


                         

                              
 

                                       Candelabrul galben

                                      

 

     Paraschieva, nepoata venerabilului Iosif, se specializase în spiritim.

Putea să scoată fum pe urechi, să imite cucuveaua şi să cânte la ţambal

legată la ochi.

     Ea a chemat multe personalităţi din trecut, Zambaccian, Jules Verne,

Domnul Goe, Einstein şi încă vreo zece, pe care i-a închis în magazia de

lemne şi le-a dat spanac şi apă sfinţită cu lămâie, de trei ori pe zi, iar

duminica o sticlă de vin pelin. Îi dusese de două ori pe săptămână la

grădina zoologică, iar marţea şi vinerea îi plimbase cu vaporaşul în

Herăstrău.

     Când a primit comanda să-l invoce pe străbunicul, ea s-a aşezat în

capul mesei şi a cerut un lighean, un picior de iepure, o ureche de pisică şi

o blană de zece mii de euro. Ea s-a uitat cu dragoste şi concentare spre

imensul tablou din perete al străbunicului Lazăr.

După ce i s-au adus cele necesare, fata ceru să se stingă lumina. Trecu un

timp nu prea scurt în care nu înţelesese nimeni ce se petrecuse, deşi se



auziseră diferite pocnete şi foşnete, lumina se aprinse. Obiectele

dispăruseră. Fata îşi continuă concentrarea, stând cu ochii închişi şi cu o

ţigară lungă în colţul gurii. Ceru o carte cât mai groasă şi o cheie. Cartea

se găsi imediat, dar cu cheia a fost mai dificil. Atunci bărbatul mai în

vârstă, aşezat lângă ea în stânga, îi oferi cheia garsonierei lui din cartierul

Titan.

  Fata solicită din nou stingerea luminii şi-n întuneric se auzi un pârâit de

oase, scrâşnete de măsele şi câteva zgomote sugerând ciocnirea unor

catepe între ele; la un moment dat, pe scenă (sufrageria era destul de mare

şi-într-un colţ era un podium) apăru o sferă luminoasă cu diametrul cam

de mărimea unui om; în centrul ei se contură, de parcă-ar fi coborât din

tablou, străbunicul Lazăr. Adunarea privi cu răsuflarea tăiată. Străbunicul

era roşu la faţă, iar favoriţii-i erau presăraţi cu fire albe. Lumina se aprinse

şi străbunicul ieşi de pe scenă cu o mină încruntată. Avea mişcări sacadate

şi părea că se ceartă cu cineva.

- Da, zise el către cei adunaţi, asta e prea de tot ! Unde e Ghiţă ? De ce

n-a venit ? Întotdeauna când îl trimit după vin, întârzie !

Străbunicul Lazăr se aşeză dezinvolt la masă pe un scaun din apropierea

lui Paraschieva. Cei de la masă rămaseră încremeniţi, cu figuri cadaverice.

Iosif făcu semn unui nepot de-al său care stătea lângă un perete, un puşti

de vreo opt-nouă ani, care din cine ştie ce coincidenţă se numea Ghiţă, îi



puse în palmă două bancnote şi-i spuse să se ducă la crama din apropiere

să cumpere două kile de vin „Vezi să fie d-ăla roşu!” preciză el.

Paraschieva întrebă cu voce clară dacă adunarea mai vrea să vadă pe

cineva şi pe cine anume.

- Cum pe cine ? interveni străbunicul Lazăr. Unde e Lenuţa ?

- Care Lenuţa ?  întrebă Paraschieva.

- Cum, mai şi întrebi ? ?! Lenuţa, nevastă-mea !

- Aha, da, spuse fata şi mai ceru o găină. Se concentră puternic asupra

galinaceei care fusese adusă imediat şi lumina se stinse. Globul

luminos îşi făcu intrarea pe scenă şi străbunica Lenuţa îşi făcu apariţia

în centrul său: o femeie în jur de cinzeci de ani, cu păr argintiu frumos

strâns într-un coc, coborî în scenă şi se aşeză la masă cam vizavi de

străbunicul Lazăr. Văzându-l, tresări mirată, şi întrebă :

- Ce naiba faci aici ?

- Ce să fac, aştept să sosească Ghiţă cu vinul !

- Şi ce să faci cu vinul ? Azi e vineri ! N-ai spus că vinerea faci pauză ?

îi zise consoarta peste masă. Ceilalţi comeseni nici nu respirau.

- Ia mai lasă-mă-n pace ! se oţărî bătrânul. Întotdeauna m-ai bodogănit

! Muncesc toată ziua ca un rob şi n-am nicio satisfacţie !

- Şi să ştii că nu te-ai aşezat bine acolo! continuă străbunica

netulburată. Cine e tânăra de lângă tine ?



Străbunicul examină curios locul cu pricina. O fată zglobie cu obrajii

îmbujoraţi înlemnise la o distanţă de două scaune de el. Străbunicul spuse:

- Dacă nu-mi dai pace să ştii că plec în oraş !

- Pleacă, pleacă ! Mereu m-ai lăsat singură cu o droaie de copii, de care

n-ai avut grijă niciodată !

Străbunicul părăsi brusc adunarea trântind uşa în urma lui. Se pierdu prin

mulţimea de pe stradă. După un timp cineva reuşi să-l vadă de la fereastră

pe trotuarul de vizavi; statura lui impozantă era inconfundabilă.

Străbunicul purta o scurtă miţoasă şi nu avea nimic pe cap, cu toate că era

frig. Iosif părăsi şi el locul şi alergă ajungând la câţiva metri în urma

străbunicului care privea consternat spre automobile, vitrine, blocuri, câini

etc. Traversa străzile fără să ţină cont de stopuri; mergea hai-hui, fără ţintă

şi fără grijă. Privirea lui era absentă şi tâmpă; părea că peisajul în care se

mişcă nu are nimic în comun cu el şi-l zgândărea. La un moment dat îl zări

pe Iosif şi, fără să se mire că i-a apărut în drum, îl întrebă :

- Ascultă nepoate, eu unde o să dorm ?

- Păi unde să stai ? La noi acasă!

- Ai casă mare ?

- Încăpătoare! Stăm la bloc!

Şi Iosif îl conduse până la locuinţa sa.

Străbunicul se opri şi privi uimit cele zece etaje din faţa lui.



- Nu cumva eşti conte ? întrebă el.

- Cum conte ?!

- Păi cum să ai tu singur o casă cât un palat ?

- Nu, eu am numai un apartament !

- Şi restul ce sunt ? Camerele servitorilor tăi ?

- Nu, nici vorbă !

- Aha! exclamă străbunicul şi mai nedumerit.

Pătrunseră pe uşa blocului şi străbunicul dădu să intre pe prima uşă care-i

ieşi în cale. Iosif îl opri şi-l conduse pe scări până la apartamentul său de

la etajul patru.

- Deocamdată soţia şi copiii fiind plecaţi la ţară poţi să stai în oricare

cameră doreşti, până când ai să te-ntorci !

- Unde să mă-ntorc? tresări străbunicul ca un cal lovit de cravaşă.

Lazăr vizită camerele: dormitoarele, sufrageria, cămara şi bucătăria,

pipăind mobilele şi obiectele.

- Cam demodate, zise el, nu văd deloc încrustaţii !

Se opri în sufragerie privind cu stupefacţie plita electrică. Se jucă pe la

butoane şi când se plictisi rămase în picioare lângă plită, cu o mână pe un

disc, privind pe fereastră.  Se fripse în aşa hal încât Iosif abia îi potoli

durerea punându-i mâna într-o oală cu ulei.

- Dar e cam frig aici ! Nu aduci lemne ?



- N-avem nevoie de lemne !

- Da cu ce vă încălziţi voi aici ? întrebă străbunicul sprijinindu-se de

calorifer.

- Avem instalaţie specială !

- Ei, pe dracu’! zise Lazăr şi se-ndreptă spre uşă.

- Unde pleci ?

- Am puţină treabă, spuse străbunicul.

Străbunicul Lazăr se enervă că tufele ude, aduse din parcul din apropiere,

nu se aprindeau. Apoi îl întrebă pe Iosif ce are de mâncare. Scoase din lada

pe care Iosif o numi frigider tot ce găsi. Se declară foarte nemulţumit. Trei

păstârnaci, zece ouă şi doi pui congelaţi.

- Ce-s cu puii ăia morţi ? Mie-mi trebuie carne prospătă! Să nu mai

mănânci aşa ceva că te îmbolnăveşti !

Şi străbunicul Lazăr plecă la piaţă. Se întoarse cu 15 găini vii legate de

picioare cu o sfoară, o capră şi un purceluş de lapte. Le târî pe scări în sus

cu un tărăboi infernal şi le vărsă pe toate în sufragerie. Canapeaua şi

fotoliile se umplură de găinaţ. Capra mirosea îngrozitor şi străbunicul se

pregătea să taie porcul.

- Ce faci aici ? strigă Iosif. De unde ai furat animalele astea ?

- Le-am cumpărat. Am galbeni. E adevărat că a trebuit să trec mai întâi

pe la un magazin unde i-am schimbat pe hârtii d-astea nenorocite. Să-



mi dai nişte paie.

- Pentru ce ?

- Să pârlesc porcul!

- Ai înnebunit !

- Stai calm şi scoate nişte vin. Dar Ghiţă acela unde e ?

- Cred că s-a întors la Paraschieva.

- Şi nevastă-mea e tot acolo ! Ai nişte vin sau n-ai ?

Iosif aduse o damigeană de pe balcon. Imediat Lazăr o duse la gură şi bău

îndelung.

-    Parcă m-am mai încălzit! Că mult frig am mai îndurat eu în ultimul

timp !

Lazăr legase porcul de calorifer şi căuta un cuţit potrivit. Apoi străbunicul

începu să cânte. Porcul începu să guiţe amarnic. Găinile cotcodăceau

frenetic. Poftele lui Lazăr creşteau pe minut ce trecea. La un moment dat,

cu cuţitul în mănă în mijlocul sufrageriei, începu să strige: „Unde naiba

mi-e nevasta ?” dar candelabrul de deasupra rămăsese la fel de galben.

- Auzi nepoate?Trimite pe cineva la stabiliment să ne aducă nişte

gagici, că nu mai pot!

- Pe cine să trimit ?

- Nu ştiu! În casa asta nu mai stă nimeni ?

- Ba da! Dar au treburile lor!



Cineva sună la uşa de la intrare.

- Se aude un clopoţel ! zise Lazăr.

Iosif deschise şi dădu cu ochii de vecinul de la etajul de dedesubt. Acesta

se plânse de gălăgie. Iosif îi spuse să cheme poliţia că i-a intrat în casă un

nebun.

- Cine era la uşă ? întrebă Lazăr.

- Un vecin.

- I-ai spus să ne aducă femei ?

- Da, minţi Iosif.

După un timp în care Lazăr tăie porcul şi se umplu de sânge, se auzi din

nou soneria. Erau doi poliţişti.

- Ce se petrece aici ? S-au auzit nişte strigăte de agonie! zise unul din

poliţişti.

Lazăr veni şi el. Avea figura congestionată şi era mânjit de sânge pe haine.

- Aţi omorât pe cineva ? îl luă în primire un poliţist.

- Ce vrei, măi băiatule ?  spuse Lazăr.

- Am primit o reclamaţie, zise poliţistul.

- De la cine ? spuse Lazăr privind urât spre Iosif.

- De la un vecin al dumneavoastră ! Vă rog să prezentaţi un act de

identitate!

- Eu ? zise Lazăr.



- Da. Sunteţi pătat cu sânge.

- N-am.

- Adică ?

- Hai să vă dau un pahar de vin !

- Numele dumneavostră !

- Lazăr ! Cu cine am onoarea ?

- Surugiu, plutonier şi Boscorodeanu, sergent major.

- Îmi pare bine ! Băieţi gigea !

- Locuiţi aici ?

- Nu. Doar el. Nepotu-meu.

- Unde aveţi domiciliul stabil ?

