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1) Povestea adevărată numărul unu 

Într-o şcoală, o sală de clasă cu peste cincizeci de elevi, toţi în uniforme. 

Fetele în bluze albastre şi bleu, părul împletit în codiţe cu funde albe sau bleu şi 

cordeluţe albe pe cap, băieţii în costume albastru închis, încheiaţi până în gât, gulerele 

cămăşilor albe abia ivindu-se, toţi tunşi foarte milităreşte, unii la piele. Sunt mari, 

aproape adolescenţi, unora le mijesc mustăţile, iar fetele au sânii înmuguriţi. În bănci 

sunt aşezaţi : fată, băiat, fată, băiat; ei în dreapta, cum priveşti de la catedră, ele în 

stânga. Pe la mijlocul clasei, unul mai pirpiriu, blond spălăcit, cu ochi nefiresc de 

albaştri, slab şi înalt, pe nume Toadre Andronache. Profesorul de limba română, Ioan-

Gheorghe, se plimbă printre bănci, vorbindu-le. Copiii îl ascultă concentraţi, ca în 

transă. Profesorul gesticulează ca un actor; o mare însufleţire se degajă din atitudinea 

lui. Le spune poveşti. Se uită în ochii fiecăruia în parte, oprindu-se în dreptul băncilor, 

preţ de câteva clipe, atât cât dureză o propoziţie sau o frază,  şi se adresează, la 

singular, elevului în dreptul căruia se află în momentul acela, ca şi când ar povesti 

numai şi numai pentru el, improvizând în funcţie de cel ce-i stă în faţă. 

  

„Colonia se deplasează. Treisutepatruzecişitrei de suflete, cam atâţia sunt. 

Mulţi bătrâni, un sfert dintre ei bărbaţi tineri, restul, femei şi plozi. Fete tinere. Băieţii 

sunt de-acum flăcăi, înainte de vreme. Cai, vaci, oi; multe, multe oi. Se deplasează în 

linişte, oameni şi animale. În urma lor, praful. În dreapta şi  stânga merg turmele, în 

grupuri mici (comune), cum şi câte le are cine le are. Nici nu-i aşa cald. Trecut de 

miezul zilei. Soarele. 

Se duc cu toţii spre el, spre soare, după el. Aşa s-a hotărât. Linişte! Nimeni nu 

vorbeşte. De fapt, nu au voie să vorbească. Şi nici să se uite în urmă. Interzis! Nimeni 

nu are voie să privească înapoi până nu apune soarele. Aşa! După ce apune, oricum nu 

se mai vede nimic – se pot uita. 
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Zece, unsprezece căruţe, unele trase de două perechi de cai, stau în apropiere, 

în fruntea mulţimii. Nepractic, dar praful ridicat de ele se lasă înapoi, spre grosul 

gloatei, sufocând-o. Coviltire multicolore înveselesc oarecum priveliştea sumbră, 

aspră, secetoasă. Şi s-a aşternut o linişte! Ca atunci, în vremurile când nu se 

inventaseră cuvintele. 

E o dare înapoi. De aceea nu au voie  să vorbească unii cu alţii. N-aş fi vrut s-o 

spun chiar acum, dar mi-e teamă să nu uit, să mă iau cu altele, e bine să strecor 

această informaţie chiar de la început. Aşa a hotărât Goran : nimeni să nu vorbească 

(cu nimeni).  

Cine este el? Vrei şi tu să afli. Să-ţi răspund : Goran e şamanul sau preotul, şi 

acesta este numele lui. Dar cei din familie îi zic Gorică şi poate că şi noi ar trebui să-i 

zicem aşa, dar asta mai târziu, după ce ne familiarizăm. El e şeful : cel care-a învins 

moartea, murind; trezindu-se din morţi. Ştiu! Ştiu ce vrei să zici. Da, da : o moarte 

clinică. Nu eu trebuie să vă spun dacă e unul şi acelaşi lucru. Multe zile şi mai multe 

nopţi. Atâta a stat el fără de răsuflare. Şi-a înviat! Şi şi-a revenit. De-atunci e singurul 

abilitat, singurul care are voie să asculte de lumea de dincolo, ş-apoi s-aline, să 

prevadă, să oficieze ceremonialul, ritualul; slujba, slujirea. Adunarea a hotărât asta. 

Sfatul, obştea, bătrânii satului, înţelepţii. Raiul! 

Şi-a povestit Goran cum a fost ridicat în înaltul ceriului, aşezat pe nourii 

văzduhului – vălătuci, vălătuci de alb. Acolo a fost desfăcut de pe oasele trupului, 

dezasamblat, mai modern zis, dezosat – zici tu. Toate mădularele, toţi rărunchii, din 

toate balamalele. L-au jupuit mai întâi de piele (i-a fost pusă pe-o culme, la-ntins), 

carnea, fâşii, fâşii, stivuite frumos alăturea, de-a stânga şi de-a dreapta lui. I-au luat 

apoi oasele şi le-au fiert într-un cazan de aur, povestea el, într-o fiertură adunată de pe 

la toţi moşii şi strămoşii : ceea ce poate fi interpretat a fi regretele lor (umorile), 

neîmplinirile – spun eu. Trei zile şi trei nopţi au fiert oasele acolo,   de-au ieşit mai 

albe decât albul şi mai de fier decât fierul; şi le-au pus la loc, l-au făcut din nou, ca 

nou, dar înmiit mai puternic, însutit mai rezistent – înţelept. O coastă însă nu i-au mai 

găsit-o, s-a pierdut sau cineva a furat-o. Se minunau oamenii când erau puşi să simtă 

cu degetele golul lăsat de osul lipsă, se trăgeau câţiva paşi înapoi, copleşiţi de uimire, 

bolborosind neînţeles. Întradevăr, lipsea o vertebră. Iată, aici, omul! Iartă iluziunea… 

Omul ce conduce caravana. El stă în frunte, dar călăreşte umil un măgar. Asta 

pentru că nu măsoară mai mult de un metru jumate şi îi e frică să stea prea sus pe un 

cal adevărat. El, ca să fie aprobat, zice că e mai practic aşa : că cei mici să încalece pe 
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cai mici şi cei mari, pe cai mari. De fapt, mult mai târziu, se va descoperi, m-am 

convins şi de asta, omul făcea parte dintr-o sectă : asinologilor. Doctrina acestui grup 

religios se pierde în negura timpului. Din păcate, prea ermetică pentru a lăsa să se 

scurgă informaţii către profani. Asinul, cel mai umil, mai rezistent (supravieţueşte fără 

hrană şi apă sau mâncând doar mărăcini săptămâni întregi), mai insignifiant animal 

domestic, pe seama căruia au circulat  nenumărate anecdote. Se spune că Iisus a făcut 

şi El parte din sectă, dar eu cred că nu e vorba decât de o revendicare ulterioară. Asta 

pentru că a intrat în Ierusalim călare pe un asin, dar şi pentru că le-a îndurat pe toate 

ca unul dintre ei.  

Trei ani! De trei ani nicio femeie n-a mai născut un copil viu. Dacă femeia 

ajungea la soroc, copilul se năştea mort. Să n-o mai lungim : mureau copiii nenăscuţi. 

Nu mai exista în tot satul niciun prunc, nici măcar un singur sugar. Se stingea neamul. 

Aici se cuvine să deschid o paranteză. 

În zilele noastre, că s-au făcut săpături, adică cercetări arheologice, plus 

analize de laborator, s-a ajuns la concluzia că a fost vorba de intoxicaţii cu plumb. 

Începuseră fierarii să întrebuinţeze acest metal : făceau din el vase, tacâmuri, chiar şi 

jucării pentru copii – s-au descoperit şi din astea –, e vorba, de fapt, de un aliaj în care 

mai intrau cositorul şi arama, însă plumbul se găsea într-o concentraţie mare.  

Atunci înţelepţii satului au făcut sfat. Câteva zile la rând au ţinut întruniri. 

Prima dată, unul a propus ca toate femeile să stea cu sânii dezgoliţi tot timpul, altul, că 

trebuie sacrificaţi toţi mieii care vor fi fătaţi. Au făcut toate astea, dar nicio schimbare. 

Mureau nenăscuţii copii. S-au mai adunat şi-a zecea oară, şi-a unsprezecea. Şi tot n-au 

ajuns la vreun răspuns. Şi n-a mai avut niciunul curajul să propună altceva. S-a recurs 

la o ultimă soluţie : unul dintre ei să plece în pustie, să stea o vreme singur acolo, 

postind şi nepunând geană pe geană. Ziceau ei că de aia nu li se arată vreun înţeles, 

satul e spurcat, cum să mai vadă limpede vreunul? Dumnezeu Îşi întorsese faţa de la 

ei! 

Şi cine altcineva să plece dacă nu Goran? Cel mai tânăr, cel mai puternic, mai 

neîntinat. Pentru că, am uitat să spun – uite cum uit! –, Goran nu era şi nu fusese 

însurat, nici îndrăgostit, – îl prinseră vremurile prea tânăr pentru drăgosteală. Vremuri 

tulburi. Vezi bine. 

Goran ştia din revelaţii (să-mi aduci aminte să-ţi spun care este etimologia 

cuvântului revela, revelaţie) ce-nseamnă să lupţi în pustie cu răul, avusese presimţiri, i 
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se arătase negura unei cumplite bătălii, dar ce putea să i se întâmple mai rău decât să-i 

fie carnea desfăcută de pe ciolane, iar ciolanele fierte?! 

L-a petrecut toată suflarea satului până dincolo de hotar şi-au rămas să-l 

aştepte acolo. Fără merinde, înconjuraţi de focuri de purificare. 

S-a întors odată cu răsăritul unei dimineţi înroşite de-atâta soare. Astrul se 

ridică odată cu ivirea bărbatului după linia orizontului, din pricina asta, nu-l zăriseră 

decât atunci când era foarte aproape. Semn bun, a zis o femeie. Taci, i-a răspuns 

imediat un înţelept, prevestind interdicţia ce avea să urmeze. 

Aşteptau cu toţii să-l vadă cumplit de slab, zdrenţuit, hămesit de foame, uscat 

de sete; se-nghesuiau să-i vadă urmele lacrimilor de sânge de pe obrazul stafidit, 

buzele supte şi învineţite de-atâtea încercări şi muşcături, palmele crăpate şi pumnii 

deformaţi de-atâtea lovituri, unghiile însângerate, dar nimic din toate acestea la el, 

arăta aşa cum era când plecase, niciun singur semn lăsat de cumplita bătălie dată în 

pustie nu se vedea în înfăţişarea lui. Unii erau dezamăgiţi : prea puţine însemne! 

S-a întors păşind cu paşi mici, invizibili (unii ziceau că merge în vârful 

picioarelor, altora li s-a năzărit c-ar fi levitând imperceptibil), făcând în zadar semnul 

acela, cu degetul pe buze, ce îndemna la linişte. Şi n-a fost nevoie decât să le 

povestească un vis pe care îl avusese cu ochii deschişi, în stare de semitrezie. Desigur, 

atunci, ca şi-acum de fapt, nu chiar toţi  credeau în vise, transe şi catalepsii. Mai 

degrabă femeile; ele credeau. Acum nu e tot aşa? 

I s-a arătat în vis adevărata lui ţară, adică ţara lor, tărâmul de demult părăsit, de 

veacuri întregi, de către strămoşii lui ajunşi exact în aceeaşi situaţie ca şi ei acum 

(disoluţie). Nu se mai năştea niciun copil. A hotărât atuncea că trebuie să plece de-

acolo, căci pământul pe care călcau îl blestemase cineva, cumva. Dar, spre deosebire 

de-acum, ei au pornit spre Răsărit; lui i s-a arătat acum să pornească spre Apus : acolo 

se aflau pământurile stră-, stră-, străbunilor lui; trebuia să se întoarcă, neapărat. 

Blestemul ce pogorâse peste şase generaţii întregi se împlinise. Practic şi magic ei se 

găseau la pragul de-acum douăsprezece veacuri (dacă o generaţie măsoară cincizeci 

de ani). Şi dacă, spiritual, nu se aflau pe aceeaşi linie, cum  puteau fi în mod fizic 

contemporani cu ei înşişi?! De aici, nenaşterile, neputinţa de-a mai zămisli carne şi 

sânge. 

Câţiva bărbaţi mai tineri începuseră să şuşotească : E nebun, a înnebunit, de 

aia nu are niciun semn pe trup! Unde-s însemnele jertfelnice? Minte! Şi, cum 

înţelepţii îşi plecau urechea la visurile poporului, unii clătinau, şi ei, din cap, a 
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îndoială. Un rău nu poate fi vindecat printr-un rău asemenea, nu? Să se întoarcă!? Nu! 

O neghiobie! 

Moş Mătran, cel mai bătrân dintre ei, nu mai vedea şi nici n-auzea prea bine. 

Însă îşi făcuse, dintr-o tulpină de cucută pe care alipise nişte pâlnii din căstane 

(dovlecei sălbatici, nu castane din alea pe care le ştii tu!), un aparat de captat sunetele, 

pe care-l muta anevoie spre gura vorbitorului. Era de mult senil, dar se pare că acum 

se afla într-o criză de luciditate, pentru că a zis : Seminţele alea, când le sameni, nu 

încolţesc? Şi, când cresc, nu rodesc? De ce?! Nu ca să devină, la loc, seminţe? Câtă 

logică! Ce înţelepciune! Nu mai conteneau înţelepţii Raiului să se mire. Cine n-are 

bătrân să şi-l cumpere! – de-atunci datează zicala asta. Raiul, da, aşa se chema grupul 

de bătrâni, de înţelepţi, de iniţiaţi care luau deciziile cele mai importante pentru 

comunitate (iacătă, folosesc şi eu limba de lemn); că doar nu vor fi vorbit chiar în 

limba noastră de-acum; şi erau întotdeauna în număr impar : şapte, nouă, unsprezece. 

Că ziceau ei că întregul îl desăvârseşte totdeauna Dumnezeu, domnul Zeu, ei nu 

trebuie decât să facă, în mic, Creaţia Lui. Dar asta e o altă poveste.  

Şi-a continuat Goran, prinzând curaj când a văzut că-l credeau, şi le-a spus că 

reîntoarcerea asta nu trebuie să se facă aşa, în dorul lelii. Mai întâi : să nu se uite 

nimeni îndărăt, că, dacă te-ai uitat, însemnează c-ai uitat ceva acolo (observă, te rog, 

jocul de cuvinte : uitat, uitătură! Ei, ce zici!?); şi în al doilea rând : să nu vorbească 

nimeni, că răul, în starea asta în care se află ei, pătrunde în lume prin vorbe şi, dacă 

tac cu toţii, e ca şi când i-ai închide celui rău poarta (sau uşa) în nas, să nu aibă pe 

unde intra.  

Altfel spus şi în completare, regresul trebuie să compună un ritual, dacă nu, 

vor lua cu ei părţi dintr-un prezent imposibil de regenerat. Şi au făcut recensământul, 

ca nu care cumva să rămână vreunul pe-acolo sau să se rătăcească pe drumuri. 

Treisutepatruzecişitrei de suflete călătoresc în tăcere spre Miazănoapte. E un 

tablou cuceritor, aşa, în tăcerea lor, sunt cu toţii tare frumoşi. Mai ales fetele, parcă 

luminează. 

De şapte zile. Iată, e o săptămână încheiată de când s-au pornit. Şi Goran 

începe să se neliniştească. Proviziile erau pe terminate, oamenii obosiţi să tot tacă şi 

din ce în ce mai ispitiţi să întoarne capul (Torna, torna, fratre!). Şi dacă unul dintre ei 

o va face, la ce bun toată tevatura!? Aşa, cuprins de nelinişti şi sumbre presimţiri, se 

tot ridica în scările măgăruşului, ducea mâna streaşină la frunte scrutând zarea şi 

încercând să recunoască locul ce i se arătase în acea revelaţie.  
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Era şi de aşteptat. Safra a întors capul după fata de care era îndrăgostit. 

Aceasta rămăsese doar cu puţin mai în urmă, doi, trei paşi. N-a mai putut îndura, 

sărmanul. Trebuia s-o vadă. Nici nu şi-a dat seama, a făcut-o aproape instinctiv. 

Abia trecut de optsprezece ani, suferind de lingoare, Safra se întoarce! – iată 

un titlu de film. Şi nici nu trecuse bine de miezul zilei. Măcar de-ar fi fost mai spre 

amurg. 

Cu o seară înainte, îi făcuseră babele cu baligă de cal. Văzuseră ele 

frământarea băiatului, dar pesemne că n-a fost destul. La lumina lunii, aproape 

despuiat, l-au silit să stea cu nasul într-o baligă proaspătă, în timp ce ele îşi lălăiau 

descântecul. Un fel de lamentaţie, mai degrabă, o ponegreală pe seama fetei. Nu, nu 

ştiau ele de Eros, nu te arunca aşa. Parcă-i ziceau : Uite, Safra, toate pe care le vezi şi 

le simţi sfârşesc ca baliga asta transformată. 

Dar cine să creadă una ca asta! Că pe el îl ardea în coşul pieptului, i se 

înmuiau picioarele ca şi ceara încălzită, nu mai vedea nimic, era ca într-o ceaţă deasă, 

pierdut, uitat, dar mai ales rătăcit şi refuzat. Dacă se îndepărta de el cu un singur pas, 

se simţea numaidecât singur. Era să zic că se simţea dezosat, dar am mai folosit 

termenul acesta. 

Fata : nu-i ştiu numele, dar nici nu importă. Nici prea frumoasă, nici urâtă, dar 

fecioară, şi aici stătea toată vraja. Părul ce era de ea!; în părul ei s-a prins Safra. 

Aninat, ca într-o pânză de păianjen, sufletul lui. Ce culoare, părul? Cum altfel decât 

negru. Negru şi lung. Catran. Smoală caldă. Funingine veche. Ca o coamă de cal. Ce 

înşelătorie! Încadra cu smerenie un chip alb cum e caşul. Iar ochii ei scrutau aşa de 

departe, că vedea Safra prin ei pământurile stră-, stră-, străbunilor săi. Dar mai ales 

mâinile cu degetele (ochii cu sprâncenele – te-am auzit cum ai zis!). Greşeşti! Cu ce 

să le compar? Un fetiş exemplar. Te-am prins în năvodul existenţei mele, eşti 

confiscat. Cu toate astea, nimic diabolic, cu siguranţă nu. Ca majoritatea femeilor din 

stepă, măruntă. Să n-o doboare vântul. Când stătea ghemuită, pe vine, părul ei, 

desfăcut, aproape că o acoperea cu totul. Cu sânii abia încolţiţi (i-a văzut în toate 

zilele acelea când hotărâseră înţelepţii ca aşa să stea toate femeile), fără să însemne 

mare lucru pentru el, îi sublinia şi mai mult tăria de caracter, rezistenţa aproape 

bărbătoasă, cu toate că Safra simţea o nevoie năvalnică s-o ocrotească. O psihologie 

aplicată invers, într-un mod aproape insidios, iartă-mi exprimarea pretenţioasă. 
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N-o mai văzuse în stânga lui, şi a întors capul. Din clipa aceea toate s-au aflat 

în timp, adică în prezent. Să fim bine înţeleşi : a fost îndemnat să se în-toarne, nu 

ispitit. 

Goran a ştiut atunci. I s-a făcut semn. Gata! Aici facă-se locul lor. În zadar să 

mai caute. Aici este Apusul, adică pământurile strămoşilor. Astfel că a decretat 

ritualic, la fel ca strămoşii odinioară, însemnând cu degetele prin iarbă şi ţărână, 

centrul lumii lor – noi îi zicem acum vatră, dar ţară e mult mai corect să-i spui. 

Treisutepatruzecişitrei de suflete purced să zidească o ţară, una numai a lor. Li 

s-a făcut semn că venise timpul. De vreme ce se sfârşise exilul şi femeile nu mai 

puteau zămisli, erau gata să-şi clădească o ţară.” 

 

Clopoţelul sunase de mult timp, dar nu l-a auzit nimeni ori n-au ţinut seama de 

el. Profesorul Ioan-Gheorghe, transfigurat, dar deloc obosit, proaspăt, vesel şi plin de 

mulţumire, îi anunţă că povestea s-a terminat, dar or să urmeze şi altele, să nu fie 

trişti, poveşti sunt cât e lumea. Elevilor nu le vine să creadă, fiindcă liniştea ascultării 

se mai păstrează câteva secunde de parcă ar aştepta continuarea. Profesorul le mai 

spune o dată că povestea s-a încheiat, le-o repetă. Apoi ia catalogul de pe catedră şi se 

îndreaptă spre uşă. Copiii abia atunci se ridică în picioare ca la o comandă şi spun în 

cor, ,,bună ziua”! Singurul care nu s-a ridicat şi n-a zis nimic, un copil pirpiriu dintr-o 

bancă de pe la mijlocul clasei, Toadre Andronache. 

 

 

 

2) Salt în timp 

Peste câteva decenii, Toadre Andronache, acum bărbat în toată firea, de data 

asta numai el singur, stă de vorbă cu acelaşi profesor Ioan-Gheorghe. Acesta din urmă 

se apleacă teatral, dar cu mare agilitate, sprinten, dar cu gravitate, una aproape 

comică, să traseze un cerc în ţărâna din jurul lui. În această imagine el era centrul 

lumii, buricul pământului – L'ombelico del mondo! Se ridică apoi, ţinând câteva fire 

de iarbă între degete, între arătător şi inelar – un smoc – pe care le-a cules de pe lângă 

linia trasată. Îi povesteşte! 

 

„Uite aici la ce spun eu, am fost în Israel, să ştii, am fost acolo chiar vara 

trecută. Au dreptate cei care spun că pământurile Israelului înverzesc, renasc, exact ca 
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pasărea Phoenix, din cenuşă, din deşert – în cazul ăsta; chiar aşa se întâmplă, cum stă 

scris la Profeţi. Dar iarba de-acolo nu arată deloc ca iarba asta a noastră. Ia uită-te aici, 

asta e o iarbă adevărată – aici! Aia de-acolo parcă ar fi artificială, exact aşa cum îţi 

zic, e prea îngrijită, cultivată, bibilită, sulemenită şi aşa mai departe. E ca şi când tot 

ceea ce se înfăptuieşte aici, acolo se împlineşte. Ştii cum interpretez eu toată chestia 

asta? Ascultă-mă, te rog. E frumos să vezi un landscape impecabil, gazonul englezesc 

de pildă; un verde fără de pete, tufişuri iluminate; boscheţi altoiţi. La urma urmei, e 

vorba de o pădure fără uscături, dar chiar ai văzut pădure fără uscături?! Unde să 

existe aşa ceva în mod natural?! Nu e fals? Să-ţi spun eu : e prea multă lucrare; un 

ceva artificial. Şi asta nu mai înseamnă deloc natură, nu mai e nimic natural. Dacă aici 

se întâmplă naturalul, în România, acolo e ca şi când ai elimina suferinţa, sau ai 

respinge-o, ceea ce e un fals, pentru că prima condiţie a naşterii este durerea, adică 

chiar suferinţa. Ştii de ce m-am dus în Israel? Aveam eu nişte semne, îmi spunea mie 

cineva sau ceva să mă duc să văd : toate câte se întâmplă aici, acolo se împlinesc. 

Cum adică? E simplu : suferinţa de aici, acolo se răscumpără. Uite, ca să înţelegi, îţi 

zic pe limba ta : dacă noi ne-am apuca să construim aici, acolo s-ar dărâma; dacă noi 

am fi fericiţi aici, acolo nefericirea s-ar adânci; dacă noi am câştiga aici, acolo ei ar 

pierde; dacă noi am pleca de aici, acolo îi vor invada alţi oameni, care vor cu totul 

altceva. E ca în vasele alea comunicante : tot ceea ce noi suferim aici, acolo se 

împlineşte. Se întâmplă invers. Cu alte cuvinte, suntem condamnaţi la nefericire şi 

tocmai din cauza asta noi suntem extraordinari de fericiţi, dar fără să ştim asta. Încă o 

dată, mă repet : lupta e a noastră şi victoria e a lor! Dar nu ai tu cum să înţelegi asta, 

poate mai târziu.” 

 

Ioan-Gheorghe este profesor de limba şi literatura română. Şi, ca orice 

involvat, implicat în litere, e foarte ataşat de locuri şi oameni, de patrie. Născut la ţară, 

într-un loc uitat de lume – sau de timp –, întreaga viaţă şi-a tot căutat rădăcinile, cu 

planul de-a scrie o monografie a satului. Nu ştia că asta reprezintă exact ceea ce 

strămoşii lui respinseseră cu îndârjire, anume să nu rămână în lumea aceasta, să iasă 

din istorie. Însetat de trecut – nişte urme lăsate în timp – ca un speolog care tot caută 

semne de viaţă sub pământ, le-a tot căutat urmele. Cum documentele lipseau, şi-a 

alcătuit o poveste întemeiată pe spusele bătrânilor şi ale babelor guralive, pe basme 

sau bazne – dacă vrei să persiflăm acum. 
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Aflat pe terenul de sport, neîngrijit, al satului de câtva timp, sprijinindu-se într-

o sapă, sapa ancestrală a ţăranului român, pe care o tot muta din stânga în dreapta şi 

invers, conversa cu Toadre Andronache. 

Coada sapei este strâmbă, cioplită ca „din topor”, noduroasă, dar lustruită de 

palme de zici că-i dată cu lac; fierul lamei s-a subţiat de cât de mult a fost ascuţită; 

lucios cum e inoxul veritabil către tăiş de-atâta ţărână scormonită. Pesemne o 

moştenire. 

Soarele căta spre asfinţit, roşietic, obosit de-acum. Gâze de toate mărimile 

ieşiseră de pe unde se adăpostiseră de arşiţă şi bâzâiau frenetic în razele piezişe ale 

astrului, într-o veselie sâcâitoare mai ales pentru oameni. Un aer tare, curat; o linişte 

decuseară; un stol de porumbei se rotea prin aer, iar fâlfâitul lor se aude de departe – 

atâta e de linişte; o pace rurală greu de prins în cuvinte, o pace de care unii se 

înspăimântă. 

  

„Şi ştii tu unde s-au aşezat mai întâi strămoşii tăi? Ai noştri? Uite acolo, 

dincolo de dealul Pâhneştilor, în partea cealaltă a satului, spre Arsura. Aici nu era 

decât pădure, o pădure imensă. De fapt, cât vedeai cu ochii, doar pădure era. Codru – 

cum se zicea pe-atunci. Mai în jos, spre Valea lui Ivan, era o troiţă la care se opreau 

ciobanii în transhumanţă spre Lunca Prutului unde iernau, o troiţă pe care o tot 

reparau, îmbunătăţind-o, înfrumuseţând-o de fapt, ori de câte ori treceau pe acolo. 

Când se întâmpla şi năvăleau tătarii, hunii ori alţi turci, toată suflarea satului luau în 

mare grabă animalele şi ce era mai de valoare şi se ascundeau în pădure. Aşa, o dată, 

de o sută de ori,  unii nici că s-au mai întors; şi-au făcut bordeie pe-aici, pe locul unde 

ne aflăm noi acum, pe unde călcăm. Încet, încet, satul s-a mutat cu totul în pădure. 

De-atunci, codrul frate cu românul, probabil. 

Dar, încetul cu încetul, pădurea s-a mistuit devorată, pusă pe foc, arsă, tăiată, 

consumată, şi-au ieşit oamenii, vrând-nevrând, la lumină, frecându-se la ochi, orbiţi 

de soarele prea puternic; o prea multă lumină; în câmp deschis, acolo unde puteau fi 

văzuţi de foarte departe, asta după ce şi-au consumat toate resursele. Abia atunci s-au 

gândit să-şi construiască nişte adăposturi adevărate, la suprafaţă, când au gătat 

lemnele. Aşa au ieşit ei în Lume. Parafrazându-l pe Cioran, spun că au stat aşa, prin 

bordeie şi pe sub pământuri, vreo două mii de ani, ceea ce ar fi imposibil, nu? 

Nemaigăsind lemne, au trebuit să-şi facă adăposturile din pământ, din chirpici; nu mai 

găseau material lemnos. Cum sună expresia asta!” 
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La apus se află dealul Lohanului, la răsărit dealul Duzii, în sus e Pâhneştiul, 

iar la miazăzi e Valea lui Ivan. După Dealul Duzii, la vale, o pădure de salcâmi pe 

care oamenii o numesc La Puieţi. Un fir de apă, de-o murdărie organică, şerpuieşte 

printre curţi. Nu are nume, e apa nenumită, nimeni nu s-a gândit că ar trebui să i se 

spună cumva, însă cei mai mulţi îi zic, generic, Râpa – La Râpă! Cu toate că, în cea 

mai mare parte a anului, pârâul e aproape secat, albia e destul de adâncă, semn că 

apele veneau odată mai mari. E o dovadă a Potopului, zice adesea profesorul Ioan-

Gheorghe. E o rană a pământului. 

Tot în şabloane vorbind, el e prima generaţie în pantofi, ceea ce vrea să 

însemne că e primul din neamul lui care a terminat o şcoală, o facultate. Şi nu a 

părăsit satul decât pe perioada studiilor, la Iaşi, atât. Nu punem la socoteală vizitele şi 

călătoriile.  

El nu s-a gândit niciodată s-o facă, adică să plece, cu toate că a fost invitat de-

atâtea ori. Şi este tipul de reproş pe care i-l face adesea nevastă-sa. I s-a oferit până şi 

conducerea inspectoratului şcolar judeţean, ceea ce era mult, dar el, a făcut atunci un 

mic compromis şi, ca să nu fie nevoit să stea prea mult timp plecat, a acceptat doar un 

post de inspector.  

Se trezeşte în fiecare dimineaţă foarte devreme, pe la  patru, şi, până pe la opt, 

scrie. Nu doarme decât patru-cinci ore pe noapte, nu poate, şi asta fără niciun fel de 

exerciţiu, fără antrenament. Poate că e vorba de insomnii. El spune însă că nu mai are 

timp, că trebuie să-şi termine opera, să-şi scrie cărţile. Are câteva publicate. Toată 

lumea ştie de ele, dar nimeni din sat nu le-a citit. Poate vreo doi-trei. Nu au timp, se 

disculpă unii. Şi mulţi se întreabă cum de  are el vreme să le mai şi scrie. 

Pentru că de la ora opt are cursuri care se întind până după-amiază. Apoi fuge 

repede acasă ca să-şi hrănească animalele : două vite mari şi un porc uriaş, cât o vacă; 

găini, gâşte, raţe, ba chiar şi iepuri, dar şi porumbei. Mulţi, mulţi porumbei de toate 

culorile şi de toate rasele : gălăţeni, misirlii, rotaţi, guşaţi, voiajori, trippleri, moţaţi, 

jucători de Brăila, zburători, guţani, dar şi mulţi corciţi, încrucişaţi, dintre cei lăsaţi 

liberi şi nu în voliere, ţinuţi separaţi. 
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Capitolul II 

 

 

 

1) Lumea e în cap; în cap e lumea 

Toadre Andronache a plecat din ţară cu Loteria. A plecat prin anul ’98. Cu 

Loteria vizelor, despre asta e vorba. Cât s-a bucurat când i-a venit plicul, mamă, 

Doamne, o explozie de bucurie, un taifun, un ţunami euforic! După aceea, când 

rămânea el singur, numai ce se gândea la norocul care dăduse peste el şi simţea că-l ia 

un fel de val invizibil, o forţă colosală, de-l saltă în sus. Trebuia să se ţină de ceva, 

pentru că i se părea că se înalţă sus de tot, în aer, ca un balon umplut cu heliu. Se 

temea să nu se piardă, exact ca în filmul ăla ştiinţifico-fantastic unde cosmonautului, 

ieşit în spaţiu să repare ceva, i se rupe coarda ce-l ţinea legat de nava cosmică şi 

rămâne să plutească aşa la infinit – în infinit. Şi parcă nu mai respira cu toată 

capacitatea plămânilor, ci numai cu partea de sus. S-a dus şi la un doctor. Come down, 

my friend, c-o să pleci, nu, dacă nu te calmezi, i-a zis el, amintindu-şi de engleza pe 

care o învăţase în şcoală. Ştia şi doctorul de bafta ce dăduse peste el, toată lumea ştia, 

mulţi îl salutau cu hallo, americanule, de-acum; când pleci, mai vii, te mai întorci 

vreodată, nu ne iei şi pe noi, să ne scrii, să ne trimiţi poze etc. 

I-a dat doctorul, o cunoştinţă de fapt, nişte pilule pe care să le ia dimineaţa cu 

chişleag şi s-a mai calmat, dar a fost cât pe ce. Abia mai târziu i-a zis că nu aveau 

niciun efect, erau medicamente placebo. N-aveai nimic, pluteai de fericire, că nu 

degeaba se zice aşa. Şi pastilele ţi-au dat senzaţia că te faci bine, dar nu aveai din ce 

să te faci bine pentru că nu aveai nimic. 

A aplicat pentru Loteria vizelor la îndemnul uneia pe care o cunoscuse pe chat, 

adică pe Internet. I se plângea că, oricât ar economisi, nu-i ajung banii nici pentru 

strictul necesar, nici pentru întreţinerea curentă. Că are discuţii în familie din cauza 

neajunsurilor : Mai stinge becul ăla din baie, iar l-ai lăsat aprins toată noaptea! 

Închide, domnule, calculatorul când nu lucrezi la el, consumă curentul de pomană. 

Dar tu speli şi te speli toată ziua : laşi robinetul deschis de curge aiurea când te 

săpuneşti, de ce nu-l închizi, se consumă apa, doar ştii cât ne-a venit întreţinerea. Că 

noi plătim apă dublu faţă de cei care consumă cel mai mult din scară. Mi-a şi zis 

administratorul : aveţi o ţeavă spartă, vă curge vasul de la veceu? pentru că aveţi cât 
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un lac de metri cubi de apă consumată! Şi, după asta : parcă faci dinadins, doar o dată 

ce-am îmbrăcat un lucru şi tu, gata, îl şi bagi la spălat?! Ce crezi tu, că o să muncesc 

numai pentru detergenţi şi curent?! Nu se mai poate, domnule, muncim numai pentru 

întreţinere, nu ne ajung banii pentru o carte, pentru un teatru, nu ne ajung nici să 

mâncăm ca lumea, trebuie să facem economii acolo unde se pot face. Şi nu-ţi mai lua 

atâţia pantofi, că ai deja prea mulţi. Dacă vine vreun necaz, noi n-avem niciun ban  

pus deoparte, şi nici să ne împrumutăm n-avem de la cine. 

De fapt, n-ar fi vrut să plece, adică să emigreze în altă ţară, dar majoritatea 

colegilor plecaseră deja şi veneau veşti bune, că au reuşit, s-au realizat, aveau case, 

maşini, joburi bine plătite, cu siguranţă că nu făceau economie la duş şi nu se certau 

pe motiv că cineva n-a stins becul la baie.  

I-a fost tare greu în prima lui dezrădăcinare, când cu plecarea la studii, la Iaşi, 

nu mai voia să mai aibă parte. Îl trec şi acum fiorii când îşi aduce aminte de teribilul 

sentiment de pierdere şi înstrăinare care punea stăpânire pe fiinţa lui mai ales 

dimineaţa şi seara. „Tu eşti de pământ, domnule, te ţii de fusta mămichii? De ce să 

stai aici? Ce te ţine în ţara asta, sărăcia te ţine, neajunsurile, lipsurile, şpaga la doctor, 

mica înţelegere pe care trebuie s-o aplici în toate situaţiile şi în toate circumstanţele!?” 

Bineînţeles că n-a lipsit nici celebrul banc – zicere! – cel cu stingerea luminii : „Tu 

eşti cu economiile, de- aia o să rămâi ultimul doar ca să stingi becul!”  

Femeia de pe chat era confidenta lui, ei îi povestea tot ce-i trecea prin minte. 

S-au dus vremurile când colegii de serviciu îţi ştiau toată casa, acum totul se petrece 

în spaţiul virtual, pe Net, e o altă eră, e un alt timp, exact : „Păi, aplică tu şi pentru 

mine. Eu n-am timp.” Şi i-a dat un link către identity card-ul lui. Au trecut nişte 

săptămâni, nişte luni, aproape că şi uitase episodul cu Loteria vizelor. Se ştie : cu toate 

că „femeia de pe chat” este, ca persoană fizică, aceeaşi, virtualmente e mereu alta, în 

alt fel în fiece zi. Nu are loc decât un schimb de fluide mentale. Unii spun că asta e 

înşelătorie – aşa o fi! Şi s-a ţinut de cuvânt, că i-a scris aplicaţia, ba chiar a şi semnat-

o, tot ea, şi a expediat-o. Uite unde-i stătuse norocul, camuflat! 

Când i-a venit plicul, el nu era acasă. „Ţi-a venit o scrisoare. E pe numele tău. 

Scrie pe plic ceva cu diversity lottery – ce-o fi!?” – îi scrie nevastă-sa prin online 

messenger, parafrazând cu subtilă ironie o reclamă de la radio. Asta nu înainte de a-i 

da un buzz nesuferit şi enervant. N-a suportat şi nu suportă nici acum să i se dea buzz, 

pentru că le atrage atenţia colegilor din birou. Ei ştiu foarte bine, numai femeile dau 
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buzz,  în special nevestele. Nu i-a răspuns, dar ea ştia că e acolo şi că nu-i răspunde 

tocmai pentru că i-a dat buzz. Poate că de aia o şi face, ca să-l enerveze. 

Uitase. În treacăt s-a gândit că o fi de la lotto.com, adică de pe un site pe unde-

şi mai pierdea timpul jucând pe gratis, adică virtual, la un fel de loto, de loterie. Dar 

când a ajuns acasă şi a văzut despre ce e vorba, nici n-a mai putut să mănânce. Atunci 

l-au apucat prima dată stările de plutire.  

Nevastă-sa, cu telefoane date peste tot : „Plecăm în America, a câştigat soţul 

meu la Loteria vizelor!” Iar prietenelor mai apropiate, ca să le oftice, le zicea : „O să-

mi iau o sută de perechi de pantofi, o să-mi fac acolo o cameră plină, una doar a mea, 

numai cu pantofi şi sandale!” Iar el s-a gândit bucuros că, exact aşa, acolo o să-şi 

poată permite să-şi ia câţi pantofi doreşte fără să afecteze bugetul familiei prea tare. 

Ea e cu pantofii. Şi când merg împreună pe stradă, îl pune să se uite după pantofii 

femeilor : „Uite aia ce pantofi are, Doamne, ce moderni sunt, i-ai văzut?” El îi vedea, 

dar nu înţelegea cum poate ea să observe  cine ştie ce diferenţă între o pereche şi o 

alta. Cum poţi să dai  pe nişte pantofi aproape încă o dată preţul lor doar pentru că au 

o cureluşă în plus sau un toc mai cui, că nici de aur dacă ar fi fost n-ar trebui să coste 

atât de mult. Chiar i-a spus : cu cât este mai subţire breteluţa sau toculeţul, cu atât 

costă mai mult, aşadar, cu cât sunt făcute din material mai puţin cu atât sunt mai 

scumpe. Ajunsese să filosofeze despre pantofii şi sandalele femeieşti, chiar zicea că o 

să scrie un tratat : tratatul pantofului de damă.  

Auzind-o cum vorbeşte la telefon cu prietenele ei despre pantofi, de data asta 

nu i s-a mai făcut frică, ba chiar a simţit un fel de detaşare. Şi nici nevastă-sa nu s-a 

mai ferit să vorbească deschis, pentru că, de obicei, îi tatona cu prudenţă 

disponibilitatea de-a asculta conversaţii despre modă şi cosmetice. Oare începuseră a 

deveni liberi, aşa o veni libertatea? O fi, mai ştii! Poate că aspiraţia omul spre libertate 

nu e decât  frica de sărăcie, fuga de neajunsuri, de lipsuri şi altele de acest fel, başca 

sănătatea fiecăruia. 

Nu a fost uşor cu întocmirea dosarului pentru ambasadă. Exact ca orbecăitul 

într-un labirint : un parcurs iniţiatic. Noroc cu Internetul, reţeaua şi-a dovedit utilitatea 

şi de data asta. Se abonase la toate listele de discuţii care tratau subiectul „Loteria 

vizelor” şi, pas cu pas, a învăţat cum să abordeze situaţia, cum să pregătească actele, 

tot ceea ce trebuia să facă. Nu i-a fost greu nici cu AOS-ul (affidavit of support), doar 

îi ştia pe foarte mulţi dintre cei plecaţi dincolo, afară.  
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În America mai avea şi doi foşti colegi de firmă cu care rămăsese în legătură şi 

mai schimbase e-mailuri, unii care câştigaseră concursul de anul trecut, acela 

organizat de  Microsoft la Budapesta. El nu putuse să participe din cauză că nu avea 

studii în soft, de specialitate, învăţase programare singur, ca autodidact, din pasiune, 

pentru că la bază este hard-ist, adică specialist în reţele şi comunicaţii. Când au aflat 

că vine şi el, s-a oferit care mai de care să-l ajute, au sărit să-i trimită recomandări. A 

trebuit să aleagă şi, dând dovadă de ceva pragmatism, l-a ales pe cel care se afla în 

poziţia cea mai bună la Microsoft. 

E vorba de Gavrilescu, el i-a trimis AOS-ul. Acesta spera să facă echipă cu 

Toadre Andronache, ştia că e capabil, doar lucraseră împreună la o platforma 

universală, la celebra Total Platform Independent, pe baza cărea, mai târziu, un isteţ 

de la ei de la firmă a dezvoltat RAV-ul, un antivirus acum cunoscut. Spera să nu aibă 

probleme la interviul din ambasadă, circulau tot felul de poveşti în ciber-spaţiu cu inşi 

cărora li s-a respins imigrarea din te miri ce. Avea totul pus la punct, dar n-a scăpat 

nici el de unele cazne. 

Cu kilogramele de hârtii vrăfuite pe căprării, într-o mapă enormă, s-au instalat 

la coadă la ambasadă cu un ceas înainte de ora programată. Toată familia, cu nevastă-

sa şi copilul, pentru că aşa trebuia, să fie şi sugarii prezenţi. Mai erau unii cu Loteria 

vizelor, se cunoştea după plicurile portocalii pe care le ţineau în braţe, plicuri primite 

de la vizita medicală. Au intrat, au depus actele la ghişeul unu, şi după vreo două ore 

de aşteptare i-a chemat printr-un difuzor şi i-a pus să jure şi apoi să semneze că au 

jurat că vor spune adevărul şi numai adevărul, nimic altceva, exact ca în filme. 

 Lui Toadre Andronache i s-a părut cam caraghioasă scena asta cu juratul şi nu 

s-a putut abţine să nu zâmbească larg, deloc discret. I se părea că e un jurământ de 

complezenţă, o formalitate evidentă, ca într-o joacă. Să stai acolo la ghişeu, un ghişeu 

ca oricare altul, ca şi când te-ai duce să plăteşti lumina, iar funcţionara să te pună să 

juri. Iar la numai câţiva paşi în spatele tău să se afle alţii care aşteptau să le vină 

rândul şi care te puteau auzi cum juri, asta i s-a părut cel puţin o bădărănie. Exact ca la 

,,alcoolicii anonimi”, unde trebui să juri în faţa altor băutori că n-o să mai bei ori să le 

povesteşti când te-ai îmbătat ultima dată. 

Doamna sau domnişoara de după geam, cu toate că mai adineauri le zâmbise 

prietenos, împietri dintr-odată într-un rictus de seriozitate când văzu cum zâmbeşte la 

jurământ. Părea o copilă, era foarte tânără, aproape nepotrivită pentru locul şi postura 

în care se afla. Pe desupra, şi poate că tocmai din cauza asta, cu toate că dindărătul 
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ghişeului nu i se vedea decât bustul, îţi puteai da seama cât e de slabă. Cu faţa suptă, 

palidă, albă, cu pistrui mici, imperceptibili, buzele foarte subţiri, nefardată, nerujată, 

iar părul, cam rar, poate rărit din cauză că se abuzase de el, retezat clasic, până la 

umeri, atât cât să-i încadreze obrajii. Blondă, dar rădăcina părului se vede şaten-

deschis, de vreo două degete, semn că se oxigenează. Înţelegea acum de ce toată 

lumea de pe forum îi zicea Gabi Szabo, semăna perfect cu celebra atletă. Era cam greu 

să-i ignori fizicul firav şi anemic, şi să ţii seama doar de autoritatea pe care i-o dădea 

instituţia în care se afla şi care hotăra destinele oamenilor, ale celor cu care intra în ea 

contact, din calitatea pe care o avea.  

Şi de ce să nu zâmbească? Dacă o să-l întrebe cum de-a devenit deodată vesel, 

o să-i spună că jurământul i se pare nejustificat. La ce bun jurământul ăsta? Ce să 

facă? Să jure că actele nu sunt false? Că ei sunt cei ce sunt şi nu alţii? Că sunt 

sănătoşi? Doar au analizele acolo, iar clinica respectivă e abilitată de ambasadă. Că n-

au fost membri din partid, că nu au fost angajaţi într-un război, că nu sunt specialişti 

în explozivi! Şi dacă ar avea gânduri necurate? Oare cei cu gânduri necurate nu pot 

jura? Ce-i împiedică? Haida de! E absurd! De aceea zâmbeşte. 

Fatalmente, tânăra blondă, ofițerul consular, constată nepăsătoare:  

― We have a problem here! 

Toadre nu a lăsat să se vadă, dar i s-au înmuiat de-a dreptul picioarele, cum se 

înmoaie ele de regulă, de la genunchi. 

― O, da?! se miră el, dar în limba engleză.  

― Dumneavoastră nu aţi semnat aplicaţia cu numele complet, aşa că aceasta 

nu poate fi interpretată la modul juridic ca fiind o semnătură. În plus, în actele pe care 

le-aţi prezentat acum apare o semnătură diferită de aceea de pe aplicaţie, aşa că nici 

semnăturile nu coincid. Cum puteţi explica acest lucru? 

 S-a răcit pur şi simplu, i-a îngheţat fruntea. Ştia că mulţi au fost respinşi din 

cauza asta, că nu corespundeau iscăliturile, iar unii spuneau, pe forum, că se folosesc 

de acest amănunt atunci când nu le place mutra ta. Mai ştia că aplicaţia lui o semnase 

femeia de pe chat şi cine ştie cum o făcuse! Aşa că nu are nicio explicaţie ori nu putea 

formula una în această clipă.  

 ― Reveniţi, vă rog, cu dovezi care să ateste că înscrisul de pe aplicaţie este 

semnătura dumneavoastră, programaţi-vă telefonic când sunteţi pregătit să susţineţi cu 

probe acest lucru. 
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Şi blonda îi zâmbeşte, e rândul ei acum. Interviul s-a încheiat. Case dismissed! 

Next!  

Doamne, nu se poate, viitorul meu şi cel al copilului meu depind de o 

semnătură, şi culmea, de propria mea semnătură care e mult mai importantă decât 

persoana mea, conştientizează Toadre, depărtându-se de ghişeu. Şi se miră cum de se 

face că păşeşte normal, că merge ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic, de unde starea 

asta de firesc când sufletul lui stă să cadă pe jos!?  

Păi, desigur, încearcă el să găsească argumente : se întâmplă aşa pentru că 

sistemul juridic american spune că, dacă n-ai semnat tu personal actul, orice 

funcţionar poate să spună că nu te-ai înscris la Loteria vizelor, nu exişti în baza de 

date, e o fraudă. Altfel, dacă stai să te gândeşti, oricine ar fi putut înscrie toată 

România la Loteria vizelor, trimiţând aplicaţii, cu sutele de mii.  

Da, aşa este, dar sistemul de drept anglo-saxon pune documentul într-o anexă, 

de aceea parafele şi ştampilele de pe acestea sunt, dacă există, mai mult o reclamă 

decât o autentificare. Există înţelegeri conceptuale, apodictice, care au prea puţină 

legătură cu bucata de hârtie. Aşadar, nu acesta este motivul pentru care a fost refuzat, 

ci atitudinea lui neserioasă, asta a deranjat. Prin urmare, toate visurile mele s-au dus 

pe apa Sâmbetei, nu am ce dovezi să aduc care să probeze că eu am fost cel care a 

semnat aplicaţia. O găselniţă. Ce-aş putea să repar, şi cum? 

 

Trei zile întregi n-a ieşit din casă. Îşi mai dăduse şi demisia de la firmă. Era un 

dezastru! N-a deschis calculatorul, n-a răspuns nici la telefon, s-a închis în casă, într-o 

cameră pe care o folosea şi ca bibliotecă. Acolo, pe un perete întreg, îşi depozitase 

toate cărţile lui de burlac, nu se îndurase să le lase în garsonieră, să nu le aducă lângă 

el pe toate. Fiecare carte citită şi aşezată în raft îşi avea povestea ei, ştia exact de unde 

o cumpărase şi ce se întâmpla în jurul lui atunci când o citea.  

Nevastă-sa, prietenelor : Lasă, nu e prima dată când are căderi de astea, e 

depresiv. Citeşte acolo! Găseşte el ce să citească ca să-şi revină. Aşa face mereu când 

e deprimat, se încuie în cameră şi citeşte. La început mă supăram, îmi era teamă să nu 

se îmbolnăvească, băteam la uşă, mă rugam de el să-mi deschidă, dar acum ştiu că 

acolo îşi revine. Ce vrei, un ghinion ca ăsta nici la cei mai mari duşmani ai tăi să nu le 

doreşti. Mă şi vedeam plecată, mă şi vedeam în America, în de toate, fără griji, într-o 

casă mare, într-o cameră plină numai de pantofi, când colo, toate astea să depindă de 
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un fleac ca ăsta! Păi, să nu-ţi vină să-ţi iei câmpii?! Măcar de-ar fi fost vorba de un 

motiv adevărat, atunci parcă nici nu ţi-ar fi fost aşa de ciudă! 

Acum, nu se poate spune că scrisorile lui Ion Ghica expediate lui Vasile 

Alecsandri   l-au scos din apatie, dar tocmai când citea cartea asta a putut să răspundă 

la telefon, să vorbească. Era Gavrilescu din America, prietenul lui.  

― Ce-ai făcut, Todiţă, când vii? Sunt pe cale să aranjez un apartament pentru 

voi. Aşa-i zicea el câteodată lui Toadre, Todiţă. 

― Nu mai vin, am fost respins, n-au corespuns semnăturile, cea de pe aplicaţie 

cu cea de pe formular. Cică să aduc probe că e semnătura mea pe aplicaţie, şi nu este. 

Ştii doar că a trimis-o femeia aia de pe chat, ţi-am povestit asta.  

― Hai, Todiţă, fugi de-aci! Şi pentru un lucru ca ăsta te-au respins? Chiar ai 

picat la interviu? Nu se poate una ca asta! Băi, ăştia au luat-o razna chiar de tot?! Păi, 

nu vorbesc eu cu şeful?! Avem nevoie de tine aici, domnule. 

 ― Cu şeful?! întrebă el cu o voce stinsă, trecându-l un fior pe şira spinării, 

chiar cu el? Poţi tu să faci asta? 

― Păi, cum să nu! Şeful e în limbă după români şi când o să-i spun că, de fapt, 

platforma RAV-ului e făcută de tine, o să scoată flăcări şi o să se dea peste cap să te 

aducă. Încă nu i-am spus asta. Aşa că te rog eu să stai liniştit că se rezolvă. Hai că într-

un minut trebuie să ies pe uşă. Stai liniştit că se aranjează. Bye-bye! Ne auzim curând! 

Nu a doua zi, că era sâmbătă, dar într-o luni, au şi sunat de la ambasadă.  

După ce se recomandă oficial şi politicos, o voce de femeie plină de siguranţă 

îl anunţă:  

― Sunteţi domnul Toadre Andronache? Vă rugăm să vă prezentaţi la 

ambasadă pentru că vi s-a aprobat viza de imigrare în Statele Unite ale Americii. 

Programul nostru este de luni până vineri, între orele... 

   

 

 

 

2) Aruncarea în lume 

Au aterizat la Seattle în plină vară, pe o arşiţă cumplită, lucru nefiresc pentru 

zona asta, unde plouă foarte mult. Pentru că petrecuseră aproape douăzeci de ore în 

spaţii dotate cu aer condiţionat, dar exagerat de condiţionat, când au ieşit din aeroport 

parcă ar fi păşit într-un spaţiu unde un incendiu nevăzut ardea pe undeva pe aproape. 
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O senzaţie pe care Toadre Andronache o mai trăise în copilărie când casa unui vecin 

fusese cuprinsă de foc şi nişte limbi mari de flăcări îl ameninţau. Călin, băieţelul lor, 

aproape că nu mai putea să respire. Hainele li se lipiseră instantaneu de corpuri. 

Umiditate mare. Bagaje multe. Veneau în America cu gândul de-a se stabili aici pentru 

totdeauna. 

Formalităţile au durat foarte puţin. O organizare impecabilă : a admirat 

preocuparea ofiţerilor de a nu permite formarea cozilor, asta spre deosebire de Paris, 

unde, dacă nu era un șir de câteva persoane pe la ghişee, nu se lucra. Aşteptau să se 

adune cel puţin vreo trei, patru inşi şi abia după aceea venea cineva să întrebe de ce 

stau acolo.  

Apoi, uitându-se la tipii de la immigration, l-a pus pe gânduri soiul acela de 

indolenţă tipică americanului, atitudine pe care credea că o exagerează regizorii prin 

filme. Oameni fără niciun fel de complexe, fără dureri, cum se zice, dar cu o mare 

grijă de a nu deranja ambientul. Nu ca poliţaiul acela de la aeroportul Otopeni pe care-

l văzuse cum îşi extrăgea, fără nicio sinchiseală că-l vede cineva, ceara dintr-o ureche 

cu cheia de la maşină, pe care, după aceea, o ştergea de pantaloni. Iar cei mai mulţi 

dintre cei ce nu interacţionau cu oamenii mestecau gumă, ceea ce le dădea un plus de 

infatuare şi americanţă, că doar de aceea au şi inventat-o, nu ca să-şi cureţe dinţii sau 

gingiile, cum pasămite s-a deturnat acum în reclama, vezi Doamne, cu respiraţia 

proaspătă. La fel s-a întâmplat şi cu tutunul care, la bază, la amerindieni, era folosit în 

ritualuri, ca vehicul extatic, iar europenii au început să-l folosească doar ca să se dea 

mari. Dar niciun funcţionar nu mesteca gumă atunci când vorbea cu publicul, contrar 

celor văzute tot la Otopeni, unde se întâmplă exact invers : adică cei cu care ai de-a 

face mestecă, pe când ceilalţi nu.   

 I-a aşteptat Gavrilescu, e de la sine înţeles că el i-a aşteptat. Nu o ştia pe soţia 

lui, o văzuse doar în pozele trimise pe Internet şi din cauza asta reîntâlnirea nu s-a 

desfăşurat cu exuberanţa cuvenită. Aveau atâtea întâmplări trăite împreună, din 

vremea studenţiei, amintiri ce te leagă pe viaţă parcă mai mult decât dacă ar fi fost 

rude, iar asta sudează foarte tare prieteniile. Complicitatea aceea de campus : secretele 

ezo-terice, dar mai ales cele ero-terice de care nevasta nu trebuie să afle. Atenţie, 

poate fi geloasă, i-a zis asta discret, în timp ce începuseră să-şi depene amintirile. 

Şi când i-a văzut maşina Ford din parcarea subterană a aeroportului, nu s-a 

putut abţine să nu exclame : „Băi frate, dar ce mare e! Cum poţi să conduci măgăoaia 

asta?!” Gavrilescu n-a putut decât să râdă, avertizându-l : „Asta, e mare? Stai că o să 
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vezi mai încolo cât e de mică de fapt, stai numai să ieşim noi pe freeway!” S-a abţinut 

să întrebe ce e acela freeway-ul, urma să descopere singur puţin mai încolo că era 

vorba de autostrada interstatală. Şi, într-adevăr, în comparaţie cu celelalte pe care le 

vedea, maşina lui Gavrilescu era cam mică, adică de mărime medie. Încet, încet, avea 

să-şi dea seama şi să se obişnuiască cu faptul că aici, în America, toate sunt mari, şi 

mari sunt toate, vorba poetului. 

