunseră la Constanta. Intrară în port minunîn
du-se de forfota şi agitaţia din jur. Nave mărete 
păreau gata să-i îmbarice pentru voiajuri lungi, 
fermecMoare, către ţări în care oamenii trăiesc 
ca în epoca de aur, fără să-şi învenineze viata, 
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sătui, ghiftuiţi, stind la padavre sau dormiitînd la 
umbre de smochini şi de curmali. 

Nu avuseră noroc. Nimeni nu-i primi, nimeni 
nu-i chemă. Infăţişarea lor dădea de gîndit. Oc
tavian era mnlt, uscait, cu caipuil. mare şi ochii 
holbaţi, cu păru'l crescut a.bundent deasupra ce
fei, îmbrăJCart îill'tr~ costumaş strâmt şi mototo
lit. Jenică era doilofa.n, purta un surtuc cîrpăd.t 
şi cizIIlJUliţe care păreau a fi de damă. 

Se plimbară zi1e de ... a rîndul pe cheiuri, prin
tre stive de lăzi şi de saci, printre mormane de 
minereuri şi mă!nnmchiuri de ţevi, dormind pe sub 
hambare şi pe sub maoa.rale. Cîţiva grăniceri în
cepură să~i examineze cu un irnteres deosebit. li 
mtrebară ce căutau acolo. 

Fraţii se aleseră astfel cu .două amenzi şi 
făcură caHe întoarsă, purtînd Î'I1 inimi nostalgia 
tărîmurHor îndepărtare, ia mă·ri'I.or şi a oceanelor, 
a sudu~ui însorit. Casa ii primi severă initre pe
reţii ei. 

Zăcură în patl:uri o l'llillă, se odihniră, işi hră
niră minţile ou aceleiaşi vis·e, se gtndiră la acel 
viitor wăjmaş, care nu se lăsa imbJînzit, care 
rînjea ameninţător. 

- Să vindem o plapumă! propuse Jenică, 
a cărui isteţime era de mult cunoscută de celă
lalt frate. 

PlaJpuma fu dusă, împreună cu o canapea , la 
obor. 

ZLle!le se scurgeau deosebit de grele. De la 
ferestre, fraţii contemplam oraşul multicolor şi 
neliniştit. Oamenii mişunau, se agiif:au fără istov. 
Pe fluviu pluteau vase albe, ca nişte păsări so
si:te din înalturi, coşuriJle fabricilor năzuind către 
cer, sirenele îşi trimiteau melodios chemarea. Di
mineţiile, cînrd intreaga suflare omenească prin
dea să se frămmte, erau nespus de apăsătoare, 
de nesuferilte. Singuri, Îll1 aceilaşi pat acum, fraţii 
se lăsau mistuiţi de doruri şi dorinţi crîncene, se 
gîndeau la Arcadii şi timpuri edenice. 
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- Oameni au pierdut paradisul dintr-o nechib
zuinţă I aprecie Jenică. Au îru::epuit să muncească 
şi au f'OSt pedepsiţi. La oe bun să munceşti, ctind 
viata e attrt: de sicurtă şi de dureroasă ? 

lşi examină apoi mustaţa înll:r-'1.ln ciob de oglin
dă şi conchise : 

:-- Sitnguira soluţie ar fi să plecăm Ia m.înăs
tilre. Acolo vom deipUnge decăderea omenirii. 
Vom sta printre sfinţi, în mirosuri de tăm.îie, vom 
Îil'lăJ.ţa rurgi C€ilui-<J.e-15UrS. 

- Să mai avem puţină răi'bdoare I îi ceru ceiă
lalt. 

- Nu, nu ma.i poit ! Mă simt atras de cre
dinţă, presimt că numaii ea ne va mîntui. 

- Să vindem casa. 
Şi vmdură, fJrutr-<arlevăr, casa. Bucată cu bu

caită. Mai Î!Iltîi ferestrele, pe care le smU!lseră din 
ziduri, uşiile ou tocuri cu t•ot. Avură gri1ă să re
teze şi ţeava de plumb a robinetului din curte. 
In sflirşi1, ipe ce mai rlimăsese luară un preţ bum. 

Viata deveni iincomparnbH mai plăcută. Făcură 
cîteva drumuri. prin ţară, să-şi alunge plictisea.'la. 
Remtorşi în oraş, frecventară stăruitor rest.aurnn
tele. CÎIIld banii fură pe sfîrşilte, Jeciică sU5tin.u ca 
amtndoi să pornească fără tntlrz.iere către un 
schit, unde să-şi conitinue exi·stenţa sub ocrotirea 
Celui-<le-rSus. 

-'- Vom fi ne.prihăniţi! zise ei. Vom înălţa ci111-
tări ! · 

Octavian se opuse proiectului, dedarînd ne
înduiplecat : 

- Şi cintarea e grea. frate dragă, şi cîntarea I· 
Totul e greu, e nespus de greu ! 

Renunţară la mî.năstire. 
Cu un costum de haine nou şi cu o stranie 

cutezanţă, Jenică se apropie de o tînără ţesă
toare. li declară dragoste eternă, ceru să-i fie 
soţ. Căsătoria avu loc şi fraţii se mutară îrn fe
lul acesta în caoo. miresei, nădăjduind în conti
nuare intr-o schimbare a sorţii. 
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Dm::eau 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 tîinăra ţesătoare începu de la o vreme să 
scoată la iveală ciudate trăsături de caimcter : pre
tindea ca fraţii să muI11Cooscă ! Insistentele ei de
veniră la un momeirnt dat sîcîito.are, enervante. Nu 
te puteai pune de acord cu ea. 

- Ce ti-e şi cu femei·le astea, n-au pic de min
te! remarca Octarvian. Vezi, te-ai căsătorit şi ţi-ai 
pierdut liniştea sufletului, pacea lui, care-i mai 
preţio·asă dedt toate bunuri~e pămîntului. Femei1le 
sînt superficiafo, capricioase şi tare, tare mărgi
nite! 

- Trageţi a puşcărie, trîntorilor ! striga atunci 
tînăra ţesătoa.re, bă~u-i în sperieţi. 

- Bine ar fi fost într-un penitenciar, cu hrana 
.şi culcuşul asigurate ! ofta Octavian. M-aş duce 
J.a temniţă pentru a scăpa de neastîmpărcl vostru 
nefericit, care vă macină trupurile şi cugetele. Eu 
,plec di111 casa asta, mă mut. Poa.te că voi ajunge 
la puşcărie. Voi nu-mi puteţi aprecia apti1:udinile, 
_setea mea de linişte şi de nemişcare. Să stai îna
poia gratiilor, fără griji, lipsit de frămîntări, să 
stai 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. 
-Soţia devenise aprigă : îi cerea să plece. 

- Ştii, i se adresă el, eu sînt plămădit din alt 
.aluat I Ar fi absurd să mă opun ! Imi vei da însă 
hrană şi băutură zilnică. 

Je:nkă se retrase astfel într-o dependinţă, în 
fundul curtii. Rămase aoolo cu visele lui tulburi, 
tolănit pe o canapea. Priveşte toată ziua printr-o 
ferestruică afară, la cer şi la pămînt. PăsărHe ci-

18 



ripesc în merii peste care a dat primăv.ara, di11>i 
pămînt ţîşnesc mulţime de ierburi froagede. Soa-
rele a inll1I1dat întreg pămîn:tul Cînte<:ul cocoşi- . 
lor străbate văzduhuJ, norii se fugăresc pe bO'lţi 
S€ăldaţi într-o dulce lumină. Un val de petale se; 
risipeşte în curte, ca o ninsoa.re. 

Jenică apucă o rogojină, o aşază în spatele· 
magaziei de lemne şi se lungeşte la soare geJD.Îndi 
încetişor. .. 



MEDITAŢII 

Oa:sierull CU.prian începuse să fil:l.Te. Fusese pma 
mai deunăzi un om cinstit, crezuse în vir1:uţi[e 
cetăţeneşti îndeobşil:e preţuite, sperase î,n vi.aţa şi 

răsp~ata veşnică, în sfârşiit, judecaise cu asprime 
greşel.ile semenilor săi, nclnţelegMidu-le apleca
rea către minciună, înşe!lătorie sau furtişaguri. 
Acum tm;ă, după sustragerea unei importante 
sume de bami din c.aisiena mtr~rimlerii, îşi dădu 
seama că mtre el şi ceHia11ţi vmovaţi, citi or fi 
trăind pe lumea asta, nu exista nici o deosebi:re. 

Multă vreme nu se împăcă cu noua stare de 
lucruri. FuJSeseră nopţi de insomnii în caTe, cînd 
îi răsărea în minte cuvmtul „hoţu, tresărea sim
,ţi.ind cum îl năpădesc toaie năduşelHe. 

Cu timpul, se mingiie gîndim;d că nu e singurul 
-defopidator, că peni:tendarele şi coloniile de re-
-educare adăpoLSJtesiQ o mulţime de ticăloşi de teapa 
lui. Mai mult, încercă să înjghebeze o teorie po
trirvit căreia furtul ar fi o acţiune plină de curaj, 
de î:ndrămeală, de dilbăcie, pe care puţini sill't în 
stare s-o săv:inşească, acţiune chiar temerară din
tr-run punct de vedere. 

Cînd primele mustrări de cuget şi justificări 
cu care se torturase prinJSeră să crească în inrte.n
.sitate, mceipură să i se perinde pe dinainrtea ochi
lor imagini ale unui viitor nu tocmai îmbucură
'tor. Ştia că va fi descoperit şi deferit justiţiei. 
.iEra imposibH să scape din bucluc. Vedea mereu 
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în închipuire artkoJe şi paragmfe de legi, coduri 
cu cotoare gr,oase care rinjeau la e'l ba.tjoco-ritor, 
săli de tri!bunal, judecători severi care-i puneau 
întrebări necruţăitciare în prezenţa unui public 
numeros, ocne admci în oare îşi încheia definii.tiv 
zHele. 

Totuşi, în fiecare seară, înainte de a încuia 
casa de hani, Ciprian lua două-itrei ba1anote de 
cîte o suită de lei, ofti.nd din adîncuri. Părăsea 
tntrepriinde:rea îindreptfu.<lu-6e apoi spre un restau
rant, runde cina copLos, reflectlnd la paguba pe 
care o µrkinui:Se semenilor săi, dar şi la folosul 
pe ciare-.1 aducea sodetăţii, înJesnind ciriculaţia 
banHor dintr--un loc într-altul. 

Aca:să citea de obicei .că1rţi de economie po-
1iitk:ă. Ii p1lăceau mai cu seamă caipiitolele în oare 
€rau cercetate şi analizate strădaniile oameruior 
ful vederea unei repair,tizări echi'tabile a bunurifor 
vieţii. Ouvmtul a·vuţie însă co1D1Po,11ta interpretări 
felurite, pline de chemări, de linălţătoare vise, pri
cinuia adînci şi tulburătoare stări de spkit. In 
.asemenea momente se simţea înduioşai! până la 
lacrimi, se simţea ;părtaş la strădrunia întregii ome
·nrri de a îndestula în mod egal dl()!finţe~e. pre
tE!nţi,ile. Deschidea magnatofonul şi asculta exta-
2iat Eroica, sufletul său plutind lejer, ridicîndu-se 
dea,su;pra lumii, gustînd dintr-o cerea1scă beatitu
di1n:e. Adormea, într-un tîrziu, senÎ.lil, împăcat cu 
:Sine, uitînd incurcătur,a în care in1trase, viiitoru.l 
sumbru care-l a.ştepta. 

Zilele acelui sfîrşit de noiembrie erau c.alme, 
f)ătrtmse de o dulce melancolie. Singur în odaii,a 
sa, casierul se plicit:Lsea pri.ntre tomurile de eco
nomie poUtică pe ciare le cumpărase şi pe oare 
Je citLse din sooa:rţă în S1Coarţă. Cugetul săru, odi
nioară un model de echiJtbru, se descum.:pă:Il:iise în 
ultima vreme într-un mod ciudat. O înrf:1rnbare il 
urmărea de dteva zile, răpillldu„i întireaga dis
poziţie, a1uingfurlu-i pofta de mincare şi somnul. 
Care emu oare limitele noţiunii de furt ? Cum 
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putea fi conturată limpede hoţia, ce erau în fonch 
hoţii şi cum trebuia să fie circumscrisă activita
tea lor ? Logica, această disdp:ină a gîndirii, pe· 
care casierul o îndrăgise încă de pe băncile şco-

. lii, suferea atacuri neruşinate din partea realităţiL 
- E foarte greu să pui hotaire noţiuni.i de 

hoţie! spuse el privind pieziş co·toarele cărţilor 
cu conţinut economk. 

Se s.cufundă într~o medit.aţie 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 stomao
care cere să fie îndestulat! Cineva spărsese o 
bancă, iiar banii îi irosise în peitreceri. Altcineva· 
jefuise un muribund care nu avea moştenitori. 
Din toate aces•tea se despTindea un .adevăr ne
maipomenit, de necrezut : societatea, în întregul 
ei, nu suferea, nu era păgubită, bunurile conti
nuind să circule, să-şi schimbe doar posesorul ! 

- Ei, drăcie ! exclamă el derwtat. A.sta în
seamnă că furtul nu .are limite oa noţiune, el 
fiind o trăsă'tură comună tuturor 01ameni1lor. Plă
tesc biletul pentru a intra la cinematograf şi con
stat că e un film prost. Cumpăr o conservă şi 
constat că e 1alterată. Ocup o funcţie pentru care 
mă dovedesc inoapabil. Cine ştie pe cîţi i-ani fu
rat, fără să se scandalizeze cineva?! 

Ajunse astf~1 să mediteze la locul ocupa1t de· 
furt in istoria omenirii şi trase neplăcuta înche
iere că oamenii se jecmăniseră între ei, acuz.în
du-se sub diferite pretexte. Se mai desprindea o· 
concluzi:le cuitremurăto.are în ce priveşte 1trecutur 
istoric : cu cit clasa sodală era mai înaltă, cu 
atît furtul era mai le-sne de 'înfăptuit, oamenii de 
rînd fiind cu asprime pedepsiţi atunci cînd rîv
neau bunurile aproapelui. De-a lungul vechi~or 
ortnduiri care tot încercaseră să organizeze ome
nirea, mulţimea de legi, precepte şi sancţiuni di
vine căzuseră pe capul celor mulţi, pe cînd celor 
bogati şi puternici li se permisese orice. Po.ate 
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.că hoţi.a apărea în cursul istoriei şi ca un rezultat di
rect al sărăciei, ca o aprigă nevoie de a satis
face nişte nevoi elementaTe, ca o răzvrătire. 
Uluitor, incredibil era însă faptul că sumele de 
bani, avuţiile rămăiseseră aeeleaşi, atît doar că 
se transferaseră de la unii la alţii şi nimic mai 
mult! 

Se ridică de la masă şi mcepu să se plimbe 
agitat prin odaie. Se opri !Înaintea oglinzii, se 
privi cu atenţie, îşi aminti dintr-odată că des
cinde dintr-un şir de înaintaşi necinstiţi. Tatăl său 
furase nişte hîrrtie din depozite pentru a o vinde 
.apoi, banii obţinuţi irosindu-i cu amantele. lşi 
aminti de o rudă, un unchi care măsluise tootă 
viaţa cărţile de joc, şi nu contenise pînă în cea din 
urmă zi să înveţe copiii mahalalei meşteşug'U.l tri
şatului. 

Să recapitulăm faptele ! îşi spuse, cuprins parcă 
de febTă, aruncînd priviri arzătoare peretelui din 
faţa sa. A furat cîţiva metri cubi de cherestea, 
a obţinut o sumă de bani, a intrat la răcoare, i 
s-a confiscat întreaga avere. Cheresteaua a ră
mas init.actă, ea a fost folosiită, de bună seamă. 
Averna respectivului a fost vindurtă la mezat, dar 
a continuat să fie utilă cuiva, nu s-a distrus. Ba
nii, nici ei TI-'aU fost nimiciţi, şi-au continuat scurr
gerea lor misterioasă prin felurite făgaşe. Făpta
şul n-a pricinuit aşadar o distrugere a bunurilor, 
ci doaT le-a dat să urmeze un alt curs. Nimio 
nu s~a pierdut în urma acestei infracţiuni. Fur
tul, în lumina acestor fapte, putea fi privit ca o 
abatere a unui p.îrtu din albia lui. Apa rămînea 
tot apă, cantitatea ei nu se micşora, nu se mă
rea! 

Casierul 
că nu mai 
gînduri. 

avu impresia că-i plesneşte capul, 
este capabil să-şi pună rînduială în 

De cîteva zile, în apropierea locuinţei lui se 
instalase un bîlci. Larma se făcea simţită mai ales 
pe înserate, cînd o mulţime de oameni se îmbuJ, 
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zeau în jurul barădlor. Unii se dădeau în bărci, 
alţii în scrîndab, unii trăgeau la ţintă, alţii căs
cau gura la pantomime. Se auzeau fanfare, ţi

pete, chiote. 
Casierul Cipri,an se apropie de fereastră şi 

privi învălmăşea_I,a de trupuri, luminile şi culo
rile stridente. II cuprinse pe neaşteptate o dorin
ţă nebună de a se îmbrăca, de a lua cu sine ceva 
ba:ni din cd furaţi în ziilele precedente şi de a-i 
cheltui acolo, în vălmăşagul acela de oameni. 
Zadarnic încercă să-şi inflf'îneze pornirea, zadar
nic apelă l,a raţiune, la o seamă de precepte mo
rale de care ascultase cLndva cu sfinţenie. Pofta 
de a petrece .şi de a cheltui era mai presus decît 
orice conistnîngere. 

Ieşi năvalnic din casă, cu hainele în neorîn
duială, cu chipul răvăşi1t. Ochii îi jucau nefiresc 
în cap, iar gura i se strîmbase într-un rînjet hi
dos. Intră într-o bodegă improvizată unde bău 
două pahare cu coniac. Se amestecă apoi în mul
ţime, scuturat ca de f:riguri. Se roti în carusel, 
se dădu în scrînciob, privi spectacolele de pe es
trade, rîse cu clovnii, cinsti saltimbancii, îmbră
ţişă dănţui:torii şi atleţii. Se abătea la răstimpuri 
pe la bodegă unde-şi împrospăta puterile, dînd 
peste cap aHe pahare cu coniac. 

Jucă la loterie şi cîştigă bustul lui Bonaparte. 
Impăratul purta bicorn, avînd pictate pe piept şi 
pe umeri toate însemnele puterii s:a1e. 

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 aresta:t. La o amănunţită per
cheziţie, făcută la domidliu, nu i se descoperi 
nici un obiect compromiţător. Avea dowr îmbră
cămintea cerută de cuviinţa vîrstei lui, cîteva 
cărţi de economi~ poMică şi un mobilier prea. 
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:Sumar pentru a îndreptăti presupunerea că air fi 
folosit banii sUSJtraişi în soopul acumulării de bu
nuri preţioase. 

La stăruitoarea lui rugăminte, i se îngădui să 
~adă cu bustul lui N!ipoleo:n Bonaparte în celulă. 



LEAGĂNUL VIEŢII 

Caravan nu luase nici o atitudine în ultimii 
ani ai vieţii. Căutase să se adapteze împrejurări
lor, să se armonizeze cu ele. În privinţa aceasta, 
devenise un adevă rat maestru, i,ar cîteodată e l 
însăşi se mira de arta cu care iş1 preschimba 
personalitatea, ştiind să-i deie orice formă. Ern 
chi,ar înclinat să se considere o bucată de a'luat 
tn st,are să întruchipeze cele mai biza,re alcătuiri. 

Atitudinea aceasta o adoptase în urma unei 
lecturi care îl tulburase cîndva. Pusese mîna, în
timplător, pe un manual de biologie şi citise acolo 
despre evoluţie, despre selecţia naturală, despre 
adaptarea la mediu. Se convinsese atunci pe de
plin că o fiinţă nu poate supravieţui decît dacă: 

îşi poitriveşte structura împrejurărilor fără a în
cerca să le combată sau să le modifice. 

Cer:cetase zilnic traiul semenilor săi şi înţele
sese că mulţi dintre aceştia, datorită unor erori 
tn riaţionamentele lor, manifestau apucături ce
veneau în contradicţie cu adevărurile unanim ac
ceptate. Nici acum nu uitase cum un coleg în
drăzni6e să se certe cu şeful de birou, susţinînd, 

că de partea lui e adevărul. Urmarea nu întîr
zie să se producă : omul fusese sancţionat, discu
tat prin şedinţe, retrogr,adat pentru nişte lipsuri 
minore. Colegul avusese, desigur, dreptate ·atunci1 
cind pornise cearta cu şeful său, dar Car.avan ştia 



-că pe . lume există mai mur.te adevăruri., omu! 
.avînd putinţa de ,a alege între ele. 

Chi·ar el, în vremea în ca•re nu citise acel ma
nual de biologie, .avusese de suferi.t în urma unei 
-proaste înţelegeri a realităţii. Socrul său se apu
case să-l dăscă.Jească în legătură cu veniturile 
".Sale, recomandînidu-i cumpătare şi chibzuinţă, im-
1punîndu-i un anumit buget de cheltuieli. Iritat, 
rănit în orgoliu, îi aruncase socrului cuvinte grele . 
consecinţ,a fiind inevitabilă : nu mai primise din 
par·te.a .acestl.1i1a nici un ajutor. 

Cercetînd lumea, Caravan mai desprinsese un 
adevă·r pe ·caTe alţii nici nu-l bănuiaru, anume că 
'în relaţiile diJ1tre oameni cei îngîmfaţi, plini de 
si:ne aveau mai mult de suferit decît cei care-şi 
.aplecau sµină<rile. Un exemplu era salutul. Desi
.gur, că nu puteai saluta toată lumea întîlnită pe 
stradă ; Se cuvenea însă o atenţie încordată, fi-

1indcă a nu da bi,neţe unora însemna să-ţi pui cuie 
în talpă. De O'ameni aveai nevoie oridnd, aşa că 
.a nu Ie acorda acel „bună ziua" pute•a însemna că-i 
.ignoiri o·ri di te socoteşti deasupra lor, făcîndu-i 
.să-ţi pocute ranchiună veşnică . Cîndva poate că 

salutul repreze nrtase o urare de bine acordată 

unui trecă<tar care putea s ă fi e şi un necunoscut. 
-Ur.area aceasta simbolizase un soi de solidaritate 
intre . oameni, recunoaşterea acelei legături care 
1ne U1neşte pe toţi deopotrivă. Dar vremurile evo
luaseră şi salutul îşi s.chimbaise sem:nHicatia. El 
-era a.cum o dov.adă de SUipuşenie obliga,torie care, 
odată neinfăptuită, a,trăge1a după sine consecinţe 

limprevizibile. O înclinare a capului, scoarterea pă
J ăriei , un zîmbet amabil erau gestu:ri care nu re
.dama;u eforituri şi care îţi puteau aduce un fo
los oa·recare. 

f:ir.eşte, că ultimul adevăr desoo:perH de Cara
va,n eria de-a dreptul ului,tor. Oamenii posedau, 
<lupă părer·ea lui, în chi.p s tructmal un neajuns 
·care se numea mîndrie. Mînidria ace.as.ta aduce,a 
multe prejudkii ·acelora carre o iposedau şi cu ct<t 
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ea era mai pronunţată, cu atî1t priicinuia mai 
multe sufer;inţi. In viaţă e bine să lepezi, să stîr
pe.şti această blestemată de mîndTie oare o prim eşti; 
din născare, ca apendicele sau ca amigdalele. 
Dato.rită mîndriei , Caravan .se chinuise amarnic 
în timpul în care fuse•se un inocent în ma1terie de 
convieţuire socială. Se războise cu semenii săi 
pentru ni·şte cuvin:te aşa-zis jignictoare, îndur ase 
aspre salilcţiuni din partea unor şefi ier.arhici fi 
indcă nu suportase să fi.e de acord cu anumite 
principii pe care aceşrti1a le proclamau. 

Acum, după scurgerea atîtor ani, aproape că 
atinsese desăvîrşirea. Scosese din el răul originar, 
aceia gl.andă nedorită p:rk:inuitome de inutile du
reri, dobîndise putinta de a f.ace fată tuturor îm
prejurărLlor, de a Sf~ mula perfect pe or:ke cala
pod. Era un eliberat un descătuşa!t, şi zîmbea cînd 
vedeµ cum în jurul său se desfăşoară apriga luptă 
între cei mîndri, între glandele lor neextirpate la 
vreme. 

Devenise, aşadar, un înţelept ! 
Asupra lui insultele :nu mai aveau nici un 

efect, căci la urma urmei o insultă nu e decît un 
cuvînt, iar cuvîn:tul e imia.ter.i,aa, zboară, se risi
peşte, dăinuie doar o clipită. Asupra lui nu mai 
aveau nici un efect disiplliteLe carre aHădată îl în
flăcăr.au. I.n şedinţe, nu mai lua cuvfotul, căci nu 
avea de gînd în ruptul capului să săvîrşească o 
n erozie vorbind despre munca vreunui coleg, sau 
să propună cine ştie ce fucTu, care să lezeze in
teresele cuiv·a. Acasă, se deprinsese demult cu 
ideea ca nev.astă-sa să fra.că cum o taie capul. 
Uneori se gîndise că ar putea fi un soţ înşelat şi 
tresărise. Dar confoTm vederi:lor sale, pentru o 
infidelitate conjugală nu merita să-ţi baţi capul. 
La ce bun să se frămfulite ou asemenea prostii , 
să-şi pînde.ască bUiilăo.ară new1'sta, să spumege, să 
fie cuprins de aicea tr.istă nebunie î.ntîlni1tă atît de 
des pretutindeni ! Po:ait<e că într.adevăr er.a mşelat 
şi chiar înC'linasie să se oonsi:dere a:stfel, fiindcă 
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cei do.i oopLl. nu prea ii seanălnlaiu şi aîlteva zvo
nuri ajunseseră vag la urechile sale. 

· Ei şi?! îşi spunea, z«mbimd. Are vreun sens să 
mă zbutiium ? 

Eliminase clin viaţa sa cuvmtud sutferiln.ţă, avea 
O!'oare de el, se îruspăiIDJÎn,tJa lia gin.du[ c-air fi vic
tima a!Cestei su!er.i.nţi pe care o vedea UIIlieOTi 

apnQPiindu-se ameninţă/tor. EJ era ll1l1 om oomod, 
încl.ÎlTha vădiit că'tre ipiăJCeri, savuma mmcărurile 
alese .şi bilne p.reparnrte, îi plăceaiu filmele, ~ec
ta.oolele de teatru, p1imbărille agaile pe stradă, lo
cuinva în oa;re îşi destimidiOO trulpnill duipă orioa.11."e 
efort. Stînd în caisă pe vreme de 1arnă, se înfiora 
a.scultînd simultan viforniţa de ·afară şi cmteioua 
cti1oriferului. Apartia.mem.itul devenea atuoci o ce.
tate bine aipărrată împortmva irutemperi1Hor şi a 
agneslam.ilor" din ex·terior. El era sieni.OIIiUl .înţelept 
oare rennmta deifiin:itiv :la ortice soi de vaJI1jiba1te, 
oare cull;tiVla voluptăţi simple şi sănătoase, oare 
mcheiiaise pace cu ced:1allţi serui.1ori din jur, accep·
ttn.d, pentru lÎll:1i.Ştea lui, să le plătească tribut, să 
le fie va1sal înrtreaga viaţă. 

Timip~ trecea prnout [:n iacea·stă m-oleşitOMe 

iinia.Cfl:i:vi<ilaite. Minunată era · viia.~a l.iipsi.tă de giliÎ.ji 
marn, de Ju.ptă tnoon:liartă, de aleea d'istrugăroare 
mîndriie, cauza prtmordiJa[ă a attîtor nenort()lciiri ! 

La sosirea pdmăverii, Gair/8!V!Cm se adia:ptă, oa 
de obi1ooi, I1J0ului anotimip 1îm:brăci:ndu-se mai l\lŞOr, 
deschiztmi mai des ferestrele. Iarba jjşin:ise pretbn
tiiDJde:ni în parourti, Îil1 grădini publice, iair pe ra
muri iz.OUJCileau muqur1i. Păisăriille că.!lătoore Teve
neau l·a 1ocurhle 1ior. Pri'ViJn.dru-Je cum 1!lll1ecă fui 
oîrdoo pe aer, cugeta că mtre ele nu şi--au făaut 
loc deosebi:ri'le de vederi sa:u că cel puţin în tim
pul zb<orul1ui nu apaire aiael .război ne.do.rH mtre 
indtiv.izi. T-O'lru.l se desfăşure :perfuot in zboilUll pă
sări.Lor călăltoore, o .anno:nie de5ăvirşită dO'DlJilea 
între ele. Cîrd·ură!le er.au e:iremJPlle, exemiple oare 
SU1St:iID.eau miai bicne teoria sa despre existentă. 



Nevastă-.sa însă nu-i dădea pace în ziua aceea. 
11 smulse din contempl,aţie şH readuse pe pă
mî.nd : 

- Ascultă-mă cu .atenţie, Ioane, şi nu mai 
zimbi aşa, .cu aerul tău aitotştiutor ! Nu mai su
port viaţa aceasta. Iţi dedar deschis că te soco
tesc un prostănac. Mi-e ruşine cu tine, mă umi
leşti, mă pui într-o situaţie de un ridicol insu
portabiJ ! 

- Dar ce s-1a î.nJtîmpliat, draga mea ? 
- Mai întrebi? Aseară ai fost insu~tat într-un 

mod inadmisiibiil şi asta în prezenţa mea ! 
- Triebui·a să ipWVOC scandal spre a-ti apăra 

onoarea? 
- Cine-i individul care ti-a tu.mat în cap pa

harul cu vin ? 
Habar n-am. Pesemne că i--am fost anti-

piatic. 
Doamne, ce om ! Cum ai putut să st'ai aşa 

nepă:săitor Ia insulta a1ceea ? 
- Ce rost avea să mă înoaier cu el ? Ajun

g.eam la miliţie, ne zdruncinam nervii... 
- Pe stradă un trecă1o.r .a îndrăznit să facă 

aprecieri necuviincioase la adresa mea. 
- lmi amintesc ,perfect. 
- Şi n-.ai luat nici o atitudine împotriva ace-

lui bădăren ! 
- Atitudine ? La ce bun ? Pentru cîteva 

vorbe ? 
Nevestă-sa dispăru în sufragerie, iar el se îm

brăcă penitm a se duce la slujbă. La pleoa;re, auzi 
un pUnset în odaia veoirnă, dar nu se tulbură. Ci
tise că plînJSul 'are drept efect uşurerea sufl.eitu
lui, că totul trece pe lumea 1asta, avînd un sfîrşit 
care-i, I.a rîndwl foi, un 1aJlit început. 

Străbătu străzile respkînd adînc aerul curat. 
Ce de lume ! Impărţea saluturi în dreapta şi în stîn
ga înclinînd capul, scotmctu~şi pă.Iăria. Se înve
seliise de-a bineiea, plutea pa:ocă prin văzduh. 
Avea doar patruzeci de aini şi gîndul că va mai 
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trăi încă multe asemenea clipe îi crea o dispo
ziţie excelentă. Mai .avea posibilitatea să v:adă 
acest univers, să-l simtă intens, să-l guste şi. mai 
ales, să treacă prin el neang.ajat, neîmpovărat de 
gînduri absurde, de acea nefericită maladie a mîn
driei. Oameni multi pe străzi, foarte mulţi ! Cirtea 
pe chipuriJe unora frămîntări idioate, un zbucium 
lăuntric nesănătos. Ce bine ar fi dacă aceste făp
turi ar renunţa odată pentru totdeaun,a l<'!. ele ! 

Un moment fu ispitit chiar să propovăduiască 
adevărul la care ajunsese, dar ziua de primăvară 
er:a atît de frumoasă şi trupul său îşi deschisese 
toţi porii spre a o absorbi ! 

Ajunse la birou unde-şi salută cu plecăciune 
şeful raportîndu-i stadiul lucrărilor pe care le 
efectua. Şeful era un om chinuit, se vedea limpe
de. Pe faţa · lui trăsăturile se adînceau dureros. 
Muncea zi şi noapte înconjumt de planuri şi de 
hîrtii pline cu cifre. Alerga pe şantiere, căuta so
luţii, ţinea şedinţe, urmărea atent desfăşurarea 
tuturor lucrărilor, se certa şi uneori, dnd îl au
zea cum ţipă, surîdea înţelegător. Ce-i păsa lui ? 
El era un funcţionar cuminte, respectuos, care-şi 
îndep!iJrna atribuţiile profesionale, înghiţind indi
ferent observaţiile ce i se adresau. 1n rest, nu-i 
păsa de nimic ! 

- Eşti un dobitoc, măi Caravan ! îl întîmpină 
de data aceasta şeful. N-ai în tine un str-op de 
personaJiit.ate, 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 i.a dr·acu ! Ar fi mai bine să te cari 

de-aici ! Pensionează-te, de pildă ! 
- Nu am vîrnta ! 
- Du-,te acasă la mine şi plimbă-mi copiii. 

Astăzi eşti pe post de booă vreo două ceasuri. 
- Am înteles, să trăiţi ! 
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Canavan ieşi din bir.ou, se du.se l1a locuinţa şe
fului, îi luă oopfai şi-i plimbă prin parc, simţind 

mai intens ca oricîn.d ambianţa anotimpului. După 
aceea copiii se prinseră în joc cu ·alţi co.pii, iar 
el îi privea îndurioş:a.t. 

Luă copiii şefului şi-i duse acasă, apoi se pre
zentă la alt şef căruia îi făcu nişte cumpărături. 
Se înapoie în cele din urmă aoasă unde constată 
că soţia lipse·a. Se dezbrăcă, deschise tel evizo
rul, îşi delectă 0<chii cu cîteva imagini. I se făcu 
foame şi mîncă, a.poi i se făcu somn. 

Intrînd în dormi1or, găsi pe noptieră o scri
so1are a soţiei, care-l înşfanţa că-1 părăseşte. Nu 
simţi nimic deosebit. Se gîndi vag că la parter lo
cuieşte o văduvă pe care ar cere-·o everntual în 
căsătorie. Văduva are un neg pe nas, dar faptul 
i se păru lipsi1t de însemnăta,te. 



FUGA 

Atelierul de croiito.rie i se păru lui Costică 
Zăvoi dintr-odată extrem de strîmt şi de apă
săltor. Se uÎltă Ia chip.urHe colegilor să.i, oare şe

deau pe scaune conteeilltraţi asupra bucăti!l-Or de 
stofă, .îJ iprivi lung pe şeful sălii, oare croi.a nişte 
paiillllalonii pe o tejghea, văzu feres.trele acope
r.iite cu jumale, soba de teraicotă, poliţele şi raf
tu.rille pline cu mosoare şi papiote, avu senz..aţia 
că se înăbuşă, că o prelUIIlgiită şedere îlll J•ocuJ 
acesta. l-ar ucide de-a binelea. Ex;amină haina p~ 
care o cosea, se strîmbă, o trînti pe masă şi se în
dreptă cu paşi repezi către ieşirea din ia•telier, 
făicindu-i semne de adio şefului, care-l privi cu 
o totală indiferenţă. 

- Am ipilecat! strigă Cootică Zăvoi diiIJ. cadruJ 
uşii. Vă las cu bine, soumpii mei confraţi, bra
vii mei cu.săfori şi hăina·ri ! 

Cîteva cape.te se înălţară, cineva căscă prelung, 
:111'<1.şinille de Cll.lSllllt işi oo.nfuiooră dăinţăcitu~, croi
torii văzîndu-şi mai departe de treabă. 

Costi.că Zăvoi illlchise uşa cu ·geamuri pră

fiuiite, păşi în stradă, mai hmăJrit oa orioînd să nu 
se .in~poieze aici cite zile ar fi a:vut. Se sărunase 
pînă peste Ca;l de o ÎIIl.deletnidre oa.re nu-i olerea 
satiistîitcţH, dorea să-şi croiască un a!lt dru·m în 
vii<aţă. 
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- SaJuita:re, di1avoJ băitrîn ! strigă el şefuJui 
arătîndu-şi chipul lunguieţ şi palid la o fereas
tră, dar şeful nu-l învrednici nici cu o privire. 

Go,stică Zăvoi srtrăbă'lu o bucată de drum des
fătîndu-şi sufletuJ cu senzaţia depUnei sloboze
nii. Aruncă priviri vesele vitrinelor, zîmbi tutu
ror trecătorilor, se bucură de albăstrime.a ceru
lui, de priveliştea fluviului care se scurge·a le
neş, liber către depărtări. Era minunai!: să păşeşti 
optimist, încrezător către împliniirea unui mare 
destin. 

Intră în prima cabină telefoni.că, formă numă
nil ateilierului de croHorie, îl ·ceru pe şef şi, · au
zindu-i vo.cea, îi adresă ' încă un salut, prev~nin~ 
du-l că nu se va mai reîntoarce niciodată în 
hlcăperea aceea înituneoată, îmbîcsită cu mirosul 
cirpefor arse, pJină de indivizi răutăcioşi, caire-i 
făcuseră zile fripte, .neinţelegî.ndu-i -aptitudini~e: 
~ Nu voî mai reveni în mijlocul vostru ! răcni 

Costică Zăvoi în recep.tor: Sînteţi nedemni ·de
persoana mea ! 

Nici 1acum şeful nu socoti necesar să scoată 
o vorbă„· Se .auzi doar cum închide telefon.ul şi 
atît. Suba~temul d-0.ri să mai formeze o dartă :nu
mărul atelierului, se răzgîndi înisă .şi, părăsiilld 
cabina, se îndreptă către casă, unde ajunse 
fluierînd o melodie veselă. 

Ii aduse imediat l·a cunoştilnţă soţiei ispr1avra 
sa. Ii descrise în culori sumbre ateliea-ul, vorbi. 
despre -aspiraţiile s.ale înalte, despre tinereţea sa· 
care nu trebuia să fie nimicită în:tr-un atelier 
de croitorie. O mai înştiinţă că are de gînd să 
întreprindă o acţiune deo:sebi·tă, de proporţii, că 
i1ntenţionează să se ridice cu mult deasupra celor
lalţi oameni in<:erdndu-şi noroc\ll şi iscusinţa în
tr-un d;~meniu de nepreciziart deocamdată, dar plin 
de făgă<luinţL · 

Vestea nu avu nid un efect asup.r-a soţiei, care 
se uită la el nepăsătoare, rididnd din umeri, 
conti.nuînd gătitul în bucMărie. 
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~ Constat, spuse Costică Zăvoi, micşorîn.du-şi 
ochii spălăciţi, că nu sLnt luat în serios niici mă
car de prorpria mea soţie. Abia acum îmi dau sea
ma cu cine m-am însoţH, cu cine m-am hotălrît să 
_înfprunt via·ţ'a ! Aşa-mi trebuie, da.că mi...am ales 
o femeie peI11tru oare doar m1noarea e impor
tantă! 

-__ Femeia asta este fiiea mea ! se auzi. un 
gl.as prod'und, plin de nem.u:lţumire. 

In fa·ţa lui Costică Zăvoi se ivi, ca din pă
mâJnt, socrul, adică un individ slăbănog şi chel, 
.c;are-1 privi cu minie. 

lotre Costică Zăvoi şi socrul său exista o 
veche şi mereu neîmpăoată iniamkiţie. Aproape 
zi1lnic îşi aruncau unul altui•a învi.huiri, cerlîndu-se 
pentru felur.iite pricini, ajlllilgînd să se ameninţe 
-şi chiar să se înjure. Socrul era, de bună seamă, 
un om imposibil, un ramolit care ţinea să-şi im
~ună convingerile învechiite. La ce te puteai aş
tepta de la un asemenea pisălog, de la o aseme
ne.a hahaJer ă ? 

Costică Zăvoi se retr.ase demn în dormitor şi 
trînti uşa, a,rătînd astfel că nu doreşte să i·a parte 
I.a o discuţie .inuB.lă. 

- Din nou va trebui să vă înitretin pe amîn
doi r se auzi vocea acestui socru ci-căli.tor de du
'Pă u.şă; Ai părăsi1t pînă acum de nenumătaite ori 
atelierul, dar de fiecare daită tot .aco}o te-ai în
tors. 

_:_ A.ttmd am avut ghinion! strigă ginerele 
iri·bat. De da1ta asta voi reuşi, voi izbindi ! Smit 
ca.paibtl de faipte ma;ri, s-o ştii I Dumneata, care 
ai ajuns la pensie după o viaţă nenorockl:ă, îti dai 
seama cu ·tegret acum că ai fi fost în stare s-o 
:apuci pe o cu totul aLtă cale. Ai ailes însă o viaţă 
tihnită, comodă, te-ai însuriait, ai făcut copii şi ai 
-OOiil:ti[}Juat. să •trăieşti ducîndu--te la slujbă zilnic, 
înghiţind observaţiile şi sancţiunile s,u.p~riorilor. 
trăind, cu sp~area în<:ovoiartă, fiim;t.un preaiµleca-t 
slujbaş, un ?J,D. î.nfrtooşat de o everutuială desti-
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tuire. Eu însă, în cau.tatea mea de tînăr avîntal, 
simţind în piept clocotul marilor aspiraţii, nu voi 
'lllai pu.ne 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 mai ajut băneşte, 
c-<o să finanţez toa,te sminteli'le care-ţi trec · prin 
cap! 