- La cimitir, interveni Iosif.

- Doarme în cimitir ?

- Da. În cimitir se doarme.

- Vagabond… murmură plutonierul.

Lazăr îi impinse pe poliţişti cu putere. Ei se rostogoliră pe scări în jos. Se

sculară şi pregătiră o pereche de cătuşe. Poliţiştii nu reuşiră să-i pună

cătuşele. Îl ţineau de braţe şi-l împingeau spre maşina cu girofar, dar

străbunicul era mai puternic decât cei doi. Se zbătu şi o luă la fugă. Nimeri

pe o uşă deschisă şi se prăbuşi printre corpuri omeneşti. Simţi că podeaua

se mişcă. Încercă să se ridice în picioare, dar ameţi şi începu să strige



înspăimântat: „Unde mă duceţi ?”. Vehiculul se opri şi Lazăr coborî

împreună cu alţi oameni. Ajunsese în dreptul unei pieţe. Deodată o zări pe

Paraschieva printre zarzavaturi.

- Cum ai ajuns aici ? se miră ea.

Străbunicul gesticulă fără să vorbească. Fata îl luă de braţ şi-l conduse

spre locuinţa ei. Acolo ajunsese şi Iosif. Coana Lenuţa stătea la masa

acoperită de stambă roşie, plictisindu-se.

- Ce bine c-aţi venit ! zise ea. Unde-ai fost, bărbate ?

- Prin târg ! răspunse Lazăr.

Iosif îi spuse lui Paraschieva să facă o şedinţă din „alea”. Apoi îi pupă pe

Lazăr şi pe coana Lenuţa şi chiar lăcrimă puţin.

      Paraschieva trase perdelele şi scoase o găină dintr-un coş. Coana

Lenuţa se vârî sub masă, iar Lazăr vru să iasă pe uşă. Iosif îi tăie calea şi

încuie uşa cu cheia.

- Ce vreţi să faceţi ? întrebă  străbunicul Lazăr.

- O şedinţă să te trimitem înapoi.

- Ce şedinţă ? Fii serios! Cum poţi să crezi în superstiţii d’astea ?!

Lazăr se strecură şi el sub masă lângă nevastă-sa chiar în secunda în care

Paraschieva stinse lumina. Când o aprinse Iosif dispăruse iar străbunicul şi

străbunica ieşiră de sub masă.

- Unde-i Iosif ? întrebă coana Lenuţa.



Paraschieva începu să plângă.

 

                                    Poveste de iubire
 

      Privit de la distanţă, de exemplu dintr-un elicopter, Razelm părea un

copil de trei –patru  ani, îmbrăcat în costum , cravată,  purtând pălărie şi

servietă  diplomat. Din apropiere însă, apărea  dintr-odată matur, cu putere

de muncă, urechi clăpăuge şi un puternic miros de varză.

    Razelm avea nevastă şi doi copii din flori. Cel mai mult îi plăcea de

nevastă-sa noaptea, când o încuia în şifonier sub un pretext oarecare şi se

grăbea să o înşele cu o adolescentă rotofee din vecinătăţi,  cu care petrecea

ore nesfârşite în grădina din spatele curţii, el întins pe spate în iarbă cu

piciorul stâng ridicat în aerul pur, ea stropindu-l din când în când  cu un

furtun de mare presiune pe frunte.

    Dimineţile şi le petrecea la serviciul său de arhivar  aruncând priviri

indiscrete în istoria naţională, alegându-şi câte-o regină pe care-o făcea

harcea- parcea ,după care se îndopa cu alune şi castraveţi ca să-şi refacă

puterile. Seara ieşea brusc pe strada principală - fără nici-un fel de

semnalizare- ducând sub braţul stâng un câine fript pe care-l iubea foarte

mult  şi căruia îi dădea "bunăziua" la intervale regulate de timp  cu priviri

fixe şi lascive. Ajuns - de regulă - în piaţa mare , ocupa suprafeţe vaste de



teren, uneori de sute de kilometri pătraţi ,care-i plăceau mai mult decât

kilometri lineari sau triunghiurile isoscele. Acolo,rămânea de fiecare dată

pironit în faţa unui toboşar imens, din bronz, cât două blocuri de înalt, care

părea că-l priveşte întrebător.De fiecare dată când se-ndepărta de toboşar

auzea o voce groasă, care venea de undeva de sus : “ Mă iubeşti ?” Putea

oare să vorbească astfel omul acela morocănos din bronz ? Atunci el

întreba trecătorii :" Aţi văzut ? Auziţi ? " iar oamenii îi  răspundeau că

văd, sigur că da, şi se-ndepărtau  grăbiţi şi cu nasurile  ascunse în batiste.

Razelm îşi cobora lin căţelul  la pământ, lăsându-l să se zbată în voie

vreun sfert de oră după care plecau amândoi spre casă.Uneori când ieşea

de la serviciu nu se ducea direct acasă, plăcându-i să-şi petreacă ore

întregi  în faţa unui panou cu reclame, printre care unul îl fascina în mod

deosebit: “ Tânără titrată, efectuez lucrări de lăcătuşerie în fundul curţii”

.Textul era însoţit şi de  imaginea unei  nicovale - un obiect masiv şi roşu,

deosebit de atrăgător. Luni de zile străbătu aiurea străzile Bucureştiului,

aruncând umbre de crocodil languros pe zidurile calme ale caselor. O căută

la sediul firmei indicat pe  panoul de reclamă, rugându-se să fie lăsat să

vadă măcar nicovala dar fiinţa care-l întâmpinase îi  lipi o hârtie pe frunte

şi-i trânti uşa-n nas.Pe hârtiuţă scria: “Aici efectuăm circumciziuni la

comandă “.



Se despărţi rapid de nevastă-sa, cu o simplă lovitură de mătură din partea

ei.

Îşi găsi consolarea  într-o tavernă de pe malul Dunării, cu trei  scrumbii

afumate, un preot şi două dansatoare  pe sârmă ghimpată cu care încinse o

horă . Se înţelege de la sine că la dans nu participară scrumbiile şi popa,

acesta din urmă fiind   preocupat  cu înmormântare urgentă.

 ………………………………………………………………………………

……………..

Închirie o cameră în alt cartier deasupra unei discoteci şi-şi făcu un

chepeng prin care se putea strecura cladestin în interiorul localului.

   Noaptea abia aştepta să înceapă programul că el apărea direct în scenă

printre stripteuse, contorsionându-se cu un burlan albastru, ajutat şi de doi

prieteni de pahar care intrau concomitent pe uşă, unul pe un cal alb şi altul

pe o saltea pneumatică.

   Entuziasmat de băutură, obsesii romantice şi avânturi indefinibile, îşi

făcea pâlnie din mâini şi arunca spre mulţime un miros de coacăze

putrede, după care zbura cu avionul în Australia unde se transforma cinci

minute în cangur şi alte cinci minute în localnic mascat; lăsa o pancartă pe

care scria “ Hai Rapidu’ “ şi făcea drumul înapoi, aşezându-se la o masă

rezervată contra unui bacşiş gras, la care se aflau două scovergi galbene şi

un climatolog cu barbă.   



       Peste femeia din reclamă  dăduse întâmplător, - ea tocmai ieşea dintr-

un  supermarket - şi el        se-mpiedicase de un cablu tâmpit de înaltă  

 tensiune răsărit din asfalt. Chiar înainte de a începe totul îşi  dădu seama

că erau necesare verificări din toate unghiurile. O urmărea către serviciu şi

la întoarcere la un pas în urma ei, provocându-i căzături   dureroase şi

vânătăi după care el se uita în sus  sau în altă parte, făcând pe nevinovatul.

  Altfel, nu se căzni prea tare să-i atragă atenţia : doar câte-un triplu salt

peste vreun tomberon, sau săparea unui şanţ ( alături de o echipă

specializată ) făcând-o să se chinuie să sară peste crăpătura din asfalt ,

timp în care el , sprijinit de vreun copac scrijelit îşi aranja freza sau îşi

muşca degetele visător…

   Prima  întâlnire cu Petronela ( aşa o chema pe frumoasa fată ) avu loc 

 într-un subsol de bloc, nu ştia ce căuta el acolo – de fapt căuta ieşirea –

iar ea venea dintr-un colţ slab luminat   fermecâdu-l puternic cu  o

 înfăţişare smerită, având un smoc galben pe cap , o rochie roşie cu pete

verzi,  o lopeţică pentru înlăturarea nisipului şi trei   litri  de benzină într-o

canistră vişinie.

  Sigur că el nu se mulţumi numai cu atât. Într-o seară ,aflat într-un copac

de vizavi de apartamenul ei , pe când  îşi regla binoclul spre fereastra 

 dormitorului fetei, primi un semnal neaşteptat de la tatăl acesteia - pe

care nu-l cunoştea -  direct în creştet:" Să nu te mai uiţi la fiică-mea cu



binoclul  măi scăpătatule! " auzi el vocea interlocutorului său. “Dar cu ce 

?” Nu  putea rămâne impasibil la toate astea aşa că în prima duminică se

deghiză în Joe Napolitană şi se duse în piaţa centrală să vadă ce se-

ntâmplă. În felul acesta putea să intre în vorbă mai uşor cu fata, neobsevat.

Prima dată trecu o limuzină neagră şi lungă de unde se auzeau cântece

deşucheate   iar prin geamurile  deschise ieşeau picioare de femei agitate.

Apoi apăru un ministru al transporturilor călare pe un cal nervos, ţinând în

mână un pergament de pe care citi o ordonanţă de urgenţă (să nu întrebaţi

cum putea un cal să ţină în mâini un pergament, că e  inutil . Orice

pergament se distruge în timp.)

   Avu noroc s-o depisteze prin mulţime dar când se lupta s-o ajungă din

urmă se-mpiedică de ţeava unei carabine : “ Băi mascatule, dacă te mai ţii

după fiică-mea …Nu vezi că ai nume de lac ?! ” Sigur, era tatăl fetei. Dar

de unde aflase cum îl cheamă ?

  Razelm se hotărî să se pregătescă serios de cucerirea fetei (şi a tatălui ei)

încuindu-se în cameră şi încordându-se  din toate puterile , cu o sutană

neagră pe el, o bicicletă , trei pachete de unt rânced şi două maimuţe

albastre pictate pe peretele dinspre sud. Dar într-o zi când ieşise să-şi

cumpere ţigări, găsi la întoarcere uşa sigilată  fiindcă nu plătise chiria şi

nici impozitul pe venitul global.Nu se mai dusese nici la serviciu – nu le



putea face pe toate – aşa că se trânti frânt de oboseală pe nişte baloţi de

paie dintr-o remorcă de tractor şi adormi.

Se trezi în pielea unei fiinţe păroase şi musculoase căutând din priviri în

toate părţile fără rost. Locul era o poiană de la poalele muntelui, cu copaci

şi tufişuri din loc în loc şi o iarbă minunată,de-ţi venea s-o mănânci.şi  

 pentru că tot îi era foame  înghiţi cu nesaţ câteva smocuri verzi, după care

se duse la râul din apropiere să-şi potolească setea. Dar asta nu era tot,

fiindcă îi era şi somn. Nu avea însă unde să se culce. Plecă grăbit ( să nu-i

treacă somnul ) în pădurea din apropiere şi alese nişte buşteni  căzuţi   de

 aceiaşi mărime pe care îi legă unul de altul cu nişte liane astfel încât făcu

nişte pereţi, fără nimic deasupra în interiorul cărora se culcă grăbit fiindcă

mai avea doar puţin somn. Razelm se trezi şi vru să pregătească masa. Dar

nu ştia care masă să o pregătescă, pe cea de seară , de noapte sau  de

 dimineaţă. Şi nu avea nici faţă de masă. Faţa lui era  ca de ceară. Era 

 încurcat peste măsură şi-i lipsea şi nevasta care să-l îndrume sau măcar să

măture pe jos. De fapt, ce nevoie avea el de nevastă când o avea pe

Petronela  în gând? Trebuia să mănânce şi să se întărească, să prindă

putere fizică şi politică. Se apucă de vânat şi nu-l lăsă până nu-l trânti la

pământ şi-l făcu sarmale. Îi plăcea să jumulescă găinuşele de munte şi să

pescuiască. Deseori stătea răşchirat în mijlocul unui pârâu vijelios din

susul muntelui,unde cu pantalonii în vine cernea nisipul de la fundul



apei,complet absorbit încât uita şi de masa  de seară pe care lăsa mereu

grămezi de păstrăvi vii care nu-şi mai încăpeau în piele de nervozitate şi

pocneau pe rând cu zgomot, fâlfâind ca băşicile de porc dezumflate.