Până la Redmond nu au făcut mai mult de o jumate de oră, nici n-au avut timp 

să admire bine plajele şi amenajările lacului Washington, impresionante. Şi, cum 

întotdeauna prima impresie contează sau e definitorie în zugrăvirea unui personaj, 

merită spus că, încă de la primul impact vizual cu peisajul american, pe Toadre 

Andronache l-a cam bulversat pe dinăuntru perfecţiunea a tot ce vedea. A simţit o 

imperceptibilă strângere de inimă când a observat cum toate sunt exact acolo unde 

trebuie să fie, că nimic nu e decolorat sau învechit. Până şi aglomeraţia rutieră era 

ordonată, nu semăna deloc cu circulaţia din ţară, în special cu cea de la Iaşi, unde o 

ştia el foarte bine. În oraşele din România, chiar şi atunci când nu sunt decât câteva 

maşini pe stradă, tot parcă sunt prea multe, aşa ai impresia. S-a gândit că o fi din 

cauza drumului lung, foarte obositor, ori i s-a părut şi a simţit asta pentru că reedita 

sentimentul pe care l-a avut când a comandat biletul de avion: „Nu, doamnă, numai 

dus, nu şi  întors!” Cumplit! I s-a părut teribil. Cum naiba poate cineva să ceară numai 

de dus? Exact ca drumul la cimitir, fără întoarcere. 

Dar avea să-i treacă repede. Gavrilescu închiriase pentru ei un 2 bedroom, la o 

sută de metri de Redmond Way, la est de lacul Sammamish, nici zece mile depărtare 

de Microsoft Corporation. Un apartament situat la ultimul etaj, în fapt o mansardă 

imensă. Un spaţiu de locuit în care puteai să te pierzi, un loc bun să te joci de-a v-aţi 

ascunselea. O casă unde puteai întoarce maşina, cum se zice. Şi pregătise totul, până 

şi frigiderul era plin cu toate cele necesare. După ce au inspectat apartamentul, mai 

ales pretenţioasa Sofica trebuia s-o facă,    s-au declarat amândoi foarte mulţumiţi, 

zâmbetele le luminau chipurile. Copilul începuse să se joace de-a v-aţi ascunselea, 

obligându-l pe Toadre Andronache să-l caute.   

A ieşit şi pe terasă. Acolo şi-a întins mâinile ca pentru o mare îmbrăţişare, una 

curajoasă, ori mai degrabă s-a preparat pentru un început de zbor, a tras apoi tot aerul 

din jur în plămâni, atât cât să-i ajungă şi să poată să strige cu putere, dar în limba 

engleză:  

― America, I’m right here! Am venit să te cuceresc! 
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Însă ecoul s-a spart sec de geamuri şi a sunat oarecum penibil. Pentru că terasa 

era toată închisă cu sticle, iar el nu  observase, i se păruse că nu sunt ori că sunt 

deschise, aşa de curate, ca şi invizibile erau. S-a ruşinat un pic de vocea lui, auzind-o 

subţire, cam piţigăiată. Spera ca sunetul să fie amplu şi grav, când colo, a ieşit unul ca 

de muiere. Nu poate decât să râdă. Dar apoi încearcă s-o dreagă, spunând:  

― Dar deschideţi geamurile, vreau să mă audă America! Deschideţi-vă! Pe 

unde-o fi o fereastră pe aici, s-o deschidem? 

Iar cuvântul fereastră, spus în engleză, windows, îi dă lui Gavrilescu prilejul 

de-a spune o glumă bună. 

― Fereastră, vorbeşti de ferestre? Domnule Toadre Andronache, vreau să te 

anunţ la modul oficial că americanii nu au ferestre, ei au aer condiţionat peste tot, nu 

au nevoie de ferestre, aşa că, din păcate, nu ai ce deschide. Din cauza asta Şeful a şi  

inventat Windows-ul. Toată treaba se trage din cenzura conştiinţei, fenomenul ăsta, 

aici , a produs ceva. 

Şi râde cu foc Gavrilescu, se uită pe rând la Sofica şi la Toadre Andronache, ca 

să  vadă dacă a avut efect jocul de cuvinte pe care l-a produs el, dacă cei doi l-au 

înţeles. Dar ea, obosită, zâmbeşte mai mult surprinsă de râsul lui cam nefiresc, fiindcă 

Gavrilescu nu scoate decât nişte sunete caraghioase, de parcă n-ar avea aer să respire. 

Toadre Andronache, intimidat şi încurcat de euforia care-l cuprinsese brusc pe 

vechiul lui prieten, se simte obligat să spună ceva: 

― Lasă, e veche asta cu Windows-ul, am mai auzit-o. Dar chiar, continuă el 

devenind aproape serios, aici nu se poate deschide un geam? 

― Uite că nu se poate! 

― Şi eu, dacă vreau să mă arunc pe fereastră, cum fac, pe unde mă arunc? 

― Asta da glumă! Bravos! Aplauze! O glumă excelentă! 

Soficăi însă, care-i cunoştea caracterul ciorănesc, adică înclinaţiile depresive, 

îi dă prin inimă să-i zică, dar pe româneşte: 

― Ştiu cum să te arunci, îţi spun eu : te-arunci în mod virtual, la modul ăsta te 

arunci! 

Toadre Andronache nu-i dă voie să termine, pentru că ea mai avea de spus 

ceva. 

― Ştiu, ştiu, ca Cioran, încercând chiar să-i imite şi vocea. 

― Alo, atenţie la mine! intervine Gavrilescu serios, apropo de cioară, că a 

venit vorba de Cioran, vă rog să aveţi grijă cum vorbiţi aici, ce cuvinte folosiţi, pentru 
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că o poţi încurca imediat. Şi nu e vorba doar de faptul că trebuie să-i zici unui negru, 

afro-american, e mult mai mult decât atât. De exemplu, te poţi pricopsi cu un proces şi 

dacă îi zici uneia de şaizeci de ani, old woman, adică babă. 

― Adică o witch, zice şi Toadre Andronache, căutând privirile nevesti-sii şi 

zâmbind într-un fel anume. 

― Exact! 

 

 

 

 

3) America din suflet 

Cum să descrii America? – nu poţi s-o descrii! Pentru că cine n-a văzut-o aşa 

cum este ea, o are deja în interior, în suflet, acolo – sugerată, infiltrată, concepută, 

reconstruită. Nu ai cum să-i spui aceluia că e aşa, într-un anume fel, când el ştie cum e 

de fapt. Şi America mai este exact aşa cum nu este Rusia – cu ce altceva s-o compari? 

Pentru că trebuie să-i spui, ca să-l faci să priceapă ceva, nu cum este, ci cum nu este; 

şi America nu-i ca România! Iată ceva în asta – o comparaţie foarte la îndemână. Nu e 

deloc cum e România. Pentru că e mai multă, ăsta să fie motivul? Dar nici nu-i mare 

de tot, cum e Rusia, adică foarte întinsă, cu toate că în ea intră mai multe ţări, că doar 

de aceea îi zice Statele Unite – ci e peste tot, adică everywhere – pretutindeni! Şi nici 

românii de acolo nu sunt ca americanii adevăraţi, nici măcar cei din generaţia a doua  

nu sunt – şi nici cei din a treia generaţie.  

Românii din America sunt foarte melancolici, asta a constatat Toadre 

Andronache la câteva zile după ce a pus piciorul pe continentul nord-american, asta a 

fost prima lui impresie când i-a întâlnit pe cei câţiva români care lucrează pentru 

Microsoft, colegii lui, colaboratorii lui, cum ar fi mai corect să se spună. Asta a fost 

prima impresie. Cel puţin aşa par, aşa apar : foarte melancolici. De parcă ar duce ceva 

în spate, o greutate : desigur, e vorba de o istorie naţională scrijelită în carne; un fir 

nevăzut îi leagă de locul de unde au plecat. Şi cu cât se zbat mai tare să scape de acest 

fir, cu atât parcă se înfăşoară şi mai mult în el. Iar prima lor preocupare este să-şi 

ascundă această stare melancolică. Atât de mult se străduiesc încât se evită unul pe 

altul, ca români, şi se izolează, laolaltă totuşi fiind. Nu se întâlnesc decât ca să-şi 

contemple dorurile, cine le are mai mari, plus cât de bine reuşesc să şi le disimuleze; 

să şi le ascundă, să înveţe a le face cât mai invizibile. E o tehnică aparte, e un mod de 



 23 

a fi. Pentru că fiecare se vede în fiecare şi în celălalt exact cum este el însuşi, adică 

plin de regrete şi de doruri multe. Apoi, fiecare bănuţ pe care-l câştigă parcă-l 

muncesc cu sapa, aşa de multă caznă depun. Nimic nu vine cu uşurinţă, chiar şi atunci 

când altul ar crede că i-a obţinut foarte lesne. Iar, de cele mai multe ori, chiar asta este 

impresia pe care o au cei din ţară. Şi nu numai ei.   

   

 Au dormit până a doua zi târziu, până după prânz, nici n-au observat soarele 

puternic ce invadase toate încăperile. Obosiţi din cauza diferenţei de fus orar, dar şi 

stimulaţi de cele câteva beri care merseră tare bine cu pizza aia grozavă. A fost tare 

surprins când, numai ce intraseră, la nici o jumătate de oră după, le-a fost adusă de un 

pizza boy, unul îmbrăcat tare caraghios, în culorile firmei, plus pe cap un turban care 

imita o pizza. Gavrilescu o comandase pentru ora respectivă ştiind tempo-ul serii, şi 

gusturile lor : că toată studenţia mâncaseră pizza şi iar pizza. Le plăcea tare mult la 

amândoi, se obişnuiseră cu ea. Dar asta cu care se îndestulaseră ieri seară le întrecea 

pe toate. Toadre Andronache se minuna necontenit : Cum o fac, dom’le? Ce-i pun? 

Ce-i fac? Şi ia uită-te aici câte sosuri! Şi astea ce mai sunt? Dar cât costă aşa ceva, e 

scump? Să cadă pe jos, nu alta, când a aflat cât îi dăduse boy-ului : cincizeci de dolari 

cu tot cu tip – bacşiş. Din cauză că nu prea ştia cum să i se pară, ce impresie să-şi facă 

: o fi puţin sau o fi mult suma asta  pentru cele trei pizza cât roata carului de mari, 

însoţite de tot atâtea salate uriaşe, şi adăugate în ele toate cele, legume multe şi greu 

identificabile, plus sosuri fel de fel, toate fără niciun fel de economie, nici de gust, nici 

de abundenţă; plus nişte pâinici mici, crocante, de care nu se mai sătura, aşa de 

gustoase erau, pe care se răzuise o brânzică specială să te lingi pe degete, mai erau şi 

un pic unse cu unt scump. 

Toadre Andronache s-a culcat ultimul, târziu de tot. Oricum, nici că ar fi putut 

să adoarmă – în România era zi, din cauza asta! Pe nesimţite, soţia lui s-a retras lângă 

Călin care aţipise, lăsându-i pe bărbaţi să discute în tihnă, mai ales că începuseră să 

vorbească, plicticos pentru ea, despre viitoarea lui activitate în laboratoarele software 

Microsoft. Se arăta îngrijorat : dacă n-o să facă faţă, dacă o să dezamăgească 

aşteptările Şefului!? A vrut să afle, îngrijorat : oare  – chiar şeful sunase la ambasadă 

şi intervenise în favoarea lui? În cazul ăsta, aşteptările erau foarte mari, trebuia să 

confirme. Nu se ştie de ce, se ferea să rostească numele şefului cel mare, Toadre 

Andronache s-a conformat şi el, fără să mai întrebe de prea multe ori. Nici când a 
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insistat, Gavrilescu n-a putut să-i spună dacă exact acela sau unul de la un alt palier, 

mai din josul structurii, adică altcineva decât Şeful cel mare o făcuse.  

 

În această privinţă, a comunicării, să ştii că altfel stau lucrurile aici, l-a 

avertizat prietenul Gavrilescu. Eu aflându-mă aici, pe meleagurile astea, îmi amintesc 

de multe ori de filosoful nostru, Constantin Noica, cu conceptul lui, teza sa de 

deschidere prin închidere. În America se comunică printr-un soi de non-vorbe. Pentru 

că vorba este un atribut cu adevărat românesc, specific numai nouă, iar vorbele sunt 

altceva decât cuvintele, te asigur că aşa este. Dar o să te obişnuieşti repede : o să 

lucrezi între români şi o să înveţi totul treptat. Aproape că nici n-o să simţi că eşti în 

străinătate, pentru că sunt foarte mulţi români în departamentul tău. Acolo unde o să 

lucrezi tu se zice că se vorbeşte numai în româneşte, chiar circulă o zicală : a doua 

limbă e româna.  

Dar să ştii că îmi eşti dator-vândut, aşa să ştii. Ţine minte asta! Pentru că eu 

am dat info aici lansând zvonul precum că PTI-ul, la bază şi incipient, a fost gândit, 

dezvoltat şi conceput de tine şi numai de tine, singur, adică fără mine. De aia s-au 

ambalat şefii de aici să te aducă, altfel, îţi zic eu că nu ridica nimeni un deget.  

De aceea trebuie să fii atent, că o să ai şi mulţi duşmani care te vor săpa. Tu vii 

acum pe un val mare şi sunt unii care butonează pe-aici de ani buni, de li s-au scurtat 

degetele de la mâini, şi nu au dobândit faima ta. Faima asta pe care ţi-am aranjat-o eu 

o să te oblige foarte mult, poate că este un dezavantaj. 

 

Toadre Andronache avea o săptămână la dispoziţie pentru acomodare, timp în 

care trebuia să rezolve şi cu actele, cu green cardul, plus celelalte treburi legate de 

legalizarea statutului lor, după aceea urma să înceapă efectiv munca. Dar, dacă se 

simţea în stare şi voia, Gavrilescu urma să-l prezinte colegilor, echipei, imediat, chiar 

a doua zi. Mulţi abia aşteptau să-l cunoască, atât viitorii colegi, cât, mai ales, unii din 

conducerea companiei, al departamentului, mai corect. Aşa că hotărâseră să se vadă 

dimineaţă. 

S-au trezit însă târziu, soarele era sus. Nu-i nimic, l-a calmat Gavrilescu la 

telefon, se cunoaşte pe aici problema cu fusul orar, stai liniştit about that. Puteam să 

trimit eu pe cineva să te ia şi să te trezeşti la timp dacă era o problemă, dar nu este 

deloc. Am un prieten, o cunoştinţă veche, o să-l rog, dacă vrei, să vină el la tine mai 

încolo, după-amiază, ca să-ţi prezinte oraşul, împrejurimile, asta dacă vrei să te plimbi 
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un pic, nu insist. Poate că simţiţi nevoia să dormiţi toată ziua. Eu aşa am făcut când 

am venit, am dormit vreo două zile. E un bun amic, o să-l vezi cât de fain e Buci al 

nostru. Este din Bucureşti tipul, îl cheamă Cleopa Tudorel, dar noi îi zicem, pe aici, 

domnul Buci, aşa îl poreclim şi nu se supără. Notează şi numărul lui de telefon, te rog, 

ca să-l ai, îl poţi suna la orice oră ca şi când m-ai suna pe mine, şi să-i ceri orice, o să 

te ajute. De fapt, cam are şi obligaţia să te ajute pentru că noi avem aici un Comitet 

care-i susţine pe noii veniţi şi el are un rol acolo. Pare el un pic cam ciudat, dar te 

asigur că după ce o să-l cunoşti mai bine o să te împrieteneşti cu el, cu siguranţă că o 

să vă împrieteniţi. 

 

Nu a închis bine telefonul că Sofica, deschizând ochii, deranjată de conversaţia 

lui, exclamă exaltată, punând mâna la ochi ca să se apere de soare. 

― Doamne, câtă lumină e aici, ce multă lumină! Dar ce fel de lumină e asta, 

aşa de puternică?! Apoi se ridică din pat, tot aşa, cu o mâna la ochi, se întinde cu 

satisfacţie şi continuă aproape în şoaptă, pe un ton confesiv. Am visat păsări, multe 

păsări albe, unele frumoase foc; îmi mâncau din palmă, mă ciuguleau de degete, şi 

acum parcă le simt, uite aşa mă ciuguleau! Dar nu erau porumbei, nu ştiu ce păsări 

erau, dar porumbei sunt sigură că nu, parcă erau pescăruşi, cu ei semănau puţin, aşa 

albi cum i-am visat. Tu ai visat ceva, ce-ai visat?  

― Nu, eu nu visez nimic niciodată, doar ştii asta, nu înţeleg de ce mă mai 

întrebi. Dacă erau porumbei era de bine, aşa, nu e de bine, îţi zic eu treaba asta, că nu 

e. 

― De ce, pentru că îţi plac ţie? Ha, ha! Şi uite acum mă trezesc cu lumina asta 

atât de intensă, e o lumină  neobişnuită, nu e aşa? Şi toată noaptea am visat păsările. 

Asta înseamnă că mi-am îndeplinit visurile sau urmează să mi le îndeplinesc. Chiar 

asta înseamnă, ştiu eu! Doamne, Todiţă, suntem în America, îţi dai seama?! Am reuşit! 

Ce lumină e afară, uită-te şi tu, ai văzut? Iar noi suntem în America! 

Dar ce-o avea, gândeşte Toadre Andronache văzând cât de exuberantă este, iar 

se apucă să-mi povestească tot ce-a visat şi eu trebuie s-o ascult, n-am încotro. Îşi zice 

toate astea în gând, dar altceva spune din gură: 

― Da, dragă, în America e multă lumină. Aşa e aici, foarte luminos! Ce, nu 

ştiai despre treaba asta? Uite că o trăim, ne-am îndeplinit visul, suntem în America. 

De aceea ai visat aşa, cu păsările. Bine, asta înseamnă, cum zici tu, dragă, dar nu te 

mai agita aşa. 
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Ce i-o fi venit să se mire atâta de lumină, nici bună dimineaţa n-a zis şi nu mai 

conteneşte, gândeşte Toadre Andronache, oarecum deranjat de atitudinea ei. Aşa că 

este timpul să intervină, altfel o s-o ţină tot aşa, mult şi bine. 

― Dragă, îl trezeşti pe Călin, stai puţin, potoleşte-te, te rog frumos. Nu e 

nimic anormal : e lumină pentru că şi ferestrele sunt foarte mari, uită-te la ele, şi 

suntem în plină zi, soarele e sus de tot, din cauza asta ţi se pare că e aşa de multă 

lumină. Nu vezi că nici perdele nu au, adică draperii, nu e ca la noi. În România ştii că 

stăm cu ferestrele acoperite, aici e altfel, nu te mai mira atâta că mă sperii. Iar cu 

păsările pe care le-ai visat, nu e decât un vis, tu acorzi visului ce semnificaţii doreşti. 

Nu e nimic ezoteric, nu ghicim în nimic, e logic. Totul e logic, lumea e logică; suntem 

aici pentru că am aplicat legal. 

― Da, ai dreptate, mi-ai spus asta de o mie de ori, gata, am înţeles! Dar, 

indiferent ce ai zice, tot e multă lumină, şi îmi place aici, tare mult îmi place în 

America, dacă aici e o lumină ca asta. Ce bine că suntem în America! Auzi, dar 

diseară mergem în oraş? Vreau să mergem undeva să mâncăm. 

― Păi, trebuie să-l sun pe tipul despre care a spus Gavrilescu, nu putem să 

mergem singuri. Nu ştiu pe unde i-am pus numărul, pe ce l-am scris ? Nu ştii unde l-

am scris? 

Sofica se preface, căutând, uitându-se, însă fără să vadă  concret, cam 

buimacă, abia trezită din somn, cu privirea aproape înceţoşată de lumina pe care tot ea 

a lăudat-o. În felul acesta, dă peste cărţile de tarot pe care le pusese pe o măsuţă, lângă 

geantă, în pachetul original băgate. Tocmai pe pachet şi-a găsit să scrie Toadre 

Andronache numărul de telefon.  

― De unde să ştiu eu unde l-ai scris tu, abia m-am trezit! A, dar nu se poate 

aşa ceva, ai scris pe cărţile mele, ia uite, ce e asta?! Eşti nebun?! Chiar aici ţi-ai găsit 

să-l scrii, chiar    n-ai găsit altceva? Mi-ai stricat cărţile, de unde mai iau eu acum 

altele? Înadins ai făcut-o, gata! Mi-ai stricat cărţile! Hai, du-te încolo de-aici, nu mă 

enerva! 

― Dar n-am scris pe ele, domnule, am scris pe cartonul ăla. Ce e aşa o 

problemă, nu am însemnat nicio carte, cum să nu le mai poţi folosi?! 

― Habar n-ai despre ce e vorba! Nu trebuia să scrii nimic şi basta! Cum naiba 

ţi-a venit? Cine te-a pus? 

― Dar ştiu că eşti absurdă, auzi, cică cine m-a pus, dracu m-a pus, cine 

altcineva? 
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Dar Sofica nu mai zice nimic, crispată, scoate cărţile de tarot din pachetul lor, 

pe care i-l aruncă apoi cu ciudă lui Toadre Andronache. El îl prinde din aer şi se uită la 

el bombănind. Ea, rămasă cu teancul de cărţi într-o mână, îşi plimbă degetele de la 

cealaltă peste şi printre ele câteva momente, după care se duce foarte energic şi i le dă 

în mână. 

― Poftim, bagăţi-le undeva, oricum nu mai sunt bune de nimic! 

― Şi ce să fac eu cu ele, le arunc, să ştii că le arunc! Dar nu te mai deranjează 

lumina? Ţi-ai revenit, văd, tu numai aşa îţi revii tu. Ce curiozitate! 

Se îndreaptă spre bucătărie şi pune cărţile într-un ambalaj de pizza care 

urmează a fi dus de-acolo. O aude pe Sofica reproşându-i că nu e deloc atent la tot ce 

are legătură cu ea, că o ignoră şi nu-l interesează ceea ce pentru ea are vreun interes şi 

e important. Prima dispută verbală din America, nici nu au pus bine piciorul şi uite e 

gata, câte vor urma şi care va fi frecvenţa lor, se întreabă el înmuindu-se. Dar îşi 

aminteşte ce şi-a impus să facă în aceste momente, să nu se lase prada sentimentului 

de deznădejde şi să continue să facă ceea ce făcea, pentru că altfel, dacă ar abandona, 

s-ar cufunda într-un soi de lehamite profundă din care îşi revine cu greu. Ce făcea, ce 

trebuie să facă? Îşi aminteşte. Să-i dea telefon, şi o să-i dea cu toate că îi vine foarte 

greu să se concentreze, s-o ignore pe nevastă-sa care nu mai tace. Face un efort de 

voinţă. Formează numărul, telefonul sună. La al treilea apel răspunde cineva, o voce 

veselă, foarte amabilă. Vorbeşte româneşte. 

― Alo, bună ziua, că e ziuă de-acum, eu sunt Toadre Andronache, prietenul lui 

Gavrilescu, el mi-a dat numărul. Aş vrea să vorbesc cu domnul Tudorel. Păi, nici nu 

ne-am cunoscut. Bine, aşa o să-ţi spun. Am venit bine, suntem cam ameţiţi de la fusul 

orar, păi, sigur că o să ne obişnuim. Aseară. Ne place, ne place. Suntem şi sus, la 

ultimul etaj, se vede de departe de aici. E frumos! Avem, am văzut că e frigiderul plin. 

Ei, serios?! Chiar tu? Mulţumesc foarte mult! Nu mi-a zis nimeni. Dar de unde eşti 

din România? A, bucureştean, aşadar capitalist din naştere. Ha, ha! Da, da! Sigur ca 

da. Ăsta e şi motivul pentru care te-am sunat, să ieşim undeva. Dacă ar fi după mine, 

aş sta în pat două zile, dar nevastă-mea, ea e cu plimbatul, vrea să vadă. Ei, acum nu, 

că e cam supărată. E aici, îşi face de lucru. Supărată că i-am stricat cărţile de care nu 

se desparte niciodată. Nu, nu, e vorba de cu totul altceva. Exact, da. Serios? Uite ce 

surpriză, o să fie încântată. Cum de care, cărţi de ghicit, de ele e vorba. Nu ştiu! Auzi, 

dragă, mă întreabă decă e vorba de alea ungureşti, are el. Nu răspunde, o fi în baie. 

Da, eu am notat ceva pe ele, de fapt, nu pe ele, ci pe carton, pe ambalaj. De unde să 
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ştiu eu?! Nu mă pricep la chestii din astea. Păi, facem ochi, ne revenim şi noi şi te 

aşteptăm. Bine, noroc! 

― Auzi, dragă, îţi aduce el alte cărţi, nu mai ai motive de supărare, zice că are 

mai multe pachete noi, neumblate. Tipul mă întreba dacă să-ţi aducă din alea ungureşti 

sau normale. Dar de care? Ce diferenţă e? Ce chestie, parcă ştia despre ce cărţi e 

vorba şi că eu ţi le-am stricat! Foarte ciudat! Mă mai auzi? 

Nu-i răspunde nimeni, Sofica e într-adevăr în baie, se aude apa curgând. Se 

apucă să facă puţină curăţenie, adună cartoanele de pizza şi le bagă într-un sac 

menajer.  

Sofica e foarte superstiţioasă, aceasta este contradicţia dintre ei doi. În afara 

faptului că mai e şi excesiv de cochetă, asta îl deranjează mai mult. Că dacă ar lua foc 

casa, nu ar ieşi numaidecât afară ca să n-o vadă cineva nemachiată, nearanjată, atât de 

atentă cu persoana ei este. Chiar îi reproşează, mai în glumă, mai în serios, că dacă ar 

aştepta-o cineva afară să îi dea o sumă mare de bani, ar prefera să-i piardă decât să 

iasă nearanjată din casă. Şi crede în horoscop, în destin, în predestinări, în semne şi 

premoniţii; la ea nimic nu este întâmplător sau pe degeaba : totul are un scop şi totul 

se plăteşte! Viaţa ei se ghidează după horoscop. Când cunoaşte pe cineva, caută să afle 

mai întâi în ce zodie s-a născut, doar după aceea se simte în largul ei. Şi are o tactică 

nemaipomenită de-a interoga oamenii, una foarte plăcută, care nu-i deranjează, iar 

aceştia devin foarte volubili în prezenţa ei.  

 

 

 

 

4) Superstiţii adevărate 

Prima vizită la Piatră e un ritual, o să vadă ei unde e Piatra, să aibă răbdare, şi 

despre asta le-a atras atenţia bucureşteanul. Un tip scălâmb, tipic computatoriştilor 

duşi un pic cu capul, fără absolut nicio preocupare pentru felul cum arată. Poartă  

ochelari cu lentile închise, e netuns şi cu părul uns, nespălat, prost bărbierit, îmbrăcat 

cu o cămaşă cu mânecile lungi, dar suflecate strâmb, aiurea, inegal. Soficăi nu i-a 

plăcut deloc cum arăta, mai ales părul lui. A văzut-o Toadre Andronache când tot 

strâmba din nas ori de câte ori Tudorel vorbea cu patos. Cleopa Tudorel, contrar 

obiceiului românilor, nu îşi spune propria lui poveste, cum a ajuns în America, cum se 

descurcă, el vorbeşte numai de Microsoft. Ca un adevărat ghid, le prezintă date 
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concrete, obsedante, dar impresionante : 30 de mii de angajaţi, office-uri, birouri şi 

facilităţi construite pe 750 de mii de metri pătraţi, cât un orăşel întreg. La un moment 

dat, a încetat să se mai mire – la ce bun să se tot minuneze?! 

Piatra era sigla firmei de la intrarea în campus. O frântură de zid făcut din rocă 

dură pe care sunt aplicate literele de aur. Toadre Andronache n-a ştiut ce urmează 

când, după ce a parcat maşina, Cleopa Tudorel a luat un aer grav şi important ca să-i 

spună cu o voce schimbată Soficăi că numai el şi cu Toadre Andronache trebuie să 

meargă să atingă Piatra, că aşa este ritualul, că el trebuie să-l iniţieze. Şi s-a simţit 

caraghios de importanţa pe care o dădea Cleopa Tudorel momentului, mai ales că ştia 

că soţia lui crede cu frenezie în astfel de gesturi superstiţioase.  

― Ştii ceva, îi zice el în timp ce se îndreptau spre Piatră, nu vreau să te sperii, 

dar programatorii care lucrează la Microsoft trăiesc cu zece ani mai puţin sau se 

dilimănesc prematur. 

― Hai, du-te de-aci! De ce?! 

De multe ori reflectase la semnificaţia acestui cuvânt : diliu, iată că din nou 

auzea de el. Oare s-o trage din turcă?  Bucureştenii ăştia, cum pocesc limba, şi mai râd 

de noi, de moldoveni, a reflectat Toadre Andronache cu gândul la penibilul situaţiei la 

care era părtaş. Cunoştea povestea cu maladia care se zice că i-a afectat pe 

programatori. E o stereotipie, un basm, bineînţeles. În toate profesiunile sunt unii care 

particularizează afecţiunile, până şi şoferii au boala lor specifică, profesională, atunci 

cum să nu aibă şi programatorii una? 

În vremea asta, bucureşteanul poreclit Buci îi ţine o predică. 

― Nu se ştie de ce, în mod exact, unii au o teorie. Dar eu cred mult în asta. 

Eram pe moarte şi am fost salvat. Chiar am murit, să ştii! Dar o să-ţi povestesc eu altă 

dată despre păţania mea. Nu asta e important în acest moment. Ce vreau să spun acum 

: firma asta, fiind aşa de mare, de o importanţă colosală, în plus şi prima de acest gen, 

a revoluţionat gândirea, a schimbat omenirea – unii cred şi spun că e de inspiraţie 

extraterestră, că e out of Terra, şi alţii, bineînţeles, că e de inspiraţie malefică. Cert 

este că sunt mulţi care au simţit asta pe pielea lor, ori de o parte, ori de cealaltă 

aflându-se. Şi nu se ştie de către cine şi de când exact a fost instituit ritualul ăsta, dacă 

pot să-l numesc aşa, dar eu zic că da. Mai zic că românii au fost primii, alţii însă cred 

că indienii, pentru că ei erau de mai de multă vreme aici. Când am venit noi, românii, 

ei, adică indienii, erau pe cai mari aici. Treaba este că dacă stai pe-aproape, pe aici, ca 

să observi, o să vezi foarte mulţi indieni care vin chiar de mai multe ori ca să 
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săvârşească ritualul. Îi recunoşti imediat. Dar nu mai are deloc importanţă cine, cum şi 

de ce l-a inventat, important este că are efect. Mă mir că Gavrilescu nu ţi-a zis. Şi el l-

a săvârşit, ritualul, şi i-a mers mai bine, că era pe butuci, ajunsese rău de tot. M-a lăsat 

pe mine să te iniţiez, dar nu ţi-a spus. Sau i-a fost ruşine de nevastă-ta, pentru că ştii 

ce trebuie să faci? Fii atent la mine : te duci la Piatră, dar singur, eu te aştept mai 

departe, şi apoi când ajungi acolo atingi toate literele în sens invers cu dreapta şi, când 

ajungi la început, la litera em, te opreşti aşa şi bagi mâna stângă în pantaloni şi te 

atingi la – ştii tu unde! – şi iei şi pui şi mâna asta pe literă. 

― Hai, dom’le, fugi de-aici, ce naiba, eşti nebun? Cum să fac eu aşa ceva? 

Dacă mă vede cineva, e ziua în amiaza mare! Cum dracu să fac asta? Dacă mă vede 

cineva?! Chiar că e penibilă situaţia. Eu nu fac una ca asta, nu pot şi pace! Da, da! Dar 

chiar că e o treabă românească, ştii doar că în ţară sunt unii care, dacă pleacă să 

rezolve o treabă şi întâlnesc un popă, fac exact gestul ăsta. Dar e absurd! Asta e ceva 

maladiv, adică gestul ăsta, nu succesul firmei e maladiv. Ei, bine, hai, să zicem! Eu mă 

duc, să zicem că mă duc, ating literele, că se merită să le atingi, exact aşa este : firma 

a revoluţionat gândirea, a schimbat omenirea compania asta, dar nu-mi bag cu niciun 

chip mâna în pantaloni. Hai să fim serioşi! Auzi aici, cică să-mi ating...! 

Cleopa Tudorel a aşteptat un pic dezamăgit, la oarece distanţă de Piatră. În 

timp ce Toadre Andronache s-a apropiat, nu fără emoţii, foarte revoltat de superstiţia 

românului, şi a pus mai întâi podul palmei, apoi numai degetele, pe literele aurii – cele 

ca de aur. În ciuda reticenţei lui, un curent i-a trecut parcă prin şira spinării – sigla 

asta, cu italice, tot transmite ea ceva, şi-a spus el cuminţit! Ce-o fi asta? Dar nu se 

poate, nu se poate pentru că e logic, totul este logic, pur şi simplu e un construct 

mental, adică o emoţie emanată din şi prin subinconştientul colectiv, al lui Jung, doar 

a citit cum se întâmplă, nu are de ce să dea crezare balivernelor bucureşteanului.  

Într-un final, emoţionat şi de faptul că ar putea fi observat, trece repede cu 

buricele degetelor peste toate literele, înconjoară apoi steiul de piatră, oprindu-se 

câteva secunde în spatele lui şi  încercând să-şi dea seama dacă îl vede totuşi cineva, 

şi se îndreaptă după aceea direct către maşină, în diagonală, cu paşi mari, aproape în 

fugă, repede, repede. 

Nevastă-sa, Sofica, de departe, prin geamul maşinii deschis, spune: 

― Ce-ai făcut, dragă, acolo? Ai făcut pipi pe siglă? Aşa şi trebuie, ca mai 

târziu să nu-ţi absoarbă energiile vitale. Firma asta poate multe, să ştii de la mine. 
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― Mai lăsaţi-mă dracului cu superstiţiile voastre de oameni complexaţi, zice 

Toadre Andronache, urcându-se în maşină şi trântind cam tare portiera, foarte nervos. 

Tu ai văzut că m-aş fi pişat acolo, iar ăsta mă mai şi punea, în plus, să-mi bag şi mâna 

în pantaloni, băga-mi-aş picioarele în ea de treabă! Dar ce aveţi, fraţilor, v-aţi vorbit!? 

Te aud cum vorbeşti exact ca el, tare vă mai potriviţi voi doi, constat asta tot mai 

surprins. 

― Taci, dragă, că poate te-a auzit, fii şi tu mai destins, nu te supăra, aşa, din 

toate. Taci să nu te audă. Dacă te aude omul?! N-a vrut decât să fie amabil, aşa se 

procedează pe aici, nu-l condamna. Şi cum, n-ai băgat mâna, dar de ce n-ai băgat-o, ţi-

o mânca cineva? 

― Da, îmi rodea unghiile! Chiar nu înţeleg cum poţi să gândeşti aşa. Ce se 

rezolvă dacă fac asta? Cum se aranjează lucrurile? Şi dacă mă aude, ce? Păi nu-i zic 

eu? Eu credeam că am venit în America ca să scap de supersitiţii, dar văd că aici sunt 

mai mari ca acolo de unde am plecat. Şi dacă mă aude, ce, să mă audă! Ia uite, 

domnule, băga-mi-aş picioarele! 

Dar Cleopa Tudorel nu avea cum să-l audă, rămăsese ceva mai în urmă, era 

prea departe, la douăzeci de paşi, poate mai bine, şi nici că se grăbea să ajungă la 

maşină, venea agale, părea resemnat.  

De felul lui, Toadre Andronache nu vorbeşte ca un golan, asta din principiu, e 

şi un pic timid. Iar când o face, în momentele de mare tensiune, cuvintele sună 

anapoda ieşind din gura lui, aşa de nefiresc sună încât el este primul căruia i se face 

ruşine.  

Nici nu se împrăştiaseră bine în aer ultimele lui ziceri şi Cleopa Tudorel, 

urcându-se la volan, parcă preia ecoul: 

― Trebuie să bag şi eu benzină! încât Toadre Andronache îşi înghiţi, jenat, 

vorbele nerostite, interpretând cuvântul ,,bag” ca o aluzie la impoliteţea lui de mai 

devreme. Apoi se lăsă tăcere. 

O tăcere care a luat sfârşit la benzinărie, când a trebuit să se mire că plinul 

rezervorului unei maşini cu motorul atât de puternic costase numai 20 de dolari, nici 

măcar atât.  

― Băi frate, dar e la juma de preţ faţă de România! Aici laptele e la acelaşi 

preţ ca benzina. Am făcut socoteala. 

Cleopa Tudorel îi răspunde cu entuziasm: 
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 ― Aici curge şi lapte, şi benzină, şi miere. Toate la un singur preţ. Nu ţi-au zis 

ăia de la ambasadă treaba asta? De ce se vine încoace, de ce credeţi că se îmbulzeşte 

lumea să vină aici?!  

 

 

 

 

 

Capitolul III 

 

 

 

 

1) Evadarea 

Câtă linişte! Ce pace! Aici timpul nu parcă stă – ci chiar stă în loc. Dacă faci 

un efort de imaginaţie, poţi simţi sau vedea aievea cum trăiau oamenii acum o mie de 

ani, poţi auzi voci, poţi avea vedenii. Aici poţi da ceasul timpurilor înapoi, în fapt şi la 

concret : – Ia să mă duc eu cu o sută de ani mai încolo sau mai încoace, aşa poţi zice, 

şi să-ţi întorci după aceea capul în aşa fel, uite cam aşa, încât să existe stâlpii de 

telegraf, cei de lemn; concentrându-te apoi încă un piculeţ, te poţi transfera cu 

cincizeci de ani mai devreme doar ascultând imperceptibilul bâzâit din firele neizolate 

de telefon, suspendate pe marginea drumului.  

Atâta linişte încât poţi percepe acustic cum se scurge curentul electric prin fire 

şi după aceea cum îţi clipoceşte sângele prin vene. Iar foamea nu se simte, la modul 

fiziologic, ci se vede ca şi cu ochii. Nu-i o metaforă, nu e o figură de stil, e adevărul 

adevărat. Acum câteva sute de ani toţi auzeau, toţi oamenii auzeau cum creştea iarba, 

aici încă se mai poate aşa ceva, în zilele noastre.  

Vezi stâlpul ăla îmbibat cu catran? Dacă nu-l vezi, îţi zic eu unde e : e la două 

sute de metri distanţă. De la depărtarea asta, îl poţi mirosi – ia miroase-l! Vezi jocul 

acela de lumină, de zici că-i o apă, de la linia orizontului? Uite acolo, la nadir! Parcă 

fierbe aerul, îl vezi? – imaginează-ţi ce e asta, că nu e greu. 

 Şi când trece pe drum câte o maşină, dar rar aşa ceva, e ca şi când ar intra într-

un tunel al timpului – s-or întreba oare cei de dincolo unde or fi dispărut? Sigur că se 

întreabă, acesta este şi motivul pentru care nu dispar de tot, şi se întorc. 
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În această zonă, până şi păsările cântă altfel, iar plantele cresc după alte 

principii, uite aşa : trei, patru luni abia de se zăresc încolţite deasupra pământului, 

apoi, dintr-o dată se înalţă cu disperare prea în sus, dar în sus de tot. Nimeni nu poate 

prevedea când anume are loc metamorfoza asta, în ce moment al anului. Se poate 

întâmpla în luna mai, dar tot aşa de bine şi în iulie; e un altfel de calendar,  mai există 

vreo doi bătrâni care-l cunosc, dar cine să-i ştie după buletinul de identitate?! E greu. 

Şi dacă se întâmplă şi eşti plecat exact atunci, la întoarcere te sperii ca de un labirint, 

nu mai recunoşti cărările şi rişti să te rătăceşti, mulţi tineri s-au rătăcit aşa. Peste încă 

o vreme, să nu vorbim de timp aici, totul se ofileşte şi se pârjoleşte, încât nici vitele nu 

mai au ce paşte, şi nu mai pasc. Numai că nimeni nu creşte vite obişnuite, ci nişte vaci 

adaptate : în zilele alea de abundenţă asimilează en gros, adică suficient cât să nu 

moară de foame în perioada uscată. Sunt nişte cămile de vaci, un fel de vite-

dromadere – au cocoaşa pe dinăuntru, pentru că aceasta nu se vede. Iar laptele lor e 

bun de leac – din atâta caznă făcut încât e încărcat cu energii magice. Cele mai multe 

femei nu-l folosesc decât la creşterea copiilor, numai cu acest lapte îşi cresc copiii, 

eventual adăugând şi puţină mămăligă, dacă există, dacă nu, e tot ochei, că nu 

dăunează.  

Că ziceam de păsări, de exemplu guguştiucii, aceştia nu cântă şi ei ca toată 

lumea, gugu-ştiuc, aici zic cam aşa : guştiu-guc! – adică altfel. Ce să mai zic de 

cocoşi, vă-nchipuiţi cam cum cântă un cocoş pe aici? Trebuie făcut efortul necesar! 

Pisicile – titlu! Pisicile sunt aşa de mici că par a fi mâţe-bonsai, pot fi uşor confundate 

cu – dar nici nu ştii cu ce – cu ce?! Iar la câini s-a produs un fel de mutaţie genetică : 

sunt printre ei destui vegetarieni. În plus, unii chiar consumă lemne cu mare succes, 

de regulă crengi. Stomacul lor digeră celuloză, s-a învăţat aşa. Nu li se face rău decât 

dacă mănâncă ciolofan, încă nu s-au adaptat într-atât, ca să mănânce şi plastic, dar 

vremurile sunt aproape – aproape sunt!  

Păsările de curte nu se îmbolnăvesc niciodată, au dezvoltat un sistem imunitar 

imposibil de penetrat, adică de nepenetrat. Prezintă totuşi câteva ciudăţenii, dar nu la 

modul fizic, ci metafizic. Iată numai două:  

Unu, când se întâmplă şi din diferite motive moare câte una, mor în scurt timp 

mai multe, însă întotdeauna perechi, adică două, patru, şase, şi tot aşa în continuare, în 

funcţie de câte sunt şi de câte trebuie să moară, ca să mai rămână şi de sămânţă, să 

facă ouă.  
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Şi doi : ştiţi că există zicala aia, te-ai culcat odată cu găinile, adică prea 

devreme, adică deodată cu ultimele raze ale soarelui, când apune el, ei bine, aici nu e 

chiar aşa. Cele mai multe păsări se culcă aproape de doişpe noaptea şi se trezesc când 

e soarele sus de tot. Toată seara stau şi cârâie de parcă bocesc pe cineva, iar a doua zi, 

obosite, sunt ca bete – de aici zicala cu găina beată, din zona asta este, şi de aceea.   

Toate sunt statice – şi de aici izvorăsc, se trage toată pacea şi liniştea de care se 

vorbeşte atâta. Absolut nimeni de aici nu ştie cine a zis : totuşi se mişcă!, dar toată 

lumea recunoaşte că nimic nu se mişcă fără un scop anume, pe degeaba. Cam aşa se 

simte încremenirea în aer, adică în eter. Nu poţi decât să te impresionezi de faptul că 

totuşi bate vântul : de unde, domnule, în aceste locuri, vânt!? Să te întrebi asta fără să 

simţi că e o întrebare fatală şi fără niciun efect.  

Şi nu ai cum să te mişti aşa, ţac-pac, ci cam aşa : ţaca-paca, pentru că, dacă o 

faci totuşi, şi nu ai încotro, intri imediat într-un fel de contratimp, te situezi în 

contradicţie cu vremurile şi nu-ţi rezistă celula ori celulele, de-aceea, zice profesorul 

Ioan-Gheorghe, aici nu se moare de boli grave, ci din te miri ce, şi bătrâneţe, în plus. 

Îl pomeneşte pe Moş-Sava, moşul care a murit pentru că i-a intrat o aşchie de mătură 

sub o unghie, pe când făcea mături, pe baba Constanţa, care a înghiţit un fir de păr de 

pisică şi i s-a pus pe mai, adică pe ficat, şi pe Nea Lazăr, care a mâncat flori de salcâm 

dimineaţa înainte de a se ridica roua şi a murit până seara din astea. 

Darămite că unii zac fără să fie bolnavi, iar alţii sunt bolnavi toată viaţa fără să 

ştie, că nu-i doare mai nimic, neavând nicio durere. Numai în ultimele clipe de viaţă 

îşi dau seama, şi se roagă uite aşa : Doamne, mulţumescu-ţi Ţie, eu am fost toată viaţa 

bolnav şi Tu nu m-ai lăsat să sufăr! Iar alţii se poartă de parcă ar fi bolnavi, nefiind 

decât sănătoşi! 

 Doctorul, este unul prins în organigramă, există, dar aici e de complezenţă, în 

contrast, că nici medicamentele nu lucrează cum trebuie, cum ştiu specialiştii de la 

oraş. Pastilele contra durerilor de cap au efect în suferinţele de picioare, iar unguentele 

pentru dureri reumatice dau rezultate foarte bune în migrenele de cap. Dar nu la toată 

lumea se întâmplă aşa : sunt minuni, şi minuni! Un tânăr s-a făcut bine de ulcer la 

stomac luând un medicament prescris pentru hipertensiune arterială, se afla prin casă, 

pentru mamă-sa, iar o femeie, bolnavă de o gravă boală de piele, s-a uns cu nişte 

margarină şi i-a trecut, uite aşa s-a vindecat : i-a luat boala cu mâna.  

Ce să mai vorbim de plantele medicinale, e un capitol aparte, e ceva cu totul 

separat. Să luăm unul singur : muşeţelul, că e arhicunoscut, cules duminica pe la orele 
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nouă, când e popa în biserică, e bun de dat la cei cu vederea slabă, la cei care au 

probleme cu ochii, de aceea n-o să vedeţi prea mulţi oameni cu ochelari, poate doar la 

copii, asta din cauză că ei acum nu mai cred. Pe când ceaiul preparat din acelaşi 

muşeţel, dar recoltat de o fată mare, pe înserat, joia, oblojeşte cu succes, tămăduieşte 

orice  arsură, fie ea pe dinăuntru sau pe dinafară. 

 

Einstein, fizicianul acela cu părul de vânt, a fost întrebat odată dacă e chiar 

posibilă teoria aia a relativităţii, adică bulibăşeala pe care a pus-o în formule înţelese 

numai de-o mână de oameni. Neştiind de localitatea asta, de Duda, a trebuit să 

improvizeze un răspuns. În acesta el aprecia, dar neconvingător pentru masele largi, 

anume că timpul se manifestă altfel şi altcumva în fiecare om, în funcţie de 

preocupările de la momentul observat. Nimeni nu i-a zis de Duda. A fost şi cu 

războiul. A trebuit să plece în America, dar cine să-i spună, de unde să afle?! Teoria 

relativităţii, asta şi este : şi aici, la Duda, ea se manifestă adâncită în practică, dar 

generalizată, şi nu în oameni, ci în loc, adică în geografie, contaminând oamenii ca o 

părere. 

La Duda nu există Istorie – e lipsă! De aceea suferă profesorul – o angoasă! Ce 

zice el, şi cum zice : Suntem numai noi, aceştia în viaţă, care trăim, sau încă mai trăim 

deocamdată, şi cimitirul? Doar atât!? Nimic altceva? Nu se poate, zice el, trebuie să 

mai fie ceva. Şi caută, scotoceşte, întreabă, reconstruieşte, pune cap la cap ca să facă 

Istoria locului, s-o descopere.  

Toadre l-a avertizat de mai multe ori pe profesorul Ioan-Gheorghe, când a avut 

ocazia i-a spus : Ştii ce-a zis filozoful nostru Blaga, nu? A zis că ţăranul român a 

sabotat Istoria, de aceea nu o să găseşti nimic, poate doar ceva insuficient. Inevitabil 

inventând, la modul acesta. 

Dar odată i-a spuns ceva mai inteligibil : că poate n-or fi fost cu toţii numai şi 

numai un singur fel de oameni, că în grupul acela care a arat vatra satului au fost şi 

câţiva evrei – o simte, o  ştie, cunoaşte, crede că aşa este, şi asta e cel mai important : 

credinţa! Iar dacă a fost doar unul singur, unul singur numai să fi fost, atunci cu 

siguranţă că trebuie să existe ceva lăsat înadins. Se ştie doar că ei, evreii, fac şi au 

făcut mereu apel la trecut; ei au descoperit Istoria, ei au inventat-o. A inventa, verbul! 

Dar trebuie să fim atenţi : tot Blaga ne-a învăţat şi despre cenzura 

transcedentală. Nu te poţi căţăra chiar până unde vrei, nu poţi pătrunde chiar peste tot, 

există limite, sunt interdicţii. Cine zice că totul se poate  minte ori nu-ţi spune preţul, 
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cât te costă. Să fim cu băgare de seamă, să fim foarte prevăzători, să nu ne hazardăm 

în a face predicţii neacoperite. Ne putem frige degetele, poate mai rău decât asta, 

puteam cădea. Se cade! 

Este periculos! 

 

 

 

 

2) Magic 

La Duda oamenii sunt atât de săraci încât nu au mai nimic! Dar nu le pasă; cu 

toate astea sunt tare afectaţi. De aceea, moartea, pentru ei, e ca o ducere de acasă, o 

primblare, cum zice baba Tudora, vădana din capul satului. S-a scris prea mult despre 

asta, unii au denumit acest fenomen spectacolul morţii, aşa că noi o să-i zicem, mai 

bine, valorificarea ei. Profesorul Ioan-Gheorghe vorbeşte câteodată despre 

valorificarea morţii exact ca despre un spectacol.  

Spectacol – unul ca ăsta văd şi cei mai recenţi. Aşa li se zice acum, în loc de 

modern – recent! În fapt, lucrurile stau cu totul altfel, dar cine să mai înţeleagă, cine 

să mai stea să explice. Că nu e timp. Timpul ne lipseşte, asta este ceea ce este. 

Aşa se întreba şi cinicul nostru, Cioran : cum pot bogaţii  să moară când le 

rămâne, şi cui, toată averea!? E imposibil să mai mori aşa. De aceea la Duda se moare 

fără păreri de rău, fără niciuna. O fi fost acesta un trai dus degeaba? Bineînţeles că nu, 

aminteşte ori de câte ori are ocazia profesorul Ioan-Gheorghe. Şi ori de câte ori are 

ocazia el spune poveşti, nu trebuie să-l rogi de două ori. S-a dus buhul despre el, cică 

dacă îi dai bună ziua numai, imediat te întreabă : dar nu vrei să-ţi spun o poveste? 

Mulţi acceptă din jenă, tinerii mai ales, dar bătrânii îl ascultă ca şi când ar citi din 

ziare.  

O inocenţă şi o simplitate neverosimile, imposibil de înţeles pentru un străin. 

Cine vrea vede prin oameni ca printr-o foiţă. Dacă preluăm exact etimologia 

cuvântului ,,prost”, care se trage din slavă şi înseamnă „simplu”, la Duda toţi oamenii 

sunt proşti. Exact! – la Duda s-a răsturnat căruţa aia. Aici şmecheria n-a pătruns, că nu 

poate. Ea nu contaminează adusă de atelaje cu tracţiune animală, că nu e deloc 

confortabil, hurducăiala scoate toate hachiţele din călători. Şi, se ştie, şmecheria nu 

circulă pe jos. Unii glumesc şi spun că din cauză că îşi strică flecurile (fleacurile?), 

dar asta nu este adevărat.  
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Oameni sunt atât de simpli încât nici limbajul nu li s-a prea  dezvoltat, vorbesc 

ca acum o mie de ani. N-au nevoie de mai mult, chiar există un surplus. Teoretic, 

vorbesc româneşte, însă cuvintele poartă alte mesaje. Şi nu e vorba de sensul 

cuvintelor ştiute, de acelea din Ion Creangă, de care se face atâta haz : curechi, 

poghirlă, ţărnă, perjă, boroghină; sau, în loc de ea, zic dânsa, respectiv dânsul chiar 

când e vorba de animale sau de obiecte (Pi cini sî mulgi? – Pi dânsa!; Cini latră? – 

Iaca, dânsu!), ci e vorba de cu totul altceva. Aici cuvintele mai păstrează în ele o tentă 

magică. Dacă ştii cum să le foloseşti, şi cum, şi când poţi modifica realitatea sensibilă, 

aceea care te înconjoară. Poţi schimba vremea, de exemplu, poţi alunga norii; poţi 

face dintr-o chestie insignifiantă un lucru cât casa de mare. Cine zicea, parcă un 

scriitor : cuvântul poate schimba realitatea! Dar nu e vorba de cuvintele astea pe care 

le folosim noi, ci de acelea care exprimă nu pe numindu-l, ci pe fiindu-l. Doar poeţii le 

mai descoperă sau le mai păstrează, dar şi ei foarte vag şi foarte puţine, cuvinte din 

astea ce pot deveni neştiut de periculoase. 

 

 

  

 

3) Excursie în timp 

Într-o zi, unul născut la oraş a trebuit să înnopteze aici. Tânărul profesor, deci 

un intelectual, venise trimis de conducerea şcolii să recruteze noi elevi. Pentru că 

şcoala la care preda nu mai avea înscrieri, riscam o masivă restructurare, inclusiv 

închiderea şcolii, şi de aceea directorul s-a gândit să abordeze problema mai 

inteligent, ca în economia de piaţă, trimiţându-l pe el, că era mai tânăr, după noi 

concurenţi, prin ţară, în special prin sate. Contactase şcoala din Duda, rugându-l pe 

omologul său, directorul Ioan-Gheorghe, să-l ajute pe emisar, pe junele necăsătorit. Se 

cunoşteau din facultate, frecventaseră cenaclul amândoi, scriau poezii, aici e toată 

chintesenţa.  

Dar, spre deosebire de ei doi, domnul pe care-l trimiseseră era de formaţie 

inginer tehnică de calcul, adică profesor de cibernetică, din această cauză creierul său 

nu lucra decât cu limbaje matematice, cu da şi nu, cu unu şi zero, foarte puţin pe 

alături. La el nu există zona de mijloc, lucrurile sunt ori aşa, ori aşa, nimic în 

penumbră. De aceea este şi foarte corect, excesiv de punctual, exact, conştiincios, te 



 38 

puteai bizui pe el că va face exact ce trebuie, că-i va aduce şcolii elevi noi, altfel se 

risca chiar ca instituţia să fie închisă, iar ei, profesorii, detaşaţi cine ştie pe unde. 

Directorul Ioan-Gheorghe îl ajută şi el cum poate, punându-i la dispoziţie 

cabinetul său, cataloagele şcolii, dându-i în plus informaţii mai speciale despre elevii 

din sat care terminaseră clasa a X-a, pentru că nu toţi erau interesaţi să continue 

şcoala, nici apţi, că unii ziceau bogdaproste şi de cele opt clase, ce le permiteau să se 

înscrie la o şcoală profesională. 

Şi-i pune la dispoziţie un elev mai dezgheţat care să-l însoţească pe la casele 

presupuşilor pretendenţi la înscrierea în ultimele clase de liceu. Inutil să mai spunem 

că aici nu există nume de străzi sau numere la case, la porţi, cu toate că sunt aproape 

două mii de fumuri. Lumea se orientează după denumiri consacrate şi după numele 

celor mai răsăriţi dintre ei. Cam aşa : la deal, la vale; în sus, în jos; pe lângă a lui 

Pârvan, în Dealu Curţii, la Iaz; pe Sport etc. Apoi străzile sunt numite după mărime şi 

importanţă : potică, uliţă, şuşă (şosea); aşadar, o adresă oarecare sună cam aşa : la vale 

de biserica de la Novaci, pe uliţă la Cotaia, la Mihai a lui Savin. Dacă sunt nelămuriri 

sau nu e de ajuns, se poate adăuga: aceala care-o ţine pe Violeta de-a lui Verincă din 

Dealu Duzii. Iată adresa unui vieţuitor din Duda. 

 

Dar mulţi nu sunt acasă, că este vremea praşilei de-a doua şi în vremea asta 

satul rămâne aproape pustiu. Rămân doar babe şi moşi şi copii mici, asta dacă nu sunt 

şi ei luaţi la câmp ca să stea la umbră.  

Şi profesorul Ioan-Gheorghe, nu că a uitat să-l avertizeze, dar pur şi simplu i-a 

fost jenă să-l pună în gardă, ca nu cumva să creadă că e superstiţios. Unde s-a mai 

pomenit cadru didactic superstiţios? Dacă se afla la inspectorat!?  