Costică Zăvoi strînse dispreţuitor din buze şi 
declară că se v,a de.scmoa singur. Se dezbrăcă, 
PU!Se pe sin:e o pijama şi se aşeză pe pait ou ini
ma împăcartă. lnfăpituise marele act al vieţii saJe, 
se despărţise pentru totdeauna de trecui!:. Reze
mîndu-se pe perne, îşi a.prime o ţigară şi se gîndi 
la trafal slobod care-I aştepta. Nu reuşi să-şi 
închipuie cam cum urma să arate un asemenea 
trai. lşi aminti însă de existettiţa unei srtide cu 
con.iac intr-lllil duilăipior din hol. Coborî din pa!t, 
se strecură prevăză•tor pe uşă, 1reveni gra,bnic cu 
sticla în mină fă;ră a dia ochi cu soor:u1. 

Sorbi o înghiţitură de--a dreptuJ din sticlă şi 
se simţi înviorat. Refilecită un răstimp asll{pra a:l
temative}or care-11 aşteptau îmbietoa;re, socoti că 
singura profesiune oare i s-a,r portrivi ar fi a:ceea 
de navig,atOII" sau de avi1artor. Anul trecut, cînd 
părăsise de cîteva ori atelierul dă<luse nişte 
examene pentru înscrierea în feJuriite şcoli. Că
zuse însă J1a toa•te .probele, fiind declarat inapt 
pentru aceste profesiuni. 

- Acum ce-ai de gînd să faci ? îl întrebă so
crul său de d'UIPă uşă. 

- Voi .nicwiga ! irăspoo.se Costică Zăvoi dind 
peste oop îmJcă o înghitiltură. 

A doUia zi se trezi tî.rziu, îşi sorbi carfeaua şi 
porni pe străzi ca să respire aer cunat şi spre a 
cinltări cum se cuvine şansele saJe de reuşită. 
Dădu ocol oo'l'ltierului, se retrase apoi înitr-o gră
dină publică, aooio unde liniştea i-iar H înlesnit 
cugetările. Aşezait pe o bancă, la umbra unui tei 
uriaş, în aipropierea uniui grup de copii care zbur-
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dau pe aleiile prunduite, Costică se aba111d-OtDă vi
sărilor. Cerill!l limpede, f·TU117Ăşurile în care ciTi
pealll păsările, vuietul îndepărta.ii: al oraşului 
aveau asupra lui o plăcută înrîurire. Era minu
nat să stai astfel, ceasuri î:n şir, să-ţi îndrepţi 
gîndurille oriunde ai fi dorit, fără a fi coinstrms, 
fără a fi nevoi•t să .aSOUllti de dispoziţiille cuiva! 

Din întîmp:lare H văzu la ca.părtua a.'leii pe To
nea, unll!l dintre colegii săi. Tresălră, Tonea înain
ta şovăielnic, cum îi era felul. Privea în toote 
părţile oa şi cum l-ar fi pîndit o primejdie. Acest 

· mdirvid se dovedea cel D11ai fricos din tot a.telie
rul şi ciilld i se adresa cineva cu o vorbă mai tare, 
se cllJtremura, se dădea ÎJ1Japoi, ferindu-se parcă 

· de o lo:vitură. Firnv, ou ochii tuilbw:i şi haine'le 
uzate, ·el ajunse înaintea lui Costică Zăvoi. Vă
zîndu-a, f.u giaita să cadă pe spall:e. 

- Aha I 'exclamă fugarul. Te-ai şi speria1t ! 
Ce · mai e illDill pe la alf:e~ie;r ? Şeful ce mai face ? 

- Eu, bîigui Tooea prtvinrl în alită parte, sînt 
în afa:ria cori.flict'Ull:u1, lrJiu mă amestec în treiburrle 
alrt:ora ! 

- Şi de ce nu •te 1amesteci ? 
--.. Aşa mi-e firea l Nu vreau să supăr pe ni-

meni! 
Costă.că Zăvoi nu-i îngădui să •treacă, i se aşe

ză Îlllairute şi-'l întrebă din nou asupra celoir ce se 
petreceau în aitelier. 

- Vei fi coru:::ediiail: ! îl înştiinţă ceilăilaJ.t. Dacă 
nu te vei prezenta p.oimîi!lle cel tirziu la slujbă, 
vei fi dJa1t aflară, adălllgă Tonea făcind cale înrtoar
să şi diJSpăriîml mapoia unor boscheţi. 

- Să vă ia dracu pe toţi ! strigă Cootică Ză
voi, aşezîruiu-se pe bancă indispus. 

Remtors aroasă, fu sillilt să ascuJllte -tim,p de o 
jumătl:ate de ceas o predică din partea socrllllui. 
Acesta sosise în.arm.alt cu .argumente, se vedea 
bine că-şi pregătise discursul. Vorbi calm, stăpî
niit, înşiră multe, foarte mU1lite ~rbe, dori să-·l de
-termine să revină asupra nesăbuitei hotărîri. Des-
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tupă şi o srtiolă cu vin, care trebui1a să încheie 
cu bine incidentul. 

- • Eşti un mare tîmpit i admise, 'în finai!, so
crul. Ar trebui să fii bărtu1t, bidrui1t, ţinut l1a arest 
o bucată de vreme ! 

Urmă o oonvo.1ibire con1tnaidiJCltorie, Costică Ză
voi susţiinînd că nimeni nu are dre ptul 1să se ames
tece în chestiunirle f,amil'i1ei saJe. Pe de aHă parte 
socrul se cuvenea să î:nteleagă, oa un adevărat 
părinte, împrejuriarea. Dar ,acest socru îndărătniic, 
depar1te de a pricepe cit de cît cevra, se oomporrta 
ca un duşman al prlQlpriei sale fiice. 

La această etapă a discuţiei interveni şi fiica, 
aşa încît spiritele se înfiePbînitară Ia culme. In 
cele din urmă se hotărî ca · dooilllina Zăvoi şi ta
tăl ei să părăsească locuinţa lăsîndu-1 pe viitorul 
navigator s,au avi1ator în singurătate. 

- N-1aveţi decît să pleioati ! le striigă Gositică 
Zăvoi. Mă voi descuroa eu şi fără voi! 

Du;pă-<ami.az.a se scunse pJicti1ooasă. Vru să ci
tească o crarite, nu izbuti. Ascuhtă un răs.Ump cîte
va melodii de muzică uşoară .apoi închise aiparn
tul de r.adio. Ce lume ! îşi spUJSe el î;ncepînd să 
măsoare de .l1a un capM l,a a'1tu.I dormii1toruL Ce 
oameni lipsiţi de iniţi1ativă, inerrti, încremeniţi. Le 
va dovedi 1eil cH este de hotăr1H ! 

Stăpîni1t de o inexplioabilă a.gibaţie lăuilltrkă, 
plin de o ciud:a1t ă voioşie, părăsi într-iun tîrziu lo
cuinţa şi o porni fredonînd pe străzi:le oraişulul. 
Ajunse inaintea unei i::1abin:e telefonii:ce, şo1văi, to
tuşi intră şi formă numărnl de te:!ef.on aI atelie
rului. Recunoscîndu-1 duipă glas pe şef, îl! îiruşti.in
ţ ă că nu are de .gînd să se înapoieze •la slujbă 
şi că dacă el, şeful, mai speră să-l revadă, se în
şală, îşi face iluzii deşarte. 

Atîr:nă receptorul în fur.că şi peste măiSură de 
irirtat SOCO!ti că 1ar trebui S.ă SO·arbă UIIl paha1r CU 

vim. Intră îwtr-o bodegă şi comaooă băuituria . 
Văzu alături nişte indii:viZi •pe care-i Cll.l!Il'OŞtea vag 
şî-i sa'lurtă ; eXJtrem de oordi1a1l, istorli;Si.oou-1e im.e-
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diat pă~q>a~Le :înfăţişă IQ.P,di,iJ . ,.de~ 111• care 
părăsii$e . ~ujpq, ,s·~ţ~nu că ~rte ,p9'tărff s~-,şi a[~a"'. 
gă o a[tă profesiune. Plin de entuziiasm comanda 
o 1!Şti~l~tJ~u~, yi:r;i, c:iQsţindu-i. pe, ascultăţori, cai:e-1 
WW004l. ln~du.N,ţi. . . . . .. 

S~r-& şk-.o peti;.ecu acasă, d9J:itnd să ·guste din 
VÎ.iaţ.a nouă; oare începea pootru et Fămi planuri, 
v,i;zîncl . să-Ş,i . 1µ 1lE;!Oagă o pirofesi:une Pe m~,şur1a .ma
ril?r sale apti1tudini. Nu descoperi nid u,n'1a ~1 des
chise a,pa,ra.rtu~ dţ:! radio, apoi televiiorll'l, plioti~,_ 
sÎIIldu-se de moar:te. Re<;:ru.rse la magrieitolon, 1,a 
'J)ick•Ulp, răSfOl nl'Şt~. re\r:iste, ÎlUStrŞt~,. Cotrobăi I 
fără root prin sertiai€tle şifori.ierului, citi ' niŞte scri
sori vechi. Dădu de fotognafi1a soţiei şi se strîm
bă .'la ea. De bl1JI1ă seamă că-şi va găsi o altă 
soţie, vrednică de el, capabilă să-i aprobe proiec
tele, sprijinindu-le din toată inima. 

A doua zi se trezi cu dureri de cap, dar decis 
să îrutmprindă o acţiune energică. Deschise car
tea de te1efoo, o răsfoi, dădu de nişte instituţii şi 
întreprinderi cam nu-i treziră vreUltl interes. Cu
tieză în sfîrşit să formeze cîteva numere, soJiicitl:ă 
informaţii, primi răspunsuri care nu-I mu:lţumiră. 
lşi amillllti din nou de exiameneile susţinuite în re 
petaite rînduri înaintea unor comisii şi se întristă. 

Se îmbrăcă şi o pomi, nu se ştie cum, spre 
aiteliier. Se plim:bă pe diniaifa~if:ea ferestrelo1 aco
periitl:e cu jurnale, privi pe urna care er;a deschisă 
văzilndu-şi collegii. Se simţi parcă de prisos şi-l 
invadă un simţămÎIIlrt: de înistrăinare. Se decise să 
intre în sia1lă şi păşi peste prag. 

Dădu cu ochii de şef ca[e-i a1runcă o pr1ivi:re 
indifelrenrtă. II aSiigură că sosise doar într-o viziJl:ă, 
pem.tim a-şi IDJtîlni colegii, că nu via zăbovi prea 
mult aici. 

,,,_ Lasă ! H întrerupse şefru.l. Nu te miai fandosi 
şi 1a:pucă-<te de lUIC'ru ! 

Cosrt:ică Zăvoi surise ba1tj<0coriif:or şi contemplă 
cu superioriita•te întreaga aduna:re, ce părea să 
nu-'1 fi băgat în seamă. 
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- Voi lUJa loc şi voi luOI'la un ceas-două I spuse 
el scolfmdu~şi hraimt. O 00.c însă aşa, diÎJn. plicti
seală! 

Se aşeză la masa ,lui zîmbimd şi se aipucă de 
llreaJbă. Apoi se lăsă iurart: de exeouitarea uinor re
vere, soc01ti că trebuie să le dea g,a'tla. ln fond 
eTia obligat să ~sprăvească munaa Îil1Jce,µrută. 

Veinli. 1a atelier şi în zîllele urmăltoare, dar U 
asigură pe şef că tolt v.a pleaa înitir-o bună z.i. 
Aceeaşi aisig.ure.re i-o dărlu şi soiţiei, trutiuror cu
noşitinţ~or, tUlturor veci!Ilillor, asta spre a nu fi 
com:siderot cumva un om de :mi.mite. 



DUIOŞJE 

Ere un bă-rbart IÎJldÎutător, mamere.it, se111Si.Jbi~, 

deţinea o slujbă sigură, fiind aprod al unui mare 
triib1mal, oum pret:Wnrlea. Nu ooooese la iveiailă pînă 
acum ,apucălturi condamnabile, acele vicii care duc 
de obicei la ruină. Conversaţia cu el se dovedea de 
fdeoore da1tă Îlrliţe!leBiP'fă, pllîlllă de conţi1I11Ut. llil afara 
aieestotr ID.in~ însuşilri, chilfia.ş.ull d.isp.Ulllea de 
o înfăţişare plăo111tă, cihli.ipuil şi gesturiae lui exipii
mfud o adâlocă şi rurlmctiită serlozâltlate. Jar dacă 
srorăiiJa noapea sau dacă mghi.ţei.a oom lacom bu
oartele lta Dll&Să, falpbuil iillll pUJtea fi pus dedt pe 
sewna UJIIei Îilllflorirtoaire sănătăţi. 

Didiloo. oftase de nenumărate ori gW.dmdu-se 
.La aicest chi.riiaş ail sălU, .La acest Emil Piavellesou, 
om pe poltrirvia gusbu!lu.i şi 1I1ăzcinţe'lor ei ciinrt:ot
deall.llrla. A~ nen111D1ăreţi chirliaşi, sezon.ieri cu 
toţii, CUJilOISIC.use 1.l!ll şirr lrung de aarelcitieire şi tem
peria:merifte, dobIDtdi6e o rodnică e:>GperieDltă oare o 
lÎIDJdreptăţea să facă mereu ciompiairar(:ii. De ucii, 
ce-i drept; se aitiaşase si.Jncer, derz.linrteresa1, pe alţii 
îi respi.nSese însă, dar, unul peste altul, chiriaşii 
săi ii oieri5eră un speobaooll din care ştiuse să 
iflmgă i.mpoobalDJte coodluzii. D.L'Vl()lf'ţJmse ou şase ani 
tn ilJ.Ilnă, f06ttull ei soţ se aifilia depiar·te, oine · ştie pe 
'UIIllde, a'VIUS€se aşadiar prilejull să se i.nstrrllliască, să 
ounoo.scă bine viata. Şi fostua ei soţ fusese la 
început chiriaş, loouiise tem.porar în această vilă 
şi, dacă îşi Illlli ammtea de el, il SOOOltea, II1lll în-
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te legea de ce, to·t un fel de looat;a,r oare, spre deo
sebire de ceil1alti. zăbovise aici ceva mai mult. 

Evocînd dealtfel trăsături1le şi pmtărH·e chiria
ş il or, în mintea e i răsărearu întruna scene şi în
tîmplă ri pline de farmec. Chiriaşii, cîţi se perin
daseră prin .această casă, reuşiseră să-i alunge 
plictisea'11a, tristeţea grea a singurătăţii. Cîţiva 
dintre ei îi rămăseseră deosebit de vii în memo
rie, căci ştiuseră să-i ciştige sufletul aitît de sim
ţitor. Alltii piieriseiră paocă in!tr-un soi de uirtlare, 
se risipiseră ca nişte umbre, dovadă că nu ocupa
seră un loc prea mare în inima ei. 

DinJtr.-un trecut liarg, pJ.in de mişoore, exitră-
. ge:a cîteodiată pricini de mctrutarre. !şi amintea 
bunăoară de Maroe!l oasirem1, filre neas1tîmpărntă 
şi generoa.să, pusă mereu ;pe şotii, alături de oare 
petrecuse dipe de ne.uiit0a1t. Ce · 'păicat că Marcel 
eria căsă1tioriit şi ce păaat că d:u:pă pleoarea ~llli îi 
diispăr1useră cîteva sUrte de lei din oasă ! Dar nu, 
nu de baru fu•sese vorlbia aitund, nu de o pierdere 
care oricum ere rooupe!labHă, ci de plecarea lui 
Marcel, pleoare definitivă şi extrem de dure
masă ! 

Didina îşi amin1tea lesne şi de Licuţă, un tî:năr 
ca1lm, po·bolit în aparenţă, da1r sunp.rinzăitor de pă
timaş , de vioi şi neastîmpărat. Licuţă era croitor, 
avea · o înfăţişare plină de ,prestanţă, se purta de
lirnt, se îmbrăoa h·eiproşabil. O copleşise l.a în
ceput ou daruri şi o ·ceruse chiar în căsătorie. Fu
sese convinsă că e bine intenţioniait, da.r într~o 

dimineaţă nu·'1 mai găsise în pat. Plecase fără să-i 
plătească măcar chiria. Dar ce însemnătate mai avea 
chiria fată de sentimentele ei rănite ? Il iertase to
tuşi , iar mai tîrzi!U îl biniecuvînta.se rămînîndu-i 

· recunoscăitoare perutru că-i înfrumusetase viaţa îrr 
· răstimpul a .1Jrei săptămîni d1: zăbovise aici. 

Dar Mocanu, Lascu, Zamfiroipo:l, oameni · admi
rabili, afectuoşi, oare-i lăsaiSeră o· impresie aitit 
de trainică?! Cu toţii s„au bucUJr.at aici .de o aten
tă găzduire, cu toţii au copleşH-d : prin modul lor 
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fer:qi.ecător de ,c~ se comporta, pornind apoi , către. 
e~niinele Jor ~~te c;ille ştie 

1 
p€ unde,' Uruf i~q..u 

făgăduiţ că <lvtjr reveni, alţii s~~u plerdurt, . pur şf 
simplu, în imerusiitatea de necupr.in-s a zăril~H. A 
pr,imit de ,Ja cîţiva ilustfa,te pe care Ie .pă~rtrea~ă 
cu pioşenie ,fil,tr-o cutie, a primit chiar şi tele
foane oare au îndeinniat-o să creadă că n.u e to
trişi singură, l)ărăsită, uitată. Telefoanele o cam 
puseseră în-. îm::urcătură, călCi nu reuşea să recu-. 
noască glasurile, dar cu oarecare iscm;îrnţă izbu
tise să facă faţă siitua.,ţfoi. Se înll:âmplaise ca un 
fost chiiiiaş al ei, UDJl1Jl Dumbravă, să-i ~tă }.a uşă 
noaptea pentru a-i cer.e cu împrumut o sumă de 
bani. Dulllhravă, om res:pectabiJ, pe care-l preţuise 
mult, sof!e.a de depar.te, U1rm~nd să plel(:e imediat. 
li acordase surilia cerută, sumă ce nu-i fusese 
restiituită. Dar de ce s~ se gindeeJSCă rt:oc:Caai la' 
acest aspect şi să nu evoce fig,UJria plăcuită a fos.:
tului ch~iaş care o Îintreţinuse aî'Ilrl:va ou at'1ta 
mărinimie ? 

Ni.meni din jur nu-i , înţelegea , tŞi nu-i aproba 
senitimOOltele. Dimpotr.ivă, veci111i răuvoitori . şi 1bîr
fitori o considerau uşuratecă şi vicioasă. Nu în
treţinea nici o relaţie cu aceşti veciru, aşa cum 
nu întreţinea relaţii cu cea mai JDJaire parte a 
oameniaor din stafjiune. Fa.ţă de toţi cei care cle1 
veteau pe seama ei adopi1Jase o artiitudine re<;e ~i 
demnă, ţinîmlu-i la diistlanţă. Erau nişte indivizi 
greu de ,,siupotrta<t, îndeosebi UJilul dintre e,i, agen~ 

tul fisoa<l Marinescu, oare o to.t·amenmta cu iamen-: 
zUe. ~ri1nescu, bă!rbait vll"Sllnic, văduv, îi fălcea, 
evidenrt, ,curte, o vizita sub mO!tirv că şi-ar face 
datoria profesională şi-i în.dimga felurite basm~ 
ou &şa-zisa lui initantde de .a-şi reface via=ta~ Ţinea 
desigur. să-şi,, mt~m(i!.ieze lllil cămin. Dar putea el 
fi pus aJăiturri de fermecătorii chiriaşi care ,o în~ 
co:njU11au necontenit cu delicatele ~or atenţii? Din 
partea JooaJ.nici:lor .µrimiise şi alte cereri. în căşă
torie, daT nu l,e a,oorda:se aitenţie. Ii cunoştea bi-: 
ne, erau 'nişte bădăram stăpîniţi de paitimi dez-
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gustătoare, beţivani mai ales. Chi.Jriaşii ei erau 
ou itotull altfel, îi trnzearu simţăminte ail.ese, o fă
ceau să spere ma.i ailes îrrutir-o rooşi1tă. Işi dorea 
atît de muM aa umrt dintre ei ·să se st:aitomitcească, 
să rămînă ailoi ! 

Acum se sfîrşea un nou sezon, sosise toam
na, începuseră să cadă primele frurn:e. Turiştii 
se ră[".i.seră, dimineţile eriau răooT\oose, tilll;pu~ se 
dovedea prielnk pentru pllajă doar !În ceasurHe 
amiezii. Entiil Aarvclesau îşi .res;pecta programu;} 
pledÎIIld de dimineaţă că1tre ţărmul mării. Sosea pe 
lia ora patru, dormea, iar sear1a o i:nviita la cmă 
într-un .mic restaiu:rairnt din aip!'lopiere. 

11 privea cu nesf:îrşită so~.ilCÎltudi:ne, cu tri1steţe 
lin.deosebi, ştiind că v•a pleca şi el. I se încheia 
conoediul, rbriebui1a să se înapoieze I.a Ba<k;;, u1rnde-şi 
avea slujbia. Pretiindea că nu e însurialt, că ar 
avea de gîOO să se căsăr!Jorească. Dar cine puite:a 
şti adffi'ărull ? Nu-i făcl.lJse nid o propunere, oco
H5e de fiecare da:tă o dis·auţie lămuritoare. Se 
ataşase însă puternic de el şi gîndul că soseau o 
toamnă şi o iarnă ce trebuia să le petreacă sin
gură o speria de pe aioum. E drept că închiria 
camere şi ÎIIl a~are sezonului, le închiria uno1r 
elevi. Dar copiii aceştia, deşi cuminţi şi drăguţi 
nu reTuşeau să-i alunge urîtul ce se cuibărea 
a<lînc în inima ei. 

Emi<l sosi, în sfîrşit, salută, se aşeză la masă 
şi aşteptă să-i fie servit prinzul. Pe figura lui se 
citea o v1agă nemulţumire. Didim.1a ştia că aproape 
de încheierea concedfolui chiriaşii deveneau po
somoriîti, ne:rv1oşi, chiiair supăraţi că sînt nevoiţi 
să pleoe rennmţ.îJnd la odihna de care se bUICUre
seră. Emil se comporta la fel ca ceilalţi- şi tot la 
fel ca ceUalţi devenea mai afeotuos cu ea, mai 
tandru, asta pentru a uşura oarecum despărţirea. 

Ii sewi suipa, îl privi cum mănîncă, se tUilbură 
fî,ind gaifJa să lăcrămeze. Se stăpî:ni. Ere doar o fe
meie în toaJtă fiooa, 11Jrehuia să se tină tare, să 
reziste orilcărei slăbiciuni ! 
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- A sosi.t mo.m.en.tUJ să ne încheiem sooote
liile I zise Em~l după ce sfil<rşi de mîncat friptura.. 
M--am simţit excedent în casa ta, îţi mUJlţumesc 
din Joa>tă i.ni.ma. Mă mihneşte gindul că ne vom 
deslpăJnţi. 

Vorbea metodic, îşi alegea ouvLntelle, dar ros
tea aiClel~i fraze pe oare le rostiseră şi cei de 
dinain.tea sa. lntr-adevăr, chiriaşii ei se comipor
tau, cărtre sfîrşitul concediuJui, ca şi cum ar fi 
fost unul şi acelaşi om. Toţi deveneau -impor
tanţi, solemni, vorbeau .parcă de la o mare înăl
ţi~. Toţi vorbeau de.$pre feluriile î.ndait01ri>ri iJT-O
fe.si!9Jlia:le, despre nenumărate obligaţii sociale şi 
morele, despre viaţă în genera1I, a;p1redind că ea 
e foarrte scurită şi plină de grewtă.ţi. 

- Mă chemă datoria! zise el scobmu ... se Îill 
dinţi. N-am ÎIIlcotro. Imi pare rău că„. 

- Lasă! il -rugă ea. Ne...am simţi:t bme amm
doi şi e de-ajuns. 

- Ah, nu I Nu aşa ! 
Şi Emill, . întocmai oa p;redeceso!rii lui, prim.se 

să aiprec.ieze legătura lor, să o considere drept o 
etaipă impo.rtantă în viiaţa lui. Nu, lucrurile nu pu
teau fi lăsate aşa. Nutrea un mare aita.şament iiaţă 
de ea, se gfal.dea să se ÎillSoore, nu.mai că, deocam
dată, iniţiativa trebuia să fie amînată. Existau difi
cultăţi, era încuroa.t oarecum, avea o logod:nică 
de oare dorea să se despartă cît mai repede. Ve
nea apoi chestiunea slujbei, lucra doar la Balş, îi 
despărţea deci o apreciabilă distanţă. Dar, în cwda 
acestei distla!nţe, se ang1aj1a să tină o permanentă 
legătură ou ea, prin sarisori şi telegrame tr.imise 
ziJln.ti.c, prin telefoane, chiar prin drrumuri fă.cute 
pînă filei. Oît îi dafo.ria toituşi pentiru găzduire? 

DidinJa .rosti o cifră oarn cu nici un chl;p nu 
aiooperea cheltuicliJe. BI acceptă, scoase banano
tetle, le aşeză pe masă. Se rild.ică, muJţumi şi se 
retrase în dormitor. 

Didma rămase nemişcaită în mijlocul sufrage
riei. Se gindi iarr 1a plecarea lui, care se amint.a 
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inevHabilă. A doua zi urma să-l conducă la gară, 
să suporte declaraţiile lui du:reroase. Îşi închi.puiia 
garn. umedă, învă.Juirtă în ceţuri, t:renul care în
tîrzia, discuţi.a lor penibi1ă, p1ină de pauze stin
jenitoare. lmbătrînise desigm, număra treizeci şi 
cinci de ani, devenise o gazdă amabiiră şi aitdta 
tot, o gazdă pentru sezoniştii c~..re veneau şi pJe
cau ca niş:te păreri. 

începu să strîngă farfuriil e , ascultînd vîntul 
oe s 2 strecur·a printre pomi prevestind toamna. 
Făcu apoi rînduială în celela.ite odăi, se pregăti 
să pornească spre tu:tungeri1a la care lucra. Din 
darmi1tor răzbă:teau sforăi1turi ri;tmice, dar prezern
t·a lui n-o mai interesa. Emil Pave!escu pe>rnise şi 
el spre v.aste1:e depărtări, se preschimbase mtr-o 
luminio1a,să 1aminhre . 

Şi dintr-odată o cuprinse dorul de elev i. lşi 
reaminti că şi vacanţa lor e pe sfîrşite, că în cu
r-înd vt0r veni ·aid pentru a-i fi aJături. ln rnec:hi 
îi răsunară strigătele lor voioase, înaintţa ochilor 
îi aipăru;ră chipuri fmgede şi vio1aie. Nu, nu era 
singmă, nu era singură în toamna caTe începuse 
să îmbrăţişeze stăruitor staţiunea. 



MIJLOACE. DE TRAI 

.. . 

' " 

- Cu neputinţă ! Sînt croitor ati experienţă. 
Am şi diplomă. I-am cusut ch~a!l" şi 1advoca1tu:lu.i 
Plaiilltazi o ves.tă, •aieum zece anL Am .îmbrăcat mii 
de oameni, aşa că mă văd silit să-ţi dec:J.ar că 
piesa nu se mai poate refiaice. E chi1ar de mirare 
cum de a rezistat .artîta. 

- Eşti un cîmpad ! sări, de la locul lui, celă-
1aiH. 

- Aşa cum sint eu otnpad., eş1ti şi dumneata 
beţiv. De ce-ţi imseşiti harnii pe băutUifă? Uirlle, 
acum, ctnd ar <trebui să-ţi oumpeni ,1.a iuţeală o 
altă pereche de pantiaJ.oni, n....ai baini. Un om ono
r.abi,l nu se comportă astfel. 

- Sînt beţiv pe hanii mei ·şi nu-ţi îngădui să 
te amesteci în vi1aţa mea partkU/lară ! Dacă ai fi 
1llil meseriaş priceput, atunci ai 'f.ace din piesa 
aceea de pe masă o pereche de 1pantafoni scurţi, 
că tot e v.ară ! Dar ce, pa1rcă nu pot face şi sin
guir operaţia asta ? 

~asile Ţugui înşfăcă pan:tad•ornii, deschise uşa, 
tr1aversă curtea şi intră în l·oclli.in~a J.ui. Acollo, cu 
ajuta.ml Uillor foarfeci îşi scurtă pantal,onii fă
cînidu-i utili pentru sezonuJ de vară. Nu ern ru
şino1s faptul că n-mrea barni, ci faptul că aipeJ,ase 
la vecinul ăsta cu capul pătrat. 

Imbrăioat cu pcmtafoni s.crurţi, ieşi în curtea co
mună să se p.lintbe, dar întîlni în calea lui aceeaşi 
privelişte descmiajantă. Văzu lăzile cu gunoaie, 
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pompa de a.pă, vişinul oare-'5i mtmdea rummi.Jl.e 
peste acoperiş. Urmărri 00«1turul celor două şjruri 
de ' 10Cui:n1ţe în oare · se înghes'llia millţilli.eia .chiria
şi1lo1r, după părerea sa .întocmati un<>;r dihănii de 
menajerie. mcJiniase de mu1rte ani să CIO!ll!Sidere 
că trăieşte in mijl.ocull unei menajerii, că dneva, 
lllil duşman dilll umbră, m exillase din via.ta adevă
rată, sillindu-1 să trăiască aici. 

Odăile dÎJilJ.Spre stradă emu ocupoaite de un fri
zer care-şi bătea ziank nev•asta, amemnţmd-<> cu 
un brici. A•lături, şedea un pensionar care voa-bea 
singulr, c:errîrnd unui personaj imagărn;ar să-i dea 
baru. Venea apoli croi to:rillll oare-;! ofensase refu
zînd să-i modifice panJ!lafonii. Pe şirull celălalt 
vieţuiau : un căruţaş, o babă care-şi cîştiga exis
tenţa dînd cîn cărţi, agentul sanitar Cercel. unul 
pentrlll oare Ţuguii nurbreia o oareoa.re stimă, căci 
ace.sita afVea o rndeleibnici1re cit de cit -OilliOiriabilă. 
ln sfirşit, în fundul curţii locuiau fraţii Teodorescu, 
nişte indivizi bizari oare pretiru:leau că-s inventa
tori. 

Cum de nimerise .aici ? Trebuie să i.a o hotă

dre ! Trebuie să părăsească gre:bnic loc'lll aces
ta şi mai a[es să scadă ria·ţi•a de băutură pe cme 
o c-O!rl.Suma zilnic. 

Tot plimbmdu-se prill1 CU!Pte, căkÎllld pe pa
vajul ei a.1căituirt din pietre a·lăiturate al.amdailia, se 
apropie de magazia în care locuiau şi lucrau fraţii 
Teodorescu. Se OIJ>ri, trase cu urechea şi auzi ca de 
obicei acelaşi zgomot care-i amintea de scripeţi şi 
de osii neunse. Nu era nici im secret: toată lumea 
ştia că fraţii lucrnlll la o inverrţie oare uxma să 
le aducă renume şi bem. Numiaâ. că mUlD.ICla Jor 
dura de cîţiva ani, iar în privinţa succesului... 

Privi uşa magaziei, firm·a prinsă deas111pna ei, 
pe care scria cu litere mari Laborator, văzu prin_
tr-o feirestmică o sUuclă n0astiîmpăretă. AJPoi, în 
locu'! si~uetei apărn ciiuful U[lUÎla dintre frati. 

- Call'ă-4e ! 
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Se IDdepărtă aşadar de ma.gaz.ie şi, ajurus in 
drnptUtl doouintei saruitiairulu1, îJ văzu pe acesta 
în priidVOi!, codihniOOu-se pe un scaiun . . Cu· vocea 
lui rugătoaire , clin oaire răzbătea parcă un seruti
ment de căinţă, V asille Ţugui îi ceru să-i facă o 
injecţie. Făcea uneori cirte o injecţie, aşa, ca să-i 
mai treacă de uri-t şi pe.ntrlll că se simţea bine 
atunci cirul er:a invilta:t în camera crtmată, Jncă
pMoare şi cînd se lungea 1pe pa!lu[ mebaJic cu 
o buciartă de muşiama ,pe deasrupra. Suporr.ta injec
ţi1a cu .zimbetua pe buze. 

- Astăzii ce feJ de injecţie vrei să-ţi fac ? îil 
în:trebă morocănos Cercel sarutairrul. Una curată, 
numaii c:u ser fizilOllogic ? 

- Dacă bănevoiti... 
Iirutră aşada!r din camera a-ceea, se lungi pe pat 

şi, dUipă ce fu înţepat, se ridică vioi, mulţumind 
di111 toia1tă inima doDllillU'lu[ Cerrcel. 

lrnre e;l şi siamiitar se stOJtornkise o regulă. S:a
nitar'Ull socotea că brain.ii lll!U pot fi cîşti.gaţi .fărră 
trudă sau sufminţă, arsrtfelt că-ă priopuseise lui Ţugui 
să-i ofe:re o sumă oa:reoaTe ·în schimbu[ unei in
joctlL 

- Că dooir llJU eşti cerşetOT ! îi spuseS€ ea îna
i.n te de sbabilliirea oo:nvenţiei. Trebuie să-ţi cîştigi 
ven:i.ituirille i:n mod c.iinstiit. 

In ziua aceea, sanitarul ii dădu ca şi altă 
diart:ă ci111ri Je'i, da!r 111ru-U expedie, ci U pofltli să 
stea pe IS!Claun. 

- Te rog să-mi fud :un serv1idu : să te dud 
11a icăinturăireasă şi să-i cerii să-mi dea ,in cărţi, să 
vadă, mă voi msur1a SOIU nru ? Eu JlJU rtrebu:ie să 
fiu văzUJt iaioollo. M-aiş oomiPfiomirte, ipe eiînd d1Um ... 
neartia n-ai n:iimirc de pierrdwt„. 

ln zece miinuite, Ţugruj se mapoie ciu răsipun
sUil : sarutaruU se va căJ.să!bOO'i, dUJpă ce va trece 
.peste o OUim!Pălllă„. 

Ţugruă iparnri să-şi OOiilltinue p'li.m:bairea de-a hm
guil fooufun~w ţilnâ!n.d miillllille lra srpa!OO şi carpu1 
semeţ rnlicalt. Refiledă, oa de obitei, asupra Wl.ei 
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reforme oare să lmbunătătească viata Necin.iJor 
săi. De mult îl murucea gîndul acesta şi iniţiase 
chiar cîteva acţiuni, din păoate fără rezultate 
promiţătoare . Cu ani în urmă, le vorbise loca
taril or despre necesitatea .ajut0:rării r·eciproce, 
despre înfiinţar•era unui fond bănesc comun care 
să se a.f'le în păstrarea lui. Dacă propune rile ar 
fi fost primi te, 1ar fi deveinirt un mi.c bancher, mai 
mult chim, un pr·eşedinte de ·asodaţie. Mai ales 
că şandrrama1lele şi cocioabele de ai.ci urmau s ă 
dispară 1in currînd, c ăci or1aşu:l începuse să se 
sistema.tiz,eze. 

Nu i se acordase atenţie. Frizerul se o puse 
straşnic, spunînd des!Pre el c~ar fi un escroc, i1ar 
ghici1toarea, după ce~şi consultă ·c ăTţile, .avertiză 

că întreaga curte stă sub un semn · nefav.orabil. 
Ajunse în dreptul unei tufe de trandafir. In

explicabirlă existenţa acestui tnandiafir într-·O· curte 
unde resturile menajere se 1aru111oau l,a întîmplare 
şi unde oopii:i devastaseră pur şi · simplu în treg 
locul. Tufa de trandafir creştea stingheră lîngă 
un zid umed. Alătuiri de ea, se af1la un bocanc cu 
tailpa desprmsă, păstrîl1td încă o bucată 1pU1tredă 
de şiret. Ţugui se atplecă, îl a·pucă, îl examină şi 
se decise să-~ foloseiaS1că la i1arnă drept oombus
tibil. Ţinîndu-1 sub braţ, se îndreptă spre casă cu 
paşi :leneşi. 

Se auzi strigat. Intoarse capul şi, văzîn.du-1 
pe propnie1ta1rul imobi1lului, îngălbeni. Acesta veni 
spre el, i se înfipse în fată şi, cu o voce dură, 

ne'imidlupleaa1tă, îi spuse : 
- Chirri1a ! 
De anii de ziJe Ţugui evita dibaci să dea ochii 

cu omUil 1arcesta şi iiată că tocmai aicUIIIl, cî.nd era 
maQ lefter c1a oricînd, se nimerise să-<l întîlnească. 

Ce era de făcut ? Să se arrate umil sau neînfri
cat? Alese a doua ţinută, înălţă fruntea şi zise : 

- N-am. 
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- As.cultă, nemernicule, începu cu un ton a
me:niin.ţă!tor p,r<>prietaru1 apucîndu-'1 de un nas
ture a1l cămă.şii, te ooti0no~esc, te hait pî·nă cînd 
te f.aJC a{bastru. Ce, crezi c-.am să plătesc impozite 
di11.1 buzooairuJ meu ? Ce, îmi eşti fra:te, nevastă, 
coleg de şco~~ă ? 

VaiSile Ţugui nu răspunse. Se retrase înrllr-t> 
tăcere stmtegică, privind la acest om bine făcut, 
îmbTăaait c111 un costum de viairă ce-l prindea de 
minune. J.l ura din toată inima Şi se gîndea Clll 

amărăciune la eşecuJ 1ndeminurilor saJe ,adresate 
celomJ,ailţi chirilaşi. Dacă ar fi conitiribui1t cu toţii Ja 
realizaifea aicelui fond. bainoair, acum ar fi pmut 
să ia ·O aiti.tudine aomba1tivă ! De altfel toţi chiri
aşii eriar1{ răi p!laltnici, µroprietand nereuşind decit 
cu mari străduitnţe să stoarcă un ban de la ei. De 
obiicei, .cînd aipăI'ea ân curte, Jooaita1riii .încuiau 
uşile, aşa că tactica. lui era să cooă pe neaşrtep
ta·te. 

- De ce nu JUJcrezi? U Îllltrebă el pe Vasile 
Ţug,U:i. 

- Sînrt :DoJ.nav. Pe de a1l.tă parte, mă simt da
tor să vă mă1r.turisesc că mulllioa manuaJă nu mă 
atrage. ~n:t un om sens.ibiJ şi 1balenibat, fac ver
suri... · 

- Uite ce este, stimabile! Dacă pî111ă diseară 
nu te cari de aici, vin cu po.ritărelul să-ţi ridic 
lucl!"urile. Ce diracu ! începu el să strige. Ciasa 
a.sta numai pagube îmi aduce ! Ah, de-a!I' fi de-: 
mo:leită oda.tă ! Trebuie să mă războiesc mereu 
cu nişte nemernici, ruŞte rticăloşi, niş.te oa-O.id 
fără leac. Ce, sînt directox de azil, p;reşedintele 
UJnei asociaţii de bine.fa.cere ? Şi, mă rog, de ce 
umbli · în paltl'taloni scurţi ? 

- E · o ţinuită sportivă, iam fost pe vremuri 
fotba1lisl.„ 

După 'Pleca.rea proprie;tairului, V.asile Ţugui 
aruncă o pnvlil"e plină de repr1ciş 1trandafirului ; 
numai din pricina lui zăbovise lingă poartă, lă-
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sîndu-se aistfeI su.rp.rins, ameninţait şi umi.Lit. Cu 
boca:ncul sub br1aţ in,tră în odai1a sa, unde ~ncepu 
să preţăluia1scă i.nterforUll. Două rafturi cu 'bor
cane goale, o farfurie, un cuţit, o lingură. Ungă 
fereastră, un pat de fier cu o saltea zdrenţui.Jtă. 
lntr-un cui, în pe,rete, atîrna bătrînul său parde
siu în societatea căruira înfruntase multe ier,ni. 
Un ca1l1cu'l sumar îi arătă că lucrurile sa1le pră
pădite nu fac două parale. Dar ce, mai existau 
ÎrI1 odaie manuscrisele Ia oaire Jwcrase ani în şir 
şi care urmau să dezvăluie lumii adevăria:ta ei 
oa1le? Şi ma-i ern.IU o sobă de <tud de o&e nu s-ar 
f,i despărţirt în ruptul oarpului, o găleaită care-i 
slujea drrept oardă, ÎJil sfî:rşi1t o statuJie de mărime 
mîjloci1e re<prezen1:tîm:d„o pe zeiţa Fort\1Ilia, prie
tenă de demu.IJ.1t, zîmbiJtoaire, a!fectwoaisă, cărnia îi 
vorbea în Cliipe!le siale de singurărtate. 

leşi din nou în curte, puse palmele p.îlnie la 
gură şi sifu'igă în rt.oa1te di.Jrecţii.ilie, .avertizindu-şi 
v1ecinii de inrt:enţiicre prioprietarllll ui. Se ra.uzi,r ă iime
diiat uşi trînti:te, la ferestre ·apărnră pătll!fi işi zia
re, 1Cei doi fraţi inventatori stJr,ăbărtură curtea cu 
feţele 1tmnspi;rarte, irefrugiioou-se şi ei Î>Ilitr-<O chi
ţimie. Numai sanitarul Cercel rămase 1aif1ară, oa 
bl1ll plraJtnk ce era. 