Totuşi nu mai putea continua aşa. Pierduse prea multe în viaţă : slujbă,

familie, casă. Aşa că intră în politică şi deveni primar în Otopeni, unde

primi o casă de protocol. Făcu recurs în anulare şi se trezi cu o grămadă de

bani în cont de la partidul de guvernământ.

Îşi transformă casa  în vilă  cu piscine şi menajere una şi una , de care

profită  imediat închiriindu-le unor turişti deşucheaţi  pe care-i spiona 

 parţial printr-un tub de tablă   zincată cocoţat pe o scară a măgarului

formată împreună cu doi vecini şi-o girafă de plastic,  iar pe de altă parte

folosind un metru de  tâmplărie care se-ndoia mereu de la mijloc. Îşi

instală apă caldă şi rece, gaze cu tenacitate, o ţeavă de eşapament cu

ramificaţii în Bulgaria, Internet şi două capre de muls lângă noptieră.

Se hotârî la măsuri decisive pentru a-şi demonstra originea nobiliară. În

sera pe care şi-o amenajase,  cu 24000 de specii de plante exotice, Razelm

îşi constitui propriul arbore  genealogic, cu mult efort şi pământ de flori.

Porni de jos în sus de-a lungul trunchiului gros şi solzos, atârnându-şi de

primele crengi pe părinţii săi, apoi  pe sora sa Amara din Râmnicu-Sărat,

pe fratele său Babadag din Baba Novac, pe vărul Neanderthal din

Germania şi înaintă mai sus, unde-şi instală bunicii şi străbunicii. Neavând



toate informaţiile ca să poată impodobi  pomul, se duse   la primărie şi 

 scormoni  prin hârţoage vechi, apoi se-ntoarse acasă şi făcu  săpături cu 

un  buldozer chiar în curtea casei sale. După mai multe ore de lucru intens

reuşi să facă o galerie destul de  lungă, ajungând în Peştera Urşilor din

judeţul Bihor, unde găsi  o grămadă de oase şi un medic veterinar care-i 

 eliberă - contracost - un certificat  de identificare a ascendenţilor săi. Cu  

 oasele respective bine sortate pe specii se-ntoarse la arborele său, pe care-

l completă    corespunzător. Se-ndepărtă câţiva paşi să poată avea o privire

de ansamblu şi descoperi printre crengi un  înaintaş  foarte înalt şi roşu-n

obraji - paharnic la curtea lui Petre Şchiopul, un oltean cu privirea şasie

din vremea lui  Herodot , un gladiator din timpul lui Marc Antoniu...

Cu demersuri complicate, împletind diplomaţia cu şantajul, inocenţa cu

insistenţa prostească , reuşi     să-şi invite iubita şi pe tatăl ei - fata  nu

 avea mamă fiind descendenta directă a unei mătuşi din Sărindar - acasă la

el, să-şi etaleze  familia şi strămoşii. Razelm constată că pe măsură ce

făcea prezentările, succesul şi faima lui creşteau vertiginos. Îşi freca

mâinile (de fericire) şi-şi dezbrăca iubita din ochi, fără a se jena de tatăl ei

- ce mai , era a lui, toată. Pe măsură ce avansa în arborele genealogic,

respectiv tot  luând-o pe crengi în sus, dădu la un moment dat nas în nas cu

o maimuţă  roşcovană şi păroasă, care-i scuipă în cap coaje de seminţe de

dovleac." Tinere, imi pare rău, dar dacă ăsta îţi e strămoşul ..."spuse tatăl



fetei." Nici, pomeneală, nu vă luaţi!  După el,o fi fugit de la grădina

zoologică ! Nici nu ştie să  articuleze vreo silabă  " zise repede Razelm . "

Ce vorbeşti , măi urâtule ! " spuse   atunci  maimuţa.

Şi au căzut cu toţii pe gânduri , cu un zgomot asurzitor...

                                     

                                             Alunecarea
 

 Înainte de a pleca la serviciu, Adam se uita la cer de la fereastra

camerei sale, cu priviri foarte semnificative, după care se concentra asupra

oglinzii din sufragerie, unde apărea rotofei şi încruntat, cumpătat şi agil,

foarte ataşat de casă şi familie; de fapt, de casă era ataşat mai puţin, dar de

membrii familiei stătea lipit câte trei ore pe zi de fiecare, cu excepţia

zilelor de marţi şi vineri când se repezea la motocicleta cu ataş a bunicului

pentru a face cu ea şapte ture prin oraş cu tot cu bătrân - mai ales prin

Piaţa Universităţii şi lăsându-l pe octogenar năuc lângă statuia lui

Caragiale, de unde acesta era nevoit să se-ntoarcă cu metroul. . Una din

caracteristicile lui Adam, să spunem de bază, era aceea că fluiera cu foarte

mare talent şi scoatea pe urechi un fum înecăcios şi ameţitor.

Când se enerva, devenea fioros, i se îngălbenea părul şi îi tremurau

urechile.



Nu se ştie de unde-i venea chestia asta, dar se pare că era determinantă

de o moştenire genetică transmisă de la strămoşi. Uneori când îl obseda

problema, pentru a se calma făcea eforturi disperate să-şi descopere

antecesorii, străbătut de frisoane şi ticuri obositoare; în acele momente

scormonea pivniţa casei, copilăria, harta ţinutului, scutura puternic copacii

şi-şi răsturna buzunarele pe dos, săpa pământul din grădină în strigătele

îngrozitoare ale bunicilor îngramăditi într-un coteţ şi-i percheziţiona pe

toţi bărbaţii cu mustăţi, inclusiv pe militarii care treceau prin faţa casei cu

sacoşe amărâte în mâini. Pentru o mai bună perspectivă se deghiză în

statuie în mijlocul pieţii centrale - lucru foarte simplu aceasta fiind în

proces de restauraţie, înconjurată de pânze cenuşii fixate pe stâlpi dintre

care iesea numai un cap imens din bronz, gol pe dinăuntru - şi cu un

binoclu examina atent modul în care-şi doseau unii nişte bunuri prin

serviete, precum şi orice alte mişcări suspecte de înghiţire, înfundare a

buzunarelor sau a pietonilor care alergau vinovaţi.

Noaptea abia aşteapta să se facă ora unu ca să iasă în oraş cu o trompetă

interpretând cântece de leagăn în urechile îndrăgostiţilor ascunşi prin

boscheţi sau ale poliţiştilor care păzeau intersecţiile străzilor... Se-ntorcea

acasă la cântatul cocoşilor şi după un duş rapid îşi punea treningul şi se

ducea la serviciu. Abia sosit la locul său de muncă, Adam se şi simţea

copleşit de somn. Avea un birou spaţios pentru el, cam cât o cabină



telefonică, situat undeva sus, atât de sus încât putea vedea prin hubloul din

dreapta (ferestrele erau rotunde ca la avion ) întreaga coroană a unui nuc

imens, cu toate cuiburile de cuci aflate acolo. Prin fereastra din stânga se

vedea un elicopter în picaj, o puşcă de vânătoare şi o femeie goală în ulei

pe pânză de Picasso. Pe peretele din faţa sa avea un tablou cu o trotinetă

albastră şi trei pepeni verzi necopţi. Îşi întinse picioarele cu voluptate

astfel încât pantofii îi ieşiră afară printre frunzele copacului şi începu să

lucreze la calculator. Adam îşi scria lucrările direct pe calculator cu un pix

spray, astfel încăt putea oricând să se orienteze în mod organizat în munca

sa, citind inscripţiile pe care le făcuse : " Ora 7, 30 - de dus gunoiul de la

etajul şapte la etajul cinci "; sau " De traversat biroul directorului cu

mâinile întinse lateral, între 14 şi 14, 20 în pauza de gimnastică". Sigur că

avea şi ecuson în piept, pe care scria în afară de nume şi prenume,

înălţimea, greutatea, mătuşa, arborele genealogic, temperatura la

subsuoară.

Odată la cinci minute deschidea uşa de stejar masiv care dădea în

cabinetul contabilului şef admira pe furiş încăperea din marmură de

Carara, care avea un geamlâc către casierie şi un chepeng către bazinul de

înot. Îi mai plăcea şi un basoreliefplasat pe un perete interior al încăperii

în care se afla registratura, reprezentând o capră cu doi iezi şi un

majordom ţinând în mână o lampă cu gaz.



Gustarea şi-o lua în picioare târând-o prin toată clădirea, fiindcă de

regulă când să înghită şi el mai cu poftă îl chema şeful să-l întrebe dacă a

terminat situaţia stocurilor; el se uita fix la omul din faţa sa, ( un bărbat

grăsuţ de obicei dar slab dimineaţa, cu ochelari din rame de broască

ţestoasă pe care o creştea într-un acvariu din biroul său sau se aşeza peste

ea să-l ducă prin clădire până la poarta A când avea vreun oaspete care

trebuia însoţit ) şilua poziţie de drepţi pocnind din călcâie cu atâta forţă

încât se auzea un sunet ca de pocnet de tun, provocând trepidaţii

îngrijorătoare candelabrului aflat în camera de la etajul superior şi

asurzirea definitivă a celui care -l chemase. Era pasionat după telefonul

rotund şi alb la care nu răspundea niciodată - deşi ţârâia întruna - şi cu

care juca un fotbal spectaculos prin toată instituţia, respectiv câte două ore

pe zi la fiecare etaj. Îi mai plăcea şi secretara directorului cu care intra în

legătură directă printr-o gaură făcută în beton cu un utilaj special,

instalaţie care nu era încă terminată deoarece nu avea şi sonor.

Cum avea o zi liberă Adam se avânta din pat spre zona montană, spre a

prinde răsăritul de soare. Îşi pregătea aparatul de fotografiat, trei sardele

proaspete în ulei pe pânză, brânzeturi şi-şi lua micul dejun, enervat peste

măsură de tristeţea caşcavalului. Apoi îşi lua un aer sobru şi plenipotenţiar

şi pornea călare pe o iapă pestriţă spre zone limpezi cu ape mocirloase,

păsări îmbuibate de peşti lucioşi, case cu acoperişuri roşii. Nemai vorbind



de bietul animal de pe care nu se dădea jos nici ca să mânânce sau să-şi

taxeze cartela de metrou.

Căzu pe gânduri : cum va proceda când îşi va întâlni străbunica de acum

patru mii de ani?! Poate că o va îmbrăţişa, îi va da un pupic pe obraji, în

timp ce ea va sta culcată pe o masă, într-un sarcofag. Nu, nu e bine. O

adevărată străbunică nu stă într-un sarcofag. De obicei, lâncezeşte într-un

fotoliu, lângă sobă, torcând lână sau mulgând vreo capră. Poate că va avea

norocul să-şi găsescă străbunica împietrită într-un şezlong, sau pe un

scaun, sau taburet, mă rog, adică să nu fie în poziţia culcată. Spera ca

moartea să n-o fi găsit în dormitor, lungită în pat alături de străbunicul.

Chiar aşa, dacă bătrânul este dezvelit şi i se văd părţile ruşinoase? ! Ar fi

greu de suportat - plus mirosul. Mă rog, poate străbunica avusese şansa să

fi fost arsă de vie la Pompei, nu se ştie niciodată, în poziţia aşezată pe

jilţul din living room, croşetând. Dar dacă nu era în Pompei? Dacă era la

Sascut?