Este timpul secerişului. Pe vremuri, când lumea se apuca de seceră şi plecau la 

câmp, făceau cu plugurile mai întâi brazde în jurul satului. Golit de oameni, acesta era 

în primejdie să fie invadat de dihănii şi de duhurile necurate. Duhurile astea, când 

bântuiau dinspre câmpuri venind din păduri, atunci când vedeau brazdele arate, ştiau 

că e vorba de-o lucrare omenească şi nu îndrăzneau să treacă. Acum nu se mai 

practică brăzdarea. 

Ar fi putut să aştepte ziua de duminică, când toţi stăteau pe acasă, aşa l-ar fi 

găsit pe fiecare şi ar fi discutat cu ei, dar ciberneticianul spera ca până la sfârşitul 

săptămânii să-şi termine treaba şi să plece de unde a venit. Dacă i-ar fi spus cineva că 

nu va mai părăsi niciodată satul ăsta, i-ar fi râs în nas, ori nici măcar atât.   
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Mai era şi o zi de joi. 

 

Cu picioarele goale, îmbrăcat cu nişte pantaloni de trening tăiaţi la genunchi ca 

să-i facă pantaloni scurţi, cu un maiou imemorial pe el, acesta era copilul trimis de 

directorul Ioan-Gheorghe să-l însoţească pe cibernetician prin sat. Slab să-i numeri 

coastele de la o poştă, cu braţele foarte subţiri, dar aţoase; are venele atât de vizibile 

încât se poate face anatomie pe el. Coşul pieptului îi e proeminent, când respiră se 

vede prin coaste cum i se umplu plămânii cu aer.  Ars de soare, are părul blond, 

aproape îngălbenit. Este tuns alandala, în scări, ici mai lung, colo i se vede pielea 

capului. Peste tot pe picioare, dar şi pe umeri, are urme de zgârieturi, de înţepături, 

zgaibe şi zgănci de la răni mai vechi, din fericire superficiale. Se vede că abia s-a 

spălat fiindcă părul, pe la tâmple, îi este încă ud. 

Ciberneticianul trebuie să-l întrebe ceva, aşa că-l întreabă. 

― Cum te cheamă, pui de om? 

― Chirpidin, domnule. 

― Cum adică, n-am înţeles, ce nume e ăsta, n-am mai auzit! 

― Chirpidin, domnule, aşa mă cheamă lumea, dar numili meu e Adrian. 

Se uită la el lung de parcă acum l-ar fi văzut. Are toate atributele unui om 

trecut de-acum prin viaţă, pare sătul de necazuri, maturizat înainte de vreme. Şi i se 

face un pic jenă pentru că nu îi este deloc milă de el. Nici bani dacă ar avea nu i-ar da, 

se gândeşte el, cu toate că ar trebui să-i dea ceva, măcar să-şi ia ceva în picioare, nişte 

tenişi ieftini chinezeşti, măcar atâta. Cum o putea să mergă cu picioarele goale prin 

pietricelele astea, nu-l înţeapă? îşi pune el întrebarea, dar altceva îl întreabă: 

― Cine te-a tuns aşa? 

― Moş Alisandru, el ne tunde aici – aşa! 

Şi îşi pune o mână în cap, încercând, pe nevăzute, să atingă  zonele unde părul 

e tăiat inegal, cărările din cap. Sigur că nu din cauza asta prinde curaj. 

― Dar pe domne-voastră – cum te cheamă? 

― Să ştii că n-ai pus întrebarea justă, aşa te învaţă pe tine la şcoală? Aşa te-a 

învăţat domnul director Ioan-Gheorghe? Că el mi-a zis că eşti tare dezgheţat, cel mai 

isteţ din sat. 

― Domnul director are hulughi! 

― Dar tu, ce ai!? Ce-ai pe mâini, măi copile? Ia arată-mi mâinile să le văd! 

― De la nuci, am dezghiocat. 
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Nu mai văzuse aşa ceva până acum, palmele copilului sunt maronii, aproape 

negre. 

― Şi, aşa se fac mâinile de la nuci? De ce nu te speli? 

― Mă spăl, dar nu se ia. 

― Nici cu săpun? 

Copilul se uită la cibernetician şi zâmbeşte lung. I se văd dinţii neregulaţi, 

nespălaţi, îngălbeniţi. Are buzele arse şi crăpate. Nu zice nimic. Ar trebui să-i spună 

că nici cu săpun nu se ia, poate cu gaz, însă el crede că omul ăsta mare glumeşte, este 

imposibil ca un om mare să nu ştie o treabă ca asta. Trece un timp, dar copilul a rămas 

cu zâmbetul lipit pe faţă, din când în când îi aruncă câte o privire.  

Merg împreună la doi elevi pe care băiatul ştie că-i poate găsi acasă la vremea 

asta. E la curent cu tot ce se întâmplă în sat. Soarele abia urcă, e devreme. 

O iau pe o uliţă la vale. Puştiul merge înaintea ciberneticianului, doi paşi mai 

în faţă. Îşi bălăngăne mâinile pe lângă corp de parcă ar defila. Profesorul măreşte 

pasul ca să-l ajungă, dar Chirpidin lungeşte şi el pasul, mergând mai repede. Păstrează 

distanţa.  

― De ce alergi aşa, stai să mergem împreună. 

― Apăi, eu merg înaintea domne-voastră, ca să vă arăt potica, nu aşa trebe? 

― Pentru asta nu-i musai s-o iei înaintea mea, putem merge alăturea. 

Băiatul înţelege şi aşteaptă. Acum merg în linie. E atâta linişte că profesorul 

aude un plop mare de foarte departe foşnind de la vânt, cu toate că nu bate niciunul, 

iar pe copil îl aude cum silabiseşte încet : musai, mu-sai! Repetă cuvântul pe care l-a 

spus el mai devreme. Înţelege că nu ştie ce înseamnă. Se uită la el, dar nu vede să-şi 

mişte buzele. 

― Nu ştii ce înseamnă cuvântul ăsta, musai, nu-i aşa? 

― Ba ştiu, că ne-o învăţat la şcoală, musai înseamnă măcar. 

Dar, cum e sfios, vorbeşte atât de încet, cu capul în pământ, încât profesorul 

înţelege că a zis altceva. Îniţial înţelesese c-ar fi zis „mă car”, expresie vulgară, dar şi 

modernă în acelşi timp, deloc potrivită discuţiei dintre ei, aşa că nu crede că asta a zis. 

Până la urmă, contemplând zarea, are o revelaţie:  

― Măgar!? 

Copilul nu sesizează intonaţia de întrebare, o ia ca pe o afirmaţie. 

― Da! 
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Pe aici nimeni nu are aşa ceva, nu se cresc măgari, nimeni n-a văzut un măgar. 

Şi profesorul, cibernetician de formaţie, se gândeşte că exact din cauza asta copilul 

face confuzie, pentru că lucrurile care lipsesc sunt întotdeauna reinventate, animalul 

respectiv, în cazul acesta. Măgar, măcar – sună cam la fel! 

― Dar voi, pe aici, de ce nu aveţi din ăştia, măgari, de ce nu creşteţi măgari? 

Câteva secunde tace, se gândeşte, apoi răspunde ca la şcoală.  

― Pentru că rag, domnule. 

Este singurul lucru pe care îl ştie despre încăpăţânatele cabaline. Când plânge, 

se întâmplă mai ales dimineaţa, mamă-sa îi spune să nu mai ragă atâta, ca un măgar! 

Şi atunci, fireşte, de asta n-au oamenii pe aici măgari. 

― Dar nu numai măgarul rage, ia spune, cine mai rage? 

Profesorul de cibernetică se gândeşte, bineînţeles, la lei. Vrea să vadă dacă 

puştiul poartă în mintea lui imaginea animalului rege din savana asociată cu moneda 

naţională, adică foamea de bani, despre asta e vorba! Dar copilul îi răspunde aiurea. 

― Eu mai rag! 

Tresare. E clar că băiatul e un pic idiot, săracul de el, de aceea nu s-a dus la 

câmp cu ceilalţi, l-au lăsat părinţii acasă. Nu e bun de muncă, e inapt. Se uită la el mai 

insistent. I-ar plăcea să-i spună, aşa cum face cu orice elev nou din şcoala unde predă, 

că numele monedei naţionale nu are nicio legătură cu leul african, dar i se pare inutil, 

oricum, aşa că renunţă. 

Cu oarece întârziere, ca un adevărat întârziat, băiatul simte nevoia să facă o 

precizare.   

― Dar nu de prost, domnule, că eu rag dimineaţa că mă dor juliturile de la 

chicioare, şi de la schini, c-aşa doare aiestea dimineaţa. Nu de prost rag eu. 

Profesorul de cibernetică se amuză copios, apoi se iritată. 

― Dintre toate cuvintele, pe domnule îl spui cel mai corect. Pe voi nu vă 

învaţă cum să vorbiţi, la şcoală nu vă învaţă? Eu nu înţeleg ce zici, măi băiatule. Dar 

ia spune-mi, tu ai auzit de Roma, ştii de Roma, nu? Ce e Roma? 

― Tăticu meu a fost la Roman, o muncit acolo în armată! 

― Nu Roman, măi copile. Eu zic de Roma, de Imperiul Roman! E o diferenţă 

mare între oraşul Roman şi Roma, nu ştii treaba asta!? Toate drumurile duc la Roma. 

Dar ce-mi bat eu capul? Mă simt cu tine de parcă am fi în zona crepusculară. Dar de 

unde să ştii tu ce-i aia zona crepusculară! 
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Mare greşeală a făcut profesorul de cibernetică, pentru că de acum înainte 

copilul nu va mai scoate niciun cuvânt. Dar nici el nu mai are chef de conversaţie, 

dacă asta de până acum a fost una. Şi după câteva tentative de a-l face să deschidă 

gura, renunţă şi el să mai vorbească, se mulţumeşte cu tăcerea. 

Tot cercetează pământul, să vadă unde pune piciorul, pentru că pe drum sunt 

numai urme de animale şi de căruţe. Nu vrea să-şi zgârîie pantofii cei noi. Când plouă, 

pământul se înmoaie şi se face un noroi de te afunzi cu totul în el. Acum, că e cald, s-a 

întărit de parcă-i de teracotă.  

Cum or trăi oamenii ăştia şi de ce şi-ar dori cineva să trăiască în capătul ăsta 

de lume?! Cum s-or spăla? Se spală vreodată? Nu există canalizare, nu au apă curentă, 

nici cişmele pe marginea drumului nu sunt. Ce-or mânca, cu ce se hrănesc? Şi cum 

gătesc, ce mijloace au!? Doamne, n-aş putea trăi aici nici măcar o săptămână! 

Pe gândul acesta al lui, o bătrână ciudată, cu o găleată în mână, tocmai le iese 

în cale. Cu toate că nu e decât ora zece, este foarte cald, iar baba e îmbrăcată exact ca 

iarna : are o basma groasă pe cap, ciorapi groşi în picioare, o fustă grea şi lungă şi  un 

ilic făcut din pânză scămoşată. Toată în negru. În picioare are gumari de parcă ar 

ploua. De departe îl fixează insistent cu privirea, el se simte obligat s-o salute. 

― Bună ziua, mamaie! 

― Iaca, de la apă, că eu îs bătrână şi merg mai încet – dar tot e bine, că am 

ieşit cu plinu. Da tu a cui eşti, măi copchile? întreabă ea, căutând un loc drept unde să 

pună găletuşa şi pregătindu-se de taifas. Copilul nu-i răspunde, dar se opreşte şi se 

uită la ea zâmbind tâmp. Baba continuă, după ce se uită câteva clipe la el. 

― Da ce-i, măi, n-ai limbă? Şi aldi mătali undi vă duceţi, vă duceţi la 

Brânzoaia? 

― Brânzoaia!? repetă profesorul surprins. El se gândea la vreo patiserie. Dar 

apoi se uită întrebător la Chirpidin, înţelegând că e vorba de o persoană, de o poreclă.  

― La Brânzoia mergem, nu? 

Acesta încuviinţează din cap. Doar atât. 

― Apăi, tot e bine, c-am ieşit cu plinu, dar aveţi grijă cu puşlamaua asta di 

copchil, că-i un drac încheliţat. Ţ-ai înghiţit limba, măi, de ce nu zâci al cui eşti? Ţi-i 

fricî, nu? 

― Dar ce-a făcut, mamaie, de ce zici aşa de el? 

― Cum adicî ce-o făcut? Puşlamaua! Are o praşte şi ocheşte vrăghile cu 

praştea aiasta şi chetrili pălesc ţâgla di pi casî, şî ţâgla sî crapî şî-mi plouă-n pod! 
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Încheliţatu! Aista trebe urechit di urechi. O ochit un guguştiuc c-o cheatră ş-o chicat 

guguştiucu la mini-n ogradî, şî eu eram pi prispî, şî el o sărit gardu chiar în faţa me ca 

sî ieie guguştiucu. Cî ieu sufăr cu chicioarele şî nu poci ca să-l fugăresc. Şî eu avem 

nişti goromeli la uscat, în soari – în soari li avem – ş-o mai luat şî din goromeli, ca sî 

mânânci. O mâncat goromelili. Măi încheliţatule, chiar aşa, în faţa me sî-mi mânânci 

goromelili!? O luat guguştiucu cari sî zbăte în ogradî la mini, i-o sucit gâtu ca un 

hultan, ca un hultan i l-o rupt acolo în faţa me. Păi, nu-i drac, aista-i chiar drac! Păi-

da-cum-dar! Ce-ai făcut, mă, cu guguştiucu, l-ai mâncat? Cum sî mânânci păsărili 

cerului, măi copchile, cini te-o ’nvăţat aşa ceva!? Păi ni ie foc casâli, măi, di aiasta i-o 

luat foc casa lu Mărdari, şî poliţia nici nu ştie di tini! Cî tu mânânci păsărili lu 

Dumnezău. Ia uitî-ti la dânsu, ş-acu sî râdi; di ci ti mai râzi, mă încheliţatule!? Ai, 

măi, vrei  sî-mi dai foc la casî? Păi nu mă duc eu la şcoalî ca sî ti spun cî vrei sî-mi dai 

foc la casî? Șî când o sărit gardu ’napoi o mai rupt ş-o scândurî di la gard, ş-acu pe-

acolo îmi sar găinili-n drum. Vai şî vai di capu meu! Di undi am eu parali ca sî cumpăr 

altî scândurî ca sî-mi pun la gard!? Dar lăsaţ, v-am ieşât cu plinu, şî dac vă duceţ la 

Brânzoaia o sî vă meargî ghini – ghini o sî vî meargî! 

Spune bătrâna ultima frază doar pentru a-l consola pe profesor, acesta se 

îndepărtase, plecase, o lăsase pe bătrână să se vaiete în continuare. Văzând că nu are 

de gând să se oprească, o luase încet, încet din loc. Oricum nu înţelegea mare lucru, 

după cum vorbea ea, în graiul ei. În sfârşit baba tace, dar stă şi-i urmăreşte cu privirea, 

cu o mână în şold, iar cu cealaltă făcută streaşină la ochi.  

― Auzi, chiar aşa ai făcut, ai intrat fraudulos în curtea femeii? 

― Fimeia asta umblă cu descântece, răspunde copilul  anapoda. 

― Vrei să zici că face farmece? De aceea vorbea ea aşa de n-am înţeles 

absolut nimic! Dar ce tot spunea, de fapt şi până la urmă, ce tot zicea ea? 

― Nu, nu-i d-aia fermecătoare, fimeia asta face descântece cu nişte bucăţi de 

cârpă şi se îmbracă într-un cojoc şi cloceşte ouă de streche la subţioară din care ies pui 

de draci. 

― A, deci din cauza asta ai sărit gardul la ea, ca să vezi puii de draci? 

― Da, are doi! 

― Bine! Dar mai e mult până la Brânzoaia? La ea am înţeles că mergem. 

― Nu mult, e oleacă mai la vale. 

După ce spune asta, deodată se aşază pe jos şi se cată în talpă. Trage de picior 

să-l aşeze mai bine pe genunchi, să poată vedea mai bine. Un spin îi intrase, încearcă 
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să-l prindă cu unghiile. Reuşeşte. Nu scoate niciun scâncet. Bagă apoi degetul mic 

într-o ureche şi scoate de acolo nişte ceară. Cu ea astupă găurica din talpă. Apasă şi 

masează de câteva ori, se ridică sprinten, zâmbeşte şi zice: 

― Gata, l-am scos! 

 

 

 

     

4) Dragostea de fată mare 

Încă de la început, când a văzut casa unde trebuie să intre, l-a surprins lipsa 

gardului, adică niciungard. Asta pentru că la Duda totul e îngrădit, toate sunt 

înprejmuite, numai casa asta nu este. Mai încolo, intrând în ogradă, urmează să 

descopere o altă neobişnuinţă : în grădină, în spatele casei, în loc de păpuşoi ori fasole 

pentru păstăi, sau boghi, aşa cum are toată lumea, aici nu vede altceva decât buruieni 

şi pâlcuri, pâlcuri răzleţe de mătrăgună, nimic cultivat, nimic pus de mână de om. Este 

tare neobişnuit pentru o curte de la ţară, asta dacă nu e vorba de vreo casă părăsită, 

ceea ce nu e cazul. Doar pe lângă cărarea care duce la umblătoarea din fundul 

grădinii, de-o parte şi de alta, câteva tulpini de mături, numai atât. 

 Copilul, poreclit Chirpidin, după ce a chemat-o din drum, de la gard, pe 

Camelia, a rămas acolo să-l aştepte. Profesorul de cibernetică a intrat pe poarta găsită 

larg deschisă, iar băiatul s-a aşezat în ţărână. Începe să se joace. Netezeşte cu palma 

stratul gros de colb fin, apoi imprimă suprafeţei de praf urmele unor cauciucuri de 

camion. Face asta cu degetele răşchirate, plimbându-le în zig-zag. Arată foarte 

concentrat. Îşi ţine limba între dinţi şi mormăie încercând să imite zgomotul unui 

motor Diesel. Din când în când mai şi ambalează, mărind intensitatea aerului pe care-l 

suflă şi făcându-i buzele să vibreze. În urma lui rămân urmele camionului, ai putea să 

juri că a trecut unul pe acolo.     

Profesorul de cibernetică intră înăuntru, trebuie să stea de vorbă cu Camelia, o 

adolescentă, să discute mai ales cu părinţii ei, să-i convingă să o lase să se înscrie la 

liceul unde predă el. 

E amiaza mare. Când nici musca nu bâzâie. Joia. 

― Alo, e cineva acasă? strigă profesorul cu oarece precauţie.  

Impropriu zis strigă, pentru că, la ora asta şi în acest loc, o şoaptă se aude ca 

un ţipăt, foarte tare. Se şi sperie când îşi aude vocea aşa de puternică, de aceea şi-o 
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drege. Cască gura să i se desfunde urechile, tuşeşte de câteva ori. Nu ştie: să mai 

strige o dată sau să se dea mai înspre uşă, mai aproape. 

Dar ce mai uşă au şi oamenii ăştia : doar patru bucăţi de scândură grosolan 

puse laolaltă, vopsite într-un albastru tare, iar geamul crăpat în mai multe locuri se 

ţine în cercevea ajutat de nişte caiele pentru potcovit caii. Ştie cum arată şi le 

recunoaşte pentru că văzuse caiele când a vizitat casa de la munte a unui fost coleg al 

lui, ieşit la pensie, care se apucase să facă afaceri cu cabaline. Mai e şi strâmbă uşa, 

de-aia stă întredeschisă, se poate vedea înăuntru.  

Din odaie răzbate un aer răcoros. Becul arde, agăţat în tavan, cu toate că 

soarele este sus pe cer. Nu poate să nu dea din cap, gândindu-se : sunt vai de mama lor 

şi nimic nu-i îndeamnă la un pic de economie! Pe prispa dată cu lut galben e un 

aşternut, o cuvertură ţesută în casă, o pernă imensă, semn că aici, noaptea, a dormit 

cineva. O fi interesant să dormi în aer liber, să numeri stelele, să asculţi liniştea nopţii. 

Spunându-şi aşa, se uită în sus, să vadă cerul. Atunci vede streaşina casei din care stau 

să cadă câteva ţigle. Se trage lângă perete, când bagă de seamă că, şi deasupra lui, o 

ţiglă e gata-gata să cadă. L-ar putea lovi în cap. Simte anticipativ o apăsare în creştet 

care-l face să-şi adune umerii să se apere parcă. Se dă cu un pas înapoi şi calcă pe 

nişte papuci de gumă. Cu pantoful îi împinge încolo. Au vârfurile tăiate pe unde ies 

degetele. Ori că erau prea mici, ori e un fel de aerisire, că e vară şi cald. Încearcă să-i 

aranjeze, să rămână simetrici, unul lângă altul, dar e greu. Şi simte o revoltă : Ia uite     

ce-am ajuns să fac! Prinde curaj şi, astfel mobilizat, încearcă să-şi anunţe din nou 

prezenţa:  

― Alo, nu e nimeni aici!? E cineva acasă? 

Nu se simte nicio mişcare. Chiar n-o fi nimeni? Pe unde or fi la ora asta, la 

câmp am înţeles că nu sunt, pentru că nu au pământ! Oare s-a înşelat puştiul, am venit 

degeaba?  

Ciberneticianul face câţiva paşi spre spatele casei, şi vede atârnate pe perete 

mai multe şiraguri de frunze de tutun puse la uscat. Se apropie. Este curios să 

descopere în locul acesta procesul tehnologic incipient al plantei dătătoare de euforii. 

Îi place mirosul amărui, proaspăt şi crud. Funzele îngălbenite ca un aur vegetal şi 

alinierea lor impecabilă pe sfoara din cânepă. Nici că se putea un loc mai adecvat 

pentru uscarea tutunului, e un loc magic, îşi spune profesorul, apropiindu-se şi mai 

mult. Pe tot peretele, de la un capăt la altul, şirurile de frunze stau agăţate de nişte 

piroane bătute direct în peretele fragil de lut, acoperindu-l pe de-a-ntregul. Alinierea 
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frunzelor i se pare impecabilă. Foarte interesantă. Şi nu se poate stăpâni să nu se 

apropie şi mai tare şi să le atingă, aşa că se duce şi le-atinge. 

Astfel poate vedea şi pipăi, ascunse printre frunze, un fel de nuci, dar foarte 

ciudate. Speriat, îşi trage mâna din reflex, ceva i-a înţepat degetele. Se uită mai atent. 

Arată ca nişte bile mici, verzi, cu ţepi. Printre frunzele de tutun puse la uscat, cu 

intenţia să fie ascunse; chiar că e cu totul neobişnuit să le găsească aici, constată 

profesorul de cibernetică. Pesemne tocmai chestiile astea contribuie la aromatizarea 

frunzelor, o fi vorba de vreo reţetă secretă, conchide el. 

Dar la modul greşit, pentru că sunt, de fapt, fructe de mătrăgună. Nu le 

recunoaşte şi nici nu are cum să priceapă rostul lor printre frunzele de tutun, fiind un 

om care trăieşte la oraş. Şi ele sunt puse tot la uscat, aici are dreptate, dar seminţele 

lor folosesc la altceva. Sunt halucinogene, un vehicol în magie.   

Cu impresia că a zăbovit prea mult în spatele casei, se întoarce în faţă 

chemând din nou, cu mai multă forţă, a prins curaj. Se simte obligat să fie mai 

explicit, să precizeze scopul vizitei, doar-doar i-o răspunde cineva. 

― Alo, nu e nimeni acasa? O caut pe Camelia, sunt de la şcoală, e cineva 

acasă? Alooo! Sunt aici pentru că domnul director Ioan-Gheorghe m-a trimis să vă 

vorbesc în legătură cu viitorul Cameliei. Viitorul Cameliei este foarte important, doar 

n-o să rămână fata fără şcoală, ce-o să se aleagă de ea în viaţă!? 

Deja e prea mult, prea multă zarvă, din cauza asta, în vecini un câine începe să 

lătre. Luându-se după el, latră şi alţii. Apoi, din toate părţile, în tot satul, o hărmălaie 

turbată. Iar  primul câine, auzindu-i pe ceilalţi, începe să urle ca lupul. Ciberneticianul 

se cam sperie, n-or fi chiar lupi adevăraţi? În sălbăticia asta totul este posibil. Şi caută 

cu privirea în toate părţile. Nu-l mai vede pe puşti acolo unde-l lăsase, în schimb vede 

un camion parcat lângă gard. Când o fi apărut? Ce naiba se întâmplă? Face un pas, 

dar, deodată, o pală de vânt venită de nicăieri îl izbeşte în faţă. Şi nişte nori acoperă 

soarele şi fac umbră. Atunci, încet, uşa se dechide. O bătrână apare în prag.    

― Câba-câba! Dar poftiţi înăuntru, de ce staţi la uşă, trebuia să mă strigaţi. 

Poftiţi, poftiţi, mai cu îndrăzneală! O să vină ploaia şi e păcat să vă ude, uite ce 

frumoase haine ai pe dumneata, păcat de ele. Câba-câba! Iote cum burează! Ia să dau 

şi eu papucii ăştia la dos că mi-i udă apa, apa mi-i udă. Iote cum burează a ploaie, o să 

plouă ca vara! 

Ciberneticianul stă şi o ascultă împietrit, nedumerit şi încurcat. Într-adevăr, din 

senin, începe să plouă brusc. Nu are puterea să  gândască, totuşi se întreabă : 
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adineauri, când am strigat-o de-au început câinii să urle, de ce nu m-a auzit!? Se 

fâstâceşte şi ezită să mai facă un pas, dar ezită şi din cauză că abia acum vede că 

aşternutul de pe prispă, cel pe care-l văzuse puţin mai devreme, nu mai este acolo, de 

parcă nici n-ar fi fost – şi acolo fusese! Instinctiv îşi ridică ochii spre streaşină : nici 

ţigla de care se simţise ameninţat mai devreme nu mai este. Celelalte sunt la locul lor, 

toate, dar cea din dreptul uşii, acolo unde stătuse el mai devreme, nu. Să se fi desprins 

oare şi să fi căzut între timp, cât a umblat prin spatele casei? O caută pe jos rotindu-şi 

privirea ca să cerceteze în jur. Vede câteva spărturi, dar nu crede că alea sunt, pentru 

că bucăţele de ţiglă sunt  împrăştiate peste tot prin faţa casei. Ar fi trebuit s-o audă 

dacă a căzut între timp. Dă din umeri exact ca un copil. Între timp, ploaia s-a înteţit şi  

picăturile i se preling pe faţă, pe nas, poate că ar trebui să intre. Bătrâna dăduse de 

mult papucii sub streaşină. 

― Câba-câba! Dar de ce nu poftiţi, domnule director, ia poftiţi, poftiţi 

încoace! 

― Nu, doamnă, nu eu sunt directorul, el m-a trimis la dumneavoastră. 

― Păi, intraţi! Câba-câba! De când vă aşteptam! 

Dintr-un pas ciberneticianul ajunge în faţa uşii, dar încă ezită, totul i se pare 

ciudat. Până la urmă îndrăzneşte şi trece pragul. Bătrâna îl încurajează în continuare, 

foarte protectoare. 

― Câba-câba! Dar intraţi cu dreptul, îndrăzniţi să intraţi cu dreptul, poate aşa 

avem şi noi noroc! Bine aţi venit! 

Nu-şi dă seama cu ce picior să păşească şi nici nu stă să calculeze, important i 

se pare să nu calce pe prag, la asta se gândeşte.  

Contrar aşteptărilor, un iz de prospăt îl întâmpină când intră. O odaie mică, de 

câţiva metri pătraţi, fără nicio fereastră. De aceea ţine becul aprins, îşi spune 

ciberneticianul, nu e nicio sursă de lumină. Spre stânga, uşa altei camere. Bătrâna o 

deschide şi-l pofteşte acolo, vorbind mereu, tot urându-i de bine. Se apleacă puţin să 

nu dea cu capul de sus. În dreapta un pat şi pe pat stă o fată. N-apucă să zică nimic, 

fiindcă prima zice ea. 

― Bine-aţi venit! 

― Bine te-am găsit! 

Probabil că fata e Camelia. Nu vede niciun scaun, nu ar avea unde să se aşeze 

decât pe marginea patului, lângă ea. De aceea rămâne câteva clipe în picioare, 

descumpănit. Picături de ploaie i se scurg de pe faţă pe jos. Bătrâna, din spate: 
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― Câba-câba! Dar luaţi loc, staţi jos să ne stea şi nouă cloştile pe ouă. 

Fâstâcit, se aşază lângă ea. 

―  Camelia, nu? 

― Da, eu, Camelia. 

― Câba-câba! Să vă aduc o dulceaţă? 

Dar nu mai poate răspunde, nu mai poate fi atent. O căldură plăcută pune 

stăpânire pe toată fiinţa lui.  De parcă nu mai e el. O fi de la ploaie, se gândeşte 

ciberneticianul, oi fi răcit aşa de repede? Parcă am şi ameţit un pic. Nu are batistă cu 

care să-şi şteargă faţa şi nu îndrăzneşte să se şteargă cu mâneca. Camelia, parcă-i 

citeşte gândurile, se ridică sprintenă, deschide un sertar, singurul de la singura masă, 

scoate un prosop de casă cusut cu arnici roşii şi i-l întinde. Îi mulţumeşte şi îşi acoperă 

faţa cu el. Stă aşa câteva clipe. Camelia se aşază înapoi pe pat, acum mult mai aproape 

de el. Îi simte coapsa atingându-i-se de coapsa lui. Îl frige. Iar prosopul miroase a fân, 

nu-i vine să-l  dea deoparte. Rămâne aşa şi inspiră adânc. Nu înţelege de ce, dar simte 

o dorinţă imensă să stea mai mult. Camelia se mlădiază de-a lungul coapsei lui, şi mai 

jos, şi mai jos, până ce pulpa piciorului ei atinge toată lungimea pulpei lui. Nu mai 

poate sta cu prosopul la ochi, de aceea nici nu mai stă. Dându-l la o parte, o poate 

vedea cum se uită la el de parcă numai la el s-ar fi uitat dintotdeauna. Şi i se pare 

ciberneticianului că o recunoaşte, parcă o ştie de undeva, cu toate că nu are de unde s-

o ştie. Ochii de un verde verde, adânci şi limpezi, strălucesc spre el de parcă i-ar 

vorbi. Îmbujorată toată, buzele îi tremură şi devin purpurii. Sfioasă, exact cum trebuie 

să fie, dând impresia că nimic nu trebuie să spună, îndrăzneşte timid şi întreabă:  

― Vă mai trebuie prosopul? 

Dar o face în şoaptă, ca şi când vocea nu i-ar ajunge pentru mai multe, iar 

şoaptele ei i se lipesc de şira spinării, apoi alunecă în jos, spre picioare, gata să i le 

amorţească. Şi nu ştie de ce, dar zice că nu-i mai trebuie prosopul, însă simultan îşi dă 

seama că minte.  Ea îl ia ca să-l pună pe masă, de aceea se ridică de lângă el, pentru că 

trebuie. Şi pentru că nu mai e lângă el, rămâne ca de gheaţă. Toată partea stângă i se 

răceşte. Şi simte o lipsă, ca şi când i-ar lipsi ceva. Dar îşi vine în fire şi gândeşte pe 

loc : Doamne, câţi ani o fi având fata asta, abia dacă a împlinit şaptesprezece, e 

minoră, o să fiu acuzat, o să fac puşcărie, mi-am pierdut minţile. Se gândeşte degeaba 

pentru că ochii lui îi mângâie silueta fără să vrea, iar mişcările ei nu numai că îi dau 

voie, dar îl şi îndeamnă. Îmbrăcată într-o fustă lungă de bumbac ieftin, formele lungi 

de fată prind viaţă doar când le vede cine trebuie. El nu ştie exact cine trebuie, or, fata 
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poate să-l facă să creadă asta. Deodată îl cuprinde o dorinţă enormă s-o ia în braţe, 

doar atât, să-şi încolăcească braţele în jurul ei. Nu se apucă să strângă din dinţi, nici 

să-şi bage unghiile în carne, totuşi rezistă ispitei. Dar cât o mai putea! Un nesperat 

ajutor însă : bătrâna se întoarce. 

― Câba-câba! Am venit cu dulceaţa, dar un ulcior cu apă nu doreşte domnul 

director? Mă duc să scot nişte apă proaspătă din fântână. Câba-câba! Măcar să nu fi 

scos altcineva înaintea mea, mă reped iute, soarele e sus! 

― Mulţumesc, chiar mi s-a făcut sete, nu ştiu de ce. 

Baba dispare. Iar Camelia vine lângă el, dar nu-l mai atinge cum l-a atins mai 

devreme, lasă oarece distanţă între ei, zicând cu zâmbet enigmatic: 

― Eu ştiu de ce! 

― Eşti nebună, câţi ani ai? Mă bagi în puşcărie! 

― Şaptesprezece, dar nu peste mult o să fac optsprezece, nu şaisprezece, că nu 

mă duc înapoi, eu mă duc înainte. Nu se poate altfel. 

― Şi eu ce să fac? 

― Puteţi aştepta până-i împlinesc! 

― Nu se poate. Între noi e o diferenţă de şaisprezece ani! Fă şi tu socoteala. 

― De aceea am şi spus că nu mă pot întoarce la şaisprezece. 

― Ce să fac eu cu tine, cum să trăiesc aici, ce să fac eu cu tine?! 

― Putem face copii, asta putem face! 

― Uită-te la tine, eşti un copil, ce ştii tu despre copii, ce ştii tu despre viaţă?! 

― La anul n-o să mai fiu copil! Dumnevoastră trebuie să ştiţi mai bine, om cu 

carte! 

― Bine, atunci o să te caut la anul. 

― La anul şi la mulţi ani! Eu vreau pentru toată viaţa. Şi puteţi aştepta aici 

până la anul, când fac optsprezece ani, nu mai e mult până la anul. Vă fac de mâncare, 

vă spăl hainele. Imediat trece un an, ca o zi poate trece! 

Ciberneticianul nu mai poate spune nimic, deşi ar mai avea ce spune, pentru că 

baba a intrat discret să aducă apă rece, aşa cum a promis, într-un ulcior de lut pe care-l 

lasă pe masă. El ar vrea să bea, se simte uscat pe dinăuntru, dar, dintr-odată i se pare 

nepoliticos, de aceea o întreabă dacă nu-i este sete, mai întâi ei. 

― Poate ţi-e şi ţie sete. 

― Chiar dacă mi-ar fi sete, eu nu pot să beau, pentru că e apă neîncepută şi nu 

e pentru setea mea, e pentru setea dumneavoastră. 
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― Nu înţeleg cum poţi  să-mi mai vorbeşti cu dumnevoastră! 

― Păi, dumnevoastră mi-aţi spus că sunt mică, aşa că vă pot băga în puşcărie, 

şi nu vreau, mai bine mă duc eu acolo, oricum, trebuie să împlinesc optsprezece ani, 

că nu-i am. 

Ar bea apă şi n-ar bea, dar setea îl chinuie, i s-a uscat gâtul de tot, nu mai are 

nici scuipat în gură, aşa că, chiar de-ar şti ce să facă, tot n-ar putea să facă ceva. Dacă 

n-ar ploua afară s-ar ridica şi ar pleca, dar afară plouă. Camelia îi întinde ulciorul să 

bea. Îl îndeamnă aşezându-se lângă el pe pat. Coapsele lor se ating din nou, iar părul 

ei îi mângâie pentru o clipă umărul. Miroase a proaspăt şi răcoros, e lung şi negru şi 

lucios, e ca o mreajă, şi-l cuprinde o dorinţă enormă de a-l atinge, de a-i pune mâna pe 

păr. 

― L-am clătit cu frunză de nuc, zice ea răsfirându-l cu toate degetele şi 

încadrându-şi apoi obrajii cu el. Bunica m-a învăţat cum să fac! 

― Foarte frumos, mă laşi să-l ating să văd cât e de aspru? 

― Puneţi mâna! 

Pregătindu-se ca să – e obligat să se întoarcă cu totul spre ea, şi atunci piciorul 

lui apasă mai tare pe coapsa ei, dar ea nu se retrage, iar asta i se pare extraordinar. Şi-i 

pune mâna pe păr, prinzându-l între degete ca şi când i-ar evalua grosimea firului, 

apoi coboară pe şuviţa pe care a ales-o, până la vârf, în dreptul sânilor, pe care-i ştie 

sub bluză ca şi când i-ar vedea cu adevărat. Şi nu mai poate altcumva decât să ridice 

privirea şi să se uite în ochii ei, îmbăindu-se. 

― Mi-e sete! 

― Avem apă aici. 

Ia cu amândouă mâinile ulciorul pe care i-l întinde, îl apropie încet de buze, 

trage aer în piept ca să aibă, şi prinde a bea încet, cu înghiţituri din ce în ce mai mari, 

până la ultima picătură de apă. 
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1) Exilul 

Toadre Andronache a fost repartizat în cadrul unui departament care lucrează 

la dezvoltarea unui motor de căutare pe Internet, dar nu unul pentru cuvinte, ci unul 

pentru imagini. Ceva revoluţionar : utilizatorul va putea să insereze o poză, urmând să 

primească informaţii despre ceea ce conţine fotografia, precum şi analiza obiectele 

care pot fi identificate, iar în final va primi link-uri către dicţionare şi site-uri cu 

conţinut imagistic asemănător.  

Ar fi existat posibilitatea să lucreze de acasă, compania suportând toate 

cheltuielile legate de instalare şi dotare cu echipament IT, dar a preferat să muncească 

printre colegi din raţiuni foarte pragmatice : oricând poate cere părerea cuiva, dacă nu 

este sigur de ceva anume, pentru că, de obicei, el nu prea e sigur de nimic.  

De felul lui, Tiai e un introvertit, aproape un singuratic. Îi place mult să se 

posteze, strategic, către margine, în penumbră, de unde să poată observa fără să fie el 

observat, nu-i place să fie analizat. Teama de a nu fi în centrul atenţiei îl face să pară 

timid. De aceea Sofica a fost foarte surprinsă când a hotărât să refuze lucrul acasă şi a 

crezut că poate nu-i mai place de ea, au avut discuţii.  

Tiai este noul lui nume, mai bine zis noul call-name. La locul de muncă toată 

lumea îl cheamă aşa. Asta i se trage de la iniţialele numelui său, Toadre Andronache. 

În America, totul trebuie eficientizat, prescurtat. Și nu-i așa de important să vorbeşti, 

gramatical, foarte corect, trebuie doar să te faci bine înţeles. De aceea, cei care nu ştiu 

limba foarte bine învață să se descurce şi să comunice eficient în puțin timp. Nimeni 

nu are pretenţia să vorbeşti ca la carte, nu e mare ruşine dacă n-o faci prea corect. Nu 

contează stilistica frazei dacă mesajul este eficient, priceput imediat, coerent. Dacă se 

poate, atunci se poate orice! Iată un proverb american spus altfel. 

  Nu i-a fost uşor la început, în primele luni, aşa cum nici altor români nu le-a 

fost, a aflat el. Nu numai că ceea ce se aşteaptă de la fiecare este foarte mult, dar 

modalitatea prin care li se cere este neobişnuită : o libertate absolută de a crea. Doar 

că la un moment dat vei fi evaluat, cineva competent o va face.  

Satisfacţia de a lucra la o firmă atât de mare, la un program atât de important; 

sentimentul că nu-şi pierde timpul cu proiecte mici; privilegiul de a se considera un 

partener al concernului informatic şi nu doar un angajat oarecare, pentru că exact aşa 

era considerat aici. De altfel, domeniul adresei de poştă electronică, adică 
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partner.microsoft.com, spune foarte mult. S-a simţit mândru când i-a fost setată adresa 

de e-mail, cu numele lui pus înaintea domeniului, s-a simțit de parcă ar fi fost decorat. 

După aceea, imposibil de neglijat, beneficiile de natură financiară. Veniturile 

importante îi provoacă lui Toadre Andronache o dispoziţie de stabilitate, o senzaţie de 

statornicie, echilibru greu de realizat la el din cauza firii cam prăpăstioase.  

Sofica, soţia lui, şi Călin, băiatul lor, s-au adaptat foarte bine, aproape imediat, 

mult mai repede decât el, susţinându-l şi scutindu-l şi pe el cumva de stresul indus de 

marea schimbare, de noua lor viaţă. Sofica a avut tăria şi abilitatea să se ocupe şi să 

rezolve toate problemele legate de amenajarea locuinţei şi alte treburi din astea 

domestice, tare plicticoase pentru el. Au hotărât ca ea să stea acasă, să nu lucreze, cel 

puţin deocamdată, să se poată ocupa de Călin, pe care l-au înscris la şcoală în anul 

pregătitor. Şi odraslei lor îi prieşte noua condiţie, pentru că vorbeşte numai în engleză, 

chiar dacă ei, acasă, i se adresează în româneşte. Progresează, învaţă repede, e foarte 

receptiv. Iar alergiile parcă i s-au mai atenuat, o dovadă în plus că praful din Iaşi era 

declanşatorul, exact cum spunea el şi ea nu-i dădea deloc dreptate. 

A urmat şi o toamnă extraordinar de frumoasă, o adevărată toamnă ieşeană, 

dar     într-un alt cadru, unul american. De regulă, vremea este foarte ploioasă în zona 

Seattle, iar toamnele sunt lungi şi răcoroase. De data asta însă astrul zilei n-a mai fost 

aşa de scump la vedere, sărindu-i parcă în ajutor.  

Când pleacă dimineaţa, soarele îi este prieten, acelaşi ca în ţară, acelaşi astru, o 

idee care-l însoţeşte, bucurându-l. La început conduce maşina câteva sute de metri cu 

soarele în spate, colorându-i calea cu fel de fel de lumini şi luminiţe, ca în poveşti. 

Când iese apoi pe Redmond Way, astrul roşietic al dimineţii face ca totul să pară 

proaspăt şi, mai ales, tare prietenos. Iar în timp ce trece pe lângă Marymoor Park, pe o 

bună porţiune a drumului până la serviciu, priveliştea este pur şi simplu ameţitoare: în 

stânga, se vede verdele ruginiu al parcului  îngrijit, cu aleile trasate cu pensula, de 

parcă sunt pictate, unde, invariabil, fete frumoase, cu siluete atletice, îşi fac alergarea 

de întreţinere din zori ori alunecă pe rotile. În  dreaptă, arhitectură şi facilităţi urbane 

pe care mâna omului le-a finisat în mod impresionant, parcă nu de mână de om, iar, 

din faţă, soarele plăpând al dimineţii le admiră şi le pune pe toate în valoare. La oră 

asta matinală te lasă să-l priveşti direct, fără să ai nevoie de ochelari de soare. 

Luminează tandru şiruri nesfârşite de autovehicule, maşini care arată ca abia scoase 

din fabrică : întreţinute, curate, deloc prăfuite. Rulează calm, politicos, prietenos şi în 

speed, iar în ele se află numai oameni zâmbitori, bărbaţi responsabili, femei 
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mulţumite, beneficiari recenţi ai unor mic-dejunuri opulente, îndestulate cu cafea de 

cea mai bună calitate, preparată americăneşte, oameni gata oricând să-ţi ghicească 

intenţia de-a schimba banda de rulare, chiar înainte de-a semnaliza. 

Cu timpul, Toadre s-a mai obişnuit cu impresia asta de science-fiction ce-l 

izbise de cum a pus piciorul în America. Încă de la Seattle, unde a constatat că 

trotuarele, acolo unde există, sunt goale; nici ţipenie de om, fiindcă nimeni  nu circulă 

pe jos altundeva decât în parcuri sau în zonele comerciale. Toată lumea stă în maşini, 

ca într-un oraş de pe Lună. Sunt locuri pe unde, dacă o iei la pas, devii imediat 

suspect, oricând poate opri o maşină a poliţiei să te întrebe dacă nu ţi s-a întâmplat 

ceva. 

În afară de restaurantele de tip fast-food, unde poţi comanda din maşină, l-au 

impresionat foarte tare băncile unde puteai face operaţiuni tot aşa, de la volan. Se 

parchează în dreptul unui terminal unde nişte tuburi îţi aspiră documentele pe care le-

ai pus într-o cutie. Vorbeşti cu funcţionarul la interfon şi-l vezi pe un ecran, totul 

pentru că nu vrei să te dai jos din maşină.  

Din cauza plafonului de creditare cam coborât, nu şi-a putut permite prea mult, 

a cumpărat o maşină japoneză ieftină, dar nouă, iar pentru Sofica au preferat să 

cumpere, cash, de la un român, o second hand nepretenţioasă, una mică, uşor de 

parcat, plus şi de condus, o maşină plimbată pe la mai multe neveste de softişti. Este 

deja un truism  să mai spui că maşina e o necesitate în America. 

La companie are propriul loc de parcare, într-o zonă unde parchează 

majoritatea colegilor români. Sunt mulţi conaţionali, dar nu chiar aşa cum se spune, 

cum scriu unii prin ziarele din ţară. Ba s-ar auzi că s-ar vorbi româneşte pe holurile de 

la Microsoft. Dimpotrivă, fac cu toţii eforturi să vorbească numai în engleză, să scape 

de accent.  

Se poate ghici vechimea fiecăruia în America după tipul de maşină pe care-l 

are, cu cât e mai demult acolo, cu atât are o maşină mai scumpă. E adevărat că 

salariile sunt confidenţiale, dar se cam ştie care cât câştigă, se descoperă asta chiar 

dacă persoana respectivă nu spune, se află cumva, zvonurile circulă. 

Gavrilescu este şeful lor, mai bine zis, îndrumătorul lor. Un lider recunoscut de 

toţi ceilalţi datorită faptului că este cel mai vechi şi mai celebru programator român 

din companie, primul care a lucrat în proiecte mari şi importante. Însă ierarhizarea 

administrativă nu presupune şefia nemijlocită, nu există şefi în românescul înţeles al 

cuvântului, cu toţii sunt parteneri, până şi şeful lor cel mare este tot un partener. 
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Şicanele sau impoliteţurile pe care Toadre ar fi trebuit să le suporte din pricina 

faimei sale sau a statutului de protejat, aşa cum încercase să anticipeze Gavrilescu, s-

au dovedit reale. Poate că se întâmplă aşa din cauza timidităţii pe care o manifestă în 

relaţiile cu ceilalţi, o anumită reţinere care-l face un bun confident, un bun ascultător. 

Foarte rar vorbeşte despre persoana lui, în schimb se arăta interesat de poveştile 

personale ale altora. O atitudine nativă, de pe urma căreia are  mult de câştigat : îi 

place să asculte. 

 

 

 

 

2) Contraste şi contradicţii 

Mai era o săptămână până la Paşte, nu mai mult, când Sofica îl anunţă, fără 

drept de apel, că au să facă Învierea la Catedrala Ortodoxă Rusă, Sfântul Spiridon, din 

Seattle, pentru că nu există mai aproape de Redmond o biserică românească, iar 

comunitatea a primit acceptul să facă slujbe acolo. Nu, nu se poate, iarăşi cu ruşii, a 

răbufnit Toadre. Nu merg acolo! Dar, după un timp de gândire, şi la insistenţele ei, s-a 

răzgândit : Ba se poate! Ia hai să mergem noi la ruşi, de data asta, nu să tot vină ei la 

noi. Hai să-i invadăm, noi pe ei! 

S-a înmuiat pentru că şi-a amintit cât de anost a fost primul lor Crăciun 

petrecut în America, singuri în casă. Cât de trişti  erau amintindu-şi cum petreceau ei 

odată şi cum sărbătoresc românii, în general, Crăciunul, acasă, în ţară. De data asta 

urma ca Învierea s-o facă la biserică, fie ea şi una rusească. La urma urmei, vor fi 

numai români acolo. Se ştie că ruşii sărbătoresc Paştele pe stil vechi, mai încolo, peste 

vreo două săptămâni.  

 S-a îmbrăcat nevastă-sa ca în revistele de modă, alea pe care le tot studiază, 

adică în cele mai frumoase haine ale ei. Şi l-a îmbrăcat şi pe el cum se pricepe ea mai 

bine : impecabil asortat, într-un costum bleumarin tineresc, de bună calitate, cămaşă 

albastră, pantofi noi, scumpi. Un bărbat de la pantofi se cunoaşte, îi tot repetă ea ori 

de câte ori are ocazia. Eu, când vreau să văd ce-i poate capul unuia, la pantofi mă uit 

prima dată, pantofii spun totul despre un bărbat. 

Sofica nu i-a spus cât dăduse pe ei, a făcut ea în aşa fel încât el să nu afle, 

altfel, cu siguranţă că nu i-ar fi încălţat, aşa de preţioşi erau. Costaseră peste şapte sute 

de dolari, o mică avere! Dacă ar fi ştiut, cu siguranţă i-ar fi zis că persoana lui nu 
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valorează atât, cum să se încalţe cu ceva care costă mai mult decât el!? Probleme mari 

şi cu ciorapii, pentru că atunci când stai picior peste picior şi se ridică pantalonul nu 

trebuie să se vadă pielea, aşa de lungi să fie, iar Toadre nu înţelege asta. De ce să nu se 

vadă, am vreo boală de piele şi eu nu ştiu? e urâtă, e naşpa, ce are? Trebuie să se 

epileze ca femeile? E o chestie de respect, îi răspunde Sofica, de respect pentru 

celălalt. Tu fă cum zic eu, e cel mai bine aşa, nu ai cum să înţelegi chestiile astea, ai 

încredere. Ştii ceva, cred că ar trebui să-ţi laşi mustaţă, ai părea şi tu mai interesant, 

mai matur, ia să-ţi laşi data viitoare când te bărbiereşti, doar aşa, de funny, să vedem 

cum îţi stă. Dar de ce, dragă, doar nu-s turc, că numai turcii au mustaţă. Atunci ea se 

enervează. Nu vezi ce infantil arăţi, ai o faţă de om nevinovat, trebuie să arăţi şi tu 

mai viril, domnule, de aia nu te bagă băieţii de la Club în seamă. Nu e prima oară când 

îi zice de Club. E vorba de o organizaţie profesională care-i ajută pe noii veniţi la 

Microsoft. Numai că ceea ce nu înţelege ea este că el nu a cerut să devină membru, 

nu-l interesează. Probabil că Buci i-a zis despre Club, în mod sigur el. În ultima vreme 

vorbesc mult la telefon, vor chiar să se apuce de-o afacere împreună. Sofica şi-a 

descoperit brusc abilităţi de întreprinzător. Nu e prima oară când îl face infantil, aşa că 

îi aştepta replica ştiută : Păi, nu din motivul ăsta m-ai luat de bărbat, că sunt infantil? 

Ca să mă poţi manevra cum vrei tu.  Iar genul ăsta de discuţii au loc mai ales atunci 

când trebuie să plece pe undeva, şi încep de obicei de la haine, de la îmbrăcăminte.   

    

Îl aşteptă şi pe bucureştean, ca să plece împreună, cum se vorbiseră. 

Numele lui : Cleopa Tudorel, dar nimeni nu-i zice aşa. Abia dacă ştiu câţiva 

cum îl cheamă cu adevărat. Motivul : colegii, românii, dar desigur că mai ales bărbaţii 

îi zic Buci, dar cu accentul pus pe i. Porecla îi vine de la numele prescurtat al oraşului 

de unde se trage, Bucureşti, dar şi de la fizicul său. Pentru că este lung cât o prăjină şi 

aşchimodie de slab, numai că are dosul cam proeminent, cum îl au în general femeile 

de culoare, şi nu numai ele. Nu mai ştie cine i-a zis aşa prima dată, s-a întâmplat cu 

mult în urmă, a cam uitat, că l-a întrebat şi Sofica despre porecla asta. El nu se supără, 

şi nici măcar nu se deranjează, aşa că se fac în continuare multe bancuri pe seama lui. 

Când a venit în America, din dorinţa de a  prescurta şi el aşa cum prescurteau toţi, 

dacă îl întreba vreun român de unde e din România, să spună scurt : din Buc! 

Se împrieteniseră. Mai ales cu Sofica devenise foarte amic, preocupaţi fiind 

amândoi cu întocmirea horoscoapelor, cu ghicirea viitorului. Sunt amândoi pasionaţi 

de divinaţii de felul ăsta. Un soi de înrudire între ei. Şi mai şi comunică foarte uşor, 
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Cleopa Tudorel fiind genul de bărbat care se înţelege bine cu femeile. Le devine 

confident, le face comisioane, lui i se plâng  dacă au vreo problemă, le ajută.  

Cleopa Tudorel programase mai demult un site pe Internet, acum cooptând-o 

şi pe Sofica, şi începuseră, împreună, a avea mare succes. Câştigau lunar din 

activitatea asta aproape cam cât Toadre de la slujba lui pretenţioasă. Aveau câteva sute 

de clienţi stabili, cu abonament lunar, cărora, contra unei sume modice, le trimitea 

horoscopul prin poşta electronică. O sumă modică pentru beneficiarii serviciului, dar, 

când se aduna de la atâţia oameni, chiar că se cunoaşe. Se gândeau de-acum să 

dezvolte afacerea, să mărească traficul şi spaţiul pe disc, să investească în reclamă, să 

facă schimb de link-uri, apoi să cumpere noi domenii, să programeze noi pagini. O 

afacere adevărată din care scoteau profit. 

În plus, bucureşteanul ştia foarte bine să dea în cărţi, aşa îi tot spune Sofica lui 

Toadre, soţul ei. Ghiceşte nemaipomenit de bine, vede bine şi are har. Şi dă cu cărţi 

ungureşti, cele mai bune, nu cu din astea normale, cu care dă toată lumea. De parcă 

toată lumea s-ar ocupa cu treburi d-astea, dar aşa vorbeşte Sofica.  

― Metoda asta, cu cărţile ungureşti, e cea mai bună, încearcă ea să-l convingă 

pe afon, dar degeaba, că el rămâne tot reticent, zice că viitorul nu poate fi cunoscut.  

Însă îi convine s-o lase să-şi facă de lucru, pentru că aşa poate să-şi vadă şi el 

de-ale lui, cu calculatoarele. Începuseră chiar să facă experienţe, fotografiind aşezarea 

cărţilor, cum cădeau ele în momentul întinderii la un moment dat, urmau să le 

consulte după derularea faptelor, ca să verifice dacă s-a îndeplinit dezvăluirea, iar 

dacă nu, să facă eventuale corecţii în viitor, să se perfecţioneze.  

Se cam dusese vestea şi începuseră să vină unii, dar mai ales unele, adică 

doamnele, să-şi ghicească în cărţi acasă la Toadre Andronache. Dar Sofica şi Cleopa 

Tudorel nu acceptau pe oricine, primeau numai pe cine voiau ei. Erau extrem de 

selectivi. Sofica mai ales, că ea organiza totul. În afară de clienţii de pe Internet, multe 

femei din cercul lor de prieteni  începuseră să vină la ghicit, aşa-zisele văduve de la 

Microsoft. La fel ca şi în cazul poreclei bucureşteanului, nu se mai ştie cine le-a 

poreclit aşa, poate chiar vreuna dintre ele, sătulă să-şi tot aştepte soţul de la job ca să-

şi îndeplinească obligaţiile maritale. 

 

Îl aşteaptă aşadar şi pe Cleopa Tudorel. Care se cam lasă aşteptat. Timpul trece 

repede. Toadre îşi pierde răbdarea.  
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― Dar nu mai vine, domnule, omul ăsta o dată? Nu-i dăm un telefon să vedem 

pe unde este, că se termină naibii Învierea exact când ajungem noi acolo, se revoltă el 

către Sofica. Aceasta se tot aranjează în oglindă, în timp ce copilul, Călin, aşteaptă, 

gata îmbrăcat, în faţa televizorului pe ecranul căruia rulează desene animate din acelea 

caraghioase, unde chipurile personajelor sunt pocite rău de tot, iar culorile sunt 

violente. Numai la desene de- astea se uită. 

Sofica nici nu întoarce capul, îşi cercetează foarte atentă machiajul. 

― Dar nu e late, honey, ajungem just in time. Şi nu mai vorbi cu naiba, că nu 

mergem la cârciumă, mergem la biserică, something like that. 

― Dar nu mai folosi, dragă, cuvinte englezeşti, ţi-am zis  de o mie de ori. 

― Ei şi tu, aici toate româncele vorbesc ca mine. Îţi vine pe limbă, nu mai poţi 

să faci diferenţa. Şi n-am auzit să aibă cineva probleme cu copiii la şcoală din cauza 

asta, dimpotrivă, învaţă două limbi deodată şi le deschide orizontul cunoaşterii. Cine 

mai învaţă o a doua limbă în America, acum, afară de cei care au posibilitatea s-o facă 

în familie?! Nu crezi că e un avantaj treaba asta pentru el? Lasă, când mai creşte o să-

şi dea seama care-i engleza şi care-i româna, n-avea tu grijă, şi n-o să le mai amestece.  