Pe rinsemte, arpări\.l îilJtr -adevăr proprietarul 
rnsoţit de un individ mărunt de s~atură, îndesat, 
cu veston şi cizme, arărtiînd ca un plutonier în
setat de exerciţii mililtaire. Int\I1airă amindoi ÎJil Io
cuin~a lui Ţugui, unde se a.pucairă să inventarieze 
obi.eotele. Operaţia fu de saurtă durată, fiindcă 
porită1rolul spuse imedi1ait : 

- Cindrsiprezece Iei. 
Pwprietarnl se prinse cu mîinile de caip şi 

rămase aşa, cu înfăţişarrea u1r1ui om dispemat, ne
înstare să se dumi!reialScă ce se pe;trece.a Cili el. 
Cu fiaţia schimO!nOsită de fuI"Î.e părea un .come
dî1anit ca;re joaieă un ro1l dHiciL 11 >apucă a;poi de 
umeri pe Ţugui, îJ. zgfiltîi şi-i strigă : 

- Dă-mi banii, că te ·omor ! 
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V;asne Ţ.uqui rămase suI1prins în faţa acestei 
manifestări ireţionaJe şi-J în.vită pe proprietar 
să-şi oailIIţeze nervii : 

- Ce rost are să vă faceţi inimă rea ?! Tot nu 
obt~ti . .n.i.mlic ! · 

- Atunci ieşi afară, pleacă, du-ite · dr.aculuii 
<le <llÎJCÎ. I Căraţi-vă cu toţii I 

- Domnufo, curitea aiceasta ,adăpo.s:teşie lll.Î.Şlte 
oameni .să!rac'i. Unii dmtre ei nu sînit demni dedît 
de dispreţ, pe aîJnd aiJţi:i se cuvfune să fie stdmaţi. 
Fraţii Teocto.resou, de µi.~dă, vor rev·oiruti•cma 1eh
niJoa iootua.Jă cOIIliSIJrrwind o ma.şină neol:>ÎIŞlnuită, eu 
VlOÎ scrie un tratat despre înfrăţirea dmtre 9a
meni, chiar şi amăritul acela de frizer, care-mi 
€$lle kiW?man pemOtruaJl, e pe oalle să descoipere o 
loţiune cu ajutorul căreia să acopere cu păr ca
f}!elf:lcle dev1asflaite de chelie. 
~ Şi la ce maşină JlllJOl"'edză ifra.ţii Teodorescu? 
- Nu ştiu, dJar pres:ujpUJil c-ar fi V'o:riba de una 

cu oaimciter 1lillirver5a1, oare să faibnce orice. Ce-<air 
fi să vă d€1C1larati COO.!Ulto.r cu noi ·toţi ? Tot :air fi 
-o mmgiiere pentru paguba pe oare o su:pootiati ! 

- Şi la urma urmei, de ·ce umbli î:n panta-
l1cmi ·SICUlI'ţi ? 

- V-am mai spus, smt sportiv, fost fotiba
Mst. 

Proprieflaruil privi năuc în jur, văzu pereţii ne
tencuiţi, îl izbi un miros stăltut de igrasie şi de 
mucegai. II indispuneau teribil şirurile de locuinţe 
a.crum. baricadate, în oare se ·aflau, desig:wr, foca
tarii. Prerzenţa lor se bănuia iillaipo!La ferestrelor 
cam:ufla1e. 

- DolDIIlule, spuse illl ocmtiinuare Ţugui, cur
tea aiceasta seamănă ou o naivă. Compa:ra.ţia a ră
săm im. capull meu după ce am studiat bine lo
ou1 .in oare mă afilu. Navoa, oa şi curtea, se cla
tină, ~ţi dă greţuri, n-ai unde să fugi şi cum să 
fugi diJn ea. Păoait că IlJU există 'l.lăl căpirban price
put caire să cOIIlducă aimbalI"catiWlea cu dibăcie 
p rmtre talaziurl I 



- Dacă curtea e o na·vă, a.tunci eu C€ ·sînt? 
întrebă proprietarul. 

- Dumnea.voa.~;t,ră ? Ştiu eu? Un far, un far 
cam luminează dind spe1r•anţă navigatorilor, dar 
care trebuie ocolit ! 

- Ştii ce? fiindcă tot nu-mi plăteşti, am săi 
vin în fiecare seară să-ţi trag o pereche de pa.1-
me. 

-.,. Desigur, domnule, accept propunerea dum
neavoaS<tră, întwcit în schiml:ml ·a d:nci lei pri
mesc cîte o injecţie zilnic. Se vede treaba că 
a.facerile mele încep să prospere. De ou.rino, uin 
a'1t domn mi-a cerut, o.ferindu-mi zece lei să'Ptă
mînal, să-l sa1lut cu plecăci'UJ1e pe stradă. Dom
nul acest.a se consideră înconjurat de duşmani, 
astfel că sa1lutul meu e în măsură să-l înc'Uira
jeze. 

Proprietarul părăsi vijelios curtea, iar Vasile 
Ţugui scoase apoi din soba de tuci, care ţi.noo 
loc de frigider, o stidă cu rachiru şi luă o inghi
ţitură „bună. Se lungi pe pat, zimbind cu duioşie 
zeiţei Fo::ituna. După ce goH stic[a, se săiltă brusc. 
ieşi în curte, se mcă pe o ladă de grnnoi şi în
cepu să stri.ge : 

- Adunarea! A sosit vremea să ne înfrătim Y 
Nu-i răspunse nimeni. Doar sanitarul îşi scoa

scoase oapuJ pe fereastră, s:puinîndu-i : 
- Hali să-ţi mai f,ac ·O injecţie, că m-am pJic

tisit ! 



INFLEXIBIL UL 

AfJ.îndu-se pe s1mada pri1ndpallă a ,oraşului, Pa
vel Baboi observă UIIl grup de oa.meci adllfilllt 1La 
-0 irăsplll.rt'ie. Faptul îi 1aitmase numaJideci:t atenţia. 
Se apropie deci grăbit de răspîntie, se ridică în 
v&nful pidoare'lor, îşi lungi gitul, vm să vadă ce 
'întîmplare stîrnise într-o asemenea măsură inte
resull trecătOlri.Qor. O aprigă cu!I'iozi1laite pusese 
-st~miire pe el şi, niefiillld m staire 1să se du.mi
Tească ÎIIldeajUJils, mcepu să..,şi croiiască drum prin 
miulltim:e, îmbrâncindu-i rpe cei oaire-i şedeau ~na.
inlte. Răzbi ln cele din urmă. 

Văzu un băribat şi o femeie oare se falfrun
tau a:dresmu-şi unuil aatuiia vorbe gI"ele. Femeia, 
.cuiprin.să de o fmiie oarbă, se năpusitea asupra 
bărbatului lovindu-I stîngaci cu :pumnii. Băirba
tui se aipăre, tncerca să se 1retr•agă, dar nu izbu
iea. In sfîrşit apăru un miliţian care puse capăt 
-0on.flictull.ui pof.tindu-i pe oei doi soam.dia1laigili la 
MilLţie. 

Dair Baboi nu putea lăsa să-i .soape printre de
.gete un pri.lej 1artît de rar. Se luă după miilitiian, î~ 
sailută, îl asigu:ră de buiil'eJe sale intenţii, oferin
<lu-şi şef1Vici.ile m ca1i;ta.te de martO<r ail întîmprn
r.iii. Aoosta îi aruncă .ÎiilSă o privire severă, ce
rindlu-i să-şi vadă de treburi şi să nu se amestece 
·tn prilcmi ·oare nu-l privesc. 

Baboi părăsi strada principală abătut. Intot
rleauna păţea la fel. Ori de cite ori încerca să 
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contribui,e la vi.alta cetăţenească a oiraşuduii, era,. 
împiedicart, nu i se îngăduia să-şi exprime ;pă
rerea. Era . :miaaitoiruil mruilror mtim.P1ălfi, .:putea. fi 
utilt, eira claipabfil să ltimpezeas:că pă.rtHe dblSC'Ure 
affe di!feiren.dellror, aivea vederea b:ulllă, aiuzu1 'imlJpe
ca:bil şi se dovedea cm deisăv.1Tşiire nepărtfuni1tor 
.atunci cîl!ld i se cerea să istoTiisească un c1az. 

Se îndreptă aişadair ne.mrnlţumirt către e1aisă .. 
Străbă1tu, ca de 10ibiicei, cîteva srtrăzi, trecu pe· 
J1tng,ă ooserica cu o:ro!logiu, pe l'îngă arbo1ri[ care· 
mărgi111etau grădlin-a puibillică, şi aj-U1I1Se în pi:aitia de
z,airZiaJvaituri. Se opri 1Locului, aţinti pr'i·virri ipăltmun
ză:toa:re aooipra tairaibellor dorirul să descqpere· 
cîtieva neregiuJU, dar iilJU reuşi. Piriviriile înitfulniră 
însă nişte gutruoaie prioveni,te din vînz1are, 1adică 
nişte foi de varză şi b-uicăţi de mo.TJCiovi. Văzu arpoi 
c:îţivia ViÎIIlZăito!l"i caire mă1turriau zoriţi iaieeis1e reis-
turi şi se mia;i Jinişrti. I se păru totuşi că a~şl:!ia 
nu se aithirt:aru conştti:n:ci>oo de înda.ta:riri'le lior şi 
aipropiindu-se îi îndemnă să nu-şi cruţe pute.ri!le, 
să cureţe cît mai osîrdnic piaţa. Dar vorbele sale
fu'ră m1tîmpinia1te cu rrăceiallă, cu 01stBHate chiiaL.. 
Il văzu apoi pe Mitrofan, responsabilul unui mic ma
gazi1n pentru desf.aioorea uegumelor şi-i arun1că o 
căutătură dispreţui1toa1re. P.e acest Mirtro0f1an îl re
clamase de :nenrumăinatte ori înitrre1prilllderii de oo
merţ looaJ, denllllţîllldu..J. ca pe Thil rpotentLa!l de-
lapidato1r, cerind. în!locutrea lrui giriaibnilCă. lşi :Srns
ţinuse OC1U.Zaţia pe deducţia :că ero imposilbill ca 
individ'U!l să nu fie Ulil pll!rliglCllş, dia1tă fiind bu1rta· 
lui ma're p.rneminemă şi a.eriele de om căµătuiit.. 
In urma den111nţirului, se văzu chea:nia;t în bi!OOuJl 
unui director şi îndemnat. să-şi ip-ortoJească ze1ru~. 
să nu-şi mia[ calomnieze oom::etăţeinili. 

Ajunse ac1111n pe străzi'le cartier'U!lui său. 
Văzu la o răsipilnitie f:aţada uruu!i b:ufut în oaire re
mall"OaOO desieori .nenumă.mţi muşiterii, iadiilCă o 
adunătură de :pimdevairă, dUJPă o;pi1nia sa. E drept 
că nu asisbaise ruciodattă Jia sca1ndaluiri, dar ruu.trea, 
cOillvingea'ea fermă că ;ase,m.enea aocaJwi nu-şi~ 
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.ave.au ir-05tu1l, ~e trebuind să fie g.naib:oii.c desfiin
ţate; A:lo001lrul nu avea ce căllllta Ln vi.iaţia oame
nilor, propovăduia Pavel Baboi. Dacă lui i se in
twzilseSle OOfl'ISl.lmlli a!loooilului de că:tre medic, inu 
v.edJea de ce mterdicliia să nu se -exitiindă şi asupra 
celorc1lallţi. In J.oaul bodegLl. 'ar fi fost indfoa1t să se 
deschidă .o Hhrăirie ori o cofetărie. Ceruse as:tfel 
aubcitriltă.ţiilor să .iirnterviJlJ.ă recomandându-le desfiin
ţan:!la bu:fetului. Ca uirmare a stăirui,toairelar sale 
-0ereri şi ·reclamaţii fusese a1Siguirait fa1 saris că bo
dega w fi înloouiiită cu o bra1serie. Dar această 
.as.iqud1alre iÎJl făCUJSe şi mai sceptic. 

AjUJD.se la Jocuint.a lui situaită într-o clădi.re 
in.ailită., de cufoaire g~lbenă. Urcă scara priinci:pa!lă, 
se furâşă în hdl.ull etaijullrui doi şi se apropie pe 
vîrfuri de aparriflamentul pe care-l ocupa. Nu do
rea să tulbure liniştea vecinilor. Trebuia să se 
comporte exemplair, oore.ct, iireproşi(!..bi:l. UmWîrnd 
uşor pe hol avea pe d~ altă ?<U"l:e µride}u1 să afle 
cite ceva din cele ce se întîmp·la.u inlaipoia uşilor. 

UşHe veciinilOT asoundeau mairi mistere. Baboi 
băl!liuiia că în jurn.J său se petreceau lucruri nu 
tocmai curate, tăinuite cu grijă de lumina zilei. 
Locaba:ml oare OCUJpa a;paT1tamentuil din droa1pt1a 
părea că aduce Mi fiieoarre noapte femei oo oaire 
petrecea zgomotios, pînă în zori, încăiloînd ·astfel 
regulli~e de convietuiire socfoJă, normele miorallei 
î.ndeobşite împăllităşi.tă de căltre oamenii cumse
cade. E drept că nu văzuse nidodaită femeile aa-
11e călcau .pragul iOOivkliUlui, dair şi ·le îru:hi;puiia 
îffiod:deaunia ltesne, oa ,şi C'€tlelallte amălnu[l.100. In
cercase să-i vorbească acestui desfrînat, dorind 
fierbtnite să-l îndreJl)te âm:lrmmînd:u„:J căbre o v1iiată 

demnă. diair fu iinvilt.aJt să se tempereze, .să ru.i se 
vifuie în vieţi[e ailitJQI'a. Şi Îlil .acest oaz .înitJocmiise o 
ooct,iama.ţie căltre Mm ţie, o redama,tie în oare zu
gr ăv:ise nămaJvnl.rdJle vectn.uilui ce11tnd dn tenn.eni 
vehemen.1i ewiacuiarea Jui di111 bloc. Gonstartlîru:l că 
dernu;nţuil săiu [ămîJnie făiră efeot, ceruse o aftl.di-
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entă prima·r11lui cărui.a îi aduse l1a cuno.~intă de
testaib~:e>Ie aipuoăitwri ale acestui om incorect, 
~· Vom avea gr.ijă, îl asigrurase atwnci pr;i

marul pe un ton <lin oare se desprinde·a nemul
ţum.iriea, . căci Baboi soJicita de două o.ri pe .săp
tămînă asemenea ail.ldiente. 

Ajuns în foc;uiil'1ţ.a lrni, Baiboi îşi scoase haina~ 
o agăţă de cuier, 1apoi .i.nikă în sufragerie. Se a
prorpie grabnic de u:n perete, .îşi lipi ur•echea de· 
e!l, îil!ce,r·că să primdă un zgomot semnifioaitirv din. 
odiaiia de a:l:ă.turi. Avea a.uzul deos.ebi1 de fin, era 
în staire să tragă <::O!Il.Cluzi!i dintir~un zgomot, ·qin
tr-1}h oft.art, <li1I1Jtr-un strănut. 

' tin .ap.amtameTIJtull veam locui.a o fiamilie . f·rec
ven}aită de rnillllti vi~1tatori. Bănuia că 1aici se ju.:... 
caiu' călfti, că partenerii nu puteiau fi în ooiDISe-· 
cin.tă. decî.t 1I1işte petrecăreţi. Mai bănuia că şi e~te 
f.amillii . din bloc se dăruiau unor ocup.a ţii asemă
nă,Jtoiare, fiind alcătuite şi frecvenitalte de fe1un;ţi 
tllŞ.i dubioşi. Des.igur ~ă . nu v ăz-q.se •cu ochii lui 
jocuriQe de nâroc şi n'ic:ţ nu detine1a dovezi piri
viiind viinJovătia acestoir persoane, dialr · simţul ~ui, 
illlltuitia sa nu puteau da greş n.i.dodată. ' 

Iniorei(iinţîndu-.'>e că în apar,tame.ntul de alăJturt 
nu · se ad'fo nimeni deooamdia1tă, sie dezhrăcă, îşi 
puse · l:1Ja1la1tul şi se pregă:ti să moţă.ie o jumătate 
de ceias - odihnă bÎIIlemerirtată după o zi artît de 
înoordla•tă. Se aşeză aejer .într-un fotooiu, îşi îm
preună mîinile pe pî.ntec şi .închise ·ochii... litre~ 
cui;ră pe clina:i.:nte imagfuiJe şi întîmplăr.i.le Ia care 
fusese mairtor : chipul lui MHrof9n, responsiabi
lutl magaziamlui din piiată, cîrciuma, ceairta dintre 
bă:11hat şi femeie, mutrele vecinilor depravaţi.„ 

' ' 
Şti;a că nu inspiră simpatie, că în jurul ·lui. 

s-a organizat de mult un complot, o cîrdăşie ca
re-.1 împiedica să-şi ma:teria:lizeze idei'le. Sur.prin
dea mereu( priv.ki piezişe .atill1lti te asrnpra sa; vedea 
pretnti111deni zimbete, asculta .în spaitele său şoap
te ş} chicoteli.;. 



Diill păcade nu dis.punea de nid o putere, 
:n-avea la îndemînă foyţ,a cu ajutorul căreia să 
v.indece omenirea de r·ele. Erca un om mărunt, ne
?11itinctoo, asista zi:lnk La nenumăriat•e nereguli, 
se vedea silit să sup0'11te o mulţime de încălcări 
.aile pTeceptefor moira'le. DaT orkH de neiputincios 
-se soiootea,. nu izbutea să-şi î:nfrîneze apriga do
rin~ă de a coreota, de ,a interveni în existentele 
semen.iilor săi. .. 

Auzinrl un ciocănit în uşa de I.a intra.re, Ba
bo.i tresări şi se ridică buimac dilil fotoliu. Făp
tur.a foi slăbănoagă, cheJJa drculară din creşte
tul oapului, IIliB:sud asouti1t şi încovoJ;ait, mustaţa 
:smă, tunsă scurt, rtoiart:e î.l a.răt·au ca pe un rău
făcător bă'1:1rîn, surprins asupra faptului... lşi re
veni din buimăoeală, îşi controlă ţinuta, şi se în
dîlaptă căitre uşă, pe ca.re o deschise cu prudentă . 
.SOoase o exclamaţie de nemudtumire, căci în prag 
nu se .ana nimeni. Me1reu i se băte.a la intmre şi 
dnd se ducea să deschidă, nu găsea pe .nimeni. 
D~n această pricină desfiinţase sone·ria. Totuşi nu 
purtmse să împiedice ca pe uşă să fie scrise cu 
;creta felurite texte insultătoare. 

Presupunerea că ar fi înconjurat de o cîrdăşie 
se întări, căpătă un [)JOU temei. Plimbîndu-se prin 
sufriageri·e reflectă. i·aT la opoziţia pe oare . o în
tîmpina din pMtea semeni,lor, la ref.uzul lor în
că,păţîniait de a se lăsa ·mdrumaţi şi corectaţi. 
Toalte provocă:ritle din piaTltea lo.r îi dovedeau ite
mei111iki1a poziţiei sale. Ere. aa urma urmei un mar
tir, si'li:t să îndure ocama unor nemernici. lşi,.ami.nti 
cum ·anUil trecut, cineva îi ar·uncase de l1a un bal
COill o găleaită cu .apă im. cap, cum într-o noapte, 
f.iiTI!d îintunelfi.c ;pe scmă, primise citeva saa'1:o.alce 
fă.ră a reuşi să-J identifi:ce pe ,a;tacaitOJr. p,aJmele 
şi găilea;ta le sooortuse .totuşi bi1I10VenHe, îi airă
taseră încă o dată ce nobilă poziţie ocupă printre 
oaanani. 

La SUIIlietul 1Jelefornului ridkă reooptOtrull. şi 
oozi un gl1as care-i ireicom1a111dă să. se msoaire a 
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trei.a oară spre .a avea ·asuprn cui să-şi aplice re
formele.„ 

Inchise enervat receptorul, îşi scoase haliaitiill,. 
se îmbrăcă şi ieşi în stradă. Intră in grădina pu
blică, luă loc pe o bancă, în apropierea a doi 
tineri caire şedeau ţinîndu-se de mmă. Vru, oa 
de obicei, să le adrese'Ze o dojană cu 1Priviire la 
această marriHesbaiT'e, dar re.nuntă. Cindva mcer
oase să demonstreze aHor tineri cum că asemenea 
gesturi sînt neouviincioase, în văzul tuturor. T,re
cuse a itunci printr-o situa.ţie penibiJă, fiindcă ·tî
nărnl se înfipsese înaintea sa, î'l înjrwrase şi-i 
a,rătase un pumn destul de marre şi de .amerun
ţăto.r.„ Se mărgini aşadar să tacă, cu toate că 
groz·av .ar fi vrut să-i îndemne :pe ce.i diin preajma 
sa la o a ·tiitudine maii reţinUJtă. 

In mulţime.a trecăltorillor care se plimballl pe· 
aleile grădinii publke îl văzu pe dirnotaruH în
treprinderii la ca.re lucra, însoţit de o femeie. Se 
ridică brusc de pe bancă şi porni să-i urmă1reasdi. 
Directorul era tînăr şi haltei, dar faptul aicesta 
nu-i îngăduia să se expună pe stradă cu o feme
iuşcă O!arrecare. Din păca1te, Ia traversa.rea unei 
stifăzi, îi pierdu din vedere şi se simţi extrem de 
abMut. Scrisese de a1'tfe!l, cefor de 1la minister, că 
directoru~ său nu se oompo.rrtă corect, că e văzut 
prm restaurante, că întreţine rel·atii cu o seamă 
de indivizi care nu oorespund nivelruluri său 'ie
rarhic. „Un di.reotor, scrisese el îin memoriul aoe
la, ·trebuie să He un .ascet, să se asemene cu un 
pontif. Di•reotorul rr10is:tw e peste măsură de so
ciabrn şi f.ami1liar, însuşiri dăunătoaire prestigi:ului 
său de şef". 

Nici de data aceasta nu se luară măsuri, do
vadă că şi în miil1ister se atkătui.se o d1rdăşie ca
re tolera il1e.regui!i,Ie s,au chi1ar [e încuraja. 

:Merse pe str.adă şi iajUTuSe în dtre;ptul unui ci
nematograf un.de văzu nişte afişe cu actori ca.re 
se hlizeau din toa.tă dan1f:u:!"a, cu actriţe sumar 
îmbrăcate. „Ehei, îşi spuse Baboi, s-au dus vre-



murile linişti.te, prof'll!lld morale! Omenirea uită 
treptat de bunele rinduieli, se afundă în mocirilă. 
Descoperirea cinematografuJui ·a dus la decăde
rea moravurilor. 

Tot reflectînd la cît de vMămătoare sînt fil
mele, la faptul că nici unul dintre ele nu are un 
caracter educativ în fond, se întîlni cu profeso
rul Zbarcea, un individ îmbrăcait elegant miro
sind de la distantă 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, pînă la genunchi, era despicată la spate 
iar pantalonii se lăţeau mult acoilo unde ar fi 
trebuit să existe manşetele. Profosorul părea un 
paşoptist, un carbonar, un c•onspirntor din alte 
vremuri. 11 cunoştea de la o conferinţă la care 
fusese invitat. Acolo, într-o pauză, a schimbat 
cu el unele păreri asupra lumii, dezvăJuindu-i 
puncte~e sa:le de vedere, susţinîndu-<le ou tărie. 

- Ce mai faceţi, domnule Baboi l îl întîm
pină amica•l profesorul. 

- Contemplu mizeria spi•riituală i:n care ne 
afundăm. 

- Vai, dar nu v-aţi schimba.t deloc păreri~e 
de la ultima noastră discuţie ! Ce vă mail. nemul
ţumeşte oare? 

- Mă irită mai ales uşurinţa cu care e privită 
vi.aţ.a, modul superfiic::iaa de a gîndi, frivolitatea, 
uşurătatea, deşer·tădunea„. 

Profesorull zîmbi din nou şi-l luă de braţ cu 
o famil:iariitaite neîngădulită, întrucît se cunoşteau 
foarte puţin. Făcură cîţiva paşi împreună fără a 
scoate o vorbă. 

- Dar nu văd nimic în măsură a ne irita sim
ţul moral, spuse la un moment dait pmfesoruL 

- Cum aşa ? făcu mirat Baiboi. Ce caută bu
năoară mulţimea asta pe străzi? De ce oamenii 
nu stau acasă, de ce nu se dăruiesc unor înde
le:tniciri instructive, folosiitoare, de ce nu fac lec
tură, să zicem? 
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- Mai respiră şi ei aer curat. Doar .nu le pu
teţi pretinde să stea toată vi.aţa cu na.sul în cărţi ! 
Da.r, fiindcă veni vorba de că;rţi, care dintre ele 
ar trebui să fie citite mai întîi? 

- Codul penal! strigă enervat Baboi. ln e l 
se află adevăraita înţelepciune. Ci1tind Codul pe
nal , omul se pătrunde de adevărurile existenţei, 
traiuJ lui caipătă un sens. AT1tico'lele acestui cod, 
rod aJ unei milenare experienţe, sînt, rra urma ur
mei, nişte îndemnuri spre bi1ne sub forma unor 
ave:rtismente. Numai că .şi Codul ipena:J, a cărui 
Ieotură o fa.c apr.oape zil:nk, se aplkă cu prea 
ma•re blîndete, fiind mult prea îngăduitor faţă de 
înclina•ţia către ·ră·u a oameniilor. 

- Dar cu ·a,rtele, cu sportul, cu distracţiile 
cum rămîne ? Trebuie oare să renunţăm Ia e1le? 

- Nu chiar, însă toa1te aceste ocupaţii trebu-
. iese să fie purificate de .e:lemente:e :lor nocive„. 
O îndeletnicire pe care a,ş re.coma111da-o tutiurora 
ar fi frecventa.rea sălii :tribun.afolui. Eu sînt un ne
lipsi't spectator a..l pwcesellor. E drept ·că de multe 
or·i am fost dat afară de acolo, dar · acest fapt 
s-a pe trecut .numai datori1tă uno•r preşedinţi care 
nu şi-au înte'les prea hillle rolrul. De fie care dată 
am ceirut cu voce tare pedepse maxime penitru 
infrnctori şi cînd, într-o zi, nemaifiind în stare să 
mă stăpînesc, am vocife:rot îndelung, am fost aver
tizat că voi fi condamnat pentru tulburarea or
dinei publice„. 

- S ă bem o ha·lbă cu bere, propuse conciliant 
profesorul. 

- Nu-mi plac băuturile alcoolice , dar te înso
ţesc cu plăcere. Voi bea un sirop. 

Intrară într-un restauran1t, luară loc Ia o masă , 
fură serviţi imediat. Un răstimp priviră in jur 
păstrînid t ăcere. 

Cînd se ridicară de la masă să părăsească loca
lul, în restauran·t .izbucni o ne[.nţelegere între 
doi indivizi care gestiieurriau înfru.rutîndu~se, Cearta 
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dohITTdi amploaire, deveni violentă. Neţi.nIDd sea
ma de îndemnurile profeooruilui oare-I rugă să se 
astîmpeire, Baboi se apl'opie de cei doi soanda
lagiă cerînrlu-Je să pună oapăt coofliotuJui. Ener
vart la -cu1me, unuJ di:ntre iaoeşrti1a îl pălmui. 

- lntiotdeauna păţesc la fel, .spuse Bahoi cind 
ieşiră dim restaurant. Dar nu mă las, :n-am să 
mă las niciodată. 



OPINIE 

- Artele au decăzut, fu de părnre Ludovi<c 
Băilănică, privindu-şi partenerul de masă cu g.ra
vita.te. Fiorua estetic s-a t.ocH, s-a uzait, a imbă
trînit şi se pregăteşte acum de moarte. Cine mai 
contemp:ă oare operale piciooi.~or, aile .scuLpro
rilor, cine-şi mai desfată simţuri'.le cu poezia şi 
cu muzica ? Trebuie să fi.li tîmpit ca să-ţi pierzi 
vremea cu asemenea îndeletnidri., aoum cî:nd bă
tălia pentru corufort şi bwnăstare esitie deosebit 
de acută. 

Pariteneml de masă al doIDJn:ului Bă1ănkă, Gi
gi Mi1troi, tăcea lăsînd să se înţeleagă cum că 
ar mediJta pr.of.uind a.supra ce!lor auzi1e. Fiir.arv, cu 
obrajii căzuţi şi tîmplele scobite, avînd ochii duşi 
în fum:hill capu:lui .şi o gură strîooă, pungiită, el se 
rezemaisie de spăitarul scaunu1lui privind în gru, cu 
expiresi1a unui.a care a în,ţeles de minune cum stau 
lucrurile, neavînd nimic de obiectat împotriva 
lor. Ace.astă atitudine se dovedea cea mai rnrime
rită, că'Ci a_,l collJtr:azice pe Ludovic Bă1lănkă, bă,r
hat prosper, pensiona.r, bucur1îndu-se 1aşadar de 
un venii!: sigur, însemna să comiţi o mare nesă
buintă. Ludovic Bălănică, da1t fiind ven.i1tul său, 
îşi .îngăduia o deiJ)llină libemtart:e de •Qpinie, .avea 
dreptul să ·SU1Stină orke eniormiita:te, e'I'fa îndJrep
·tă1~t să lairuseze orice teorie, orict:t de năstruşnică 
ar fi fiosit eia, în vreme ce el, Mi.troi., dep'imziînd 
ma1~rial de g.enerorzutaJtea 'llil1or nepoţi şi verişori, 
nu se cădea să se pronunţe ;slobod asu1prn su-



biectului dezbătut. Situaţia se arăta cum nu se 
poate mai limpede. Un om fără că;pătîi, c~lTe în
treaga viaţă a cutreieriat cîrciumile, ca.re 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 ridicait glasul împotriva lui, 
risca să fie alunga,t din bodegă de responsabil, 
care mai săvîrşise acest gest de cîteva ori. 

Ludovic Bălănică îşi continua deci nestînjeni t 
expunerea: 

- Artele şi-au îndeplinit menirea, şi-au secă
tuit vlaga, sînt pe cale de dispariţie. Ele nu mai 
incintă şi nu roiai amăgesc pe nimeni, sînt 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 glagorie, se ocupă de treburi 
strict pmotk c , de înmulţirea bunurifor utile, nu 
umblă după cai verzi pe pereţi, nu aleargă după 
soamatorii, nu-şi irosesc timpul cu f,Ieacuri. Inşişi 
artiştii, orea.tm-ii de ar·tă, cîţi au îmbrăţişa1t aceste 
îndeletniciri nenorociite, 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 co1I1Staţi decit o jalnică sforţare 
de a făuri ceva plăcut, sforţare ce se dovedeşte 
în cele din urmă deşartă . 

Ludovic Bă.Jă!Ilică 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 bea.tirt:udine se aşter
nu pe faţa lui netedă, dolofană. !şi privi par
tenerul satisfăcut, îi cînrt:ări înfăţişarea compăti
mitor examinîndu-i striaiele vechi, chipul boţit. 
Partenerul nu avea înaintea lui, pe masă nimic, 
se chinuia să aprindă un :rµ.uc de ţigară scos din
tr-un buzunar ·al pantalonilor săi peticiţi. O clipă 
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Ludovic Bălănkă dori să :comande un păhărel cu 
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 tLpuJ 
nu se îngrijise de viitorul lui, de bătrîneţe, cu ce 
era el vinovat? 

- Ar·tele 111u mai sînt bune de nimic, reluă 
domnul Bălănică. Destinaţia lor ar trebui să de
vină treptat mai pria.c.U.că, lucru care începe să se 
observe. Da, artele tr.ebuie să slujească foloa
sele imediate ale 01ameniJor. Piotura ar trebui 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 fata
delor, a plăci1or funerare, a pav.ajelor ; muzica 
ar fi indicat să aju•te digestia sau să încurajeze 
dansul, mişcările trupului care va să z1ca ; dra
maturgia o văd împlinită numai prin film. ln 
schimb poezia, cu părere de rău o mărturisesc, 
nu e bună de nimic, fiind o adevăr.ată calamitate. 
E o ruşine ca oameni maturi, buni de muncă, să 
ticluiască versuri, să bălmăjească pe hîrtie nişte 
neghiobii oare pe drept cuvînt te scot din să
ri te. Văd uneorri bărbaţi vrednici, cu părul că
runt, ·alcătuind şi ·citind stihuri şi asta mă umrple 
de silă, mă scoa'te din sărite. 

In.terJocu-tornl domnului Bălănică ridică din 
umeri şi ascultă mai deparite •alte consideraţiuni 
asemă111ătoaw. 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 numaidecît 
comanda. 

Chelnerul acesta, pe nume Nistor, arăta ca o 
fantomă. Livid, cu buzele vinete, cu pomeţii obra
jilor străpungîndu-i pielea fetii, purta un haJa1t 
slinos şi cravată des•trăma.tă ce aducea ·a frîn
ghie. Se înc:Iinase s'lugarnic înaintea consumato-
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rului şi-i trim.esese un r.înjet ce dorea să fie bi
nevoitor, dar care ar fi reuşit să înfricoşeze cel 
mai cur~jos om. 

- Dumneata crezi în arte, socoteşti că ele 
joacă un rol important în vi.aţa noastră ? îl între
bă Ludovic Bălăni.Jcă. 
. Chelnerul Nistor se tra,se prudent înapoi, se 

mai incilină o dată, ollipi din ochii săi mari şi 
încercănaţi, bolborosind ceva se semăna cu o 
aprolbare. 

- lată o nouă victimă ia acestor a11te, spuse 
domnwl BăJănkă 0atin1tiinJd ·Cl:SUipl'la lui Gigi Mitroi 
o ip.rivire aspră. laită o n01Uă dovadă de ina:poiere, 
de rămînere în urmă, de mers înapoi poarte. Cei 
caire sprijină artele sînt nişte dUJŞmani ai p·riogre
sului, nişte spirite întunecate care sub aparenta 
cu1'tivării fa:lsei lll!oţiuni a frumosului frinează mer
sul tnai!Illte, se opun eforturilor unanime îndrep
tate spre realizarea ·belş11guJui, a prosperiJtăţii. 
Aritele v·or trebui să fie cumiiruţîte, induistri:aHz.a
te, puse în subordinea rtehmcii, silllgur.a ailiartă de 
nădejde a omuilui„. O m'Ullţime de chiulangii, de 
tnîin:to.ri care .şi-a.u 1lăsart: haTlbă şi plete, oare petrec 
mereu prin dlflC:iumi ·trăiesc pe spi1I1area obştei su
gîm:l-o de sînge'le ei pretios ! „. 

V:oceia d:omnu:lui Bălănică 1Se ridi.că tunătoare, 
dominînd z.c1Jrva chefliilorr din preajmă care amuti
ră conside.rrînd că s-ia produs o ceartă ori un scan
dal. RiespQIIlS/aibHuJ, nea Zaihairi•a, sosi iute şi...;J 
cercetă pe Gigi Mitroi bărrrn'ind că ei :ar fi pri
cilna confilictuluL Da·r Gigi Mitr<>i îşi fuma mucul 
de tigară în liruşte, avea iprivtrU.e blînde, :nevino
v.ate, părea mai degrabă opriIIlJCllt decît a.:rtăgos. 

· --... Dumneaif:la, îl luă îrn pr.imire Ludovic Bălă
nică · 1pe responsabil, ce părere ai despre arite ? 

Luaif: pr:in SUY!pr.iJndere, resp-onsabilUil fu mai în
tîi uluH, aipoi, ;pen.tru a nu răspUII1de, se .adiiiesă 
tui Gigi Mi11lroi po!f:tiind.u-1 în rf:ermeni răspi.JCati 
afară. Gigi MiJtroi se ridică penttru a executa po
mnca, da1r Lurlo:vic BăJlărnică î.l aipucă de un braţ 
şi-l sili să se reaşeze. · 
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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 ţinuti la 
loc de cinste! Ce fel de oameni sînt oare aceia 
care se scălămbăiază şi se maimuţăresc culegînd 
ap'.auzele unui public naiv? Po,ate fi socotită ca 
fiind onorabilă o asemenea profesiune? Dar dn
tăreţii, 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
tăretii? cuteză să întrebe Gigi Mitroi înfrîngîn
du-şi sfiala. 

- 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 to,t fandosesc dindu-şi 
aere de superioritate, socoti!Ildu-se deasupra ce
lorlalţi? 

Apăru din nou responsabilul, aJarmat 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-şi elocinţa nestăvilită asupra 
interlocutorului, proferînd alte acuzaţii la adresa 
artei. 

- Am un nepot, spuse printre alte.Je Ludovic 
Dălănică 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 a.Ies saxofonul. Ce sînt muzican
ţii în fond decît nişte lăutari pe care-i plăteşti? 
Chi.a.r concertele cele mai simandicoase sînt sus
tinute tot de nişte lăutari în fond, cu toate că in-
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divizii se îmbracă în fr.acuri dorind astfel sa m
ducă în eroare publicul asupra situaţiei lor. Pe 
deasupra mai cîntă şi melodii pe care ascultin
du-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 
dştige 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 ! Indrăzni 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 harababură, 
căci nimic nu este încă limpede în privinţa arte
lor 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 i.ntîia, 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 im.amicului... 

Ludovic Bălănică îi arnncă o căutătură înveni
nată şi începu să susţină cum că fapta lăutaru
lui, pe front, constitui.a încă o dovadă convingă
toare privind confuzia pe care o ră.spîndeau ar
tele. In loc să· lupte, ostaşii au ase'Ultat muzică, 
nu şi-au văzut de treburile lor, nu s-au i.nfrn111-
tat vitejeşte murind glorios. 
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- Să mai vma un rind, p.o;runci. domnu! Bălă
nkă hătind ou pumniul iîn masă. MoaJll:e· •<mtelior I 
Avem nevoie de lftl:tcerva, trebuie să ziburrărm în 
Co.smos !.„ Adă un con.ilac şi pentru 1lăwtax ! 

Bodega era pliJJJ.ă de lil!UŞterii, 1wnul ţigărilor 
stăruia gros oa o ceaţă, o larmă de glasuri se 
revărsa iD.efPOttodită, dim. toaite păJrţille. 

Ludovic Bălănică sorbi zdravăn din pahar, se 
uită la Gigi Mitmi, se .înd:uiio.şă brusc •arm.i!llJti.n
du-şi de Jilpsurile pe oa:re le !îndura a~t om. Pre
tinse că de obicei artele aduc totuşi alinare celor 
care n-au reşuit să-şi rostuiască viaţa. 

- Eşti un neno;rociit I ii spui.se domnul Bălă
nică iui Gigi M.iJtrioi. Eşti o victimă a artîştilor. 
Toată viiaţia ai ~ost rtms pe .sfoară de ·aiceşti pun
g~i. 

Gigi Mitroi păstră aceeaşi ţinută umilă, ascul
tLnd cu .at.enţie sipuselie ceiuli1aLt care se îrufieTibîn.
tase de-a binelea. Dacă dorea să mai capete un 
paha•r, trebui.a să fie răbdărtO!I' şi să tacă. 

- Ia clnrt:ă-ne ceva ! U ceru domnu:1 Bă'lănică 
Jăutarului Pietricele. Aş virea să asoult cevia care 
să-mi răscolească măruntaielle, să-mi facă praf 
sufletul, să-mi frămmte nervLl., să-mi ciorpîrţească 
inima! 

Lăutarul aşeză ţambailul ;pe masă şi petrece
rea se sfikşi căltre miezuH nopţii, cîn.d Ludovic 
Bă·lănică mai susţiJnea încă vag ideea pri:n C'are 
n.epO!tUil. lui urma să fie bătut, schilodit pentru a 
remmţa .astfel la o îmlelletnlidre aitJ.t de jalnică. 