La un moment dat ajunse pe un platou muntos plin de jnepeni, la capătul

căruia se vedea o vale adâncă. Un copac ciudat crescut în buza prăpastei îi

atrase atenţia prin fructele sale; Adam se întinse să culeagă un fruct, îţi

pierdu echilibrul şi căzu în prăpastie. În faţa morţii probabile dar

iminente, îşi revăzu într-o secundă întrega existenţă în toată evoluţia sa, de

la gastrulă la morulă, de la melc de mare la cocoş de pădure În căderea lui



continuă de pe stâncă, se mai văzu trecând de la codobatură la paricopitat,

de la nevertebrat la Mavrocordat, de la motan la urangutan... Când atinse

fundul prăpastiei, se trezi sub formă de maimuţă într-o ceată de sciţi

nervoşi şi înfometaţi. Viaţa în acea comunitate nu-i prea plăcu, - prea

multă carne crudă, violuri în grup, ( nu reuşea niciodată să rămână singur

cu vreo femelă că tăbărau şi ceilalţi masculi ), prea puţine spectacole de

divertisment - aşa că într-o noapte se hotărî să evadeze urcând în neştire o

cărare de munte. Începu să plouă vijelios, şi se refugie într-o peşteră.

Acolo nu se putu abţine - văzându-se în mijlocul unor mirifice forme de

manifestare geologice, botanice şi zoomorfice (viermi, salamandre,

pajanjeni orbi, speologi, stalacmite şi oase de urs de peşteră), - să fluiere

şi să scoată fum, întinzindu-şi mâinile lateral şi plutind cu viteză ca un

liliac prin toate colţurile, provocând spaimă şi chiote de uimire subterană.

Cutreierând la întâmplare tunelele şi încăperile peşterii căzu într-o gaură

din podea şi alunecă pe acolo ca pe-un topogan, ieşind din miezul

muntelui, călit şi poliglot, într-o poiană.

Nişte arheologi erau adunaţi în jurul unor săpături, preocupaţi şi

vociferând nervoşi arătând când cu pumnii ridicaţi spre cer, când spre

gropile anemice la care lucrau. Un râu vijelios despărţea ţinutul muntos de

zona de podiş şi dealuri. Profitând imediat de frumuseţea locului şi

abundenţa pietrelor de râu, precum şi de o cazma luată de la arheologi,



efectuă nişte săpături sistematice dând la iveală o cetate ostrogotă intactă,

cu turnuri şi acareturi pentru munci agricole, un templu grecesc cu

mauzoleu şi trei piramide egiptene în miniatură. Arheologii care priveau

de pe malul celălalt al râului îmbătrâniră şi plecară acasă. Folosind

transhumanţa, flerul şi mersul pe măgar făcu toate eforturile să părăsească

zona muntoasă şi să se apropie de câmpie, de locurile cu oraşe şi viaţă

trepidantă.

Ajunse astfel direct în palatul voievodal de pe malul Dâmboviţei, în

postura unui Basarab puternic şi bărbos, purtând hlamidă din blană de

castor, turban şi pantofi cu ciucuri. Hălăduia de colo colo prin palat,

înghesuind prin colţuri fecioare proaspete aduse din Grecia şi tăind capete

de boieri cârtitori. Dar cel mai mult îi plăcea în bucătărie, o sală imensă,

boltită, din cărămidă roşie, unde se tranşau hălci mari de carne roşie de

vacă, se prepara untură de peşte sau castraveţi de mare la borcan. La curtea

lui creşteau boi, cai, porci, elefanţi, gâşte şi raţe de toate felurile. Ca

domnitor fanariot, era obsedat de limba turcă, sarmalele în foi de viţă şi

recrudescenţa violenţei în familie. De cum se lăsa întunericul, lua

înfăţişarea unui simplu supus - glugă, pelerină neagră, cizme ungureşti cu

carâmb înalt - şi pleca prin cetate să vadă ce se-ntâmplă. Ajuns pe malul

lacului Mogoşoaia, Adam îşi dădu jos rucsacul din spinare, cizmele din

picioare şi începu să facă flotări şi genoflexiuni; trecu apoi la poziţia lotus



- 37 de minute - şi apoi exersă statul în cap - un sfert de oră. O mulţime

formată din preoţi adunaţi la un simpozion despre căderea părului, îl

priveau în tăcere. Adam trecu la boxul cu umbra şi la salturi înainte. Feţele

bisericeşti murmurară ceva, provocând un sunet asemeni foşnetului

frunzelor în pădure. Adam îşi făcu nişte aripi din ramuri de palmieri şi

luându-şi avânt dintr-un punct al terasamentului bine calculat, zbură cu

succes vreo trei centimentri. Apoi îşi strânse toate acareturuile, le

introduse în rucsac şi spuse " "Pentru azi e de ajuns !", dar pâlcul de

mitropoliţi fugea deja după o dropie pe tăpşanul din apropiere.

Nemaiavând răbdare să rămână aşa încremenit la marginea apei, plonjă

în istorie şi intră în Sarmisegetusa călare pe un cal alb şi vesel întrebând în

stânga şi-n dreapta de strada Sapienţei. Un individ purtând zale cenuşii,

coif de tablă de 0, 14 şi halebardă îi ceru buletinul sau paşaportul. Cu

abilitate şi vitejie tipic strămoşească, arătându-şi bicepşii şi jocul

muşchilor de la picioare, îşi ocupă locul corespunzător în fruntea cetăţii;

se trezi în postura unui rege trac împopoţonat cu coif şi pene de struţ,

cutreierând ţinutul de la Marea Neagră până la Oceanul Pacific, oprindu-se

din când în când la Paris la mormântul lui Attila sau la Hamburg pentru un

hamburger. Făcea câte o baie în ocean, îşi practica exerciţiile pentru

siluetă, alerga după pescăruşi pe plajă şi făcea expediţii de pedeapsă

contra popoarelor răsculate, prinzând cu mâna lui prizonieri - ca să se-



nchidă cu ei în sala tronului unde-i punea la colţ, îi bătea cu linia la palme

sau îi trăgea de urechi. Uneori intra mascat în arena stadioanelor amuzând

poporul cu giumbuşlucuri, dar după spectacol poruncea să fie aspru

pedepsiţi toţi cei care râseseră.

............................

...........................................................................................................

Întors la serviciul său, fără să ştie de unde venise, deşi privise cu atenţie

în urmă să vadă dacă nu aruncă cineva cu ghivece de la balcoane, sau dacă

nu sunt amprente de labe de dinosaur pe asfalt, îşi montă câteva monitoare

să poată supraveghea în permanenţă avalanşele de zăpadă din Alpi, camera

de duş a secretarei, creşterea puilor de ornitorincul din Australia, viaţa

peştilor zburători din delta Amazonului...

Adunase o colecţie completă de tablouri ale moşilor şi strămoşilor săi -

din castele vechi, conace boiereşti, pivniţele unor case etc, - şi le înşiră la

serviciu pe culoarul cu pereţi albi care ducea din holul central spre biroul

său, astfel încât oricine trecea pe acolo putea şi trebuia să le admire; un

bărbat cu chipul încruntat, favoriţi şi mustăţi mustăţi stufoase, joben şi

cămaşă cu guler înalt - avea dedesubt încrustat în aur numele Amoebius

Viridis. Un altul, mai tânăr, cu cămaşă roşie se numea Celenteratus

Iuventus iar alţii, Pterodactilus Elegans, Archeopterix Sever,

Hippocampus Virgilius, Scarabeus Auratus etc.



Îşi instală un leagăn în holul de la intrarea în clădire, atârnat cu două

lanţuri de bolta înaltă, astfel încât avea o posibilitate de balans foarte

largă, lansându-se într-o mişcare enervantă deasupra capetelor celor care

traversau spaţiul cu diferite treburi, pendulând într-un sens spre Biserica

Neamului şi-un altul spre portretul lui Darwin de pe frontispiciul

Muzeului de Istorie Naturală.

La intervenţia unei echipe de pază care dovedi cât de acolo că nu-i agrea

preocupările, făcu un salt formidabil, scoţând fum prin partea din spate şi

cu un vâjâit lugubru ieşi în stradă direct prin geamul de deasupra uşii de la

intrare, spărgându-l în mii de ţăndări şi dispărând în direcţia Mitropoliei.

 

                                                      Ispitirea         

                                                 

Dionisie petrecea mult timp pe prispa casei adulmecând mirosurile de

mâncare de la vecini, scărpinându-se sau prinzând din zbor câte-un os

aruncat pe fereastră. Altădată, când soarele era ascuns în nori pe nepusă

masă, îi mai sărea în braţe câte-un viţel sau vreo răţuşcă rătăcită, ca să nu

mai vorbim de bivolii care treceau cu ghiotura prin bătătura casei spre

păşune. E adevărat acum că nu tot ce mişcă pişcă, şi Dionisie ştia foarte

bine acest lucru care părea chiar că îi este impregnat în piele. Adversar

înnăscut al puricilor de baltă, stătea ore întregi pe malul şanţului din



apropiere, cu un ciomag în mână în aşteptarea unui moment prielnic

pentru a-şi manifesta sentimentele. Intr-o zi zări fără să vrea o vacă de

muls excelentă care-şi bălăbănea ugerul la câţiva centimetri de nasul său.

Îşi luă îndată salopeta şi două cazane după care se puse pe fugă în urma

nevinovatului animal. O ceată de copii se adună ca prin farmec şi începu

să-1 încurajeze. Dionisie nu reuşi mare lucru cu excepţia faptului că avea

o figură de nerecunoscut şi pantalonii ferfeniţă.

După vreo două sute de metri se întâlni cu un cumnat de-al său şchiop care

mergea spre nord-vest. Dionisie nu dorea să dea ochii cu el, dar dădu nas

în nas.

- Mi se pare că ne că ne cunoaştem‚ zise cumnatul privind bănuitor spre

vacă.

Dionisie  încercă să ascundă cazanele la spate vărsând puţinul lapte pe 

care-l mulsese cu grele şi îndelungate oftaturi.

-  Intrucât încă nu e noapte, te-aş ruga să nu fii pofticios, că te spun lui 

nevastă-ta. E clar ?

-  Nu te supăra cumnate,  eu mă duc la pescuit ! Aşa că-ţi urez spor la

treabă şi poftă bună!

Şi plecă şontăcăind.

Dionisie se şterse de praf şi privi cu regret spre vaca îndepărtată. Se gândi

că o pierduse din cauza boului de cumnat al său care intervenise între



sufletele lor.

    Abandonă totul şi se-ndreptă spre cel mai apropiat cafe-bar.

-  Ce aţi dori să beţi ? îl  întrebă ospătarul.

-  Asta-i – bună ! De unde-ai scos-o că aş vrea să beau ceva ?

-  Atunci spuneţi-mi ce doriţi !

-  Am venit aici să mă destind şi să consum orice-mi trece prin cap.

Ospătarul aştepta nerăbdător cu şervetul înfăşurat pe braţ şi cu ochi

mărunţi.

-   De exemplu aş putea croşeta ceva, nu ?

Ospătarul se înclină şi plecă. Dionisie se-ntoarse după scurt timp cu două

andrele şi trei sculuri de lână albită.

-  N-ai şi vreo revistă să mă inspir ?

Ospătarul plecă din nou şi reveni la fel de operativ.

-  Regret,  dar nu mai avem.

-  Atunci dă-mi trei ouă cu şuncă şi doi polonezi în sânge.

După ce consumă tot ce comandase, Dionisie se gândi că ar fi momentul

să-şi acorde şi o mică relaxare. Aşa că ceru pentru început un lighean cu

apă călduţă şi două prosoape roşii. Făcu abstracţie de ceilalţi clienţi şi se

dezbrăcă până la brâu spălându-se zgomotos, săltându-şi şuncile şi

stropind bine în juru-i. Dionisie şterse tacticos şi se îmbrăcă, apoi se aşeză

la masă cu o figură sobră. După care ceru plata avertizând că mai rămâne



şi că în funcţie de inspiraţie poate va mai comanda ceva. Şi-ntr-adevăr, nu

trecură trei minute că şi ceru douăzeci de metri de sârmă, zece bare de

metal şi doi cocoşi de câte cinci kilograme fiecare.