― Dar mult mai vorbeşti! Dacă te porneşti nu te mai opreşti. Mai bine nu 

ziceam nimic. Gata, apasă pe buton, închide, te rog! Am înţeles ce vrei să zici, nu 

trebuie să-mi spui romane. Mai ai un pic şi faci un tratat. Numai sună-l pe Buci, să 

vedem pe unde este, atât doar vreau de la tine. Dă-i un telefon. 

― Dar nu-i mai zice, domnule, aşa, te rog frumos să nu-i mai zici! Uite că te 

rog şi eu ceva, aşa cum şi tu m-ai rugat pe mine. Se poate să te rog şi eu ceva, alo!? 

Nu-i mai zice Buci, numai atâta te rog. 

― Dar cum vrei să-i zic, dragă,  fese? Ştii doar că nu se supără. La office toată 

lumea îi spune aşa şi el nu se supără, nu înţeleg de ce te deranjează. 

― Te-am prins! Uite că şi tu foloseşti cuvinte englezeşti, auzi la el, cică office. 

Ăsta ce e, nu e un cuvânt englezesc? 

― Păi, e deja şi cuvânt românesc, dragă, este asimilat în limba română. 

―Asta s-o crezi tu! Ia intră pe Internet să cauţi în DEX, caută DEX-ul pe Net. 

O să vezi că nu e acolo, că eu am dreptate şi nu tu. Asta să-ţi fie învăţătură de minte, 

niciodată să nu te grăbeşti să afirmi ceva la modul categoric. 

Se tot aranjează în oglindă, se priveşte în timp ce discută cu Toadre. 

― Nu e mai bine aşa? Că doar mergem la biserică, nu? Trebuie să ai părul 

aranjat decent. Poate că ar trebui să-mi pun un baticuţ pe cap, ce părere ai? 
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Dar el simte că îşi pierde răbdarea, nu înţelege cum de  poate fi ea atât de 

calmă. 

― Auzi, dai telefon? o întreabă din nou, de data asta  cu un uşor tremur în 

voce de nervozitate. Între timp, mai căutase şi pe Internet. Are dreptate, cuvântul nu 

există în dicţionarul explicativ românesc şi asta îl irită şi mai tare, are senzaţia că e 

mereu în plus. Sofica îi răspunde, dar nu imediat, după câteva clipe şi foarte stăpână 

pe sine.  

― Nu am de ce să dau telefon fiindcă în cinci minute ajunge aici, o să vezi că 

nu trec mai mult de cinci minute. 

― Nu ştiam că sunteţi şi telepaţi, dragă! Băi frate, voi aveţi prea multe 

afinităţi, nu crezi treaba asta?! 

― Ştii că vorbeşti aiurea, insinuarea ta e de prost gust, de foarte prost gust. 

Ce, nu-i aşa că nu există cuvântul office în dicţionar, de asta te-ai deranjat aşa de tare, 

nu? 

Ca un făcut, nici nu trec cele cinci minute profeţite de Sofica, şi sună 

interfonul. Bineînţeles că era Cleopa Tudorel. 

― Nu ţi-am spus, dragă, că în cinci minute e aici, ţi-am zis sau nu ţi-am zis? 

Inutil s-o mai contrazică, cu ce argumente s-o facă, aşa că tace. Descuie uşa şi 

o lasă întredeschisă, iar el se duce în bucătărie să pună de cafea. Curând liftul opreşte 

şi din el coboară cel aşteptat. Spiritul vesel şi niţeluş infantil al lui Cleopa Tudorel 

contaminează repede. Mereu râde, e vesel, povesteşte, inventează, i se pare, dezvoltă. 

Întotdeauna are câte ceva de comunicat, ceva urgent, ceva nemaipomenit. O bârfă, o 

întâmplare : a auzit el că, i-a zis cineva precum că, ştie întotdeauna care cu cine mai 

trăieşte, cine de cine s-a despărţit, adultere, flirturi şi compatibilităţi. 

Cleopa Tudorel nu este însurat. A fost, dar s-au despărţit amiabil. Aici toată 

lumea divorţează aşa, rămânând după aceea oarecum prieteni, cel puţin amici, mai 

mult sau mai puţin. De atunci stă singur şi e mereu disponibil pentru noii veniţi, gata 

să-şi ofere serviciile, gratis, ceea ce, în America, unde totul costă, reprezintă ceva 

deosebit. 

Ca de obicei, e îmbrăcat aiurea, ceea ce-o face pe Sofica să exclame: 

― Unde mergi aşa, îmbrăcat în zarzavatul ăsta, tu n-ai minte?! 

E îmbrăcat într-o cămaşă foarte colorată. 

― Dă-i, dragă, o cămaşă de la mine, una albastră, ca a mea, că doar mergem la 

biserică, nu la bairam. Hai, că suntem în criză de timp. 
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― Păi, nu mergem de-acolo şi la bairam? Nu vă e dor de o petrecere 

românească? O să ne întâlnim acolo cu toţi românii. Ştiţi că vine şi Gavrilescu, nu? 

Da, vine şi el. Dar să vă spun ultima ştire. Ştii cu cine e Cernat combinat acum? O să 

moară lumea de ciudă. Cu o fată de la formaţia aia unde sunt patru, numai fete, nu ştiu 

cum îi zice, nu-s sigur, o să aflăm noi exact cum se numeşte. Ştiţi cum e fata asta? 

Mortală! O să facă implozie Dorina de ciudă când o să-l vadă cu bunăciunea aia. 

― Dar tu când te însori, măi omule? Stai aşa, îţi trece viaţa!  

― Ce? Eu să mă însor? Dar ce, nu-mi e bine aşa!? Eu sunt cu cineva acum, o 

vecină, o mexicancă mişto de tot. Sunt practic, îmi aleg ofertele din apropierea casei, 

nu vreau să pierd timpul ca să ajung la ea. 

― Şi de ce n-ai luat-o şi pe ea? 

― Că doar n-o să merg cu ea la Înviere, mai e şi catolică, nu se poate. 

― Uite, ia cămaşa asta. Hai, repede că trebuie să mergem, oricum am 

întârziat. 

― Dar ce are asta de pe mine, mie mi se pare cea mai mişto. 

― E bună pentru Miami, la plajă, nu să te duci cu ea la biserică. 

Iar lui Toadre îi vine în minte, brusc, să întrebe. 

― Eu nu înţeleg ceva, cum se împacă horoscopul şi ghicitul în cărţi cu faptul 

că noi mergem acum la biserică? Nu e o contradicţie? 

― Cum să fie, Todiţă, o contradicţie? Horoscopul şi cărţile de tarot sunt o 

chestie ştiinţifică. E ca şi când ai zice că matematica sau fizica sunt în contradicţie cu 

Dumnezeu. Doar ştii, catolicismul a respins multă vreme cu tărie ştiinţele exacte, dar 

acum le-a acceptat, mai greu, e adevărat. 

― Ei, mă iei acum cu teorii de-astea! 

― Nu, serios! Ceea ce facem, eu şi Sofica, e o ştiinţă exactă, e o matematică, 

una altfel. E un limbaj. Aşa cum în programare sunt mai multe limbaje informatice, 

exact aşa este și cu aşa-zisul ghicit. 

― Ghicit, da, bine ai zis. Pentru că nu e decât o înşelătorie, la bază asta este, o 

păcăleală. Ce-mi zici mie de matematică, în matematică totul e clar : unu şi cu unu fac 

doi. Iar în informatică, la modul incipient, nu există decât zero şi unu, restul nu sunt 

decât variante, exact aşa cum ai zis şi tu, limbaje. 

― Şi matematica este, poate fi o înşelătorie dacă nu-o înţelegi sau dacă nu 

calculezi corect. Ce, nu ai văzut sau auzit de poduri care nu rezistă, de blocuri care se 
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dărâmă, de formule care azi sunt valabile şi mâine nu mai sunt? În cel mai bun caz, se 

îmbunătăţesc, dacă nu-şi pierd valabilitatea. 

― Cu alte cuvinte, popa din biserică se înşeală când condamnă tipul ăsta de 

aflare a viitorului. Ştii că nu e voie să-l afli? Şi ştii de ce nu e voie? Hai să zicem că ce 

spui tu e adevărat. Zici tu că viitorul sau, mă rog, unele lucruri mai importante din 

viaţa ta se pot afla şi astfel, eventual, le poţi corecta. Pentru că Dumnezeu te încearcă 

punându-ţi în faţă un necaz, iar dacă tu afli de el şi îl ocoleşti, e ca şi când te-ai afla în 

opoziţie cu Dumnezeu. 

― Nu cred că Dumnezeu vrea să suferim, dacă totuşi vrea asta, atunci e un 

Dumnezeu rău, unul răzbunător, e gelos pe fericirea noastră. De ce trebuie să ne pună 

la încercare? 

― Pentru că în grădina Lui nu poate intra oricine, e simplu. 

― Atunci cei care nu vor putea intra să nu se mai nască. E ca şi când ai avea 

un copil şi i-ai da drumul să meargă pe un câmp minat, tu ştiind că e minat, şi apoi să-

l cerţi că a călcat pe o mină. De ce naiba ai călcat pe ea, măi copilul meu iubit!? Uite 

eu, ştii ce fac eu? chiar mi-a venit bine ideea : tu îţi laşi copilul să meargă singur 

printre bombe, iar eu îi atrag atenţia unde să pună piciorul, cum să se ferească să calce 

pe vreuna. Exact aşa este! 

― Hai, că acum eşti chiar nebun de tot. Bombele sunt de-ale oamenilor, nu 

sunt făcute de Dumnezeu, nu ai cum face comparaţia aşa. Şi dacă te referi la ele ca la 

nişte obstacole, să ştii că o instituţie consacrată trebuie să-ţi spună unde să pui 

piciorul, de exemplu Biblia ori vreo biserică care tot după Biblie lucrează. 

― Păi, şi eu tot după Biblie : nu ai auzit de cei trei magi de la Răsărit? Ei au 

ghicit că se naşte Iisus, şi tot ei, pe undeva, L-au consacrat, deci venerat. 

― Asta e iar o mare şi o altă păcăleală! Aşa cum există o singură poveste cu 

Iisus, tot aşa nu e decât una singură cu cei trei magi. Exact cum se întâmplă şi cu 

punerea mâinilor, cu vracii ăştia contemporani care spun că au bioenergie şi pun mâna 

ca să te vindece. 

― Te înşeli, faptele lui Iisus nu sânt poveşti care s-au întâmplat o singură dată 

şi gata, ele sunt fapte exemplare de la care te poţi inspira, de aceea ele se pot repeta, 

de aceea se repetă. 

― Se repetă numai în biserică, aici e chintesenţa. 
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― Care biserică, aia în care s-au ascuns comuniştii şi securiştii sau aia care 

admite ca şi copiii să moară de cancer, spunându-le părinţilor că aşa a vrut bunul 

Dumnezeu?! 

― Biserica nu admite aşa ceva, şi nu are ce altceva să le spună părinţilor. 

Comuniştii s-au infiltrat peste tot, nu numai în biserică, iar securiştii sunt printre noi, 

poate că şi tu ai fost securist, asta nu înseamnă că acum nu poţi fi un om rezonabil, o 

persoană cumsecade.  

Sofica tăcuse până atunci, nu se băgase în discuţia bărbaţilor, dar la auzul 

cumplitei boli ponunţate în legătură cu copiii, nu se putu stăpâni să nu intervină. 

― Vă rog frumos să încheiaţi discuţia asta imediat, nu se vorbeşte despre aşa 

ceva în prezenţa unui copil, ce poate înţelege el din toată vorbăria voastră? De ce nu-l 

iei şi pe Toadre la Club, să vorbiţi acolo mult şi bine despre chestii astea? Gata, am 

încheiat discuţia! Parcă eram în criză de timp, nu mai suntem? 

― Gata, hai să plecăm! 

Toadre, aşa cum este obişnuit, rămâne ultimul, ca să verifice dacă toate 

becurile sunt stinse,deşi aici, în America, curentul costă mai nimic.       

 

În zona statului Washington, unde se află oraşul Seattle, vremea este aşa cum 

începe ea să devină acum în partea de sud a României, datorită schimbărilor climatice 

care au loc, cum spun specialiştii. Iarna, dacă ninge o dată sau de două ori şi zăpada se 

topeşte în câteva ore, iar temperatura coboară rar sub zero grade. Dar plouă mult 

primăvara, însă nu torenţial, ci mocăneşte, abia te udă dacă mergi câteva sute de metri 

prin ploaie. Aşa se întâmplă şi toamna : un fel de pâclă pluteşte în aer şi norii acoperă 

cerul mai tot timpul. Soarele se arată rareori şi, atunci când o face, este anemic şi 

parţial, din cauza asta majoritatea oamenilor sunt predispuşi depresiei. E totuşi cam 

mult spus depresie, mai degrabă e vorba de o dispoziţie sufletească vecină cu 

melancolia. 

Toadre Andronache, care e raţional în felul lui, spune că tocmai climei i se 

datorează succesul soţiei lui, ajutată de Cleopa Tudorel sau invers, cu divinaţiile, cu 

horoscopul şi cartomanţia. Spre deosebire de el, Sofica vede în succesul lor 

descoperirea unor puteri latente, a unor deschideri de natură extrasenzorială, chiar a 

unor abilităţi de inspiraţie divină. Iată şi motivul pentru care s-a hotărât să meargă la 

biserică. Sigur că nu e prima dată când Toadre Andronache se întreabă ce-or avea în 

comun vrăjitoriile astea ale lor cu Biserica Ortodoxă şi se gândeşte dacă nu cumva 
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soţia lui suferă de mustrări de conştiinţă pentru că s-a cam umplut de păcate şi vrea 

să-şi mai uşureze sufletul.  

La asta meditează el conducând maşina aparent relaxat şi tăcut, iar ea îl vede 

îngândurat şi întreabă repede;  

― La  ce te gândeşti, dragă, e vorba de mine, nu? Ce zici tu, că sunt plină de 

păcate şi de-aia am vrut să mergem la biserică, nu e aşa? 

Ei, nu se poate, nu se poate ca ea să ajungă până acolo încât să-i ghicească şi 

gândurile. Sigur că e vorba de intuiţia  tipic feminină, nu e nimic mistic, nimic 

ezoteric. Îi place cuvântul ăsta, ezoteric, îl silabiseşte în gând de mai multe ori. După 

un timp, se întoarce spre ea. Viteza scăzută îi permite s-o privească îndelung. 

― Bineînţeles că da, draga mea, numai la tine mă gândesc. La ce şi la cine 

altcineva? Păi, se poate să nu mă gândesc numai la tine?! 

― Fii atent la trafic, te rog! Uită-te înainte, nu la mine. 

― Dacă mă gândesc la tine, mă şi uit tot la tine, glumeşte el, nedezlipindu-şi 

ochii . 

― Ascultă-mă, mă sperii, uită-te la drum, ce naiba! şi pune ea mâna pe volan. 

― De ce te sperii, doar nu ţi-a zis horoscopul şi cărţile că se va întâmpla ceva 

rău! 

― Hai că eşti chiar nebun, întreci orice măsură. 

Toadre Andronache zâmbeşte sarcastic, îi ia încet mâna de pe volan şi i-o 

aşază, peste cealaltă, apoi o bate încet peste amândouă, o consolează: 

― Vezi, să ştii că nu ceea ce crezi tu ne ocroteşte să nu intrăm cu maşina în 

stâlp. 

Sofica nu mai zice nimic, iar lui Toadre Andronache i s-a făcut brusc dor de 

România.  

 

Locurile de parcare de pe străzile din jurul bisericii sunt deja ocupate, semn că 

românii s-au adunat devreme, pentru că de ei e vorba, având în vedere că sunt singurii 

care sărbătoresc ceva în acest loc şi la acest moment.  

Cleopa Tudorel ajunsese cu câteva minute înainte şi îi aştepta, rezemat 

americăneşte de portiera deschisă a maşinii. Le face semn de departe, indicându-le un 

loc liber, pe care îl ţinuse ocupat, pe partea opusă. Se întunecase de mai bine de-o oră, 

dar toată zona este aşa de luminată încât nu prea faci deosebirea dintre zi şi noapte.  
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Parchează lângă un Hummer, poate că asupra maşinii ăsteia îi atrăsese Cleopa 

Tudorel atenţia, când le-a făcut cu mâna. Dându-se jos, nu se poate abţine să nu 

admire măreţia de autovehicul, dându-i roată, înconjurându-l. Are cauciucurile foarte 

mari, ca de camion. 

Cleopa Tudorel îl întreabă: 

― Ei, ce zici de aşa ceva? 

― Ce să ai de zis în faţa unui tanc ca ăsta, sigur consumă cât un autobuz, zice 

Sofica mai repede, fiind mai aproape. Ce român şi-o fi cumpărat aşa ceva?! 

― Un român realizat, cum altcumva? răspunde Cleopa Tudorel, iar Toadre 

Andronache adaugă apropiindu-se de cei doi: 

― Nu, dragă, nu ai pus întrebarea corectă. Normal este să zici: ce român are o 

asemenea maşină şi mai vine la biserică?! Că de avut poate să aibă, dar ce caută la 

biserică!? Uită-te la celelalte, numai maşini ieftine, comune. Japoneze, motoare mici, 

consum puţin. Oameni care-şi numără mărunţişul din buzunare. Maşini ieftine. 

― Nu ieftine, ci decente! Dragă, vorbeşte politicaly correct, să nu te audă 

cineva. 

― Pentru că trebuie să fie un tip strong ca să aiba o asemenea matahală, nu ca 

de-alde noi, mereu nostalgici, mai precis complexaţi, nişte americani noi, adică 

recenţi. Dar poate că ne înşelăm, poate nu-i un român proprietarul maşinii. Cel care 

are maşina asta sunt sigur că nu e român. 

― Ori poate că nu mai e român, e o diferenţă! 

― Vai, dragă, o fi făcut operaţie! De parcă poţi renunţa să mai fii, ca şi când 

te-ai dezbrăca de o haină. Nici măcar copiii noştri născuţi aici nu scapă de sindromul 

de a fi român.  

Călin, nu mai înalt decât roata uriaşă, tot întinde mâinile ca să-l ia Toadre în 

braţe, să vadă şi el mai de sus, să vadă înăuntrul maşinii. În cele din urmă o face, îl 

ţine în dreptul gemului lateral. Şi zice, aşa cum zice el numai în engleză: 

― Wow, Dady! This is what I need! 

― Ei, ştiu eu! Nici tu nu mai vrei să fii român, nu-i aşa, tati? Nu e aşa că nu 

mai vrei să fii, ia spune-i lui tati, mai eşti român? 

― I am not! 

― Şi cine te-a învăţat să zici aşa? 

― My mammy teach me! 

― Şi de ce nu îi spui mamei că e stupid, data viitoare aşa să-i zici. 
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Iar copilul îl priveşte, zâmbeşte şi rămâne tăcut.  

 

Clădirea bisericii are darul de a-i atrage atenţia, i se pare ceva nefiresc la ea. E 

placată cu cărămidă aparentă, de aceea zidăria seamănă mai mult a construcţie 

britanică, nicidecum a biserică rusească.  Iar de pe acoperiş, se ridică spre cer o 

grămadă de turle, toate colorate   într-un albastru foarte viu, pe care tronează cruci 

mari din bronz. Și asta nu-i totul. Turlele au o formă ciudată, nu ca la bisericile din 

România. Sinan Paşa, comandantul pe care Toadre Andronache l-a văzut într-un film 

al lui Sergiu Nicolaescu, avea pe cap un turban exact de forma asta. Dar, în loc de 

cruce, la el era în vârf un fel de ţepuşă. Un astfel de turban, exact de forma asta, avea 

şi caraghiosul ăla de pizza boy, şi-a amintit Toadre Andronache venindu-i dintr-odată 

să zâmbească, nedumerit.  

Întrând înăuntru, constată că majoritatea românilor sunt adunaţi în sala de 

festivităţi, încăpere largă, devenită acum neîncăpătoare, amenajată ca o cantină 

studenţească. Oricum, nu ar încăpea toţii acolo unde se ţin slujbele. 

Acolo se cântă, se aude, monotonă, vocea preotului care sună cam nefiresc. 

Doar oamenii mai în vârstă şi cei cu copii mici asistă la această la această parte a 

slujbei, ceilalţi aşteaptă adevărata Înviere, ceea ce înseamnă clipa când se ia Lumină.  

Cleopa Tudorel îşi cere scuze, menţionând că o să intre şi el în biserică, dar 

mai târziu, apoi se îndreaptă către locul cu oameni mai veseli, în dreapta. Toadre 

Andronache continuă să meargă înainte. Nu se cade să-şi lase nevasta neînsoţită, dar 

în sinea lui speră după o vreme să vină şi el, să nu stea prea mult.  

În ţară, tot aşa, intra în sfântul lăcaş doar la sărbătorile mari, la evenimente 

speciale, nunţi sau botezuri. Nu s-a spovedit şi împărtăşit decât de vreo trei sau patru 

ori, şi asta s-a întâmplat în copilărie şi adolescenţă, cu familia, la îndemnul mult prea 

categoric al mamei, ea moştenind de la bunici un spirit evlavios, uneori şi au 

manifestări habotnice. Posturi întregi în care respecta cu mare stricteţe toate canoanele 

şi participa la toate slujbele. Viaţa ei desfăşurându-se între Postul Crăciunului şi cel al 

Paştelui, cu pomeni şi pomeniri nesfârşite, cu zile de vineri şi de miercuri în care nu 

mânca deloc de dulce, când se ruga de copii ca nu cumva s-o spurce cu ceva interzis 

de mâncare. Le zicea împieliţaţi, iar Toadre rostea cuvântul în gând, aproape obsesiv, 

încercând să-i priceapă sensul. La fel cum i s-a mai întâmplat, copil fiind şi 

nepricepând prea multe, atunci când l-a auzit pe popă pomenind de nunta din Cana 
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Galileii. Pentru că tocmai învăţase la şcoală de celebrul Galileo Galilei. Şi credea că e 

vorba de cana lui Galileo. 

De aceea i s-a întipărit în fiinţă o oarece simţire ortodoxă, dacă o fi existând 

aşa ceva, dar şi o oarecare sensibilitate în perceperea spaţiului sacru, în speţă cel din 

Biserica Ortodoxă : ungherele întunecate, pereţii afumaţi, cădelniţele şi sfeşnicele 

patinate şi tocite, pânzeturile şi urzelile cusute de mână, vechi şi tocite; apoi covoarele 

de iută, roase de vreme, înflorate în culori stridente; lemnăria cioplită, găurită de cari; 

misterul dătător de teamă şi liniştea împietrită; aerul îmbibat cu iz de parafină, 

mireasma abia sesizabilă a tămâii şi parfumul dătător de fericire al mirului. 

Aşa că lui Toadre, de cum intră în acest loc, primul gând care-i vine în minte 

este că totul nu e decât o tentativă. Influenţat deja de turbanele pe care le văzuse afară, 

atmosfera modernă pe care o descoperă înăuntru îl deconcertează de-a dreptul. 

Mirosurile de parfumuri fine şi de detergent dezinfectant, în locul celor de lumânări şi 

de răşină, apoi sfeşnicele    dintr-un bronz strălucitor, curăţate de curând sau poate 

chiar nou-nouţe, în orice caz bine întreţinute, în care ard câteva lumânări, unele de o 

foarte bună calitate, toate astea i se par ciudate. Şi pereţii nu sunt pictaţi în întregime, 

aşa cum se obişnuieşte la ortodocși. Zone întregi sunt de un alb imaculat, şi aici sunt 

aşezate, mai mult sau mai puţin simetric, câteva zeci de icoane de diferite dimensiuni. 

Parcă totuşi prea multe. Lângă uşile împărăteşti, de o parte şi de alta, se află icoanele 

Mântuitorului şi Maicii Domnului,dar parcă sunt nişte postere, aşa arată, ca de 

altminteri şi celelalte chipuri de sfinţi. Şi vocea preotului, intonaţia lui, cu un accent 

englezesc aproape imperceptibil, totuşi uşor de sesizat, parcă nu-i ceea ce ştia el că se 

aude şi se petrece într-o biserică ortodoxă. 

O femeie postată lângă uşă îi anunţă pe toţi cei care intră că, dacă vor să se 

spovedească, o pot face imediat, un alt preot săvârşeşte acest serviciu în partea stângă, 

acolo, mai retras. Toadre Andronache dă din cap, nu se spovedeşte, dar soţia lui spune 

da, apoi întreabă, ca să fie sigură, dacă se poate chiar acum. Primind confirmarea, îl 

roagă pe Călin să rămână cu tata. Copilul îl prinde strâns de mână, un pic speriat de 

ceea ce urmează să facă mama, neînţelegând.  

Toadre o urmăreşte cu privirea şi o vede pe Sofica îngenunchind sub patrafir, 

iar preotul, unul venerabil, cu o barbă albă, impunătoare, aşezat pe un scaun, îi pune 

mâna pe cap şi rosteşte ceva. Desigur se roagă. După aceea se apleacă, astfel ca s-o 

poată auzi mai bine pe Sofica, vorbeşte cu ea. Dă din scap, ca şi când ar zice da, de 
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sus în jos, apoi îl clatină a îngrijorare, se trage mai aproape de ea, o ascultă, şi din nou 

se îngrijorează, de data îşi înalţă ochii spre cer, a implorare.  

Ce-o fi spunând? nu poate Toadre să se abţină să nu se întrebe, roşind un pic 

de indiscreţia lui telepatică. Bineînţeles că-i zice de chestia cu ghicitul în cărţi, că face 

horoscopul, într-un cuvânt, că păcăleşte lumea. Ori poate că are şi altceva pe suflet, 

ceva ce el nu ştie, probabil că e vorba de de- astea, secrete femeieşti specifice, pentru 

că, se ştie, nu prea ai cum să-i ţii partea unei femei. Şi femeia are multe secrete! Sau te 

pomeneşti că s-o spovedi şi în legătură cu ceea ce fac ei în dormitor, şi i-o zice 

preotului şi de filmele alea deocheate pe care le văd împreună, doar n-o fi nebună să 

facă asta! Zicea ea atunci că păcătuiesc şi că o să tragă ponoasele pentru acest lucru, 

în timp ce el tot încerca s-o convingă că aici, în America, lucrurile stau cu totul altfel. 

Doar au mai discutat despre aşa ceva, că nu trebuie să aibă mustrări de conştiinţă.  

La sfârşit, preotul face trei cruci largi, se roagă, se uită iar în sus, şi iar mai 

ascultă, aplecându-se şi mai tare spre ea ca să audă mai bine, pentru că tocmai atunci 

corul, adică două femei şi un cantor tânăr, intonează în forţă, „Doamne miluieşte”! Şi 

din nou dă din cap. 

În sfârşit, vede că rosteşte formula de final, de dezlegare, intuieşte că spune 

ceva mai elaborat, mai solemn. Şi într-adevăr, după ce face semnul crucii peste capul 

ei de trei ori, dă la o parte patrafirul. Mai schimbă câteva cuvinte şi îşi zâmbesc 

reciproc, americăneşte. Probabil că o întreabă de când e aici şi-i doreşte sănătate şi 

succes, e plin de solicitudine, nu se grăbeşte deloc, cu toate că altcineva îşi aşteaptă 

rândul. 

O ia de braţ pe Sofica discret, spunându-i aproape în şoaptă: 

― Dragă, l-ai speriat pe bietul popă, am văzut cum îşi dădea ochii peste cap, 

săracu, ce i-ai zis? o întreabă fără să-i lase timp să se liniştească. E toată îmbujorată şi 

tremură vizibil, afectată. Îi aruncă o privire plină de reproşuri şi nu-i răspunde. Îl ia pe 

Călin de mână şi face un pas în lateral, îndepărtându-se de el, şi tace. 

 

Deodată, un freamăt cuprinde mulţimea venind dinspre cei rămaşi în sala de 

festivităţi, o foială se stârneşte şi, aproape de el, se aud strigăte şi vociferări. Grupuri 

de     doi-trei comentază galant. Unii ies repede pe uşă. Se apropie şi el de nişte 

doamne şi ascultă. Una dintre ele îi zice celeilalte: 

― Nu se poate aşa ceva, cum să facă una ca asta!? Cum de a îndrăznit să facă 

atâta pagubă? Dar ce, nu mai avem linişte nici aici, în America?! 
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― Ce s-a întâmplat? Nu vă supăraţi că întreb, îndrăzneşte Toadre Andronache 

timid. 

― Nişte nemernici, unii, cu un Hummer, au zgâriat toate maşinile parcate. 

Eram sigură că o să se întâmple ceva, eu nici n-am vrut să vin, soţul meu m-a bătut la 

cap şi uite ce se întâmplă! 

― Cu adică, pe toate!? Dar cum, cu ce le-a zgâriat?  

― Nu ştiu exact, că n-am ieşit să văd, şi eu n-am venit cu maşina până aici, 

exact din cauza asta n-am venit, am lăsat-o mai departe. Ştiam că ceva se va întâmpla, 

mi-a zis mie cineva treaba asta. Auzi, dragă, continuă ea, adresându-se  

interlocutoarei, ştii cine mi-a zis despre asta? Doamna care ţi-am povestit! Exact! Să 

ştii că dă bine de tot, are har, trebuie să mergi şi tu la ea, o să-ţi spună numai lucruri 

adevărate, nu tâmpenii cum îţi zicea şarlatanul ăla. Şi nici nu ia scump, dai cât vrei, 

nu-ţi cere ea o sumă. Nici nu se uită la bani, laşi şi tu ceva acolo.  

Dar Toadre n-a mai avut răbdare, a zbughit-o afară. Inima îi bate cu putere. Îi 

este ruşine să alerge, altfel ar fi făcut-o. Afară, aproape toţi sunt pe lângă maşini. 

Bărbaţi, femei, în grupuleţe, comentează. Unii, aplecaţi de mijloc sau pe vine, îşi 

cercetează caroseriile maşinilor, zgârieturile de pe ele. Observă, în depărtare, luminile 

girofarului poliţiei. Roşu, albastru; când roşu, când albastru, iar culorile acestea 

creează o anumită stare.  

Deci, e-adevărat, constată cu frică Toadre. O fi zgâriat-o şi pe-a mea? Poate că 

nu! Poate că eu am scăpat. Dă, Doamne, ca maşina mea să fi scăpat, se roagă el în 

şoaptă, apropiindu-se de ea. 

Să fie fost vorba doar de noroc, să fi avut ruga lui vreun efect, dar maşina lui 

este neatinsă. Nicio zgârietură pe ea, absolut nimic. Unde să mai pui că o parcase 

exact în faţa atacatorului, aşadar pe a lui ar fi trebuit s-o facă mai iute praf. Toadre 

Andronache se lasă în genunchi, o tot cercetează. Nimic, tabla este impecabilă. Nu-i 

vine să creadă. Imposibil, şopteşte. O atinge cu buricele degetelor, o priveşte în fanta 

de lumină şi zâmbeşte de unul singur, cu satisfacţie. 

O pereche se apropie de el. 

― Dar pe-a domnului nici n-a atins-o, uitaţi, pe-a domnului n-a zgâriat-o! 

O doamnă respectabilă, cu o voce fermă. Nu face decât să-le atragă şi altora 

atenţia. Un bărbat cam de vârsta lui îl abordează direct.  

― A cui e maşina, a ta? 

― A mea e! 
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― Şi cum, chiar aşa, pe-a ta nici n-a atins-o! Extraordinar! 

Toadre Andronache se răceşte dintr-o dată,îşi dă seama că a devenit suspect, 

pentru că lumea interpretează că e complice cu distrugătorii. Se uită speriat în toate 

părţile în căutarea unui aliat, dar nu vede nicio faţă prietenoasă. Se gândeşte că poate  

nu e vorba doar de maşina lui, n-o fi chiar singura neafectată. 

― Cum să fie numai a mea, probabil că mai sunt şi altele. Am avut noroc pur 

şi simplu, nu e nimic extraordinar. 

― Îţi spun eu că maşina ta e singura nezgâriată. Uite, să întrebăm lumea : Alo, 

a rămas vreuna nezgâriată pe rândul ăsta, mai e cineva cu maşina intactă, vă rog?  Pe a 

ta de ce n-a atins-o? Ia spune drept, cum e de fapt, îi cunoşti sau te cunosc? Cine sunt? 

Trebuie să ne spui cine sunt ca să vorbim cu poliţia. Stai un pic, o să vină poliţia. Îi 

cunoşti?  

Bărbatul devine insistent, tot repetă întrebarea. Şi mai vin câţiva, iar unii, de 

mai de departe, o să ajungă şi ei în câteva clipe. O să fie înconjurat şi lumea o să se 

înfurie pentru că el că nu are un răspuns plauzibil, cum să se justifice?! Exact aşa este, 

dintre toate, a lui nu este deloc afectată. Cum să le explice asta, ce să spună!? Caută 

cu disperare o urmă pe caroserie, măcar puţin, începe să-i pară din ce în ce mai rău că 

maşina lui a rămas neatinsă.  

Se apropie de uşă, o deschide.  

Intră în panică. Se urcă la volan, porneşte motorul şi demarează. Pleacă.  

Bărbatul acuzator, care nu se aştepta la una ca asta, rămâne câteva secunde 

tăcut, stă şi se uită, apoi răbufneşte: 

― Băi, unde pleci, băi securistule, aşa ai făcut şi la revoluţie? Diversiuni? Ce, 

tu ai rămas ca să vezi reacţiile noastre, de aia n-ai plecat? Ţi-am luat numărul, te dăm 

pe mâna poliţiei. Băi, aici nu mai scapi, aici suntem în America! Huooo! Securistule! 

Prindeţi securistul! Opriţi securistul! 

Toadre Andronache execută, ca un adevărat driver, câteva manevre printre 

celelalte maşini. Iese în strada principală, accelerează uitându-se în oglinda 

retrovizoare, cu teama că cineva s-a luat după el. Din fericire nu vede nimic suspect. 

Parchează trei străzi mai departe, după un camion. Stinge luminile şi se lasă să 

alunece în scaun. Tremură tot, respiră ca şi când ar fi alergat. Îi sună în cap vorbele 

tipului, mai ales ţipătul lui, securistule! Parcă retrăieşte o altă scenă din viaţa lui, una 

unde, de data aceasta, personajele sunt inversate. Fiind el cel fugărit la revoluţie pe 

străzile Iaşului de-o mulţime isterizată, de către vânătorii de ofiţeri de Securitate. 



 69 

Numai că el, atunci, l-a prins pe presupusul securist, pentru că făcea atletism şi alerga 

mai repede. L-a ajuns și i-a tras un pumn în spate, zicându-i tot aşa : securistule! 

Lovitura a sunat sec, foarte omeneşte. Să loveşti un corp viu, obosit de alergătură, 

căruia oricum nu-i ajungea aerul, este o experienţă! Lovit, securistul a întors capul, 

aşa, din fugă, şi astfel i-a putut observa chipul desfigurat, schimonosit de frică. 

Văzându-l cât era de speriat, un sentiment foarte ciudat l-a cuprins. S-a oprit, l-a lăsat 

să se ducă. Oare aşa de fioros părea, încât să-i stârnească securistului o frică de 

moarte?! Cei care veneau din urmă, când au ajuns la el, i-au reproşat că nu i-a pus 

piedică securistului să cadă. N-a putut să le spună adevărul, dacă le-ar fi spus, cu 

siguranţă că l-ar fi alergat şi pe el. Când s-a întors acasă, a încercat să retrăiască 

sentimentele din stradă uitându-se în oglindă şi încercând să descopere o altă latură a 

lui, cea întunecată. Zile în şir l-au urmărit chipul traumatizat şi zgomotul produs de 

lovitura lui.  Încerca să se justifice, să găsească o explicaţie gestului său, străduindu-se 

din răsputeri să-i urască pe securişti, altfel sentimentul acela ciudat tindea să-l 

copleşească. 

Abia se liniştise când o maşină a poliţiei trece pe lângă el îndreptându-se 

încotro s-ar fi dus el dacă nu s-ar fi oprit după camion. Rămâne o vreme acolo cu 

impresia că pe el îl caută. Apoi îşi aminteşte că, oricum, dacă bărbatul care l-a făcut 

securist s-a ţinut de cuvânt şi i-a luat numărul de la maşină, cu siguranţă că va fi 

căutat acasă de poliţie. Probabil că Sofica, şi ea, îl caută. Cum s-o anunţe? Îşi 

dezbracă haina, rămâne doar în cămaşă, găseşte în maşină o şapcă de-a lui Călin pe 

care şi-o îndeasă pe cap cât poate de tare, şi coboară cu precauţie din maşină.  

Deghizat aşa, se întoarce pe jos la biserică. 

 

 

 

 

3) Arestarea 

A stat şi a urmărit pe fereastră să se elibereze un loc de parcare mai aproape de 

apartamentul lui. Pentru că parcase foarte departe, pe partea cealaltă a străzii, iar 

trecerea de pietoni era la circa două sute de metri mai încolo. Din cauza asta, 

dimineaţa, pierdea timp, obligat să aştepte prea mult la semafor, după aceea să 

întoarcă la stânga, direcţia lui spre serviciu fiind în sens invers.  
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Când s-a eliberat un loc, a coborât repede să se ducă să ia maşina. În fugă nu 

şi-a tras vreun tricou, ceva, pe el, a ieşit exact aşa cum umbla prin casă, despuiat până 

la brâu, într-o pereche de blugi şi în picioare cu nişte şlapi. Era aproape de miezul 

nopţii, iar circulaţia se mai potolise, rar mai trecea câte o maşină. 

A traversat repede pe trecerea de pietoni, pe la semaforul care acum era pe 

galben-intermitent, grăbit ca nu cumva să ocupe altcineva locul de parcare. Deschide 

maşina, porneşte motorul, ambalează, demarează, se asigură la semafor, face stânga şi 

iată, locul de parcare pe care pusese ochii, tot liber. El, foarte bucuros.  

Dar uitase să aprindă farurile. Poate că nu doar asta a fost cauza pentru care a 

atras atenţia, dar cine ştie, o fi fost vreo razie ori s-or fi bătut unii prin neighbourhood. 

Pentru că, atunci când a dat să coboare, doar ce a pus un picior în pământ, că imediat 

aude pornind sirena maşinii de poliţie şi, exact ca în filme, o voce : Stai! Nu mişca! 

Aici e poliţia! Stai în maşină şi pune mâinile pe volan astfel încât să le putem vedea! 

I-a îngheţat sângele în vene, i s-a făcut părul măciucă, a înţepenit, nu mai putea să se 

aşeze înapoi pe scaun. Ordinul s-a repetat, iar el încearcă să-i explice poliţistului 

gesticulând larg şi arătând cu mâna în sus că el locuieşte acolo, sus de tot. Nu şi-a dat 

seama că suna cam ciudat treaba asta, dar ciudat de tot, pentru că tot arătând aşa, 

parcă ar fi spus că de sus, din cer, de acolo e el.  

Poliţistul aprinde şi reflectorul suplimentar care îl orbeşte, nu mai vede 

aproape nimic. Zăreşte ca prin ceaţă cum se deschid portierele, iar un poliţist se 

desprinde şi se apropie încet ţinând mâna pe pistol, la brâu, exact ca în filme. Toadre 

Andronache, cu degetul arătător îndreptat în sus, tot încearcă cu disperare să le explice 

unde este apartamentul lui, el e de aici, din zonă, coborâse doar să schimbe locul de 

parcare al maşinii. Şi din cauză că nu a respectat recomandarea, poliţistul schimbă 

procedura : scoate pistolul din teacă, îl îndreaptă spre el şi repetă, urlând răguşit, 

ordinul de a se aşeza la volan cu mâinile la vedere. Imediat, celălalt, partenerul de 

patrulare care rămăsese înăuntru, iese şi repetă gestul colegului său, pitindu-se 

strategic pe după portiera larg deschisă a maşinii de poliţie, cu ţeava pistolului 

îndreptată vertical, în sus. Trec câteva secunde bune. Poliţistul strigă din nou, mai 

tare, mai hotărât. De data asta i se spune să iasă afară cu mâinile ridicate. Se 

conformează, îngrozit la culme de amploarea pe care o căpătase toată întâmplarea.   

Este pus cu mâinile pe capotă. Urlă de durere când ofiţerul îl loveşte peste 

glezne în încercarea aceea tipică de a i se îndepărta picioarele, n-a ţinut cont, nici n-

avea cum, că e doar în papuci şi l-a pălit cu bocancul, cu pantoful sau ce-o fi fost 
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având găliganul, exact la ouşorul piciorului, mai bine zis, n-a realizat că e desculţ – 

era culmea s-o facă. Şi atunci poliţistul s-a speriat şi el, crezând că are de-a face cu 

vreun psychopath – în plus, aşa despuiat cum se afla Toadre Andronache. Şi îi duce 

pistolul la ceafă. Chiar l-a atins cu ţeava. De frică, i s-a încleştat gura, pur şi simplu i 

s-a blocat maxilarul. Clămpănea caraghios din bărbie ca o barză, ca să-şi reaşeze 

articulaţia. Celălalt poliţist, care se apropiase şi el, i-a sucit mâinile la spate şi i-a pus 

cătuşele dintr-un gest şi trei mişcări. Nu i se întâmplase aşa ceva, iar senzaţia a fost 

teribilă, prima dată când i s-au pus cătuşele. Două verigi ca de gheaţă îi strâng 

încheieturile, se simţea exact cum era : arestat. 

Limba engleză, vocabularul ei posedă şi un cuvânt care s-ar vrea mai soft, mai 

moale, pentru starea asta, anume pe custody – luarea în custodie, care ilustrează 

perfect faptul că din momentul când ţi s-au pus cătuşele nu îţi mai aparţii. Parcă 

înseamnă altceva decât ceea ce vrea să spună, folosit pe româneşte, arestat. 

From this moment, I take you in the custody! 

A petrecut restul nopţii în jail, atât cât mai rămăsese, câteva ore, laolaltă cu 

drogaţi şi oameni murdari, dubioşi, de-ai străzii. Acolo i-a luat amprentele, l-au 

fotografiat şi a avut dreptul să dea un singur telefon. A sunat-o pe Sofica:  

― Dragă, să nu te sperii, m-au găsit ăştia pe stradă, că am ieşit să mut maşina 

şi eram dezbrăcat, fără acte la mine şi nu ştiu ce dracu li s-a părut ăstora că m-au luat 

la poliţie, la secţie, ca să fiu identificat. Stai cuminte, nu-ţi face griji, te rog, şi nu trezi 

băiatul, că după ce o să afle cine sunt o să fie în regulă, într-o oră sunt acasă. Nu, nu, 

dragă, nu dezbrăcat de tot, nu aşa, ce, eşti nebună şi tu? Dar ce aveţi, fraţilor!? Eram 

la bustul gol, dragă, nu eram cu nimeni, dar chiar cu nimeni, eram singur. Dar de unde 

ai scos-o şi pe asta, care vecină? A, tu crezi că eram la femeia aia şi m-a prins cineva? 

Chiar că eşti trezită din somn, ca să nu zic că eşti nebună, cum să fiu la femeia aia? 

Eram în stradă să mut maşina. Eram dezbrăcat doar de la brâu în sus, nu de tot, 

înţelegi? 

Trei minute, atât a avut la dispoziţie, la telefon, pentru că asta e regula. Şi în 

America trei minute sunt foarte scurte, unii ştiu asta, teribil de scurte, cât o clipită. Aşa 

că nu prea a avut timp suficient s-o lămurească pe Sofica, să-i spună că a avut un 

nenorocit de ghinion, pentru că ea oricum nu înţelegea despre ce e vorba, fiind şi din 

somn trezită, probabil că de aceea era aşa de suspicioasă. Speriată, confuză, 

dezorientată, iar el n-a făcut decât s-o neliniştească şi mai tare, mai bine n-o mai suna. 

Ce naiba căuta el dezbrăcat, la miezul nopţii – şi pe unde!?  
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L-au adus ei, cu maşina poliţiei, înapoi, acasă, când se crăpa de ziuă, cerându-

i-se scuze şi explicându-i-se politicos precum că trebuia să fie reţinut, că aşa e 

procedura la, că au fost cazuri de infractori – poveşti de genul ăsta! El nu mai credea 

în nimic, se simţea un robot, o rotiţă mică dintr-un mecanism imens. Convins că în 

ţara lui nu i se putea întâmpla aşa ceva, ca să nu mai punem la socoteală că acolo, în 

oraşul unde s-a născut, poliţiştii l-ar fi ascultat şi l-ar fi tratat ca pe un om, nu ca pe un 

robot, sentimentul ăsta se adăuga altor dezamăgiri pe care tot încerca să le ignore, să 

le facă faţă.  

Acolo erau cu toţii, acasă, îl aşteptau toţi cunoscuţii. Sofica dăduse alarma, nu 

mai era aşa de convinsă că îl înşelase cu vreuna de prin bloc, îşi revenise. Se aflau 

colegii lui de la Microsoft, nu numai români, toţi amicii, prietenii pe care-i avea, toată 

lumea. Dădeau telefoane, comentau şi se pregăteau de un fel de miting, montaţi de 

bucureştean, pentru că el trăise vremurile acelea de după revoluţie, când impresia era 

că toate se puteau rezolva printr-o manifestaţie de stradă, cu lozinci, cu strigături.  

Şi dă-i, şi dă-i, care mai de care cu predicile, ca într-o competiţie : Cum adică, 

nu ştia el că nu e voie să ieşi dezbrăcat pe stradă? Eşti acuzat imediat de obscenitate 

publică. Ori că ai ieşit poate la agăţat. Sau eşti poate un exhibiţionist periculos. Apoi, 

e la mintea cocoşului că trebuie să ai în orice moment la tine un act, un aidi, altfel, eşti 

dus pentru identificari. Aici nu te tocmeşti cu poliţia, au nişte proceduri pe care le 

respectă, să fii tu o vedetă oricât de cunoscută, ei tot le respectă. Nu ştia asta? Dar nici 

nu trebuie să-ţi spună cineva, pentru că acestea sunt logice. Unde ţi-e logica, îl întreba 

obsesiv Sofica, nu ziceai tu că este logic? De data asta unde ai ţinut-o, în pantaloni? 

Glumea mai mult sau mai puţin, pentru că nu  crezuse cu adevărat că fusese în 

noaptea aceea la o femeie, dar când a aflat unde este şi ce i s-a întâmplat, acesta a fost 

primul lucru la care s-a gândit. Apoi, nu-i mai rămânea decât să glumească, încercând 

să-şi atenueze suspiciunea. 

Suspiciunea ca instrument de cunoaştere. Aşa spune Toadre Andronache că 

procedează Sofica, atunci când interacţionează cu lumea şi cu mediul, în încercarea 

de-a o descoperi. Pentru că nu sunt decât două moduri prin care o poţi face, în sute de 

nuanţe. Iar acestea sunt : suspiciunea, geamăna îndoielii permanente, şi încrederea. 

Doar că prin încredere nu se poate ghici nimic.     

Au stat de vorbă până dimineaţa târziu. Şi a aflat multe,  foarte multe, 

folositoare pentru viitor : cu o oră înainte de miezul nopţii nu mai are nimeni acces în 

parcurile publice; că dacă te duci la market şi cumperi bere şi o ţii în interiorul 



 73 

maşinii, şi nu în portbagaj, poţi fi arestat pe loc pentru un test de alcoolemie; dacă te 

opreşte poliţia şi eşti în maşină, acolo să stai până la loc comanda, să opreşti motorul 

când ţi se spune şi întotdeauna să ţii mâinile la vedere, pe volan, şi numai când îţi 

comandă poliţistul să faci ceva, numai atunci să faci o mişcare. Dacă te reclamă 

vecinul că ţi-ai lăsat copilul singur acasă, se face anchetă şi, dacă sunt probe că 

lucrurile stau aşa, există riscul să ţi-l ia; dar şi el, copilul, de cumva l-ai bătut, de i-ai 

tras vreo palmă, poate să dea telefon şi să te reclame, şi sunt chiar încurajaţi s-o facă. 

Mai mult : când eşti pe plajă, la ştrand, nu ai voie să intri în apă dacă locul nu e 

supravegheat de un salvamar şi numai până acolo unde apa îţi ajunge la brâu, dacă nu 

respecţi asta, poţi fi oricând arestat sau primeşti interdicţia de-a mai intra în apă. 

Toadre a trebuit să asculte toate astea, care parcă nu se mai terminau, atât de 

multe restricţii ciudate se adunaseră. La un moment dat, se simţea de parcă nici nu 

mai exista acolo la modul fizic, fiecare vorbea cu fiecare, o mulţime de voci ce-i tot 

mişunau prin creier ca-n filmele Psycho, voci care se apropiau, se îndepărtau, uneori 

estompate, alteori ascuţite. Un teribil sentiment de înstrăinare l-a copleşit, un dor de 

ţară a început să-l roadă de atunci, ca într-o ordine după care tânjea. Cu toate că mai 

multă ordine ca în America nu prea este posibil să fie altundeva. 

După ce, prietenii lor au plecat pe rând, a avut îndrăzneala să-i zică neveste-sii 

că nu-i mai convine în America, că i-ar plăcea foarte tare ca, după ce vor pune nişte 

bani deoparte, să se întoarcă în România şi să pună acolo o afacere pe picioare. Şi 

atunci a aflat că, pe cât îşi dorea el asta, pe atât refuza ea. Nu se va mai întoarce în 

România nici măcar în vizită. De va vrea cineva s-o vadă, atunci să vină aici, îi 

plăteşte ea avionul. 

S-a culcat la prânz şi a zăcut aşa până a doua zi de dimineaţă.      

 

 

 

 

 

Capitolul V 
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1) Proiectul „Găsescu” 

Gavrilescu trimisese vorbă la toţi românii să se întâlnească duminica 

următoare. Trecuse ceva timp de când Toadre Andronache se afla în America şi 

începuse să se cam sature, îi era tare dor de România. Nici cu Sofica parcă nu prea se 

mai înţelegea, se înstrăinaseră. Însă afacerea ei cu horoscopul mergea strună. I s-a 

părut cam nefiresc să fie invitat printr-un intermediar, pentru că vorbea cu Gavrilescu, 

dacă nu zilnic, atunci cel puţin săptămânal, se întâlneau la firmă. De aceea şi-a dat 

seama că trebuie să fie ceva important. Curierul, bucureşteanul Cleopa Tudorel, 

poreclit oarecum vulgar Buci, se lăsase între timp de Microsoft, dar continua să fie 

„ştiristul” tuturor. Ştia tot ce se întâmplă în comunitatea lor. Toţi românii primeau de 

la el un newsletter pe email, avea de gând chiar să tipărească un ziar, bineînţeles că în 

parteneriat cu Sofica, nevastă-sa. Puseseră deja banii deoparte. 

Mai bine zis, el se înstrăinase de ea, pentru că, altfel,ei îi mergea din plin şi era 

fericită. Avea tot ce-şi dorise vreodată, îşi permitea orice, succesele financiare se 

ţineau lanţ. Cumpăra, cumpăra, dar bugetul nu scădea, dimpotrivă, creştea. Saitul lor 

cu horoscop avea mare căutare pe Net, cu un trafic care egala saituri mult mai 

importante, în plus, mai dezvoltase Cleopa Tudorel, zis Buci, nişte aplicaţii ce 

calculau compatibilitatea dintre perechi sau pe cea a  eventualelor viitoare cupluri, în 

funcţie de poziţia astrelor la naştere, plus la momentul când s-au cunoscut subiecţii şi 

alte repere de neînţeles pentru Toadre Andronache. Se dusese vestea şi multe 

celebrităţi apelau la ei, de-acum, pentru o „consultaţie” privată. Îşi cumpăraseră o casă 

mare cu trei bedroom-uri, în rate, pe credit. Aşa e în America, dormitoarele dau 

măsura casei. Puteau s-o ia cu banii jos, dar nimeni nu face aşa ceva. Ar fi avut  

probleme cu taxele. Cash-ul se tot aduna, încât devenise o problemă. Nu puteau să se 

ducă la bancă să-i depună pentru că ar fi trebuit să-i justifice, să facă hârtii, să 

plătească impozite etc. Nu erau aşa de mulţi banii, avea  colegi de-ai lui care lucrau de 

ceva ani şi care aveau proprietăţi ce săreau bine de un milion, dar pentru situaţia lor, 

că nu trecuse destul timp ca să se uite că veniseră în America pe banii lui Gavrilescu, 

erau bani foarte mulţi. Nu mai ştia Sofica unde să-i ţină şi pe ce să-i mai cheltuiască. 

Îşi împlinise visul : avea peste o sută de perechi de pantofi, iar unele perechi, care-i 

plăceau în mod deosebit, ajunsese de a le cumpăra în dublu exemplar. 

El ar fi vrut să trimită bani în România, să-i investească acolo, dar Sofica nici 

nu voia să audă. „Tu vrei să mă duci înapoi la sărăcie!? Acolo asta stă înscris : 

sărăcie!” Şi de câte ori vorbeau de ţară, ea repeta cuvântul ăsta cu o presimțire 
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bolnăvicioasă. Dar lui Toadre Andronache i se părea că toate pe care le au în America 

nu valorează absolut nimic, nu-i trezeau niciun sentiment, nu-i stârneau nicio 

satisfacţie, ca şi când n-ar fi fost. Măcar să cumpere nişte pământ şi să-l lase acolo, 

pentru Călin, copilul lor. „Dar ce, aici nu e pământ? De ce să nu cumpărăm nițel 

pământ colea?! Nu e mai valoros ăsta de aici? E totuşi America!” Însă pe el nu-l 

trăgea inima. 

Trebuia să se ducă la întâlnirea convocată de Gavrilescu, undeva în vest. La un 

restaurant polonez care avea un fel de sală mai mare de întruniri pe care o închiria 

special pentru astfel de evenimente şi nu numai. Dacă nu erau zile în care se fac de 

obicei nunţi sau altele de genul ăsta, atunci o găseşti liberă făcând appointment de pe 

o săptămână pe alta. 

În fapt, n-ar exista alte tensiuni între ei, ca soţi, decât modul diferit cum se 

raportează, fiecare, la România. Ea nu mai vrea nici să audă, repetându-i până la 

saţietate că dacă vor să facă ceva în viaţă trebuie să aleagă : ori America, ori România! 

– nu se poate cu fundul în două luntri. Nu se poate să fii cu trupul aici şi cu sufletul 

acolo, pentru că toţi cei care se duc în  România regulat, anual, nu realizează nimic, 

nu agonisesc nimic, rămân tot săraci. Să se uite la cei care n-au mai fost în ţară de ani 

buni, la cei ai căror copii nu ştiu româneşte, aştia au reuşit, sunt bine. Dar Toadre 

Andronache auzise de povestea unuia din Braşov care stătea cu chirie şi acum. 

Nevastă-sa nu venise cu el în America, şi nici cei doi copii ai lor, au rămas la Braşov, 

la şcoală. Vin în America doar în vacanţe. Toţi banii pe care-i câştigă îi trimite în 

România, și ea cumpără apartamente, îi investește. Iar cele pe care le-a luat acum 

câţiva ani cu nouă, zece mii, unul, la momentul actual valorează câte cincizeci. „Iar 

îmi pui placa asta cu braşoveanul!? Stai să vezi tu până la urmă ce-o să se aleagă de 

familia asta! Nu se poate trăi aşa, el aici, ei acolo. Nici măcar nu cred că lucrurile stau 

chiar aşa, ai văzut tu?! Poveşti!” Bine, citeşte ziarele online?  Preţurile la apartamente 

au crescut constant, nu e nicio fabulaţie, poţi consulta preţurile apartamentelor pe 

perioade şi afli cât erau acum câţiva ani şi cât sunt ele acum. Dacă e aşa cum se aude, 

că tipul ăsta a luat vreo treizeci de apartamente, plus un spaţiu comercial exact în 

centrul Braşovului, atunci, la valoarea actuală, are bani mai mulţi decât Gavrilescu, 

mult mai mulţi, se poate verifica. Şi pune mâna şi calculează, ceea ce pe Sofica o 

înnebuneşte pur şi simplu : are peste un milion jumate de dolari, cel puţin, nepunând 

la socoteală magazinul! Păi, Gavrilescu a venit cu banii din România – până şi mobila 

şi-a adus-o din ţară! – pe care-i cheltuieşte aici, deci, acolo se fac banii adevăraţi, nu 
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în America. „Şi noi de ce n-am venit cu bani, dragă?! De ce te-mbrăcai de la haine 

vechi, acolo?” Da, bine, acum nu se mai îmbracă de la „haine vechi”, dar el vorbeşte 

de investiţii adevărate, de afaceri serioase, nu de „aperitive”, de „frugale”, de 

„artificii” cu care îi place ei să „ia ochii”  lumii. Cu aluziile astea o scoate întotdeauna 

din sărite : arma Soficăi este aparenţa! I-o spune ori de câte ori se încinge 

discuţia,până la urmă nu mai are argumente şi se enervează. „Ştii ceva : de ce nu te 

duci singur în România? Du-te singur!” Şi atunci se lăsa, invariabil, tăcerea, 

nevenindu-i niciunuia să creadă că au ajuns până aici. 