LăUJ1Jarul îJl însoţi o bucată de drum, cu ţam
balul pri.ns de gât, cinrtlînd m noapitea semnă. 



î. SOIJCJTUDINE 

Mare fu mirarea lui Costică Harpon cînd află 
că vecinul său intraise la răcoare pentru dellapi
darea unei importanrte sume de bani din fondurile 
intreprindeTii. In primelle 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 famiiliei :ne
liniştite. 

- Nu se poate, spunea Costică Harpon, ca un 
om atît de chibzuirt şi de integru, cun.J01.scut de toţi 
drept un co:nştiincios fu111cţioillfil', să fie .Urit înain
tea tribunalUJlui ca un răiufiilcă;tor ooirecaTe. La 
mijloc este, în ceil mai rău caz, o calomnie. Invi
diat de sUJbatHerni i111JCapabiU, încoojurelt de rău
voitori, el a deveni-t vi'Ctima unei llll"zeli ticăloa
se. Cum să-şi msuşeruscă bani străini, eil oare a 
dovedit întotdeauna o impecabilă conduită dim toa
te punctele de vedere ?I 

Primul gîncl 'al lui Costică Haq>O'Il, atunci cînd 
aillă de nefericita pătiame ia vednulud său, fu acela 
de a face o vizilf:ă soţiei 1aicestuia şi de a îm::eroa 
s-o convingă de natemeiiniciia mviinuirilor caire pă
reau că pla1I1ează asuipra iaoostatului. Se îmbrăcă 
în grabă, îşi netezi pănli1., îşi aranjă orav.aita şi, 
niră .a se mali incăl~a, doar în paiJYUCÎ, străbătu 
oorlidoru1I şi ciocăni discret i111 uşa a;partamenrtu~ui 
locuit de nefericita femeie. O găsi aşezartă pe o 
s()lf,a, cru ochii . înroşiţi de plîns, îmbrăoată cu un 
halat de oasă triandiafiriru. 
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- Vă mănturisesc, stimată doamnă, că sînt 
pur şi simplu surprins de cele întîm;plate ! în
cepu Costică Harpon tînguios. E imposibil să fie 
vinovat, es1te cu neputinţă oa un om atît de corect 
să fie hot! 

- Luaţi loc, domnule Harpon. Sînteţi foar·te 
amabil că încercaţi să-mi daţi curaj. 

- A, nu! protestă vizitatorul! Nu vă încu
raj•ez. Fac do.ar o constart:aife obiectivă, ma.listă şi 
nepă<I":tiru1toa.re. Soţul dumneavoastJ"ă, sînt absolut 
sigur, se via înapoia în seara aceasta acasă. 

- Să vă .audă ceruJl ! 
In odaie, o sufragerie după cum se părea, plutea 

un suav miros de zambile. Mobilierul scump, din 
lerm1 de nuc, covoarele groase, fotoJiHe adînci, 
toate irutreţineau o atmosferă de lene şi destin
dere. PernW emu împodobiţi cu tablouri frumos 
înrămate, înfăţiş.înd peisaje. Un nud le femeie, 
uriaş, trîndăve·a chiar deasupra încîntătoarei şi 
neconsolatei doamne. 

Costică Harpon nu fu în stiare să-şi reţină un 
sentiment de ·admirntie şi de preţuire pentru gus
tul şi chibzuinţa vecinului său caire din economii 
r.aţionaJe izbuitise să-şi dndui1ască un interiior atît 
de rplă1cut. lşi aminti arpoi de automobiJul şi de 
vilia pe care o corrstifui.se la ţară şi fu gata să 
dea gloas înflăcăratei sa.Ie stări de spirit. Se stă
pîni însă, gindind că o asemenea declar•atie n-ar 
fi potriviită cu momentul. 

- n cunosc oar.ecum pe soţul dumne.avoastră, 
spuse el cu g•la,s scăzu:t. Ne-1am întîlni·t de cîteva 
ori pe soară sau la intriarea în bloc, am schimbat 
împreUIIlă cîteva cuvinte ·amabile. O dată, dacă 
vă amin.tiţi, ne~am întîolnit chiar la cinema•t•ograf. 
Eu er·am Îln.S·oţit de o colegă, d<i.'Ctilografa, secre
tara .adică, şi V-<am salutat. N-aţi băgat de se.amă 
şi aţi trecut repede pe lîngă noi.„ 

După o scurtă pauză, Costică Harpon reluă cu 
durere : 
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- Sînt foarte mîhnH 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 curind. 

Soţia acuz,atului em o femeie blondă, cu părul 
inelat şi ochii verzi. Aşa cum şedea, tolănită pe 
sofa, sprijini.tă între perne, i se conturau prin ha
lat formele trupului bine proporţionat. Costică 
Harpoo o preţui din cap pină în picioare, apoi ru
şinat de purtarea sa îşi pironi privirile asupr1a unei 
carafe cu apă aşeza1tă pe masă. 

- Cu ce vă pot fi de folos? o întrebă el sim
ţindu-se ;puternic arta,şat de această familie ame
ninţată cu destrămarea. 

- Din păoate, cu nimic ! oftă doamna. M-am 
interesat îndeaproape de cazul soţului. meu şi am 
înţeles că nu extsrt:ă ma1ri speranţe. E învinuit de 
complidtate cu un grup de sailiariiaţi care au fu-
1'\at sub ochii săi bin.evo1Hwi, de luare de mită, ca 
şi de sustr,agerea unei sume de bani din fondurifo 
sindicale. Numa1i eu ştiu aît e de nevinovat. Şi 
apoi, să zicem că şi-a însuşit banii. Dar dacă, bie
tul de el, avusese nevOlie de ei pentru un timp„. 
şi apoi să-i înapolieize? 

După două ceasuri, vecinul părăsi minunatul 
apartament ail nefericitei soţii întordndu-se în 
garsoniera sa, ducînd cu sine impresii dintre cele 
mai plăcute. Reveni după cîteva zile însufleţit tot 
de intentii sincere şi generoase, dornic să-şi ofere 
serviciile. 

- Ce bine faceţi, domnule Harpon, că veniţi 
din cînd în cînd la mine ! îl întîmpină ea. O biată 
femeie, lipsită de apărare, expusă l1a tot soiul de 
primejdii vă aşteaptă aici ! Vă sînt profund re
cunoscătoare ! 

- O, lăsaţi, doamnă! protestă vizitatoru!l. 
Este o datorie a me,a faţă de soţul dumneavoas-
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tră să vă viziitez uneori pentru a vă îmbăribă:ta, 
pentru a nu lăsa să vă copleşească singurătartea. 
Sincer vorbind, nu mi-1am pierdut sper,anţa că so
tul dumneavoastră se va intomce aoasă. 

Doaml1ia zîmbi amar lăsîndu-şi capul pe unul 
din umerii ei rotUJllZi. 

- Va fi condamnat, cu siguranţă ! rosti ea of
tî:nd. 

După ce încercă z,ada.rnk s-o convingă de ne
temeinida ,acestei afirmaţii, Costică Harpon se 
opri înaintea unui naft: cu cărţi cercetîndu-~ cu 
deosebHă atenţie. Soo1a1se îrn ce1le din urmă u:n vo
lum pe caire~l airă.ta doa!lllI1ei întrebînd-o : 

- Aţi ciiti.t ca!'1tea aceasta? 
-Nu! 
- E foarte reuşită. Am răsfoit-o în vremea 

concediului, anrul trecut, la munte. Nu-mi .amintesc 
prea bine oonţinutul, 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 lîncezească, să se umple de amărăciune. 
Vă puteţi îmbolnăvi, Doamne fereşte, şi atunci 
în ce sta;re v-ar găsi soţUJl dumnieavo.a:stră ? 

Apoi, păstrînd o ţinrută gravă, spuse : 
- Nu, hotă;r·îrt lucru, t;rebuie să a:lung.ati gîn

durile negre care vă frămîntă, să ieşiţi mai des 
în oriaş, să faceţi puţină lectmă, să vă duceţi la 
cinematog!1af.„ 

Doamna făgădui îngrijmartului prieten al fa
miliei că-i va urma ·sfatul, mulţumindu-i căldurns 
pentru so;Jicitudinrea pe oare o manifesta faţă 
de ea. 

Vizitele lui Costkă HaTpon se în.muJţise;ră sim
titoL Aten:t şi am.abia, ·el se oferea adesea să-i 
fia.că une.Je cumpăirături, îi împrumuta baru, niu 
pierdea niciodaită prHejul să-i adreseze vorbe de 
im:bărbărtaTe. O dată chixl.T o rugă să-1 însoţească 
la cinematograf, invita.ţie pe care ea o acceptase cu 
plăcere. 



In acest răstimp urmă1re1au am.îndoi cu neli
nişte cresaîndă desfăŞ11.Lrarea anchetei l•a care era 
supus delarpidiatoru[, făiceau presupuneri, aşteptau 
sorocul procesuaui oare oam întîrzia, căci cazu~ 
ena deosebit de încur,cat, el dînd mult de furcă. 
ancherta1tori~or şi procurart:wii. 

Intr-o seară, Cosfa::ă Harpon, care aproape că 
nu se mat despărţea de vecina sa, şede:a cufun
dat într-urrm[ din fotohile p1ăicutului ap1ar!Jament. 
Se plîngea de une,le necazuri suferi1:e la slujbă din 
par·tea suooHernilor, de vremea ·rea de 1af.a1ră, de 
scurtimea vieţii, de ne.ajurnsurHe şi ~5re11tăţi'le ine
rente .tr,aiului. 

- Domnule Hairpon, rosti atunci nemîngîiata 
doamnă, am abuzat pre.a mult de bunătatea dum
neavoastră. A sosii!:, cred, timpua să punem r·în
duiarlă în treburile norastre. Am făcut astăzi o so
coteală a tuturor sumelor de bani pe care aţi avut 
bunătatea să mi le împrumutaţi. 

- V.ai, dar aşa ceva nu e cu putintă ! strigă 
cu nemuJţumire Costică Harpon. 

- Nu mă întrnTil.J;peţi ! Vă daito;rez peste o mie 
de lei. Nu s.înt deooamdată în stare să vă resti
tui suma aceasta. 

Vizitatorurl se ridică brusc de la locu.I .Jui, se 
apropie de gazdă, o prinse de mîini şi o imploră 
pătimaş să curme aceasl:·ă scenă penibilă. 

- Nu trebuie să f.acem calcule tocmai acum I 
spuse eJ cu reproş. 

- Ba da, trebuie ... 
Costică Harpon o strînse din ce în ce mai 

puternic. 
Doamna izbucni atunci în plîns, căinindu-şi soar

ta, iar e·l nici nu-şi dădu seama cînd începu s-o 
mîn.gîie pe păr şoptindu-i cuvinte de încurajare. 

In ziua procesului amîndoi se prezentară la 
tribunal peste măsură de întristaţi. Costică Har
pon gîndea că inculpatul va primi, totuşi, o pe
deapsă exemplară, iar vedna sa nădăjduia îngri-
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jorată într-o foarte îndepărtată graţiere a tuturor 
delapidatorilor. 

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 cee,a ce se petrecea în 
casa 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
pra 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 penitentei. Coletele erau 
primite toate, fapt nespus de îmbucurător. 

Cînd Costică Harpon o ceru în căsătorie pe 
mîhnita lui vecină şi cînd 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 faţa rotundă şi zîmbitoare. îmbrăcat cu 
un pardesiu de culoare cenuşie, avînd o pălărie 
moale pe cap şi o servietă b_urduhănoasă în mină, 
el arăta ca un comis-voiajor care-şi încheiase 
treburile cu bine. Venise în Capitală pentru so
luţionarea unor chestiuni de serviciu, avusese de 
1ucru cîteva zile la un minister, iar acum se îna
poia acasă mulţumit că scăpase de nenumărate 
griji. 

Nelu Tutunică, mijlociu de statură, slab, cu 
pomeţii obrajilor mult ieşiţi în afară, îmbrăcat cu 
o scurtă cadrilată, prea largă pentru trupul său, 
purtînd un geamantan în mină, se prezenta pri
virilor ca un funcţionar corect, preocupat de soar-
ta hîrtiilor 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 dteva ceasuri, aşa 
că cei doi luară loc pe o bancă, donnici să :por
neaiscă o conversa.ţie oare să le alunge ;plicti
seala. VorbiTă despre unele CtUIIloştinţe c.omune, 
despre noua arhi1tectură a oreşului lor, crirticară 
unele aspecte netplăcute aile străzhlor, lăudară dte
va iniţia1tive cu camciter obştesc. Tirecură a:poi să 
v·onbească despre sport, îndeosebi de foitbal, oa
moteriza1ră cu g.eneorozi<barte echipele, jucătoru, an
trenorii, arbi1trii, pomeniră cu evlavie de memo
rabHele disrpute ,aJle eampionartuJlui, se prio1nunţară 
asupra echipelor oare urmau să retrogradeze. 

După urn ceas de discuiţii se simţfră e:puiza,ţi, 
păs•tmră răsrtimpurii de ·tăcere, reluiînd apoi con
vensaţi.a, dM fără aivililit, fără vigoare, fără înflă-
cărarrea cu oare o îru::e:puseră. · 

Gică Sioorolbete ~şi cercetă ceasomi1oul de bu
zunar, privindu-II cu o încordată atenţie. li stu
die oadmnu1l, cilfireile, remar·că cum fU1Ucţionează 
secundarul, se plictisi în cele din urmă şi începu 
să se uite fia călătorii cme se per:i.OOau pe dtnain
tea sa. O apăsătoare plictiseală îl cotropi cu în
ootuJJ., wu să se destiru:lă î:n:tr-llllll fel, să-şi ipetrea
că mai plă1cuit clirpele oare-I despărţeau de pleoa
rea trenului. 

Tot ră:sucind în minite o seamă de g[nduri 
rămeţe, trimise :paircă ~n toa1te direcţiile, se po
meni la un momenrt dait a:trias de persoana lui 
Nelu Tu1ru.11:1kă. Cu ooad1a ochiului văzu că acesta 
e cuifundialt în gî:ndurri şi .presupuse că reflectează 
la oeva. Se miră de fu.ptull că nu e invirtat la un 
pahar cu vin, la o halbă cu bere, la o gustare~ 
O cliipă, fu i~iitirt să fia,că el proipunerna, dar se 
stăpîn.i. O hailbă l-ar fi înJViorait, o pereche de 
crenvurşti i-ar fi creat o dispoziţie excelentă, tăria 
de a rezista şi de a birui urîtul. Totuşi, potrivit 
prudentei de care dăduse do·vadă oricind şi ori
unde, nu se cădea să-~ inv.ite pe TutUtnică la 
restaurant. Poate că insul nu avea bani, şi nu 
vedea de ce să-11 cinstească aşa, fără nici un 
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rost, doar de dragul unei întîlniri întîmplăfoa re. 
A pofti pe cineva într-un restaumnt înseamnă să 
obţii unele ava:nt,aje ori să ai cel puţin garantia 
că vei fi şi tu invi,tat, la rînduil tău, mai tîrziu. 

Nelu Tutunică îşi ghemui trupul său bicisnic, 
scoase o ţigară, o aprinse şi ,căzu pe gîndu[Î. Făcu 
cîteva încercă'fi pentru reluarea discuţiei, vorbi 
într-o doară despre vreme, rosti dteva ba1rnaili
tăţi, începînd să se plictiseiască şi el, de moarte. 
Furişă o privire către restaurant, simţi apriga do
rinţă de a-şi răcori 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. În definitiv, 
acest Scorobe1te îi era prea puţin cunoscut, n-avea 
nici un sens să-i ofore o gust1are ! Pe de altă par
te, după cum bănuia, tipul ave1a un sa1ariu mai 
mare decît al lui. Aşadar, nu se considera cîtuşi de 
puţin dator să-l cinstească. 

Toţi sîntem salariaţi! cugetă el grav. Nu are 
nici o raţiune să fie darnic cu un ins pe care nu-l 
va întîlni prea des. 

Clipele se scurgeau anevoie. Pînă la plecarea 
trenului trebuiau să biruie încă trei ore de chin. 
Răsfoiră nişte zi,aire, citiră toate articolele, făr,3 

excepţie, examina1ră încordait fotografiile, nelăsînd 
să Ie scape un rînd. Comentară une,]e ştiri, căzu
ră foarte uşor de ,a,cord, aşa că din nou conver
saţia lînoezi şi se stinse. Vuietul gării continua 
să le transmită un soi de ameţeaJă. Trenurile ple
cau şi soseau, călătorii se revărsau pe peroane, 
cărucioarele alergau de colo-colo, apăreau 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 sălbahcă, o dorinţă 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 gn]a 
de servietă. Sprinten, încercînd 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 pere che 
de crenvurşti şi o sticlă cu bere. Infulecă lacom 
şi sorbi cu nesaţ berea. Aşa mai merge ! îşi zise 
el. Simţi că trăieşti ! 

Reveni pe peron, se aşeză uşure l pe boncă, 
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, dom.nule, îi spuse el, voi lipsi şi 

eu cîteva minute. Mă duc să cumpăr o revistă, 
căci zimele astea le-am citit în întregime. Vei fi, 
sper, amiabil să păzeşti ge1amantanul. 

Nelu Tutunică se strecură abil printre oameni, 
se asigură că nu e urmări1t de privirile celuilalt, 
intră în restaurant şi se aşeză la prima masă în
tîlnită în cale. Ceru bere pe un ton oare nu odmi
tea amînare, un şnitel şi o sala1tă de roşii. Se în
destulă , oftă la sfîrşit plin de satisfocţie, bău 
ultimii stropi de bere, îşi aprinse o ţigară şi pă
răsi restauraintui ajungînd repede la bancă, pe 
care se aşeză cît mai comod. 

Mai 1ave1au numa.i un ceas pînă la plecarea 
trenului, un ceas care se putea scurge uşor de 
data aceasta. Soarele de toamnă scălda blînd ga
ra, atrnosferia devenise plăcută, forfota călătorilor 
încînta ochiul. 

Gică Scorobete se abandonase unei stări de 
moleşe.ală. Gustarea luată îşi făcea efectul. Zîmbi, 
îşi desfăcu pidoarele, se gîndi la cei de a·casă, 

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 aprinse 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 bagajele în plase. 

Incredinţîndu-se că mai rămăsese numai un 
sfert de ceas pînă la pleoare, Tutunică coborî iute 
şi se îndreptă glonţ către restau.reillt. Sorbi pe ne
răsuflate dintr-o sticlă, apoi uitîndu-se la consu
matori, îl zări pe Scorobete, care, la fel de gră
bit, fiindcă venise şi el în fugă, se ocupa de be
rea lui. O clipă priviirile lor se întilniră, 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. 
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FOTOGRAFIA 

Meşterul chemat pentru a repara instalaţia de 
apă înioopuse să-d irite pe .Ailfons Oava:loadeainu, 
priofes{)lf de limbă frall1Ceză, UIIl bărbalt debil, chel 
şi sou.nd, oare şedea în sufragerie, pe un scaun şi 
ascul,ta cio1cănituirHe ven:ilte din baie. De două 
ceasuri meşterul aicesta tot izbea cu ciocanul în 
ţevi, tot dlregea nişte stricădu!Il.i. inexistente după 
cum se părea. Din prkÎITha lui nu reuşea să se con
cem.treze asuiPI'a lucrărilor seri.se care se îngră
mădeau înitr-UJil vrei urtaş pe masă dinaintea sa. 
Vîrîse de cîteva ori capul pe uşa băii, îl văzuse pe 
individ cum desface nLşte robinete sau cum de
montează sifonul chiuvetei. 11 întrebase chiar acum 
cit ar mai fi de lucru şi primise Uiil. răspuns în 
doi peri, wstit pe un ton tăi;os, repezit. Meşterul, 
un bă1rha1t negricios, cu faţa la·tă şi umerii largi, 
se comportia.se cam grosoloo, aştepta pesemne un 
bacşi.ş. I-cn fi dat desigur ba,cşişul, dacă ar fi pus 
capăt acelorr zgomote nesuferite, care-i străpun
geau pur şi simplu tim:panele. 

- Mai aveţi mult? .întrebă Alfons Cavalca
deanu, vîrîndu-şi iar oapul pe uşa băii. 

- Mai ·am ! răspunse enervat celălalt. Vede
ţi-vă mai bine de treaba dumneavo•as,tră. Şi nu 
mă mai baiteţi la cap ! Instalaţia asta e o ade
vărată pacoste, parc-au folosit-o hooii I 

Profesorul se retrase, contrariat în sufragerie 
şi oo.ntinuă să îndure chinul, ascuJtînd oum se is
oau nişte sunete ascuţite, înfiorrătoare, însoţite din 
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cind în dnd de înjurături şi sudălmi dintre cele 
mai scilll1:d.aJoase. Apoi înjurăituri.lle se Inteţi;ră, de
veniră de-a ckeipituJ scabroase, ~ar lovHmile de 
ciocan se preschimbară în bubuituri care pesemne 
că se auzeau în tot blocul. Era insuportabil, de 
neÎ!nChipuit. Ce bi.ne ar fi fost să nu--0. fi chemat 
pe acest bădăran, mai bine ·ar fi rămas eiu iIDstia
l·a·ţia defectă, murti•ltizaibi1lă ! l•aită, se scmseseră 
două ceasuri de aşteptare şi meseriaşul, un inca
pabil desigur, nu ştia cum să se descUITOO. 

- Nu aveţi cumva o cheie iiranic:eză ? m între
bă acesta a'Părimi ID. cadru!! uşii. 

- Nu ţin aş1a cev1a în oa.să! fil asigură profe
sorul, întrebîndu-se în siin.ea J.rui ce este aceea o 
cheie frailllceză. 

- Foa[lte .rău ! a.precie ce1lă1liailit. In orica:re ca
să trebuie să exis.te o cheie franceză, UJll ciocan, 
o şurubellI1iţă I Vă cumpăr1aţi cu toţii o mu.llţime 
de fleacuri, dar la scule nu vă gîndiţi, aşteptaţi 
să vi le aducă alif:ul. 

Individull dtispălru şi reluă treaibia înkerruiptă cu 
un avmct impresi01I1Jalllrt:. ~pu să loivească ~rig 
cu ciocanul în pereţi. Se auziră nişte trosnete, 
a'Poi zgomo.tuJ unui vias de stidlă sipărr.gîrulu...se pe 
mozaic. LuaruJ co!l1Itiruuă inverşUil'llat, se cutremur.a 
întreg aparttame1111tull, se zguduiau taiblouriae, eta
jerele. Meseriiaşuft dobmdi.se pa'l"că puteri nJOi, ere 
stăipînit de o inic01nte~billă sete a dilStirru,gerii. 

I1l va ruga să tnceteze, să se lipseaiscă de servi
ciile lui ! gîndi Alfons Cavalcadeanu strîngîn
du-şi nerV•O.S la piept haf1atul pe oaire-1 pUIIitla. Aşa 
nu mai me:rge, nu mai pOlaite lucra ! l'l doare oapult 
de-.a•tita hărmălaie ! 

- Dar o pîrghlie, aşa, l.liil levier nu aiveţi cum
va ilil oase asta ? îl .întrebă iar meşiterull, mtrlnd 
în sulfliageirt.e. 

- Nu, nu am, nu am ! îl asigură iritat pro
fesorul. Cred că ar fi cazul să renunţăm totuşi 
la reparaţie ... 

Meseriaşul n privi încruntai!, Il .ce:rceit:ă necru
ţător, îşi încrucişă mîinile la piept şi spuse ; 



- Cum adică, să renunţăm? Am venit cumva 
de pomană aici ? 

- Te voi plăti J Iţi voi adăuga şi ceva în 
plus, numai să pleci, să pleci de aici ! 

Alfons Cavalcadeanu tremura din toate în
cheieturile. Se simtea ofensat, batjocmi1t, se în
gălbenise la fată, agita mîinile bezmetic şi rostea 
cuvinte fără sens din care se desprindea însă lim
pede dorinţa de a rămîne cît mai curînd singur. 
Arătă lucrările scrise de pe masă, dădu iar din 
mîini, 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 mustrăto.are. 

- Nu primesc bani de-a moaca, nu sînt cer
şetor! Am venit aici să dreg o stricăciune şi 
nu să cer de pomană. în 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 imediat r 
- 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 instalatiilor 
trecu la observaţii deosebit de colorate în leqă
tură cu proprietarii. 
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- Huzuresc, stau în casă, Ia căldurică, riici 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 I ţipă profesorul. 
M~terul reveni în odaie cu ciocanul în mină. 

Era transpirat, i se înroşiseră ochii, avea o pri
vire cruntă, părea g.ata să înfăptuiască un omor. 

- Ia-ţi banii şi pleacă! urlă AlfO!lliS Cavalca
deanu, cutremurat din creştet pînă-n tălpi, strîn
gînd cu degetele sale galbene bancnotele. 

- Mă dai aforăăă ?I Aşaaa ?! După ce că am 
venit oale 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 pkior, 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 citeva şanţuri, o ţeavă se în
doise, plafonul se crăpase în cîteva locuri şi pe 
jos, peste stratul 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 ben-

85 



zină ardea cu f.oc mic împrăştiind un miros ne
plăcut, ameininţînd să incendieze paT<Că încăperea 
şi să desăvîrşească astfel dezastrul. ln curînd urma 
să sosea;scă nev1a:stă-sa şi inevirtabil ar fi izbuc
nit cearta din pricirn:a stării în care se af[a ba.i1a. 

Reveni în sufriargede , se du:se în neştire către 
ferea;stră, apoi .către bibll'iiotecă . Individul conti
nua să fumeze calm, netulburat de nimeni şi de 
nimic. 

- Vă destrăbălaţi, fără îndoială ! zise el făcînd 
rotocoale de fum. Cite femei aduci pe săptămînă 
aid? 

- Asta-i cea mai ma1re ne·obrăz.are ! spune su
grumat profesorul. 

- O fi, da·r e adevă:mt ceea ce spun. Vă ştiu 
eu pe :boti cîte parale faceţi şi ce vă stă mereu 
în oap ! Da, vă umblă minte.a numai la prostii,. 
sînteţi nişte depravaţi ! 

- Dar, dar e inadmi1sibH ! E monstruos. Sînt, 
sînt doair un om ciinsllit ! 

- CirnlSltit, hai? Cinstit, zici? Vezi să nu te· 
pocnesc. Dair fortog:mfi1a aiceea de pe etajeră a 
oui esite? 

Profeso1ml se uită in d~recţi,a indicată de me
seriaş. Văzu fo1ograifia unei femei tinere, brune
tă, cu păr lung şi ipriv'irri visătoare. 

- E Dortogmfra cumnatei mele ! 
- Minţi ! Este poza soră-mii pe care ai se-

dus-o anuir trecUit, că anuJ ăsta şi-a găsit altui], tot 
profesor, dar nu sfrijit ca tine, ci unul zdravăn, 
de educaţie fizică şi sport. Aşa că să nu-mi um
bli cu şoallda ! Ar trebui să-ţi fie ruşine le vîrsta 
dumit1a1le ! In loc să educi e~evii, să faci din ei 
oameni cinstiţi, te destră1bălezi cu fetişca!Ilele ... 

Da1r, dar nu, e de-a dreptlli halucinant ! 
- Lasă, nu te mali preface, nu te mai scălîm

băi ! 
Cum să-i dovedească acestui individ fioros că 

fotografia aceea o înfăţişa pe cumnata lui ? Cum.. 



să-l sco.a.tă mai repede diin casă pe nebuin? Ce zi, 
ce zi infemailă ! 

Meseriaşul initră în baie şi din nou se .auziră 
bubui1tu.riile. 

De data aceasta le ascu1tă mai lini.ş.Uit, îşi dădu 
seama că-şi na·tase ziua, că n-ar mai fii oapaibil 
de nimic. Trebui să se resemneze, n-avea mcotro. 
Ipochimenul trebuia să fie lăsat in pace, .aUmin
teri, in aţît;a.rna lui, ar fi fost capabil de cine ştie 
ce grozăvii. Parcă se vedea Juait l·a bă:tade pentru 
fotografia a.ceea, cum i se distruge întreaga casă. 
Aştepta să sosească nev1astă-5a, oare ar fi lămu
rit desigUir luorurille. 

Aceasta apăru, înrl:r..,adevălr, potrivit ·aşteptări.
lor. Inail:tă, voluminoasă, cu faţia prelungă, aurto
ritarră, îşi scoase mantoull în hol, ilnttră in sufira
gerie şi aooultă un ră&timp zgomOltele cumplite ce 
răzbMeau din baie. 

- Aţi venH, stimată doamnă ? e'°alamă mese
riaişUll, ivindu-se cu lampa de benzină în mină. 
v .... am făout ţăndări baia! Şi asta numai pentru 
poza aia a soră-mii ! 

Fură necesaire aîtevia minUJte de .aprinsă con
vorbire pentru ca doamna să înţeleagă ce se pe
trece. Strigară unii la alţii, vorbiră dintr-odată, 
se agi1tară în juruii fo'tograliei. Doamna tipa, pro
fesoruJ se l11ase cu mii1niae de carp, meşteruJ agiltla 
:lampa de benzilnă. Apoi doamn.a se .apropie de 
fotografie, o examilnă îndelilllD9, arăood că se 
cam îndoieşte de auteI11tici.tatea ei. I:l întrebă pe 
soţ cum de nimeri.se obiectul acesta m casa ei, 
îşi exprimă îndoiala cu privilre I.a pe.rsoonia înfă

ţişată de fotog.re.fie, începu să-şi cerceteze soţUll 

treptait mai bănuiroarre. Nu, nu-şi amin:tea cînd fu
sese f.otogrefiaită sora ei şi cum ajunsese poza în 
apartamernt. Intre timp profes·ornl se făCUS€ mic, 
încerca să .ofere o ex;plioaţie, se poticnea în vor
be fără şir, fără nici o noimă. 



- 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. De
pravarea vă va duce de rîpă. 

Intră din nou în baie şi reîncepu să izbească 
sălbatec în ţevi, în pereţi, înjurînd şi blestemînd. 

- A cui este fotografia? şuieră ea, apropiin
du-se aprigă de soţ. 

- Dar e Lili, dr.agă ! Ce, ai înnebunit ? 
- Ce Lili ? strigă din baie meşterul. E Ştefa-

nia, sora mea bună I Aţi batjocorit-o aici f Poate
chiar cu ştirea doamnei ! 

Profesorul se uită năuc la lucrările scrise, la 
ferestre, la pereţi, nu reuşe,a să-şi mai adune gîn
durile. Era peste putemJe lui să mai îndure. lşi 
scoase în neşti.re hal,a·tul, se îmbrăcă cu un cos
tum, vrînd să plece din casă, să-şi · revină un pic 
după atita scandal. Insăşi nevastă-sa, femeie rezo
nabilă, se striciase la oap îndoindu-se de autenti
citatea fotografiei. Iar meseriaşul, ticălosul care-i 
năruia din temelii baia, sosise în casa lui, ca o 
adevăra.tă nenorocire. Numai diavolul îl adusese 
aici. Ce zi, ce zi blestemată ! · 

- Aţi pîngărit-o pe soră-mea ! urla meseriaşul 
lovind nebUJileşte într-o bucată de fier ce părea: 
să fie oada. Ati terfelit-o în această casă a pier
zaniei. 

- Aşa-i l strigă nevastă-sa. Vrei s-o ştergi, 
vrei să fugi de răspundere? Are dreptate bietur 
om! 

Meseriaşul reveni în sufragerie şi începu să
plîngă. Pe fata 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. 

Alfons Cavalcadeanu, cu fotografia înrămată 
· tn mină, şedea prostit de-a binelea, parcă i se 
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făcuse şi lui de pUns, un nod i se tot uroa în gît. 
- Sînteti nişte netrebnici ! se căina printre 

~ughiţuri meseri,aişul. Biata mea surioară! 
- CanaHe bătrînă ! se văicărea nevastă-sa. 
Profitînd de moment, profesorul ieşi iute din 

apartament 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 : fot·ogriafia era a unei actriţe. 

- Totuşi, îi spuse soţia, nu era exclus să fi 
fost a unei amante de-a ta! 

Soţul, clătinîndu-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 sof,a şi adormi. 



LA IARBA VERDE 

Ajunseră l,a pajiştea din apropierea pădurii şi 

coborîră din autoturism toţi patru. Işi întinseră 
braţele în lăituri, păşi,ră pe iarba verde, mă tăsoa
să, îşi împărţiră imedi,at atriibutiile. 

Soţii Munteanu, cum er<a şi firesc, verificară 
sta.rea automabi~ul ui ai cărui pr·oprieta,ri erau. 
Priviră îndelung oauciucuriJe, ridicară capota, e
xaminară motorul. Ea începu să şteargă cu aju
torul unui prosop pr.afuJ depus pe aripi şi pe por
tiere. El scoiase din por,tbagaj o pătură, o aşternu 
pe sol şi se vîrî sub caroserie amintindu-şi de cî
tev.a şuruburi C'are nu pă1Ieau să fi fost bine strin
se. Dar şi motorui1 prezenta unele măr:unte nere
guli, aşa că soţii ridicară din nou capota, const,a
tînd, după o atentă cercetare, că se îngrijoraseră 
de pomană. Se gîndiră că ar fi necesar să înlo
cuiască u1eiu1, totuşi. El ceru să scoată de sub o 
canapea rtrusa cu scule, 'apoi un bidon din port
ba9aj, dedairînd că trebuie să schimbe şi o bujie. 

Mumei cu rîvnă, îndeplini corect operaţiile, se 
scurse astfe l un ceas plăcut, reconfortant, învio
rător şi mai ales instructiv. 

Cea:laltă pereche, soţii Georgescu, aşternură 
între timp două feţe de masă sub un arbore. Trans
portară s·a,coşele lor voluminoase şi scoaseră din 
ele felurite obiecte absolut necesare turiş til or : 
termosuri, pahare pliante, o lampă de gătit , cu
tii de meta!l con ţinînd mfrodenii, tirbuşoane, vase, 
tacîmuri, un aparat de radio portativ . Alimentele 
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se ,aflau în pungi de pl1a.stic şi e~e fură pregătite 
pentru gă1H. Se curăţară ca1Tt1ofi, cea,pă, felurita 
za;rzaViaturi, se înjghebă încet-încet o bucătărie 
care sclipea din ·toate părţile ei exclusiv meta
lice. 

- N-ar fi eazul să sorbim ·totuşi o stiolă cu 
bere? îrntrebă transpirn·t, sooţlind oapuJ de sub 
-caroseri·a pe oare .o meşter.ea j,ar, r-1unteanu. 

- Ni:ci nu te gîndi ! spuse soţia lui fără a-şi 
<la osteneala să explice această opoziţie. 

Se r.euniiră cu toţii în juru1l feţelor de masă, 
se aşezară şi începură să schimbe păreri in pri
vinţa bucaitelor. Disouta1ră des:pre sosuri şi rînta
şuri, despre ca'lorii, despre modu~ de preparare 
al unor ciorbe, despre reţete :pentru dul1amale şi 
prăjiturri. P.artici:pa.u la găitit111l mîTI!cărHor cunos
dndu-şi fiecatre r01lwl, întrucH pomea;u de mult 
împreună, Ia sfirşi tul fiecărei săptămîni, în ex
cursii Ja i·arbă verde. 

Se petrecu ulll incident oarre stîrni comenta:rii 
şi vînzolea1lă. TermosUil ce~ nou, cumpărait ·anul 
trecut de Georges·cu, refuză să se mai închidă. 
Ingrijorat, posesorul lui prinse să-l examineze, 
dădu din cap şi se rnpezi la automobil de unde 
rev·eni cu o şurubelniţă şi cu Ulil cleşte patent. 
Asiisitat de Munteanu, el :în~·ncă să repare ·oare
cum fi.:letu:l. Lansă cîteV'a opinii în Jegătură cu ca-
1iita1tea · îndoielnică a ternwsuri1lar în gene;ral, cei
lalţi rostiră şi ei cuvinte de l,audă s,a:u acuzatoare 
la a.dresa ~abricHor constructo1aire, se aju1t1se trep
tait la teorii şi chiarr l·a col!lcepţii. Convorbi:rea lu
necă pe alte făgaşe, se învirti o vreme asupna a 
ceea ce conţineau termosruri[e, 1itchide răcoritoare 
sau fieirbinţi. Se recrunosou Îlll. Uilialllimiitate că nu 
hmte băutu:ri1le răoorirt:ome er,au gustoase, fură 
prezenta.te din nou opinili şi preferinţe. 

- Mie îmi place siropul de căpşuni ! <led.ară 

doamna Geo.rgescu alintai, clipind ga,leş, mişcîn

du-şi br.aţele albe, ca1tifelate. 
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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 oame. 

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 a~upr.a rezistentelor, a 
condensatorilor şi a tranzistorilor, se contrazi
seră, ajunseră la o dispută aprigă, se înflăcărară 
nereuşind să se pună de acord asupra condensa
torului variabil. 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, întrucîtva visătoare. 

- Şi eu I se alătură părerii ei cealaltă doam
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 oalitatea pick-up-urilor şi a 
magnetofoanelor. Er,a natural să se vorbească 
despre magnetofoane, subiect amplu dezbătut, în
deosebi de cei doi bărbaţi, ca.re iar se contrazi
seră str,aş.nic. Fură amintite cu acest prilej felu
rite mărci de magnetofoane, înzestrate cu nenu
mărate perfecţionări. Interlocutorii se lansară în 
pledoarii şî rechizitorii, recurseră Ia argumente, 
deveniră apărători ai unor oauze nobile, acuza-

92 



tari 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 zimbiră amintillldu-şi 
brusc de prezenta pădurii. Se uitară l,a 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, 
surîse mişcîndu-şi maxilarele puternice. Avea 
frunte înaltă, senină, nu părea frămînrtat 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 chi'Pul gras 
şi rumen asupra rezistenţelor şi a condensatori
lor, clătină meditativ din cap, îşi exprimă nemul
tumirea învinuind fabrica producătoare, hotărînd 
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? Ia 
spălaţi vasele astea ! 

Soţii se apucară de spălat cu toată hărnicia, 
îndeplinindu-şi cu sîrguinţă 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 le rînduiră cu grijă, tăiară în 
felii cîteva franzele, se îngrijiră de fructe, aduseră 
sticle cu vin, sifo.ane şi sticle cu apă minerală. 

Intre timp melodiile aparatului de radio deve
niră tulburătoare. Orchestre furibunde se dezlăn
ţuiau triumfal biruind asupra împrejurimilor. As
cultau cu toţii melodioasa orchestraţie, vocile băr
băteşti sau femeieşti, strigătele şi răcnetele atît de 
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plăcuite ale unor solişti ta1lentaţi. Entuziasma.ţi, 
schimbară oîtev·a posturi tot căUJtind muzică uşoară 
de bună calitate. Ascuiltau cu evlavie iscu1si,te1e in
ter1pretări a1le cîntăreţilor, îşi rnamiil11teau de chi
puriile lor minunat prezentate de .atîtea şi atîtea 
ilustraite, albume, reviste şi emisiu!I1i T.V. La un 
moment dat nu mai .descoperiră posturi C·are emi
teau muzică modernă şi se resemna1ră, ascultînd 
nişte valsuri şi nişte tangouri 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 magazine, pieţe de zarz.avaturi. lăp
tării, franzelării şi mezelărU. 

- Avem în vecinătate, spuse Georgescu, un 
chioşc de legume şi fructe, adevănat mir,a,col ! Gă
seşti a100J10 tot ce,ea ce-ţi pof1teşte inima. 

- Din păcate, noi nu ne bucurăm de asemenea 
av1antaje ! spuse doailllU1.a M·urnteainu. Ungă noi 
funcţionează un magaz.in i:n,sufi.cient aprovizionat, 
prost org1aniza1t, o adevăr,ată calamitate. 

Doamna Munteanu se întristă amintindu-şi de 
magazinuJ alimentar din aprcxpi.erea locuinţei, so
cotind că aşa fusese ea întotde,aun.a, lovită de 
so'twtă. Privi,riJe îi căzură însă asupra unghiilor şi 
tresări şocată putmnic. I se str.i.case manichiur·a 
tot mînuind şi gătind bucatele ! Remarcă faptul 
că doamna Munteanu îşi cruţase bine lacul un
ghiilor şi se întunecă la chip. 

Apoi soţii stăruiră să se desfacă două-trei 
sticle cu bere şi sotiile consimţiră nu fără îm
potrivire. 