Îndată ce primi toate acestea se puse pe treabă şi instală, în locul ringului

de dans, spre stupefacţia generală, o arenă de luptă în care puse să se lupte

cei doi cocoşi, încheind febril pariuri şi asmuţind când pe unul când pe

altul din doi combatanţi.

Masa lui deveni o adevărată agenţie. După câteva ore de activitate,

constată că a câştigat o sumă bunicică,dar cocoşii îşi dădură duhul. Îi luă

la subsuoară şi părăsi localul care arăta cam distrus.

Dionisie se apropiase de locuinţa lui, când îi atrase atenţia mişcarea

perdeluţei de la casa de alături unde ştia că se mutase o nouă locatară.

Perdeluţa reveni la loc ca urmare a faptului că el se oprise şi  privise 

insistent. Mai făcu trei paşi şi se-ntoarse brusc, ca un toreador. Perdeluţa 

fusese ridicată şi lăsată în jos cu aceiaşi rapiditate ca şi a mişcării lui. 

Dionisie se debarasă de cocoşi şi o luă la picior fără să se mai ducă acasă.

Intră într-o librărie cu autoservire. Oamenii se tot  învârteau de o 

parte şi de alta a unei mese lungi pe care erau expuse volumele. Un godin 

din fontă în formă de dragon răspândi o căldură înmiresmată în toată 

încăperea. Focul arunca umbre roşietice peste cărţile ce păreau vechi de 

când lumea. Dionisie răsfoi câteva la întâmplare. Deodată se simţi privit; 



o privire care îl ardea ca un laser şi îi venea chiar să se scarpine în albul 

ochilor. Din  partea cealaltă a mesei îl fixa o bătrânică pe deasupra cărţii 

pe care o ţinea deschisă. Avea un uşor zâmbet în colţul gurii. Femeia lăsă 

sfios privirea în jos şi depuse volumnul pe masă. Ieşi val-vârtej din 

librărie. Dionisie rămase un timp nemişcat, de parcă-ar fi fost o stană de 

piatră cu urechi clăpăuge. Bătrânica prezentase un cap mic şi rotund 

deasupra unui gât lung şi subţire; avea părul strâns într-un coc alb. Deşi 

plecase de câteva minute bune, Dionisie parcă o vedea mereu în ace1aşi

loc. Mişcă mâinile de câteva ori ca şi cum şi-ar fi luat avânt să sară peste

masă şi-şi orientă picioarele din şolduri pe direcţia de înaintare spre uşă.

Apoi avansă încet, încet, călcând ca pe cuie. O vânzătoare cu ochii verzi,

îmbrăcată toată în roşu, îl privea impasibilă şi visătoare.

Din uşa librăriei Dionisie sări direct într-un tramvai cu care merse

până la capăt, ba ar fi mers şi mai departe, dar tramvaiul nu avea instalaţia

necesară. Coborî şi se-ndreptă spre magazinele din apropiere. ”Articole

pentru mirese din material plastic” citi el ce scria pe o firmă. În vitrină

zări o mireasă care făcea neobosit cu ochiul. Tot privind aşa, Dionisie văzu

deodată un chip răsărit de undeva din dosul rochiilor şi perdelelor din

vitrină. Câteva secunde rămase ca hipnotizat.Apoi încercă acelaşi tertip

pentru a se urni din loc: mişcă din braţe ca un alergător, apoi îşi răsuci

trupul spre dreapta punându-şi şi picioarele în stare de funcţionare. Merse



repede apropiidu-se de marginea oraşului, privind năuc în dreapta şi-n

stânga.

Deodată înlemni. Chiar în faţa lui, la câţiva metri, mergea o femeie

cu părul strâns într-un coc alb.

Femeia se opri la un moment dat şi-ntoarse capul zâmbind.

 

Dionisie tresări din tot corpul şi, atras în mod irezistibil, porni în

direcţia ei cu privirea extaziată şi paşi sacadaţi. Când se lăsă seara bătu cu

tocul pantofului de trei ori în trotuar.

Femeia  îl privi cu ochi mari şi umezi: el repetă gestul, dar fără efect.

- Hai să mergem că se crapă de noapte! zise ea făcând cu ochiul şi cu

nasul.

Dionisie rămase o clipă siderat. Nu era bătrână sau urâtă. Mergând şontâc-

şontâc pe lângă ea Dionisie simţi cum îi creşte barba. „Bine că nu

scârţâie” gândi el privind peste un gard în găleata unui moş picat din

străinătate. Dionisie se opri brusc în urma femeii, examinând-o pofticios

şi întrebându-se câte kilograme o fi având.

-    Mai avem puţin şi o să auzim un guiţat ! zise femeia.

-    E răguşit  ?

-    Nu. E sănătos tun. De altfel, n-a fost nicio dată bolnav.

-      Adică, nici măcar o răceală ?



-      Nici vorbă. La un moment dat ne-a fost frică de o hepatită. Dar am

făcut vaccin.

-      Aha, mă rog! Şi cam ce vârstă să aibă?

-      Nu trece de trei ani şi jumătate cu tot cu coadă.

-      Extraordinar! Ce vitalitate! Spune-mi te rog, ai şi troacă? întrebă

Dionisie galeş.

  -   Personal nu.

  -  Sigur, de fapt dacă sânt asigurate conditiile climaterice, restul e o 

nimica toată !

  -  Într-adevăr condiţiile climaterice sunt asigurate natural; în rest, un 

coteţ nu e o problemă: câteva scânduri, cuie, paie...

     - Bineînţeles ! Locuieşti cu părinţii?

   -  In general, da. Însă am şi camera mea, cu aer condiţionat şi vedere 

spre mama. Nu mă culc niciodată pănă nu fac o vizită serioasă porcului.

    -  O preocupare frumoasă ! remarcă Dionisie. Ai cumva şi interfon ?       

    - Sigur. Şi intrare separată.

Tot mergând aşa, într-un ritm inegal, în faţa lor se năzări o căsuţă verde cu

cerdac, fără etaj. Femeia îl împinse pe Dionisie prin poarta ce scârţâia

lugubru (deşi el bănui că sunetul pro vine de la mişcarea dezordonată  a 

oaselor entuziastei femei).

Ea îl absorbi în camera ei, având grijă să tragă şi perdelele.



Dionisie se lăsă moale pe canapea până când îşi pierdu echilibrul;  dădu pe 

gât o cană de ţuică fierbinte eliminând din gură un abur subţire.

Femeia se lungi cu discuţia spre el apucându-1 de mână şi uneori chiar de 

nas, făcându-i ochi  dulci cu gemul  pe care i-l lăsa pe sprâncene.

      - Şi acum că ne-am apropiat aşa de mult spiritual, spune-mi te rog, ce-

ţi place cel mai mult la mine?

Dionisie o privi buimac ca şi cum ar fi primit două palme din cauciuc.

Întinse mâna spre masa ca-n beznă, luă un pahar şi-l răsturnă bărbăteşte

peste cap. Era verde şi pe el scria „Muştar”. Zise răguşit:

       - N-am văzut încă totul!

Femeia încercă să şteargă praful din cameră şi să-şi pună în ordine

membrele inferioare fără să obţină însă un efect clar. Îşi aruncă una din

extremităţi spre butonul comutatorului, iar Dionisie se aruncă spre uşă

înfricoşat. Dionisie se trezi într-un colţ cu femeia înconjurându-l

insistentă şi grea.

      - Nu mai rezist ! Arată-mi porcul ! zise el gâfâind.

      - A, da, just, porcul ! rânji ea nu prea liniştitor.

Ajunseră în curtea din spatele casei tocmai când se lăsa întunericul. 

Dionisie se împiedică de un obiect care grohăia şi căzu într-o  baltă de 

noroi.

      - Îl vezi? întrebă femeia.



      - Incerc, îngăimă el gâfâind.

      - Am depus multă muncă cu el ca să-l fac mare!

     -  Ai dreptate, muncă murdară! zise Dionisie plin de noroi din creştet

până-n tălpi.

     -   Dar ai şi satisfacţii ! spuse femeia.

     -  Ce mai, îmi place. Cu cât îl dai?

     -  Ei, lasă asta, mai discutăm noi!

Dionisie făcu un pas spre el cu mâinile larg despicate. Porcul făcu un

rond al curţii, mânat de gânduri neştiute, şi se opri chiar între ei. .

     -  Cum să nu vorbim, că d-aia am venit ! Cât vrei pe el?

- Să ştii că am băgat mult suflet!

-  Iţi plătesc tot ! 

-  Să mergem în casă, am o calculaţie.

Se-ntoarseră în odaie şi femeia îi puse sub ochi un caiet studenţesc cu

scoarţe jerpelite pe care scria cu litere de-o şchioapă: CALCULAŢIE-

PORC-PREŢ DE COST. Dionisie răsfoi câteva pagini. Citi: materii şi

materiale, scânduri, mărgele, agrafe de păr, scobitori, manoperă,

cheltuieli neprevăzute.

- Am avut un student în gazdă care mi-a calculat preţul; în orice caz l-

am îngrăşat bine, corect, ca la carte, şi i-am dat tot ce-a vrut el!



Dionisie scoase banii şi plăti preţul trecut în caiet pe ultima filă, fără să se

tocmească.

Desprinzându-se cu greu de fosta stăpână a animalului care intenţiona să 

dea un bal în cinstea vânzării făcute, Dionisie dispăru  în stradă de unde 

se-ntoarse cu o roabă hodorogită.

Deoarece era noapte şi femeia îşi luă râmas bun de la porc într-o

învălmăşeală de nedesuşit, Dionisie înşfăcă un corp dintre cele două care

se zbăteau şi-1 urcă în roabă.

Străbătu oraşul, mergând tot timpul pe trotuare în zgomot de guiţături şi

strigăte de copii care anunţau ceva de un circ.

Ajuns acasă, Dionisie intră cu precauţie, legat la gură cu tifon şi purtând

ochelari fumurii.

O babă care se uita pe fereastră, din casa de peste drum, leşină rănindu-şi

pisica în cădere. Apucând porcul de bot, Dionisie îl introduse la el în

birou.

    Dionisie se strecură mulţumit în patul înalt din dormitor lângă nevastă-

sa care dormea dusă.

Dimineaţa când toată familia se trezi, Dionisie anunţă că are de  făcut o 

comunicare. Îi chemă în biroul său. Pe masa de lucru fixat în curele solide 

şi cu botniţă se afla porcul.



Dionisie a fost pupat de toată lumea pe rând şi felicitat, chiar si de câţiva 

necunoscuţi în drum spre gară care intraseră din curiozitate. Strigătele s-

au auzit  până departe:

„ Trăiască Dionisie ! Trăiască porcul !“

- O să facem cârnaţi, caltaboşi, drob, piftie, grătar... zicea nevasta lui

Dionisie, iar bunicul, bunica, nepoţii, cumnaţii, repetau şi ei fascinaţi, în

cor: cârnaţi, caltaboşi, urechiuşe, ficăţei...

-  Nuuuu ! tună deodată Dionisie, urcându-se pe un scaun în mijlocul 

vacarmului. Să nu vă atingeţi de el ! Să nu îndrăzniţi ! 

Un zgomot grăbit de paşi se auzi ca răspuns strigătelor sale. Toată lumea

ieşi călcând mărunt. Nevastă-sa părăsi  ultima încăperea, ţinându-şi

răsuflarea.

Dionisie se calmă, făcu un duş, se parfumă intens, îşi puse un halat uşor,

îşi aprinse pipa şi-şi pregăti Nikon-ul. Apoi, cu aparatul în mână, începu să

se învărtă în jurul porcului, fotografiind.