   La astfel de întâlniri nu se merge cu soţia, doar dacă aceasta nu lucrează  şi 

ea tot la Microsoft, dar nu se cunoaşte nicio familie în această situaţie. E un fel de 

sindicat neoficial al softiştilor,  şi chiar dacă unii nu participă, se supun totuşi 

hotărârilor luate acolo, pentru că, într-un fel sau altul, sunt legaţi de Gavrilescu, cel 

puţin moralmente. Câteva femei, nevestele unora, erau, să spunem, tolerate acolo, dar 

numai pentru prepararea unor gustări. De multe ori şedinţele se prelungeau, 

transformându-se în petreceri de burlaci. Gavrilescu spunea că mai bine să pună mână 

de la mână, să strângă fonduri şi chiar să construiască un club, să nu mai fie nevoiţi să 

închirieze de la polonezi şi să le bage lor bani în buzunar. Dar, ca în orice iniţiativă  

românească, cârcotelile întârziau demararea proiectului. 

El ar fi vrut să meargă în România măcar în vizită, şi împreună, nu în ceartă, 

nu în conflict, dar Sofica se jură că n-o să mai pună piciorul acolo în viaţa ei. La ce să 

se mai ducă, la cine şi de ce? Pe cine mai are? Ei, dacă vor să se deconecteze, mai 

bine ar merge în Las Vegas. Dacă el vrea într-adevăr să investească sau îi este pur şi 

simplu dor, să se ducă singur, ea nu se supără, pe cuvânt dacă se supără. Numai că 

vrea să ştie exact în ce bagă banii, să fie de acord, asta pretenţie o are. Păi, da, că sunt 

şi banii ei, ea îi face – Toadre se simte  prost că nu câştigă cât ea. 

Aşa cum se întâmplă când pleacă fără Sofica, ajunge printre primii. Şi, cum 

punctul lui forte nu e arta conversaţiei, nu-şi găseşte locul. Aşa că-l sună pe Cleopa 

Tudorel. „Pe unde eşti, nu vii?” „Cum, ai ajuns? Imediat sunt şi eu! Dacă ştiam, eram 

mai de mult!”  

Impresia lui este că bucureşteanul ăsta este pe undeva prin parcare, în maşină, 

să nu fie primul acolo, nici cinci minute nu trec că şi apare. 

― Băi, strânge dracului mâna când dai noroc cu mine, n-o mai ţine flencăită 

aşa, ce, ţi-e teamă de amputare?! De câte ori ţi-am spus! Bucureştene, băi! 
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Cleopa Tudorel are nasolul obicei de-a ţine palma mâinii întinsă, când o dă 

aproape dreaptă, scoţându-l din pepeni pe Toadre Andronache. Şi mereu îi atrage 

atenţia. 

― Dar cum s-o ţin?! Nu aşa? 

― Ia spune, tu trebuie să ştii, de ce ne-a chemat? De ce suntem aici? 

S-a învăţat şi el să prevadă desfăşurarea evenimentelor pe cale a se produce, 

cel puţin să se arate preocupat de a o  descoperi, pentru că asta înţelegea el din 

astrologie şi celelalte practici divinatorii, în mod greşit, bineînţeles. Dar mai era şi un 

prilej de a-l tachina pe Cleopa Tudorel, începuse s-o facă mai demult. În ultimul timp, 

gelos pe succesul lui financiar, în care îşi avea partea ei şi Sofica, o făcea din ce în ce 

mai des. Desigur, nu era un motiv serios ca prietenia lor să slăbească. Nu există nici 

cea mai mică urmă de neîncredere între ei, cu toate că apropierea lui de Sofica, dacă 

nu l-ar fi făcut suspect, i-ar fi dat cel puţin un motiv de a-i face unele reproşuri în 

momentele lor de dispută. Dar uneltele cu care Toadre observa lumea nu fac parte 

dintre cele grupate în sfera suspiciunii. 

― N-am de unde să ştiu, nu mi-a spus nimeni. 

― Cum aşa, nu eşti tu ăla cu ghicitul viitorului, cu vrăjitoria, mai corect 

spus?!  

― Sper că nu vorbeşti serios! Se numeşte clarviziune şi e chiar o ştiinţă.  

― Păi, de asta zic şi eu : tu ai o viziune clară, nu? Mai clară decât a mea, asta 

e sigur! Altfel aş fi făcut eu programul ăla cu horoscopul. 

― Ghicitul ăsta de care zici tu – între ghilimele! – nu se referă la ceea ce 

gândeşti tu acum, e cu totul altceva, ce naiba, nici acum nu ţi-ai dat seama? Sunt cărţi 

care tratează aşa ceva. Doar i-am spus Soficăi să-ţi explice şi ţie, văd că n-a făcut-o 

până acum. De ce n-o pui să-ţi spună, e doar nevastă-ta. Crezi că e o păcăleală? Păi, 

hai să zicem, păcăleşti pe unul, păcăleşti pe zece, până la urmă se prinde cineva şi nu 

mai merge treaba. Uită-te la noi, de când funcţionăm? Sunt câţiva ani buni, nu? Cum 

se face că afacerea noastră se dezvoltă?  

― E foarte simplu : oamenii au nevoie de poveşti! 

― Exact! Dar ce înţelegi tu prin cuvântul ăsta, poveşti, poţi să-mi spui? Nu 

cred că ai definiţia corectă. Ştii, oamenii pot spune aceleaşi cuvinte, dar să înţeleagă 

fiecare cu totul altceva. Ca şi noi acum. Că veni vorba : ştii că în Gulag, în Siberia, 

într-o baracă, o ţigancă le spunea poveşti amărâţilor de-acolo. Ei bine, din baraca asta 
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dacă au murit vreo doi, trei, în timp ce din celelalte exact invers, dacă au supravieţuit, 

tot aşa, doi, trei; uite cum se poate trăi şi cu poveşti. 

― O minciună spusă bine şi la momentul potrivit e o poveste! 

― Uite, chiar că mă enervezi, săptămâna viitoare vreau să vii cu mine, vreau 

să-ţi demonstrez ceva. Cred că o să-ţi schimbi impresia despre premoniţie şi 

clarviziune după ce o să vezi unde te duc şi cu ce oameni mă întâlnesc. Chiar am o 

comunicare de făcut, una foarte, dar foarte importantă pentru mine, şi nu numai, într-

un club elitist. E vorba de ceva descoperit de mine personal, lucrez de ani buni la asta. 

Iar, dacă nu descoperirea mea, atunci persoanele prezente acolo o să te facă să-ţi 

schimbi impresia despre lucrurile astea invizibile, care au influenţă asupra celor 

vizibile. Dar, pentru asta, îţi trebuie un costum negru, te rog să-ţi iei. 

Toadre pufneşte în râs. Îl şi vede pe Buci în costum negru! 

― De ce râzi, n-ai costum? Vezi că-ţi trebuie neapărat costum negru, altfel nu! 

 

Nu propriu-zis o tribună, ci un fel de podium super-aranjat, dominat de un 

pian, probabil că penticostalii îşi ţin şi ei întrunirile aici. Gavrilescu nu a vrut să urce, 

a cerut doar microfonul de la un bătrânel simpatic care tot printre ei proba instalaţia de 

sunet. Vrea să fie aproape de oameni de data asta. Altădată nu proceda aşa. 

― Ştiu că mulţi sunteţi suprinşi de întâlnirea noastră; nici nu ştiţi despre ce o 

să vorbim aici. Credeţi-mă, e un moment  greu pentru mine. 

Toadre Andronache îi şopteşte ceva la ureche lui Cleopa Tudorel. 

― Nu ţi se pare cam gălbejit? Te pomeneşti că e bolnav, fii atent la mine că 

Gavril al nostru e bolnav! Asta o să ne spună! 

― În primul rând, vreau să mulţumesc încă de la început tuturor celor care aţi 

lucrat cu mine, care aţi avut încredere în mine. Mulţi dintre voi m-aţi urmat aici la 

rugămintea mea expresă, că fără încredere nu se poate realiza nimic în viaţă, cum nici 

în familie nu se poate, de aceea vreau să vă spun că voi – noi am fost şi vom rămâne 

ca o familie, indiferent ce s-ar mai putea întâmpla. Ştiu că, dacă nu aţi fi fost voi, nu 

aş fi realizat absolut nimic. Eu m-am priceput doar să scot ce-i mai bun din voi. 

Practic, m-am folosit de inteligenţa voastră şi vreau să vă mulţumesc pentru asta. 

Dacă la începutul emoţionantului discurs se mai auzea un zumzet difuz, unii 

mai având să-şi spună câte ceva, la auzul acestor cuvinte se lăsă o linişte totală. 

Linişte care devine nefirească atunci când Gavrilescu face o pauză, înghiţind, 
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emoţionat de cele pe care tocmai urma să le zică. Asemeni lui Toadre Andronache, 

gândeau că e bolnav. 

― Trebuie să vă spun, de aceea v-am chemat aici : curând n-o să mai lucrez 

pentru Microsoft! 

Şi din liniştea aceea, reacţionând, lumea izbucni ca un vulcan. Toţi se ridicară 

în picioare, cu mânile în aer, ca la un meci de fotbal. 

― Nu, nu! Nu m-a dat nimeni afară, dimpotrivă, m-au implorat să nu plec! 

Doar că am primit o ofertă mai bună. Plec la o altă companie! 

Dacă în prima fază părea că echipa ai cărei suporteri erau primise gol, de data 

asta manifestarea a fost inversă. Un urlet de bucurie se pulverizează dinspre tribună ca 

un spray neparalizant. Mergem şi noi, mergem şi noi cu tine, abia dacă scandarea asta 

se mai poate desluşi printre strigătele de bucurie. Alţii : plecăm cu toţii, cu toţii să 

plecăm! Şi în vacarmul iscat, cine ştie ce mai strigau unii şi alţii, că nu se mai 

desluşea! Dar Gavrilescu, pare-se, vrea să-i tempereze. Se grăbeşte să continue. 

― Nu cred că mă veţi urma vreunul : plec la ,,Oracle”! 

S-a anulat golul! Arbitrul de margine a ridicat fanionul. O linişte nefirească 

umple tribuna. Şi o îngheaţă! Toadre Andronache, şi el, se uită la Cleopa Tudorel şi dă 

din cap a lehamite. 

,,Oracle”! Of, Doamne!   

E foarte greu de explicat, acum, în zilele noastre, ce şi cum era pe atunci : că 

tot a venit vorba de fotbal, diferenţa dintre cele două companii era, pe vremea aia, 

cam cum este astăzi aceea dintre F.C Steaua şi F.C Fălticeni. Sau, opozant, dintre 

aspirator şi mătură; piatra ponce cu BCA-ul; şi iute şi o comparaţie din transporturi : 

marfa cu mărfarul. ,,Oracle” era o companie care executa progrămele de calculator 

pentru copiii din clasa I, ca cineva care vrea să reinventeze mersul pe jos. Trebuie să 

fii nebun să pleci de la cea mai mare firmă de soft din lume la una care nu promitea 

nimic pentru viitor.  

Nu se mai înţelege om cu persoană, vociferare generală. Gavrilescu râde cu 

cruzime. Din galben ce era a devenit roşu la faţă ca un adolescent prins cu lecţia 

nefăcută. Degeaba dă din mâini, că ar mai vrea să spună ceva, nimeni nu-l mai 

ascultă. ÎI face semn bătrânelului de adineauri să dea staţia mai tare, învârtind un 

buton imaginar. Acesta, având experienţă, înţelege imediat. Meştereşte ceva şi-odată 

se face microfonie. 
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― Plec la „Oracle” pentru că doamna care mi-a făcut oferta – nu, nu e vorba 

numai de bani, să ne înţelegem! – doamna de acolo este de origine română! 

― Şi ce dacă! zice Toadre Andronache, gândindu-se la nevastă-sa. 

― Şi pentru că satisfacţiile mele profesionale nu-şi mai găsesc împlinirea aici. 

Am realizat tot ce se putea realiza; eu nu sunt bun pentru întreţinere. Mai mare 

bucurie am să iau ceva de la zero şi să fac din acel lucru o afacere cu recunoaştere 

internaţională, am ambiţia asta! Cine mă cunoaşte va înţelege şi nu mă va condamna. 

Şi ştiu că mulţi dintre voi au sentimentul că  se plafonează deja, am stat de vorbă cu 

unii. Nu am pretenţia, nu rog pe nimeni să mă însoţească acum, sunt convins că o să 

vă daţi seama mai târziu. ,,Oracle” e o firmă tânără cu un potenţial inovator 

extraordinar. A trecut vremea când IT-ul se implementa, la general, ca o infrastructură. 

Cum să vă spun : faci freeway-uri, tai tunele prin stâncă, dar după aia trebuie să 

execuţi şi exit-uri; exact asta vreau eu să fac, un exit! Acum, pentru viitor, trebuie să 

se lucreze la amănunte şi pe specialităţi, cu ţintă precisă. Şi ,,Oracle” e o firmă care 

implementează pentru tineri, pentru copiii din şcoli, dar şi pentru instituţii programe 

educaţionale . Dar ştiţi asta! Uitaţi-vă la McDonald's, dacă nu s-ar fi adresat copiilor, 

ar mai fi avut atâta succes? Eu zic că nu! Uneori lucrurile sunt mult mai simple decât 

par, noi le complicăm, nu-i aşa? 

― Dar cine e românca? întreabă Toadre Andronache. Ai spus că e vorba de o 

româncă! 

― Mulţumesc de întrebare! Ca un naţionalist adevărat, Toadre Andronache nu 

e interesat decât de cine e românca! Românca nu e româncă, ci e de origine română, 

aşa am zis, să ne înţelegem. O cheamă Ada. Tatăl ei e român, doar el, din Huşi. Dar nu 

are importanţă asta. A plecat din Huşi de mult, ea s-a născut în Israel… 

― A, da! Deci e evreică, spune-ne aşa! 

― Tocmai de aia am zis că nu are nicio importanţă. 

Dar lui Toadre Andronache, mai mult decât faptul că ar putea fi româncă, în 

pofida originii ei evreieşti, altceva îi atrage atenţia. 

― Auzi, din Huşi! Şi-l ia pe după gât pe Cleopa Tudorel, făcându-l să se mire, 

pentru că nu-i înţelege euforia bruscă. 

― Aşa, şi?! 

― Păi, nu ştii?! Eu sunt de pe lângă Huşi. 

― Aşa, şi?! Te pomeneşti că sunteţi neamuri. Nu cumva vrei să spui că şi tu 

eşti evreu? Care-i legătura? 
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Gavrilescu intervine, zâmbind către cei doi şi arătând spre ei, astfel că toţi cei 

din sală se uită într-acolo. 

― Dar, Toadre, nu vrei să-ţi răspund? M-ai întrebat ceva. Ada este născută în 

Israel, n-a fost niciodată în România, spun asta pentru tine, dragă Toadre, dar şi pentru 

alţii care gândesc că e o comandă din ţară. Sper că tu nu gândeşti aşa! Noi aici nu 

facem politică, nu de alta, dar nu suntem în stare, altfel poate că am fi făcut și politică. 

Să nu-mi spuneţi mie că vă este indiferent ce se întâmplă acolo. Avem părinţi, avem 

rude, avem fraţi acolo, nu cred că nu vă pasă. De aceea m-am gândit să păstrăm ceea 

ce am realizat cu întâlnirile noastre aici, deci să-i dăm un statut acestei – hai să zic! – 

adunări în care ne aflăm. Uitaţi-vă, au trecut atâţia ani de la revoluţie, nimic nu s-a 

schimbat, de parcă nici n-ar fi fost. Aceiaşi oameni conduc acolo. Eu propun să ne 

transformăm într-o organizaţie apolitică şi nonguvernamentală, care să promoveze 

personalităţi adevărate, să strângem fonduri ca să ajutăm la consolidarea democraţiei 

în România. Apoi, având în vedere că se apropie alegerile, iar Iliescu nu mai are voie 

să candideze, eu cred că, ţinând cont şi de experienţa noastră, căpătată aici, în 

America, în cea mai bună democraţie din lume, putem contribui şi noi la binele ţării. 

― În sfârşit, o idee bună! strigă cineva din spate. 

― Ideea e bună, aşa cum a fost şi cea cu ridicarea unei clădiri care să fie 

numai a noastră, să ne aparţină. Mi-e teamă însă că doar o idee o să şi rămână, zice 

cineva de lângă Gavrilescu, îmbrăcat foarte elegant, un bărbat distins, între două 

vârste. 

― Vreau să văd câţi dintre cei prezenţi sunt de acord, hai să votăm, aşa e în 

democraţie, supunem la vot preschimbarea dintr-o organizaţie profesională într-una cu 

statut social, de promovare a valorilor democraţiei în România. Cine e pentru? 

Bineînţeles că toată lumea ridică mâinile. 

― Bravo! Mulţumesc! Ştiam eu că sunteţi buni români! Şi acum, cum e şi 

firesc, trebuie să dăm un nume proiectului nostru, are cineva vreo propunere? Hai! Vă 

rog! Cine propune un nume?  

― Găsescu Project! 

Toată lumea izbucneşte în râs. Dar Cleopa Tudorel rămâne impasibil, deci 

foarte serios. El fusese cu propunerea. Toadre Andronache se trage într-o parte ca să-l 

vadă mai bine, într-un gest de surpriză amuzată. Zâmbeşte şi el. Gavrilescu nu gustă 

gluma. 

― Noi vorbim serios aici! Ce nume e ăsta? 
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― Găsescu, de la verbul a găsi! E foarte simplu! Uneori, numele pompoase 

ruinează sau erodează din start. Ori prefigurează un eşec… 

― Ştii ceva, Tudorele, tu întotdeauna ai fost un ciudat, când ai plecat de la 

Microsoft, mi-am zis că eşti nebun, uite că şi eu plec acum, deci se adevereşte ceva 

din ceea ce zici tu. Atunci aşa să fie : Operaţiunea Găsescu! Mai avem şi alte 

propuneri? Nimeni? Nimic?! 

― Project Găsescu! 

― Bine, bine! Să supunem la vot. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Se abţine 

cineva? În unanimitate de voturi, demersul nostru va purta numele Găsescu! Sau 

Project Găsescu! 

Remarcând veselia tuturor participanţilor, a votanţilor, zâmbetul pe care nu 

mai făceau niciun efort să-l ascundă, Toadre Andronache îi dă o replică pe măsură 

celui care propusese acest nume comic, prietenul lui, Cleopa Tudorel, bucureşteanul 

şleampăt, lovindu-l cu palma pe spate, într-un gest cu totul şi cu totul amical. 

― Mamă, dar ce ne mai distrăm! 

 

 

 

    

2) The Find It Prediction! 

Nu avea costum negru. Avea bleomarin, avea maron, avea chiar și unul verzui, 

dar nu negru. De unde să-l ia? De pe Internet, nu? Mult mai convenabil, mult mai 

ieftin şi civilizat. Exact ca în reclamă : cu un singur click, Toadre Andronache şi-a luat 

un costum negru. Iniţial n-a vrut să se ducă, dar atât de mult a insistat Cleopa Tudorel 

încât n-a mai avut încotro. I-a zis că a anunţat deja Clubul că vine cu cineva şi ar fi 

fost nepoliticos să n-o mai facă; regulamentul preciza că invitatul poate avea calitatea 

de martor, dar poate fi şi un prieten care să încurajeze vorbitorul. Mai la propriu 

vorbind, în momentul când un membru al Clubului face o comunicare, are voie să 

aducă pe cineva din afară, iar Cleopa Tudorel îl alesese tocmai pe el. Şi i s-a părut că e 

chiar interesant să se îmbrace în costum negru. L-a probat când era doar el cu Călin, 

fiul lui, scutiţi astfel de comentariile Soficăi. Sigur ar fi avut ceva de reproşat, ar fi 

găsit ea ceva de modificat, nu i-ar fi plăcut materialul, nici execuţia ori ceva pe la 

croială. Aşa, Călin l-a încurajat : „Uau! Tati, acum arăţi chiar ca într-un film!” 



 83 

E o scenă de film : o întâlnire solemnă, de sfârşit de an şcolar ştiinţifico-

fantastic, unde cei prezenţi sunt puși la patru ace, toţi în negru, dar nu ca la priveghi, 

cu cămăşi albe,  papion tot negru. Perfect aliniaţi în scaune, disciplinaţi şi gravi, dar 

mai ales apatici, tare apatici, exact cum sunt, de obicei, bărbaţii când sunt numai între 

ei. Pentru că numai bărbaţi erau acolo, nicio femeie printre ei. Iar primul lucru care-i 

trece prin mine lui Toadre Andronache este : sectă! Precis că aştia sunt dintr-o sectă, 

aşa cum sunt multe prin America. Şi sigur unul dintre ei are un pix din ălă cu lanternă 

pe care, la sfârşitul şedinţei, o să-l folosească şi-o să uite tot. În ultimul timp, chiar îl 

frământă o problemă : scene întregi din viaţa lui nu şi le mai aducea aminte. Că-i zicea 

Sofica, îţi mai aduci aminte, la nunta verişoarei mele, când ai dansat aproape toată 

noaptea cu femeia aia, care se îndrăgostise de tine şi s-a îmbătat de-a căzut sub masă, 

ţi-o mai aduci aminte pe doamna respectivă? Nu-şi amintea nimic! Dar de ziua când 

tu te-ai urcat în troleibuz şi pe mine m-ai uitat şi te-ai dat jos la prima şi ne-am întâlnit 

la jumătea staţiei în dreptul unei biserici, că şi eu o luasem tot pe jos, c-ar fi fost 

normal să iau următorul troleibuz? Habar nu mai avea! Nimic, ioc! Dar în iarna aia 

grea când a aşteptat-o de la serviciu şi a salutat-o şugubăţ cu, „Sărut mâna şi-o ţâţă” – 

nici pe asta nu şi-o aminteşte? Era o zăpadă până la brâu şi atunci s-a îndrăgostit ea de 

el, că dacă i-ar fi spus doar  sărut mâna!, poate că n-ar fi fost împreună acum, pentru 

că ea mai avea un pretendent şi în clipa aia a ales, când i-a zis el aşa. Însă Toadre 

Andronache nu-şi aducea aminte nici măcar scena asta, nici măcar atât. Păi, da! Că el 

n-a iubit-o niciodată, striga Sofica înciudată! Numai ea l-a iubit! Iată dovada! Cum se 

poate să nu-şi amintească cele mai importante momente din viaţa lor!? Da, bine! Dar 

îşi aminteşte perfect cununia. Păi, sigur, că de acolo au poze, e şi normal! Şi scotocea 

prin cotloanele memoriei, încordându-se disperat, dar nu găsea nimic. Nu cumva 

întâlnise vreun om în negru, dotat cu un pix din ăla cu lanternă, pe care i l-a pus şi lui 

în ochi, fleşuind, ca să uite astfel tot?! Iată dovada aici, oamenii în negru există! 

Uite ce caraghios îi stă în costum lui Cleopa Tudorel, exact cum îşi închipuise, 

îi stă ca pe gard, cum se zice. Iată cât de bine se cunoaşte omul care se îmbracă zi de 

zi în costum şi cum sare în ochi unul care n-o face decât din an în paşti! Noroc cu 

părul, pe care-l are acum dat pe spate, uns cu cine ştie ce gel, care-i pune în lumină 

chipul efeminat. Exact ca ăla cu arc şi săgeţi, din filme, mitologicul personaj. 

O scenă pe care se află un pupitru somptuos, aşezat în centru, pe frontul căruia 

nu se vede decât o simplă siglă care ar putea fi ori o roată de car, ori o roată dinţată, 

fară niciun înscris. Cleopa Tudorel este prezentat în câteva cuvinte scurte şi invitat să-
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şi ţină spiciul de către un tip fără vârstă, cu mănuşi albe în mâinile ce poartă ca pe un 

steag un sceptru aurit – galben! Nimeni nu zice nimic când Tudorel se urcă pe scenă şi 

mănuşile albe dispar odată cu personajul, nu aplaudă nimeni, linişte doar. Lumina 

neonului de la pupitru îi luminează nefiresc faţa, făcând-o să pară lipsită de viaţă. 

Cleopa Tudorel scoate tacticos din buzunar nişte foi împăturite pe care le despătureşte 

foarte lent, încercând să-şi controleze mişcările. Se vede că-i emoţionat, hârtiile 

tremură. Îşi drege vocea. Parcă nu-i glasul lui. 

„Dear gentlemen, I am very glad to be here! E o mare onoare pentru mine; în 

primul rând să vă mulţumesc încă o dată că m-aţi primit în Club; şi sper să fiu în 

continuare un membru de nădejde, iar în al doilea rând, că acceptaţi să fac această 

comunicare; într-adevăr, e un privilegiu pentru mine! Important! Aşa cum ştiţi, 

conform regulamentului, mi s-a dat posibilitatea  să aduc pe cineva din afara Clubului, 

pentru sprijin; dacă-mi permiteţi, vi-l prezint pe prietenul meu, Toadre Andronache, 

acolo în spate; that guy care pare mai emoţionat decât mine.” 

Şmecherul, se pricepe să destindă atmosfera, să-şi apropie ascultătorii, doar se 

ştie că o glumă este, în orice situaţie, binevenită, chiar şi în acestă armosferă sobră are 

efect. Pentru că un murmur vesel străbate sala din mai multe direcţii şi mulţi ochi 

binevoitori îl privesc cu o nedisimulată simpatie, nu doar din politeţe. Toadre 

Andronache, cel care trebuie să-i acorde sprijinul, mai mult decât emoţionat, pare 

speriat de-a binelea, de parcă i-ar fi venit rândul la tablă şi nu ştie. Apoi se face linişte 

şi, ca la o comandă, gravitatea şi solemnitatea se instalează din nou. Cleopa Tudorel, 

cu mişcări tremurânde, atinge cu buzele un pahar cu apă şi continuă.     

„Ca român, aşa cum cred că ştiţi cu toţii că sunt de naţionalitate, din 

prezentarea care vă stă la îndemână, mă simt foarte norocos, fiindcă am posibilitatea 

şi onoarea de a-mi începe expunerea apelând la viaţa şi opera celui mai cunoscut 

român din America, profesorul Mircea Eliade…” 

La auzul acestui nume greu, un grup de bătrâni grupaţi în partea stângă încep a 

aplauda, dar cu o anumită decenţă şi nu aşa ca toţi oamenii, ci bătându-se cu palmele 

peste genunchi. Se pare că sunt şi ei români. Trec două, trei secunde până când le 

urmează şi ceilalţi exemplul. Însă nu aplauze obişnuite, ci  estompate, mai curând 

reţinute şi nu mai mult de zece bătăi peste genunchi – zece fix! E un ritual. 

„…istoric al religiilor la Divinity School din cadrul Universităţii Chicago. Ca 

unul care a studiat toate religiile pământului, de la începuturile lumii şi până în zilele 

noastre, a fost primul care a afirmat şi apoi demonstrat ştiinţific că sacrul s-a camuflat 
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în profan, astfel încât nu-l mai recunoaştem cu toate că trecem în fiecare zi pe lângă 

el, pe lângă sacru. Eu nu ştiu dacă Mircea Eliade a fost membru al Clubului sau nu. 

Aşa cum bine ştiţi, dacă n-o declară – în cazul nostru, n-a declarat – personal, acest 

aspect nu se poate divulga, conform Regulamentului, eu pot considera că Mircea 

Eliade este un Iluminat de-al nostru, tot aşa de bine cum dumneavoastră nu puteţi 

considera că nu e aşa, dar fără ca noi să ne aflăm neapărat într-o opoziţie.” 

Şi face o pauză, aşteptând o reacţie pe care nu o primeşte, oamenii sunt 

impasibili, parcă se aude bâzâitul instalaţiei de sonorizare. De remarcat, Cleopa 

Tudorel nu vorbeşte în engleza americană; până şi accentul este tipic britanic. Toadre 

Andronache este impresionat de abilităţile prietenului său. În dreapta lui, un bătrânel 

simpatic, cu părul cănit şi faţa rozalie, îi întinde mâna şi se prezintă familiar : „Laszlo, 

I am Hungarian, nice to meet you!” Toadre Andronache face ochii mari. Din Ungaria? 

Asta-i o surpriză! Dar Cleopa Tudorel îşi continuă discursul, obligându-i să fie atenţi. 

„Domnilor, cred că ştiţi cu toţii paralelele biografice care s-au făcut între 

celebrii preşedinţi ai Statelor Unite, Abraham Lincoln şi John F. Kennedy, acum e 

limpde pentru toată lumea. Până şi wikipedia a preluat coincidenţele şi le-a acceptat, 

publicându-le. Aşadar, vă rog să-mi fie iertat dacă o să le repet aici, pentru că acest 

lucru mă ajută foarte mult în expunerea mea. Nu mi-am permis să vin în faţa 

dumneavoastră cu un spici adnotat, ceea ce am pe aceste foi nu sunt decât date 

precise, de fapt. Aşa că o să vă rog să-mi iertaţi o eventuală incoerenţă  datorată lipsei 

mele de experienţă oratorică, dar şi dificultăţilor pe care le am în ceea ce priveşte 

limba engleză. Daţi-mi voie, acum, să vă reamintesc câteva stranii întâmplări şi 

coincidenţe din viaţa celor doi preşedinţi, folosindu-mi notiţele. Promit s-o fac cât mai 

scurt şi mai concis posibil.” 

Câteva clipe de tăcere. Cleopa Tudorel îşi pune foile în ordine. Nu priveşte pe 

nimeni şi nicăieri în încăpere. Oamenii în negru se aşază mai bine în scaune, 

căutându-şi poziţii cât mai confortabile şi pregătindu-se să asculte.  

„Domnilor, cele mici le pun în evidenţă pe cele mari! Am aici notată această 

zicere. În acest moment, la fel ca şi dumneavoastră, nu ştiu de ce am scris-o. Să aflăm 

împreună! Abraham Lincoln a fost ales în Congresul american în anul 1846, iar John 

F. Kennedy a fost ales în acelaşi Congres în anul 1946, fix cu o sută de ani mai târziu, 

nu e o coincidenţă interesantă? Arată chiar ca o formă de respect purtată, arătată 

marelui Abraham Lincoln, nu e aşa? Dar nu numai atât : Abraham Lincoln a fost ales 

preşedintele Statelor Unite în 1860, corect? Pe ce dată a fost ales John F. Kennedy? 
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Exact o sută de ani mai târziu! Nu-i aşa că e mai mult decât o coincidenţă? Ia să 

vedem, ce asemănări mai putem găsi între cei doi oameni importanţi. Amândoi au 

promovat, ca politică de suflet, drepturile oamenilor simpli, amândoi au avut suportul 

deplin al oamenilor de culoare, ei au reprezentat speranţa celor slabi şi săraci, iar 

soţiile lor şi-au pierdut copiii pe când se aflau la Casa Albă ca prime doamne ale 

Americii. Ce tragedie! Din păcate, probele nu se opresc la atât, iată : soţii lor au fost  

împuşcaţi, şi amândoi, stupoare, au fost împuşcaţi în cap. În istoria adevărată, 

întotdeauna cineva sau ceva ne cere capul, de ce nu ne cere inima? Iată o întrebare! 

Doar cu inima iubim, suferim, nu aşa se zice? Inima se acordă, capul se cere – acesta 

o fi răspunsul!? Că nu poţi fi loial cuiva spunându-i : Îţi ofer capul meu!; dar dacă 

spui : Îţi ofer inima mea, nu e altceva?! Doar dacă nu cumva vrei să te vinzi, îţi oferi 

capul, deci raţiunea, capacitatea de a raţiona. De ce oare nu i s-a cerut lui Ioan 

Botezătorul inima, de ce capul lui i-a fost adus Salomeei pe-o tipsie? Inima, care 

reprezenta, atunci şi acum, depozitarul sentimentelor omeneşti, n-a interesat. Eu vreau 

să zic doar că nu sentimentele noastre au mare valoare, ci raţiunea. Iar raţiunea stă în 

capul omului. Feriţi-vă capul!, folosiţi-vă capul!, iar un proverb românesc zice, unde 

nu-i cap, vai de picioare! – amintesc doar câteva sintagme din înţelepciunea 

universală. Deci amândoi preşedinţii, în cap! Iată că am mai găsit o coincidenţă, alta!? 

De ce în cap şi nu în inimă? O întrebare la care am încerca să dăm un răspuns. Poţi 

zice, nu ştiu şi nu e important, nu contează, din moment ce s-a produs ce s-a produs. 

O tragedie! În treacăt să mai spun : Mircea Eliade a avut un discipol care a fost şi el 

împuşcat, tot în cap. În ce zi a fost John F. Kennedy omorât? Într-o vineri! Ei bine, 

vreau să vă reamintesc, Abraham Lincoln, tot într-o vineri! O vineri a Patimilor? De 

ce nu joi, de ce vineri? De ce amândoi, vineri! Vă las pe dumneavoastră să faceţi o 

analogie, plecând de la amintitul Ioan Botezătorul, de la mama lui Iisus, Maria, care 

şi-a văzut copilul mort. Eu zic aşa : nu metodele se schimbă, noi, oamenii, ne 

schimbăm! Mulţi l-au criticat pe conaţionalul meu, Mircea Eliade, că şi-a clădit 

renumele pe un concept asimilat de la Nicolaus Cusanus şi anume coincidenţa 

opuselor, fără a-l indica drept sursă. Eu nu vreau să-l apăr aici, ştiu că a scris undeva 

despre Cusanus. Nu am notat unde pentru că nu ca să-l apăr pe Mircea Eliade sunt 

aici. Dar să continuăm : pe secretara lui Abraham Lincoln o chema Kennedy, iar pe 

secretara lui John F. Kennedy o chema Lincoln. Amândoi au fost asasinaţi de un 

sudist, iar sucesorii lor la Casa Albă au fost sudişti şi i-a chemat pe amândoi Johnson. 

Primul, Andrew Johnson, care i-a succedat lui Abraham Lincoln, s-a născut în anul 
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1808, iar Lyndon Johnson, care i-a urmat lui John F. Kennedy, era născut în anul 

1908, tot aşa, la o diferenţă de o sută de ani. John Wilkes Booth, cel care l-a omorât pe 

Abraham Lincoln, se născuse în 1839, Lee Harvey Oswald, asasinul lui John F. 

Kennedy, în 1939. Amândoi asasinii aveau trei nume compuse din cincisprezece 

litere. Lincoln a fost împuşcat într-un teatru numit „Ford”, Kennedy era într-o marcă 

de maşină numită Lincoln, dar făcută de fabrica Ford. Cu o săptămână înainte ca 

Abraham Lincoln să fie împuşcat a fost în vizită în localitatea Monroe din statul 

Maryland, iar John F. Kennedy, cu o săptămână înainte de-a fi asasinat, a vizitat-o pe 

amanta sa, Marylin Monroe.” 

Toadre Andronache se foieşte în scaun. Chestia asta a coincidenţelor dintre cei 

doi preşedinţi este ştiută în America şi de copiii de clasa a V-a, este un fapt comun. 

Probabil că, în momentul descoperirii similarităţilor respective, oamenii au fost şocaţi, 

dar acum nu mai impresionează pe nimeni. Îi este teamă că prietenul lui cade în 

derizoriu, amintindu-le aceste copilării. Şi speră ca Buci să spună şi ceva mai serios, 

dacă nu, comunicarea lui, atât de pompoasă la prima vedere, va fi fost una 

lamentabilă. Bătrânul care se recomandase mai devreme ca fiind de origine ungară, 

domnul Laszlo, tot încuviinţează dând din cap şi face asta uitându-se amabil şi 

zâmbitor la Toadre Andronache, de parcă el ar fi cel cu discursul. Acesta nu are 

încotro şi-i zâmbeşte. 

„Domnilor, v-am plicitsit, nu-i aşa? Scuzaţi-mă, am făcut asta intenţionat 

pentru a vă demonstra modul cum se camuflează sacrul în profan, iar faptul că vă 

mulţumesc eu acum pentru răbdare, tot o camuflare este. Poate că pe unii dintre 

dumneavoastră i-am contrariat, dar ştiu sigur că pe alţii nu. Domnilor, o să vă şochez 

acum pe toţi : în fiecare moment, în jurul nostru, al fiecăruia dintre noi, şi mă refer la 

cei prezenţi aici, au loc mici evenimente care prevestesc viitorul, numai că ele sunt 

aşa de bine camuflate, încât nu le putem prevedea. Cu cât sunt mai intens 

prevestitoare, cu atât sunt mai abil camuflate. De exemplu, prima propoziţie pe care o 

să v-o adreseze cineva în următoarele clipe poartă un mesaj categoric, numai că, dacă 

dumneavostră descoperiţi încifrarea, aceasta îşi pierde caracterul de vestire, caracter 

pe care-l vom conştientiza numai când viitorul la care s-a referit a şi trecut. Şi atunci, 

dacă încifrarea este perfectă, la ce să ne mai batem capul? Pentru că ceea ce v-am spus 

eu sună cam aşa : adevărul despre viitor, odată descoperit, îşi pierde valabilitatea! Şi 

atunci?!” 
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La auzul acestei ultime fraze, ungurul Laszlo îl prinde pe Toadre Andronache 

de mână ca să-l facă atent. Atât de absorbit era de pledoaria prietenului său, Cleopa 

Tudorel, încât numai printr-o atingere putea fi făcut atent. Îl ia de mână, de antebraţ 

mai exact, ca să arate că este de acord. Îi şi zice că îi dă dreptate, într-o engleză cu 

accent britanic. Toadre Andronache se uită la vecinul lui ungur şi nu poate să nu-şi 

spună în gând că, dacă-i aşa, afirmaţia lui, a ungurului, tocmai s-a anulat de vreme ce 

Cleopa Tudorel a zis că prima frază pe care o s-o audă poartă un adevăr pentru viitor, 

adevăr pe care el îl conştientizează acum,  acesta pierzându-şi astfel valoarea de 

premoniţie. Numai că tot acest proces se desfăşoară – sau s-a desfăşurat! – într-o 

miime de secundă, aproape instantaneu. 

„Domnilor, onorată adunare! Nu am venit aici să vă spun truisme şi nici să fac 

un curs de filosofie, ori să vă vorbesc de cele magice. Nici despre limba lui 

Dumnezeu, nici despre Cusanus, nici de Eliade. Ştiu că unul dintre motivele pentru 

care eşti acceptat să faci comunicare este concreteţea, n-o să încalc deci această 

prevedere. Domnilor, noi nu putem cunoaşte adevărul din cele care compun viitorul 

decât accidental şi derutant. Noi nu, dar un computer o poate face. De ce? Computerul 

nu are inimă!” 

Ah, exclamă Toadre Andronache cu un oftat de uşurare, expirând, dar încet, tot 

aerul din piept pe care până atunci îl reţinuse, neîndrăznind să respire din adâncul 

plămânilor. Deci asta era : Cleopa Tudorel are de gând să se folosescă de experienţa 

căpătată în programarea softului cu zodiile şi a celui despre compatibilitatea dintre 

cupluri pe baza poziţiilor astrelor, şi o să încerce să strângă fonduri pentru dezvoltatea 

unor aplicaţii pe această platformă. Oh! Şmecherul, exploatează predispoziţia acestor 

sectanţi pentru ghicirea viitorului şi paranormal, ca să facă experienţe la limita 

raţionalului, nici că se putea un loc mai bun pentru asemenea baliverne. Numai aceşti 

traumatizaţi de modernitate pot crede în aşa ceva, fiind dispuşi să-şi deschidă 

buzunarele pentru o asemenea utopie. Ăştia sunt celebrii scientişti putred de bogaţi, 

grupaţi în jurul Redmondului care venerează calculatorul ca pe un zeu modern, 

atehnici fiind, tot pe atât cât sunt de agnostici! De data asta el este cel care-i caută 

ungurului privirea, înţelegând, în sfârşit, de ce afinitatea dintre ei sporeşte. Nu-i mai 

este teamă de un eşec al  spiciului şi de căderea în derizoriu. Oamenii ăştia au exact ce 

le trebuie : pe  Cleopa Tudorel. 

„Computerul nu are inimă, dar, culmea, poate doar de aceea, la figurat 

vorbind, i se poate lua capul : iar eu i-l pot lua! Am făcut-o, cum bine ştiţi, mai demult 
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şi sunt pe cale s-o mai fac o dată, dar mult mai profitabil! În ce sens spun asta? Să i se 

spună computerului ce şi cum să facă, astfel încât rezultatul să fie cel pe care îl 

aşteaptă, pe care şi-l doreşte omul, e oarecum simplu. Domnilor, daţi-mi voie să anunţ 

în premieră că cercetările pentru realizarea unui soft care să facă predicţii valabile 

pentru viitor sunt foarte înaintate. E vorba de un soft care foloseşte ultimele tehnologii 

cibernetice în programare de la Microsoft, pe o platformă iniţiată de un grup de 

români, printre care mă mândresc că sunt şi eu. Nu zic în mod categoric şi nu promit 

că s-ar putea afla viitorul, dar vă asigur că cel puţin îl putem controla – asta este 

posibil – o ştiţi şi dumneavoastră foarte bine.” 

Toadre Andronache se uită la ungurul Laszlo şi dă din cap în aşa fel încât ar 

putea să însemne mai multe lucruri. O complicitate se naşte între cei doi. Întâmplarea 

a făcut să şadă alături. Nu se poate abţine să nu-l întrebe, încet, de când e aici, în 

America. Ungurul îi arată două degete şi susură cu limba între dinţi, douăzeci. Aşadar, 

de la douăzeci de ani sau de douăzeci, nu înţelege, dar se face că da. Îi vede dantura, 

impecabilă, de aceea ştie că e pusă. 

„Domnilor, vreau să vă supun atenţiei următorul fapt : ca unul care a lucrat în 

inima Microsoftului, cred că sunt în măsură să vă spun care este strategia după care 

compania aceasta gigantică face investiţii şi dezvoltă anumite tehnologii. Cred că aţi 

auzit de motorul de căutare! – acestei tehnologii mie îmi place să-i zic : The Find It 

Prediction! În limba mea maternă, româna, nu ştiu câtă relevanţă are asta pentru 

dumneavoastră, eu îi spun Găsescu Prediction! Acest tip de tehnologie informatică 

face predicţii sofisticate, calculând şi interpretând cuvintele folosite de către 

utilizatorii care caută ceva anume pe Internet; şi găsesc sau nu găsesc; cuvântul sau 

ceea ce semnifică el; ce anume au găsit ei din sute şi sute de variante şi interpretări 

diferite ale cuvântului respectiv; la ce anume s-au oprit. Din cele zece, douăzeci de 

răspunsuri pe care le afişează calculatorul pe prima pagină, utilizatorul alege şi 

clicuieşte două sau trei variante, ei bine, pe baza acestor lucruri se poate anticipa, nu 

la nivel global, că e cert că aşa ceva se face acum, ci la nivel individual, adică pe 

fiecare individ în parte. Greutatea stă în a ţine evidenţa, în stocare, nu în interpretare, 

neajuns care se diminuează din ce în ce astăzi. Nu o să vă vină să credeţi cât de mult 

înseamnă aceste banale cuvinte! Pe baza lor se manipulează lumea; cine ştie să le 

folosească corect şi le interpretează corespunzător poate pune diagnostic lumii, ca mai 

apoi să se ducă acolo unde trebuie să  vândă medicamentul potrivit. Medicamentul! – 

între ghilimele, bineînţeles. Domnilor, ia gândiţi-vă puţin : nu cumva acest lucru 
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funcţionează exact ca o matriţă? Nu e el oare un model, un tipar pe baza căruia se 

poate afla viitorului fiecărei persoane?! Faceţi un exerciţiu de imaginaţie şi aplicaţi la 

modul individual cuvintele care în trecutul dumneavoastră au lucrat şi v-au schimbat 

conştiinţa, deci prezentul; ele sau altele o mai pot face, lucrând pentru viitor, iar noi 

putem afla ce anume schimbă ele dacă ştim care dintre cuvinte şi cum anume.  

Stimaţi domni, softul pe care vreau să-l dezvolt va funcţiona pe trei planuri de 

realităţi. Totul se sprijină pe o bază de date enormă, una care să cuprindă toate 

cuvintele din toate limbile pământului, de la cele care s-au vorbit vreodată, până la 

cele contemporane – asta în mic. Şi nu e greu : acum avem dicţionare, avem acces la 

biblioteci, cred că doi, trei lingvişti le pot identifica oriunde se află pe cele vechi, cele 

dispărute, e ceva uşor de realizat, cu toate că pare imposibil. După aceea, toate 

cuvântările, toate spiciurile, sintagmele, toate expresiile din cărţi vor folosi ca o 

matriţă pentru recunoaşterea faptelor mărunte. Iar Fapta, cu literă mare, este acţiunea 

pe care o imprimă realităţii un grup de cuvinte puse alături în funcţie de mediul, de 

locul şi împrejurarea în care acestea au fost spuse în concret, apoi în funcţie de 

poziţionarea astrelor pe cer, în fine de starea şi calitatea receptorului pentru care au 

avut un efect şi ce anume efect au avut. Acesta este primul plan. În al doilea intervine 

experienţa : în momentul când am identificat Fapta, putem calcula efectul ei, care 

poate fi schimbător sau nu în timp. Cu alte cuvinte, o Faptă condiţionată să se 

manifeste într-un anume fel, cu condiţionare absolut similară, dar într-un alt timp, 

poate crea un alt tip de realitate. O să vă dezamăgesc probabil acum, posibilităţile de 

manifestare sunt infinite – trebuie să fim totuşi realişti! Numai că exact aici intervine 

teoria lui Cusanus, preluată de Eliade, prelucrată mai apoi şi de alţii, anume 

Coincidenţa Opuselor. Toate lucrurile imposibile sunt posibile numai în infinit! Doar 

că noi confundăm infinitul cu imposibilul – absolut greşit! Asta pentru că raţionăm în 

timp şi raportăm tot la timp, deci la istorie. Domnilor, avem privilegiul de-a folosi 

istoria ca pe o dimensiune, în vreme ce astrologii Reformei şi Contrareformei nu au 

avut această şansă. Şi Cusanus, cu toate că a fost uns cardinal de către papă, a fost, 

înainte de toate, un astrolog renumit, se ştie asta. Iar răspunsul la întrebare este 

următorul : la oameni, pentru orice Faptă, infinitul are loc în Istorie, numai că el este 

camuflat, iar un om nu-l poate recunoaşte, pentru simplul fapt că, odată recunoscut, îşi 

pierde proprietatea de infinit. Dar un calculator ajutat de un soft pe măsură ar putea s-

o facă. Este vorba de programul pe care vreau să-l realizez şi pentru asta vă cer 

susţinerea. Precum aţi observat, în mapa pe care o aveţi fiecare la dispoziţie, sunt toate 
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detaliile, cele tehnice şi, bineînţeles, şi cele financiare. În prima fază, în acord cu 

economiştii Clubului, am hotărât să scoatem o mie de acţiuni a o mie de dolari 

acţiunea. Conform regulamentului, nu puteţi achiziona mai mult de un sfert din 

acţiunile emise. Referitor la detalii, vă pot face nişte demonstraţii pe un beta, pentru 

cine este interesat, vă rog.” 

Răsuflă uşurat că totul se apropie de sfârşit şi vrea să vadă efectul celor spuse 

de Cleopa Tudorel, dacă a convins cât de cât  sau dimpotrivă. Chiar dacă-l ştie aiurit şi 

mai ales mistic, unele chestii i s-au părut interesante, poate că a convins vreo doi, trei 

moşi de aici să cumpere acţiuni. Şi deodată îşi dă seama că e vorba de firma pe care o 

are împreună cu nevastă-sa, Sofica. Aşa că întoarce capul spre ungurul Laszlo. Acesta 

îi face complice cu ochiul, zâmbeşte şi zice, într-o românească stricată : „Jmechera 

rumena!”. Şi-l ia din nou de braţ, prieteneşte. Toadre Andronache este de acord, dând 

din cap şi zâmbind cu toată gura. Măcar bătrânelul ăsta simpatic, că-i vecin de ţară cu 

noi, ca origine, ne poate înţelege. La urma urmei, nu e vorba de aflarea viitorului, că e 

imposibil aşa ceva, trebuie să fii tâmpit să crezi în asta, dar poate fi vorba de 

planificarea lui şi nu e niciun fel de evadare de care să-i fie ruşine. Dacă persoanele 

prezente aici înţeleg altceva, e treaba lor, lui nu are de ce să-i fie jenă. Şmecheria 

românească, cum peiorativ, dar nu în batjocură, a zis Laszlo, a funcţionat de multe ori 

de-a lungul istoriei, ajutându-ne să ieşim din multe situaţii neplăcute, foarte grele, 

când puteam chiar dispărea ca popor. Şmecheria noastră atât de hulită de unii. Poate 

că trebuie să ne vindem bine această experienţă căpătată în ani şi ani de încercări, de 

perfecţionări. Oare nu exact asta face Cleopa Tudorel?! Numai să nu-şi amintească 

ungurul că le-am luat Transilvania, că au oftică pe noi, n-au uitat, degeaba le tot 

spunem că e a noastră de demult. Şi, amintindu-şi de Transilvania, se uită din nou la 

Laszlo, dar cu mult mai prietenos decât înainte. Fără să-i pronunţe numele, arătând 

doar cu capul, întreabă încet de când îl ştie pe Cleopa Tudorel. „Old friend, old 

friend!” Toadre Andronache se miră. Bucureşteanul, prieten cu un ungur şi el să nu 

ştie! De ce nu i-a spus? Foarte urât din partea lui! Dacă nu cumva e doar politicos, 

ungurul. Bătrânii ori sunt ranchiunoşi şi arţăgoşi, ori amabili de dau pe-afară! 

„Domnilor, daţi-mi voie să închei, vă mulţumesc pentru atenţie şi sper că nu v-

am răpit prea mult timp. Marele Arhitect al Universului să fie cu noi cu toţi! Am zis!” 

Ca la o comandă, sala se ridică în picioare şi aplaudă bătând cu palmele pe 

genunchi de zece ori. Se mai  scandează ceva ce seamănă cu deviza Revoluţiei 

franceze, după care încep să discute politicos între ei vrute şi nevrute. Câţiva se duc 
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să-l felicite pe Cleopa Tudorel. E doar un protocol. Acum are ocazia şi Toadre 

Andronache să-l vadă mai bine pe ungurul Laszlo. Nu se poate abţine să nu-i spună că 

arată exact ca un român. Îi răspunde : „Sper că nu e un compliment!” Rămâne cam 

încurcat de prezenţa de spirit a moşului şi nu ştie ce să-i răspundă.    

   

 

 

 

 

 

Capitolul VI 

 

 

 

 

1) Ungurul bogat 

― Ei, ce părere ai? îl întreabă de departe, nesfiindu-se s-o facă în româneşte,  

bucureşteanul şi clarvăzătorul Cleopa Tudorel, zis Buci, pe ciberneticianul şi 

familistul Toadre Andronache, care-l aştepta în picioare, cu mâna întinsă. 

Strecurându-se cu greu printre cei care-l felicitau şi cărora trebuia să le mulţumească, 

făcea eforturi să pară calm şi detaşat. 

― Eu zic că te-ai descurcat bine, îi răspunde Toadre protocolar, nu ştiu dacă l-

ai cunoscut pe domnul Laszlo, e ungur. 

― Pe Laszlo îl ştiu de când am venit în Club. Cum îţi mai merge, Laszlo? Ce-

ţi mai face stimata doamnă, sper că e ok! Apoi continuă, răspunzându-i lui Toadre 

Andronache. Ştiu că e ungur, ne cunoaştem de mult, eu am aranjat să stai lângă el, nu 

ţi-ai dat seama? 

― Uite că nu! Am crezut că a fost o întâmplare. 

― Ei, nimic nu e întâmplător! şi râde. 

― Ai făcut o treabă bună, acolo sus, rezultatul o să fie ok! Laslie e bine, 

Thanks for asking! răspunde Laszlo după ce îl felicită, surâzând larg şi ridicându-şi 

mâinile cu degetul arătător şi cel mic întinse, ca nişte coarne; imitând coarnele. Toadre 

Andronache se uită întrebător spre Cleopa Tudorel. 
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― Ce nu ştii? Thanks for asking! este o melodie din hip-hop, iar Laszlo e un 

tip foarte de treabă, de aceea ne-am împrietenit numaidecât, ca să nu mai punem la 

socoteală că e din Ungaria, bineînţeles.  

Ultima remarcă a lui Cleopa Tudorel trebuia să fie una ironică, dar sensul ei s-

a irosit din cauza atmosferei încărcate. Încă n-aţi dezbătut problema Transilvaniei? 

glumeşte în continuare, eu credeam că aţi şi trasat graniţele! 

― Încă n-am avut timp. Ascultându-ţi interesanta lecţie de marcheting, am 

uitat s-o facem, dar avem tot timpul, nu? Vă invit la mine, Laslie mi-a zis să nu mă 

întorc acasă fără tine, fără voi, scuze, invitaţia ţi se adresează în modul cel mai 

personal, domnule… 

― Toadre Andronache, Toadre Andronache… 

― …Toadre Andronaches, zice Laszlo cu accent americănesc, pot să-ţi spun, 

please? Vă invit pe la noi la o plăcintă. Nu accept nicio scuză, să ştiţi. Şi-i ia la braţ pe 

amândoi, îndreptându-se spre o altă încăpere, mai izolată. Trecând pe lângă doi 

bărbaţi cu părul alb ca de zăpadă care discutau, unul dintre ei i se adreseză cu felicitări 

lui Cleopa Tudorel şi-l întreabă apoi la modul cel mai serios. 

― Domnule Tudorel, cu softul acela am putea să, nu zic  să vorbesc, dar să 

aflu ceva despre cei dispăruţi? Ştii, iubita mea soţie tocmai a trecut dincolo!  

Bucureşteanul Cleopa Tudorel nu pare deloc intimidat de întrebare, 

dimpotrivă, afişează seriozitate. 

― Domnule Smith, condoleanţele mele sincere. Aşa cum aţi spus, nu veţi 

putea vorbi, asta e de domeniul religiosului, dar cu siguranţă veţi afla unele răspunsuri 

care vă vor alina durerea pricinuită de pierderea aceasta tragică. N-am avut onoarea s-

o cunosc pe doamna Smith, dar sunt sigur că a fost o persoană remarcabilă. Şi se 

înclină, îndepărtându-se cu ochii în pământ, afectat şi respectuos. 

― Eu am cunoscut-o pe doamna Smith, zice Laszlo mai încolo, a fost o 

scorpie! Cleopa se mulţumeşte doar să zâmbească. 

― Şi ce trebuie să fac să intru şi eu în the Club? întreabă Toadre Andronache 

în glumă. 

― Păi,  trebuie să crezi în ceva, tu nu crezi în nimic, nu?  

― Eu, cum să nu cred?! Eu, ortodox m-am născut, ortodox o să mor, îi 

răspunde el cu o seriozitate prefăcută. 

― Sper că ai înţeles din ce ai văzut aici că nu are de-a face  cu vreo religie, 

confesiunile celor prezenţi sunt variate şi nu interesează pe nimeni… 
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― Ştiu, ştiu! Banul nu e o religie; dar religia banului, a profitului…  

Dar nu mai are timp de alte comentarii, pentru că tocmai au intrat într-o altă 

încăpere, mai liniştită, cu separeuri, rezervată discuţiilor private. Laszlo îi invită să ia 

loc la o masă aproape de uşă. În capăt se vede un bufet suedez unde te poţi servi cu ce 

vrei. Cleopa Tudorel face pe gazda întrebându-i ce-ar dori.   Imitându-l pe Laszlo care 

vrea suc de roşii cu puţină vodcă, ceilalţi doi vor acelaşi lucru. În timp ce Cleopa 

Tudorel se îndreapă spre bar, o linişte jenantă se aşterne între cei doi de la masă. 