Soairele cobora înapoi.a copaciiloir înalti , frun
zoşi, pădurea îşi întindea stăpînirea asupra coas
teiJor de deal. Din desişuri venea un aer umed, 
răcoros şi în pauzele ce se ere.au pri:rntre ·atîtea 
melodii de j-azz se auzeaill pentru cîteva olipe foş
netul frunzefor, zumzăitul unor insecte , freamă
tu:] de•lioat aJ întregului codru. 
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Bărbaţi.i începură să joace table, căci primi
seră această îngăduinţă. Aruncau zaruride absor
biţi de joc, urmărind combinaţii, săv11"1Şind aitacuri 
care le pricinuiau o reaQă plăcere. lşi adresau cu
vinte înţepătoare, se înverşunau, se înflăcărau, 
izbucneau în hohote de rîs. Femeile, după ce strin
seră masa, plictisindu~se îi rugară să întrerupă 
partida. Se supuseră şi veniră către ele alcătuind 
astfel un grup care ascul,ta e~tazia,t un program 
de muzică pop. 

- Nu dăm o rnită prin pădure? prnpuse 
doamna Munteanu. 

- Vai, dr·agă, replică prietena ei, dar îmi 
stric pantofii prin vreascurile şi mărăcfatlşur.Ue de 
acolo! 

- Pădurea asta, fu de pă.rere Munteanu, este 
foar•te importantă din pUlllct de vedere eoO!llJomic. 

Georgescu se aJă'tuiră imediat acestei opinii, 
admiţînd că lemnuJ 00111SUtuie materia p'r.imă ne
cesară fabricării mobillei şi a hîrtiei. 

- Pădurile trebuiesc totuşi cruţate ! declară el 
griav. 

- Prea multă risipă se face cu lemnul pentru 
fabdoarea hîrtiei, pentru încurajarea birocraţiei 
sau a Iiiteraturii. 

- lnrtr-adevăr, literaitura mănincă păduriQe, 
Pînă şi un scr.iirtor a scriiS despre chestia asta. 

Discutiia se opri aici, căci se apropia ora în
ceperii unui meci de fotbal, eveniment aşteptat 
cu nerăbdarn încă de la sosire.a lor. Aparertu[I. se 
defectă însă şi, nemulţumiti, furioşi, începură să-'I 
dreagă, slujindu-se de şurubelniţă şi de deşteJe 
patent, înjurînd din nou fabrica construdoare. 
In cele din urmă emisiunea se restabili, meciul de 
fotbal putînd fi urmărit cu cea mai mare atentie. 
Cei doi bărbiati aveau acum chipurile cir:ispate, se 
aşezaseră alăituri, păstrau o tăcere depUnă. Şi cum 
sustineau fieoare oîte o echipă, îşi aruncau 'la 
răstimpuri priviri pline de semnifioatie. Cîrui par
tida atinse momente cuJminiante, se ridk,ară în 
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p1c10are încordaţi, păşind de colo-colo, dînd ocol 
copacului sub care poposiseră. 

După încheierea meciului, Munte.anu regretă 
că nu posedă un televizor portativ pentru a ur
mări mai bine asemenea dispute. 

Soarele coborîse mult, ascunzîndu-se acum în
dărătul arborilor. lşi aduseră aminte că la tele
vizor urma să se prezin1e un film şi strînseră 
obiectele pregătindu-se de plecare. Munteanu mai 
verifică o dată starea motorului, ceilalţi încărcară 
portbagiajul. 

Porniră vijelios, lăsînd treptat pădurea în urma 
lor. 



FARMECUL TRECUTULUI 

Voinea Voinescu se bucur,ase nespus atunci 
dnd i se adusese l·a cunoştinţă că va ple·ca spre 
staţiunea balneo-climaterică. E, staţiune în care 
trăise o bună buca1tă de vreme în urmă cu cinci
sprezece ani. Ca del,ega't al întreprinderii sale, 
trebui1a să zăbovească acolo cîteva zHe, adică un 
răstimp îndestulătoir pentru a-şi revedea fostele 
cunoştinţe pe care aproape tă le uitase, dar care 
acum, înaintea plecării, îi răsăriseră deosebit de 
limpezi din străfundurile memo1riei. Voinea Voi
nescu era un bărbat nu tocmai emotiv, însă ori
cum, faptul că se reîntîlnea cu trecutul, nu-1 lăsa 
nepăsător. Dacă se gîndea mai bine, se vedea si
lit să constate că în sine creştea chiar u:n vag 
simţămînt de îndui.oşa,re J,a gîndu1l că va străba•te 

locuri atît de cunoscute, că va retrăi poate im
presiile de altădartă, o seamă de amiwtiri care 
aproape că se şterseseră din minte.„ 

Coborî din tren în g-0ra or.a.şului C„ s.e urcă 
într-un autobuz, cum.pără bHet şi fu pes,te măsură 
de mirat să const,aite că pirntul ·acestuia rămăsese 
neschimbat în răstimpu'! a cincisprezeice ani. 
Privi biletul dreptunghi.ul.ar, de cul0iare galbenă, 

î1l pipăi şi se simţi brrusc t:ulbuliat din adîncuri. 
!şi roti apoi ochii în jur, văzu binecunoscute''e 
banchete, ferestre şi ba1re niche1l1ate, lino,leumul 
aşternut pe jos, canart·ele uşiJ.or, fu învăluit ele o 
atmosferă negrăH de f.amHiară. 
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Autobuzul se puse în mişcare şi pe dinaiµtea 
lui V.oirnea V.oineocu defi1l1ară priveliş·ti în pc:tr1te 
ştiute, ÎIIl parte necunoscute. Oftă, se aşeză mai 
b.im.e pe oa[llape1aua din piele, contemplă înde\l.ung 
viaste[e oantiere oare mărgineau autostrada, b!J.o
curiile, scU1aruri1e, magazinele, .apoi către perife
rie flabridle şi uzine!e înălţate pe fostele terenuri 
virialile. M'llllte, foarte multe pref.a·ceri avuseseră 
Ioc pretutindeni şi anevoie izbuteai să reconsti
tui vechiul peisaj. Peste tot se remarcau edificii 
noi, strălucitoare, viu colorate, străzi largi, bu:Ie
v.a;rde, grădin.i care încîntau ochiul. 

Dar cea mai îmbucurătoare constatare răminea 
tot ceia leg'.ată de preţul neschimbat al biletului 
de căJătoirie„. 

Autobuzul gonea vijelios părăsise periferiile, 
străbătea comune cu căsuţe muiticolore, trecea 
peste poduri îna1lte, prin liz.iere de sailcîmi, se în
crucişa cu numeroase iautovehicale, urmărea din 
oî:nd în cînd ţărmul mării care sclipea sub lumina 
blindă a aoestui soare de toamnă. Recunoştea. 
acum din ce în ce mai mişcat locuri de oaire-J 
Jegau Î·ntîmµlări, vedea cî:te o f.ermă sau cîte un 
şir de stî1pi metaUd, contempl.a cîmpurile cenu
şii, indioaibo,arele de circulaţie, oaJea fera•tă care 
răs ă ma din 1 oe în Joc 

!şi reaminti cu o limpezime uluito.are de ne
număMte episoade ca.re se ordo.nau de data a
ceaista în mintea lui. Evenimernte ui·ta.te prinseră 
contururi clare, personajele lor de asemenea. Işi 
aduse aminte de biroul în care lucrase ca tînăr 
oontabi'l, de oo:legi şi mai ales de superiorii săi, 
de măruntele incidente din timpul programului, 
de unele escaipade. Colegii a.cei·a trebui1au să e
xiste şi re1întî:lnirea cru ei urma să fie de-a drep
tul emoţioruaUJtă. Lăsase, fireşte, o impresie bună 
tuturor.a şi poate că unemi, în cadrul unei discu
ţii amioale, numeJe lui fusese rostit cu t-o:aită 
dr.agostea. Doar nu se oompoiritase incorect, nu 
inoomodase pe nimeni cu prezenţ.a sa acolo. Se 
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dovedise un om OOilŞ'tU.ncios, un salariat corect, 
nu săvîrşise f1apte condamnabHe, nu bîrfise şi nu 
se dedase băuturii. 

Coborî în sbatiU!llea oare-I găzduise cîndva şi 
rămase o olipă buimăcit pe trotuarul umed, plin 
de frunzele ca.re cădeau din ramuri. Privi în jur 
şi recunoscu foarte uşor căldirea zveltă a Poştei , 
un restauriant cu terasă, o cofetărie. Peluzele încă 
verzi, băncile risipite pe alei, treptele de piatră 
care coborau spre mare, boschetii toate îl impre
sionară plăcurt. Suspină di111 adincurile rărunchi
lor şi se hotărî să intre în restaurant pentru a se 
reîntlllni cu vreo cunoştinţă. 

Sala spaţioasă, plină cu mese, arăta că şi aici 
inteiveniseră .rad.ica'le schimbări. Consta·tă că es
trada orchemrei se af\la în alt loc, că barul fusese 
murtat 1a celălalt perete. Se aşeză pe un soaun şi 
privi încorda.ii: că1re un grup de chelneri în spe
rarnţ.a că va găsi unwl cunoSC<Ut. Acum cincispre
zece ani frecvenitase acest ·loc.a.I, petrecuse în eJ 
nopţi de neuiitat, se bucurase oo respect şi pre
tuire din partea chelnerilor care-i acorda.seră une
ori şi credite. Ba se împrietenise şi cu bucătarul, 
ca:re aocepta să-i prepaire fri1ptu1ri din carnea pe 
oa.re o cumpăra de la un magazin. 

Ceru un pahar cu vin, dteva felii de caşcava·l 
şi m.înoînd işi aminti că ailăituri de restaurn111t func
ţionase pe vremuri o OOiiltină al cărei responsabil 
se arătase generos cu el, îngăduindu-i să prîn
zeasică acolo oridnd vroia. Oare unde se mai gă
sea a.cei! responsabil, cine 11 înlocuise, căci, de 
bună seamă, erd qreu să admiţi ideea cum că o
mul acela minunăt a rămas vreme de aitîţia ani 
pe loc?! 

Dar printre puţinii muşterii din restaur-ant îi 
descoperi, nu fără să depună oareoari eforturi, 
pe C01I11JabiJ.ul Tudose şi pe magazionerul Iftode. 
Am.1ndoi păireiau să nu-l! ;recuilJOaSCă. E drept că 
nu tntreti:rmse relaţii prea strînse cu ei, dar toit 
schimaseră cîteva cuvinte odinioară, în felunte 
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prilejuri. Le făcu însă cîteya . semne celor doi cu
noscuţi, semne la ·care fu ·priv1t cu mirare. Se 
ridică de la masă, veni către ei, le înti:n.se :m.îna 
pe Oa:I'e aceşti.ia o strînseră nedumeriţi. 

- Ce mai faceţi, fraţiilo:r? strigă Voinea Voi„ 
nescu pli:n de î11511fletire. Nu v-am văzu1t demuU 
şi am cam lln:bătr1îni1t. 

- E firesc să îmbă·trinim ! rosti pe un ton in
difernn:t Iftgde, arătînd astfel că uHase cu totrul 
c1e Voinea V oinescu. 

- Aşa e ! aprobă celălalt vîrî:ndu-şi 91:înjenH 
na1suil în fadmie. 

Y.oinea V.oinescu se îndepărtă de masa lat ros
tind cîteva urări de bine, părăsi apoi res•tauran
tul oarecum neliniştit, îndoindu-se dacă fus2Se re
cunoscut de cuil!oştintele sale. 

Mer.se un ·timp pe lîngă un şir de vile, urcă 
panta unei străzi înclinate, care ducea spre mare. 
Se · uită cu luare runinte la fieoare clădire, la fie
care grădină, se bucură văzînd o fereastră şi un 
bakolil extrem de famiJiare, căci înapoia lor lo
cuise odinioa-ră o femeie cu care dorise să se în
soare. Femeia, pe nume Marga, îl atrăsese foarte 
mult şi' fusese ga·ta„gaita să focă pasul. Se oprise 
însă la timp, aînd a.f1l1ase că nu avea casă proprie. 
M.arga era c:r.oitmeasii, lucra într-un atelier al 
unei ·C(}()(p:0Mtive. 

Poate că săvîrşise o greşeail.ă aitunci, poate că 
se dovedise pripit, nu chrbzuise înde·ajuns. Marga 
.îl aitrăsese totuşi puternic, îl cucerise, dar veni
turiile ei niU prezentaseră mari garanţii, nu-i sa
tisfăcuseră ipretenţiile. Nutrise atunci planuri de 
viiitor, caire nu se realizase1ră nici măoa·r în parte, 
fiindcă se căsăto:riise ulterior cu o fiinţă pisăloa
gă, nesuferită, pe deasupra doar vînzătoare în-
tr-un ma.giazin. • 

Poate că niu s-a măritat ! îşi spuse eJ, intre
. fu1l er t·o div•orţ şi o recăsătorire în 

condiţii mai aviantajoase. Cei doi copii îi las tn 
g.rija nevestii, le dau pensie aHmentară, i.ar eu 
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mă stabilesc aici, reluînd o legăitmă sentimentală 
din tinereţe ! 

Rămase cîteva clipe înaintea bak.anului, în
cercă să surprindă o mişoare, dar nu văzu nimic 
în măsură a-l încumja. Merse mai depmte, ajunse 
la faleză şi îmbrăţişă cu privirna marna. Revăzu 
digurile oare înaintau pînă deparrtre, v1a1lru;rile oare 
se spărgeau necontenit de ele, terasele care se 
supr1apuneau pornirnd de l•a ţărm. Plaja ere. pus
tie. Pe deasupm .apelor zbumu pescăruşi. Vestia
rele se înşirau într-o latură, bă;rdle a1lbe aie sal
vamarului fuseseră trase pe nisLpul cenuşiu. O 
umeze·ală săra.tă venea di!Ilspre larg. 

Ce înălţătoare clipe petrecuse aid ! Cum 1no
tase şi cum se mai zbenguise sub soarele lunid·Or 
călduroase, cînd staţiunea era invadată de tu
rişti ! Ce de amici avusese şi cît de birne se în
ţelesese cu ei! Pe plaja aceasta jucase table, re
my, citise cărţi, discutase cu aprindere felurite 
chestiuni interesante, . auzise nenumăria·te arnec
dote, înUilnise tinere cu ca.re legase efemere prie
tenii. Ah, tinerele acelea zvelte, planturoase, ră
pitoare! 

Aici, în locul în oare se oprise, existase un 
chioşc de răcoritoare, îşi amintea bine. Obişnui·at 
să se întîlnească cu foştii săi 00 1legi de slujbă 
!îngă acest chioşc şi să petreacă vremea cu ei. 
Chi1oşcarn:I, nea Andrei, îi ac-orda şi el adesea 
credite, ş-tiindu-1 om corect, ba chiar îtl şi cinstise 
cu Pepsi Cola de cîtev:a ori, entuzi.asma.t de nişte 
anecdote pe care i le istorisise cu multt talent. 

Cum se mai scursese timpul şi cum se alese 
praful de tot ! Unde er:a oare nea Andrei, căruia 
îi rămăsese dator cinci lei, datorie care-i apăsase 
multă vreme conştiinţa, după ce părăsise sta
ţiunea? Unde erau de asemeni partenerii jocu-
1lui de table care-i rămăseseră îndator1aţi cu felu
rite sume de care-şi reamintea foarte bine? Gigi
şase Iei. Stamate-patru, Leon-zece! Dar pe Leon 
nu trebuia să-l ierte, suma fiind totuşi pre.a mare. 
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De ce să-şi .permită ,aate de gei.nerozi tate tocmai 
cu Leon, ca,re avea un sa:lariu mai bun şi pe ca
re-l ajutau părintii. El nu fusese 1ajutat de pă
rinţi şi totuşi răzbătuse prin viaţă, biruise greu
tăţHe, devenise un băThart martur, 1mpli.nit, fără 
spriji1I1ul cuiv·a. 

Pr-oifUJnd Illlişcat de lU;pta sa cu greutăţile, Voi
nea Voinescu întoarse spatele priveliştii atît de 
îndră.gi!te şi reveni ou pas domoJ către staţiune. 
Făcu însă un ocol, dornic să revadă o cîrciu
mioa.ră unde petrecuse a:lrte clipe de neuH.at. Porni 
către o terasă acO!perită cu frunze veştede, stră
juită de plopi, privi pe o ferestruică, văzu cîteva 
săli pustii. LocaJu;l nu functiona dedt în timpul 
verii, 'arcum fiind parcă abai!1Jdonat. Lacăte gre\le 
atirlllau l.a uşi. Ringull de dtarns şi umbmrele din 
pl•a!Stk îi stîmeau o adiîn:că tulburare, îi aminteau 
de chefurtle pe cane le făcuse aid. Da, se sim
ţise bine în acest loc, zăibovi!Se sub umbrere de 
nenumărate ori pînă J,a irevăwatuil zoriilor. Tot 
aici îi cînrtase Alexe lăutarnul, Uil1 bărbat vesel, 
dispus să cînte orice meilodi·e, uneori chiar fără 
pla·tă. 

Co1pleşit de ·aitîtea impresii, Voinea Voinescu 
se îndreptă spre centrul s 1tatiunii. Se îniseru şi 
acum avea prilejul să se întîlnească cu alti cu
noscuţi, Trecu pe strada nrincipafă, se uită în 
dteva vitrine, văzu a1rtko.le aliment.are, veşminte, 
obiecte ele artiz.anat. Intră în magazine şi privi 
gînditor la rafturi, la vînzătorii pe care nu-i re
cnnosteri. într-o Alimentar::!. constată că pretu:l 
mezelurilor este identic cu pretuI ele odinio.FHă 
si din nou qîndurile sn.10 se îndreptară spre nre
tul biletului de autobuz, care rămăsese neschim
bat. 

Tot plimhîndu-se de co:lo-c·ofo. dădu cu ochii 
de Pandeil. cizmarul particular. Se aprapie de el 
si îl salută. Acesba nu-11 recUJnoscu şi Voinea Voi-, 
nescu depuse mari sfortă·ri spre a-i aminti cine 
e.ste. fo cele din urmă Pa1J11d€jl dădu afirmativ din 
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cap şi-l întrebă ce mai face, uîllrde mai vieţuieşte. 
Se vedea însă limpede că e nedumerit, că nu iz
buteşte să pună rî1I1duicclă în memoria lui. Şi doatr 
la el îşi pi1I1geli1Se cî:ndva o pereche de pantofi 
maro, cu talpă duroflex şi de:iene în formă de 
li'ră ! 

Se întîJni apoi cu nea Toader, oontabiJ ca şi 
e·l, dar scos la pensie. Acesta dădu semne de ma
re derută şi dori vădit să-l evite. Il determi1nă to
tuşi să-i aooepte invitaţia şi să intre amindoi în
tr-o bodegă, lllil.de, ciocnind cHeva p.ahare cu vin, 
evooară momente aile îndeipă1rtatului treout. Po
meniră de multe c:unoştinţe comune, dar nea Toa
der continua să-1 privească nedumerit, să clipească 
din ochii săi lăcrămoşi. 

Voinea Vo.inescu î1 zări la o masă pe Mere
uţă, cu oare fusese vecin de cameră. Co·11Sitată că 
îmbătrkli,se, dar se părea că nu-şi pierduse vo
ioşia care"'l caraoteriz1a. Cu el întreţinuse re:atii 
amica.le, de bună vecinătate. Inainte de a pleca 
definitiv din staţiune îl cinstîise cu o ţuică fără 
ca el să-i întoarcă cin.stea. Dar nu, nu era cazul 
să-i reamin1te1ască de un lucru atît de neînsem
rnat. S-m fi făcut de rîs ! 

- Dar măce11,arul Petcu ce mai face ? întrebă 
Voinea Voinesou gîndind:u-se la un om volumi
nos, plin de voie bună. 

- A murH. 
- Fie-i ţărî:na u.şoară ! Dar Popescu? 
- A pleca1t de-iaki. 
După cîtev.a întrebă1ri şi răspunsuri asemănă

toare, nea Toader se scuză, îi strînse cu putere 
mîn·a şi plecă grabnic lăsîndu-11 singur la masă. 

După ce achită consumaţia, îşi refoă plimba
rea pe strada principa,lă, cop~eşi·t iar de dui·oase 
aduceri aminte. Privi în cofetărie şi o văzu pe 
casieriţa Nastasia, cea care-i acordase cîndva îm
p.rumuturi mărunte şi căreia îi rămăsese dator o 
sumă de 'bani ne:însem.nată. Dădu să treacă pra
gUJl şi să-şi achi·te datOiiia, dar se răzgincli. 
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Se mai în:tîlni pe stradă cu cîţiva cuno.scuti, 
dădu să-i îmbrăţiJŞeze şi să-i sărute, dar aceşha 
se îndepărtară de el oam stînjeniţL l\'Lai intră în 
dteva bodegi doriind să reîntîlnooscă alţi .amki 
şi itiot sorbind nenumărate pahare cu vin, arpoi 
ou coniac se simţi cu;pr,ins de nişte semitimente 
docotitoaire, mai ales dor.inţa de a reînviia ke
cutllil, de a retrăi clipele de odinioară. 

Reveni în restaurarntua pără,s.it la prînz, .se .aşe
ză lia o masă, îşi wti privi·rile şi văzu ca prin 
oeaiţă o muJlţime de figur,i fomiaiiare. Poate că se 
i.nşela, .poate că se cam ameţise, dar ce msemnă
tate mai a·veia lucrul acesta ! ChipurÎile a:cellea 
era'll îndrerptiate spire el, · dar stăteau neclinrtirte, 
îm.pie'trHe, nu oglindeau cîtuşi de puţin afec
ţiunea. 

- Eu vă cunosc, fraţilor, strigă el ridicîndu-se 
de la masă şi venind în mijlocul sălii. Eu sînt 
Voinea Vo.i.nescu, contabiau1l ! Cum de aţi uirtiar!:, 
crun de nu vă aduceţi aminte de mi.ne ? 

Nu primi nici un răspuns şi începu să repete 
la nesfîrşH nume,Je lui, să dedare cu ce anume 
se ocupase, pe cine cunoscuse, ce relaţii şi ami
ciţii întretinuse. Nu uită s ă -şi scoaită în relief în
suşirile , să af.irme că e un om d.nstH, onest. 

V.orbi mult, pînă dnd fu rugat să părăs~ască 
10ioalul. Abia atunci îşi dădu seama că ascultă
torii µ:eaaseră demult şi că se adresase doar 
unor scaune. 



POVESTE DE DRAGOSTE 

Tînărul Viore1 încercase de nenumărate ori 
să se însoare. Era un bărbat înalt, gălbejit, cu 
faţa prelungă şi tristă, purta un costum de haine 
demodat, cu care se plimba adesea pe strada prin
cipală a oriaşului, aruncînd priviri înflăcărate tre
cătomelor. Dorinţa de a se însura, de a întemeia 
un cămin şi o famiiie sălăşluia de mult în sufile
tul său. Se apropiase uneori de cîte o tînără, de
pusese mari strădanii spre a se face înţeles şi 
acceptait. Le vorbise călduros acestor ·tinere, fo
losind în conversaţii o limbă aJeasă, în oare vi
brau accente patetice, învă'luitoare. Pătimaşele 
sale dedaratii se .ioviseră însă de o indiferenţă 
deplină, nu fuseseră luate cîtuşi de puţin în seamă. 
Plimbările soMare pe s<trada principală dove
rJe,au eşecurile suferite, mizerabi1la sHuaţie în care 
se afla. 

Existau totuşi explicaţii ce lămurea insucce
se.Ie sa1le şi tînărul Viore!l nu şovăia să recunoască 
unele adevăruri. In primul rînd un bărbat care 
candida la căsătorie nu trebuia să arate atît de 
neajutorat. Un viitor logodnic se cuvenea să stră
lucească printr-o înfăţişare bine pusă la punct, 
să fie radios, proaspăt bărbierit, zim.bitor, otpti
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<> 
profesie. Cum să· te prezinţi înaintea unei tinere 
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îmbrăcat cu un costum nu prea bine călcat , şi pe 
deasupra neavînd o îndeletnicire bine lămurită? 
Şi totuşi speranţe puiternke îi bînitui1au mintea, 
presimţiri de bine se trez.eau în sufletul lui me
reu răscolit, întotdeauna nefericit. 

Se îndrăgostea de obi.cei 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 întîmpl;are. Reuşea să-i smulgă fetei promi
siunea că va veni la o înitHnire, o însoţea pe stră
zile tăcute, izolate ale oraşului, îi vorbea delicat 
privind-o melancolic, asigurînd-o de sincerele şi 
puternice le sale sentimente. Dar legătura aceasta 
dăinuia puţin, se destrăma gwbnic, şi Viorel îşi 
îndrepta atenţia ciitre altă tînără de care încerca 
să se apropie. 

Uneori cuteza să pătrundă într-o sală de dans, 
de.schisă în fiecare joi seara. Se dansa intens în 
această sal ă, mulţimea tinerilor era zgomotoasă 
şi nepotolită . Perechile treceau nenumărate pe 
dinaintea lui, orchestra ataca me lodii tulburătoa
re, atmosfera era plină de însufleţire. La fel de 
singur şi de neînţeles, Viorel se plimba pe lîngă 
ring căutîndu-şi zadarnic o parteneră. lnţelegea, 
într-un tîrziu, că e un nedorit, un incomod poate. 
!şi amintea de situaţia sa materială nesigură, de 
hainele sale prăpădite şi părăsea sala întreptîn
du-se căitre 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 
ferestrel e. 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 dnd aspira aromele grădi
nii îmbătîndu-se cu ele. Ii 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 
locui,a îl îndemna necontenit către muncă. 

Fu nevoit aşadar să ia o hotărîre, să-şi aleagă 
o profesiune, să se potriveascii celorlalţi oameni 
care trudeau zilnic, care nu se lăsau copleşiţi de 
simţiiminte moleşitoare, ele visări nesănătoase. 
Reflectă cu seriozit1ate 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 si:i-şi diiruie puterile unei 
ocupaţii grele, anevoioase, că nu era croit pen
tru eforturi mari, istovitoare. işi aminti di 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 insuporta;bile, 
iar toamna care cuprinsese oraşul îi apăsa sufle
tul. Cădeau ploi neîntrerupte, un vînt rece pătrun
zător şuieira pe la streşinile oasei, smulgînd frun
zele, aruncînelu-le în noroi. Totul era umed şi ne
prietenos, iar mătuşa îl acuza ele trîndăvie. I se 
furişase astfel în suflet o lehamite nemărginită. 
oare-I ducea treptat la disperare. 

Cuteză să se apropie ele o orchestră condusă 
de un anume Mache. Se prezentă înaintea aces
tuia într-o zi şi-i expuse dorint1a sa. Fu nevoit 
să pledeze fierbinte, să-şi atribuie multe calităţi 
artistice, să înşire cîteva istorii în întregime scor
nite, să admită că făcuse parte şi din alte forma
ţii muzicale, că se bucurase de nenumărntc apre
cieri. Dar Mache îl privi cu îndoială, clătină din 
capul lui Uiţos fără a se lăsu convins. 11 cinsti to
tuşi pe candidat oferindu-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 cerul 
şi străzile mărginaşe aveau aspect de fundături 
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străvechi. Se deschiseseră mustăriile, se înmulţi
seră nunţile. O umezeală stăruiitoare plutea pretu
tindeni venind dinspre fluviu şi dinspre bălţi, vre
mea devenea cu totul nepotrivită plimbărilor. ln 
nopţile lungi, nesfîrşite , se auzeau s·trigătele pă
sărilor care migrau către sud, strigăte pline de o 
nesfîrşită tristeţe. 

Viorel puse capăt plimbărilor sale solitare pe 
strada principală a oraşului. N-avea pardesiu, iar 
paltonul său, moştenire de la taic ă-său , era 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 a rareori strada. In 
odai'a sa, deşi era frig, se simţea parcă mai bine. 
Şedea tot timpul pe uri scaun înaintea mesei, 
avînd pe umeri o pătură, încremenit ceasuri în 
şir, răsfoind absent cîte o carte, ascultînd răbuf
nirea vîntului în fereastră, îndurînd greoaia 
scurgere a timpului. 

Intr-o zi, trecînd pe dinaintea bodegii „ Trium
ful", se auzi strigat. Intorcînd capul, il zan pe. 
M1ache, 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 la 
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 bă.u 
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 aducînd 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 cit 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
r.ie. 

Cînd 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 fată de stropii reci şi zimbea privind ce
rul îrntuneca t, ascultînd şuiera tul trist al vîntul ui 
care făcea să zbîrnîie sîrmele stîlpilor electrici. 
La lumina becurUor se vedeau ziduri de case, si
luete fugare de trecători şi totul era pătruns de 
o •amarnică tristete. 

Ajunse la ferestrele Amaliei, se opri lingă un 
trunchi de pom şi pri:vi pierdut nişte siluete care 
se agitau incoerent înapoia perdelelor. Treptat, 
în pieptul lui crescu o mare încredere pentru vi
i:tor. Ploaia se înteţise, îi pătrunsese prin palton, 
şuviţe reci i se scurgeau pe ceafă, în P'antofi. Era 
îngheţat, dar plin de optimism, trupul îi era is
tovit, dar sufletul îi devenise puternic, neînfri
cat. 

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 gata-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 sfîrşirră prin a-l accepta. 
Erau cu toţii oameni vîrstnici, plictisiţi de muzică, 
dar capabili totuşi de simţăminte gingaşe. 

Curînd orchestra începu un adevărat turneu 
prin carrtierele oraşului şi chiar prin satele înve
cina.te. Muzicanţii er•au solicitaţi la felurite ocazii 
şi Mache nu şovăia cîtuşi de puţin să satisfacă 
toate cererile. Contractele verbale se încheiau 
grabnic şi erau extrem de avantajoase. Membrii 
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orchestrei păreau satisfăcu\i de răsplata acorda
tă strădaniei lor. 

Doar Viorel, ca proaspă t angajat, nu se bucu
ra de cîştiguri prea mari, dar faptul nu-I mîhnea. 
Ivl di curînd se simţea cam stînjenit de faptul că 
noua sa profesiune nu se bucura de o reputaţie 
bine întemeiată , o cupaţi a lui stîrnind priviri iro
nice printre ·amici. Dacă ar fi făcut parte dintr-o 
orcheshă de teatru , dintr-un mare ansamblu , mai 
treacă-meargă , pe cînd a şa„. 

Dar părerile unora, deşi nefavorabile, nu tre
buiau să fie luate în ser ios. ln fond îşi cîştiga cin
stit pîinea, nu cerşea, nu trăia pe spinarea altuia. 
Urma, desigur, să ajungă încet ş i la teatru, să 
urce acele trepte Ia care visa cîteodată. Aşa în
cepeau de obicei oamenii, de la nimic, pentru ca 
a poi s ă se realizeze, s ă se împlineasdi, să se im
pună. 

Imaginea Amaliei continua s ă plutească pe 
dinaintea ochilor să i, să-I însufleţească şi să-l în
tristeze rînd pe rînd . O zărea uneori pe stradă, 
însoţită de un tînă r, o prive a lung şi se simţea 
brusc neputincios. Se cuvenea oare să recurgă 
la acele mijloace pe care le folosise cîndva pen
tru tinere le de care se îndr ăgostise ? A uza îns ă 
de strntageme, de şiretlicuri, i se părea de data 
aceasta josnic, nedemn de sine şi de sentimen
tul pe care-l nutrea. Ce minunat ar fi fost ca 
întîmplarea să-i pună faţă în faţă , într-o împreju
rare prielnică, o întîlnire neprevăzută îr.itr-un 
compartiment de tren, o apropiere fulgerătoare 
în sala unui cinematograf în care să ocupe amîn
doi locuri alMurnte, ori poate o salvare do la 
înec! Se închipuia aruncîndu-se în valuri, smul
gînd-o adîncurilor cu pretul vi eţii lui. 

Se încheia şi luna noiembrie. Căzuseră pnmn 
fnlgi şi oraşul fu învăluit de o zăpadă feerică. Se 
anun ţa o iarnă cu nămeti 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
prn comportării lor, interzicîndu-le cu .străşnicie 
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, uitîn
du-se la ei sever. Rîndul trecut parcă aţi înnebu
nit l Puţină stăpînire de sine şi un pic de decentă, 
ce naiba! 

ln sală, la mesele încărcate de Lunătăţi, se ve
deau nuntaşii. Numărul lor sporea, se alcătuise
ră grupuri, se discuta aprins, se rîdea cu poftă. 
În sfirşit, se auziră nişte glasuri care anunţau 
sosirea perechii de tineri căsători ţi, 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 căsăitorită strălu
cea atrăgînd toate privirile. 

Orchestra, sub îndrumarea îngrijorată a dirijo
rului Mache, atacă marşul nupţial. Saxofonul se 
tînguia, vioara scîrtîia strident, acordeo111ul 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 încăpere 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 în-
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teresant, dar unde nu se vedea nimic. Îşi 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 
slrada principală. Cugetă apoi asupra omenirii, a 
planetei, a spatiilor cosmice, a constelaţiilor, a 
infinitului în care se produceau toate acestea. 

Citre ceasurile cinci îşi îngădui să soarbă două 
pahare cu vin unul dupu 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 ave,au loc 
în acest cosmos, adică în infinit. Era la fel de 
sigur că existenţele oamenilor nu se puteau des
fă.şura în altă parte decît în acest univers de 
necuprins. Era însă şi mai sigur că în cadrul 
acestei nunti 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 poziţie rigidă, 

profesională. 
Cn mare greutate fu smuls de la locul lui şi 

dat afară. 
A doua zi fu înştiinţat că nu mai face parte 

din orchestră, fapt care nu-l surprinse cîtuşi de 
puţin. 



CU CEI CE VIN 

In oraş, un singur cetăţean îndeplinea funcţia 
de amfitrion. Acesta era Mirel, bărbat amabil, 
îmbrăcat eleg.ant, care îşi făcea veacul fie pe pe
ronul gării, fie lîngă debarcader. Per·onul 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 suriis binevoitor pentru 
mulţimea călătorilor ce coborau din trenuri sau 
din vasele pasagere : căci datoria unui localnic 
Pste 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 minaţi în oraş de interese str~î.ine unui voiaj 
de agrement. 

Bine informat asupra monumerntelor, a mu
zeelor şi a lăcaşurilor de faimă istorică din oraş, 
Mirel ar fi condus cu pricepere grupuri de turişti, 
ind.icîndu-le locurile vrednice de luat Îlll seamă. 
Păcat însă că nimeni nu-i oferise pînă acum un 
asemenea rol, cu toaite că l-ar fi meritat din plin. 

Tot aşteptînd trenurile şi vapoarele, era în 
stare să deducă după · înfăţişarea oricărui călător 
intenţiile cu care acesta sosise în localitate. Cu
noş·tea multe. Ştia de pildă că primăvara e un 
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:sezon aproape :ru.01 L m privinţa voiajurilor ; că 
vara se scurg puhoaie de turişti ; că femeile fru
moase sînt 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. li iubea pe aceş1ti necunoscuţi. La 
vederea lor, în suflet i se strecura o tulburare 
neobişnuită. Ii aştepta cu nerăbdare, le cerceta 
chipurile, 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 
le văzuse decît în atlasele şcolare, nedesluşita 
chemare a altor tărîmuri. 

Uneori intra în vorbă cu cîte un nou venit. 
Surîzînd, 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
los? 

Primind un răspuns afirmativ, Mirel îl înso
ţea pe necunoscut către cheiul fluviului, făcînd 

·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 obliga·t 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 cerşefor. 

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. ln 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 Ia mărcile de automo
bile, ştia calităţile şi cusururile fiecăreia, ştia să 
joace canastă şi bridge, era neîntrecut în a pre
ţui cum se cuvme ţesătura sau desenul unei 
stofe. ConversaUa 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, toarte acestea erau ignora,te de conce
tăţenii săi ! Ceruse cîndva municipalităţii să-i 

acorde o slujbă plătirt:ă din fondurile oraşului. 
Slujba s-ar fi numit „ primitor de oaspeţi" şi s-ar 
fi exercitat în prezenţa permanentă a salariatului 
Ia gară sau la debarcader. Se închipuise adesea 
stînd pe peron şi primind călătorii surîzînd ospi
talier. 

Nu călătorea niciodată departe de localita1te. 
O singură da1tă s-a încumetat să străbată zece ki
lometri în tovărăşia unei tinere cu care dorise să 
se căsătorească. Intîmplarea îi lă,sase o urmă 
adîncă în suflet, căci părintii 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 a.cest trîrntor? 

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 îndoială, un individ hapsîn, 
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pus pe căpătuială, dorind să-şi mărite fiica după 
un ins cu stare, dorind s-o vîndă aşadar. 

Cînd se gîndea la mulţimea mitocanilor din 
lume ofta întristat. Se freca de ei, prezenţa lor 
îl dezgusta. 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. 1n ultimul itim.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 
în locuinţe, schimba cu ele cuv inte pline de ama
bilitate. Se recomanda inginer şi le declara că e 
foart e nefericit. Se despărţea de ele trist, căci, ne
dispunînd de sume prea mari de bani, nu-şi îngă
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 
destăinuie 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 consfrtuia 
oare o îndeletnicire? Că nu era plătit, ce impor
ianţă 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 întîmpl·at să descreţească fruntea unui 
călăilor : 

- Domnule, oraşul nostru vă oferă prilejul de 
a face cunoştinţă cu ceea ce în ghLdurile turistice 
se numeşte Poarta Delitei. .. 

Chipul Yizitatorului 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 în legătură cu 
oraşul. Presăra expunerea cu observaţii personale, 
scotea în relief aspectele semnificative, într-un 
cuvînt, ştia să încînte şi să captiveze. 

- Cît mă costă reprezentarea aceasta? între
ba cîte un ins. 

Mîhnit, Mirel îi răspundea : 
- Dar n-o fac pentru bani, vă wg să mă în

telegeţi ! Pentru mine este o plăcere să ştiu că 
sînt asculitalt. 

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 necunoscut 
care se strecurase apoi afară, lăsîndu-1 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 garanţia cuvîntului său de onoare. 

- Ce cuvînt de onoare? răcnise ospătarul . 
Dă-mi baniî ! 

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 impecabilă, u:m:blase numai în cămaşă . cu 
toate că vremea era friguroasă. 

Indeplinise de cîteva ori funcţia de contabil. 
Nu reziJstase niciodată mai mult de două săptă
roîni. Privea de la ferestre strada, gîndindu-se la 
gară şi la 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 
pott aşteµtind vaporul de Brăila . Fluviul se scur
gea sub un soare strălucitor, cheiurile er,au înţe

sate de oameni, clădirile se înnoiseră parcă . In
treaga priveliş·te îi strecura în suflet bucurie şi 
presimţiri de bine. Trecu un vas comercial uriaş 
şi , la vederea lui rămase in extaz. Vasul pleca 
departe, urmînd să străbată mări şi oceane, să se 
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opreasca 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 a:tît de ging'aşe ! 

Alături de el se opri o femeie tînără uitîndu-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 ceTutrale. 
- Cu cea mai mare plăcere. Strada pe care o· 

căutaţi nu se află prea departe. 
Punînd mîna pe două geamantane, 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 la destinaţie. Socoti că e de 
dartoria lui să intervină spre a calma spiritele : 

Oraşul nostru, începu el, este clădi1t pe 
şapte dealuri, asemenea oraşului etern„. 

- focetează, că te cîrpesc ! îi strigă bărbatul 
furios. 

- Dar n-am avut intenţia să vă insult ! 
llllsul 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-l 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. Comporitarea acelui 
individ îl îndurerase şi multă vreme după aceea 
suferise numai reflectînd asupra ei. 

lntr-aHă zi, în vreme ce aştepta trenul, se ivi 
înaintea lui un localnic : îl cunoştea, era un in
divid duşmănos, lesne batjocoritor, şi pe deasu
pra ameţit de băutură. Trenul sosise în gară, că
lătorii coborîseră şi, cînd mulţimea lor îl cuprin
sese dilll toate părţile, individul s·trigă socotind că 
face o glumă izbutită : 

- Hoţul! Săriţi, hoţul! Mi-a furat banii! 
Roşu la faţă Mirel se retrase, urmărit de o 

mulţime de privir.i curioase. 
InttmplăriJe acestea se succedaseră într-un 

scurt răstimp. Trezeau oore bănuieli înfăţişarea ' 
lui corectă, purtarea lui irepmşabilă? 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 existentei sale. Ce minunat este să vezi mul
ţimea de călători sosind din alte părţi I Ce plă
cut e să aştepţi pe . chei sau pe peron venirea 
cuiva care să-ţi aducă o mîngîiere ! 



ALATURI 

lon Fusariu căzu pe gînduri. Retras în odaia sa, 
după ce făcuse un duş rece, se adînci în sine, în
cercînd să desluşească tîlcul 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
tei, punea treptat rînduială în dezordinea şi con
fuzia 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 faprt care în 
aparentă 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, 
riimase deocamdată necunoscute, individul se ară
tase rece, manifestînd o alarmantă ostilitate. ln
tîlnindu-se cu el pe un palier şi dorind să schimbe 
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.dteva cuvinte, Ion Fusariu văzu înaintea lui o 
mutră duşmănoa:să, care-l măsura dispreţuitor din 
<:reştet pînă în tălpi. Rămase pentru o cli,pă des
..cumpănit, cu mîna întinsă, zîmbind prosteşte. Apoi 
ridică din umeri şi se retrase, continuîndu-şi dru
mul cu desăvărşire buimăcit.„ 

Ion Fusiariu se lungi pe pat, se rezemă bine pe 
o pernă, întinse mîna <lupă pachetul cu ţigări, nu-l 
.găsi pe noptieră, fapt care nu reuşi să-l sustmgă 
de la gindurile în voia cărora se lăsase. 