   

                                                  Adulmecarea

        Pe înserat când toată suflarea casei miroasea a tămâioasă, Serafim se

retrăgea cu un butoi de vin în turnul dinspre sud a imobilului, unde-şi

curăţa urechea stângă cu un beţigaş  asistat de o căţe1uşă negricioasă, cu 

bretele verzi ; ore-n şir  sorbea cu înghiţituri rare   din butoi direct de la 



cep cu privirea pierdută şi c-un ciorap căzut, regretând după arşiţa verii

trecute şi după nevastă-sa cu care bătea cuie, cu corpul bine protejat de un

halat cu motive heraldice reprezentând lupte contra longobarzilor. După un

timp oarecare apărea o bätrânicä divorţată şi sco fâlcită care făcea focul în

marea tera cotă din incintă aruncând înăuntru lemne, cârpe, cărăbuşi ,

sandale sau elefanţi din plastilină, mă rog,  tot ce-i cădea în mână, într-o zi 

punând ghiara chiar pe Serafim dar nereuşind să-1 mişte din loc sau să-l

scoată cât de cât din papuci. Peste toate turna gaz din abundenţă şi dădea

foc cu o brichetă, pro vocând  o  explozie de bucurie lăuntrică, însoţită de

un hăhăit deşănţat. Apoi se aşeza şi ea într-un colţ scărmănând câte-un

iepuraş de pluş sau scufundându-se apatică în vreun joc pe telefonul

mobil. Serafim molfăia agitat câte-un cartof copt privind nedumerit

mişcärile din cameră, unde pe uşa din stânga apărea la interval de o

jumătate de orä un moş du când în mâna stângă o pisică de Angora, iar în

dreapta un lighean care nu era întotdeauna roşu dar zdrăngănea ca un

tramvai rusesc.

   Odată pe săptămână  urca pe scara de incendiu a casei sale până la

acoperiş, de unde  lansa peste grădinile învecinate un imens năvod cu care

era imposibil să nu prindă câţiva sticleţi şi guguştiuci (pentru ouă) sau

chiar vreun poştaş rătăcit. (Pe care-l elibera dacă acesta semna o hârtie

angajament că îi va relata toate mişcările suspecte ale soţiei  lui.)



   Nu se putea abţine să nu  iasă serile pe terasa casei sale şi să se-

nverzească de ciudă că nu era mai gras sau mai apetisant în raport cu

portăreasa imobilului care juca baschet pe câmpii noaptea între unu şi trei

negri musculoşi, urmărindu-i atent pe toţi pe un ecran de video telefon,

după care se ducea printre tufişuri şi le lua mingea, pe care o tăia cu o

lamă în bucăţele mici pe care le ascundea în scorburi secrete de copaci  ; 

dar astea nu însemnau nimic pe lângă elanurile de contrabasist bătrân şi

elegiac cu plete înnodate în coamă la spate speriind fetele care treceau

dimineaţa spre şcoala de muzică , cu câte un bau sau cu vreun cârnat

fumegând luat chiar atunci de pe grătar. Se strecura în vârful picioarelor de

colo colo prin podul vechii clădiri administrative a parohiei bisericii din

apropiere şi atingea cu şuviţele mai răzleţe clopotul de rezervă, făcându-l 

să scoată sunete atât de păcătoase încât îl podidea  plânsul şi dorul de

Săftica – o brunetă focoasă pe care o strângea de pe stradă în vinerea mare

şi-i făcea clătite cu mâna lui, frământându-i fundul de lemn  cu care venea 

chiar ea  punând doar puţin ulei şi ardei iute de grădină ...

   În vederea atenuării reproşurilor (mai vechi) ale nevesti-si de ignorant al

problemelor agrare, cum avea puţin timp liber se îmbrăca în costum de

oltean, cu iţari şi pălărie neagră tip castron, apărând pe străzile din partea

de nord a oraşului - spre aeroport - ţinând pe umăr o coardă de lemn

curbată de care avea atârnate , într-o parte şi alta două coşuri uriaşe din



răchită, în care ţinea tot felul de bunătăţi înghesuite una lângă alta ,

acoperite cu frunze răcoroase de ferigă : ţâri afumaţi, caş proaspăt, icre

negre , scrumbii, ceapă, ridichi , jambon, lămâi, roşcove, ouă de raţă pe

varză, etc, ameţind trecătorii cu lozinci despre creşterea nevăstuicilor

fornăite pe nas ...

  Spre seară se-ntorcea acasă tiptil şi se  înălţa pe vârful picioarelor dând

ocol pe lângă ziduri, cu gâtul întins spre ferestre să vadă ce-i înăuntru,

dacă zvonurile despre performanţele sale agricole se răspândiseră prin

oraş...Se strecura pe furiş în apartamentul conjugal înarmat cu o cameră

video , conserve de carne de vită şi de porc pentru o lună şi ness la

pacheţele. Se ascundea  cu temeritate  sub patul din dormitor, unde  la cel

mai mic zgomot scotea steaguri albe să ceară pace pe care le ţinea cu

mâini tremurânde în dreptul nasului şi începea să împroaşte cu cele mai

veninoase invective având grijă să ţină buzele strânse pentru a nu lăsa

urme de salivă în jur. Însă nevastă-sa nu era niciodată  acolo, ci doar o

studentă ( pe care o ţinea în gazdă) cu doi colegi de-ai ei arabi....

  Serafim putea fi văzut deseori în Piaţa Victoriei cultivând napi, mâncând

sarmale sau bătând covoare. Nu făcea el toate astea întâmplător tocmai

acolo, dar era un loc de care se îndrăgostise, îi plăcea cum miroase şi se

afla chiar lângă muzeul Antipa. Într-o zi , printr-un tunel neaşteptat ieşi un

prim-ministru nervos dar palid la faţă care se urcă pe o motocicletă 



vorbind la telefonul mobil ca la maică-sa acasă  şi care trecând pe lângă 

Serafim îi aruncă un damf de benzină în nas.  Cu toate astea, Serafim nu 

dădu atenţie provocării, văzându-şi liniştit de parcela lui, concentrându-se

cu şi mai mare înverşunare spre calitatatea producţiei, îmbunătăţirea

mediului înconjurător şi creşterea nivelului de trai. Din mica lui

gospodărie livra cu mare viteză porci graşi şi frumoşi către abatorul

propriu, dar când trecea pe acolo în inspecţie avea întotdeuna emoţii, din

cauza măcelarului care nu înţelegea nimic şi vroia mereu să pună mâna pe

el. Serafim nu avea nici curajul să-l concedieze de frica legislaţiei şi a

codului muncii , precum şi de a ministrului de resort. În orice caz, după

multe eforturi dar şi cu multe  pauze de masă, reuşi să creeze o punte de

legătură între el şi măcelar,  ţinând în dreptul pieptului  în poziţie

orizontală o bară de striptease primită cadou de la proprietarului barului

de noapte deschis lângă abator, care iubea pe toată lumea cu suspine şi

priviri languroase aruncate printre degetele răşchirate de la mâna stângă.

Cu toate eforturile sale de exerciţii de casă ( statul în cap de dimineaţă, etc

.) îl obseda Pandele, şeful său de la serviciu, când în baie, când sub scară,

când în bucătărie, cu sau fără nevastă-sa pe care o lua de gât şi-i spunea să

meargă împreună la o bere şi să le dea pe toate dracului ! Ceea ce era de

neconceput dar el nu se lăsa ! Se înverzea, se legăna şi se concentra

uitându-se prin vizorul uşii – dinspre exterior spre interior – de afară



înăuntru şi văzu tot adevărul gol-goluţ, şeful sărind sprinten pe fereastră şi

nevastă-sa făcând duş candidă, cu o expresie irezistibilă de nevinovăţie pe

faţă  ( şi chiar şi pe spate, până spre ceafă ) ; mai avea el şi alte vedenii dar

nu-ndrăznea să recunoască nimic , nici când , mai târziu, la sediul firmei

unde soaţa sa venea tam-nesam, într-o după amiază de toamnă, nevastă-sa

îl apucă de guler şi-i spuse de la obraz : „Mai termină cu ocheadele astea  

idioate” ea ieşind din biroul şefului mirosind a levănţică iar el rămânând

neînduplecat în mijlocul culoarului de se loveau lumea de el şi se pansau

în diferite colţuri ale clădirii.

      Având oroare de mijloacele de transport în comun, se ducea la serviciu 

cu o locomotivă cu aburi de pe vremea bunicului, pe care o conducea 

personal  în cele mai neaşteptate colţuri şi fundături ale oraşului cu

chiuituri specifice căilor ferate. Deseori, din cauza cărbunelui de proastă

calitate, scotea fum pe nas şi pe urechi astfel încât vecinii îl foloseau

(contra cost) la afumarea slăninii sau la combaterea manei viţei de vie. De

cum ajungea la serviciu , îşi comprima cazanul locomotivei - cu ajutorul

unor eforturi speciale de concentrare - transformându-l în samovar pe care

şi-l punea pe birou unde râmânea sub presiune până la plecare. Lucra într-

o frumoasă clădire cu  intrarea străjuită de nişte feroci lei de piatră ,

animale pe care Serafim le introducea întotdeauna înăuntru la terminarea

programului şi le închidea într-o cuşcă specială cu cifru.



   Când ieşea în curtea interioară a firmei , îşi lua câteva măsuri de

precauţie , plasă pe cap contra ţânţarilor, costum de pionier pentru trecerea

maşinii de pompieri, portavoce, pâslari şi pepeni muraţi pentru toamnă şi-

şi mai lua la revedere de la colegi de parcă-ar fi plecat în Congo cu barca ;

dar şi aşa tot pleca undeva , în fundul curţii fiind o gură de canal prin care

cădea de fiecare dată trezindu-se în pivniţă peste şeful Pandele care bea

vin cu secretara şi se chinuia să-i vâre nişte hamsii pe gât cu un cleşte de

spart nuci , dar ea râdea aşa de tare că se strica şi vechea maşină de scris

pe care stătea cu fundul de-i intrau literele direct în memorie şi concepea

continuu scrisori de atenţionare către clienţii din străinătate , cu care şi

intra în contact prin Internet trimiţându-le poze de la mare în pielea 

aproape goală  jucându-se cu nişte negrişori cărora le plăcea s-o stropescă

cu cerneală de caracatiţă.

  În pauza legală de masă Serafim se ducea în sala armelor pentru a se 

defula  şi pentru a-şi satisface unele cerinţe psihice stringente.Undeva în

stânga era un tun ridicol din bronz foarte greu de manevrat , pe care – l

scăpa mereu din mâini şi declanşa foc imediat după ce ghiuleaua se

scurgea cu zgomot pe parchetul lucios, astfel încât efectul asupra ţintei

(tabloul şefului Pandele) era egal cu zero,  ba chiar chipul  părând să-i 

râdă-n nas, cu faţa lui rotundă ca de lună plină, cu sandalele lui – vara şi

pâslarii lui – iarna, cu murăturile lui din vastele pivniţe  , cu ticurile lui 



nervoase şi amantele din cămară , ca să nu mai vorbim de liota de yesmani

scârboşi care-l ţineau de pantaloni să nu cadă când se ducea în pod după

dulceaţă de mandarine ; aşa că Serafim luă imediat un pistol haiducesc

dintr-o panoplie , măsură paşii şi ţinti cu ură, se gândi că ar fi fost

camaradereşte să-i fi dat şi lui un pistol că aşa e-n orice duel, dar bărbatul

din tablou n-ar fi putut să-l folosească- oricum era treaba lui, îşi potrivi

bine degetul pe trăgaci , în sală intră tocmai atunci omul de serviciu cu un

pămătuf de şters praful, un individ care turna totul şefului, îşi puse pistolul

la tâmplă făcând şugubeţ „poc”din gură , dar omul îşi făcea treaba cu

spatele spre el, fără un bunăziua sau măcar vreo tuse semnificativă , puse

tunul la locul său în colţ, stinse lumina şi ieşi în vârful picioarelor cu o

figură de lup şmecher şi mulţumit, de parcă n-ar fi fost nimeni în sală. 