Laszlo îşi face de lucru plimbându-şi privirile în stânga şi dreapta, zâmbindu-le 

tuturor, salutând, făcându-şi simţită prezenţa. Toadre Andronache îi admiră dantura, 

impecabilă, de calitate, dintr-un porţelan de nuanţa smalţului veritabil. Obrazul roz, 

pielea întinsă şi subţire sub care transpar câteva vinişoare roşii, ochii odihniţi şi 

senini, de-un albastru spălăcit, completează portretul unui bătrân care se îngrijeşte cu 

mare atenţie. Probabil că mănâncă ştiinţific şi ia vitamine. Crede că e momentul să 

spargă liniştea şi se gândeşte ce să-l întrebe. Vede că Cleopa Tudorel întârzie la bar, 

primind acolo alte felicitări ori dând lămuriri în legătură cu programul de calculator pe 

care tocmai l-a promovat.  

― Domnule Laszlo, cum ai ajuns în America? Am înţeles mai devreme că de 

la douăzeci de ani eşti aici, întreabă Toadre Andronache, punându-şi coatele pe masă. 

― Well! cum se pleca pe-atunci, trecând graniţa fraudulos în Austria, un an de 

lagăr acolo, apoi imigrant în America. 

― A fost greu? 

― Ce, cu trecerea? Oh, am trecut noaptea, târâş, pe burtă! Aici? Am prins 

timpuri bune şi am fost cel mai bun dealer de maşini, am vândut maşini în toată 

America, am fost cel mai bun! 

― Da, am văzut în filme, se vindeau bine maşinile, ca şi aspiratoarele odată! 

― Corect! 

Bucureşteanul Cleopa Tudorel, cu un zâmbet vesel pe faţă, din cauză că 

primise multe felicitări pe drumul dus-întors, le pune cu atenţie în faţă paharele pline 

ochi cu băutura cerută, iar cei doi îşi continuă conversaţia.   

― Şi aici, la Club, ce părere ai de programul de calculator pentru previziuni? 

Chiar crede cineva dintre cei prezenţi în aşa ceva?  

Iar Cleopa Tudorel zis Buci poate că ar trebui să se supere, dar nu se supără, 

ba chiar zâmbeşte şi mai accentuat către Laszlo, făcând un semn cu capul spre Toadre 
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Andronache, în sensul de : ce ştie el, neîncrezătorul! Nici Laszlo nu se lasă, râde 

prieteneşte, repetând singurele cuvinte pe care le ştie probabil pe româneşte.   

― „Jmechera rumena!” Ştii ce înseamnă asta, nu? Că doar eşti român, sigur 

că ştii! Eu vorbesc direct, sorry! Ştii ce o să spun acum? Eu nu am încredere în voi, în 

români – please no offence! – Tudorel îmi cunoaşte părerea, dar am mare încredere în 

cei de aici! – şi face cu mâna un semn, în semicerc, arătând în jur. Nu ştiu cum îi vezi 

tu pe cei de aici, de faţă, unii sunt nişte fosile, uită-te la ei, nişte ramoliţi, exact asta 

sunt! Dar vreau să te anunţ că aşa şi-au făcut ei milioanele, băgându-şi banii în 

proiecte din astea, la prima vedere, utopice, care par nişte aiureli. Au ăştia un fler în a 

face bani, în a-şi plasa banii, că trebuie să te ţii de ei cum se ţin coioţii uitându-se 

după vulturii din aer, urmărindu-i, că ei văd prada de sus, n-ai văzut la televizor cum 

fac?! Dacă ei cumpără acţiuni în experimentul ăsta, atunci cumpăr şi eu, dar nu pentru 

că aș avea încredere în români, am mai zis asta! Mie îmi place s-o spun în faţă, 

continuă Laszlo, indicându-l din nou pe bucureşteanul Cleopa Tudorel, zis Buci, 

căruia el îi zice aşa cum s-a obişnuit, mai pe scurt, Tudorel mă ştie; el m-a învăţat 

chestia asta : „Jmechera rumena!”. Eu nu aveam de unde să ştiu, pe el să-l cerţi, lui 

să-i reproşezi!  

― Numai că de data asta trebuie să te cam grăbeşti, cred că s-au şi făcut 

oferte, spune Cleopa Tudorel, întorcând capul, apoi continuă, ca şi când şi-ar aminti 

ceva important. Inspirată imaginea asta cu coioţii care urmăresc unde se duc vulturii,  

ştiind că acolo e ceva de mâncare. Da, eu l-am învăţat asta, despre români, că m-a 

exasperat cu Transilvania lui. Cică noi le-am luat-o, că a fost a lor. Am fost şmecheri 

în istorie, aşa i-am zis. Am rezistat sub turci, sub ruşi, sub austro-ungari, am luat şi 

Transilvania; am fost şi cu nemţii, apoi cu ruşii, noi aşa am rezistat, cu şmecherii. Ce 

cuvând e ăsta, din ce limbă o veni?! Şmecher! Auzi, Laszlo, dar şi tu ai recunoscut că 

eşti ca un coiot şi te ţii de vulturii ăştia de aici după vreo pradă, după vreun câştig, aşa 

că şi tu eşti un şmecher. Din ce limbă o veni   cuvântul ăsta?  

― Nu ştiu! Ai mai fost în Ungaria, mai ai rude acolo? încearcă Toadre 

Andronache să schimbe subiectul care devenise cam gingaş. Nu-i plac frivolităţile, aşa 

cum nu-i plac nici patriotismele, spuse ele chiar şi în glumă; politica, în general, când 

e tratată aşa, mai în glumă, mai în serios. Iar discuţiile despre Transilvania, nici măcar 

atât. I-ar plăcea să discute despre comunişti, că nu au fost pedepsiţi. Tot ei sunt la 

putere în România, cum tolerează America aşa ceva?! Laszlo îşi dă seama de 

schimbarea de atitudine a lui Toadre şi devine altfel şi el.  
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― Am fost acum doi sau trei ani. Mai am un frate la Budapesta, atâta mai am 

pe lume, în afară de cei doi copii ai mei din prima căsătorie; vreau să zic în Ungaria. 

Dar am pe cineva la Bucureşti, am fost în oraşul vostru; frumos oraş, interesant, dar 

murdar, iar oamenii sunt trişti. Ce aveţi, oameni buni, de sunteţi aşa de trişti acolo, în 

România!? Am fost în Bucureşti acum câţiva ani. Ca s-o întâlnesc pe ea, o mare 

pasiune din tinereţe. A murit anul trecut. Dumnezeu s-o ierte!  

― Bucureşti? Cleopa Tudorel este din Bucureşti.  

― Serios?! O bună prietenă. E o poveste lungă! 

Şi rămâne câteva clipe pe gânduri, învârtind paharul. Apoi continuă cu o voce 

joasă. 

― Să vă spun ceva acum : dacă aţi fost îndrăgostiţi de o fată în tinereţe, mai 

ales în adolescenţă, şi nu aţi văzut-o de atunci, să n-o căutaţi, să n-o mai vedeţi după 

zeci şi zeci de ani. Pentru că e e teribil! O să vă facă rău! După ce a murit soţia mea… 

― Soţia?! 

― O da! Pe Laslie am cunoscut-o după aceea, o să-ţi povestesc, a fost funny!  

După ce scumpa mea soţie s-a dus – scuze! – şi am rămas singur – singurătatea e 

groaznică la bătrâneţe! –, mi-am amintit de iubirea mea de la douăzeci de ani. L-am 

întrebat pe fratele meu, s-a interesat de ea şi am aflat că se măritase la Bucureşti, tot 

cu un ungur, nu cu un român, atenţie. Şi tot aşa îi murise şi ei soţul. Când m-am dus la 

Budapesta, fratele meu mi-a făcut rost de numărul ei de telefon şi am sunat-o. Tare s-a 

mai bucurat. Am vorbit cu ea câteva ore întregi. Uite aşa, seara eram în avionul spre 

Bucureşti. Aproape o mie de dolari m-a costat biletul, vă daţi seama! Şi nu aveam bani 

ca acum. Mie îmi rămăsese în minte cum era ea la douăzeci de ani, adică subţire, 

înaltă, cu părul lung şi negru, când colo, ce găsesc, o babă cu fundul cât roata maşinii, 

părul rar făcut cu chestia aia care-l arde de zici că a băgat-o cineva în acid, cu nişte 

dinţi din fier – când am venit de-acolo mi-am schimbat dantura! – şi scundă! Nu ştiu 

din ce cauză, dar am auzit că femeile, după menopauză, dau înapoi câţiva centimetri 

buni. Şi ea a avut acelaşi şoc. Mi-a spus-o, ea a avut curaj. A fost o deziluzie totală, 

ne-am făcut amândoi un mare rău, nu trebuia să ne întâlnim. Şi femeia dăduse în 

patima asta, cu ghicitul : nu începea nicio treabă dacă nu se ducea la ghicitoare să-i 

spună dacă e bine sau nu. M-a dus şi pe mine. 

― Te-a dus? În Bucureşti? La cine? Cum? În ce ghicea, cu ce? 

― În cărţi din alea ungureşti, cu ele. 

― Ei, nu mai spune! Şi de ce nu mi-ai spus până acum?! 
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― Trebuia să-ţi spun? 

― Nu se poate aşa ceva, nu e posibil! Cum arăta femeia? Unguroaică, nu? 

― Sigur că o unguroaică! 

― Ia spune, spune repede, când te-ai dus la ea, avea fulgi în păr? 

― Tocmai asta voiam să spun dacă nu mă întrerupeai tu : femeia asta avea în 

păr fulgi de găină. 

― Adică nişte pene, nu? Toadre Andronache nu înţelege diferenţa dintre fulgi 

şi pene. 

― Da! 

― Cred că abia se trezise din somn, de aceea avea fulgi în păr, de la vreo 

pernă. 

― Nu, nu de la pernă! Aşa e ea, când vrea să aibă putere, îşi pune fulgi de 

găină în păr. Zece, cincisprezece, presăraţi aiurea, în părul zburlit, ca după somn. O 

cunosc pe femeia asta, de la ea am furat meseria, să dau în cărţi ungureşti. Asta nu se 

poate, nu e posibil! Şi tu, Laszlo, să te duci la ea şi eu să nu ştiu! S-o cunoşti! I-ai 

simţit puterea, nu? S-a adeverit tot ce ţi-a zis ea. Nu-i așa? Dacă avea fulgi în păr, 

atunci spunea adevărul! Sunt sigur că s-a adeverit, ia spune, s-a adeverit! 

― S-a adeverit, My Ass!, mi-a zis că o să trăiesc mult, sărac, dar fericit, pe 

când, uită-te la mine, sunt bogat şi nefericit, deci invers! 

― Păi, n-ai cum să înţelegi, ţi-a spus chiar adevărul! 

― Nu mi-a spus! 

― Şi pentru că nu credeai în ea, ai înţeles pe dos, din cauza asta. 

― Adică, ea îmi zicea sărac, iar eu înţelegeam altceva, adică bogat?  Sau 

invers, că m-ai zăpăcit. 

― Păi, vezi! Şi acum le încurci. Exact : ea îţi spunea ceva, tu credeai altceva. 

― Dar o vedeam cum dă din buze şi am uitat eu multe, dar ungureşte n-o să 

uit nici mort! 

― Da! Dădea din buze pe adevărul tău! 

― Hai că mă doare capul, simt nevoia să mai beau un drinck, mă duc să-mi 

mai iau unul. Mai vrea cineva? 

― Vezi să nu le încurci, în loc de suc de roşii să pui altceva. Noi nu mai vrem, 

thanks! 

Nu mai răspunde, se dusese. 
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― Simt o nevoie să mă îmbăt, tu nu? Ia zi, când ne îmbătăm? îl întreabă 

bucureşteanul pe Toadre Andronache, apoi continuă, fără să mai aştepte răspunsul. Şi 

ce facem, mergem la Laszlo acasă? Nu scăpăm de el, îţi spun eu, trebuie să mergem. 

― Mergem! 

― Chiar trebuie să mergem ca să vezi şi tu cum trăiesc bogătanii ăştia. Nu, nu 

vorbesc de el, e vorba de nevastă-sa, că el e un parvenit. 

― Se vede că e! 

― Nevastă-sa e bogată rău de tot! A fost măritată cu un director de la Chrysler 

care a lăsat-o văduvă. Laszlo avea o bucăţică de pământ, cumpărată de mult, pe mai 

nimic, situată lângă o proprietate Chrysler. Şi, după ce a murit soţia lui, n-a mai putut 

să stea în casă şi şi-a cumpărat omul o rulotă pe care a instalat-o pe terenul ăla, 

undeva mai în afara oraşului, departe de civilizaţie. Şi stătea mai mult acolo, din ce în 

ce mai rar dădea Laszlo pe-acasă. Copiii îi erau aşezaţi la casele lor; are doi băieţi, 

unul dintre ei e avocat, celălalt nu ştiu ce face. Se gândea chiar să vândă casa din oraş 

şi să le dea banii copiilor, iar el  să se mute acolo, în câmp, la rulotă. Îşi făcuse Laszlo 

grădină, planta roşii, avea cartofi, morcovi, pusese chiar şi zmeură, avea de toate. Mi-

a povestit el, eu nu-l cunoşteam pe atunci. Ți-am zis că ne-am cunoscut aici la Club. 

Se făcuse ţăran omul, muncea ca să uite. Ori îşi retrăia copilăria, că e fiu de ţăran, nu e 

din Budapesta, aşa cum tot zice el. N-a stat niciodată în Budapesta, frate-său stă acolo. 

Şi, într-o zi, vine cineva să întrebe dacă nu vrea să vândă terenul. La naiba, ani şi ani 

se chinuise să vândă acolo şi acum, când găsise o utilitate de suflet terenului, vine pe 

nepusă masă cineva interesat să-l cumpere; i s-a părut chiar suspect la început; un 

atentat la liniştea lui. Nici n-a vrut să audă; nu era de vânzare. Cum să vândă, când 

acolo îşi găsise liniştea! Apoi, după câteva zile, a sosit chiar ea, nevasta de acum, 

Laslie, ca să-l convingă să vândă. Şi i-a oferit câteva milioane de dolari, iar Laszlo a 

luat-o de soţie.  

― Bravo lui! 

― Chiar vreau să te duc la el să vezi şi tu cum trăiesc bogaţii ăştia! Noi ne-am 

făcut o impresie complet greşită, din filme, o să vezi şi tu cum trăiesc! 

― Bravo lor! Mergem! 
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2) Ordonat, prea ordonat 

Pe drum, Toadre Andronache, conducându-şi propria maşină, tot încearcă să-şi 

imagineze habitatul lui Laszlo şi al bogatei sale soţii, Laslie. A aflat că averea ei sare 

de o sută de milioane de dolari. Mai înainte insistase ca prietenul lui, Cleopa Tudor, să 

se urce în maşina lui Laszlo, să meargă împreună, contrar insistenţei ungurului care 

vedea în asta o lipsă de politeţe inadmisibilă. Cunoscându-se mai de mult, cu 

siguranţă că aveau ce să-şi povestească. La urmă, pe jumătate convins, a întrebat de 

mai multe ori, specific americăneşte : eşti sigur, eşti sigur?! Chestie care-l enervează 

pe Toadre Andronache la culme. Domnule, dacă spun o dată ce vreau, apoi încă o 

dată, şi încă o dată, de ce mă mai întrebi şi a patra oară dacă-s sigur?! Da, era sigur că 

vrea să conducă el şi să fie singur, chiar avea nevoie de un moment ca acesta, sătul de 

vânzoleala dinăuntru; adunările îi fac rău, îl fac să ameţească, să se simtă ca unul 

rătăcit. O să se ţină după ei, să fie liniştiţi, oricum Laszlo conduce cu mare atenţie, din 

fire, îl asigură Cleopa Tudorel. Laszlo, cum era şi firesc, avea o maşină Chrysler, 

limuzină, modelul 3000, dar nu chiar una dintre cele mai scumpe. Din moment ce 

soţia lui avea probabil acţiuni la Chrysler, se aştepta să-l vadă cu vreuna din aia mare, 

de teren, cu motor de cinci mii, capacitatea, dar nu, el avea o limuzină chiar modestă. 

E ceva obişnuit însă ca oamenii cu bani să umble cu maşini care nu atrag atenţia, aşa 

că Toadre Andronache şi-a pus această întrebare nicidecum cu surprindere. 

I-a rămas în minte povestea cu unguroaica, femeia pe care Laszlo o întâlnise în 

Bucureşti, din întâmplare. Şi pentru că i-a adus aminte de oraş, de ţară, de România. 

Pentru că în ultimul timp îi era din ce în ce mai dor. Dar era ceva ciudat ca Laszlo s-o 

întâlnească tocmai pe ea, în Bucureşti, iar Cleopa Tudorel s-o mai şi cunoască. Sigur 

că nu crede în predestinări, în soartă şi în altele de acest gen, dar unele întâmplări îl 

pun pe gânduri,  făcându-l să se frământe până le găseşte o coerenţă rezonabilă. 

Mintea lui rămâne fixată pe acel ceva până îl explică, integrându-l, aşa, într-un sistem 

de gândire mai raţional. I se întâmpla asta şi în copilărie. Când auzea un cuvânt nou 

pe care nu-l înţelegea, îl repeta în gând sau în şoaptă, câteodată şi cu voce tare, până-i 

prindea sensul, fără să i-l explice cineva. De multe ori rezultatul la care ajungea era 

mai mult sau mai puţin greşit, pentru că se conducea după asemănarea cu alte cuvinte 

şi, când nu existau termeni de comparţie, o făcea doar prin consonanţă. De exemplu, 

cuvântul „soartă”, îşi aminteşte şi acum, atunci când l-a auzit prima dată, pe la patru, 

cinci ani, l-a silabisit în gând până ce i-a găsit un sens, dar era unul doar  apropiat de 

cel adevărat, şi anume, un fel de reprezentare mentală care punea alături cuvintele 
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„soare” şi „toartă”, câte ceva din amândouă. Şi acum făcea cam la fel, dar la un alt 

nivel şi cu alte reprezentări, unele mult mai elaborate. Cert este că întâmplarea pe care 

tocmai o auzise, coincidenţa ca Laszlo să întâlnească la Bucureşti o persoană pe care 

Cleopa Tudorel o cunoştea şi el foarte bine, i-a adus aminte de România. Avea să 

constate, conducând relaxat maşina şi ţinându-se după a lui Laszlo, că i se făcuse din 

nou dor de ţară, în special de Duda, cu deosebire de oamenii de acolo; dor de bătrâni, 

de chipurile lor brăzdate de vânt şi uscate de soare, de simplitatea lor altădată iritantă, 

ce-i părea acum o virtute; de lipsurile şi sărăcia pe care le suportau cu stoicism, ca pe 

un dat natural. I se părea aiurea să vadă aici o faţă ca aceea a lui Laszlo, cu prea puţine 

riduri, sau  una rozalie, cu pielea bine întinsă; pentru el, un om în vârstă era unul în 

primul rând cu faţa zbârcită, aşa îl recunoştea că e bătrân, după cutele, încreţiturile şi 

creţurile pielii. Şi după dinţi : dantura lor neîngrijită, cu lipsuri, invariabil! Odată, la 

înmormântarea unei rude, în adolescenţă, o femeie atrage atenţia că cel care tocmai se 

dusese într-o lume mai bună cu gura lui strâmbă sperie copiii. Atunci, un bărbat solid, 

între două vârste, se apropie şi încearcă să-i potrivească mortului buzele înţepenite, 

apoi zice, cu o voce blândă pe care şi-o aminteşte şi acum : „Ei, iaca şi tu cu alta! Tu 

nu vezi cî n-are dinţî, cu ci sî spărie copchiii!? D-asta stă gura aşa, cî n-ari dinţî! Da tu 

ci vrai, măi fimeie, sî aighi dinţî!? Unde s-o mai pominit una ca iasta : om bătrân, şi 

cu dinţi! Iaca na, copchil cuminte şi mort frumos!” Când o să mă duc la Duda o să 

fotografiez toate feţele bătrânilor de-acolo, indiferent, moşi, babe, şi o să fac un 

album, se gândea Toadre Andronache cu melancolie, o să le fac la toţi poze şi, când o 

să-mi fie dor de ţară, o să mă uit la ei. Ce-ar fi să fac şi nişte postere după aceea, cred 

că le-aş putea chiar vinde, aş putea să le pun pe pereţii de la Microsoft, dar bineînţeles 

că românilor de acolo nu le este aşa de dor cum mie îmi este, ei nu sunt aşa de 

sensibili, poate că or să şi râdă de mine, sigur că or să râdă. Pentru că ei fac eforturi să 

uite de ţară! România le atârnă ca o tinichea de coadă, de aceea o tot alungă din minte; 

România îi bântuie ca imaginea unei femei frumoase, dar bolnave. A văzut el o 

femeie, aşa, într-un spital, victima unui accident. Mult timp după aceea îi tot revenea 

în faţa ochilor imaginea ei şi greu a scăpat de ea. Mai era un pic şi ajungea la 

psiholog. Aşa şi cu cei de aici, mulţi români încearcă să uite aşa, cum vrei să uiţi pe 

cineva de care ai fost ataşat şi care s-a îmbolnăvit şi-a murit ori a ajuns într-o 

degradare fizică dureroasă, demoralizatoare. 

Tot gândindu-se aşa, constată, nu fără oarece uimire, că interesul lui pentru 

viitorul acţiunilor pe care tocmai le pusese Cleopa Tudorel în vânzare era marginal, cu 
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toate că ar trebui să-l preocupe. Şi-i trecu prin minte că ce se întâmplă cu el nu era  

normal, era totuşi vorba de o afacere în care şi el era implicat, chiar dacă indirect, prin 

soţia lui. Pentru că erau banii lor, bugetul lor, împreună, că doar nu erau ca alţii. 

Auzise că sunt mulţi soţi, multe familii în America care-şi ţin banii separat, fiecare cu 

puşculiţa lui. Când cumpără câte ceva, stabilesc prin acte sumele cu care participă 

fiecare, conform cu un contract prenupţial. Nu era cazul lor şi nici nu-şi dorea să se 

ajungă la asta. De ce nu este atunci preocupat de afacerea ei cu horoscopul, cu care 

face bani frumoşi? Nu e ceva normal la el! Cine ştie în ce zonă şi în ce casă frumoasă 

stă Laszlo. De-ar face eforturi şi s-ar implica, în câţiva ani s-ar putea ca şi ei să 

cumpere una la fel, dacă ar fi şi el mai preocupat să facă bani, numai că el e tot cu 

gândul în ţară. Oare o să-i treacă vreodată, o să poată să se rupă, să fie pe de-a-ntregul 

aici? Ce-ar fi dacă ar face o vizită în România singur, aşa cum îi tot zice Sofica, poate 

că i-ar mai trece, s-ar întoarce cu alte idei, schimbat, şi s-ar pune pe treabă. 

După vreo oră de mers, Toadre Andronache vede cum maşina lui Laszlo 

semnalizează şi se încadrează pentru exit. Şi atunci aşa îşi revine din meditaţia lui 

melancolică. I se întâmplă ca, atunci când conduce, să cadă într-un soi de reverie, 

chiar îi place să creadă că aşa se pune în ordine pe dinăuntru şi se lasă cu plăcere în 

voia acestei stări, chiar o provoacă. Deseori spune că, atunci gândeşte cel mai mult, în 

maşină îşi pune ordine în gânduri. 

După câteva minute de la ieşirea din highway, părăsesc şi autostrada statală şi 

intră pe un drum cu doar două benzi, mai înguste decât cele normale. În stânga şi 

dreapta, copaci. Dar nu ca o pădure. Copaci de aproximativ aceeaşi dimensiune, 

plantaţi la distanţe egale, dar nu aliniaţi, nu în rând, nu înşiruiţi; şi drepţi, niciunul mai 

într-o parte, mai înclinat decât celălalt. Printre ei, gazonul. Iarbă şi nimic altceva, 

iarbă de acelaşi soi, aceeaşi nuanţă de verde; fără nicio buruiană; tunsă de curând, 

îngrijită la maximum; de aceeaşi înălţime; şi ici-colo urmele maşinii de tuns ce 

desenează geometria unei pânze de păianjen. Nicio uscătură, niciun boschet, niciun 

dâmb, nicio ridicătură nu tulbură linia orizontală desăvârşită. Doar, din loc în loc, câte 

un bloc de marmură pus cu mâna. Aici unul roşietic, colo unul alb, dincolo mai vânăt. 

Şi totul pe o suprafaţă mare, de aceea, de la o vreme, peisajul devine ireal ca o carte 

poştală. Într-o pădure normală ar fi fost nişte frunze pe jos, aici nu sunt. Au fost, nu 

adunate, ci culese! A văzut Toadre Andronache cum o face o maşinărie din asta : le 

culege şi le toacă mărunt apoi le împrăştie invizibil. Pe o lungă porţiune de drum nu 

întâlnesc nicio altă maşină, sunt doar ei. Doar la o curbă uşoară, apare una de epocă, 
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decapotabilă. În ea, un bătrân cu mustaţă şi pipă. Se salută dând din capete şi 

zâmbind. Curând după aceea, vede prima casă. Printre copaci, la câteva sute de metri 

în adâncime, mai departe. Iar o alee mai îngustă, pentru o singură maşină, cu asfaltul 

vopsit verzui, pleacă într-acolo ca o venă. La o distanţă apreciabilă, o altă casă; 

distanţele dintre ele sunt semnificative. Aleea nu e de aceeaşi culoare cu cealaltă. De 

departe pare mai degrabă modestă, la fel ca prima. Apoi, o alta şi tot aşa, dar departe 

una de alta. Toadre Andronache mai văzuse aşa ceva, dar aici, poate că din cauza stării 

sufleteşti în care se află, îl cuprinde un sentiment straniu pe care nu-l poate defini, nu 

de înstrăinare, nici de admiraţie; ceva ambiguu. I se pare că se află în interiorul unui 

corp, drumurile fiind arterele, iar el e o celulă care trebuie să ajungă nu ştie unde ca să 

facă nu ştie ce. I se pare că se află acolo cu o treabă, dar nu cu o misiune, adică nu 

trimis de cineva. 

Aleea care duce la casa lui Laszlo e cărămizie, exact cum sunt, de regulă, 

terenurile de tenis. Probabil că are plasme pe toţi pereţii, câte două, poate chiar trei 

televizoare cu plasmă în fiecare cameră, din alea mari de un metru jumate, se gândea 

Toadre Andronache încercând să zărească ceva printre copaci, pentru că aleea făcea o 

buclă, iar intrarea era pe partea opusă drumului principal. Pe lângă tehnica de ultimă 

generaţie, în mod sigur casa este plină de argintărie, cu tablouri scumpe pe pereţi, 

mobilă veche din lemn de trandafir, exact ca aceea pe care o văzuse la un magazin din 

Seattle, unde o simplă masă de scris costa peste cincisprezece mii; era curios să vadă 

şi bucătăria, sau bucătăriile, la plural; o fi având mai multe; femeile cu atâţia bani le 

aranjează fabulos, doar de fantezie, pentru că după aceea sună la restaurant ca să 

rezerve o masă. Dar calculatorul, o fi având calculator?! De care?! Abia aşteaptă 

Toadre Andronache să vadă ce calculator are Laszlo. 

Parchează în faţa casei, pe platou, dar Laszlo îl roagă s-o bage în garaj cum a 

făcut el, lângă a lui. Este loc, este loc de cinci maşini. Te pomeneşti, îşi zice el 

repornind motorul, te pomeneşti că una dintre regulile de pe aici este să nu laşi maşina 

parcată afară, poate că din cauză că se strică peisajul, să nu uite să-l întrebe asta pe 

Laszlo. 

Primul lucru care-l şochează, de cum pune piciorul jos : casa este făcută din 

piatră. Zidurile pe afară sunt dintr-o piatră ordinară, neşlefuită. Bucăţi mai mici sau 

mai mari, puse unele peste altele, într-o dezordine evidentă. Nici măcar la linie : una 

scoasă mai în afară, alta parcă-i lipsă. Doar colţurile casei şi temelia sunt finisate 

frumos, restul, dezordine ca-n natură! Apoi, uşa de la intrare : uşa de la intrare este 
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exact cum era uşa cramei de la căsuţa din Duda unde a copilărit Toadre Andronache, 

adică nişte scânduri grosolane, cu noduri mari, cioplite cu toporul, prinse între ele cu 

nişte scoabe metalice, plus câteva bare, pe lungime, din fier forjat, modelate cu 

ciocanul, nituite inegal, cu balamalele din fier bătut în capete. Diferenţa este că uşa 

aceasta este finisată modern, lemnul e tratat şi lăcuit, fierul mătuit, iar îmbinările sunt 

totuşi făcute bine; spre deosebire de cea de la Duda, nicio fantă de lumină, nicio 

crăpătură neprogramată. Casa, pe dinafară, seamănă cu un han nemţesc de secol 

XVIII. Perfect corespunzător pentru pretenţiile unui multimilionar, îşi zice Toadre 

Andronache, pregătindu-se să vadă şi interiorul. Înainte de asta: 

Nu, nu era interzis să parchezi maşina pe spaţiul de lângă locuinţă, nu 

obligatoriu în garaj. Doar că în aceste spaţii rezidenţiale de lux guvernează nişte legi 

nescrise : absolut nimic la vedere! Nici măcar maşina de tăiat iarbă, nimic altceva pe 

lângă casă, nimic rezemat de zid! – ţine să specifice Laszlo asta, apăsând pe ultima 

frază; nu se scot canapele să stai la soare altundeva decât în piscina cu acoperiş 

rabatabil, cine are; mulţi nu au piscină pe aici. Din cauza asta casele par pustii. Nu ştii 

niciodată dacă e cineva înăuntru, nu vezi oameni trebăluind pe lăngă casă, alţii decât 

cei plătiţi s-o facă. Laszlo are răbdare să-i explice toate astea lui Toadre Andronache, 

pentru că a trecut şi el prin aşa ceva. Ca un est-european ce este, îi cunoştea 

curiozitatea. 

În interior : nimic din toate pe care le gândise mai devreme, dimpotrivă! Cum 

se poate aşa ceva : nu are niciun fel de televizor în casă? Niciun echipament hi-fi, nici 

măcar un aparat de radio?! Dar calculator, desigur, are un calculator media super-

performant în vreo cameră, pe undeva. Nu, nu are computer! Toadre Andronache 

rămâne cu gura căscată. Îl întreabă pe Cleopa Tudorel de mai multe ori. Nu are 

calculator?!  Nu are! Dar el ştia asta? Ştia şi i se pare normal să nu aibă calculator. Am 

impresia că nici tu nu prea eşti normal, se revoltă Toadre Andronache. De ce să ţi se 

pare normal!? E foarte simplu de ce : când ai bani foarte mulţi, îţi doreşti să trăieşti ca 

unul care nu are. Şi această dorinţă este aşa de puternică, încât începi prin a-ţi refuza 

anumite lucruri foarte moderne; respingi modernismul. 

Casa nu este veche, e doar făcută să pară aşa; e construită de câţiva ani, dar e 

aranjată să pară antică. Uşa de la intrare, cea pe care o văzuse Toadre Andronache, 

mirându-se; stilul ei se repeta şi la uşile din interior : făcute din bucăţi de lemn lăsate 

cât mai natural, cioplite anapoda, iar clanţele, turnate rudimentar, în bronz. Pe jos, 

pardosită cu lespezi de piatră, bucăţi inegale, amplasate asimentric şi neuniform; nici 
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măcar de aceeaşi nuanţă şi consistenţă. O încăpere imensă, placată cu bucăţi din 

stâncă de munte. Se deschide pe toată lungimea ei, pe peretele opus intrării, unui 

peisaj luxuriant. Vegetaţie deasă-deasă prin care nu se poate vedea, de care te desparte 

doar un perete din sticlă foarte elaborat, culisând spre dreapta şi stânga. Te-ai fi 

aşteptat să se deschidă dintr-un buton ori chiar la o bătaie din palme, cum vezi în 

filme, însă el este tras cu mâinile de Laszlo; şi-un miros de verde inundă încăperea – 

de clorofilă. Toadre Andronache întreabă dacă nu intră gângănii sau broaşte. Intră, 

face Laszlo, de multe ori, dând din mână ca şi când de fapt le-ar chema. Câteva 

scaune din bambus, o masă mare de tot dintr-un lemn scump. Îi invită să ia loc. Dar 

Cleopa Tudorel se îndreaptă către bucătărie, întrebând din mers dacă are voie. O 

formalitate, pentru că în America frigiderul este pus la dispoziţia musafirului; dacă 

abia v-aţi cunoscut şi v-aţi vizitat de vreo două ori, a treia oară te îndrepţi direct către 

frigider, servindu-te cu ce găseşti. Îl cheamă şi pe Toadre Andronache, să-şi ia ce vrea. 

O bucătărie mare cât un apartament de bloc. Dulapuri şi dulăpioare din acelaşi lemn 

din care e făcută şi masa, iar blatul, tot ca pardoseala, dintr-o foaie de piatră, tăiată 

drept şi finisată. Ia uită-te aici, îl îndeamnă Cleopa Tudorel. Tacâmuri, numai şi numai 

de lemn. Linguri şi linguriţe de lemn, furculiţe de lemn, cuţite şi cuţitaşe – toate făcute 

dintr-un lemn tare! Fără să vrea, îşi aminteşte de bunica lui. Cum s-a dus o dată pe la 

ea şi i-a aruncat toate lingurile de lemn, certând-o că-i face de ruşine în sat : cine mai 

mănâncă cu de-astea în vremurile noastre!? Uite că mănâncă bogaţii din America! 

Frigiderul – un frigider de-ncape vaca în el, ticsit numai cu vegetable, nimic altceva. 

Fel şi fel de legume şi fructe care cresc pe toată faţa pământului, dar nicio bucăţică de 

sau din carne. Vegetarieni, vegetarieni!, exclamă Toadre Andronache. Şi nu e 

sănătos!? îi răspunde Cleopa Tudorel, ca în glumă. 

Îşi face apariţia şi Laslie, coborând de la etaj. O femeie foarte, dar foarte 

îngrijită. Toată numai un zâmbet, plină de amabilitate, îi pupă şi-i îmbrăţişează, 

inclusiv pe Toadre Andronache, ca pe cineva drag pe care nu l-a văzut de mult. Ia uite, 

credeam că numai la noi, la balcanici se pupă lumea, se miră, obligat şi el să 

zâmbească cu gura până la urechi. Doamna se precipită : cu ce să vă servesc, cu ce, cu 

ce!? Ne-am servit deja, zice Cleopa Tudorel arătând berea la cutie, bineînţeles fără 

alcool. Femeia se gudură ca un căţel, atât de bucuroasă este, de parcă de mult n-ar mai 

fi văzut oameni, ca şi cum abia s-ar fi întors de pe lună. Ştii cu ce se ocupă doamna, 

zice Cleopa Tudorel și tot el îi spune, e psiholog la un spital-penitenciar de nebuni 

periculoşi. Şi aşa află că doamna lucrează, la banii ei se duce la serviciu în fiecare 
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dimineaţă. Şi unde : la spitalul de nebuni! De aceea o fi aşa : se bucură să vadă şi să 

stea de vorbă din când în când cu nişte oameni sănătoşi la cap. 

După o vreme, coboară scara un bărbat palid şi afabil. E fiul ei, are peste 40 de 

ani, niciodată însurat, e cam ciudat; muzician, compune un fel de muzică spaţială, 

terapeutică,  pentru duşi cu capul, mai bine spus. Cleopa Tudorel face prezentările, 

având timpul să-l pună în temă despre el, înainte de asta. Zâmbeşte larg, e aiurit şi 

absent. Orice s-ar zice, se tot miră, repetă obsesiv : Oh, e!? Oh, e!? Arată exagerat de 

slab,  mâinile nefiresc de lungi, până aproape de genunchi, nu ştie unde şi cum să şi le 

ţină. Îi anunţă că trebuie să plece undeva şi, bineînţeles, îi pare tare rău, dar se vede de 

la o poştă că nu-i pare deloc. Şi pleacă, adăugând că Toadre Andronache trebuie să-i 

asculte muzica, neapărat, şi indică subsolul. 

Nişte trepte de beton largi, ca de cinematograf, le coboară cu toţii, şi cu cât 

coboară cu atât mizeria se adânceşte. Mizerie, impropriu zis, mizeria oamenilor bogaţi 

e altfel; mai degrabă, o mare dezordine. Mii şi mii de lucruri scumpe azvârlite 

alandala, puse unele peste altele, clădite în stânga şi în dreapta, treci printre ele ca 

printr-un tunel. Un inventar ar fi imposibil de făcut, nu se poate decât observa 

abundenţa lor. Mobilier adunat de prin toată lumea, garnituri întregi sau piese 

disparate, fel şi fel de vaze, statuete, tablouri de toate dimensiunile, rezemate de pereţi 

ori agăţate strâmb te miri pe unde; argintărie pe-o masă grea; sfeşnice, ceainice şi tăvi 

vechi; mai încolo, aruncate, multe diplome şi poze oficiale ale răposatului soţ de la 

Chrysler, se vede sigla. Machete de maşini, postere şi fotografii. Zeci şi zeci de cutii 

de cadouri, de toate mărimile şi culorile, unele chiar nedesfăcute, altele doar rupte la 

un colţ ca să se vadă ce e înăuntru. Toadre Andronache rămâne interzis, un sentiment 

straniu îl cuprinde. Pur şi simplu i se face frică, o frică organică. De ce nu fac 

curăţenie, de ce nu le pun într-o ordine, să nu mai arate aşa, dezolant!? Spaţiul e 

imens, umplut până la refuz. Nişte biciclete stau aruncate într-un colţ. Canapele stil 

cum vezi prin muzee. O vitrină uriaşă plină cu cristaluri răsturnate; un geam s-a spart. 

O masă scumpă de biliard prevăzută cu tot ce trebuie, iar lângă ea, scaune frumoase 

din lemn, plus trei mese felurite. Una din ele este trasformată în scrumieră. O masă 

întreagă plină de chiştoace; mii şi mii de mucuri de ţigări stinse direct pe masă! De ani 

întregi nimeni n-a făcut curăţenie aici. Cutii de bere aruncate peste tot; alte sticle de 

băutură, unele golite doar pe jumătate. Apoi o scenă; podiumul plin cu fel şi fel de 

instrumente muzicale; câteva tobe africane, o baterie, chitări, toate de calitate, foarte 
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scumpe. Aparatură pentru înregistrare; un mixer cu mii de butoane şi, în sfârşit, un 

calculator; un computer destinat muzicii, mai mult ca sigur. 

Cineva o porneşte, muzica asta. Nişte acorduri din altă lume aşterne peste 

toate acestea relaxarea. Toadre Andronache se simte de parcă ar fi uitat drumul spre 

casă. A mai avut un asemenea sentiment în copilărie. E teribil! Să uiţi drumul spre 

casă e cel mai cumplit lucru ce i se poate întâmpla unui om! Se cască un hău în jurul 

tău; simţi că se îndepărtează de tine şi de toate, iar tu nu mai ai nimic de care să te ţii. 

E un sentiment care-l destramă pe dinăuntru, cum faci cu un pulovăr de lână, pe care-l 

prinzi de un fir şi-l deşiri. Oare aşa o să ajung şi eu? Aşa o să se întâmple cu mine, la 

bătrâneţe? Să ajungi să cerşeşti normalitatea ca pe bunul cel mai de preţ? Să te simţi 

pierdut într-o lume a bunurilor, în mijlocul lor; să le arunci cât colo, încercând cu 

disperare să te debarasezi de ele, iar acestea să se întoarcă spre tine ca un bumerang, 

înmulţite, înmiite; multe, multe lucruri casnice atât de utile, devenite tot pe atât de 

inutile; dar nici să le poţi arunca de tot! Adică, să nu mai poţi trăi fără ele, exact cum 

nu poţi trăi fără apă – apă sărată pe care n-o poţi bea şi apoi tot în ea să te-neci! Să stai 

într-o casă ca asta, de zece milioane de dolari, şi să ajungi să vrei să-ţi dai zile din 

viaţă pentru a o transforma în acasă. Să mănânci cu lingura de lemn doar pentru a te 

trasforma, măcar un pic, într-un om adevărat; şi numai atât să-ţi fie permis! Să te 

hrăneşti numai cu vegetale, doar-doar vei uita cine eşti : un om! Dar nici să vrei să uiţi 

de tot, nici să-ţi doreşti să mergi până la capăt. Să ai aşa de mulţi bani, încât să nu mai 

poţi trăi decât prin ei. Pentru lumea asta ne zbatem?! Aşa ne dorim să ajungem?! 

 

 

 

 

3) Domestice 

S-a mai şi nimerit exact cum nu trebuia. Întorcându-se acasă, Sofica îl aşteaptă 

ca să meargă la cumpărături, e vorba de şopingul ei săptămânal. Şi nu merge niciodată 

neînsoţită, nu-i place deloc! De ce am bărbat, zice ea, cum să mă duc singură?!  

― Nu mai am cu ce să mă asortez; am văzut că se poartă altceva. Nu pot ieşi 

aşa în lume! În plus, ne mai clătim şi noi ochii… 

Ori de câte ori merg la mall, Toadre Andronache simte de-a dreptul cum 

îmbătrâneşte. Nu îndrăzneşte să-i spună direct, să insiste, s-o roage să se ducă singură. 

A încercat de câteva ori şi s-a lăsat cu scene, cu ceartă. Dar de data asta chiar nu are 
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chef. Abia aştepta să ajungă acasă şi să se trântească pe canapea, la televizor, să uite 

de toate sentimentele de înstrăinare care l-au încercat acasă la Laszlo, când colo, ea îl 

apostrofează. N-ar putea amâna pentru mâine? 

― Cum adică? Văd că ai şi uitat, nu ţi-am zis de ieri că vreau să mergem?! 

― Ştii ceva, de data asta nu am dispoziţie, spune el dezbrăcându-se, gata să 

intre în ceva mai comod. Am avut o dimineaţă obositoare, am fost la Club cu Buci, de 

acolo la un ungur acasă, un membru bogat, căsătorit cu o multi-milionară, şi mi-am 

pierdut energiile. 

― Te justifici aiurea, de ce nu spui pur şi simplu că nu-ţi place să ieşi cu 

mine!? 

― Nu-mi place să ies cu tine la mall, asta e cu totul altceva, ştii doar, am mai 

vorbit despre asta, de câte ori intru acolo mă simt ca un extraterestru cu bateriile 

consumate, îmi trebuie ore întregi, după aceea, să-mi revin. În clipa asta nu mă simt în 

stare, sunt terminat! 

― Dar ce, dragă, doar n-ai fost la una! 

― Ca să înţelegi tu bine, mă simt ca şi când aş fi fost, nu la una, ci la mai 

multe! 

Nu că ar fi geloasă, chiar nu este, dar foloseşte această temă ca pe o armă, 

Toadre Andronache, acum, ştie. La început se supăra, se justifica, îi explica iritat că la 

modul fizic   n-ar fi putut fi în altă parte decât acolo unde ştie ea că a fost, fiindcă 

timpul poate fi calculat pe minute. Dar la ea nu asta contează, nu vrea dovezi, nu vrea 

să calculeze nimic, important este să planeze mai mult ori mai puţin această 

suspiciune, depinde de context. 

― Parcă nu ştiu că te duci la mai multe, nu doar la una singură! 

Altădată îi plăcea s-o vadă geloasă, dar de la vreme i se întâmplă din ce în ce 

mai rar. Se simţea, dacă nu iubit, cel puţin că aparţine cuiva, că nu-i al nimănui, în 

plus, îl scutea pe el să mai fie gelos. Îl încercase o dată gelozia, la început. N-ar fi 

rezistat să trăiască în suflet cu viermele ăsta, l-ar fi ros până la măduvă. Dar pe Sofica 

treaba asta o ţine în formă. 

― Păi, chiar voiam să-ţi propun un ménage à trois, ce zici?! 

― Nu ţi-e ruşine, dobitocule! Nu te dezbrăca, că mergem! Hai repede! 

― Dar ce-ai, dragă, tu n-ai auzit ce-au descoperit ăştia de la NASA? Sexul, 

ultima frontieră! Cine e fraier înţelege, în loc de sex, space! Şi pronunţă, accentuând 

pe ultimele cuvinte şi strâmbând din buze, ca un texan sadea. 
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― Spaţiu, şi încă mult, e doar în capul tău! 

O altă temă importantă. Nu c-ar fi fost vorba de rutină, nici pe departe de aşa 

ceva, dar e un adevăr că sexul experimental e o practică neîngrădită şi cu mari şanse 

de realizare în America; îndestularea materială duce către asta. Au trecut şi ei prin 

asemenea faze, acum s-au mai astâmpărat. Şi Toadre Andronache, mai în glumă, mai 

în serios, comentează mereu subiectul, relatând că la serviciu colegii îşi împărtăşesc  

experienţele sexuale ca şi când şi-ar povesti ce le-au mai gătit nevestele. Iar lucrurile 

sunt clare : aşa ceva duce la un fel de saturaţie; ca atunci când nu mai ai nimic de 

descoperit; ori după ce ai văzut totul! 

― Eu chiar nu te înţeleg, ai dressingul plin de haine, cred că mii de bucăţi sunt 

acolo, numai pantofi ai vreo două sute de perechi! Nu găseşti nimic acolo ca să fii la 

modă, cu care să te asortezi?! E de-a dreptul exasperant, nu că dai banii, nu de asta 

vorbesc, dar tare aş vrea ca energia asta pe care o consumi ca să te îmbrăci, pentru o 

aparenţă de fapt, să ţi-o cheltuieşti pentru cauze mai bune. De exemplu, să facem ceva 

cu banii ăştia… 

― Păi, nu sunt eu aia care fac ceva cu banii!? Că dacă era după salariul tău, 

am fi stat şi acum cu chirie; cu banii pe care trebuia să-i dăm pe chirie ne plătim 

ipoteca…  

― Tocmai despre asta zic, de banii tăi vorbesc! Şi apasă cât poate de tare pe 

cuvintele „banii tăi”! De ce nu consumi energie la fel de multă ca să-i investeşti în 

ceva, să faci ceva cu ei? Aud fel şi fel de lucruri la birou, toţi au băgat bani în ceva, 

numai noi cumpărăm haine, tu, nu noi – pardon! 

― Ascultă-mă, dacă vrei să pleci în România, n-ai decât, dragă! De ce te 

foloseşti de tertipuri? Crezi că nu ştiu că asta te arde pe tine, nu investiţiile şi alte 

drăcovenii. Spune că asta vrei şi te duci în România, eu te las! 

Printre multe altele, acest lucru îl enervează cel mai mult, îl scoate din sărite. 

El spune ceva, se plânge de un fapt, iar ea interpretează pe invers că nu acesta este 

adevăratul motiv pentru care o face, ci un altul; şi ştie ea care este cel adevărat! De 

parcă ar citi ce e în mintea lui. Exact, ea ghiceşte! Dar o spune cu atâta convingere, 

încât el nu mai are loc nici măcar de o scuză. Îi îngheaţă sângele în vine când îşi dă 

seama că e absolut convinsă că lui nu-i pasă de bani, şi doar se foloseşte de acest 

pretext pentru a vizita România. Pentru că lucrurile nu sunt aşa cum se văd, aşa cum 

apar, altceva se află întotdeauna în spate. Se enervează la culme, fierbe. Şi ea ştie că 
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acesta este efectul  interpretărilor ei personale, totuşi, dar nu-l menajează deloc. Un 

motiv în plus să izbucnească. 

― Păi, da! Că dacă eu îţi spun că mi-e foame, tu ştii că am pierdut banii la 

ruletă, aşa interpretezi tu! Nu se poate, mă scoţi din sărite cu treaba asta! Sunt două 

lucruri separate, vizita în România şi investirea banilor. De ce le amesteci!? Numai ca 

să mă enervezi pe mine. Anume o faci! 

― Anumea, auzi aici : anumea! Moldovene, n-ai făcut operaţie!? Mă aude 

cineva?! 

― Te rog să nu începi! 

― Nu văd eu că nu mai ai stare! Nu înţeleg de ce nu-mi spui pur şi simplu că 

ţi-e dor de România! Eu sunt de acord, ţi-am zis, poţi să pleci şi mâine, dar nu-mi tot 

spune că investiţiile sunt ceea ce te interesează pe tine. Nu te văd cum te chinui!? Ia 

spune, de când n-ai mai făcut o baie? Dacă nu ţi-aş spune eu, ai sta aşa ca un porc 

mult şi bine. Te-ai învăţat şi tu de la Buci, din păcate, e singurul lucru pe care l-ai luat 

de la el. 

Aici avea dreptate : lui Toadre Andronache îi venea din ce îi ce mai greu să se 

spele. Stătea aşa câte o săptămână, câteodată şi mai mult. Cât putea el de mult! Dar 

merita efortul. Pentru că satisfacţia pe care o simţea apoi, spălându-se, îl clătea de 

toate păcatele. De ce, domnule, să te speli, dacă atunci când o faci apa se scurge de pe 

tine curată!? Cu cât era apa mai murdară, după prima săpunire, atunci când se băga 

sub duş, cu atât se simţea mai uşurat; parcă se elibera de ceva rău. Dar nici despre asta 

nu-i plăcea să i se vorbească. 

― Ia zi, acolo unde aţi fost voi azi, nu v-a spus nimeni că trebuie să vă spălaţi? 

― Dar n-am, domnule, nimic, nu mă mai jigni atâta, să ştii că m-am spălat. 

Ce, vrei să-ţi dau raportul? 

― Da, da! Te-ai spălat aşa, fleoşc-fleoşc! Hai, că trebuie să mergem. 

Nu o poate refuza, nu are cum. E aşa de hotărâtă şi de sigură că nu va pleca 

singură, încât pur şi simplu nu-i rezistă. Singura lui răzbunare este să se îmbrace urât, 

cel mai aiurea posibil. Şi se duce să se îmbrace. Porneşte prin a-şi lua ciorapii unul de 

un fel şi celălalt de alt fel. O pereche de blugi şifonaţi, un t-shirt în care a dormit 

noaptea trecută, plus un sacou verde, vechi, cum se purta acum câţiva ani. În picioare 

nu poate fi mai rău decât cu pantofii cu care a fost încălţat toată ziua. Şi aşa i se 

înfăţişează, anunţând-o că el e gata, ea nu?! 

― Sper că n-ai de gând să mergi cu mine îmbrăcat aşa! 
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― Dacă aşa mă simt eu bine, ce să-ţi fac!? Cum tu eşti ochei în alea scumpe, 

eu aşa mă simt bine, în astea. Nu am dreptul să mă simt şi eu ochei? 

― Ai dreptul să te simţi de rahat! Dar să nu stai prea aproape de mine, te rog. 

Să ştii că eu conduc, te las să te simţi cât mai bine posibil, în dreapta. Unde sunt 

cheile? Thanks! 

Răutăţile se ţin lanţ. Nu suportă să şofeze ea! Cum se comportă : aşteaptă la 

semafor până se face verde de tot, porneşte după câteva secunde; o ţine exact în viteza 

legală, nicio milă mai mult, poate chiar mai jos de atât, se formează întotdeuna un şir 

de maşini în spatele ei; accelerează la maximum când pleacă, roţile scârţâie, după 

aceea încetineşte. Unii trec pe lângă maşină să vadă cine e la volan, iar el se lasă cât 

mai jos în scaun, îi observă cum zâmbesc. Dar ea nu-i vede, pentru că ea nu vede 

nimic, aşa de serioasă este, de-ai zice că e şofer pe „Titanic”. Ţine amândouă mâinile 

pe volan, neapărat înmănuşate, nu conduce niciodată fără, şi cu privirea ţintă, drept 

înainte. 

Îmbrăcată cu o rochie bumbăcoasă, în culori discrete, din două bucăţi, peste ea 

o vestuţă tip sacou, fără mâneci, asortată doar la nuanţele cromatice; croiala îi pune în 

evidenţă linia lombară, curbându-i-o şi mai tare, apetisant. Machiată şi aranjată ca 

pentru podium, cu cele mai scumpe cosmeticale, părul lăsat pe umeri ca o coadă de 

păun, ca un evantai, strălucitor şi vitaminizat. Toadre Andronache o vede din profil, 

apoi din spate. Gândeşte : Uite aşa m-a câştigat şi pe mine, aşa m-a sechestrat, cu arta 

ei de-a se îmbrăca, de-a se farda, de-a părea. Acum de ce-o mai face? Pentru ce şi 

pentru cine? Totul la ea nu e decât o aparenţă, un laitmotiv. Îi trece prin minte, repetă 

în gând o zicală pe care a învăţat să n-o mai spună cu voce tare : aparenţa salvează 

imanenţa! De prea multe ori i-a repetat-o şi nu vrea să-i dea ocazia să i-o amintească 

pe a ei, cea cu placa : iar ţi-ai pus placa! 

― Iar ai prezentare de modă? 

Iar Sofica îi răspunde ostentativ, în engleză. 

― Always, baby! Always! Şi se pregăteşte de şofat, punându-şi mănuşile şi 

luându-şi aerul ăla serios, important. 

Ar fi trebuit ca răspunsul ei pisicit şi intenţionat alintat să-l enerveze şi mai 

tare, dar nu, îl cuprinde o lehamite, un fel de oboseală psihică, o toropeală. Se lasă o 

tăcere grea. Tăcerea e forma lui supremă de protest, ca o grevă. Se aşterne să alunece 

în scaunul maşinii şi îşi produce starea de reverie specifică lui : nici prezent, nici 

absent; moleşit, semiconştient. 
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În clipe ca acestea nu trebuie să intri în defensivă; nu-ţi lăsa oponentul să se 

adune, să se regrupeze. Acum e momentul! Până la capă, până la final! Exact asta face 

şi Sofica. 

― Auzi, dar de ce ţi-ai pus poza pe situl ăla, eşti în căutări? Arunci plasa, 

poate că-ţi pică ceva? Aşa speri? 

― Ce poză, domle!? 

― A! Te faci că nu ştii sau crezi că eu n-aş şti!? 

Toadre Andronache face eforturi să-şi amintească. Pe ce site şi-a pus el poza? 

Şi ce fel de poză? Mai intră el pe unele, se mai uită la fotografii, mai cetuieşte de la 

serviciu pe canale româneşti, dar niciodată nu pe cele matrimoniale, unde, de regulă, 

se cere poză. Aşa că prinde curaj. 

― E clar că eşti nebună, numai chestii suspicioase ai în capul tău, când nu mai 

ştii cu ce să mă ataci, începi cu treburi din astea. Altceva nu mai ştii!? Ce poză?! Şi 

dacă am, ce este aşa de grav?!; să mă jigneşti tu pe mine! Poate că vreun coleg m-a 

pus pe vreun site profesional, pe unde am lucrat, pe undeva pe la serviciu; ori de la 

„Oracle”, mulţi au plecat acolo, doar ştii asta. O fi făcut vreunul o glumă. Acum, de ce 

nu-mi spui? Unde, ce poză? 

― Hai s-o luăm mai de-aproape, zici că nu; cine e Mariana, ia zi? Poate îţi 

spune ceva numele ăsta. Ai auzit de el? Poate-ţi aduci aminte! Mariana! 

Nu se poate aşa ceva, Toadre Andronache îşi înghite limba, rămâne interzis. 

De câteva zile discută pe un canal românesc, pe site-ul de la codec punct ro. Acolo se 

salută şi schimbă impresii cu o femeie din Cluj, pe care, într-adevăr, o cheamă 

Mariana. Numai că ea nu intră cu numele ei adevărat, ci îşi ia nick-ul Mary300. I-a 

spus cum o cheamă povestind, aşa că nici măcar cineva de la birou n-ar avea cum să 

ştie şi să-i spună neveste-sii. Îi trebuie timp să se gândească, aşa că-şi întârzie 

răspunsul, reacţia. Poate că dacă ar fi zis ceva imediat, nu l-ar fi prins că ştie pe cineva 

cu numele ăsta. 

― Ei?! Ţi-ai pierit vocea? Ţi-ai înghiţit saliva, nu? Am dreptate? 