Puiu Bolboacă ocupa un post de funcţionar la 
o fabrică de conserve, se bucura de un netăgă
duit prestigiu în bloc, era o persoană onorabilă, 
nu fusese văzut niciodată beat, nu avea apucături 
care să stînjenească liniştea loca1tarilor. Era în
surat, avea copii şi se zvonise că se bucura de 
\întinse 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 vorlba de o neîn
ţelegere, de un cuvîrnt răutăcios aruncat intr-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
plăcute, la discordii şi chiar la certuri. Da, vor
bele circulau stîrnind de cele mai multe ori con
fuzie, zăpăcind mintile, răscolind patimi şi por
niri. Pesemne că Puiu Bolboacă ascultase o ase
menea vorbă şi se mîniase fără a mai verifica au
tenticHatea ei. Oamenii înclinau să se încreadă 
foarte uşor la aceste vorbe, şi de aici o seamă 
tle mnri neajunsuri. 

Nu era exclus ca Puiu Bolboacă să fie un om 
ranchiunos, răzbună<tor. In lume trăiesc nenumă
raţi indivizi uşor influenţabili, lesne puşi pe rele, 
nişte indivizi care 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 l 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? 

lşi curmă pentru un mDment 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
eimiese zidurile, opărise pomii, alungase bună
voia. 

lo:n Fusariu fu cuprins pe nesimţite de panică. 
Figura întunecart:ă a vecinului începu să-l preo
cupe, îndemnîndu-1 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, zăbov i 
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 necazuri din partea şefilor. 
Eu n-am relaţii, n-am nici un sprijin, sînt lipsit 
de apărare şi, dacă mi-am croit un drum în viată, 
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 mîna 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 ~ 
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Incepu să transpire, se simţi din ce în ce mai 
Tău. Căldura se făcuse insuportabilă, avea sen
-:zaţia că se înăbuşă. lşi scoase pijamaua şi se 
<luse la bucătărie. Deschise uşa frigiderului, şo
văi între o sticlă cu apă minerală şi una cu b1tre. 
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 pricfamiască 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 îndepăr
teze răul, necinstea, să întroneze dreptatea şi 
chiar fericirea. Ce însemnau relaţiile în lumi:na 
acestui mare adevăr? 

Ion Fusariu reuşi să adoarmă într-un tîrziu, 
dar 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 răzgîndi. De cîte ori deschidea o 
asemene a 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 desăvîrşită 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 covîrşi:toare 

pentru viaţa unui om, că aceste mărunte incidente 
pot produce drame, nenorociri ireparabile. De 
cîte 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 luait în rîs şi desconsiderat 
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A doua zi, de dimineaţă, întîlnindu-se cu Puiu 
Bolboacă, se înclină adînc înaintea lui, zimbin
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 zimbise 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 v,agi informa,ţii nu mai ştia nimic. 

„Nu cumva, aflînd că sînt filatelist, vrea să-mi 
solicite o favoare?" 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
miluita, hoţi care operau fiecare în felul său. 
Existau sumedenie de stiluri, - de procedee : bru
tale, delicate, sentimentale. Poa,te că Ion Fusariu 
urmărea să-i cîştige mai întîi prieteni,a, să-i în
tindă cu dibăcie o plasă. Colecţia sa de mărci 
filatelice era deosebit de vialoroasă, o îmbogă
ţise vreme de ani şi ani, îi închinase timp, sacri
ficase pentru ea o groază de bani. In situ-atia 
aceasta, putea fi oricînd victima unui furt, căci 
colecţiile de tim:bre 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 zîm-
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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, ~ncuietoarea scrinu lui 
în care-şi ţinea clasoarele. Clasoarele erau ,toate 
şi se linişti, oftînd 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 loviturra. 

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 pînă 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. Işi 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 ati 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 rea-
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lizat-o cu multe sacrHicii băneşti, că i-a~i închi
nat o bună parte din viaţă ... 

- Colecţia mea este 1ntr-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. Ar fi trebuit să am o oa.să de bani cu aju
torul căreia să preîntîmpin o everrtuală spargere. 

- Spargere? tresări lan 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 fac o vizi,tă aşa, prieteneşte, dacă-mi 
este îngăduit s-o spun! 

- Nu e nevoie, să căutăm un motiv pentru 
a întemeia legături de bună vecinătate! replică 
cu asprime Puiu Bolboacă, uitîndu-se ţintă Ia 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 Ie răsfoiască buimac, încercînd totuşi să 
pară cît de cît curios. 

Nu-I a·trăsese niciodată filatelia şi se mira cum 
de îşi dedică oamenii atîta vreme pentru strîn
gerea unor timbre care, oricum, puteau fi găsite 
la orice tutungerie. Asistase cîndva Ia o discu
ţie între filatelişti şi se minunase constatînd cu 
cîtă 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? P.oate că filateliştii se fixau în 
activitatea lor asupra unui aspect, porneiau pe o 
.anumită direcţie, poate că ei adunau timbre con
sacpate în exclusivi·tate unei laturi. Erau, desi-
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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
făţişînd 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 respectînd limitele urnei arii? 

- Aaa, colecţia mea are un caracter univer
sal ! Ea îşi propune să posede piese cît mai va
loroase. String numai şi numai timbre de preţ. 
Nu mă interesează altceva decît valoarea bă
nească. Tot ceea ce se vede aici reprezintă peste 
cîteva 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 greşise 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 violenta. 
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 esite de trebuinţă să 
se confecţioneze o cheie potrivită. Accesul în 
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această 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 agilitate, dacă nu mă în
şel. 

Puiu Bolboacă se apropie de Ion Fusariu Şl-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
fleţi t, nefiind în stare să prezinte limpede-limpede 
un plan de acţiune, scoase de undeva o coală 
de hîl1tie şi, înarmat cu un creion, desenă cîteva 
scheme împestriţate cu săgeţi, cu o seamă de in
dicaţii suplimentare. 

- Să admitem că hoţul va pătrunde în apar
tament în jurul orei prînzului. Este timpul cel 
mai potrivit, căci acasă nu se află nimeni. Atunci, 
cu ajutorul cheii confecţionată 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, in posesia muH 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, scrîşnind 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 le astîmpăr 
curiozitatea! Curiozita1tea e o însuşire tiranică , 
ea nu ne dă pace. Dorinţa de a şti subjugă spi-

128 



ritele, dorinta de a avea este însă şi mai puţer
nică. Să revenim la discuţia noas·tră. 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 atriagă într-o afacere necurată, 
într-un grup de răufă<:ători poate. Cine erau în 
fond indivizii care-i frecventau casa ? Şi de .ce-i 
vorbea cu ama însufleţire despre un eventual 
fmt ? Se explica deci purtarea sa atît de stranie. 
Er.a 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 urgente. 

La rîndul său, Puiu Bolboacă, ştergÎIIl.du-şl 
ambundenta transpiraţie de pe frunte şi de pe o
braz, vru să _anunţe miliţia că în c1asa lui pă
trunsese un infractor. Renunţă şi of.tă din adîncuri, 

lşi conduse oaspetele la uşă, gtndi!Ild că-l va 
surprinde în curînd furînd pe acest l·on FusBTiu, 
care-l saluta ·tn fiecare zi suspect de amabil, ca
re-l înconjura cu un soi de aifecţiune, oare îi pă
trunsese chiar in ciasă dorind să facă o ultimă 
recunoaştere a terenului. 

C-da 220 coala 9 



DECIZIA 

Vestea îl tulburase adînc pe Dragomir. Nu 
nădăjduise să fie avansat aşa, pe ne<1şteptate. 
îndurase nenumărate sancţiuni de la superiorii 
săi, înghiţise multe observaţii din partea 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 rînduri prin 
iscusinţa cu care aduna coloanele de cifre şi cu 
care întocmea alfa hetic listele de mnteriale. Per
ciunii săi bogaţi se aplecau doctoral asupra ma
pelor şi a dosarelor, iar spinareil lui, comp1 etată 
cu o cocoaşă profesională. lingă ceafă. părea că 

face parte de mult din mobilierul biroului, că fi
gurează chiar printre articolele inventarului ce 
atima înrămat, la vedere, alături de tocul uşii. 

In urmă cu zece ani, renunţase · să-şi exercite 
adevărata meserie şi de atunci nu înaintase nici 
măcar cu un pas pe treptele scării hirocratice. 
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
labilitatea. 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, judecînd 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, oglindind 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 corec;:t 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, stăpînit încă de 
năvalnicele sale sentimente, glăsui gîtult 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 şf mai ales în
cins de căldura insuportabilă a zilei. Ce gafă să
vîrşise ! Dintr-o izbucnire necontrolată scosese 
la iveală un simţămînt 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 răspun
derea celor întîmplate. Era încă uluit de marea 
surpriza încît nu reuşea de fel să-şi recapete 
stăpînirea de sine. 

Pe Lefter îl cunoştea de mult, lucrase cu el 
numai în acest birou atîţia ani, îl stimase, îl pre-
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ţuise, îl ascultase ca pe un vrednic superior şi 
i,ată că acum, după atîta timp, soarta le juca la 
amîndoi 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 ş ef trebui.a să-i devină 
subalte rn. De necrezut, dar adevărat totuşi . 

li aruncă o privire vinovată lui Lefter, care-şi 
descheiase haina şi gul2rul 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 miinilor, 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 nesfirşit şi 
p.rimul care o întrerupse fu Dmgomir : 

- Imi pare sincer rău ! Nu sînt răspunzător, 
n-em complotat împotriva dumitale, cum ai fi în
clinat să crezi. Nu sînt un ingr.at, te-am preţuit 
mereu ca pe un destoinic funcţionar şi nu-mi 
amintesc să-ţi fi purtat pică nici chiar atunci 
cînd primeam mustrări din partea dumitale„. 

Mîhnirea lui Drag·omir 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 htDtie. Dori, în culmea înflăcărrării, să 
rupă decizia în bucăţi, s-o sfîşie şi s-o arunce în 
foc. Şi tot vorbind cu nestăptnire, simţi treptat 
cum se potoleşte, cum devine lucid şi cum cîn
tăreşte fără voie, dar rezonabil, situaţia. In cele 
din urmă puse capăt cuvîntării, ridică oarecum 
din umeri, lşi aminti de sine, de familia sa, so
coti că purtarea sa începe să devin~ caraghioasă. 
ln definitiv era vorb{l de o hotărîre a conduce
rii, o hotărtre ce nu putea fi nesocotită. De ce să 
se tot dezvinovăţească anta, de ce să se opună 
unei ciecizii vEmite ciin pc1rtea mai-marilor săi ? 
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Nu el era autorul deciziei şi nu vedea de ce să 
.se tot lamenteze din pricina ei. 

11 învălui din nou cu privirea pe Lefter, care, 
sub razele soarelui ce pătrund2au 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
cuţită ironie. Înşfăcă decizia, o flutură pe di
naintea lui, cuprins de o veselie ciudată, încît 
Dragomir se înfricoşă la gîndul că superiorul său 
înnebunise. 

- Fireşte ! spuse Lefter rîzînd în hohote. Iată 
că ţi-ai atins scopul! Nu-i nimic! Nu-i nimic t 
~-.Ju 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, 
săvîrşesc 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 îşi 
şterse cu batista sudoarea care-i şiroia pe faţă. 

- Nene Lefter ! spuse el repede. Nu sînt vi
novat cu nimic. Habar n-am aYut, 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 cînd 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 epctvă ! 

- Nene Lefter! 
- Ba nu, am să rostesc adevărul, am să-l pro-

clam 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 gîndesc 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 
intreprinderea, 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 măsurn 

.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 late dizgraţioase pe gulerul hai
rnei. Cămaşa i se boţise ca niciodată, ba se şi 
murdărise, nu se ştie cum. Tot călcînd 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 
d domnise o înteleciere şi o armonie de nimeni 
-şi de nimic tulburată. II ascultase întotdeauna si 
:{:hiar dncă primise din partea lui unele sancţiuni, 
'le considernse binemeritate, menite a-l îndrepta, 
.a-l 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 influenţat de amin
tirea unui trecut ireversibil? Realitatea trebuia 
să fie acceptată aşa cum era, trebuia să fie pri
vită în faţă. El era acum şef, iar Lefter subal
tern. Se impunea să-şi exercite autoritatea, tn 
duda oricăror induioşăltoare aduceri-aminte. Pă-
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şise în viaţă cu încredere, cu optimism, era tî>
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, încît nu ma~ 
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 intra, 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 vene.au 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, cînd 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 mînă ferm~ 
pe care acesta parcă nici n-o văzu. 

Nene Lefter, de ce-ţi otrăveşti sufletul? 
Poate că-i o greşeală! 

- O greşeală ? Haida de ! De mult aşteptam 
o asemenea greşeală. Simţeam că se aprop~e că 
va veni azi, mîine ... 

- Să dăm un telefon„. 
- Iţi interzic ! Pînă 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 
înaintea lucrătorilor, răcni cerindu-le să iasă afa
ră şi aproape că-i îmbrînci pe uşă. 

Din spatele depozHului 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 stîr
nind praful, urcîndu-1 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 tnfăptuiască un 
act nebunesc, să spargă un geam, sau să dea cu 
piciorul sobei de tinichea care şedea inutilă în 
mijlocul încăperii. !I cuprinsese o bucurie pe ca
re nu mai reuşea să o stăpînească. Se frămîntă 
dtva 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
intl', se încrucişau la răstimpuri egale, nebăgîn
du-se parcă în seamă. 

- Şi încă ceva ! spuse Lefter cu un glas din 
care începuse să dispară tăria, din care se des
prindea osteneala, un soi de împăcare cu situaţia. 
J\v1eri t să fiu dat pe mîna justiţiei pentru hoţie, 
Am smuls apelor Dunării cîţiva metri cubi de che
restea care se răsturnaseră de pe un vas într-o 
noilpte de iarnă. Ivl-am luptat eu, cu încă doi oa
mc:,i, scoţînd din valuri ceea ce era hărăzit dis
pariţiei„. 

-- Nene Lefter! 
- Ce tot îi dai cu nene Lefter?! Ia mai sl<l-

bcş t<"-mă ! Te-ai schimbat cam iute intrînd în 
posc'Sia 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, eh-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 parale faci. Eşti şi tu la fel 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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atotştiutori, Unul ca mine, vîrstnic, e prost, pe 
cind tu te-ai umplut de deşteptăciune, plezneşti 
din pricina ei ! Poate vrei să-ţi fac o plecăciune, 
fiindcă-mi eşti şef? Poate vrei să-ti aduc un pa
chet cu ţigări sau gazeta de prînz ? Ehei, dar nu 
las eu lucrurile aşa I Nu înghit găinăriile! Sînt 
un om respectabil şi nu admit să fiu călcat tn 
picioare ... 

Dragomir îşi revenise, devenise calm, lucid. 
!n 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 mtnîoase ale acestui om dez
apreciat ? Doar el era şeful acum, el, numai el f 
Trebuia să-şi impună voinţa, să se folosească de 
autoritatea ce-i fusese acordată ! Şi apei, de ce 
să nu recunoască, de ce să se ascundă după de
qet? Toată viaţa rîvnise să ocupe o treaptă, ori
cit de net.nsemnată ar fi fost ea. Nu porunciseni
mănui de dnd se ştia, doar cîinilor şi pisicilor. 
Cînd vedea cîte o spinare încovoiată şi dte 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. lncet, 
încet, va păşi către înalturi, va urca scara întor
tocheată a ierarhiei, se va aşeza poate în "l.1îrful 
ei ca direotor, ca ministru. De acolo va contem
pla lumea avînd o largă perspectivă, de acolo va 
fi aidoma unui conducător de oşti. 

IJ privi pe Lefter şi îl comJ>ară cu o nevolnică 
glnganie 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. ln 
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lături cu sentimentalismul ! Îşi 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 c-0nfor
măm dispoziţiei şi asta cit mai grabnic ... 

lnfăţişarea lui Lefter se schimbă brusc. Trupul 
său se micşoră parcă, umerii îi căzură, capul i se 
-aplecă. Se apucă de treabă supus, docil, fără a 
mai scoate o vorbă. Din aerul impunăitor de di.:. 
nainte nu mai rămăsese nimic. Scoase dintr-un 
dulap coli de hîr.Ue, dosare, registre şi începu să' 
lucreze asupra lor încordat. Fiindcă amîndoi cu
noşteau bine inventarul, predarea şi primirea nu 
le răpiră mult timp. Pe măsură ce colile de hîr-
tie se acopereau cu scrisul nervos al lui Lefter, 
Dragomir le iscălea adoptînd o ţinută din ce în 
<::e mai importantă. lnsăşi iscălitura lui, repezită, 
avîntată, căpătase o surprinzătoare îndrăzneală. 

ln sfîrşit, cînd 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

suflînd 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 pînă la sfîrşitul progra
mului, vei fi amabil şi vei scoate soba afară fi
indcă nu mai este folositoare. 
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Lefter îndeplini şi dispoziţia âceasta, trans
portînd soba cu burlanele ei, minjindu-se cu fu
ningine pe faţă şi pe haine. 

După multe alte porunci asemciniîtoare, după 
ce-şi preveni subalternul că întîrzierile de la pro
uram vor fi considerate de acum înainte absenţe, 
~ă nu vor mai fi îngăduite pauze prelungite în 
timpul lucrului, că învoirile nu se vor acorda de
cît extrem de rar, Dragomir se 16.să 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 dobîndită. Dar expresia siguranţei 
de sine, care i se întipărise pe faţă începu să se 
destrame. Pe măsură ce a scul ta, devenea înspăi
mîntat, încolţit. 

Lăsă receptorul în furcă, simtind o împunsă
tură dureroasă în ceafă. Acolo i se localizau de 
obicei emoţiile puternice, ele api1rînd sub forma 
unor împunsături care-i invadau mai întîi tîm
plele, apoi urechile, acoperindu-i în final frun
l2a, întreaga fată. Acum înţepcnisc. Se: uită la Lef
ter care, ghemuit la masa lui, scria cu repezi
ciune ceva, poate o jalbă. Era uimitor cît de re
pede se transformase. Devenise un funcţionar mă
runt, harnic, se dezumflase, îmb.'itrînise, 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 serviciut 
personal... 

O clipii ffu se mui auzi mm1c. Yncetase să mai· 
existe parcă însăşi lumea, întreg universul. 

Dezmeticindu-se, Lefter se săltă vioi de la lo
cul său, îl apucă de guler pe Dragomir si-i zgîl
tîi cu putere : 

- Fire-ai al naibi de parvenit, de arivist, de 
nenorocit! Mută birourile Ia locul lor şi apucă-te 
imediat de lucru, că scot cu din tine toate fu
murile. Iţi arăt eu şefie ! Dar mai întîi, adă sob& 
că sufăr de reumatism, maimutoiule !.„ 
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REVEDEREA 

Centenarul înfiinţării liceului r.eunis~ o mul
ţinie de oameni. In sala cea mare, destinată fes
tivităţilor, se rostiră discursuri, tn clase, vechile 
cataloage fură strigate intr-o atmosferă de recu
legere pentru cei . dispărµţi. Foştii pro;tesori, scoşi 
acum la pensie, elevii d·e o.dinib"l'J~ăl. qcuplnd func
ţii şt profesiuni felurite, se tntîltiiră . :evocllid un 
tre_cut de ' care se simţeau strtns '1egâ.\i~~tiCetil re
trăi în cîteva ore ani îndepărtat1, evenimenfe .şi 
irttlmplări aproape uitate. · 

intre cei prezenţi se c{fhni 1.lnii care, datorită 
m~ritelor sau a întîn:tpH'l.rit; se afir~~seră. !ri X1~ţă, 
tlltii "'Care . rămăseseră nfste rr;ed,Jocntălr. · ;Er~ Cl~ 
r&rrsiU:e înţeles că nu toată fui:1;iliii' a:ciUriată:· ac610 
ar fi fost capabflă să Şi;! 'rfdi'C:e la ~ceeaŞi "treâpfă. 
Nici' un 'liceu· . nu' meează tn exchi"şi_vHlite . genii 
ori celebrităţi. Sentimentul de inferioritate al 
\l;1;1~ta -_ nu sttnien~,cţ·,..~~ă r~un.!);lnea:;Jăci~~f'!tOR~ 
tele, glumele, vorb'e1e de sp1rit crrculau, _ (:\J.. re· 
pezi<:iune, neing~d~in.d .i;nîhlf.irţ sau animozităţi. 

'R.e_tras îi:i · ·col_ttlt'_său d~ altădată, Ungă, fer~iifl· 
tră, Ion Panţîru' <;::ontempla petetii clasei ,emoţio
n_at' şi· stingherit. Primise şi el o invftaţie; ,se gră
hl-Se· să' vinli - aft:i; în oraşul acesta, făcuse cale 
mngă cu tr~nuţ şi cu veţpqn,11~ dorind ·să-şi re- · 
Vadă ·colegii, prores-oriţ; s.eve:ra '.clădire a liceului. 
Pata sa cu trăs!itµri. ină.iii.rite şi I.l!a.definite. eXJ?ri
ma o bucurie sinceră; uep~~f.~cut~. :Şf •. cum _şed~a 
tn banca a:ceea care fuse~re a · luî · în urină cu 

'"' „- .:: r:T "> .f'3 J 1i·-, .... · · · 
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douăzeci de ani, se simţea din cale-afară de tul
burat, as-ta 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
mîn t al inferiorităţii. Dăduse dealtfel mîna cu mulţi 
participanţi, pe unii îndrăzrnise să-i îmbrăţişeze, 
să-i sărute. Ii cunoştea doar foarte bine, trăise 
laolaltă cu ei între aceste ziduri. In 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 g'.ndea bine, conştiinciozitatea îi caracterizase 
înt reaga existentă. Cunoscîndu-şi resursele spiri
tuale, modul greoi de a cîştiga noi cunoştinţe, de 
a înţelege în general, nu urmase drumul univer
sităţii, aş'a cum făcuseră mai toţi ceilalţi. Se măr
ginise să rămînă un slujbaş oarecare, un om obiş
nuit, fără merite, veleităţi sau mistuitoare pasi-
uni. 

II supăr.a totuşi faptul că era prost îmbrăcat 
Nevastă-sa care conducea cu străşnicie căminul, 
îi interzisese să particip:) la întîlnire, susţinînd că 
ar fi o neghiobie s ă iroseşti banii cu un dnnn 
atît de lung şi pentru o festiv it<lte fără folos. 
Drept urmare, pentru a fi sigură di nu va p'.eca, 
îi încuiase hainele, Jă,sîndn-i doar costumul acesta 
strîmt şi uzat, cu care reuşise să fugă de acasă. 

După ce fu strigat catalogul clasei a opta, 
profesorul Pintea, bătrîn, butucănos şi solemn, 
îi pofti pe foştii elevi la o plimbare prin clădiîea 
liceului. Se formă un grup care începu să stră
bată coridoarele, întîlnindu-se cu alte grupuri ce 
aparţineau altor promoţii. In urma tuturora mer
gea Pantîru, 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. 
i.a mijloc, se aflau cei care nu străluciseră decît 
prin murunte daruri, iar în coadă , cum era de 
aşteptat, nu se 95.seau ciecît el şi cu Istrate, unul 
care r ămăsese repetent de cîteva ori şi care 
ajunsese responsabil de băcănie. 

Istrate s e~ simţea şi el bine . Păşea cu capul 
sus, şi participa intens la discuţia ce se desfă
şura în fruntea ~Jrupului. Arunca şi el cîte o vor
bă care nu era luată în seam (J , începea să spună 
o anecdotă care nu ern ascultatiî. Nu-şi pierdea 
însă cumpătul şi continua să vorbească, împie
dicîndu-i pe ceilalţi sii se înţeleagă între ei. 

Purtarea aceasta era nelalocul e i, aşa că, de
licat, ca în anii tinere ţii, Pantîru îi atrase de cî
teva ori atenţia în şoaptă. 

Al ături de profesorul Pintea mergea Cornescu, 
medic a l unui spital cu re num e d in Capitarn, Vi
col, un jurisconsult, Ispăşescu ~:i Zahur ia, doi in
gi11eri şi alţii. 

Corncscu, medicul de i.lZ i, n li ii tuse adesea pe 
Panţîru în şcoa!U. Avea un soi de autoritate in
contestabilă printre elevi, iar vi ctima era de obi
cei el, Panţîru. 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, dupJ: atîta 
v reme, ar fi fost o prostie so-1 urască. Dealtfel, 
în ciuda atîtor silnicii suferite din partea lui, 
continua s ă-l admire. Nutrise dintotdeauna un 
tainic sentiment de evlavie pen tru cei puternici. 

in ce-I privea pe Vicol, ~i de Ia acesta avu
sese de îndurat multe. Vi col se de osebea de Cor
nescu. Era mai tăcut, mai sadic. îl înfigea ace în 
spate, îi rupea filele din caiete, nu-I 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
s ~; s~ri'i deosebit de inventivi în a născoci torturi. 
Dispuneau ei de un dar în privinţa aceasta şi 
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faptul trebuia să ramma 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 cîte o mină indiferentă şi să-l înlrebe cu 
ce se ocupă. Zîmbiră cînd auziră că e funcţionar, 
socotind pesemne că aşa era firesc. Panţiru trn.
cercase să vorbească cu ei, dar nu prea fu luat 
în seamă. 

Intreg 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, Panţîru 
fusese pe vremuri victima unei nedreptăţi. Cor
nescu spărsese un aparat Kipp şi-l silise să i.a 
asupra sa vinovăţia. Panţîru făcuse aşa cum i se 
ceruse, suportînd 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 1UJ1ă din şcoală. 
Ar fi fost însă nelalocul ei o asemenea evocare. 

Dar se apropia ora prinzului şi se impunea 
un repaus la bufetul cme fusese instalat tntr-.o 
sc!lă 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. 
Comescu susţinu că automobilul nemţesc e su
psrior celui italian, iar Vicol încercă s~-1 con
vingă pe profesorul Pintea că un roman poliţist 
e mai instructiv decît oricare altul. Generos, Cor
nescu comandă multe sticle cu bere, ciocnind 
pnhare cu to,ată 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 Panţîru dori să se descopere printre ei. Nu-i 
fu greu. Remarcă In cor un adolescent piperni-
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cit, care cînta sîrguincios, -silindu-se să interprs 
teze corect melodia. La cîţiva paşi de acesta, se 
afla un alt adolescent, plin de sine, degajat, mîn
dru, care nu părea altul decit 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 ?I Lui Pantîru i ~e umeziră 
ochii contemplînd 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, la•olaltă cu faţa întunecată a pr·ofesorului de 
latină care-l dispreţuise . . 

Se simţi tras de mînecă delicat şi, intorcîn
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 asistentă părăsi liceul, indreptîndu-se că
tre un restaurant, unde urma să aibă loc prln
zul. Menseră pe aceleaşi străzi pe care umbla
seră cîndva, ca adolescenţi pe· sub aceiaşi cas
tani şi salcîmi. Nu mai ern.u sprinteni. Unii erau 
bătrrîni, alţii pîntecoşi. Clasele, promoţiile se a
mestecaseră, discutînd aprins, scormonind cu în
ver.şunare trecutul. Cornescu şi . Vicol o luaseră 
înainte cu automobilele lor. 

Ajunseră în sfîrşit în restaurant, unde îi aştep
tau cîteva mese lungi, împodobita cu flori. 

Aici se produse o încurcătură. Apăruse sotia 
lui Cor.nescu, o doallllllă vioaie şi spirituală, pe 
care P>antîru o iubise cîndva cu înflăcărare dar 
păstrînd o discreţie desăvîrşită. Locurile fiind nu
mărate, se impunea grabnic o soluţie. 

- Măi Panţîrule I îi strigă Cornescu. Tu ai 
fost întotdeauna curtenitor cu femeile„. 



Panţîru îi oferi astfel doamnei Cornescu lo
cul său, el trebuind să se aşeze la o masă lătu
raln ică împreună cu Istrate, fiindcă nici acesta 
nu mai avea loc : sosise şi soţia lui Vicol. 

Pe la ceasurile cinci, masa deveni foarte ve
sel ă . Toasturile se ţineau lanţ, o bună dispoziţie 

îi învăluise pe toţi participanţii. Se cîntară cin- .tl"":' 
tece şcolăreşti, fură imitaţi profesorii, cîţiva se 
ameţiseră de-a binelea. 

Aşezat.i la masa lor, Panţîru şi Istrate parti
cipau şi ei la tnsufleţirea generală. Rîdeau cu 
lacrimi, dădeau peste cap paharele cu vin, tră
iau intens momentul. Pa:nţîru 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 îi străluceau. Se sim
ţea solidar cu întreaga sa generaţie. 

Petrecerea se prelungi pînă tîrziu. Cînd se ri
dica r ă cu toţii spre a se despărţi, se îmbrăţişară, 
se sărutară, schimbară adrese, şi îşi promiseră 
unul altuia vizite şi scrisori. La ieşirea din restau
rant, Pantîru şi Istrate fură opriţi de un chelner 
care le spuse amabil : 

- Masa dumneavoastră nu a fost inclusă în 
masa generală. Mă scuzaţi, dar„. 

Panţîru şi Istrate scoaseră imediat banii şi 
achi tară 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 cînd vă caut, măi fraţilor! spuse el 
gîfîind. Mare pacoste ! Am o pană de cauciuc, 
n-ati vrea să-mi daţi o mină de ajutor? Trebuie 
doar să înlocuiţi anvelopa din spate şi apoi s-n 
umfl a ţi. H·aide, ce dracu, attta lucru puteţi face 
pentru un fost coleg! Uite, stă nev0stă-mea şi 
mă aşteaptă acolo, nervoasă foc ! 

Panţîru şi Istrate porniră către automobil. lşi 
sco aseră hainele, îşi suflecară mînecile cămăşi-
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for şi se apucară de lucru. In timp ce mînuiau 
.pe rînd pompa, Panţîru 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, cerîndu-i nişte bani cu îm
;prumut, întrucît rămăsese lefter. 

- Sigur că-ţi dau ! spuse acesta transpirat. 
Doar sîntem legaţi de un sentiment deosebit. 
Viaţa 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 tinereH ! 



lNSUŞIRI 

- Am venit la dumneavoastră în urma anun
ţului pe care l-aţi dat la Mica Publicitate! zise 
Edgar Scăuneanu, zîmbind amabil, din toată dan
tura. 

- Poftiţi în casă! îl invită Afrodita Grăsoiu 
deschizînd larg uşa, încîntată de această vizită. 

Edgar Scăuneanu, bărbat voinic, impunător, 
cărunt, pătrunse mai întii în hol unde-şi lăsă 
pălăria şi paltonul. lnaintă către sufragerie la care 
ajunse destul de repede. Se aşeză pe un scaun 
oferit de gazdă, işi roti privirile prin odaie, spuse 
cu un glas înfundat şi răspicat : 

- Ati scris acolo, vreau să spun in anunţ, 
că închiriaţi o cameră unui bărbat singur, serios, 
nefumător, matur, cu profesiune sigură, liniştit, 
intelectual, de preferinţă contabil. 

- Aşa am scris I confirmă Afrodita Grăsoiu a
ranjîndu-şi buclele aurii, bine oxigenate. 

- Aţi mai închiriat camera aceea şi altor 
bărbaţi care să întrunească tnsuşirile enumerate? 

- O, desigur, nenumăraţi bărbaţi au locuit în 
apartamentul meu, nici unul însă nu a corespuns 
pretenţiilor mele ! 

- Nişte neisprăviţi ! admise Edgar Scăuneanu. 
Un b'ărbat trebuie într-adevăr să aibă toate carac
teristicile solicitate de dumne.;ivoastră în anunţ, 
In ce mă priveşte, vă asigur că stnt aşa cum do
riţi, fapt care mă îndreptăţeşte să consider că voi 
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Jocui 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 ,aici, am presim
ţirea că lucrurile se vor soluţiona mulţumitor. Eu, 
stimată doamnă, sînt un om călit, deprins cu 
greutăţile, nici n-:aş fi în stare să trăiesc fără 
greutăţi. Viata nu e uşoară, ea nu poate fi luată 
în derîdere. 

- Aşa e l oftă ea. !mi dau seama că stnteţi 
un om înţelept, chibzuit, aşez,at, 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 vi.trege de-a lungul 
dramaticei mele existenţe, am dormit în şoproa
ne şi barăci, am înnoptat chiar şi pe cîmp, nemai
vorbind de nop~ile petrecute în parcuri şi în gări. 
Voi fi mulţumit aşadar locuind la dumneavoastră. 
Oricum, apartamentul acesta e un camm. o casă 
care te întîm:Pină cu căldură, o casă şi nu un 
grajd! 

- Da, nu e un grajd! aprobă ea cu însufle
ţire. Totuşi e bine că refleotaţi înainte de a face 
pasul, să reflectăm amîndoi, mai bine zis. E ne
cesar să vă pun la curent cu persoana mea, să vă 
arăt rine sînt, ce fac, cum mă comport. Salariul 
meu 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, 
surîse dezvelindu-şi iar dantura sa impeeabiJă. 
Afrodita se repezi să prepare _ nişte cafele la bu
că tărie. 

Intre timp se auzi soneria şi în sufragerie tşi 
făcu apar-i.ţia un bărbat înalt, bine legat, care în
trebă de doamna Afrodita Gră.soiu, Edgar Scău
neanu il pofti să ia loc, deschise apoi uşa bu
cătăriei şi o rugă pe doamnă să pregătească trei 
cafele întrudt sosise un alt vizitator. 

- Dar dumneavoastră cine sînteţi ? îl întrebă 
A1rodita Grăsoiu pe noul sosit, după ce aduse ta
va c:u 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-'ţRlhtnf asta. Vă rog să vă pre2entaţî şi să stăm 
apoi de vorbă. 

Cei doi .hărbaţi îşi strînseră miinile, se priviră 
ş<;r!lt~tQr şi se reaşezară pe scaune. 

-- ·Corespund întru totul caracteristicilor pe 
care .le-aţi 'em:tnţat în anunţ I zise Alfred Slăti
neanu. Sînt serios, am împlinit de curînd patruzeci 
de ani; lucrez •tnttJ.-O fcooperativă, sînt singur, bine 
intenţionat. 

- E 1mbucură:t<>t !' aprecia- ea. ln sfîrşit modes
ta mea casă este solicitată. Numai că, aşa cum 
ii spuneam ~i: dUnmealUi; care a venit i>rimul, sînt 
o femeie, cam caprieioasă, cu tone şi ieşiri n'u 
Îllltotdeauna agreabile. 
~ ~ Nu tac~ nimic I zise Alfred Slătineanu. Ori

care-:-0m are llnE~.Je (ţusur.uri, să nu exagerăm pre
tinzînd .imposibilul, adică idealul. Eu, dragă doam
nă, am avut de îndurat multe suferinţi, am ajuns 
să cunosc astfel bine oamenii, să-i înţeleg şi să-i 
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iert pentru micile lor greşeli. Apartamentul aces
ta e plătit in 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 rpărere Edgar Scăuneanu, să 
analizăm lucid situaţia, să nu ne lăsăm tîriţi de 
patimi şi porniri rele. Am intrat amindoi, eu şi 
dumnealui, în această onorabilă casă, cu aceleaşi 
scopuri. Se impune aşadar sd. rezolvăm problema 
paşnic, să nu recurgem la argumente forte, la 
violentă bunăoară. Relaţiile dintre oameni trebuie 
să se desfăşoare rez·onabil, 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 
in felurite gînduri. Afrodita Grăsoiu îi cerceta în
tre timp pe vizitatori, chibzuia pesemne asupra 
alegerii pe care o dorea dt mai reuşită. 

- Nu, nu .sint în stare să mă pronunţ. Amîn
doi păreţi la fel, pînă şi salariile dumneavoastră 
sînt asemenea. Pe de altă parte aveţi aceeaşi vîr
siă. Ştiji, sînt o femeie singură, neajutorată, tris
tă, nemîngîiată.„ 

- Ştim, ştim! o asigurară cei doi privind-o cu 
duioşie. 

- Ar fi regretabil să primesc în casă beţivi 
sau scandalagii ! spuse ea întristată. 

- Eu unul, mărturisi Edgar Scăuneanu, nu joc 
decîit tabinet, urăsc pokerul, iar de barbut nici 
lilU 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 pl<'!-ce? 
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Tăgăduiră amîndoi cu putere, schimbind 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 Pungea.nu. 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 viată tihnită. 

- Aşa e ! M-am săturat de singurătate l se 
destăinui Ioanid Pungeanu. Am salariu bun, o 
profesiune sigură, sînt 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 am 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 
a v ea 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 
sot„. 

- Nu, nu e nevoie să faceţi mărturisiri ! se 
opuse Edgar Scăune.anu. Sîntem siguri că aţi avut 
un soţ, poate chiar mai multi, că aţi avut şi ne
număraţi chiriaşi... 

- E în firea lucrurilor! întări Alfred Slăti
neanu. Intelegem destul de bine toate aceste as
pecte ale vieţii. 

- Fără îndoială, fără îndoială ! fu de părere 
şi Ioanid Pungeanu, dînd peste cap al treilea pă
hărel. Cunoaştem perfect toate aceste aspecte ale 
vieţii, ştim că aţi avut parte de nenumăraţi băr-
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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 multi ! remarcă Edgar 
Scăuneanu ridicînd păhărelul. 

- In blocul acesta, reluă Afrodita Grăc:oiu, 
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 reputa~ie ! 
spuse sever Ioanid Pungeanu. Oameni ca 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 Scăurleanu. 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 ? Indicnti 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 tn plîns. Sînteţi atît de politicoşi ! 

- Aaaa ! exclamară oaspeţii protesttnd. 
Soneria de la intrare scotea sunete repetate, 

se auzeau bătăi puternice în uşă, încît, sîcîiti ds· 
insistentele celui de la uşă, fură siliti să-i deschidă, 
operaţie pe care o execută Edgar Scăuneami. în 
apartament pătrunse alt bărbat, care se recomandă 
Inocent Zăngăneanu. Era masiv, număra cam pa
truzeci de ani, avea obrajii proaspăt bărbieriţi. 
purta un costum elegant. Dorise pesemne să facifi 
impresie, ca şi ceilalţi la urma urmei. 
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- Luaţi loc, luaţi loc ! îl pofti Edgar Scău
neanu. Aţi sosit cu acele.aşi gînduri şi intenţii pe 
care le nutrim şi noi. Sînt sigur că veti cores
punde pretenţiilor enumerate în anunţ ! 

- Aşa e, altminteri nu m-aş fi prezentat! de
cl ară Inocent Zăngăneanu. Viaţa mea ... 

- Ştim ! îl asigură Alfred Slătineanu. A fost 
plin ă de neajunsuri şi obstacole, v-·ati croit ane
voie drum printre atîtea şi •atîtea greută ţi pe care 
le-a ti biruit în cele din urmă. Şi noi, ăştilalti, 
avem acelaşi trecut, căutăm ca şi dumneavoas
tr ă, acum, la maturif.ate, un loc tihnit, căldura 
unui cămin primitor. 

- Da, căldura unui cămin ! confirmă ult imul 
sosit. Şi dumne1avoastră căutaţi •acelaşi lucru? 

- Acelaşi lucru ! zise Ioanid Pungeanu. 
Afrodita Grăsoiu aduse altă ceaşcă cu cafea 

şi alt păhărel, luă loc pe un taburet, zimbi ţugu
indu-şi buzele proaspM rujate. O priviră toţi cu 
nep refăcută simpatie, se uitară apoi unul la altul 
gravi. Vorbiră în continuare despre salarii în ge-
11era1 şi despre ;preturi, despre filme, spectacol~ 
şi meciuri de fotbal, despre şefi şi subşefi, despre 
îndeletnicirile lor cotidiene. Toţi erau contabili, 
aşa cum se precizase în anunţ, cu toţii încasau 
acelaşi salariu, toţi aveau a ceeaşi vîrstă , toţi erau 
divorţaţi, plăteau cîte o pensie alimentară, îşi 
doreau , bineînţeles, o cameră cu chiirie. 

- Ar fi cu neputinţă să locuim laolaltă aici ! 
aprecie Edgar Scăuneanu. 

- Ai foarte mare dreptate! H aprobară cei
lalţi, ducîndu-şi fiecare păhărelul cu lichior la 
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. 
Fi ţi 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 cite 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, 
eomentară în felurite chipuri situaţia, apreciară 
mobila, covoarele, lustrele, frigiderul, bucătăria. 
Pătrunseră peste tot, îşi exprimară competent opi
:niile. 