Serafim  se gândi că pentru a-l pune la punct cel mai bine e să nu-l bage în 

seamă.

     În zilele ceţoase se refugia  în ghereta portarului de unde monitoriza

orice mişcare din imobil cu ajutorul unui câine mic şi lunguieţ , pe care-l

hrănea numai cu castraveţi muraţi şi ţelină, în zilele de post dându-i pe la

nas şi cu oţet...

   Din gheretă executa ieşiri bruşte de control pe timpul nopţii, acţiuni pur 

voluntare, spre binele firmei şi neretribuite, în timpul cărora se avânta pe

scările interioare ale clădirii de la etaj până la parter aplecat în faţă cu



ochii verzi şi remuşcări  intermitente blagoslovind fiecare bucăţică

feminină surprinsă în drum cu cireşe la urechi şi zâmbete lascive ,

ciupindu-le de obrăjori şi călcându-şi pe inimă cu un picior contorsionat,

necalmându-se decât lungit pe burtă în pivniţă  ţinând în gură un capăt de

furtun melancolic din care absorbea vin de smochine verzi din rezerva

şefului …

   În încăperea  de sediu al şefului  se complăcea în diferite jocuri , 

călărind cai verzi pe pereţi şi complăcându-se cu animalele mitologice de

pe basorelieful de deasupra şemineului din încăpere, cu care  se înţelegea

bine , le tăia unghiile, le ducea la teatru sau la aeroport să vadă avioanele.

Unele păreau a fi nişte femei cu coadă de maimuţă, alţii nişte centauri

dezamăgiţi cu solzi sau dragoni cu pene, - deodată printre nimfele care se

hârjoneau acolo i se păru că o vede pe nevastă-sa ceea ce era insuportabil

în acel loc, şi căutând să uite se cufundă cu pasiune în  arhive roase de

 şoareci perverşi şi documente înecăcioase…

    Intrarea în cabinetul şefului său în timpul acestor incursiuni  nu şi-o

făcea aşa, oricum , ci numai însoţit de patru fanfare simfonice

paramilitare, trei elefanţi ceramici purtând pantaloni bufanţi şi lavaliere

roşii , cocoţaţi pe platforme cu rotiţe el stând la un  pian încruntat cu o  

halebardă cenuşie şi mutră de cetaceu nervos dar şi cu roviniete albastre

ataşate la întreg atelajul care înainta pe parchet însoţit de un scrâşnet



prelung ca de utilaj comunist neuns şi ruginit, asta vinerea pentru că

marţea intra pe furiş pe gemuleţul de la bucătărie când secretara şugubeaţă

făcea gogoşi cu smântână pentru şeful în bucătăria din colţul biroului lui

dar el îşi ţinea răsuflarea şi-o ciupea ca să spunem aşa delicat devreme dar

hotărât şi brutal, mânat  de o serie de refulări ţinute în el de peste week-

end şi nu numai...

  Dar asta până-n ziua în care Pandele îşi uitase binoclul şi ciorapii de schi

în cabinet şi întorcându-se brusc îl  surprinse pe Serafim cu buzele

 ţuguiate spre secretară , timid şi cu mâinile la spate , ea reacţionând prin 

bezele suave lansate  în toate direcţiile, inclusiv spre animalele ciudate din

preajmă care păreau că se dedau cu desfătare la jocurile lor peste măsură

de deşănţate....

Atunci Şeful urlă ca din gură de şarpe de cauciuc cu dispozitiv de alarmă ,

speriindu-i groaznic şi făcându-i să bată în retragere cu spatele înainte pe

nişte cai înnaripaţi   şi  puse după ei o armată de detectivi şi o duzină de

camere de luat vederi, până când Serafim se pierdu în agricultură cu

mişcări dezordonate şi imposibil de urmărit şi de înţeles iar secretara se

mărită de trei ori şi divorţă în secret ascunzându-se la copiii ei prin munţi.

                                  Admiratorul de pe Internet

De cum am ieşit din casă mi s-a urcat un tip în spate. M-am zbătut eu dar

n-a fost chip să scap de el. Trebuia să ajung la serviciu, aşa că am plecat



cărând individul în cârcă. El nu vorbea nimic de parcă era mut. În autobuz

toată lumea se uita la mine – adică la noi – astfel că mi s-a oferit şansa să

stau în faţă, acolo unde erau rezervate locurile pentru persoane cu copii în

braţe.

„Mulţumesc, eu n-am copil în braţe !” am zis dar cineva mă împinse pe un

scaun, zicând : „În braţe sau în spate, tot trebuie să avem grijă de ei !”

Bărbatul din spatele meu îmi strângea gâtul cu picioarele. O femeie

drăguţă îi dărui o ciocolată. „Bine ca nu-i daţi şi să sugă!” am zis şi-am şi

primit imediat o palmă de la  femeia care se dovedi foarte vigilentă.

Ajuns în birou toţii colegii s-au strâns prietenoşi pe langă mine. „De ce nu

ne-ai spus că ai un băieţel aşa mare şi drăguţ ? m-a întrebat Simona. O

colegă simpatică. „Păi eu… adică el… cum să vă spun… doar în

dimineaţa asta…” „Ce te tot bâlbâi atâta ?!” interveni Irina. Tot o colegă

simpatică. „Vă ascundeţi copiii de parcă v-ar fi ruşine cu ei! Când i-aţi

făcut, v-a plăcut, nu ?” „Nu e copilul meu!” am strigat exasperat. Se facu

linişte. „Şi nici nu e copil!” am adăugat. „Dar ce e ?” întrebă Simona. „Nu

ştiu!” am zis şi m-am aşezat la calculator. Aveam de lucru.

Când să încep să lucrez omul din spatele meu (îşi pusese câte-un bocanc

de-a stânga şi de-a dreapta monitorului) se repezi la tastatură şi scrise :

„De ce nu vrei să vorbeşti cu mine, guştere?”. Mi-am răsucit capul şi l-am

întrebat : „Ce să vorbesc cu tine? Despre ce? ” „Despre orice. Despre



steme şi simboluri. Despre heraldică. Despre îngâmfare. Despre tine.” a

scris el pe ecran.

Colegii se adunaseră cu toţii în spatele nostru. „Păi nu ştiu…” am zis eu

spre el şi colegii săriră la mine. Toţi mă îndemnară să discut cu omul şi să

fiu amabil. Unii mi-au dat şi nişte pumni peste  urechi. „Fraţilor, aţi

înnebunit la cap ? Eu am treabă, acu’ vine şefu’ după lucrare. Şi ăsta stă în

spatele meu.”

„Lasă că nu stă el degeaba. Înseamnă că sunteţi prieteni, dacă nu e fiul tău.

Fii om cumsecade!”. M-am ridicat şi-am plecat, cu bărbatul în spate,

bineînţeles. La colţ mi-am cumpărat o şaorma. Am plătit şi când

vânzătorul îmi intinse bunătatea caldă, aceasta dispăru într-o clipă în gura

celui din spatele meu. „Ce faci, domle !?” i-am zis eu vânzătorului. Un

bătrânel mă bătu pe umăr. „Vezi măi că tu eşti destul de umflat ; mai lasă

şi la alţii ! ”

M-am întors în birou şi m-am concentrat la lucrarea mea, făcând

abstracţie de tot ceea ce era în jurul meu. Cel din spatele meu începu să se

joace la taste stricându-mi textul. Ne-am luptat puţin dar el a reuşit să

selecteze şi să dea delete la tot ceea ce scrisesem. Atunci m-am înfuriat, l-

am muşcat de o mână şi l-am azvârlit din spinare. Toată suflarea era

adunată cerc în jurul nostru.



Gelu, unul dintre cei mai înalţi şi solizi colegi,  se apropie de mine

ameninţător. „Ce-ai cu omu’? Nu vezi că săracu’ nu poate nici să

vorbească ? ”. Individul se adunase într-un colţ şi arunca priviri de şobolan

rănit. Dinspre el se auzi: „E rău şi îngâmfat”. „Uite că vorbeşte!” se

bucură Simona. „Şi suntem foarte apropiaţi sufleteşte” adăugă el, cu o

voce mieroasă şi spăşită.

„Sunteţi rude?” întrebă Simona. „De pe internet” zise individul chircit în

spaţiul lui, jos pe linoleum. Gelu mai făcu un pas spre mine. Cu  pumnul

în aer urlă: „De ce eşti mă rău şi îngâmfat ?”. Am ridicat un scaun şi am

vrut să-l lovesc, dar m-am oprit în ultima clipă. „Dacă se apropie vreunul

de mine, îl lovesc!” am strigat eu ţinând scaunul ridicat deasupra capului.

Colegii au fost mai mult surprinşi decât înfricoşaţi. S-au aşezat tiptil

fiecare la locul lui şi eu am putut lucra liniştit timp de vreo cinci minute,

fiindcă se termină programul. M-am îndreptat spre ieşire, răsuflând uşurat

că pot pleca acasă. Când ajunsesem afară îl aveam pe omul acela din nou

în cârca mea. Îl ajutaseră colegii şi el se fixase bine. Îl am şi acum în

spate. Tot timpul.

                          Dacă nu ai un bătrân, să-ţi cumperi !

                             

  Magazin de antichităţi. Bărbatul cu părul vopsit se opri lângă un schelet.

- Cu cât dai mulajul ăsta ? întrebă vizitatorul pe tânărul vânzător în



costum cadrilat.

- Nu e mulaj; e bunică-miu.

- Vrei să spui că e viu ?

- Întrebaţi-l ceva !

- Du-te dracu ’! spuse bătrânul.

- Văd că funcţionează ! zise bărbatul cu părul vopsit.

- E sănătos tun ! Vă interesează ?

- Îl vinzi ?

- Nu se spune aşa! Îl donez în schimbul unei mici atenţii !

- Dar e legal ?

- Azi nimic nu e legal.

- Ce ştie să facă ?

- Du-te dracu’ ! spuse bătrânul.

- E vioi ! zise vizitatorul.

- Zglobiu !

- Totuşi, nu ştiu ce-aş putea face cu el.

- Ai putea să baţi cuie.

- Şi cum să-l ţin ?

- Nu-l ţii. Îi dai sarcină.

- Înseamnă că are capul tare.

- Are. Ştie şi rugăciuni pe dinafară. Poţi să-l duci în tramvai  să-ţi



recite versete şi nu mai dai bani pe cărticelele alea ca buletinele.

- E credincios ?

- În Dumnezeu ?

- Du-te dracu’ ! spuse bătrânul.

- Te poate lămuri în multe probleme.

- Mă frământă ceva: ce e dincolo ?

- E o fabrică de mezeluri şi o şcoală de fete.

- Nu acolo; sus de tot!

- Ai putea să-l întrebi pe el, că e mai bătrân !

- Păi să vedem!

- Nu poţi să-l întrebi acum. După ce-l plăteşti. Îl iei acasă şi faci tot

ce vrei cu el.

- Ce vrei să insinuezi ?

- Că e un bătrân mişto !

- Pot să-l trimit la cursuri în locul meu ?

- Sigur. Ce cursuri ?

- De dans.

- Da. Dar vezi că-i plac dansatoarele.

- Păi la vârsta lui ? Nu-i e ruşine ?

- Nu. Plăcerea n-are vârstă.

- Dar el are. Ce exemplu dă tineretului ?



- Nu dă exemple.

- N-am nevoie sa-mi danseze. Să fie un om serios.

- Este foarte serios; nici măcar nu zâmbeşte. Odată a intrat în

Parlament cu un pistol cu apă şi-a zis că-i împuşcă pe ăia care

măcăne.

- Şi i-a împuşcat ?

- Nu.

- Înseamnă că e om bun.

- Ştie să prindă peşti !

- Dar şoareci ?

- Şi şoareci.Aşa că n-o să mai ai probleme cu mâncarea! O dată a

prins un elefant.

- Ce legătură are elefantul cu peştele ?