Nu sunt decât două posibilităţi : unu, vorbeşte el în somn, doi, femeia asta care 

e nevasta lui chiar ştie tot, întinde cărţile alea ale ei şi află tot, află şi ce e în mintea 

lui, că numai din mintea lui putea să ştie numele acelei femei. Aşadar, el nu poate face 

absolut nimic fără ca ea să ştie! – află asta trecându-i un curent prin şira spinării. Nici 

măcar să stea de vorbă cu cineva nu mai poate, darămite să mai facă şi altele! Nu e 

prima oară când ghiceşte ce face el, dar de data asta le-a întrecut pe toate : cum se 
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poate să-i intre până şi în minte?! De unde altundeva să ştie dacă nu din capul lui!? Nu 

există altă posibilitate! Dacă până acum a bănuit că e vorba de acea intuiţie specific 

feminină, de data asta nu mai poate găsi nicio explicaţie. Te pomeneşti că e o 

vrăjitoare adevărată, că ştie să vadă în cărţile ei tot ce i se întâmplă lui. O priveşte cu 

coada ochiului, o vede palidă şi neclintită, cu amândouă mâinile pe volan; i s-a scurs 

tot sângele din obraji. 

― Mariana?! A! Mi se pare că am vorbit pe chat cu o femeie cu numele ăsta. 

Ţi-am zis că mai intru pe Net, pe un canal românesc, toţi românii de la job intră acolo; 

de când au plecat băieţii la „Oracle”, ne întâlnm pe-acolo, mai schimbăm câte o vorbă. 

Da, da! Mi se pare mie că aşa este… Dar de unde ştii, domle, cum naiba de ştii toate 

astea? Măi, tu eşti paranormală cu adevărat! Cum vă zice vouă, mi-a zis mie Buci, 

cică clarvăzători – şi pune accentul strident pe cacofonie – adică vedeţi totul în clar! 

Ce mai claritate pe capul tău! Apoi Toadre Andronache îşi ia capul în mâini, 

scuturându-l, văitându-se. 

Sofica nu mai spune nimic, o vede cum se calmează, cum îi revine culoarea în 

obraji. Poate că a jucat la cacialma, se gândeşte Toadre Andronache, a zis şi ea aşa, un 

nume, la întâmplare şi eu am căzut în plasă ei. Mare fraier! Cum de reuşeşte şi mă 

păcăleşte mereu!? De unde să ştie ea ce e în mintea mea? 

― Şi cam pe când ai vrea să pleci în România? 

Asta ce mai este, o altă strategie de-a ei!? O apucă aşa deodată! Sunt luni de 

zile de când nici n-a mai vrut să vorbească despre asta şi acum, tam-nesam, face pe 

binevoitoarea? 

― Până când o să-ţi baţi joc de mine!? Dar Sofica îl întrerupe. El era pregătit 

să-i zică mai multe. Se ridicase în scaun şi se întorsese cu tot corpul spre ea. 

― Nu, eu vorbesc serios, să ştii că tu ai dreptate! 

― Eu am dreptate să mă revolt : cum de poţi, măi femeie, să treci dintr-o stare 

în alta aşa de repede? Într-o clipă te suceşti. Acum eşti uite aşa şi într-o clipă, treci în 

extrema cealaltă! Măi femeie, eşti culmea! 

― Ei! Aşa suntem noi, femeile. 

― Vreau să te anunţ ceva : femeile nu sunt chiar ca tine. Deloc nu sunt. 

― De unde ştii tu? Câte femei ai cunoscut tu, câte femei ai avut la viaţa ta? 

Ai?! Ia spune-mi! În afară de aia, de urâta aia din armată; deh, erai şi tu militar! Am 

auzit că militarii se culcă şi cu gardurile. Nu ştiu dacă se pune, mă mai gândesc. Ce 

ştii tu despre femei? Nu ştii nimic! 
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― Iar mă jigneşti, eşti de-a dreptul imposibilă. 

― Eu vorbesc serios. Tu nu te potoleşti cu România, te văd eu că nu mai poţi. 

Nici noaptea nu mai ai somn, te zvârcoleşti, arunci perna pe jos; nu mai suporţi nici 

cearceaful pe tine. Şi chiar ai dreptate, avem banii ăştia, putem cumpăra ceva acolo, 

investi, aici n-avem cum. Tu crezi că eu nu aud că acolo se fac bani mulţi? E un 

boom! Mi-a zis şi mie Tudorel. 

― Şi cum, te-ai hotărât tu, aşa, într-o clipă? Nu te cred! 

― M-am gândit : şi, oricum, toţi românii pleacă de la Microsoft, o să rămâi 

acolo cu ciurucurile. Când vii din ţară, te duci şi tu la „Oracle”, ca ceilalţi, dacă o să 

mai vrei. Câştigăm destul din situri, mai bine ai pune şi tu mâna şi m-ai ajuta, nu să 

tot apelez la Tudorel. 

― Păi, dacă zici că vorbeşti serios, mă pot interesa pentru biletul de avion. Dar 

cum plec cu banii, tot trebuie să facem un transfer bancar, doar nu îi iau în geantă.  

― O să-l întrebăm pe Tudorel, el se ocupă cu treburi din astea. Dar să te duci 

la Bucureşti, să ştii, acolo merge economia, acolo investeşte toată lumea. În plus, tot 

Tudorel cunoaşte o grămadă de oameni importanţi în Bucureşti, el te poate ajuta, că 

doar nu vrei să rămânem fără bani, să te păcălească cineva. E plin de escroci în ţară! 

Unde te duci tu, câine surd, la vânătoare; doar nu te duci la Duda să faci afaceri acolo. 

― Văd că mi-ai stabilit deja traseul! Bravo ţie! Auzi, dar am o chestie pe 

creier, un fix, unde ai văzut tu că mi-am pus poza pe Internet? Poate că am uitat eu. 

― Păi, nu ştiu, dar nu e aşa? 

― Nu ştiu, ţi-am zis că nu-mi amintesc! 

― Atunci nu eşti bărbat, dacă n-ai pus! Toţi bărbaţii îşi pun pozele pe Internet 

ca să le vadă puştoaicele din România. Îmi pare rău pentru tine! 

Ar fi vrut s-o întrebe şi de Mariana de pe chat, de unde a aflat de ea, e tot o 

manevră, una psihologică? Dar destul se făcuse de ruşine, îi este clar. Doamne, aşadar 

voi pleca în România! Bucuria asta estompa totul, nimic altceva nu mai conta! Numai 

de nu s-ar răzgândi. Dar şi dacă se suceşte, aşa cum îi este caracterul, de data asta nu 

mai ţin seama de nimic, îmi asum orice risc, chiar să mă cert rău de tot cu ea. 

Nu i se mai pare aşa de infernal, de data asta, la mall. Chiar are puterea şi 

răbdarea să se ţină după ea prin şirul de magazine pe care le vizitează, de la un capăt 

la altul. Intră în vorbă cu toată lumea, mai des cu vânzătoarele, angajându-se în 

discuţii şi amabilităţi plicticoase. Ţopăie pe pantofii pe care-i  probează, fără să-i 

cumpere. El, dacă ar face la fel,   i-ar cumpăra de ruşine. Intră într-un magazin 
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oarecare, chicotind, și-i zice vânzătoarei : Ştii, nu intru să cumpăr, dar aş vrea să 

probez nişte rochii ca să văd cum îmi stă! De ce-i mai spui asta? E o angajată, crezi 

că-i pasă!? Şi dacă-ţi place ceva, chiar nu cumperi? Nu o întreabă asta acum, a 

întrebat-o în alte dăţi, ştie răspunsul : intru să mă probez, nu să cumpăr; îmi place să 

mă îmbrac în toate hainele pe care le văd! De asta am casa plină de haine, pentru că 

fac greşeala să le cumpăr! De obicei îl treceau toate apele şi nu mai avea aer; îl obseda 

impresia că toată lumea se loveşte de el, că incomodează; se ferea să se uite în oglinzi, 

se vedea în ele străin sieşi, ca atunci când mori şi te înalţi şi-ţi vezi corpul de sus, 

mirându-te că acela eşti tu, cum văzuse prin filme. Îşi ştergea fruntea de transipraţie 

de parcă ar fi tras la şaibă. Şi se mira că de data asta nu-i mai e chiar rău. Până la 

urmă, tot o chestie care ţine de psihic este şi asta. Nimic ezoteric. 

 

Se făcuse noapte când s-au întors. Călin se juca la calculator. Nu-şi cumpărase 

mare lucru : o fustă cu mult roşu, plisată, lungă până în pământ, o pereche de pantofi 

din piele întoarsă, cu baretă, tot aşa, roşii. I-a luat şi lui două cămăşi, pregătindu-l 

pentru plecarea în România, iar pentru Călin, un costumaş sport. Se mira că nu s-a 

răzgândit încă, era chiar  extaziată, nefiresc. Tot drumul au discutat numai de asta, 

până la detaliile vestimentare, cu ce să se îmbrace pe drum şi cu ce acolo, bineînţeles. 

L-au sunat pe Buci de pe drum ca să întrebe de bani, cum să-i trimită în România. 

Avea el un prieten în Bucureşti, o firmă care se ocupa cu aşa ceva. Pentru un comision 

de unu la sută îţi transfera câţi bani vrei, fără alte complicaţii şi, la nevoie, îţi scoate şi 

certificat de investitor, astfel încât, dacă o să doreşti să-i bagi înapoi în America legal, 

later, s-o poţi face fără probleme. Se ocupă el de toate în Bucureşti, până în cele mai 

mici amănunte, îl pune în legătură cu cine trebuie, doar e bucureştean. Iată un prieten 

adevărat, au comentat ei. 

Aproape de miezul nopţii, a sunat telefonul, era din România. Se pregăteau de 

culcare. Se grăbea, el se grăbea să nu treacă de douăsprezece, că dacă trecea, nu mai 

putea să adoarmă repede, aşa e el; chiar şi cu cinci minute înainte, dacă reuşea să pună 

capul jos, era în regulă, altfel, s-ar fi perpelit în pat până după ora unu. Cine să fie, se 

întreabă Toadre Andronache cu voce tare, privind telefonul ce afişa un număr 

necunoscut din România, nu unul ascuns. Ştie, recunoaşte că e un telefon mobil. 

Ezită. Îl mai lasă să sune. Se spală pe dinţi. Face socoteala, în ţară e trecut de miezul 

zilei, de obicei rudele îl sună când e seară la ei, niciodată la o oră ca asta. Îi trece un 
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fel de junghi prin inimă. Telefonul încă mai sună. Şi răspunde. Fratele lui mai mic la 

aparat. Îl întreabă din prima ce este, de ce-l sună de pe telefonul ăsta!? 

Tatăl lor tocmai se prăpădise! 

Era bolnav de multă vreme, zăcea la pat de câţiva ani. De multe ori se rugase 

să-l ia Dumnezeu, să-l ierte, ştia cât se chinuie, îi povestea mama lor despre asta.  

Oricât de mult îl afecta ceea ce tocmai se întâmplase, mai dureros i se părea că 

suferă. Dar acum, când s-a săvârşit, un gol parcă s-a căscat lângă el, în sufletul lui; şi 

are senzaţia că pluteşte, se îndepărtează. Nu poate să zică decât, bine!, apoi  închide 

telefonul. Sofica îl îmbărbătează : Doamne, şi n-avem nicio lumânare în casă! Şi 

atunci revine pe pământ. Chiar aşa, nici măcar o lumânare! De unde să facă rost de o 

lumânare la ora asta!?  

    

   

 

 

 

Capitolul VII 

 

 

 

 

1) Reîntoarcerea 

România! Oricât de mult i-ai duce dorul, nu se poate decât să ai un şoc la 

întoarcere – în ţară venind! Dacă ai putea, ai lua atunci primul avion înapoi, dar asta 

nu se mai poate. Şi trebuie să te obişnuieşti repede – şi cam te! – obligatoriu este. 

Pentru că taximetriştii de la Otopeni, ca nişte adevăraţi vânători de oameni ce sunt, 

omniprezenţi şi plenipotenţi, păzesc poarta tartarului şi, în mod sigur, s-ar lua după 

tine şi ţi-ar arunca cu cheile în cap şi-ai cădea de pe scara avionului, tot aşa, exact în 

cap. Că dacă ar fi doar una, ai putea răbda, dar ei ţin toate cheile la ei; o mulţime de 

chei; mănunchiuri întregi : de la cheiţe de lăcăţele mici până la alea pentru broaşte 

complicate, ca pentru seifuri de bănci. Plus, neapărat, un breloc prevăzut cu o lanternă 

micuţă, dar puternică : ca să te vadă dacă se nimereşte să vii noaptea. Toadre 

Andronache uitase că în România, la oraş, oamenii şi, mai ales, bărbaţii au buzunarele 

pline de chei – ca nişte temniceri ce sunt! Agăţate de curea ori de gaica pantalonului 
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ori ţinute în mâini, ca să le zornăie. De aceea ţi-e aşa de greu să pleci din ţară : unde 

naiba să ascunzi atâtea chei?! Sau la cine să le laşi, cine să le ţină evidenţa, câte 

preşuri să ai sub care să le bagi? 

A fost cu neputinţă să găsească pentru perioada imediat următoare un bilet de 

avion, oricum nu ar fi ajuns la timp ca să ia parte la înmormântare. Important este că 

Toadre Andronache îşi vede visul cu ochii, în primul rând acela de-a revedea 

România, apoi are ocazia de a găsi o oportunitate pentru investirea unor bani, eventual 

să deschidă o afacere, aşa cum auzise că au făcut mulţi români, unii îmbogăţindu-se. 

Majoritatea celor care au avut curajul s-o facă. 

De la Bucureşti la Duda sunt cam patru ore de mers cu maşina, poate mai 

mult, depinde de autovehicul şi de felul cum conduci. Şi abia aşteaptă să ajungă acolo, 

n-are răbdare. Obosit de pe zbor şi datorită diferenţei de fus orar, poate că ar fi trebuit 

să doarmă câteva ore înainte de-a porni la drum. Prietenul lui Cleopa Tudorel i-a 

aranjat cu cineva de la o firmă bucureşteană, o companie cu care colabora, să-l aştepte 

la aeroport şi să-l ajute cu tot ce-ar fi avut nevoie, inclusiv un loc unde să se 

odihnească. Poate că ar fi rămas o noapte în Bucureşti dacă persoana trimisă să-l 

acomodeze nu ar fi fost o femeie foarte frumoasă, făcută blond la păr, creponat, veselă 

şi languroasă, gata să-l însoţească şi nu numai atât. Probabil că nu-i spusese că e 

român, ceea ce i-a pus pe amândoi într-o situaţie neplăcută. Pentru că l-a salutat în 

engleză şi a continuat să-i vorbească tot aşa, obligându-l să-i spună într-un târziu, 

jenat, că şi el român. Ce-o fi crezut, că toţi cei care vin din străinătate au nevoie de 

astfel de companie? Aşa o fi moda. A lăsat-o în oraş unde a vrut ea, a urcat el la volan 

şi a plecat direct către Duda. 

A condus fără stop, netrebuind să alimenteze, nu avea de ce să mai oprească. 

Se înnoptase de-a binele când a intrat în Huşi, de acolo mai erau şapte kilometri până 

la Duda. Oraşul e foarte liniştit, străzile rămân pustii devreme. Doar câteva perechi de 

îndrăgostiţi se plimbau aproape de parcul unde străjuieşte statuia lui Dimitrie 

Cantemir, lângă Episcopie. Rulează foarte încet ca să se bucure de locurile familiare. 

Tocmai bine, pentru că la intrarea în Corni un echipaj de poliţie stă la pândă într-o 

Dacie veche, veghind la respectarea regulilor de circulaţie. Le-a citit dezamăgirea pe 

feţe, din cauză că nu i-au găsit motiv să-l oprească. Totuşi i-ar fi plăcut, ar fi stat de 

vorbă cu ei, poate că s-ar fi cunoscut, recunoscut. 

În vale, coborând din Epureni, trece podul de la Bălcăoaia învăluit într-un 

întuneric dens de care îi era aşa de frică în copilărie. Locul unde lumea zice că „se 
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arată”. Îşi aminteşte că într-un miez de noapte, nevoit să treacă pe acolo, i s-a părut că 

aude ceva în beznă. Acum, amintindu-şi, zâmbeşte de naivitatea  de atunci. 

Drumul nu e asfaltat, doar amenajat cu piatră spartă de râu care sare de sub 

roţile maşinii, lovind-o pe dedesubt. Urcă panta cam abruptă, spre Dealul Duzii. Puţin 

după, vine o porţiune plană, apoi o curbă spre dreapta, pe culmea dealului. Şapte, opt 

sute de metri, cel mai frumos loc, o zonă magică de drum întins ca-n palmă. De-o 

parte şi de alta, plopii drepţi, foarte înalţi, siluete zvelte ce încadrează frumos. Mai 

spre capăt, locul de unde se vede satul, în vale. Opreşte maşina, stinge farurile, 

alunecă încet la vale ca şi când n-ar vrea să deranjeze ceva. Bate puţin vântul. Plopii 

foşnesc cu discreţie, de parcă şi-ar spune ceva. Niciun alt zgomot, doar din depărtare 

se aud câinii satului, răzleţ, când şi când, mai aproape sau mai departe. O linişte 

nepământeană. Recapitulează : Seattle, escală la Amsterdam, Bucureşti, plus goana 

maşinii, până aici, se simte ca şi când s-ar fi teleportat. Niciun pic de oboseală. Unde 

eram ieri şi unde sunt acum! Câtă diferenţă, ce sentimente! Ca şi când ai călători în 

timp, şi e prea puţin spus. Îi ţiuie urechile de atâta linişte. Încet, încet, ochii i se 

obişnuiesc cu întunericul şi începe să vadă. În sat, jos, în valea lungă, doar câteva 

luminiţe; puţine case au becul aprins. Un abur pluteşte pe deasupra, observă diferenţa 

de claritate pe linia orizontului. O jumătate de lună luminează puţin şi de departe, 

probabil că nişte nori şubrezi îi ţin calea. Milioanele şi miliardele de stele de pe cer, pe 

care nu le-a mai văzut de atâta timp. Cum poţi trăi fără aşa ceva!? Uite că se poate, 

constată cu dezamăgire. Un sentiment de libertate de zile mari îl învăluie plăcut. Nici 

o constrângere, niciun marcaj. Şi exact acolo, în mijlocul drumului, vrea să urineze. 

Ca omul. De la balansul maşinii pe care a trebuit să-l simtă atâtea ore, pământul parcă 

îi dansează sub tălpi, imperceptibil. E un pic confuz. Şi aşa, din postura asta, deodată 

vede că o siluetă se apropie dinspre sat. E încă departe, are timp. Dar cine să fie 

noaptea, aici, pe câmp, la ora asta?! Cineva din Epureni, probabil, se duce acasă. Îşi 

dă seama că e o femeie, îi vede umbra pletelor fluturând. Şi se miră şi mai tare. E 

singură?! Se miră pentru că de obicei aici femeile măritate au baticuri pe cap, nu stau 

aşa, despletite. Nu ştie ce să facă, să se urce în maşină, să aprindă farurile. Nu face 

nimic, stă şi aşteptă. Ca s-o vadă bine, nu se uită prin întuneric direct la ea, ci pe 

lângă. E înaltă,  iar părul foarte lung îi ajunge până la brâu. Aşa cum nu ştie ce să facă, 

nici ce să zică nu ştie, dar ea îi spune de departe, bună seara!, vesel şi însufleţit. O 

voce de femeie tânără, exact cum gândise. Nu-i poate răspunde decât cu un banal, 

bună!, care sună  aiurea. Doar atâta poate zice. Şi parcă nu-şi recunoaşte nici vocea, 
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nu e vocea lui!? Femeia trece pe lângă el. Îi vede albul ochilor care-l privesc, 

strălucind inimitabil. Înspăimântătoare apariţie, îşi spune, iar pielea i se face de găină. 

Se concentrează  s-o vadă cum se îndepărtează şi gândeşte, încercând să iasă din 

starea care îi pătrunsese în oase. Uite o fată care se duce la Epureni, vreo liceancă, o fi 

fost pe la rude. Acum oamenii nu se mai tem ca pe vremea când eram eu aici. 

Se urcă în maşină, porneşte motorul şi demarează încet. Curios, radioul nu mai 

funcţionează. Apasă pe butoane până renunţă. S-a defectat!? Curând intră în sat. Vede 

plăcuţa, una nouă, pe care scrie numele satului : Duda. Zăboveşte cu privirea pe ea 

câteva clipe, parcă nevenindu-i a crede. Îi place tare mult numele ăsta, cum sună. 

Despărţindu-l în silabe, constată cu oarece voioşie că seamănă foarte tare cu îndemnul 

din limba engleză : fă asta! Adică, aproximativ, cum se pronunţă : Do that! 

 

 

 

 

2) Mitice 

Dimineaţa, profesorul Ioan-Gheorghe îşi face apariţia. Îl trezeşte. Porţile fiind 

deschise larg, aşa cum stau ele de regulă pe aici, a intrat în curte, n-a mai aşteptat să-l 

invite cineva. 

― Hai, domnule, cât mai dormi! O viaţă ai şi pe aia o dormi! 

Nu fumează, n-a fumat niciodată, dar are o voce de fumător înrăit. Toadre a 

dormit cu fereastra dinspre grădină deschisă şi un aer tare intră pe ea. Uitase cât de 

curat este aerul aici, aproape că ameţeşte. Abia îi răspunde profesorului la salut, mai 

mult mormăind. 

― Te aştept pe la mine, urgent! Am şi eu cafea de aia de buturugă, chiar dacă 

nu-i exact ca aceea americană, tot un fel de cafea e! Urgent te aştept! Haide, hopa-sus! 

După ce s-a convins că a fost auzit, profesorul pleacă. Toadre ar fi vrut să mai 

doarmă, dar nu mai poate. Sare din pat cu agilitate, se duce către fereastra deschisă şi 

se uită afară. Cireşul amar al vecinului îmbătrânise. O creangă se uscase de tot, iar 

coroana îi sărăcise nefericit. Face nişte cireşe mici de tot, foarte amare, care miros, tot 

aşa, dulce-amar când încep să se coacă, ameţindu-l, mai ales în nopţile fierbinţi de 

vară când dormea cu geamul deschis. Nu pot fi mâncate decât atunci când sunt negre 

de tot şi cad pe jos de coapte. Nici graurii nu le mănâncă, doar viespile sunt atrase de 

ele. Dar vecina făcea din ele o dulceaţă extraordinară, ca un medicament. Veneau la ea 
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oamenii din sat şi-i cereau, de leac. Şi-l chema pe el să i le culeagă din pom, atunci 

când le venea sorocul. De multe ori l-au înţepat viespile, până ce moş Alisandru a 

găsit o metodă să le gonească înainte să se urce el în pom. Făcea sub cireş un foc 

mocnit care scotea mult fum. Un foc care să scoată numai fum, fără flacără! Ce punea 

oare să ardă în el? Era încântat şi chiar când se făcuse mai mare se tot întreaba. Când 

era în America a aflat că moş Alisandru murise cică de la o injecţie făcută greşit. Ştie 

că lucrurile n-au stat aşa, dar oamenii mai vechi pun pe seama instrumentelor şi 

evenimentelor moderne toate cataclismele şi necazurile care-i lovesc ca să şi le 

explice. 

Se duce la fântână, îşi dă cu apă pe faţă, turnând direct din găleată în mâna 

făcută căuş. O apă rece, ca de gheaţă. Curios, de regulă la ora asta i se făcea foame, 

dar acum nu. I se pare nefiresc. Nu duce nici lipsa telefonului mobil, deşi până mai 

ieri nu-şi putea imagina viaţa fără el. Totuşi, va trebui să-mi cumpăr unul în zilele 

următoare. Se aud găinile cotcodăcind, vrăbiile zboară în toate direcţiile, ciripind 

alarmate ori în joacă, guguştiucii planează prin aer, marcându-şi teritoriul. De undeva 

o vacă îşi cheamă viţelul. Este ora când sunt duse pe izlaz la păscut. La două case mai 

încolo cineva îşi ascute sapa bătându-i tăişul cu ciocanul, un sunet pe care Toadre 

Andronache, când era mic de tot, îl asocia cu bătutul toacei de la biserică, neştiind de 

ce. 

Căznindu-se să-şi toarne din găleată, aceasta se răstoarnă, îi udă picioarele, de 

la brâu în jos, inclusiv pantofii cei buni. Nu-i pică deloc bine. Se scutură cum poate. 

Doamne, dar ce rece poate fi apa asta, exact ca de la frigider, zice el cu voce tare. 

În maşină, pe drumul până aici, şi-a tot făcut planuri : să se apuce să renoveze, 

să modifice, să construiască, să creeze condiţii bune, ca la oraş – o baie mare, apă 

curentă, bucătărie cu de toate. Se vedea la lucru, plătind meseriaşii, dând comenzi, 

organizând şantierul. Nu poate fi aşa de greu, îşi spunea el, mai ales cu apa : e nevoie 

doar de un hidrofor, un sistem de ţevi, şi gata, apa o să curgă la chiuvetă exact ca peste 

tot în lumea civilizată, ce mare scofală poate fi?! Dar i se întâmplă exact ca în trecut : 

nu numai că toate cele de mai sus îi apăreau atunci şi apar şi acum foarte utile, dar tot 

ele i se par foarte, dar foarte greu de realizat. Se petrece un fenomen tare ciudat când 

vii aici : nu poţi face nimic; şi dacă te mobilizezi totuşi, efortul ţi se pare   imens, dar 

fără legătură cu cel financiar; nu despre bani e vorba, deloc nu este. A observat, mai 

demult, că treburi curente pe care la oraş le făcea foarte firesc, repede şi simplu, cum 

ar fi, de exemplu, să repare acoperişul pe unde pică, aici îi luau ore întregi, 
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nemaivorbind de un anumit consum sufletesc, plus determinarea niciodată suficientă. 

Exact ca în Meşterul Manole, probabil că trebuie să sacrifici ceva ca să poţi construi, 

dar ce anume, nevasta? Şi dacă nu ai soţie, ce anume trebuie sacrificat? Probabil că, la 

concret, nu despre acest tip de sacrificiu este vorba, ci de cu totul altceva. Nu cumva 

profesorul are dreptate când spune că locul acesta are un fel de corespondenţă cu 

pământurile sfinte ale Israelului? Cum afirma acum câţiva ani, iar el nu putea să 

înţeleagă. O fi existând un soi de neputinţă întru surpare şi o alta, de un alt fel, care 

zideşte în altă parte. Pentru că suferinţa nu este niciodată pentru degeaba, nu are cum : 

cineva sau ceva se înfruptă din ea, este una dintre ipostaze; iar în cea de-a doua, o 

entitate doar o foloseşte.  

Toadre, puţin înciudat, îşi schimbă pantofii uzi cu unii mai ieftini, apoi îşi ia 

aparatul de fotografiat şi pleacă spre Ioan-Gheorghe. Trebuie să se apuce să facă nişte 

fotografii, de data asta nimic nu-l va împiedica. 

Nu iese bine din uliţă în drumul principal că o şi vede pe Brânzoia cea bătrână 

care vine spre casă, la vale. Arată exact la fel. Femeia asta chiar nu îmbătrâneşte, se 

miră Toadre Andronache, de când o ştie el arată tot aşa, bătrână. Aceeaşi fustă cenuşie, 

încreţită, lungă până în pământ, o bluză neagră cu buline mici, albe, şi desculţă. 

Picioarele cu degetele scălâmbe sunt parcă mai urâte ca ultima dată când o văzuse. Nu 

apucă să-i dea bună ziua că îi dă ea, înainte de-a putea el să zică ceva. 

― Câba-câba! Bunî zâua! De-a cui eşti? 

Şi Toadre îi răspunde la bună ziua şi îi spune al cui e. Apoi scoate aparatul de 

fotografiat ca să-i facă babei poze, anunţând-o ce vrea să facă. Dar ea îl mustră cu 

asprime. 

― Câba-câba! Apăi, ţâ-i nu ţâi ruşâni?! Cum sî mî tragi pi mini în pozî cîn n-

am pantof în chicioare?! Ia du-ti la moaşta pi ghiaţî! 

Toadre, fiind de-al locului, o înţelege ce zice. 

― N-are nimic! Dar de ce nu-ţi iei ceva în picioare, nu se mai umblă desculţ 

acum! 

― Câba-câba! Apăi, eşti prost? Cum sî mă-ncalţ vara, di parcă iarnă-i! 

Nici prin cap nu-i trece câtă dreptate are baba. Cui i-ar fi trecut?! 

 

Îi povesteşte profesorului. 
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― Ascultă-mă, venind aseară cu maşina, m-am oprit sus în Dealul Duzii. Era 

noapte de tot, iar o femeie mi-a ţinut calea şi  mi-a dat bună seara. Era despletită – cu 

părul despletit. 

― Ah, deci ai văzut-o şi tu, te-a întâmpinat! A apărut prin sat de vreo câteva 

zile. Nimeni nu ştie cine e. De fapt, ce se ştie este numai că a venit la cineva din 

Cotuna, cică în vizită. Dar eu m-am interesat şi nu e aşa. 

Ioan-Gheorghe, atunci când Toadre a intrat în curtea lui, avea nişte cizme de 

cauciuc în picioare, dar din alea nasoale. S-a scuzat că tocmai se apucase să rânească 

la vite şi nu se descalţă, că dacă o face o să miroasă ca naiba pe căldura asta. Dar, 

după aceea, ducându-se să scoată vin din beci, aşa cum se face de obicei pe aici, a 

venit fără ele, spunându-i că s-a şi spălat, să nu fie stresat pe chestia asta, şi a tras aer 

pe nas ca şi când s-ar fi mirosit singur.  

― Eu chiar nu înţeleg : aici vinul e ca o monedă! Nu putem sta de vorbă fără 

vin? 

― O monedă sau o monadă; oricum, corect ai zis, dar nu una pe care ţi-o 

închipui tu! Nu e deloc aşa cum crezi. 

― De unde ştii cum cred eu, poate că interpretez corect! 

― Nu ai cum, nu ai cum, pentru că nu se poate! Auzi, spune el schimbând 

tonul, femeia de astă-noapte nu ţi-a zis să-ţi cânte ceva? Nu te-a întrebat dacă să-ţi 

cânte? 

― Nu! 

― Hm, atunci să ştii că e ceva, un indiciu, ăsta e un semn! Sau poate că nu 

cântă noaptea, asta nu am verificat încă. Pentru că ea aşa întreabă pe toată lumea, cu 

oricine se întâlneşte : nu vrei să-ţi cânt ceva? Eu am zis că da, şi ştii ce mi-a cântat? 

Ce cântă la toată lumea : Mărie şi Mărioară! Ştii cântecul, nu? Ia un par de mă 

omoară! Toată lumea zice că e nebună, dar eu nu cred asta, eu cred că ăsta e un 

semnal. Femeia asta caută pe cineva anume. Sau ceva! Şi cântecul ăsta e ca o parolă. 

Dar să lăsam asta. Ce-ai mai făcut? N-ai putut să vii la timp pentru înmormântare, 

ştiu, mi-a zis mama ta. 

― Din cauza avioanelor n-am putut să vin. Ce puteam să fac? Mai puteam 

face ceva? Bine că l-a luat Dumnezeu, poate vorbesc cu păcat, dar tare se mai chinuia. 

Dar ce-ţi mai fac hulughii, s-au mai înmulţit? 

― Hai să ţi-i arăt. Mai înainte de asta, de ce nu iei un pahar de vin? Noroc, 

sănătate! Bine ai venit acasă! 
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― Bine te-am găsit! 

Ioan-Gheorghe dă paharul peste cap dintr-o răsuflare, cu un gest prelung şi 

graţios. Aşază apoi paharul pe tavă, cu zgomot, şi o ia înainte. În spatele casei, abia 

făcându-şi loc printre păsările zgomotoase, ridică de lângă perete o scară pe care o 

potriveşte la gura podului. Un răţoi care sâsâie ca un şarpe îl atacă pe Toadre 

ciugulindu-l de picioare. Îl dă la o parte, dar el nu se lasă. E inofenisv, îi spune 

profesorul. Ştie, dar tot nu-l poate ignora. Se apleacă să-l prindă. Răţoiul nu fuge, nu 

se sperie. Ce greu e, constată cu mirare, parcă-i de piatră. De la câţiva metri, un 

gâscan cu ochii albaştri cercetează curios scena. Gâştele dau din aripi şi găgăie 

asurzitor. Raţele, strânse unele într-altele, îşi tot mişcă gâturile, sus-jos, sus-jos, 

câteodată toate deodată, la unison, parcă fac balet. Un cocoş roşu se apucă să cânte, 

apoi se roteşte pe lângă o găină, atingând ostentativ pământul cu o aripă. Găina 

rămâne impasibilă. Cocoşul se preface că a găsit ceva de ciugulit pe jos, aşa o 

păcăleşte, găina îi pică în plasă. Când profesorul deschide uşa podului, porumbeii 

zboară stol afară, iar omul îşi acoperă faţa cu braţul ca să nu-l lovească cu aripile în 

ochi. Toadre îi dă drumul răţoiului să cadă greu pe pământ. Ca un învingător adevărat, 

acesta se duce ţanţoş în mijlocul raţelor care-i dansează din gâturi, atingându-l 

drăgăstos cu ciocurile. 

― Uite-l pe cela de acolo, ceala mai slab, îl vezi? 

Lui Toadre, porumbeii îi par toţi la fel, nu vede nicio deosebire între ei. Toţi au 

dungi pe aripi, toţi sunt de aceeaşi culoare. Nu înţelege cum de-i poate deosebi 

profesorul, cum de-i ştie pe fiecare în parte, şi nu sunt puţini, acoperişul casei s-a 

umplut de ei, nu mai au loc pe creastă. 

― L-ai văzut? A venit aseară de la Praga, cred că primul, am avut concurs, de 

aia e aşa de slab. De la aprope o mie de kilometri, îţi dai seama de unde s-a întors? 

― Probabil că valorează o avere! E scump? 

― Depinde de preţ şi de cine preţuieşte! Eu, dacă aş avea două case, una aş 

da-o pentru el. Dar bineînţeles că vorbesc ipotetic, nu m-ar lăsa nevasta să fac treaba 

asta. 

― Da, aşa este! Cum se zice, dau o casă pentru un porumbel, parafrazând 

chestia cu calul. Probabil că valorează mai mult decât casa lui Laszlo, dacă el ar şti, l-

ar cumpăra. 

― Dar cine e ăsta, vreun ungur? Ungurii nici nu participă la concursuri, să 

ştii! 
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Toadre Andronache intrase într-un soi de reverie, se scutură ca de-o vedenie. 

― Eu tot n-am înţeles cum e cu femeia aia de astă-noapte, ce căuta ea pe 

Dealul Duzii la ora aia! Mi-a rămas gândul la ea şi nu mi-l pot lua. Auzi, îmi amintesc 

că prin clasa a X-a ne-ai spus o poveste la şcoală. Era vorba de un trib, ceva de genul 

ăsta, un grup de oameni; îmi amintesc ca acum : treisutepatruzecişitrei de suflete! De 

ce tocmai numărul ăsta, are vreo semnificaţie, una ezoterică? 

 ― Ha, ha! Îţi mai aduci aminte, chiar aşa?! Uite că eu am uitat-o. Cică o 

poveste adevărată e aia pe care-o spui, după care ai şi uitat-o, imediat. Înseamnă că a 

fost o poveste adevărată.  Nu ştiu de ce am spus numărul ăsta. Acum, că mi-ai zis,  

majoritatea le-am auzit de la bunicul meu, dar nu mai ţin minte dacă el mi-a spus 

numărul, poate că l-am inventat de la mine. 

― Am ţinut minte exact, multă vreme, şi aseară, mi-a venit în minte fata de 

care băiatul era îndrăgostit, cea după care a întors capul, fata din poveste. Mie mi s-a 

părut că era ea, aşa ai zis atunci că umbla : cu părul despletit ca un năvod. Am avut 

aşa, o impresie, că îşi caută iubitul, nu mai ştiu cum îl chema, am uitat. 

― Cred că trebuie să-mi spui tu acum povestea, şi eu am uitat-o! 

― Ba cred că ar trebui să aud continuarea, aşa poate vom descoperi ce este cu 

femeia asta care cântă, Mărie şi Mărioară, ia un par de mă omoară! 

― Măi să fie! Să nu-mi zici că te-ai întors din America ca să-ţi spun poveşti?! 

Te-a apucat aşa, deodată, cheful de poveşti?! Eu credeam că America asta are efectul 

invers, când colo, uită-te la tine! Aici m-ai nimerit : ştiu o grămadă! Dar nu pot aşa, pe 

gâtul gol. Hai în faţă, ca să-l ung puţin, şi ne punem la poveşti. Auzi : dar tu ai vorbit 

serios de ungurul ăla? Să ştii că, dacă e vreun columbofil bogat şi vrea să cumpere un 

campion adevărat, eu aş fi dispus să-l vând. Dar te întreb : dacă îmi iau casă în 

America, copiii mei primesc automat viză de şedere? 

Discutând aşa, îşi fac loc printre păsări, strecurându-se cu greu printre ele. 

Profesorul le vorbeşte ca şi când ar fi oameni. Apoi îşi aruncă şapca în sus speriind 

porumbeii, îndemnându-i la zbor. Cu ochii în aer, după ei, nu mai prinde şapca, 

aceasta cade pe jos, murdărindu-se. O ia aşa cum e şi-o pune pe cap. E plină de găinaţ 

şi de fulgi de la păsări. Toadre Andronache nu are curaj să-i spună, şapca rămâne aşa. 

În faţa casei, sub umbrar. 

― Stai puţin să mai aduc o cană de vin – vin imediat! 

Nu pleacă bine că s-a şi întors. Îşi freacă palmele, toarnă în pahare, umplându-

l pe-al musafirului mai întâi, cu toate că nu era golit decât pe jumătate. Dă noroc : 
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Hai, noroc! Şi prinde paharul cam ciudat, cu două degete, apucându-l cu oarece graţie 

de sus, acoperindu-l şi cu palma, ca şi când l-ar feri să nu cadă  ceva în el. Îl duce la 

buze şi-l dă încet peste cap, închizând ochii treptat, astfel că atunci când ultima 

picătură s-a scurs ochii îi sunt închişi. Şi-odată îi deschide larg! Cum se zice : face 

ochii mari! Apoi îl pune la loc, decretând că mai are nevoie de unul, de două pahare ca 

să înceapă. 

 

 

 

 

3) Femeia arhetip 

„O să încep aşa cum se începe, cu a fost odată ca niciodată, ascultă aici : a fost 

odată un sat, că acum nu mai este. Şi satul ăsta era situat undeva prin Ucraina, acolo 

era, uite pe direcţia asta, spre nord. Se numea Manievici, aşa se numea. Am impresia 

că numele venea de la unul pe numele lui Mani, de la numele ăsta venea numele 

satului. Câţi ai spus că erau în tribul ăla? Exact! Şi aici la fel : nu se ştie de ce, dar 

numărul locuitorilor nu trebuia sub niciun chip să scadă sub treisutepatruzecişitrei de 

suflete. Cică aveau ei scris în cărţile alea ale lor, dar nu cărţi la plural, că erau 

monoteişti, aşa că aveau scris în cartea lor sfântă numărul ăsta. Că dacă ar fi scăzut 

sub acesta erau blestemaţi ca satul să se destrame, fiecare s-o ia          care-ncotro, în 

lumea largă : să se desfiinţeze.  

Dar nu aici stătea răul cel mai mare, ci în faptul că urmaşii urmaşilor lor erau 

blestemaţi să se caute toată viaţa, să nu aibă linişte, nici pace, căutându-se unul pe 

altul ca şi când şi-ar căuta părţi din propriul trup spre a se întregi. Ştii cum? De parcă 

o mână ţi-ar trăi aici, capul la bulgari, un picior în Ungaria, mădularele prin America, 

iar singurul motiv pentru care te-ai născut şi trăieşti este să-ţi tot cauţi părţile astea ale 

tale ca să poţi muri întreg. Nu e cumplit?! Dacă nu ţi le găseşti, te naşti din nou şi 

suferinţa căutării reîncepe. Eu unul n-aş putea trăi risipit aşa, poate că m-aş sinucide la 

fiecare naştere, dar nu e vorba de mine aici.  

Bogaţi şi prosperi, trăiau în de toate, totuşi singura lor bucurie adevărată era 

clipa când se năştea un copil, atunci tot satul intra în sărbătoare. În rest, de nimic 

altceva nu se bucurau prea tare. Erau aşa de preocupaţi să facă copii că îşi îndemnau 

copiii să se căsătorească aproape de copii, pe la şaisprezece ani. Îţi zic ca la şcoală : 
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într-o frază să nu foloseşti un substantiv de trei ori, cum am făcut eu aici, cu copiii, la 

mine treaba asta e semn rău! Ce-o fi?!  

În sfârşit : tot continuând aşa, ajunsese satul la câteva mii de suflete. Bucurie 

mare pe capul Înţelepţilor, că doar n-or să moară mii dintre ei aşa deodată, doar dacă 

Dumnezeul lor  n-ar fi hotărât Sfârşitul Lumii pornind vreun cataclism, un potop, 

Armaghedonul, poate. Puţin probabil să se întâmple aşa ceva, din moment ce ţineau 

poruncile din carte. 

Treaba asta atrăgea ca un magnet bărbaţi din lumea largă. Fiindcă numai 

femeile trebuia să se fie născut în satul acela, bărbaţii puteau fi veniţi de oriunde, erau 

bineveniţi, ca să mă repet. Şi se dusese vestea peste tot : îţi dai seama?, un loc unde 

bărbaţii aveau mare cătare. Cică şi de aici, de la noi, au plecat vreo douăzeci de flăcăi, 

numai unu şi unu. Rămăsese satul nostru cu fete multe de măritat, nemăritate. S-au 

petrecut lucruri nefireşti, atunci, îţi dai seama, dar asta e o altă poveste.  

Cum ajungea vreun străin pe-acolo, Înţelepţii satului aliniau toate fetele bune 

de măritat cu sânii dezgoliţi, la vedere, şi-l rugau să aleagă pe aceea care-i plăcea cel 

mai mult şi mai mult. Pe cea mai frumoasă, cea mai drăgăstoasă dintre ele, pe cea care 

i se părea că are cele mai frumoase ţâţe! De atunci au început oamenii să fie atraşi de 

ţâţele femeilor, că până la vremea aceea ţâţele n-aveau nicio căutare. În plus, li se 

dădeau  de toate : li se făcea şi casă; totul aranjat cu de toate. Flăcăul muncea şi el 

pentru comunitate, dar numai dacă voia, şi chiar muncea, că devenea plicticos de la un 

timp să stai degeaba şi să tot fii drăgostit de dimineaţă până seara, plus noaptea, mai 

ales noaptea. Uite aşa rezolvaseră treaba asta, cu muncitul. 

Colateral şi implicit – acum încep să vorbesc mai modern, fii atent la mine; dar 

bea şi tu un pahar întreg de vin, ce naiba, ca un bărbat! – aşadar din cauza asta, tot 

fiind îndemnaţi să iubească şi să se iubească, au ajuns să reconsidere şi să 

reconstruiască sentimentul ista, adică aşa de tare puneau preţ pe el, pe dragoste şi pe 

iubire, încât au ajuns să moară din dragoste, lucru nemaiîntâlnit până atunci. Că 

sentimentul acesta era, în trecut, aşa, la general, ca atunci când îţi place de cineva, dar 

nu neapărat să mori după el. Şi aşa s-au pus Înţelepţii să citească din nou şi din nou 

cartea lor sfântă, cu nădejdea de-a găsi acolo o soluţie, adică un răspuns. Şi au ajuns la 

concluzia că nimic din carte nu le interzicea explicit divorţul. Dacă un bărbat se 

îndrăgostea de o altă femeie, fie ea şi măritată, avea dreptul să ceară divorţul, la fel şi 

femeia. Şi uite aşa lucrurile s-au mai aranjat, patimile s-au potolit, mulţi copii au 

început a se naşte. Bucurie mare pe capul lor, toată lumea era fericită. Prestigiul 
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Înţelepţilor sporea, totul era bine orânduit, bunăstarea creştea. Hai, noroc! Ia şi tu un 

pahar de vin pentru treaba asta. 

Şi uite aşa, în starea asta îi prinde Al Doilea Război Mondial. Dar la ei, în 

fericirea lor, veştile pătrundeau cam greu; altfel zis, erau cam dezinformaţi. Habar nu 

aveau că sunt evrei, ce e aia să fii evreu? Şi chiar de-ar fi ştiut, ce-ar fi rezolvat cu 

asta? N-ar fi rezolvat nimic! Au crezut că totul li se trage de la cartea lor. Au venit 

nemţii şi au început să-i încarce în vagoane, să-i deporteze. La început nu şi-au făcut 

Înţelepţii mari probleme. Atâta timp cât rămâneau în viaţă, oriunde ar fi fost ei, totul 

era în regulă. A întărit asta un Înţelept, cel mai bătrân, care, fiind cam într-o doagă, 

adică oarecum dus cu mintea, le-a zis că oamenii sunt duşi în pustie ca să fie puşi la 

încercare, de asta îi duce. Şi or să vină de-acolo întăriţi, mai de fier decât fierul, şi mai 

fertili decât toţi cei rămaşi la un loc, adică mai albi ca albul. Şi-o să facă la copii de-o 

să umple toată lumea cu ei. Numai aşa vor putea scăpa de grija împuţinării şi 

răspândirii lor în cele patru zări. Aşa citea şi înţelegea el în şi din carte, ce să-i faci!  

Dar au început să ajungă şi la ei veştile, că cică îi omorau acolo unde îi 

duceau, exact din cauza asta : ca numărul lor să scadă sub treisutepatruzecişitrei. Şi 

uite aşa au intrat într-un fel de panică. Ce aveau de făcut în situaţia asta? Ia să-ți văd 

părerea. Corect. S-au apucat să studieze din nou cartea lor sfântă, răspunsul trebuia să 

fie acolo, doar s-o recitească. Şi s-au apucat s-o citească. Din nou. 

Dar nemţii, când i-au văzut tot citind din cartea aia a lor şi mai şi 

bălăngănindu-se ciudat, uite aşa, exact cum fac eu acum,  cine ştie la ce s-au gândit? 

Probabil că şi-au zis că fac niscai vrăji de-ale lor. Şi au continuat să-i trimită cu 

vagoanele şi mai abitir. Nu mai pridideau să-i ducă, cică au împrumutat şi de la noi 

nişte vagoane din alea, dar asta-i altă poveste. Şi uite aşa se tot apropiau săracii de 

numărul ăla fatidic. Bieţii oameni, făceau recensământul, ţineau evidenţa strict, ca 

atunci când numărul treisutepatruzecişitrei se împlinea, numaidecât să plece care-

ncotro, aşa îşi interpretaseră ei cartea sfântă. 

Dintre Înţelepţi, rămăsese doar unul singur, unul mai tânăr. Avea nevastă şi o 

fetiţă care abia începuse să vorbească, ultimul copil născut între ei.   

Pesemne că nemţii aflaseră şi ei, de numărul lor magic, dar nu cred că ştiau 

cum să-l interpreteze. Într-o dimineaţă i-au scos pe toţi din sat pe un tăpşan şi s-au 

apucat să-i numere. Erau exact treisutepatruzecişitrei de suflete, atâţia mai rămăseseră. 

Apoi, l-au scos pe singurul Înţelept care mai rămăsese în faţa tuturor, iar 

căpitanul nemţilor i-a luat cartea din mână, a aruncat-o în ţărână şi l-a pus să aleagă : 
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ori calcă în picioare cartea şi o scuipă acolo, de faţă cu toţi, atunci deportările vor 

înceta imediat şi nimeni nu va mai avea de suferit, ori nu face asta şi deportările or să 

continue până la ultimul dintre ei. Îşi dădea, ca garanţie, cuvântul de ofiţer, şi jura pe 

crucea de fier pe care o purta pe piept, un simbol convingător pentru evrei, nu-i aşa? 

Iar dacă mai stă pe gânduri, toate femeile însărcinate vor fi împuşcate în burtă, tot 

acolo, în faţa lui. Apoi, ofiţerul dă ordin ca gravidele să fie aduse în faţă : se nimereşte 

să fie un număr de douăsprezece femei, câte una pentru fiecare lună a anului. Toate 

tinere, cu burţile mari; imaginează-ţi-le aşa, aliniate, şi priveşte-le din profil, ca să le 

vezi pântecele rotunjite, şi atunci să ai puterea de-a hotărî! Tu ce-ai fi făcut, domnule 

Toadre Andronache? Dar asta nu este destul : ofiţerul, văzându-l pe Înţelept că ezită, 

se răzgândeşte : e prea scump glonţul, îi zice el, de aceea femeile vor fi înţepate în 

pântece cu un cârlig ascuţit dacă nu calcă şi scuipă el cartea – pe carte! 

Cum stăm noi acum şi ne gândim, la un pahar de vin; mai vrei unul? aşa te 

vreau, hai noroc! Văd că a început să-ţi placă. Auzi : tu te-ai îmbătat vreodată? Dar să 

te îmbeţi aşa, să te târăşti de-a buşilea, să dai în gropi, să umbli pe şapte cărări! Nu? Îţi 

zic eu că sunt nenorociri mult mai mari, nenorociri din care nu scapi decât îmbătându-

te, ori prin care te scapi, cine să mai ştie ordinea! Hai noroc! Aşa zici tu : cartea e doar 

o carte şi atât!; fă-te frate cu dracu până treci puntea!; capul plecat sabia nu-l taie!, aşa 

zicem noi, ca români cu mintea noastră de-acum şi de-atunci, dar Înţeleptul a ales 

altceva : n-a putut să scuipe cartea! Voia, dar nu putea. Şi nu e vorba că n-avea cu ce; 

poate i se uscase omului gura, normal să fi fost aşa, de unde scuipat s-o scuipe?! Şi i-a 

dat ofiţerului altă soluţie : să fie el împuşcat sau împuns cu fierul. Dar mai înainte de 

asta, o să-i convingă pe ceilalţi, pe toţi, să calce cartea în picioare şi s-o scuipe ei! El 

nu poate s-o facă, nu pentru că n-ar vrea, ci pentru că nu poate în faţa oamenilor. Şi i-a 

mărturisit ofiţerului că nu trecuse mult timp, chiar astă-noapte i s-a întâmplat s-o facă, 

singur în camera lui fiind, a scuipat cartea exact pentru că nu-i oferea nicio soluţie 

pentru situaţia în care se aflau, aşadar poate s-o scuipe, şi chiar o scuipă, dar nu în faţa 

tuturor oamenilor, asta nu poate; să meargă undeva mai dosnic şi acolo o scuipă, nu-i 

problemă. Ofiţerul, aşa cum am zis, hrănindu-se din frica lui, n-a fost de acord. Şi 

femeile au fost înţepate în pântec cu un fier ascuţit, pe rând, dar nu înainte de a fi puse 

să scuipe cartea. Toate au scuipat-o, de frică sau cu ciudă, nu se poate şti, dar uite că 

au scuipat-o, şi nici nu mai are importanţă de ce, tot nu au scăpat. 
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În timpul ăsta, femeile strigau către nevasta Înţeleptului, ce altceva ar fi putut 

să facă?!, ziceau să fie zdrobite cu parul, că numai aşa credeau ele că nu puteau fi 

omorâte de tot. 

Imediat după ce s-a petrecut grozăvia asta, sufletele oamenilor, cu tot ce mai 

aveau ele pe pământ, au pornit în marea pribegie, ducându-se spre cele patru zări, 

împrăştiindu-se prin lume ca potârnichile. Iar acum, în zilele noastre, urmaşii lor, 

copiii şi nepoţii lor, se tot caută unul pe altul ca şi când şi-ar căuta propriile mădulare 

deschiolate, sau dezosate, din corpurile lor şi aruncate, uite aşa cum arunc eu acum 

paharul ăsta de vin, peste tot în jurul meu, de pomană, cum se face. Unii dintre ei sunt 

sigur că au ajuns şi pe aici, pe meleagurile noastre. Poate că a supravieţuit vreunul 

dintre flăcăii care au plecat de-aici şi s-a întors. Eu   n-am cum să fiu unul dintre ei, 

pentru că eram deja colea pe timpul războiului, poate tu eşti unul dintre ei, fiind 

născut după. Nu simţi aşa, ceva, de parcă ai fi fost împrăştiat în toată lumea? Nu?! 

Chiar nu simţi?! Înseamnă că nu eşti, ai scăpat. Hai noroc pe chestia asta! Noroc! 

Înţeleptului de care ţi-am povestit, tot citind după aceea în cartea pe care n-o 

scuipase şi n-o călcase în picioare, că n-a putut, ţi-am zis, i s-a părut că desluşeşte 

acolo un nou început. S-a dus la partizani, a luptat prin păduri şi munţi, împuşcând 

foarte mulţi nemţi, uite aşa : pac, pac! A trăit în felul ăsta, împuşcând în dreapta şi în 

stânga, până la sfârşitul războiului, când a ajuns în Polonia, unde a şi murit, săracul. 

Zic săracul pentru că soţia lui tocmai rămăsese grea. El tot credea că aşa împlineşte 

învăţăturile din cartea sfântă : făcând copii. Nevastă-sa, aşa gravidă cum era, şi cu o 

fetiţă de trei ani de mână, după ce i-a murit bărbatul, s-a dus în Italia, unde a născut un 

băieţel, acolo a născut. A stat în Italia patru ani, apoi a plecat în America, la tine în 

America, americanule ce eşti. 

Tristă poveste, nu? Tu m-ai pus s-o spun, ce să-ţi fac?! Poate am mai exagerat 

şi eu pe ici, pe colo, ca s-o fac mai interesantă, dar mitul să ştii că rămâne. Ştii, acum 

că ţi-am zis,   mi-am adus aminte de femeia pe care ai întâlnit-o aseară  : n-o fi şi ea 

din tagma asta? Poate îşi caută părţi din propriul corp cu presimţirea că aşa o să moară 

întreagă! Dar ce este cu cântecul ei, Mărie şi Mărioară, o fi vreo parolă, aşteaptă o 

reacţie de la cel căruia îi cântă aşa? Probabil că cine ştie să-i răspundă ori să 

reacţioneze la cântecul ei, face parte dintre urmaşii grupului  împrăştiat prin lume, eu 

aşa cred acum. 

Dar ce-i cu tine, Toadre, nu cumva te-ai îmbătat? Nu te mai poţi ţine pe 

picioare? Ei, uite că am trăit s-o văd şi pe asta : fostul meu elev, Toadre Andronache, e 
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beat criţă! De acum eşti şi tu în rândul lumii, beţivanule! Stai să-ţi aduc un ogheal, îl 

pun aici, jos, tragi un pui de somn şi-ţi revii. Unde să te duci în halul ăsta, te vede 

lumea că ieşi de la mine. Stai în pace! Oricum, până te trezeşti tu, mă duc să duc nişte 

dudău la animale, ia uite cum rag şi fac gălăgie, mă cheamă!” 

 

S-a trezit când soarele scăpăta spre asfinţit, ca un astru gata să se stingă. 

Dormise ca dus pe lumea cealaltă. Parcă cineva îi dilitase hard-disk-ul, fişiere întregi 

îi lipseau din memorie, degeaba tot încerca să le acceseze. Stătea aşa, într-o rână, 

nevenindu-i să creadă şi încercând să-şi revină. De câte zile doarme, îl întreabă pe 

profesor. De trei ore, îi răspunde el. Cum de trei ore!? Nu se poate de trei ore! Atunci 

de ce toate îi sunt aşa de departe? Stai în tihnă, îl linişteşte Ioan-Gheorghe, aşa se 

întâmplă când te îmbeţi ziua, vezi treburile lumii de sus, mâine o să coboare şi o să-şi 

revină la normal. Te doare capul? Nu mă doare, dar mă simt de parcă m-ar durea, 

adică mi-e greu. Păi, ceva trebuie să te doară, şi atunci capul te păcăleşte, prefăcându-

se, mai ia o gură de vin ca să te dregi. Nu mai beau în viaţa vieţilor mele, nimic nu 

mai beau. Plec acasă, mă duc să mă culc, până mâine o să dorm. Când o să fiu normal, 

nu? aşa ai zis! 