Gazda reveni în scurtă vreme şi convorbirea 
în jurul evenimentului dobîndi iar amploare. De 
data aceasta se ridicară unele obiectii în legă
tură cu apartamentul, se rostiră vagi nemultu
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 adînca 
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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trecutQ cu v edere a. Mă refer la frigider a c ărui 
marc ă c demult depă·şită, la maşina de spălat rufe 
care e o rablă, mă refer chiar şi la dumneavoastră 
în persoană, la faptul că nu sînteţi blondă, aşa 
cum m-aş fi aşteptat şi nici prea înaltu. Ştiti, 
îmi plac blondele înalte, suple! 

- îmi pare rău! mărturisi Afrodita Grăsoiu. 
totuşi sînt în stare să-mi oxigenez oricînd părul 
şi să port pantofi cu tocul înalt. 

Se auzi încă soneria şi tot pe rînd, aşa cum 
plecaseră , oaspeţii reveniră zîmbitori, plini de 
voie bună, semn că poposiseră la o bodegă din 
apropie re . 

- Constat, spuse Edgar Scăuneanu, că folo
sim cu toţii mijloace necinstite! ne prefacem că 
părăsim i:lceastă cameră, revenim însă la ea cu 
speranta mîrşavă că ne-am înlăturat unii pe alţii. 

- Ce buni sînteti ! aprecie înduioşată Afro
dita Gdisoiu, care preparase între timp alte ca
fele . 

- Crutaţi-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 , rămîneti ! îi rugă Afrodita Grăsoiu. 
Poate cil 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 vîrstă, aceleaşi aspiraţii către 
un trai t ihnit. Culmea e că sîntem cu toţii băieţi 
buni, admirabili. Preferaţi cumva pe unul dintre 
noi? 

- !mi este imposibil să mă hotărăsc! se ru
şină gazda . 

155 



Soneria sună îndelWLg şi după ce Afrodita 
Grăsoiu deschise uşa, în apartament pătrunse un 
alt candidat, scurt, îndesat, roşu la faţă, care se 
r€comandă Bertrand Coroboreanu. 

- Ştiu, zise el de cum intră, ştiu că-mi sîn
teţi rivali. Ştiu de asemenea că aţi avut cu toţii o 
existentă plină de greutăţi, că vă căutaţi liniştea, 
că sînteţi animaţi de sentimente nobile, trumoase, 
ştiu! Am fost adineaori într-o altă casă, ascul
tînd ele 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 trni tihnit, o gazdă cum
secade, binevoitoare, încîntătoare„. 



TRANZACŢIA 

~ Ştiţi, zi.se vizitatorul care între tim.p se re~ 
comandase Titus Capacea, 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 .. 
Sintem 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 oferi.ţi publicului un 
şifonier şi un scaun. Dacă stăm să ne gîndim bine,. 
dumneav:oastră poluati cartierul !„. 

- Dati-mi voie, daţi-mi voie ! sări cu gura' 
Gică Badea roşu la faţă. Apreciez desigur gestut 
dumneavoastră de bun cetăţean, vă mulţumesc'. 
pentru intervenţie, dar nu descopăr, nu sînt în· 
stare să descopăr totuşi în ce constă greşeala· 
mea. Sînt un om care vrea să pună în vtnzare ~ 
biată rămăşită dintr-un mobilier odinioară falnic,. 
aşa că am recurs la un mijloc simplu de a-mi 
anunţa semenii, de a le face cunoscut că . le pot 
fi de folos. Gestul meu izvorăşte din sincera do-· 
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rinţă a ajutorării aproapelui, nicidecum dintr-un 
simţămînt urît, reprobabil. 

Discuţia prinse să se desfăşoare aprinsă, căci 
vizitatorul nu se lăsa uşor convins de spusele 
gazdei. Vizi ta torul, aşa cum declara, ca funcţio
nar al întreprinderii comunale, nu reuşea să ril
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 Cnpacea, scoţînd 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. Ati 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 pătrunse.se în apartament nu mai rămă
sese. Cu ochii măriţi, cu cr:avata dată deoparte, 
fluturînd hîr1tiile doveditoare, el se transformase 
într-un vajnic apărător al ordinei publice. 
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Gică Badea îl privea surprins, iş1 scărpina din 
cînd în cînd chelia, îşi freca nasul bine îngroşat 
la 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 cîte
oda tă sub apăsarea lui. Perspectiva amenzii îl 
înd emnă acum să descopere la iuţeală o metodă 
eficace de a-şi salva cît de cit ultimele resurse 
ale avutului. 

Recunosc, spuse el dintr-o dată, că am să
vîrşit 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 rigorile 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 s chimonoseşte , cum răcneşte şi cum se loveşte 
cu pumnii în piept. Pe faţa lui roşie, buhăită, se 
citeau semnele unei neîndoielnice suferinţe , iar 
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 Badea. 
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 
stînd aici sporea simţi:tor. li cam părea rău că 
intervenise, pute.a să intre într-o mare be lea 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 ti chie. Salută , înaintă, se aşeză pe un 
scaun şi contemplă dezaprohator 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 hotărH să-ţi facem o reclamaţie, 
să cerem prin ea să te potoleşti sau s ă fii eva
cuat pur şi simplu. Ce driacu ! De cînd ai pus 
afişele acelea nu mai avem linişte ! Mere u vin 
aici feluriţi indivizi, mereu se aud răcne te. Şi 
nici măcar n-ai reuşit să vinzi putregaiurile cu 
care te lauzi ! 

Gicu Badea îşi curmase discursul. Se uită la 
noul venit, nu-i venea să creadă că acesta îl lua 
la rost. Trăise pînă acum în buillă vecinătaite cu 
el şi cu ceilalţi din apropiere. Ameninţarea cu 
reclamaţia îl luase µrin surprindere, il năucise. 

Aşadar, şi vecinii urzeau ceva împotriva lui, 
şi ei îi doreau pieirea. Dacă se gîndea la întîm
plările ultimelor luni, viitorul lui prindea să se 
contureze limpede : plecarea soţiei, despărţirea 
de cîţiva prieteni, amenda funcţionarului, recla
maţia colocatarilor. Ce mai urma oare? 

Soneria sună prelung şi, ducîndu-se să des
chidă , Gicu Badea văzu în priagul uşii un individ 
surîz ător, cu obrajii rumeni şi dantura străluci
toare, purtînd straie bine îngriji te. 
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- Vindeţi într-adevăr lucrurile acelea? întrebă 
el. Mă numesc Popescu şi sînt mare amator de 
vechHuri. 

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. 
lşi frecă mîinile, zimbi arătîndu-şi dinţii, se fră
mîntă pe scaun aşteptînd. 

- Arată-i obiectele! zise vecinul. Poate că 
aşa vom avea, în sftrşit, 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 făcînd 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 atîtia bani ! Doar nu era delapidator, ca 
să-şi permită astfel de extravagante ! · 

Se mai aplecă o dată asupra scaunului, mîn
gîie iar şifonierul, clătină din cap arătînd că nu 
este de acord cu pretul. Chiar eventualita•tea unei 
tocmeli i se părea fără sens. 

Gazda .scoase dÎIIltr-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 dinrtr-o era.mă cunoscută. Vecinul 
declară că frecventa cu plăcere crama aceea, îi 
cunoştea personalul, iar Titus Ca;pacea avea chiar 
o rudă prillitre chelneri, unul MHică. Mitică fiind 
ştiut de toţi, se porrură să vorbească despre el ca 
despre un om tare cum.isecade. 
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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 scaUJnul, încheindu-se astfel 
întreaga tevatură. Presupuse că şi vecinul în pi
jama gîndeşte la fel. 

Da, vecinului părea sa-1 fi trecut supărn ,rea, 
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
lalţ i, se repezi la şifonier, îi deschise uşile şi 

scoase la iveală o tavă metalică pe care zăceau 
rămăşiţele unui serviciu de lichior. Serviciul era 
alcătuit din trei pahare cu picior şi o s ticl ă pîn
te coasă 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 acestor.a este foarte mare. 
Cinci sute de lei cer pe ele„. 

Popescu tresări vizibil. Se părea că preţurile 

soliciil:ate de gazdă produc asupra lui un efect 
deosebit. Scutură cu hotărîre din cap, se opuse 
ridicînd mîin.ile. 

- 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 locatari
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 la săvîrşirea unei fă-

162 



rădelegi, a unui furt. Pot chiar 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 miai impresionat şi ca atare 
declară că ar fi necesar să i se cumpere gazdei 
un obiect. Dacă pUllleau cu toţii, mînă de la mînă, 
puteau încropi o sumă de bani spre a se cum
păra bună•oară scaunul. 

- Ajutiati-mă ! scînci iar gazda. 
Scoaseră cu toţii cîte o bancnotă din buzu

naire şi realizară astfel suma pe care o înmînară 
p.rop.rietarului. Proprietarul Ie oferi apoi scaunul, 
dar nimeni nu dori să intre în posesia lui. 

- E prea vechi I zise Popescu exprimind o 
părere Ia care aderară imediat ceilalţi. 

- Doar nu sînt cerşetor să-mi dati bani din 
milă ! strigă Gicu Badea. 

Se iJScă o discuţie furtunoasă, după care gazda 
se oferi să cumpere vin de Ia 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 dte un pa
har cu vin, fapt care-i determină in cele din ur
mă să rămînă. Gicu Badea se repezi din nou la 
bodegă revenind cu alte sticle, care sporiră în
sufleţirea. Titus Cap.acea şi Popescu se înfierbîn
taseră şi se îmbrăţişau cu dragoste într-un colt, 
gazda le declara dragoste veşnică vecinilor. 

Cheful se sparse in zo,ri cînd încă bine dispus, 
Gicu Badea lipi pe stîlpii cartierului o nouă serie 
de afişe prin care-şi anunţa cumpărătorH, 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 Silve5tru 
arăta că nu se simte în apele sale, că regretă din 
toattl inima această vizită atît de importanrtă to
tuşi. Se afla în ca-sa doamnei Filomela, o femeie 
zdravănă şi voluminoasă, căuta din răsputeri să 
fie cît mai guraliv, să încînte şi să cucerească 
bunăvoinţa g-azdei. 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 i'Ilteriorul. 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 ma.să lungă, pe care se afla 
:-ielipsita vază cu flori de celuloid, cam la acestea 
se limitau piesele existente în odaie. Pereţii aco
peri ii în întregime cu fotografii înrămate, într-un 
colt zăcea neputincios un fotoli\.: de piele cu în
velitoarea pe jumătate sfîşiată. 
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Doamna Filomela se mişca greoi printre aceste 
lucruri, călcînd zgomotos şi şleampăt. Părea o 
fiinţă rătăcită într-o casă străină, incit te aştep
tai din moment în moment să răstoarne sau să 
sfărime 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 exagerB.["e ondulat, o 
privire cruntă, mustăti şi buze groase, aproape 
vinete. Se putea deduce din această înfăţişare 
unele apucături şi vizi,tatornl bănui o anumită in
clinaţie către aloool şi bîrfă. 

Ce-o fi găsit oare Popescu· în această mata
hală? se întrebă el continuînd să zimbească şi să 
v.or:bească despre ultimele filme care rulau în ci
nematografele din localitarte, despre viscolul care 
se abătuse deunăzi, · despre sloi urile 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 vădi.te semne de 
plictiseală, incit domnul Silvestru socoti că sosise 
clipa în care să dezvăluie adevăratul scop al vi
zi tei sale, Tuşi scurt, înălţă ca+>ul său chel, clipi 
mărunt ·şi :;e porni să înşire o seamă de conside
raţi uni generale asupra căsătoriei. lşi formulă pă
rerile scurt şi limpede, evită divagaţiile, recurse 
doar la citeva 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. lşi 
asumă întreaga răspundere în calitate de mijloci
tor, declarind că este purtătorul unei solii senti
mentale generoase şi dezinteresate. Pomeni in sfir
şit de numele lui Popescu, încercînd să surprin
dă reacţia gazdei. Şi cum pe chipul gazdei nu des
lUJŞi nimic concludent, săvîrşi 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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- Popescu ?l 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 za.rnavaturilor. 
ln 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 virtuti, o persoană 
asemănătoare poate marilor personalităţi ale an
tichitătii g:reco-romane. Vi1aţa lui fusese tragică, 
avusese parte de multe suferinţi, 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 
răUJtăcioşii lui concetăţeni. 

Doamn•a Filo.mel.a căzu pe gîinduri increţiTIJdu-şi 
mult fruntea, ţuguindu-şi buzele caire deveniră de 
data aceasta cu adevărat vine1te. Era mai mult ca 
sigur că-şi scormonea amintirile, dorind să con
tureze întrucîtva persoana oandidatului la căsă
torie. Ochii ei se închiseră, ciţiva cîrHonţi se des
făcură rebeli şi-i căzură pe tîmple. Se înţelegea 
limpede că e mistuită de o viziune lăuntrică şi 
clipa fu, desigur, hotărîtoare. 

Intre timp, domnul Silvestru se gîndi la ami
cul său care troemur:a afară, Î!ll ger, aşteptînd cu 
sufletul la gură rezultatul întrevederii. !şi închi
pui eX1presia de încordare aişternută pe faţa lui 
famelică, ochii îndreptaţi către fereastră, straiele 
jalnice pe care le pur<ta, straie alcătuite dintr-un 
surtuc învechirt şi o pereche de panta>loni de pos
tav, tociţi, vărgaţi, care aduceau a pijama. Se 
miră din nou de intenţia lui, ştiindu-l un burlac 
convins acum, după cele trei căsătorii avute 
cmdva. 
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- Nu I spuse doamna Filomela izbind cu pum
nul in masă, făcLnd să se cutremure vaza cu flori 
de celuloid. Sint o femeie onorabilă, şi nu mă pot 
însoţi cu zarzavagiul acela imbeciliz.a·t de alcool r 

Domnul Silvestru nu fu surprins de această de
da.raţie cam dură şi se gîndi că sosise vremea 
să-şi anunţe amicul, potrivit înţelegerii, printr-un 
semn făcut de la fereasitră. 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 eJCtrem 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 sint silită să înghiif: in
sultele unor nelegiuiţi, ale unor ticăloşi, ale unor 
netrebnici ? Sînrt o femeie singuxă, 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 la mi
liţie pentru a-mi apăra integrîtaitea corporală şi 
psihică. 

- Dar, stimată doamnă, sări ca ars domnul 
Silvestru, întrezărind fulgerător o anchetă şi nişte 
amenzi cont:riavenţionale, 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-şi înrt:em.e.ieze un cămin. 

Doamna Filomela se mai linişti. Păşi apăsat 
de la un capăt la al•tul ·al odăii, se uită la domnul 
Silvestru cu silă, constată că acesta nu are veri
ghetă şi-l întrebă dacă e căsătorit. Intrebairea se 
abătu pe neaşteptate a1Supra vizitatorului care 
holbă ochii. Jnghiti în sec. f şi reveni tnsă repede, 
recăpăttndu-şi calmul. fşi 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 
filomel1a 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. Zîmbi pros
teşte, îşi încle.ştă mîinile una de alta, se uită în 
neştire la vîrfurile pantofilo,r săi şi fu ispitit să 
scoată un fluierat, a.şa 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 
pa.rte de bărbaţi mai acătării. Numai sărăntoci şi 

lichele îmi dau tîrcoale. Pesemne că sînt bles
temată! 

Doamna Filomela se trînrti pe un scau!Il, iz
bucni în plîns. Domnul Silvestru îşi pierdu cu de
săvîrşi.re capul. Dacă se apropia de ea şi încerca 
s-o liniştească, riscurile se a.rătau deosebit de 
mari. Matahala putea să-l înşfoce şi să-l reţină 
astfel pentru totdeauna acolo. Trebuia deci să 
procedeze cu preoautie, să nu se lase impresio
nat de acest plîns care părea să fie o farsă to
tuşi. Dacă părăsea încăperea, era şi mai grav, 
gazda fiind capabilă, date fiind tumultoasele ei 
trăiri sufleteşti, să stri.ge şi să cea.ră ajutor pre
tinzînd că a fost violentată. Mai auzise el de ca
zuri asemănătoare, aşa că cel mai înţelept lucru 
era să nu întreprindă nici o acţiune deocamdată. 

Gazda plîngea cu sughiţuri scuturîndu-şi ume
rii largi. Cîrlionţii i se revănsară pe frnnte şi pe 
ceafă. !şi ascunsese faţa în pa.lme, soaunul pe 
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care şedea scîrţîia agonic, gata să se frîngă, maso 
părea că se clatină şi ea in acelaşi rirtm. 

Cînd primul acces de jale se stinse, dom.nul 
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 saltisfăcă.toare, să vă pre
zint un bărbart de nădejde, un om înzestrat cu ne
numărate calităţi morale şi fizice. 

- Morale mai ales ! se tîngui doamna. 
- Da, morale. Un bărbat care să corespundă 

înalitelor şi îndreptăţitelor dumneavoastră preten
ţii. Cred că am şi găsit unul în persoana domnului 
Ceapă. Da, sigur, dom.nul Ceapă mi-a vorbit des
pre acuta, de5pre imperioasa lui nevoie de a se 
însura. Domnul Ceapă este un bănbait admirabil, 
matur, serios, econom şi încă în putere. 

Doamna Filomela puse capăt plînsului şi înălţă 
către domnul Silvestru o faţă pe care nu se re
marca nici o urmă de lacrimi. Avea ochii cam 
înroşiţi, da1r asta nu spunea nimic, nu dovedea 
absolut nimic. Prin urmare plînsul ei fusese ·fals. 
Dar, oricum, avea nişte priviri aprige, care-l bă
gară în sperieţi. 

- Cine este acest domn Ceapă 1 Vorbeşte-mi 
despre el! 

- Domnul Ceapă, încercă Silvestru să-şi pre
zinte ficţiunea, este, cum să vă spun, tocmai ceea 
ce vi se potriv~te dumneavoastră. 

- Asta mi-am dorit întotdeauna. 
Vizttatorul se ridică şi dădu să plece. Se retrase 

cMre uşă şi se înclină de cîteva ori, făgăduind că 
va veni însoţit de acel minunat domn Ceapă în
tr-<> vizită, negreşit, s~ămina viitoare. 

Ajuns grabnic î.n stradă, mijlocitorul se năpusti 
a·supra a!I"borelui după care se .aiscuru;ese Popescu. 
Fu intîmpiinait cu vorbe grele, fu învinui,t de pre
făcătorie, de mt.rşăvie, de cea mai crasă nesince
ritate. 



- Trădătorule ! strigă domnul Popescu. M-ai 
lăsat în frig şi ai tncercat să te vtri 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. li mai 
aduse la cunoştinţă că nu dorea să se mărite cu el. 

- Atunci s-o ia dracu! înjură Piopescu. Hai 
să bem cinzeaca promisă, că mi-au degerat şi 
creierii! 

Se îndreptară către prima bodegă, domnul Sil
vestru p:rim.ind în schimbul strădaniei sale matri
moniale un păhărel cu tescovină. 



TAMADUIREA 

Culiţă Man.giru, locatarul de la etajul 1, sca
ra B, apartamentul 6, scosese la iveală in ulti
ma vreme certe înclinaţii către viciu şi degradare. 
Situaţia nu mai pultea fi tolerată, se impuneau 
măsuri cît mai grabnice, fiindcă orice întirziere a 
iniţi.ativei 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 un.or colocatare bine 
intenţionate, care vegheau cu străşnicie asupra 
vieţii de bloc, îndeosebi asupra moravurilor în
stăpînite aici. Grupul acesta, alcătuit din trei 
membre entuziaste, dezibătu aşadar cazul locata
rului din apartamentul 6, scara B, etajul 1, ajun
gînd la concluzia că iDJformaţiile culese îndreptă
ţeau în cel mai înalt grad luarea unor măsuri 
prompte şi energice. 

Informaţiile oglindeau într-adevăr realitatea, 
nefiind citu.şi de puţin fanteziste. Manifestările lui 
Culiţă Mangîru arărl:au limpede o pronunţată şi 
oondamnabilă apetenţă către consumul băuturilor 
alcoolice. Fusese văzut clătinindu-se pe picioare, 
sosind tîrziu acasă, fredonînd melodii deşucheate. 
Mai fusese văzut în compania unor indivizi cu în
făţişa:re dubioasă, de obicei prost îmbrăca ţi şi 
nebărbieriţi, indivizi care-i frecventau curent casa. 
Pe de altă parte unii locatari ai blocului, ni.me-
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rindu-se în acelaşi lift cu Culită Mangîru, simţi
seră cum acesta duhnea a ţuicili 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 rîsete şi stri
găte ce deveneau la un moment dat insuporta
bile. 

Se părea că în apartamentul 6 al etajului l 
din scara B se mai petreceau şi alte lucruri repro
barbile de vreme ce Petr<ana Marincea, o respec
tabilă pensionară, ocupanta unei garsoniere din 
apropierea locuinţei beţivului, susţinea cu deplină 
convingere că văzuse femei străine pe coridor. 
Spusele Petr,anei Marincea nu puteau fi puse la 
îndoială şi interoga1tori ul întreprins de grupul ce
lor trei paznice ale virtuţii asupr1a venerabil.ei 
bătrîne fu deosebH de rodnic. 

Se iviră apoi şi alte semne ce trădau degra
darea locatarului, acesta fiind deseori văzut că
rînd bidoane şi damigene, sticle şi oanistre de 
toate categoriile. In ultimul timp, vasele .acestea 
îşi înmulţiseră aparitia, Culiţă Mangîru simţin
du-se pesemne fericiit tn prezenta lor. 

Dar faptul cel mai concludent şi mai neîn
doielnic se produsese s.ăptămîna trecută cînd, pra-
dă 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, v.rind 
chiar să-i pună în cap găleata cu care lucra pe 
coridor. Culiţă 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 vec1m 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 cuiv,a, printr-o ciupitură! 

Era limpede că gestul lui Culiţă Mangîru fu
sese de o grosolănie 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 tehnici.an 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 I fu de părere Va
silica 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 faţă de vecini şi locatari. 

Culită Mangîru le primi cu o amabilitate ire
proşabilă atunci cînd îi bătură în uşă. Era îmbră-
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cat cam lejer, doar cu un halat flenduros şi ne
spălat, nu se bărbierise de cîteva zile, dar ges
turile sale curtenitoare compensau în mare mă
sură aceste neajuruuri. 

- Luaţi loc, doamnele mele ! îşi pofti el vizita
toarele, indicîndn-le cîteva scaune risipite prin su-. 
fragerie. Dezordinea de aici o puteţi pune pe sea
ma înaltelor mele frămîntări. Ştiţi, un om preocu
pat, copleşit de griji, nu prea are timp să-şi pună 
ordin2 în jur, nu prea se apleacă asupra celor mă
runte, neînsemnate. 

Domnea, într-adevăr, o mare dezordine în apar
tament, covoarele erau pătate şi năclăite, rnsturi 
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 mărturia 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 cit 
este de nefericit, cît de greu îndură mizerabila, 
lui situaţie. 

Vizitatoarele oftară aşadar toate odată şi se 
uitară una la alta cu înţeles. !şi amintiră simul
tan de atitudinea lui Culiţă Mangîru fată 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, domnitele mele, că vă stimez, 
că nutresc în adîncurile nebănuite ale inimii mele, 
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si.mţăm.inte gingaşe, o largă recunoştinţă pentru 
grija ce mi-o pufltaţi. 

Culită Mangîru tşi exprimă mai departe, fără 
rezerve, iadm.ira·ţia nemărginită pentru ~te femei 
de treabă profund tngrijoraite de soarta lui. 

- Să bem cev.a ! propuse el. Am. nişte li
chior.„ 

- Nu, se împotrivi Vasilica Mazăre, avem 
lucruri serioa·se de discutat! 

- Vom discuta, vom dtscuta ! 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. 

Musaiirele băură, a.prinseră cîte o ţigară şi as
cultară ampla e~unere a nefericitului colocatar 
care nu înceta să le caracterizeze în termen.ii cei 
mai măguţi.tori, 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 distrugi astfel sănătatea! 

Culiţă Mangîru se grăbi să o asigure că să
nă<tiatea lui nu mai avea nici o însemnătate. Im
bătrînise, nu-şi realizase idea-lurile, se ratase ne
întemeind măcar o familie. Şi cît 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 ·sta.rea lui de
plorabilă. Visase ani de-a rîndul la o fiinţă cu 
care să păşească pe lungul drum al v.ieţii, o fiinţă 
tandră, înţelegătoaire. 

Vizita1toorele fură din nou tulburate, nu se 
mai priviră una pe alta, duseră brusc paharele la 
buze. Gîndeau toate lia fel, se remarca uşor după 
trăsăturile lor crispate. Vasilica Mazăre se în
cruntase, Anuţa Piatruchei şi Violeta Burlacu t·şi 
îngustară ochii. Fumau .toci.te trei pe întrecute, 
a·scuLtînd cu nesaţ patetica cuvtn.tare. La răstim
puri scoteau dte un suspin. 
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- Am venit totuşi aici! zise Anuţa Patru
chei cu glas stins. 

- Sigur că da; o întrerUJpse gazda. Aţi venit 
să mă salvaţi din s·trînsa 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 pMrunse un 
individ ciolănos şi posomo.rît, purtînd nişte haine 
boţite. Rămase în prag, îmbrăţişă dintr-o singură 
privire adunarea, zîmbi posac, după ca.re înaintă 
şovăielnic. 

- Vă recomaind, zise gazda, pe Geo Bărdacă, 
un prieten de suferinţă care, ca şi mine, duce o 
viaţă întunecată, plină de neplăceri. Este tot ne
însura1, refuzat şi alungat 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. Ia loc, Geo, şi 
toarnă-ţi în pahar ! 

- Totuşi, zise Anuţa Parl:ruchei, singura că

sătorită din grup, ar fi bine să punem Ia punct 
lucrurile. 

- A pune la punct lucrurile, interveni Geo 
Bărdacă, după ce-şi sorbi paharul, înseamnă a 
rau mai avea nimic de făcut după aceea. 

Cuvintele acesteia. de o necuprinsă adîncime, 
produseră o deo~e'bită impresie asupra femeilor. 
Geo Bărdacă era fără îndoială un om inrteresarut, 
în ciuda înfăţişării sale neîngrijite. Era pesemne 
unul dintre acei bărbaţi care, nereuşind să-şi im
plinească destinul, grusise in băutură un mijloc de 
uilbare a neajunsurilor îndurate. 
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- Şi cum vă s,puneam I strigă Culiţă Mangîru 
um.plînd iar paharrele, năzuinţa mea cărtre o viaţă 
conjugală s-a lovit de numeroase oprelişti. Nu 
toate femeile sînt înţelegătoare ! 

- Aşa e ! confirmă cu însufleţire Vasilica 1'.1a
zăre. 

- Cert este, reluă gazda, că am rămas bur
lac. Şi ce mult mi-ar fi plăcut să respir o atmos
feră inrtimă, de familie, să mă bucur de afec
ţiunea unei soţii iubiltoo.re ! 

- Şi de prezenta unor copii ! îi aminti Geo 
Bă:rdacă emoţionat. 

- Da, de copii ! strigă Culiţă Mangîru. De 
co;pilaşi ! 

Anuţa 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 deSltupă a treiia sticlă cu lichior, băutură de 
care firigiderul nu ducea lipsă. 

- Aţi venit să mă salvaţi ! zise aproape plîn
gînd Culiţă Mangîru. Vă multUJI!.esc di:n toată 
inima, dragele mele ! Ia•tă că nu sînt chia!I' sin
gur, că în chiar blocul acesta se găsesc inimi 
simţitoare, care bari: pentru mine! 

Geo Bărdacă deschise aparatul de radio şi o 
melodie inundă brusc Cl(partamentul. Era un tango 
trist şi de demuJt, care se armoniza cu starea su
fle<tească a celor prezenţi. 

ALte pahare fură golirte şi di111 nou umplUlte, 
discuţiile cu privire la căsătorie stopară. 

Se bău în continwa.re, se dansă, se înjghebă 
un cor, iar cind petrecerea se încheie, către ziuă, · 
Culiţă Mangiru înoă mai declare cit este de ne
fericit, Spl'e deplina aprobare a lui Geo Bărdacă. 

Soţii P.atruchei plecaseră de mult, iar cele două 
perechi rămia5eră să dezbată pînă la ziuă. 

C-da 220 coala IZ 



VISE DE MOMENT 

De cum o văzu intrînd în atelier, Valerică Bă
"ţăgui fu străbătut de un fior, îşi simţi tot sîngele 
adunat în obraji, inima prinse să-i bată puternic. 
·spre a-şi ascunde tulburarna, se prefăcu preocu
pat, aplecîndu-se grabnic asupra unei serviete ce 
se afla pe masa de lucru. Chipul său triunghiu
lar, cu pomeţii bine răsăriţi, devenise gr,av, im
penetrabil. Răspunse morăcănos la salutul ce i 
se adresase, continuînd să lucreze cu o crîncenă 
îndîrjire. 

Dar prezenţa ei nu putea fi totuşi ignorată 
·mul tă vreme. Abandonă deci servieta cu un gest 
de lehamite, oftă a nemulţumire şi, silindu-se să 
se comporte cit mai profesiornal, o întrebă în 
sfirşit ce doreşte. 

- Aş vrea să-mi reparaţi poşeta aceasta ! zise 
ea cu un gla:s care-i înmuie parcă genunchii. I 
s-a defectart încuietoarea. 

Valerică Băţăgui apucă poşeta, o examină în
aruntat, clătină îndelung din cap, după care tşi 
pofiti clienta 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 pal, purtînd un 
pardesiu bine strîns pe trup, cu părul bogat re
vărsart pe umeri, se înfăţişa ca o rară apariţie, ca 
o făptură neobişnui1tă, desprinsă dintr-un vis. Şe
dea lîngă fereastră, se uita în stradă, părea ne
.răbdătoare, căci îşi examina mereu ceasul. 
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Meşterul Băţăgui se apucă de lucru ntt 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 oare o 
mînui distrat, puse mkia pe un cuţit cu ca:-e nu 
ştiu ce să facă, recurse apoi fără nici un rost la 
cleştele patent. Ii tremurau degetele, tra:nspi:rase, 
dar nu reuşea să pornească o conversaţie. In min
tea sa răvăşită se căsca un gol imens, înf;ricoşe
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 în
roşindu-se pînă în virful 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 ! 

· 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. Iail"' 
partenerul acela era desigur un bărbat atrăgă.tor, 
fermecător, înalt, atletic, cu slujbă sigură, bă
noasă, om pe picioarele lui, cu studiile încheiate, 
nu ca el, Valerică BEităgui, care, sfrijii!: şi găl1be
jit, nu reuşise să-şi termine măcar cursurile li
ceului seral. El, Valerică Băţăqui. o recunost0a, 
era un individ uşuratec, superficial şi fără îndo
ială nenorocos. Dar şi atelierul acesta, ghereta 
aceasta nenorocită în care nimerise practi.cînd o 
îndeletnicire atît de stupidă, exprima de minune· 
neşansa lui în via tă. Ce meserie era oare şi asta„ 
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să repari fermoare, minere 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 ! 

St.ăpînit de imagini răsooMoare, de gînduri 
aprige care i se învălmăşe,au în minte fă1ră istov, 
Valerică Băţăgui îşi înfipse şurubelniţa îrutr-un 
deget şi scoase un ţipăt de durere. Ea sări ime
diat de pe scaun şi ceru să i se airate rana. O 
examină îngrijorată, fu de părere că ar fi nece
sare cîteva picături de alcool. 

Alcool ? Nu exista 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 „sută" de .rachiu. !şi 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 intrnt în vorbă cu 
ea. Treaba e ca şi făcută l Plecăm împreună la 
Sinaia să facem schi ! 

- Cred că nu eşti teafăr la minte ! aprecie 
barmanul, mîngîindu-şi obrajii lucioşi. 

Valerică Băţăgui înghiţi observaţia. Părăsi cu 
un aer ofensat bodega şi reveni în atelier. 

- lntr-o clipă e gata I o asigură el pe clientă, 
aşezîndu-se oftînd la masa de lucru. 
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lncepu să lucreze zorit, reflectînd între timp 
asupra situaţiei. Ce făptură aleasă se afla în 
preajma lui şi ce cadru mizerabil oferea atelierul! 
ln 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. lntr-alt colţ se desluşea un butoi meta
lic unsuros, ceva inform, pur şi simplu oribil. Pe 
deasupra, atîrnate de grinzi, se vedeau nişte 
frînghii al căror rost nu putea fi înţeles dar care 
participau prin prezenţa lor la mizeria generală. 
Mirosea a clei, a pap şi a vopsele, scîndurile po
delelor erau pline de gunoaie„. 

lşi aminti că toate cererile sale înaintate 
preşedintelui cooperativei, cereri prin care soli
citase renovarea cocioabei, rămăseseră fără nici 
un rezultat. Datotită acelui preşedinte, unul Răs
toacă, se vedea pus acum într-o groaznică infe
riori tarte. 

Dar ce să-i mai spună, totuşi, clientei? 
- Nu ştiu să schiez I mărturisi el. 
Ea îl ex.amină uşor surprinsă. 

- Păcat ! îi zise. Ar trebui să ştii. Eşti încă 
tinăr. 

II socotea deci tînăr, semn bun ! Pesemne că 
observase vioiciunea cu care muncea, mişcările 
sale repezi, chipul care, oricum, nu i se vestejise 
de-a binelea ... 

Dar trebuia, trebuia negreşit să prelungească 
reparaţia, să o prelungească cu . orice risc. Cine 
-ştie? Intimplări feri.cirte 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 ! 
Lei fereastră apărură însă două chipuri, al bar

manului şi al unui beţivan pesemne ale căror ex
presii trădau o aprigă curiozitate. 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 ghereta, dădu fuga pînă la bodegă în 

care, intrind, 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 zbîrci1. Ei, cum mai merge? 

- Am da,t-o ga1ta ! zise meş'terul. Am 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 ca de durere, i se părea că demon
tase un mecanism complic art. Desprinsese de mult 
încuietoarea şi acum se străduia să o repună la 
locul ei, dar degetele refuzau cu încăpăţînare 
să-l asculte. 

Trebuia, trebuia cu orice preţ să reia conver
satia. 

- 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 existentă prea lungă, urmlnd 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 cu-
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vine. Ei şi atunci, odartă instalat în atelierul acela, 
viaţa lui ar fi fost cu totul alta ! In primul rînd 
-şi-ar termina liceul, s-ar înscrie aipoi lia facultate, 
.s-aT însura. Insurătoarea· era pentru · el extrem de 
importantă. 

- Planurile dumitale sînt vrednice de laudă ! 
.aprecie ea. Dar ctt mai durează reparaţia ? 

- I1nrtr-un minut e ga:ta ! 
Aşadar, planurile lui erau lăudabile ! Suna, 

-evident, ca o încuoojaJe, ca o irwi1tatie. Şi, în 
culmea fericirii, părăsi din nou ghereta, aju;n;se 
înaintea bannanului cerîndu-i încă un pahar cu 
rachiu. 

Intre tim.p, vestea cuceririi lui se răspindise 
-în toată cîrciuma şi o mulţime de inşi prinserll 
-să-l asaliteze cu in.trebările. Se afla în centrul a-
tenţiei, ere chiar felicirtat. 

Mai bău o cin.zea.că şi făcu cale întoarsă, nu 
înainte de a le cere chefliilor să nu se mai apro
'Pie cumva de fereasllra atelierului. 

- M-aş însura chiar acum I zise el cu glas tre
murător, după ce se reaşeză la masă. 

Avea ochii stră'lucitori, părul răvăşit şi se ve- . 
·dea că nu reuşea să-şi stăpinească emoţia. Incepu. 
să v.oribeiaiscă precipitalf:, să declare că bucur06 
şi-ar petrece sifiTşitul săiptămînii la Sinaia. Ce 
da.că nu ştiJa să schieze? Urma să tnveţe I O bună 
profesoară l-ar fi deprins cu lunec~ul pe zăpadă. 
Şt, spuntnd acestea, priru;e să rîdl1. 

Clienta îl cercetă intrigatl1. Se ridică de pe 
scaun şi veni înaintea lui. Băţăgui o aştepta tul
burat, ţinînd strtns tn mîini poşeta. 

- Da.ir văd că n-ai făcut nimic pînă acum I 
remarcă e.a. Scap trenul, ce naiba I 

- Nu-i nimic I zise Valerică Băţăgui. So şi 
alte trenuri. E poate mai nimerit sl1 luăm un tren 
<ie seară. 

- Cum adică, să luăm ? 
- Păi... 
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Şi meşterul în tinşe mîinile sale şovăielnice 
către clientă. Era transfigurat, nu mai ţinea sea
ma de cheflii care se adunaseră la fereastră şi 
care priveau 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 i~i pierzîndu-se în mul
ţimea străzii. 

Mai tîrziu, în bodegă, Valerică Băţăgui, sor
bind cîteva cinzeci, le măriturisi chefliilor că se 
certase cu iubtta lui. 

Reveni în gheretă şi se pătnmse de silă vă
zînd-o cît este de murda[ă şi de dărăpănată. In 
minte îi răsări din nou figura grăsană a lui Răs
toacă, preşedintele cooperativei şi se S!imţi co
tropit de o furie oarbă. Datorită nepăsării lui ra
tase o mare şansă. Oare aşa urma să trăiască şi 
de azi mairnte, să sufere eşec după eşec, umi
linţă după umilinţă? De ce-i era a,tlt de potriv
nică soarta, de ce-l urmăreau întruna ghinioa
nele?! 

Se uită săilbatec la c:ocioaba în care se afla, 
îi veni să-i dea foc. Se auzi însă chemat de che
flii şi reveni aibărtut în bodegă. 



CLANDESTIN 

· Nedelcu vui mîna în buzunarul din dreapta al 
ha.inei 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. II cuprinse brusc neliniştea. 
Rămase un răstimp nemişcat, chibzui asupra si
tuaţiei, îşi propuse să reia operatia de la capăt. 

Prinse să-şi întoarcă pe dos buzunarele. să le 
cerceteze febril conţi111utul. Işi dădu seama într-un 
1:îrziu că biletul de călătorie nu se află asupra 
sa. Şi doar îl ţinuse în mînă pînă mai adineaori ! 
·tşi aminti de servietă pe care o deschise imediat, 
-cercetind-o cu înfrigurare. Ii cam tremaru mîi
nile. iar în urechi simţea un vuiet stăruitor. 
-Gîndul că ar putea fi socotit călător clandes1:in 
îl umplea de snaimă. Nu, nu era posibil să p;arrlă 
biletul. evident că acesta se afla pe undeva, la 
1ndemînă ! 

Se retrase pe o banchetă lăturalnică, îndă
rătul unui şir de lăzi, începu să deşerte încă o 
<iată conţinutu~ 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 şirret, doi nasturi. Poritmo
neul fu din nou cerceitart. In el dădu, cum se aş
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 pla la energiei electrice, în cele din urmă peste: 
buletinul de identirtate, singurul act care-şi avea 
raţiunea de a fi. 

Biletul de călătorie însă nu era mca1eri, dis
păruse fără urmă. Se înfricoşă dintr-o da tă, păli, 
pe chipul său blond şi ridat aşternîndu-se o ex
presie năucă. Era doar un om co.rect, nu căl5to
rise niciodată pe ascuns, nutrise şi nutrea o re
ală repulsie pentru călătorii clandestini. Chiar tî
năr fiind, nu se urcase niciodaită în tren sau în 
va.por fără a scoate bilet. Colegii săi de şcoală, 
folosiseră felurite şiretlicuri pentru a înşela con
trolorii, recurseseră la procedee care-l 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 miş
oare, casa de bilete se închisese, în curînd avea 
să-şi facă apa:riţia controlorul care urma să-l des
copere fără doar şi poate„. 

Reîncepu înverşunata percheziţie. Rledeschise· 
portmoneul reîntîlnind hîrţoagele netrebnice ca
re-.şi băteau parcă joc de el, răsturnă conţinutul 
servietei în poale, căutînd prin pij,ama şi prin 
instrumentele de bărbieri:t, prinse sa-ş1 pipăie 
căptuşeala pardesiului şi a hainei. n cuprinse dis
pera.rea. !şi imagină lesne figura severă a contro
lor'Ului, privirile lui grele aţintite asupra sa, tonul' 
dispreţuitor cu care trebuia să i se adreseze~ 
Urma să răspundă unor întrebări penibile şi să se
facă astfel de rîs înaintea tuturor oălătorilOif. I 
se încheia apoi un proces verbal de contraventie 
şi lumea din jur 1-·ar fi privit ca pe un răufăcă
tor, lume1a, inclusiv Felicia. o tînără pentru cnre 
nutrea un anume ataşament si care se aflai. 
pe vas. Gîndul că se va face de rîs în fata ei îl' 
îngrozi. O clipă fu ispitit să escaladeze cop'1stia 
şi să s2 arunce în valuri pentru a evita cata~-· 
trofa ce S '.: apropia. 