- Are pe scara evoluţiei; întâi a apărut peştele şi apoi elefantul.

- Asta după Darwin !

- Darwin a apărut mult mai târziu !

- Conform creaţionismului toate animalele au fost realizate simultan.

- Întâi s-a ivit omul şi p-ormă creaţionismul.

- Bătrânul are şi el un istoric ?

- Bineînţeles. Strămoşul lui din partea tatălui s-a născut într-o

mănăstire de maici. A urmat şcoala profesională din localitate şi a



devenit cizmar. Iubea caii şi vacile. S-a căsătorit şi a avut doi copii:

un băiat şi o soră. El e băiatul. A făcut şcoala primară din Văscăuţi.

Apoi a studiat medicina şi ceramica. A fost căluşar, grătaragiu,

apicultor şi contrabasist. A trăit până la adânci bătrâneţi.

- Şi mai trăieşte încă!

- Du-te dracu ’! spuse bătrânul.

- Nu înţeleg de ce îţi dai bunicu’. E totuşi din familie.

- Pentru bani de buzunar. Taică-miu nu-mi dă.

- Tatăl dumitale nu e cumva fiul lui ?

- Ba da.

- Înseamnă că părintele dumitate va rămâne orfan.

- Nu va suferi.

- Eu voi avea de câştigat !

- Sigur ! Poţi să-l faci servitorul familiei !

- Du-te dracu ’! spuse bătrânul.

- Dar va trebui să-i dau mâncare !

- Şi băutură ! spuse bătrânul.

- Înseamnă că are costuri suplimentare.

- Dar obţii şi beneficii de pe urma lui ! Nu mai spun că ai putea şi să-

l revinzi. Îl mai îngraşi un pic…

- Şi aş putea să-i pun un adaos comercial mai mare !



- Te-ai prins!

- Fii serios! Nu-l iau ca să-l vând. E ca şi cum aş face speculă!

- Mă rog, dacă te ataşezi de el !

- Dacă înjură, îl pocnesc !

- Treaba dumitale.

- Dar aş putea să-l încerc ?

- Cum  adică ?

- Să mi-l dai de probă. Trei luni. Cu un preţ corespunzător, adică mai

mic. Dacă funcţionează bine, plătesc integral. Dacă nu…

- Dacă nu, ce ?! Dumneata vrei să cumperi, sau nu ? Că mai sunt şi

alţi amatori!

- Nu văd niciunul !

- Vreau să fac pipi ! spuse bătrânul.

- Să-i dau voie ? întrebă vânzătorul.

- Dar îmi trebuie un kil de vin! zise bătrânul.

- Pentru ce ?

- Să fac lichid, spuse bătrânul.

- Dă-i omului să-şi ia necesarul!

Bărbatul cu părul vopsit îi dădu bătrânului nişte bancnote, o chiflă şi o

conservă de sardine în ulei.Beneficiarul dispăru.

- Acum trebuie să mi-l plăteşti! zise vânzătorul.



- Păi când s-o întoarce !

- Nu poţi să aştepţi aici ! Închid !

- Nu pot să plătesc o marfă pe care nu o văd!

- Înseamnă că l-ai pierdut !

- A zis că se-ntoarce !

- N-a zis!

- A spus „vreau să fac pipi” ! Asta înseamnă întotdeauna întoarcere!

- Poţi să te duci după el.

- Dar nu ştiu unde s-a dus!

- Pe mine nu mă interesează. Plăteşti sau nu ?

- Îţi dau juma’te acum şi juma’te când vine omul.

- Şi dacă nu mai vine?

- Îmi dai banii înapoi !

- Şi dacă vine, vine degeaba. Eu închid şi plec. Aşa că e mai bine să

plăteşti acum cât mai sunt aici!

- Nu e sigur că vine; n-avem nicio garanţie.

- Şi ?

- Am să-l aştept.

- Cât ? O oră, două ? Dacă nu vine toată noaptea ?

- Nu putem face astfel de presupuneri.

- Cine ne împiedică ?



- Am să pun un semn.

- Ce semn?

- O sacoşă goală. Ca la coada la carne de pe vremuri.

- Bine. Văd că eşti pasionat. Dă-mi banii.

- Nu! Dă-mi dumneata adresa şi ţi-i trimit prin poştă dacă se-ntoarce

bătrânul.

- Şi dacă nu se întoarce ?

- Nu-ţi mai dau nimic!

- Dumneata vrei să cumperi, sau nu ?

- Vreau !

- Şi ce faci ? Că nu mai am timp! Ori pleci, ori plăteşti !

- La revedere!

- La revedere! Pleci  ?

- Nu. Mai stau pe aici...

                 Nu da vrabia din mână pe cioara de pe gard
Frunze veştede înăbuşeau paşii mărunţi ai omului cu pălărie neagră. De  la
celălalt capăt al străzii se apropia, cu multă precauţie, omul cu vrabia.
-   O vindeţi ?  Nu vă supăraţi, spuse cel cu pălărie.
-   O plimb, nu mă supăr. Dar de ce întrebaţi ?
-  De vrăbiuţă!
-  Într-adevăr, e vrabia mea. Omul o mângîie cu afecţiune.
-  Cam ce vîrstă are ? Dacă, bineînţeles, nu sunt  prea indiscret.
-  E majoră. Dar dumneavoastră ?
-  Eu merg în continuare pe 2011 spre 2012.
-  Drum bun !



-  Mulţumesc ! O ţineţi în captivitate ?
-  Are camera ei !
-  Şi dumneavoastră unde mai staţi ?
-  Colţ cu Piaţa Mare vizavi de statuia lui I.C. Cuza.
-  Mănâncă lapte ?
-   Cine?! A, nu, domnule, laptele îl bea fiică-mea. De ce vă interesează ?
-  Iubesc frumosul. Şi eu am o cioară !
-  Şi unde este ? O aveţi asupra dumneavoastră ?
-  Nu. O ţin în libertate deplină. Momentan e pe gard.
-  A, da, o văd. Ce  neagră e !
-  Parcă a dumneavoastră e mai albă ! De fapt nu culoarea contează‚  ci
caracterul ! Imi place, ce mai‚ o cumpăr!
-  Ce vă face să credeţi ?!
-  Mi-a spus nevasta azi dimineaţă: „Gogonel, dragă, mai cumpără şi tu
ceva păsări, că m-am săturat de gogonelile tale !“
-  Şi?
-  Cât ceri pe ea ?
-  N-o vând, e amintire de 1a soacră- mea.
-  Iţi dau o sută pe ea .
-  Şi eu ce mă fac fără soacră ?
-  Treaba dumitale. Vorbeam de pasăre. Cât valorează ?
-  N-are importanţă.
    Cioara elimină câteva sunete răguşite, le întoarse spatele şi-şi luă
zborul, dar reveni după scurt timp pe acelaşi loc de pe gard.
-   E dresată ? întrebă omul cu vrabia.
-   Bineînţeles. Mănâncă numai când îi dau eu. In rest se descurcă singură.
-   Şi cum aţi reuşit ?
-   Prin telepatie.
-   Cred că i-ar plăcea nevesti-mii. E înnebunită după aşa ceva…
-   E cocoş !
-   Cum să fie cioara cocoş ?!
-   Păi am surprins-o peste… mă-nţelegeţi…
-   Vreţi să spuneţi că e mascul ?
-   Da! Şi cocoşii sunt norocoşi. Au soaţe blonde.
-   D-alea cu multe genţi !
 -  Exact !



 -  Se omoară nevastă-mea după ele ! Uite ce e‚  omule. Hai să facem o
afacere. Eu îţi dau vrabia mea şi dumneata îmi înmânezi pasărea dumitale.
 -  Parcă spuneai că n-o vinzi !
-   Nici n-o vând; o dau la schimb !
-   Bine, dar eu ce mă fac fără cioară ?
-   Te obişnuieşti şi cu vrabia că-l  simte pe omul care-o iubeşte şi-o
hrăneşte !
-   Inteligent animal, spuse bărbatul bătându-l încântat pe umăr pe celălalt.
-   Bine!  Uite-ţi vrabia.
-   Ai şi instrucţiuni 1a ea ?
-   Nu‚  dar e simplu. Dimineaţa o cană cu ceai, biscuiţi şi puţin rom. Apoi

o cafea tare şi fără zahăr. Prînzul la 2:30 fix- nu mai târziu, că devine

nervoasă. După-amiază somn, trei-patru ore.  Seara îi dai drumul la club. 

Dar să fii atent să nu se-ntoarcă târziu că începe să viseze mălai.

-   Înţeleg.Totuşi e cam complicat. Cu cioara era mai simplu… Da’ acum

gata. Ei, să fie cu noroc. Bate balma!

   Omul care agonisise vrabia se-ndreptă spre sud, iar celălalt spre gard. Se

apropie de cioară şoptindu-i vorbe dulci, dar când să pună mîna pe ea

pasărea îşi luă zborul. Incitat, omul sări gardul alergând printr-o plantaţie

de căpşuni privind mereu în sus până când se trezi într-o pivniţă.

 „ Scuzaţi” spuse el, ieşind afară şi alergând mai departe. Cioara zbură cât

zbură, apoi se opri pe un gard. Şi anume pe acelaşi loc ca la început.

    De la celălalt capăt al străzii se apropia prudent omul cu vrabia. Pasărea

mergea ţanţoşă alături, cu o îngâmfare ca de curcan. Se opriră lângă gard

şi omul îi dădu să mănânce nişte boabe dintr-o pungă de hârtie maronie.



Boabele erau foarte mari, cam cât o minge de tenis. Cel cu cioara privi

uluit. Vrabia crescuse foarte mult. Era aproape cât o găină.  Se putea

mânca din ea o săptămână întreagă: ciorbică, fripturică, aripioare în aspic,

pulpe la cuptor, creier pane, ficăţei la tavă etc.

-  O vindeţi? Nu vă supăraţi, zise cel cu cioara, salivând.

Cel cu vrabia nu-i răspunse. Merse mai departe pe drum, însoţit de

dodoloaţa înaripată.

Cioara scoase un ţipăt îndurerat de pe gardul său.                                     
 
 

 
 
 
 


	Razelm se hotărî să se pregătescă serios de cucerirea fetei (şi a tatălui ei) încuindu-se în cameră şi încordându-se din toate puterile , cu o sutană neagră pe el, o bicicletă , trei pachete de unt rânced şi două maimuţe albastre pictate pe peretele dinspre sud. Dar într-o zi când ieşise să-şi cumpere ţigări, găsi la întoarcere uşa sigilată fiindcă nu plătise chiria şi nici impozitul pe venitul global.Nu se mai dusese nici la serviciu – nu le putea face pe toate – aşa că se trânti frânt de oboseală pe nişte baloţi de paie dintr-o remorcă de tractor şi adormi.
	Se trezi în pielea unei fiinţe păroase şi musculoase căutând din priviri în toate părţile fără rost. Locul era o poiană de la poalele muntelui, cu copaci şi tufişuri din loc în loc şi o iarbă minunată,de-ţi venea s-o mănânci.şi pentru că tot îi era foame înghiţi cu nesaţ câteva smocuri verzi, după care se duse la râul din apropiere să-şi potolească setea. Dar asta nu era tot, fiindcă îi era şi somn. Nu avea însă unde să se culce. Plecă grăbit ( să nu-i treacă somnul ) în pădurea din apropiere şi alese nişte buşteni căzuţi de aceiaşi mărime pe care îi legă unul de altul cu nişte liane astfel încât făcu nişte pereţi, fără nimic deasupra în interiorul cărora se culcă grăbit fiindcă mai avea doar puţin somn. Razelm se trezi şi vru să pregătească masa. Dar nu ştia care masă să o pregătescă, pe cea de seară , de noapte sau de dimineaţă. Şi nu avea nici faţă de masă. Faţa lui era ca de ceară. Era încurcat peste măsură şi-i lipsea şi nevasta care să-l îndrume sau măcar să măture pe jos. De fap