In vreme ce se frăm.inta nemaiştiind cum să 
iasă din cumplita încurcătură, privirile i se opriră 
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.asupra unui ch~p cUllloscut, un chip rumen. şi făI
.cos, cu doi ochi mici străpungăto{"i, cu o gură 
largă, ce zîmbea batjocor1tor. Il cunoştea pe in
divid, se numea Ciurcă, îi fusese dintotdeauna 
nesuferit, a·vusese cu el chiar un schimb de cu
vinte într-o berărie. 

- Ai feştelit-o ! zise Ciurcă, apropiindu-se 
cu acelaşi rînjet nesuferit. 

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 pierdu·t biletul şi în curînd 
vei da socoteală pentru această faptă, vei plăiti 
o amendă. Dar nu atît amenda te înspăimîntă, 
cît ideea că te vei compromi'le în fota atîtor cu
noscuţi. Ce-ai zice să te torn, să chem controlo
rnl? 

- 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 p~i
velişte.a ce se desfăşura de o parte şi de alta a 
vasului. 

Străbăteau într-·adevăr un tinut plin de forme<:. 
Malurile îmrpădurrite se învăluiau treptat de um
bra înserării. Deasupra băltilor îndep''irtate soa
rele cobora roşietic, apele fluviului se întindeau 
liniştite reflectînd un cer vast, un calm desăvîr
·şit părea că se lăsase asupra împrejurimilor. 

- Prumoase locuri ! aprecie Ciurcă. Păcat însă 
că nu toţi sînt 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
văr:art înălţătoare. Aşadacr-, nu vrei să anunt con
trolorul. Bine ! Dar atunci ce vei face ? 

- Mă voi ascUiilde 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. Frumos ţi-ar sta, om 
serios, onorabil, să te ascunzi acolo ! 

Nedelcu nu era capabil să găsea'Scă 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 ceară politicos biletele. 

- A sosit vremea să-mi cumperi tăcerea ! zise 
oftînd Ciurcă. 

- Cum aşa? nu înţelese Nedelcu. 
- Foarte bine ! Dacă nu vrei să te denunt, 

îmi vei oferi chiar acum o masă la bufet. Toate 
se plătesc pe lumea asta, toate, 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 obrazu! 
şantajistului, obraz ironic, care i se oferea parcă. 
!şi înfrînă însă pornirea, dindu-şi 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, coborîră o scară, ajunseră la un mic bar 
în care cîţiva consumatori ciocneau pahare dis
cutînd îrntre ei. La una din mese petrecea un grup 
numeros care-l întîmpină 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 si,tuaţia, să nu se lase în voia sentimente
lor. 

Ajuns în hol, se spn11m de un perete spre 
a-şi mai trage sufletul. Prin minte începură să-i 
treacă nişte stratageme ciudate. !şi propuse mai 
întîi să se ascundă în sala maşinilor, ap0i într-o 
mică magazie pe care o remarcase adineaori. Se 
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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 
văzîndu-l prăbuşit pe podele? Ar crede că e be
ţiv sau epileptic ! 

Totuşi, ce soluţie ar fi fost mai nimerită? Să 
încerce oare să-i ex,plice cooitirolorului cum că 
pierduse biletul, să-i facă p.oate un semn cu ochiul, 
dîndu-i de înţeles că ar dori să-l mituiască ? Da'f 
dacă individul nu era mirtamic şi dădea astfel de 
o belea şi mai mare ? 

- Prietenii mei vor o srticlă de Murfiatlar ! zise 
Ciurcă, apăJrîndu-i în faţă. 

Nedeku reveni la bar, plăti, răstimp în care 
Ciurcă îl asigură de bunele lui intenţii. Erau doar 
oameni, tr~uiau să se ajute la nevoie. Putea, 
desigm, să-l ascundă de privirile controlorului, 
cu.nio.ştea bine toate tainiţele vasului căci călăto
rise deseori c'u el. Exist.a pe undeva o încăpere 
destinată adăpostirii feluritelor echipamente de ' 
navigaţie, una situată la prova. Locul era exce
len,t, un adevălI'at ascunziş pentru cei aflaţi în 
dificultate. Dair pentru a-l conduce pînă acolo, 
se cuvenea să IDJai plăitească o sticlă cu vin. Riscu
rile erau riscuri, ce miai ! 

- Şi două ! se oferi Nedelcu. 
- Arl:unci, haide ! 
Şi Ciurcă ii conduse pe nişte coridoare înguste, 

îl sili să urce şi să coboare numeroase scări şi scă
riţe, 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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·simţitoare la suferinţele semeniloo, îl îndemna la 
un asemenea gest potrivnic principiilor după care 
se că!iiuzea. 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 cuno.5c bine. Te dai drept om serios, 
dar în fond eşti un coţcar, un coţcar îndărMnic 
şi perfid. Cine ştie ce escrocherii făptuieşti şi în 
cadrul slujbei ! 

Nedelcu suportă eroic aceste insulte, Păşea 
grăbit pe coridoare, nu dorea altceva deoît 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 pa1r:ticip la această nelegiui
re ! se plînse Ciurcă, încercind să deschidă uşa. 

Da1r 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 ! 
Ai ghinion! Uşa aceasta reprezenta unica dumi
tale şansă. Acum nu-ţi rămîne decît să te pre
zinţi înaintea controlorului pentru a-ţi cere ierta
re. S-ar putea să găseşti înţelegere, dar mă cam 
îndoiesc. Controlorul e un om sever şi neîndu
pleca:t, 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 tîrziu un halat, erau 
scoşi de către doi marinari, introduşi îrntr-unul 
din saloanele vasului şi judecaţi înaintea tutu
ror pasagerilo!I". Amenda ce li se ap'.ica era un 
fleac pe lingă judeca1ta propriu-z~să, judecată u-
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militoare, degradantă. Judecător era, în situaţia, 
aceasta, comandantul vasului. 

- Nu e posibil ! strigă Nedelcu. Metodele 
astea încalcă orice normă umanitară I 

- Ce tot vor beşh de norme umanitare ! Pe 
un vapor domnesc alte legi, legi foarte dure. Am. 
văzut cu ochii mei contravenienţi loviţi cu pum
nii şi cu palmele de pasageiri. Ştii, cetăţenii cin
sti ţi nu tolerează incorectitudini, adoptă în ase
menea cazuri atitudini deosebi1t de ferme. 

- Ce să fac, ce să mai fac oa~-e ? 
- Ei, se pare că ai avut noroc ! oftă Ciurcă. 

Vasul a ajuns la destinaţie. 
Irntr-adevăr, vasul intra în port. Prin hublouri 

se vedeau farul, cheiurile, debarcaderul. Se auzi 
şi sirena. Apoi zgomotul motoarreloir descrescu 
simţi torr. 

Ieşiră pe punite , unde se despălrţiră. Nedelcu, 
coborînd pasarela, adoptă o ţinută calmă, nepăsă
toare. Ajunse pe mal şi răsuflă uşurat. Vîri nu 
se ştie cum mîna într-un buzunar al vestei şi dădu 
peste bilet. II scoase şi-l rupse în bucăţi. 

- A fost o călătorie illltere:santă ! zise Ciurcă, 
apărînd alături de el. Orli:um, ar fi fost mai bine 
să fi plMiit amenda decît să te sperii de cele pe 
care ţi le-am. îndrugat. Dar ce să-i faci, toate se 
plătesc pe lumea asta ! 

Lui Nedeku îi veni să-l strîngă de gît, dar o 
văzu pe Felicia 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 parfumase cu deli
cateţe. înainta pe trotuaru! umezit, privea me
lancolic frunzele ce se desprindeau din arbori 
lăsînd să-i treacă prin minte un şuvoi neîntrerupt 
de gînduri. 

O surdă nemu!ţumire 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 p :mtru 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 ipJ.ajă, în restaurante. Nici 
vorbă însă de succesul mult aşteptiat. Fetele, ului
tor de a,trăgătoare, îi întorseseră spatele punîn
du-1 mereu într-o situaţie neplăcută. 

192 



De data acea.sita era însă ferm decis să între
prindă o acţiune horl:ăTîtoare. Nu mai avea de ce 
să aşitepte, sosea iarna, insuccesele îl făceau ri
dicol în proprii lui ochi. 

Pătrunse în restal.llI1ant, îşi alese o masă, se 
aşeză aruncînd o largă privire în jur. Cea mai 
mare parite a meselor eria ocupartă de oameni 
vîrstnici, sosiţi desigur perntru a-şi îngriji bete
şugurile. Nici voT1bă de tineret, de tinere mai ales. 
Se întunecă la chip, avu impresi·a că nimerise în
tr-un sanatoriu. 

E drept, se întîmpla:se să vadă aici şi făpturi 
vrednice de l'uaJie aminte, făipturi care-i treziseră 
un mare interes. Dar sezonul turistic se sfîrşise, 
concediile şi vacranţele de asemeneia, starea aceas
ta de lucruri fiind aşadrar explicabilă. 

Chemă ospăta:ra, îi ceru lisba de bucate, o des
chise şi se adînci într•o lectură cu carre se fami
liarizase, care nu-i mai pr.icinuiia. nici o plăcere. 
Cercetă totuşi felurrimeJa mincărurilor şi a băutu
rilor, ctnt&i şi preturile, vrn să-şi a1leagă ceva,. 
dar nu fu în stam. Aşeză lista alăituri şi cern o 
sticlă cu vin. I se turnă în pahar, sorbi o înghiţi
t.ură, după care aruncă din nou priviri nemulţu
mite în j.ur. Se socotea puir şi simplu insultat că 
nu zăreşte măcar o tînără pe undeva, insultat şi 
batjocorit de o soartă haină, amarnică. 

Da, trebuia să fie mai întreprinzător, mai in
genios ! Da:r ce procedeu să fio,losească totuşi 
pentru a fia.ce o cucerire? Cu sine se îrrtîmpla 
ceva ciudart:, 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, 
cultivart, caipabiJ deci să se apropie de cineva. 
Alţii se descurcau de minune în această privinţă. 
Colegii de birou ist01Iiseau păţanii uluiitoare, in
credibile, aiventuri nemaipo.menirte cu turiste de 
cele mai mul.te ori răpitoare. Cum naiba făceau, 
ce mijloace de seducţie foloseau? Auzea întrunia 
felurirte întîmplări care-l răscoleau, îl puneau pe 
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frigări, întristîndu-1 de moarte. Cutare a cucerit 
o blondă, cutare a devenit Î·ntr-o singură seară 
partenerul intim al unei brunete . Altcineva a cu
cerit o studentă, o actriţă, o doctoriţă, o arhitectă 
şi a.şa mai depante, la nesfîrşit. Abundau păţa
niile cu turiste străine, cu fete sosi te aici din 
toate colţurile lumii anume parcă pentru a cu
noaşte pe funcţionarii ins·tituţiei sale. Numai el 
rămăsese deop·arte, nu se bucurase de fa;rmecele 
cuiva, numai el fusese umilit de aceas1tă neferi
cită conjunctură. I s-ar fi adus vina că aspira prea 
departe, dar cum să nu aspiri cînd trăieşti într-o 
staţiune plină de atîtea ispite ! Colegele sale nu 
prezell'tau nici un interes, le cunoştea bine, nu 
corespundeau gusturilor, pretenţiilo:r pe care le 
cultiva de atîta vreme. 

Mai soPbi 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 
femeilor, le găsi cam anoste, dacă nu cumva cam 
vulgare. Ochii îi căzută asupra unei tinere, tre
sări, se uWi lun.g la ea, simţindu-se brusc înviorat. 
Sorbi paharul pînă la fund, îşi aprinse o ţigară. 
Deci nu era chiar nenorocos, ş·ansele păreau să-i 
surîdă ! 

Era plăcută tînăra. Brunetă, cu ochi cenuşii, 
vioa.ie, îmbrăcată cu o rochie scurtă de culoare 
stacojie. Vorbea şi rîde;a dovedind o vervă care-i 
amuza pe cei doi parteneri vîrstnici, 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 cadrul cinei, o familie de 
turişti străini, după cum presupunea, o familie 
nespus de interesantă. La masa aceea însă doar ea, 
tînă-ra, strălucea, producînd 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 urma•t prezentările, s-ar fi 
aşezat la masa lor şi ar fi conversat plăcut cu, 
toată lumea de acolo. O nouă invttaţie la dans 
trebuia să cimenteze o prieitenie de durată. Dis
cuţia cu părinţii s-ar fi prelungit apoi pînă după 
miezul nopţii, însoţită de coniacuri fine şi şam
panie. În sfîrşit, părinţii şi fratele fetei se re
trăgeau, rămînea astfel singur cu ea. S-ar fi plim
bat evident pe malul mării, şi-ar fi vorbit cîte şi 
mai cîte. In final se producea inevitabilul, adică 
îmbrăţişarea menită 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
timp pentru a-şi reveni şi pentru a depăşi difi
cultaitea momentului. NoirOC 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, 
deischise în neştire list•a de bucate, o citi cu o 
rîvnă ieşirtă din comun. 

Nu-i nimic ! Fusese refuzat şi-atîta tot ! De ce 
să-şi facă inimă rea pentru un fapt obişnui,t în 
definitiv? Venise în restaurant hotărît să-f:ii în
cerce şansele şi un eşec nu însemna neapărat o 
înfrîngere. 

Naiba să-i ia, cu familia lor cu tot ! Nişte Îil

cuiaţi ! Adică de ce să nu danseze ? 
Spre mare1a lui încîntare în reSitaurant apărură 

şi alte tinere, î:nsoţi:te invariabil de tineri, care 
luară loc la cîteva mese, unii chiar în pre.ajma 

195 



sa. Bărtrînii turişti începură să se retragă şi at
mosfera dobindi un cu tortul alt conţinut. Orches
tra se dezlănţuise într-o av.alanşă de melodii tu
multuoase, dansatorii ţopăiau nebun€Şte pe .ring, 
semn sigur că seara devenea cu adevărat plăc'uită. 
Ospătarii zoreau pe la mese, chiipurile mesenilor 
exprimau buna dtspoziţie, se petrecea în sfîr.şit 
aşa cum trebuiau să pet.reacă nişte turiş1ti veri!IJa.
bili, sosiţi în staţiune pentru destindere şi pentru 
nimic altceva. 

Remarcă o blondă înaltă, purtînd pantaloni 
albi. Prinse să-i arunce ocheade, să-i adreseze 
chiar zîmbe:te. Blonda nu reacţiona însă la apelu
rile lui, s0 vedea limpede că e absorbiită de pre
zenţa partenerului ei, un tip atletic, cu părnl tă

iat scurt. Prea bine r Nu făcea să se amestece 
într-o legătură trainică, deşi individul, prin fizio
nomia lui, se ară'ta nepotrivit acestei blonde a-tît 
de atrăgă:toare. 

Observă la o aHă masă o tinerică plinuţă, care 
rîdea ascuţit. Prinse să o fixeze stăruitor, i se 
păru că fata nu rămîne indiferentă la manifes
tările lui. Luă brusc hort:ă:r·îrea de a o invita la 
dans şi, golind ultimul pahar, se ridică, ajunse la 
masa ei, o pofti către ring. Masa, fiind alcătuită 
din mulţi participanţi, aprariţi,a lui stîrni rumoare. 
Se auziră cîteva glume, faita 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 afla evident în aten
ţia întregii săli. La m:a:sa pe care tocmai o pără
sise izbucni un ur.iaş hohot de r_ţs. Făceau desigur 
haz pe seama lui. Cine n:aiba îl îndemnase să se 
poarte astfel, de ce n'u se stăpînise la timp ? Dar 
nu, n-avea de gînd să ba:tă 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 nC>Toc, avea şi el dreptul să 

196 



se di.st!reze, să nu .ră:mînă mai prnjos decît cole
gii şi aIIllicii. Nu era mai puţin înzestrat decît ei, 
dimpotrivă ! 

Surprinse privirea îngrijora!l:ă a ospMarei oa
re-I servea, o tînără 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. Miaşunel se 'uită Ia ea şi ridică din 
umeri. 

Reluă inrvestigiaţiile, îşi îndreptă în cele din 
urmă atenţia asupra a două femei pe care le so
coti pe măsura pretenţiilor sale. Erau mai în 
vîirstă decîrt fiţele acelea simruidicoase, mai so
bru îmbrăoate, dar eram v.iolent farda:te. Purtau 
numeiroase b'i:jUlterii, brăţări, mărgele şi cercei. 
Veniseră pesemne singure în staţiune, dornice de 
o aventură. Da, acestea şi nu mucoasele pe care 
le rîvnise lra incepuit corespundeau înclinaţiBor 
sale ! ~iilJSe aşadar să aţinil:ească asupra lor pri
viri cit mai alf'Zărtoare. Se aflau in apropierea sa, 
îl despăTţeau doair două mese de ele. Unia avea 
oahii verzi-cenuşii, purrtind o rochie de culoare 
neagră, oealaltă, cu gene lrungi şi păr bogait, era 
îmbrăcată cu o bluză şi o fustă bine mulate pe 
trup. II cuprinise o pofită nebună de a le vorbi şi 
se r.idică infăţişîndu-se înaintea lor. Ceru pernni
siunea de a se aşeza, i se îngădui, începu să se 
prezinte, să facă o scu!ftă descriere a persoanei 
sale, să le arate cine eslf:e, cu ce se ocupă. 

Se pomeni la un moment dat că filozoifează, 
că le îndeamnă să nu-şi piardă vremea. Trebuiau 
negreşit să se distreze. Sooi.seră în sil:aţirune pen
tru a se bucura de o v.aoanţă şi nu pentru a re
fuz a pI ă:ceifile. 

- Cam idiot 1. se adresă cea cu ochii verzi
cenuşii p.riertenei sale, referindu-se fără îndoială 

la el. 
- Idiot şi infatuat I · completă cealaltă cu de

plină convingere. 
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Vru să rei1a expunerea, dar i se ceru să plece 
imediat de la masă. Nu se ridică de pe scaun, 
stărui prosteşte, apoi cea cu ochii verzi-cenuşii 
solicită ajutorul unui ospătar care, sosind în fugă, 
îl rugă să se ridice şi să le lase pe doaillJne în 
pace. Figura chelnerului exprima o certă neîndu
plecare, avea chiar cevia sălbaitec în ea. Trebui 
să revină înaintea paharului său cu coniac pe 
care-l sorbi dintr-o înghiţitură. Comandă al1tul 
şi se adînci cu durere în sine însuşi, rMăcind 
printre gînduirile ce i se îmbulzeau furioase în 
cap. 

De ce, de ce toa1te astea ? Era oare blestemat 
să înghită mereu umilinţi, să fie refuzat şi alun
gat, să joace un rol atît de ca.raghios? 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 toartă această răceală, această vrăjmăşie, 
această desconsiderare ? Avea nevoie de o apro
piere, de o afecţiune, de simpartia cuiva. Oare 
trebuia să rămînă mereu singur, în afara lumii, 
lipsit de căldura cuiva? Acum, în clipa aceasta, 
îi era necesar un suflet căruia să i se adreseze, 
nu se mai gîndea 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 foarrte surprinsă şi dădu să se 
retragă. El se încăpăţînă să o reţină şi începu 
să-i spună că i-ar pl1ace să o întîlnească şi sa-1 
vorbească. O remarcase de mult, ţinea să-i facă 
o seamă de mărturisiri importante. 

Femeia îl ascultă împietrită, apoi se smulse 
din strînsome şi alergă undeva, către bar. Apăru 
grabnic şeful de sală, pe care-l cunoştea. 

- Se poate, nea Micşunel ?! îi zise acesta cu 
reproş. Eşti om în toartă firea şi te ţii de prostii I 
Te rog să părăseşti imediat localul! 
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Fu nevoit să plătească nota, se ridică şi porni 
nesigur că:tre ieşire. Pierduse ultima şansă, se 
înapoia aoasă învins, i se dovedise încă o dată 
{;ă 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 aprfa1dere, în1inzînd mîinile. Fata îl 
privea speri.ată, arăta pesemne groaznic, dair ce 
însemnătate mai avea? Trebui să-i dezvăluie 
simţămintele care clocoteau năpraznice în el, tre
buia să se de,scătuşeze mă.oar as.Hei. îi spuse că 
o iubeşte , că nu poate trăi fără ea. Fata chemă 
portarul care cu mare greutate îl smulse de acolo 
şi-l călăuzi către stnadă. 

Merse o vreme calm pe pavajul umezit al tro
tuarului. Vremea se făcuJSe oam friguroasă, vi
trinele aburirte ale mag;azinelor dovedeau asta. 
Bulevardul era pustiu, ara.reari se ivea cîte un 
automobil. Frunze.Ie cădeau trist din ramuri, ma
rea se auzea vuind în depăr.tare, hotelurile şi vi
lele erau întuneoa.te. Mergea teapăn, silindu-se 
să uite ultimele impresii, se simţea tortuşi mai 
singur şi mai abandonat ca oricînd. 

Se întîlni cu un grup de lucrăitoare de la în
treprinderea comunală, care măturau sitnada, mî
nuind măturile şi tîmurile sporăvăind necontenit. 
Cîte una rîdea zgomoitos, întregul grup se mişca 
încet, părea că vîsleş.te. 

Se apropie de una dintre măturătoare, o apucă 
de umeri şi prinse să-i dezvăluie dnagostea lui. 
O îmbrăţişă în ciuda unei puternice împotriviri. 
Femeia izbuti să se îndepărteze şi colegele ei îl 
înconjurară numaidecH. Si.mţi cum e lovit cu tîr
nurile şi ocărît. 

Primea loviturile fugă'Yit de femei pe străzile 
pustii. · 



VIZITA 

Drumul pînă 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 fiare vechi. Soarele de august dogorea 
puternic, iar praful stîrr"nit de vîrnturi te orbea. 
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 nesfirşit băuturi reci, scoase din 
frigider. Ilie Riapiţă stătu astfel în cumpănă, ne
ştiind ce hotărÎire să ia. Dădu deoparte perdeaua 
Uillei ferestre, privi aiară, 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 oalitate de om şi 
de subaltern, să-şi neglideze marea obligaţie de 
a-l vizita. 

Oftînd pentru a doua oară, îi aduse la cunoş
tinţă soţiei că va trebui să ple.ce. Ii dezvălui tot
odată temerile sale în legăturiă cu o eventuală 
insolaţie, o preveni asupra faptului că va întîr
zia. Se îmbrăcă încet, punînd pe sine straie cît 
mai subţiri, luă cu sine două batiste, îşi adăposti 
creştetul cu o pălărie de pai, după carre părăsi 
locuinţa cu o expresie îndurerată şi solemnă aş
ternută pe chipul său dolofan. 
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Arşiţa alungase trecătorii de pe străzi cople
şind întreg oraşul. Totul în jurul lui Ilie Rapiţă 
părea opărit, pleoştit, pî:rjolit. Căldura se revărsa 
necontenirt 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 umhra zaplazurilor, a zidurilor, 
a pomilor. Se oprea la răstimpuri, îşi trăge,a ră
suflarea ştergîndu-şi de pe faţă transpiraţia, fă
cîndu-şi vînt cu un ziar împătmit pe care nu ui
tase să-l ia cu sine. Mergea încet, cu spatele în
covoiat, cu ochii aţintiţi în pămînt, chi:bzuind grav 
asupra itinerarului, alegînd str[izile cele mai drep
te şi cele mai adăpostite de necruţătoarele raze 
ale soarelui. 

Ajunse cu mare greutate la bodega „Mioriţa", 
intră în local şi ceru cu glas stins, suferind, o 
sticlă cu bere, sonbindu-i con1:inutul dintr-o sin
gură înghiţitură. 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 lîm.gă rafturile sale. 

- Cald, domnule ! zise Ilie Rapiţă, cerînd altă 
sticlă. 

- Cald ! încuviinţă barmanul, fără nici un 
chef de voribă. 

Ilie Rapiţă simţi o răcoare plăcută venind de 
la un ventilator inst,alat în apropierea sa. Bucu
ros ar fi rămas un ceas, două în această bodegă 
binecuvîntată, aidoma unei oaze în mijlocul unui 
deşert arzărtor. Berea era rece, desfMa gîtlejul, 
în jurul lui stăruia o linişte odihnitoare. lşi aminti 
însă de şef şi-l năpădi un sirnţămînt de revoltă 
din pricina caznelor pe care le îndura pentru el. 
Se gîndi la mutra mare, pătmtă, la aerele lui de 
om superior, la dispoziţiile severe pe care le dă
dea în dreiapta şi în stînga subalternilor săi. Pe 
unii îi sancţionase, pe alţii îi retrogradase, nenu-
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măraţi salariaţi îşi luaseră transferul din pncma 
acestui individ neînţelegător, neînduplecat, rău
tăcios şi îngîmfot. 

Şi totuşi trebuia să-i facă vizi ta, să se pre
zinte înaintea lui, să se pref,acă îngrijorat de 
starea sănătăţii acestuia, 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. 

Işi aminti de această obligaţie şi tresări. Ui
tase cu totul de ea. Oare ce să-i ducă şefului, 
căci a te prezent.a la spital cu mîna goală în
semna fără doar şi poate a săvîrşi o necuviinţă, 
a încăka nişte reguli elementare. Cum de nu se 
gîndise la un lucru aitit de important? 

Privi spre rafturile barului, cercetă galantarul, 
dar nu văzu în el decît o bucată de caşcaval un
smoasă, pe jumăJtaite topită de căldură. Se uită 
pe fereastră sperînd că va da cu ochii de un 
chioşc cu răcorito.are 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, poate un baton de cioco-

lată, 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 ex,trem 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. 
V orbi de una, de alrt:a, se apucă la un moment 
dat să istorisească o anecdotă, nişte păţanii din 
tinereţe. Gonstatînd că nu e ascultat se umplu de 
silă, îşi aprinse o nouă ţigară şi prinse să re
flecteze iar asupra şefului. 

Nu încăpea nici o îndoială că acest şef era 
un individ nesuferit. ChLar şi pe el îl sancţionase 
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anul trecut pentru o măruntă neglijenţă . n che
mase în biroul său, îi vorbise de sus, îi atrăsese 
atenţia a.supra greşelii înşitiinţîndu-1 că i se va 
retine din leafă. Cu acest prilej individul îi ex
puse.se principiile sale prevenindu-l că e un om 
·<lrep.t, că nu îngăduie nici o aba•tere de la litera 
instrucţiunilor.„ 

Acum se afla la spital bolnav de hepatiită, iar 
instrucţiunile şedeau în rafturi fără să-l poată 
ajuta într-un fel. Pesemne că-l ajunseseră bles
temele ce lor sancţionaţ i ! 

Şi totuşi , în ciuda acestor incidente, se cuve
nea să-l vadă, să se arate preocupat de starea 
sa, s ă-i ureze însănătoşire grabnică . Nu se ştie 
niciodată ce surprize puteau aduce asemenea ges
turi, astfel de vizite. A,r fi fost posibil să cîştige 
simpatia acestui şef, să se bucure de bunăvoinţa 
lui. Nu, nu săvîrşea un păcat vizitîndu-1. 

Plă ti co:nsumaţia şi plecă. 1I 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 umbra unor salcîmi ca
re foşneau . Se stîrnise vîntul, în curînd 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 simţămîntul zădărni
·ciei, al neputinţei. 

Zări la poalele dealului o siluetă pipernicită 
care urca în grabă spre el. Privi cu atenţie şi-l 
recunoscu pe Dili'u, colegul său. Se bucură că-l 
vede astfel. Mai mult ca sigur că şi Diliu se în
drepta către spi:tal, tocmai el care-şi dădea ifose 
<le om inflexibil, şi care nu odată îl caracterizase 
pe şef drept un imbecil, decla,rînd că înaintea lui 
nu se v.a pleoa niciodată. 

Miti:eă Diliu înaiinta prudent, căutînd cu tot 
dinadinsul umbra, aplecîndu-şi mult spinarea, ră
suflînd din greu. Indura şi el aceleaşi oazne, nu-
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mai fiindcă dorea să se pună bine, desigur, pe 
lîngă şef. Pesemtne că avea de gînd să-i ceară o 
înlesnire mai marelui său, poate un spor la sa
lariu, poate chiar postul lui Ionescu, care s~ 
trarrnsfernse la altă întreprindere. 

Ajuns în culmea dealului, Miitică Diliu dădu 
cu ochii de Ilie Rapiţă şi se arătă neplăcut sur
prins. Bolborosi un salut, rămase o clipă descum
pănit, apoi întinse o mînă asuda•tă colegului său. 

Cald ! remarcă el într-o doară. 
Cald! aprobă Ilie Rapiţă, ştergîndu-şi frun

teia şi ceafa cu o batistă care se îmbibase de 
transpiraţie. 

Porniră amîndoi pe o stradă care se întindea
pustie înaintea lor. Vîntul îşi sporise puterile ri
dicînd nori de praf în văzduhul încins. In depăr
tări, peste cîmpurile arse, se desluşeau nişte dru
meaguri şerpuind printre dealuri domoale dezgo
lite de orice vegetaţie. 

Ajunseră în dreptul altei bodegi, ultima eta
pă a drumului înainte de spital. Intrară şi cerură 
amîndoi bere. Se priviră în adîncul ochilor, sor
biră cu nesaţ halbele, apoi se aşezară pe scaune 
şi ofltară. 

- Oricum, trebuia să-i fiacem vizita asta ! 
începu Mitică Diliu dorind parcă să-şi motiveze 
prezeinţa, Este şi el om la urma urmei, un om 
bolnav. In faţa bolii dispar duşmăniile, animozi
tăţile, diispar orice considerente personale. 

- Da, e om I întări 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 rezis•ta 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
-Oelerte, lingtndu-şi buzele de spumă. Işi închipui 
cam ce schimbări ar urma să se petreacă în bi
rouri, dacă ar fi murit şeful. Cineva trebui.a să-i 
ia locul, în felul acest.a întreaga ierarhie trebuind 
să sufere unele modificări. Fiecare post devenea 
oarecum expus transformărilor ! îşi dezvălui gîn
durile. 

Iar Diliu începu imediat să rostească felurite 
prt:s11puneri, care de care mai îndrăzneţe. Se în
sufleţiră amîndoi iar discuţia deveni extrem de 
aprinsă. 

- Botezatu va trece la aprov1zwnare, iar 
Calciu va fi numi1t şef de secţie mai mult ca si
gur. Furdui v.a lua î:n primire biroul comercial, 
Cristescu va primi numirea în postul lui Bo~e
za tu! 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 tra.ge la măsea, 
dar o face to.tuşi cu mă:stLră. 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-l con
trazici, să-l aprobi întru totul, să te declari de 
a.cord cu el în oricare 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 l•a regula asta. 

Se mai scurse o jumăit.ate de ceas şi convor
birea dobîndi o neaşteptată adîncime. Se filozofă 
în final asupra sortii, a surprizelor ei, asupra bo
lilor care încă nu au fost înfrînte. Rrilil 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...\ 
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 e:x;prima acum ne
multumi,rea. Îl privea în tăcere pe domnul Diliu 
care trecea pesemne prin aceleaşi stări de spirit. 

Pe de altă parte, dacă intrau într-un spi~al 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 contagioase. „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 Yăzu 
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 
curiozitate. 

- Ne îndreptăm şi noi către spital! zise Ilie 
Rapiţă. Tocmai stăteam la îndoială, discutam asu
pra oportunităţii acestui drum. 

- Ati înnebunit! îşi arătă surprinderea Vasile 
Butcă. O asemenea ocazie trebuie să fie fructi
ficată, stoarsă de toa1te avantajele ei. Oare cum 
aţi fi vrut să vă puneţi bine pe lîngă şef? Eu, 
unul, mă duc, mă duc, chiar dacă voi fi nevo1t 
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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 I 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 decît Ionescu, 
diferenţa fiind de cinci lei. 

- Aaaa ! exclamă satisfăcut chipurile Ilie 
Rapiţă. 

Cei doi prieteni se apropiară de masă, se 
aşezară pe scaune şi declarai"ă 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 Rapiţă. 

Discuţi.a 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 vîntul sufla cu puteri sporite. De
sigur să ora vizite.lor 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 totii 
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 Iordan ! zi.se Dumitriţa, 
logodnica, indicînd un bărbat robust, cu trăs iHuri 
severe, încremenit pe fotografia îngălbenită de 
vreme. A fo.st un om vrednic, s-a zbătut eroic 
spre a-şi întreţine familia. Din păca:te a sfîrşit in
trînd Ia răcoare. Condamnarea de cinci ani a 
ispăşit-o în întregime, 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 
puşcăria:şului fără a îndrăzni să fac ă vreo re
marcă. 

Intre timp Dumitriţa, volubilă, scuturîndu-şi 
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 scăzu:t. 

- Pentru delapidam! răspunse Dumitriţa cu 
seninătate, întorcînd altă filă a albumului de fa
milie. Iată-I şi pe vărul Iulian, de care mă leagă 
frumoase amintiri. E student acum deşi trebuia 
să fi terminat de mult facul:tatea. 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 tnfă\işa un tînăir zvelt, cu mustă
cioară, zîmbitor, tmbrăcait cu tricou şi chiloţi, tn
tr-o alură sportivă. Nici o trăsătură nu-i trăda. 
v;r:eun zbucium sufletesc, dimpotrivă, întregul 
chip 1i era invadat de o nesfîrşită năzuinţă către 
plăcerile vieţii. 

- li cam place să trăiască I mărturisi tn.dn
tată l•og.odnica, uitindu-se c.u admiraţie la ferici
tul student. Să trecem mai departe. Acesta e un 
alt UJD.Chi, din partea mamei, Jenic.ă Mă.gureanu, 
fost i.nspeotor la asigurări. Nu-i aş·a că arată bine? 

Simion con.firmă precaut observaţia. Foto.g;ra
fia li recomanda un imlivid cu trăsături colţu
roase, chel, ,prwind pieziş m lături, o făptură ce 
inspira .teamă, ce înde.m.na 14 o necontenită pru-. 
denţă. _ 

- Om foarte capabil I reluă Dumitriţa, dUipă o 
scurtă pauză, neabătut dnd e vorba să-şi rotun
jească salari.ul, A fost din nefei;kire surprins lu
înd mită, slăibichmea lui I Evident că şi-a pierdut 
slujba. Lucrează acum ca şofer. Pioo.1te că-i vei 
găsi un post la intreprinderea ta. Are o inimă de 
aur, te asigur I 

Logodnicul se simţi dintr-o da:tă stînjenit. Tuşi 
scurt, îşi frecă v1rful nasului, socoti că săvirşise 
o greşeală accep.tind să i se pr02inte acest al
bum de familie care începuse să semene cu un 
cazier. De Dum:ill:riţa 11 legau sentimente puternice, 
o ceruse in căsătorie, visa să întemeieze un că
min luminos, temei!Ilic. Rudele ei însă, pe oare le 
cunoştea abia acum, U contr&iau peste măsură, 
ii provocau o reală îngrijorare. I se prezentaseră 
pî.nă acum. un delapida.tor, un req>eten.t şl un mi
tarnic, adică nişte făpturi incorecte şi tn.doiel
nice I Dar poate că in album existau şi oa.meni 
cumsecade, fiind cu neputinţă ca întreaga familie 
a log.odnicei lui să se asemene cu aceşti indivizi. 

C·da 220 ooala H 2<Mt 
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- Aha I exclamă Dumitriţa însufleţită. ·cre
deam că am pierdut fotografia bunicului I Ştii, 
burnicul din par,tea tatii s-a făcut vestit pentru 
isprăvile lui. A fost geambaş, s-a priceput ca ni
meni altul la cai, cunoştea toate vicleşugurile 
meseriei, toate şiretlicurile 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 incideTut a renunţ,at la 
meserie, dar n-a încetat să se lupte cu viata. Ce 
crezi că a devenit? Scamator ! Da, scamator I 
Cîştiga. foarte bine astfel, reuşea să-şi întreţină 
fam.ilia. După cum vezi, rudele mele au fost şi 
sînt oameni activi, întreprinzători, nu nişte inca
pabili, nişte trîntori ! 

Din cadrul fotografiei se uita la Simion un 
tip cu fălci mari şi ochi injectaţi, un soi de aven
turier C'are cutreierase pesemne bilciurile şi iar
maroacele de altădată. Era îmbrăcat cu o cămaşă 
simplă, peste care purta o vestă de mătase în ... 
f!orată. Incins c'u un brîu lat, avînd 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. Incepu să transpire, 
simţindu-se cuprins cînd de fierbinţeli, cînd de o 
înfiornre îngheţată. Intrase desigur într-o mare 
încurcătură. Pentru Dumitriţa nutrea sentimen
tele cele mai înalte, cele mai gingaşe, dar rubede
nii.le ei.„ 

Păstră o tăcere deplină, prin faţă îi deiilau 
alte personaje, o mulţime de mutre crunte, pur
tînd pe ele pecete.a unor cumplite fărădelegi. Iar 
DUiilitriţa nu contenea să-i laude, să-i preamă

rească., să le scoată la lumină neîngăduitele de-
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prinderi. printre care excesele a lcoolice şi jo
curile de noroc ocupau primul ioc. 

- Iat-o şi pe mătuşa !\1arcela ! exclamă cu 
entuziasm logodnica. Minunată femeie ! A ţinut 
şase bărbaţi pe care i-a snopit în bătaie. Ii bătea 
cu un ciomag anume făcut. Toţi au fugit, ultimul 
r iimînînd schilod, beteag de un picior. !mi aduc 
aminte de el, avea un nume caraghios, 11.1cnmo
cea. Om cumsecade la urma urmei. După ce-i 
aducea leafa, mătuşa Marcela îl alunga afară în 
ploaie, vînt sau zăpadă, după caz. 

Logodnicul simţi un soi de gheată. Pălise , în
ghiţea disperat nişte noduri ce i se urcau îndă
rătnice în gît. Dorea să pună capă t numaidec:ît. 
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 respingătoarel e trilsături de ca-
racter. 

I se înfăţişară în continuare nişte mi.î.sluitori 
de cărţi, nişte hoţi de biserici, nişte proxeneţi. 
Veni apoi rîndul unor femei de moravuri uşoare 
care primiseră nenumărate condamnări, se iviră 
feluriţi betivani care se săvtrşiseră cu toţii prin 
d rciumi, după încăierări. Albumul mişuna de di
feriţi escroci , de spărgători, de incendiatori, prin
tre aceştia fiqurînd si un sadic elegant ce surtdea 
de sub o mustaţă bine croită. 

Situaţia devenise insuportabilă . 

- Aş fi de p1frere să ieşim la aer curat! pro
puse el Cll glas sugrumat. 

- De ce, dragule ? Doar trebuie să-i cunoşti 
ne ai mei, ·nu vreau să te înşel în privinta lor ! 
Tin foarte mult să chibzuieşti temeinic înainte 
de a ne căsători ! Hai, că nu mai avem mult şi 
isprăvim I Mai sînt cîteva pagini , ultimele. EL 
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 să se descurce si acum, 
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deşi a cam îmbătrinit. Nu se lasă, îi dă înainte I 
Are o fire aprigă, e de o energie nesecată ! Ce 
crezi, deunăzi eram cu ea„. 

- Cum? întreţii relaţii cu această, cu aceas
tă„. 

- Evident ! Ce vezi rău în asta ? E o fată in
~.t.ruită, emancipată! 

- Fată?! 

- Da, fată, din moment ce nu s-·a căsătorit. 
Pînă la căsătorie toate tinerele sînt, în principiu, 
fete ! 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 cîţiva 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 sfîrşit, tnaintea logodnicului apărură doi 
bărbaţi vîrstnici, 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 Macarie şi Călin! preciză Dumi
triţa. Amîndoi au cite patru condamnări. Primul 
pentru bigamie, al doilea pentru s'ustragere de 
po.rtmonee din gări. Sînt însă nişte tipi admi
rabili, demni de to·ată preţuirea, petrecăreţi mai 
ales. li chemăm tntotdeauna la aniversările de 
familie, căci ştiu să dnte 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 c'uib 
de răufăcători, cu o capcană în care nimerise 
prosteşte. 
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Se ridică uşurel, se îndepărtă de canapea şi 
pentr u 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:iie pe obraz, 

dar el se feri ca de foc. Şedeau faţă-n fată şi se 
priveau fără a scoate o vorbă. 

- Eu plec I repetă el, trăgînd uşurel parde
siul din cuier. 

Deschise apoi uşa, zîmbi năuc, bolborosi ci
teva scuze năr,oade cu privire la deranj. Ea îl 
apucase însă de mină, dorind parcă să-l retină: 
El se smulse din strînsoare şi începu să coboare 
în fugă scările. 
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