Dar înainte de-a pleca, stai să-ţi spun şi eu un banc, tot cu ţâţe : Cică doi 

programatori beau uischi într-un bar, nu vin, cum am băut noi. O blondă, pe acolo, cu 

ţâţele pe jumătate dezgolite, şi le tot scutura să se vadă. Iar unul dintre ei zice : o vezi 

pe blondă ce properties are? Da, zice amicul lui, i le-am testat aseară, sunt read-only. 

Profesorul râde. Toadre vrea să se asigure că înţeles. Nu, zice profesorul. Dar după 

cum ai zis, la sigur că ţâţele erau din celea siliconate. Aşa este, îi răspunde. Ai 

dreptate. Ce e şi cu silicoanele astea, exclamă în completare, ducând-se pe gânduri. 

Pleacă spre casă. Uliţa desfundată îl obligă să fie atent unde pune piciorul. Se 

străduieşte din răsputeri să meargă drept, cu toate că mai drept de-atâta nu se poate, de 

aceea mersul îi pare tare ţanţoş. Din zbor, porumbeii profesorului îl urmăresc. Se aud, 

cum fâlfâie, aripile lor. O bucurie inexplicabilă îi umple tot pieptul, înfiorându-l ca o 

răcoare. De ce, când ar trebui să fiu trist? Normal ar fi să nu fie bucuros, atunci de ce 

e?! Cu toate că n-are cine să-l vadă, îşi aranjează părul ca şi când l-ar vedea cineva. 

Trebuie să arăt bine, să nu creadă lumea că am băut ziua în amiaza-mare. 

Iese din uliţă şi dă în şoseaua cea mare. O baracă metalică, urâtă, staţia de 

autobuz; trece pe lângă ea. Un miros de rugină încinsă îl ajunge călărind pe ceva cald. 

Din fericire, după trei paşi, un iz de urzică-moartă alungă sudoarea fierului; şi-l trage 
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în plămâni, care i se înverzesc cum sunt urzicile. Colbul de pe jos, revoluţionar, 

strigând în franceză : égalité; apoi porneşte o revoltă şi se ridică în aer. N-ar vrea să-l 

respire, dar nu are cum altfel. De-ar avea şi el nişte nări care să se închidă, le-ar 

închide, aşa că-şi ţine respiraţia cât poate, şi nu poate mult. Doamne, cât praf, se 

minunează el. Şi ce fin e, ca o pulbere de stele, cum zicea Blaga, acela! 

Şi când ridică privirea din pământ, o vede pe podul de lemn, rezemată de capra 

podului, de parcă numai pe el l-ar aştepta, cu toate că nu. Cu părul negru, lung de tot, 

până mai jos de mijloc, îmbrăcată într-o fustă colorată, lungă la rândul ei până în 

pământ. Slabă şi mică de statură, parcă-i un copil. Măcar de nu i s-ar împletici limba 

în gură când o să-i dea bună ziua! Pentru că trebuie să-i dea, n-are cum să nu-i dea, 

cum să treacă pe lângă cineva, aşa, fără să zică ceva, cel puţin s-o întrebe ce face, dacă 

nu bună ziua! Şi prinde a zice bună ziua în gând, făcând exerciţii de dicţie. Dar n-

apucă să spună nimic. De la ceva depărtare, doar ce el pusese piciorul pe pod, că 

femeia îi aţine calea şi-l întreabă dacă n-ar vrea să-i cânte ceva. Cum să facă, s-o 

refuze?! Normal că nu se poate, şi-i răspunde că, da! Iar ea, înainte de a-şi drege 

vocea, îi spune că o să-i cânte exact ca la „Cântarea României”, adică foarte frumos. 

Şi începe : Foaie verde sălcioară, Mărie şi Mărioară, ia un par de mă omoară!    Într-

adevăr, o voce frumoasă, îi spune Toadre, şi sincer. Apoi se uită în toate părţile să 

vadă dacă nu-i vede cineva. Iar fiorul acela de bucurie din piept, pe care-l simţise mai 

devreme, îl îndeamnă la dans. Parul să fie de plop, să nu mă omori de tot! Şi se apucă 

Toadre Andronache să schiţeze nişte paşi de joc, lovind de câteva ori scândura groasă 

a podului de lemn cu talpa piciorului. 

Şi atunci, deodată, femeia se opreşte din cântat. Dar nu-i un cântec de gioc, îi 

cântec de ascultare, zice ea cu mare dezamăgire în glas, şi parcă ar da să plângă. Da? 

întreabă Toadre, n-am ştiut! Apucă să-i vadă ochii albaşti înroşiţi nefiresc, tunsă şi 

machiată corect, poate un pic prea tare. Da, îi confirmă femeia, apoi trece pe lângă el 

şi se duce, şi pleacă. Preţ de câţiva paşi stă şi se uită după ea. O boare de vânt îi lipeşte 

fusta de corp, desenându-i formele de femeie. E frumoasă, constată Toadre, păcat că e 

nebună! Altfel, cine ştie, poate că aş fi vrut să-i văd şi sânii. Dar ce am, se miră Toadre 

Andronache, o fi de la vin, mai mult ca sigur că de la vin mi se trage. 
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4) Tulburarea liniştii 

Câtă linişte şi ce pace, aici timpul nu parcă, ci chiar stă în loc, îşi zice Toadre, 

întins la umbra unui măr, pe-o cuvertură veche, ţesută în casă. Nu se mai face aşa ceva 

acum, poate că ar trebui s-o păstrez. O netezeşte. Şi să stai aşa fără să te gândeşti, 

adică să nu te gândeşti la nimic; nu tu să judeci; nu tu să încerci interpretări şi 

evaluări; doar ceea ce te înconjoară să te judece pe tine; de aia filosofau grecii, pentru 

că leneveau uite aşa, exact ca mine. Nu tu telefon, nu tu televizor, nu tu nimic, oare 

cât se poate sta la modul ăsta? Dar cât se poate rezista fără confortul şi facilităţile 

lucrurilor moderne, asta e problema, că uite, trebuie să mănânc ceva, şi ce să înfulec 

aşa de repede? n-ai de unde comanda o pizza, ceva, măcar nişte chinesse food, m-aş 

mulţumi şi cu atât.  

Şi uite aşa, dintr-o dată, cade un măr din pom, un pic mai încolo. Ia uite, se 

miră el de-adevăratelea, a picat un măr din copac, şi se întinde să-l ia; ca să ajungă 

până la el, întinzându-se ca după un somn. Putea să-mi cadă în cap. Păcat că nu-i o 

pară, că aş fi păţit exact ca ceala din zicala cu para mălăiaţă în gura lui nătăfleaţă. 

Obişnuit cu fructe din acelea mari şi perfecte, pe care le tot cumpăra de la 

supermarket, îl cercetează curios pe aceasta : mic şi viermănos. Ce dor îmi era de unul 

ca el, oare de ce?! Şi îl şterge de praf pe partea opusă găurii de vierme, frecându-l un 

pic de tricoul cu care este îmbrăcat, şi muşcă o dată din el. I se încleştează maxilarul 

imediat ce începe să mestece : doamne, ce acru, e plin de vitamine! Muşcătura asta 

face cât un kilogram de mere de la market, continuă el să  plescăie fără nicio jenă 

strâmbându-se de la strepezeala dată de aromele mărului. Aruncă apoi restul la găinile 

care prind imediat a se certa pe ele, alergându-se cu cârâieli ascuţite. Câinele, legat în 

lanţ ceva mai departe, demult îi urmăreşte cu mare interes orice mişcare şi acum se 

smuceşte în lanţ lătrând mieros. Ştie că mănâncă mere, de aceea culege unul mai 

vechi de pe jos şi i-l aruncă. Căţelul îl prinde din zbor, îl sfărâmă în dinţii lui 

puternici, apoi îl lasă, bucăţele, jos, lingându-se pe bot,  şi-l mănâncă bucată cu 

bucată, încet, nedezlipindu-şi ochii de la el. Data viitoare când mă duc la oraş o să-i 

aduc un sac întreg de boabe pentru căţei şi o să i-l dau pe tot să se sature, îşi promite 

Toadre. 

Mi-e foame, ia să-mi prepar o omletă, de mult nu mi-am mai făcut singur ceva 

de mâncare, eu cu mâna mea, şi se îndreaptă spre coştereaţă, nemaiaşteptându-şi 

mama, plecată cu ceva treburi prin sat. În cuibar, patru ouă, ia doar trei, pe unul îl lasă 

cuibar găinilor, cum ştie că se face. Intrând în bucătăria de vară, îşi aminteşte ce-i 
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spunea mama, că nu e bine să mănânci ouăle prea proaspete, luate direct din cuibar, şi 

caută altele mai vechi. Le găseşte într-o oală de lut mai mare în care se pune, de 

obicei, laptele la prins. Ia de acolo patru ouă vechi şi le lasă pe cele trei proaspete. Un 

aragaz antic, cu trei ochiuri. Aprinde un băţ de chibrit, învârte butonul cu atenţie, 

apropie încet băţul şi gazul explodează într-o flacără albastră. Bine măcar că are 

butelie. Sparge ouăle într-un vas de lut, din acelea care se dau de pomană, apoi le bate 

cu o furculiţă. Ce ouă, parcă sunt colorate cu vopsea galbenă, aşa de galbene sunt, se 

minunează el, amintindu-şi de celelalte incolore şi fără gust. Negăsind ulei, le toarnă 

direct în tigaia încinsă, dar nu înainte de a adăuga sare şi ceva piper. Îi place piperat.  

S-a obişnuit aşa pentru că mâncărurilor gătite din legumele de la oraş, neavând gust, a 

trebuit să le dea unul. Nu după mult timp, odată prinde omleta a se umfla, să dea pe-

afară, nu alta. O întoarce pe partea cealaltă ca pe-o clătită, aruncând-o în aer. 

Pregăteşte o farfurie întinsă, o mai întoarce o dată şi omleta e gata. Se apucă să 

mănânce, afară, în ogradă, cu faruria pe genunchi, aşezat pe un scăunel cu trei 

picioare. Nu poate s-o mănânce toată, deşi, de regulă, omleta lui e compusă din patru 

ouă, probabil că astea sunt mai săţioase, pune el verdictul, doar îi era tare foame. 

Se gândeşte să facă ceva, puţină mişcare, ce să facă? Adică să muncească, să-

şi găsească o treabă, şi se tot învârte pe lângă casă, căutând. Poate să măture prin 

curte, dar o să facă praf. Ar putea să stropească puţin cu apă, şi se duce să scoată din 

fântână. Lasă găleata de tablă să atârne în lanţ şi învârte coarba în sens invers până ce 

aceasta atinge luciul apei care abia se zăreşte. Vede doar cum face cercuri, iar când 

căldarea se scufundă şi întinde lanţul atunci, ştie că trebuie să învârte coarba ca să 

înfăşoare lanţul pe butuc. Când ajunge sus, potriveşte căldarea pe colacul fântânii şi 

toarnă în una mai mică de plastic. Ţinând-o cu o mână, cu cealaltă agită apa şi 

stropeşte pe jos. Un miros de ploaie umple tot aerul, un iz ameţitor îl copleşeşte. 

Caută mătura de măturat în curte, unde o fi?! O găseşte în locul unde stă vaca noaptea. 

Se apucă să măture încet, insistând. Nu trece mult şi în palmă îi apare o usturime, o 

băşicuţă mică prinde a se transforma într-una mai mare. Când apasă cu un deget pe ea, 

nu mai ustură aşa de tare şi de aceea apasă. Câtă sensibilitate am pus pe mâinile mele, 

îşi spune el cercetându-se în palmă. Şi imediat îi trece prin minte ce se zice : dacă te 

uiţi la mâini, ceva rău se va întâmpla. Superstiţii, dar de ce şi-a adus aminte tocmai 

acum?! Poate că ar fi trebuit să folosească nişte mănuşi, dar de unde, aici, aşa ceva? 

Nu ştie ce să facă, să continue sau nu, nu cumva să i se agraveze, şi nu-i dă prin minte 

să caute nişte cârpe cu care să-şi înfăşoare mâinile, să şi le protejeze. Termină totuşi 
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de măturat, adunând la un loc, într-o grămadă respectabilă, resturile vegetale. Dar nu 

mai are chef să ia gunoiul şi să-l care unde trebuie, îl lasă acolo şi se duce înapoi sub 

măr, tolănindu-se obosit. Palmele îl cam ustură. Închide ochii şi ascultă liniştea care-l 

înconjoară. De aceea nu vede că o găină prinde a scormoni cu ghearele, cum fac ele 

de regulă. Cuprinsă de entuziasm, împrăştie grămada de gunoi pe care se căznise atâta 

s-o adune. O vede când era prea târziu. În prima clipă s-a înfuriat şi-a căutat pe jos un 

bulgăre cu care să arunce în ea, dar, negăsind altceva, azvârle cu un măr stricat, iar 

găina, interpretează gestul ca pe un dar nesperat şi prinde a-l ciuguli curioasă, 

mulţumind pe limba ei, câr-câr! Şi atunci îl cuprinde o stare de veselie maximă, se 

pune pe râs fără nicio reţinere, până la lacrimi, ca un isteric, de nu se mai poate opri. 

După mai multe clipe, se opreşte : i s-a părut că a auzit soneria unui telefon. De unde 

telefon, nu există aşa ceva aici, nici măcar unul mobil, pentru că nu este semnal în 

zona asta. Şi-a amintit că, în America, pe la începuturi, în fiecare dimineaţă, fix la ora 

cinci fără un sfert, i se părea că-i sună telefonul. Şi nu visa, nu era un vis! Se trezea 

brusc, sărea din pat şi se uita să vadă cine l-a apelat, dar nu apărea nici un miss call 

alert pe display-ul telefonului. Aşa o dată, de două ori, aşa de mai multe ori. A început 

să se îngrijoreze, să nu fie cumva bolnav, să aibă vedenii. Dar când i-a spus lui Cleopa 

Tudorel, acesta l-a liniştit : chestia asta li se întâmplă multora, n-o să-l ţină nici pe el 

prea mult. Într-adevăr, nu l-a ţinut, numai că el s-a folosit de un tertip : i-a setat 

telefonul să sune la ora respectivă. Şi aşa s-a rezolvat problema. Sper să nu mă apuce 

şi aici din nou, să mi se pară că sună telefonul, gândeşte Toadre Andronache, dar nu 

foarte îngrijorat, ba chiar deloc alarmat. 

Soarele străluceşte foarte tare, dar nu-i simte puterea, pentru că o boare de vânt 

răcoreşte aerul. Asta dacă nu stai direct expus razelor lui, pentru că atunci îţi încinge 

pielea, o arde. Exact asta i se întâmplă, stând cu picioarele în soare. Nu şi-a dat seama 

şi pielea i s-a înroşit foarte tare, începe să-l jeneze un pic. Se trage cu ele mai la 

umbră, dar pare-se că este prea târziu şi nu are nimic cu ce să se dea. Îşi aminteşte ce 

anume folosea când era la mare : iaurt! Ştie că mamă-sa face lapte acru şi speră să fie 

bun şi el.  

Nu se îndură să se ridice, o stare de tihnă pe care n-o mai simţise de ani buni, 

poate că niciodată n-a mai trăit asemenea clipă de linişte supremă. Parcă timpul s-a 

oprit în loc, nicio angoasă nu-l mai bântuie. Ar putea să stea aşa luni întregi, să se 

izoleze aici, să uite vânzoleala lumii şi toate cele pentru care aleargă şi care-i fac 

nefericiţi pe oameni, în cele din urmă, oricât de multe şi de mult ar acumula. Ce-i 
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trebuie omului pentru a fi fericit? Puţin, de foarte puţine lucruri are el nevoie, doar că 

alţii, cărora nu le mai ajung bogăţiile şi vor mult, şi mai mult, tot creează noi şi noi 

închipuite nevoi numai din dorinţa de a le vinde neapărat ceva, un iluzoriu remediu, 

un impus antidot. De exemplu, satisfacţia pe care o încercase profesorul de pe urma 

porumbelului care s-a întors primul de la Praga echivalează cu aceea pe care o are 

Laszlo, când îşi contemplă casa în care locuieşte, numai că primul poate renunţa uşor 

la porumbel, pe când pentru Laszlo, dacă i s-ar întâmpla să se mute în alta, ar echivala 

cu o dramă.   

Frumos e aici, îşi spune el încercând să alunge unele gânduri tipic 

antimondializare, aşa că pot înţelege ce anume mă opreşte să nu mă stabilesc în acest 

loc : în locul unde bunicii şi toţi ceilalţi ai mei odihnesc de veci, mormintele lor sunt 

mai încolo. Indiferent de ceea ce vrea Sofica, dacă îi convine sau nu, pentru că, dacă 

mă iubeşte şi ţine la familie, mă poate urma, exact aşa cum stă scris şi în Biblie : 

femeia îşi urmează bărbatul! Cu banii pe care-i avem putem face ceva aici, să 

producem ceva, de exemplu, cereale pentru micul dejun, batoane slab proteice pentru 

cei care vor să slăbească, aşa ceva se poate exporta chiar şi America, şi cu mare 

succes, şi câte şi mai câte nu se pot face exact aici, de ce trebuie să pleci în lumea 

largă când te poţi duce acolo doar în vacanţă!  

Toadre îşi tot face calcule în minte, numai că se întristează brusc : Sofica n-ar 

accepta niciodată să trăiască aici, indiferent de planurile şi de promisiunile pe care i 

le-ar putea face, oricât de realizabile ar fi ele, ea n-ar accepta niciodată să trăiască aici. 

Oare acesta să fie preţul pe care trebuie să-l plătească? S-o zidească pe Sofica, adică 

s-o sacrifice pentru o treabă ca asta? Oare se merită!? Dar nu asta este întrebarea 

corectă, ci : oare ar putea el s-o zidească!? Nu, sigur că nu se poate! Nu poate clădi 

fericirea lui pe nefericirea altora, de exemplu, şi pe cea a fiului lor, Călin. N-ar putea 

suporta. Nu-l poate zidi şi pe el, indiferent dacă mai e sau nu mai este în pântecele 

mamei lui. De aceea legenda nu poate fi adevărată, pentru că poţi sacrifica un singur 

om, doi deodată – asta nu se poate! Meşterul Manole ori a minţit, ori era un barbar ce 

nu  merită să mai fie pomenit!  

 În liniştea asta, orice zgomot se aude de foarte departe, iar unul de 

autovehicul, de motor, intrigă cu atât mai tare. Dinspre  drumul principal, o maşină de 

teren coboară încet. Nu are unde să se ducă în altă parte decât la el, pentru că drumul 

nu duce nicăieri altundeva. E de-a locului, asta după numărul de înmatriculare. Dar o 

maşină aşa de scumpă ca asta este cam nefiresc să se afle aici, poate că e prima dată în 
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istoria locului când se întâmplă să apară una de acest fel. I se pare cunoscută inscripţia 

de pe portieră, dar nu-şi aminteşte, în clipa de faţă, cărei firme îi aparţine modelul. În 

ea vede doi bărbaţi, care cercetează de la distanţă casa, semn că tocmai aici vor să 

ajungă. Toadre Andronache vine mai aproape şi scoate capul peste gard ca să fie 

văzut. Maşina opreşte, motorul încetează să mai bulverseze ambientul şi deodată 

liniştea de mai înainte revine şi mai pregnantă, dar nu apăsătoare. Găina, cea care 

adineauri împrăştiase gunoiul, cotcodăceşte speriată, iar câinele latră fioros şi muşcă 

lanţul. Bărbaţii coboară, îşi întind mădularele, privesc de jur împrejur parcă n-ar mai 

fi văzut aşa ceva, apoi, într-un final, unul dintre ei, cel din dreapta şoferului, vorbeşte. 

― Hai, noroc! Căutăm şi noi pe cineva, pe numele lui Toadre Andronache, ştii 

ceva de el? 

Abia acum, din poziţia în care se află maşina, poate vedea sigla înscrisă pe 

portieră, citeşte : Hotel „Cantemir” Huşi! Şi se miră, de ce naiba îl caută ăştia de la 

hotel?! E cel mai luxos hotel din Huşi, dacă nu cumva singurul. 

― Păi, eu sunt! 

― A, dumneavoastră sunteţi, avem un mesaj de la cineva din America, scrie 

pe plic, nu de alta, aşa e scris aici! 

Toadre remarcă schimbarea bruscă de atitudine a celui cu care vorbeşte şi 

gândeşte că precis e ceva foarte important, şi tresare. S-o fi întâmplat ceva rău? Odată 

i se răceşte inima, nu îndrăzneşte să întrebe, ezită un moment.  

― Dar ce s-a întâmplat?  

― Am un plic pentru Toadre Andronache, poftiţi. 

― Nu înţeleg de unde plic, cum a ajuns la hotel, văd că de la Hotelul 

„Cantemir” sunteţi. Ce legătură am eu cu hotelul ăsta? 

― E simplu, cineva din America a sunat la noi şi a lăsat mesajul ăsta din plic, 

unul de la hotel l-a notat; persoana respectivă a plătit cu cardul serviciul pe care-l 

facem noi acum. Ştiţi, în toate satele din jurul Huşului, oamenii nu au telefoane, nu 

există Internet, iar noi avem un astfel de serviciu. De regulă oamenii trimit la noi bani. 

Tot tineretul plecat la muncă în străinătate trimite bani părinţilor, altfel s-ar muri de 

foame. Nu prea mai vezi oameni tineri, constată el uitându-se în jur de parcă s-ar 

aştepta să vadă, şi nu vede, o droaie de oameni tineri stând la taclale.  

― Serios?! Şi cât costă un serviciu ca ăsta? 

― Sumă fixă. Pentru că nimeni n-a trimis vreodată mai mult de două, trei sute. 

Vă rog să semnaţi aici, dar îmi trebuie un buletin, ceva, trebuie scrisă o serie. 
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― Buletin? N-am aşa ceva, paşaportul nu e bun? 

― Păi tot o serie este, e bun, sigur că e bun! 

Şi se duce să-l aducă. Şi-l aduce. I-l dă. Bărbatul notează seria încet, 

meticulos. 

― Auziţi, dar o casă de vânzare pe-aici nu ştiţi? 

― Eu abia am venit, nu stau aici, nu ştiu, dar or fi; sigur că sunt case de 

vânzare. 

― Serios că mi-aş lua o casă pe-aici, uite ce zonă, dom’le, exact ca-n rai. 

Cercetează împrejurimile, uitându-se roată, trage aer în piept înălţând capul 

înspre zări. După aceea începe să facă nişte mişcări de gimnastică, ducându-şi mâinile 

sus-jos, lateral, şi respirând sacadat; mai face şi două, trei genuflexiuni. 

― Măcar aş veni să mă antrenez aici, dacă nu să stau efectiv. Dom’le, se simte 

ozonul din aer, e ceva colosal şi nemaipomenit. Dacă aş avea bani, aş face o bază de 

atrenament, dar de unde atâţia bani; e vorba de bani mulţi. Poate câştig la loto şi fac 

asta. 

Şi lui Toadre Andronache îi sclipeşte mintea, dar tace : uite că şi aşa ceva aş 

putea să dezvolt pe locul ăsta, ideea acestui tip este foarte bună. Aş putea face 

contracte cu unele cluburi sportive, aş aduce şi din străinătate să se antreneze aici. Fac 

şi un puţ de mare adâncime, exact cum văzuse el în America, să scoată apă pură de la 

patru sute de metri; piscină, bazin de înot, copii care să se antreneze pe perioada de 

vară. Mulţi părinţi vor să le crească copiii mai înalţi şi mai supli, iar înotul exact asta 

face, a văzut el un film pe tema asta. Poate coopta şi o bancă, pentru că aşa se 

procedează afară : dacă nu te bagi dator, nu rezolvi nimic. Banca este interesată să-şi 

recupereze banii, plus dobânzile, şi atunci supravegheză proiectul, făcându-l practic  

fezabil. 

Dus aşa pe aceste gânduri, nu-i mai aude pe cei doi cum discută în continuare 

despre frumuseţea locului, îi aude, dar ca de foarte departe. Doar atunci când deschid 

portierele maşinii ca să se urce să plece, realizează că i-au adus plicul, pentru asta  

veniseră la el, şi se apucă să-l desfacă.  

Un fel de telegramă, dacă aşa ceva poate fi numit telegramă, de la Sofica, cum 

prevăzuse. Câteva rânduri, nu mai multe. Isteaţă femeie, cum s-a gândit ea să 

procedeze aşa : să sune la singurul hotel care apare cu site pe Internet şi să îi trimită 

mesajul prin ei. Prima dată, ochii îi fug peste cuvinte încercând să înţeleagă într-o 
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clipă despre ce e vorba, care-i graba, dar apoi, înţelegând că nu-i nicio nenorocire, îl 

citeşte cuvânt cu cuvânt. 

„Te rog să suni imediat la Bucureşti la dl. Felix. A vorbit Tudorel cu el şi s-a 

ivit o ocazie mare. Nu te mai ascunde în locul ăla, că nu poţi rezolva nimic. Sună-l şi 

după aceea caută să îţi cumperi un telefon ca să te pot suna şi eu. Cu drag, Sofica!!!” 

Îl citeşte şi nu poate să nu constate, înmuindu-se : probabil că i-a dictat cu 

mult patos din moment ce acela care a notat a pus de la el cele trei semne de 

exclamare, l-o fi impresionat  vocea ei. Aşadar acesta este răspunsul la toate 

frământările mele. Domnule, nu e ceva paranormal în treaba asta?! E ca în filmele 

alea psihotronice sau psihologice, cum le-o zice, adică eu mă dădeam de ceasul morţii 

aici, şi făceam planuri, mă gândeam cum să o conving să facem ceva în locul ăsta, şi 

când colo, vine răspunsul ei, uite aşa, ca la o comandă. Auzi colo, cică eu mă ascund 

aici! Oare asta vreau, să mă ascund?! Mai ştii! Poate că are dreptate. Chiar are 

dreptate. Aici e ca şi când te-ai izola de lume, ai fugi de viaţa reală care-ţi provoacă 

angoasă şi te retragi în acest loc aşa cum te retragi într-un vis, în ceva ireal, într-o 

utopie, o lume construită de şi din fricile tale. Şi nu te poţi retrage decât ca unul care 

capitulează. Pentru că de-aia te naşti, ca să suferi, iar suferinţa asta trebuie dedicată 

cuiva, altfel nu poţi trece peste ea; trebuie asumată – aşa trebuie! Şi să nu-ţi pui prea 

multe întrebări, întrebările te ucid, te pulverizează, te atomizează! Nici ciobanul din 

Mioriţa nu-şi punea întrebări. Iar noi vrem nu vrem, credem sau nu credem, suntem de 

acord sau nu, trăim la fel cum se zice în baladele astea, ele fiind faptele exemplare. 

Deci asta e lumea pe care trebuie s-o înfrunt, altfel mă va ataca ea pe mine, năvală. 

Trebuie să-l sun pe Felix, o să-l sun, la naiba cu visele mele! Nu poţi trăi în lume ca 

într-un vis, nu te poţi ascunde! Poţi doar indica ce să-ţi pună la cap, un fluieraş de soc, 

ca în baladă, şi unde să fim îngropaţi. Acesta este dreptul ce-l avem, tot ceea ce ne 

este permis! Restul nu se pune şi nu contează.   

Şi cată să se îmbrace de ducă. Nu poate ieşi prin sat în pantaloni scurţi, ca un 

copil, el, un om mare. Singurul telefon ştie că e la dispensarul medical, cam la doi 

kilometri distanţă. Încet, încet, îmbrăcându-se, îl cuprinde şi o mare curiozitate : 

despre ce ocazie o fi vorba? Auzi aici, cică s-a ivit o mare ocazie! 
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Capitolul VIII 

 

 

 

 

1) Femeia în biserică 

Un bătrân îi atrage atenţia. Îl vede în oglinda retrovizoare, pe dreapta. Merge 

foarte, dar foarte încet. Nu-l vede decât de la brâu în sus şi, cu cât se apropie, creşte. 

De aceea îşi mută privirea, din oglindă, pe geamul maşinii, spre el. Curat îmbrăcat, 

îngrijit, pedant, probabil că la viaţa lui a fusese maistru strungar ori contabil. Poate 

frizer? Pantaloni bleumarin, de stofă, impecabil călcaţi, la dungă, palton negru, 

descheiat, un pulover de lână croşetat de mână, cămaşă albastră, apretată, cu guler 

înalt. În picioare, o pereche de ghete moderne, dar ieftine, ce se vând prin la Bucur-

Obor. Merge încet pentru că e beteag de un picior, abia şi-l târâie. Într-o mână, o 

sacoşă mare din hârtie, pătrăţoasă, pe care este aplicată o reclamă de la adidas. Cu 

cealaltă duce, ţine, se sprijină, pentru a se ajuta la mers, un baston din lemn lustruit pe 

care se vede lipit, încolăcindu-se ca un şarpe pe toată lungimea lui, un scoci alb, mai 

gros, pare a fi o bandă izolatoare din aceea folosită în electrică. Ca şi când ar spune : 

Uitaţi-vă la mine, sunt ca şi un orb, de-abia merg, abia mă mişc, nu pot mai repede 

oricât aş vrea. Aş fi putut să fac rost de un baston alb de tot, de orb adevărat, dar nu 

vreau să păcălesc pe nimeni! 

Poartă o pălărie proaspăt periată pe cap. Tuns de curând, tâmplele şi ceafa, 

plus părul alb ca o perie îi pun în evidenţă  pielea rozalie, sănătoasă. Toadre 

Andronache nu-şi face probleme că bătrânul ar putea vedea prin geam că îl studiază 

indecent, asta pentru că, unu, gemurile maşinii sunt fumurii,  doi, atât de concentrat 

este bătrânul pe neputinţa sa încât nu-i mai arde să se uite prin geamurile maşinilor 

parcate ca să vadă dacă e cineva înăuntru. La zece metri mai în faţă, o trecere de 

pietoni semnalizată, dar nemarcată cu „zebră”. Bătrânul se postează în dreptul ei, 

aşteaptă un minut, două, flutură din baston ca şi când s-ar angaja într-o luptă şi 

porneşte şontorog în traversarea străzii, încet dar regulamentar. Se formează coloane 

de autovehicule, mai întâi pe un sens, apoi pe cel opus, dar nimeni nu se supără. Pe 

partea cealaltă a străzii bătrânul se opreşte ca să-şi tragă sufletul şi priveşte înapoi 

peste drum ca şi când ar fi trecut o apă adâncă. Nu i se citeşte nimic pe chip, contrar 
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aşteptărilor. Apoi se îndreaptă către un tomberon de gunoi aflat la zece metri mai 

încolo. O pubelă din aceea mai mare. Se echilibrează pe picioare şi-i dă capacul la o 

parte. Cu bastonul,  scotoceşte răscolind. I se pare că vede ceva interesant şi se 

concentrează, ridicându-se pe vârfuri să vadă mai bine. Bagă bastonul, se întinde ca să 

ajungă, împunge cu el de câteva ori, cum ar face cu o suliţă, apoi îl scoate. În vârful 

lui, o pâine aproape întreagă. O trage repede şi-o vâră în punga adidas de hârtie. Se 

mai uită un minut înăuntru, apoi trage capacul tomberonului la loc şi pleacă şontâc-

şontâc. 

Face drumul îndărăt, pe trecerea de pietoni, aceeaşi. Coloane de maşini se 

adună, din dreapta sau din stânga lui. Nimeni nu se supără, nimeni nu claxonează. 

Bătrânul agită degeaba bastonul ca pe o sabie; ori ca pe un steag alb? Venind din faţă, 

de data asta, Toadre Andronache îi vede privirea. Ar fi putut să facă prinsoare că e una 

albastră. Şi umedă, plutind pe deasupra lucrurilor în detaşare totală. Sau în absenţă. 

În dreptul maşinii în care se află Toadre Andronache, se opreşte răsuflând 

adânc, caută în sacoşă, scoate pâinea, o cercetează răsucind-o pe toate părţile, apoi o 

bagă la loc. O pâine normală din care cineva a rupt un sfert ca să-şi facă probabil un 

sandviş. Îl vede din nou în oglinda retrovizoare, îndepărtându-se. Mai întâi ceafa tunsă 

scurt, umerii largi, bustul solid şi drept. Din spate n-ai zice că-i aşa de bătrân. 

Toadre ezită, nu ştie cum să-i fie : milă sau frică! La început, o mie de ace l-au 

înţepat în plămâni. A alungat repede sentimentul, că-l ştia. Apoi, toate i s-au părut 

inutile şi din asta îi vine din ce în ce mai greu să se scoată. Pentru că, indiferent ce-ar 

face şi cum s-ar comporta, ştie, cu siguranţă, că posibilităţile de-a fi el, în viitor, în 

locul bătrânului rămân latente. Ştie sigur că şi cel care tocmai trecuse, din atelierul lui 

de maistru sau din salonul lui de frizer, văzuse pe cineva căutând într-un coş de gunoi 

şi îi plânsese de milă, exact cum  face el acum.  

Ce sentiment omenesc l-a ţintuit în scaunul maşinii şi l-a silit să nu deschidă 

geamul din buton, ca să-i dea o bancnotă de hârtie cu care să-şi cumpere o pâine 

adevărată?! Poate că l-ar fi jignit? Câteodată e mai demn să cauţi în gunoi decât să 

cerşeşti? Să ţi se dea de pomană? Cu siguranţă că, dacă ar fi întins mâna, ar fi primit 

mult mai mult decât o pâine! De ce n-o face, de ce n-a făcut-o?! 

În prelungirea trecerii de pietoni, dincolo de trotuar, în faţa unui magazin, doi 

muncitori de la salubritate, dotaţi cu mături şi veste pe care scrie Rosal, mătură. Iese 

cineva şi le întinde, pe rând, câte un pachet de ţigări. Toadre Andronache vede feţele 

celor doi mulţumite. Schimbă câteva vorbe, apoi intră omul înapoi în magazin, de 
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unde se întoarce cu două cutii de bere. Bere pe frigul ăsta, se miră Toadre 

Andronache! Cei doi desfac cutiile care pocnesc sec, sorb câte o înghiţitură, le lasă 

apoi jos lângă zid şi continuă să măture cu mai multă însufleţire, reîncărcaţi. Asta îl 

ajută pe Toadre Andronache să uite. 

Se uită la ceasul afişat pe displayul cu cristale lichide al radioului din maşină. 

E prea devreme, nu vrea să fie printre primii la biserică. Altfel, o să se uite ciudat la el 

femeile care îngrijesc pe acolo. Amabile şi cu înţelegere, zâmbindu-i cu afecţiune, de 

parcă ar şti ele că trece printr-o perioadă grea, că are o problemă personală mai mult 

sau mai puţin gravă, doar de asta vine la biserică – un bărbat tânăr ca el! Este ora 9.30 

şi slujba începe la 10. O să mai aştepte puţin. 

Trei sau patru luni, nu mai ştie sigur, de când vine la biserică. Nu îşi aminteşte 

cum   i-a fost când a venit prima oară. Se consideră prea echilibrat şi cerebral ca să 

creadă că dintr-o criză, de orice fel ar fi ea. Poate că a venit să aprindă o lumânare 

pentru tatăl lui, doar din cauza asta se întorsese din America. Cert este că de luni de 

zile n-a lipsit în nicio duminică de la biserică. Îi dă dreptate lui Marian Munteanu, 

liderul studenţilor şi al Pieţei Universităţii din anii '90, care, într-o emisiune la 

televizor, a spus că nu are nimeni dreptul să vorbească despre biserică dacă nu a 

participat la toate slujbele, oficiate în toate ocaziile, timp de trei ani. Nici acum nu 

înţelege mare lucru, dar, la început, nu pricepea nici măcar atât! Ceremonialul în sine i 

se părea de o plictiseală exasperantă. Cântările din care nu desluşea mai nimic parcă 

sfidau trecerea timpului : la ce să folosească cele câteva minute pe care le pierzi ca să 

spui, să cânţi doar două versuri?! Şi dacă nu s-ar citi din Evanghelie pe acea melodie 

care distorsionează, poate că s-ar înţelege mai bine mesajul lui Iisus. La început a 

trebuit să facă eforturi mari ca să poată rămâne până la capăt! 

Toadre Andronache se întorsese din America de mai bine de şase luni. De 

acolo unde tot ce se poate scurta se scurtează, se ştie. Până şi vorbele, chiar în 

detrimentul gramaticii, dacă pentru a le rosti se pierde mai puţin timp. Iar aici, în 

România, i se par insuportabile încetineala cu care se petrec toate, ca şi apetitul 

oamenilor pentru vorba lungă şi meşteşugită. Îşi spune că e doar o chestiune de 

readaptare, de ritm, de putere de a avea răbdare, de a asculta liniştit, străduindu-se să 

înţeleagă ce se petrece, să pătrundă semnificaţiile fiecărui gest şi ale fiecărei vorbe, în 

parte, treptat, pe etape. Se gândeşte că pe Dumnezeu nu-L poţi sluji vorbind ca la 

cârciumă şi precipitându-te. Dar erau duminici când slujba se termina mult după ora 

unu, aşa cum, în altele, când urma o nuntă sau un botez, mult mai devreme, fără  să 
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simtă că preotul s-ar fi grăbit sau că ar fi sărit peste unele părţi. Asta îl punea pe 

gânduri, îl făcea să mediteze la abilitatea preotului de a comprima sau dilata timpul, 

exact cum îi povestea prietenul lui, Cleopa Tudorel, el zicea că asta se poate, că unii 

pot. 

În timpul slujbei de duminică sunt câteva părţi care se ascultă în genunchi, de 

exemplu, rugăciunea, Tatăl Nostrul. El nu ştia cum să stea, punea doar un genunchi 

jos şi se sprijinea în celălalt. I s-a întâmplat ca, o dată, o bătrână din spatele lui să-i 

dea cu palma peste picior şi să-i şoptească destul de tare : „Pune genunchiul jos, pune-

i pe-amândoi jos!” Nu s-a supărat, Doamne fereşte, cum ar fi putut, dar i s-a părut un 

mare curaj din partea ei să-l mustre aşa, ca pe un copil. Până la urmă, mai târziu, chiar 

i-a plăcut familiaritatea femeii. A durat ceva până să înveţe cum să stea în genunchi. 

Simţea cum îi ies moleculele de apă prin piele, iar răstimpul dintre inspiraţie şi 

expiraţie se dilata atât încât se mira cum de nu se sufocă. Între genunchi şi ciment, 

doar un covor subţire de iută, dar dacă mai ai şi câteva kilograme în plus, simţi 

literalmente cum îţi trece os prin os. Nu-ţi spune nimeni cum să-ţi distribui greutatea, 

nu te învaţă nimeni cum să stai şi nici nu poţi să te foieşti căutând poziţia cea mai 

puţin incomodă, pentru că se uită lumea la tine, te poţi trezi ţintuit de o privire 

mustrătoare ori poţi fi apostrofat de vreo bătrână zeloasă. Totul se petrece în timp şi cu 

discreţie. Să stai în genunchi, zeci de minute, e chiar o deprindere serioasă. Nu trebuie 

să te aşezi direct pe rotulă, că te seacă la inimă, ci pe porţiunea moale dintre ea şi 

capătul tibiei, şi nu foarte drept, că aşa toată greutatea se lasă pe încheietură, ci un pic 

îndoit din mijloc, astfel ca muşchii piciorului să mai preia din greutate. Iar când înveţi 

să stai în genunchi – Toadre Andronache a simţit asta pe pielea lui – te cuprinde o 

stare de mulţumire binemeritată. Şi, în această poziţie, laolaltă, bătrâni, tineri, moşi 

blazaţi, babe impertinente, adolescenţi imberbi, urâţi, frumoşi, parfumaţi, nespălaţi, 

amărâţi, îmbuibaţi, eleganţi, zdrenţăroşi şi tot aşa, toţi inspiră sentimente greu de 

descris. Nu ştii cine e vecinul tău, cel lângă care îngenunchezi, poate fi oricine, poate 

fi chiar un sfânt, dar nimeni nu se gândeşte la aşa ceva. 

Dacă eşti singur şi nu ai pe nimeni care să te înveţe câte ceva, treci prin foarte 

multe. Eşti atent şi faci ceea ce fac şi ceilalţi şi te întrebi mereu dacă e bine, dacă aşa 

trebuie. Oare îţi faci cruce la momentul potrivit, şi de câte ori, o dată sau de trei ori? 

Trebuie să te uiţi la vecini să-i saluţi ori să stai cu capul în pământ? La ce icoane să te 

închini sau când să zici şi tu Doamne miluieşte? De exemplu, dacă faci semnul crucii 

prea des dai impresia că eşti disperat, că ţi s-a întâmplat ceva rău, din cauza asta ai 
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intrat în biserică, dacă nu, se poate spune că eşti lipsit de fervoare, eşti o prezenţă 

apatică. Nu prea ştii ce să faci şi după cine să te iei. Asta ţi se întâmplă până intri într-

o o anumită stare, când nu te mai interesează ceea ce ar putea crede ceilalţi, asta după 

ceva timp. 

Sunt multe reguli nescrise pe care nu ţi le spune nimeni. Şi dacă întrebi, ţi se 

răspunde cu : „Pentru că aşa e bine!” Şi-ţi poţi da seama că persoana respectivă, la fel 

ca şi tine, nu ştie exact, dar cineva i-a spus odată la fel, că aşa e bine! De exemplu, 

dintr-o raţiune pe care acum o înţelege perfect, în biserică, femeile stau în stânga şi 

bărbaţii în dreapta, dar asta nu pentru separare cu orice preţ. Pentru că, atunci când e 

foarte aglomerat, nu dai din coate să treci în partea „ta” dacă ţi-ai găsit locul în partea 

„cealaltă”. După mai multe duminici, dându-şi seama că e cam singurul bărbat printre 

femei, ceilalţi fiind grupaţi în dreapta, a început să se întrebe de ce. Iar când a pătruns 

sensul, tare s-a mai ruşinat. Ce-or fi crezut femeile, că i-ar plăcea şi lui să fie una 

dintre ele!? Era timpul când la televizor tot rulau reportaje care dezbăteau schimbarea 

de sex. Corp de femeie şi minte de bărbat!  

Se ştie doar : nu toată lumea vine la biserică, nici n-ar avea loc! Dar nimeni nu 

vrea să pară că „nu prea e dus la biserică” şi atunci imiţi fără să înţelegi perfect ce se 

întâmplă, iar când prinzi a pricepe, fără să vrei, involuntar, îţi sar în ochi cei care vin 

pentru prima oară, cei care nu cunosc aceste mici amănunte nescrise şi atunci îi 

priveşti cu o anumită compasiune ce riscă să te facă să crezi că eşti mai bun decât 

celălalt, mai dus la biserică. Oricum ai judeca, e greu să-ţi fie bine, chiar dacă ţi se 

spune mereu : „Pentru că aşa e bine!” 

Într-o vineri seara a simţit brusc nevoia să vină la biserică  să aprindă o 

lumânare. Un mic sacrificiu : flacăra, lumina sau banul pe care-l dă pe lumânare? Se 

terminase slujba, nu mai erau în biserică decât vreo trei oameni, plus femeile care fac 

de obicei curăţenie. Mironosiţele? A intrat, a cumpărat o singură lumânare, cum îi e 

obiceiul, dar bătrânul care le vindea i-a mai dat încă una, spunându-i s-o aprindă 

pentru sănătatea lui. I s-a părut normal să facă asta, n-a stat să se gândească mult, e 

bine să te rogi pentru sănătatea semenului tău; chiar mai abitir pentru un străin. Dar o 

femeie dintre cele care îngrijeau pe-acolo a ieşit repede după el şi, în timp ce o 

aprindea, îi zice : „Nu prea e bine ce faci, să ştii!” „De ce, ce fac?” „Eu aşa am făcut, 

am aprins lumânarea pentru te miri cine şi uite aşa m-am îmbolnăvit! Să-ţi spun ceva, 

e de bine, dar nu de la oricine, că nu ştii ce are omul în suflet!” „Păi, ce să aibă, doar e 

de aici, e om de-al bisericii, el vinde lumânările!” Dar femeia îi răspunde enigmatic : 
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„Eu ştiu!” Extraordinar cât de asemănători sunt oamenii, se gândi Toadre Andronache, 

dar şi cât de diferiţi pot fi! Femeia este absolut convinsă că din cauza asta s-a 

îmbolnăvit – şi nu e bine?! –, fiindcă a aprins o lumânare pentru un om necunoscut 

care s-a dovedit a fi un om rău. Aşa cum ea are această convingere de neclintit, care 

pentru mine este absolut falsă, pot avea şi eu una care, pentru altcineva, este 

neadevărată! Oare acesta este omul!?  În ce constă discernământul, cu ce instrumente 

găseşti adevărul? Cu siguranţă că nu cu îndoiala. Îndoiala faţă de cele pe care nu le 

înţelegi. 

Se uită la ceas : 10 fix. O să mai aştepte încă cinci minute, nu vrea să intre în 

biserică prea devreme, înainte de-a începe preotul. Şi speră să găsească totuşi un loc 

lângă perete. Asta, nu pentru ca să se sprijine de el indecent, ar fi chiar culmea, ci 

pentru a-l atinge din când în când cu degetele. De la un timp, în timpul slujbei, dar 

mai ales atunci când toată lumea spune Crezul, îl cuprinde o stare tare ciudată : are 

senzaţia că picioarele nu-i mai stau lipite bine pe pământ, parcă ar începe să se ridice 

încet în aer, să plutească. Atunci i se face frică, nu cumva să cadă, de aceea are nevoie 

să simtă zidul. Se gândeşte, jucându-se în imaginaţie, că ar putea să leviteze. Ce-ar 

fi!? Ce-ar zice lumea? Că e vorba de un sfânt sau de necuratul? Ce s-ar scrie prin 

ziare? Dar ştie că totul i se trage de la dificultăţile de readaptare. Face eforturi să se 

alinieze timpului din biserică, dar să nu fie exclus de cel de afară. E vorba de cele 

două facultăţi ale timpului, două dimensiuni ale existenţei pe care să le împaci, cu 

care să trăieşti în armonie – dându-ţi silinţa. 

Toadre Andronache vrea să priceapă ce se petrece înăuntru, de ce oamenii de-

acolo, cei mai mulţi, au chipuri senine şi detaşate. Cum de au ei răbdare să stea în 

biserică câteodată mai bine de trei ore, să iasă apoi zâmbitori şi fericiţi, să plece acasă 

cu convingerea că necazurile, supărările şi sărăcia în care se zbat sunt o dovadă clară 

că Dumnezeu îi iubeşte – pentru că îi încearcă, îi supune la probe! 

Intră în biserică exact în clipa când preotul aduce cartea aceea frumoasă, ca de 

aur, Sfânta Evanghelie, pe care o aşază, urmând ritualul, pe Sfânta Masă. Îşi dă seama 

că nu a întârziat  mult. Pesemne că preotul începuse la timp – e în timpul liturgic! 

Oamenii stau în genunchi, dar nu asta e perioadă cea mai lungă când se stă aşa. Când 

începe slujba, mai înainte se aduce Sfânta Evanghelie din altar, dar numai după ce ies 

doi copii cu lumânări în mâini, poate că sunt copiii preotului, şi-a spus Toadre 

Andronache. Ei ar putea să simbolizeze pe proorocii din Vechiul Testament sau pe 

Ioan Botezătorul, cel care cuvânta în pustie şi striga, „Pocăiţi-vă!, vestindu-L pe cel ce 
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va să vie. Eu vă botez cu apă, dar vine Cel mai mare decât mine, acesta vă va boteza 

cu Duhul Sfânt şi cu foc!” După asta iese preotul cu Sfânta Evanghelie – cuvântul lui 

Dumnezeu! În alt timp al slujbei, când preotul aduce Sfântul Potir, ce reprezintă 

Întruparea Fiului lui Dumnezeu în lume, venirea Lui în trup, unii oameni se lungesc 

pur şi simplu înaintea preotului ca acesta să calce peste ei. La început, că nu ştia, se 

afla şi departe de locul unde se petreceau toate, a crezut că i se făcuse rău femeii pe 

care o văzuse căzând la pământ. Şi când a înţeles tâlcul, i s-a părut ceva extraordinar. 

O supremă umilinţă : să faci punte din trupul tău, astfel încât Fiul lui Dumnezeu să 

păşească în lume. Nouă ne e uşor acum, dar au fost alţii, la început, care n-au ştiut ori 

s-au îndoit, cum a făcut Petru, de trei ori. Toadre nu ar putea niciodată să facă aşa ceva 

: să se ducă acolo în faţă, să se lungească pe jos, şi toată lumea să se uite la el. Se 

gândeşte intens la asta, n-ar fi în stare! Dacă vreun drac din el ar începe, tocmai 

atunci, să ţipe? Cine ştie, poate că are vreun michiduţă mic în el. S-a speriat atunci 

când, în timpul slujbei, mai pe la început, văzând că unii se duc la icoana mare a lui 

Iisus de lângă uşile împărăteşti, a făcut şi el la fel – că aşa e bine! A îngenuncheat, a 

început să se roage şi, încet, parcă o căldură a început să radieze de la icoană. Şi-a zis 

că e de la becul care o luminează, dar ea tot sporea până a avut senzaţia că-l arde; şi 

nişte vibraţii ca de la un transformator de sudură de care te apropii foarte tare, aşa i s-a 

părut că simte. S-a speriat : E un semn? Am eu ceva? Poate i s-a năzărit, o fi fost din 

cauza stresului, bată-l vina. 

Mai sunt câţiva în picioare, rămaşi la intrare, lângă uşă. Toadre Andronache s-

a oprit în dreptul micii gherete de unde bătrânelul vinde lumânări şi prescuri. Nimeni 

nu îndrăzneşte să înainteze printre cei care stau în genunchi. Atmosfera este adânc 

solemnă şi tainică, nici măcar un foşnet nu se aude. Uşile de la altar sunt deschise. Ele 

se ţin de regulă închise, dar preotul a hotărât că oamenii trebuie să vadă ce se 

întâmplă. Acum este momentul când se săvârşeşte ritualul tăierii anafurii. Acesta este 

trupul lui Iisus care se frânge pentru noi spre iertarea păcatelor! Pentru cineva nedus 

la biserică, teatralitatea preotului poate fi deconcertantă, iar semnificaţia ritualului 

diminuată. I-a trecut prin minte o dată să se ducă după slujbă la preot ca să-i 

vorbească. Ce-ar fi să organizeze o grupă a neiniţiaţilor, iar cineva să le explice tot ce 

se întâmplă, semnificaţia fiecărui moment din timpul ceremonialului, astfel încât 

ambiguitatea să nu mai fie la cheremul ei. I-a trecut însă repede : nu există spaţiu 

pentru aşa ceva, abia au loc oricum. Chiar de s-ar găsi o soluţie, cine şi-ar expune 

lumii statutul de „nedus la biserică”?! 
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Au început să-l pătrundă unele dintre cele mai semnificative momente, să-l 

ardă în carne. Acesta este trupul Meu! – îl emoţionează cel mai puternic. Şi unor 

enunţuri le-a găsit un sens mai aproape de înţelegerea sa. De exemplu, Cine crede în 

Mine nu va muri în veci! – poate fi interpretat şi altfel : după ce mori, poţi continua să 

trăieşti în ceilalţi, aşa cum te regăseşti în copilul tău. Pentru asta trebuie să-l iubeşti pe 

aproapele tău, dar nu poţi face asta dacă nu crezi în Iisus. O altă sintagmă-enunţ auzită 

foarte des, la prima vedere de-o banalitate semnificativă : Făcătorii de pace! Asta i-a 

adus aminte din copilărie. La Duda celui care te supără sau te necăjeşte i se spune „dă-

mi pace!” sau „lasă-mă în pace!”. Asta nu presupune că cel căruia îi zici aşa trebuie să 

plece de lângă tine. Într-o zi, în grupul de copii de joacă, apare unul de la oraş – era 

vacanţă. Acesta zicea altfel : Lasă-mă la un loc! Ceea ce-i făcea pe ceilalţi copii să 

plece, el rămânând, de cele mai multe ori, să se joace singur. „Lasă-mă la un loc” 

echivalează cu lasă-mă singur, pe când „dă-mi pace” înseamnă cu totul altceva. Acesta 

este primul aspect. Al doilea : în forul său interior, Toadre Andronache a decretat : fă 

pace şi toate celelalte vor veni de la sine! Poate a citit asta undeva, poate a auzit la 

televizor, dar una este să ţi se spună şi alta este să ajungi, singur, la înţelegerea asta! 

Toadre Andronache simte cum se schimbă, viaţa lui capătă alte îndrumări, 

orientări. Să fie din cauza soţiei lui care se ocupă cu horoscopul? O consecinţă a 

neînţelegerilor dintre ei? De la mustrările de conştiinţă? Sau ca opoziţie mai mult sau 

mai puţin făţişă, una indirectă, la modul cum câştigă ea banii? Poate că din cauza 

dorului de România, de care nu scăpa, acolo în America şi prin biserică şi ortodoxie, 

se regăseşte ca român. Pentru că altfel s-ar fi dus acolo la adventişti sau la 

penticostali, cum fac mulţi alţii. Oare dintr-o înclinaţie spre alienare? Aşa cum i-a zis 

prietenul lui, Cleopa Tudorel : dintr-o stare în alta nu treci decât înstrăinându-te de 

prima. 

Semnul că se termină partea asta a slujbei este sunetul grav al clopoţelului. Nu 

ştie ce înseamnă, ar putea fi cântatul cocoşului auzit de Petru de trei ori, tot de atâtea 

ori a negat apostolul că l-ar cunoaşte pe Iisus. După asta, lumea se ridică în picioare şi 

se stârneşte oarece vânzoleală. Se mai dezmorţesc, îşi schimbă poziţiile, unii pleacă, 

alţii înaintează mai spre mijloc. Asta face şi Toadre Andronache, prin culoarul lăsat la 

mijloc. Nu vrea să ajungă prea în faţă, pe la centru ar fi bine. Acum este momentul ca 

aceia care nu pot sta până la capăt, din motive de sănătate sau altele, să plece. Îi face 

loc unui bătrân pe care-l ştie că pleacă mereu în acest moment. Îşi târâie picioarele, 

face paşi mici de tot şi are o privire fixă. E îngrijit îmbrăcat şi are părul alb, lung şi dat 
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pe spate, seamănă cu Celibidache. Probabil că e bolnav de Parkinson, se gândeşte el, 

oare înţelege ceva sau simpla participare la slujbă te pune într-o stare sufletească în 

care şi prin care Îl întâlneşti pe Dumnezeu!? Aşadar, nu este necesar să te porţi ca la 

şcoală, unde ai de asimilat nişte cunoştinţe, ci să fii laolaltă întru Iisus, exact cum a zis 

: Acolo unde vă veţi aduna în Numele Meu, Eu voi fi în mijlocul vostru! 

Un adolescent straniu, cu un fes pe cap, îşi face loc precipitat. Cineva îi strigă 

să-şi scoată fesul. Nu aude. Se duce şi cumpără un mănunchi întreg de lumânări, vreo 

treizeci. 

Toadre Andronache, cu capul plecat, ochii îi fug către dreapta. Şi-i vede 

mâinile, apoi un miros de nimic din prezent, adică de cireşe amare udate de-o ploaie 

de vară, îl învăluie pătrunzător. Două mâini cu degete foarte lungi şi subţiri se frâng 

tensionate la un pas de el, ca nişte vietăţi stranii. Nu stau locului o clipă, se împletesc, 

se strâng, se apasă, se răsfiră, se încordează. Trece o clipă, trec două – poate că i-a fost 

frig! –, trec trei clipe. Toadre Andronache nu-şi poate lua ochii de la ele – iar clipele 

trec. N-a mai văzut asemenea degete fascinante; nişte mâini numai din degete. Ca 

nişte crengi, ca nişte ramuri! – şi dacă ramuri bat în geam?! Două mâini care se ating, 

se ceartă, se mângâie, se consolează – un dans al vieţii? Tinere şi îngrijite, iar 

unghiile, nici mici, nici lungi, lăcuite discret, incolor. Ale cui or fi aceste mâini, se 

întreabă Toadre Andronache. La început cu coada ochiului, pe furiş, apoi direct o 

priveşte. Total absorbită, într-o mare absenţă, femeia. Cei mai mulţi oameni, dacă nu 

toată lumea, în gând se exprimă vulgar, aşa şi el, că-şi zice : ce mai bot are! Din profil, 

cum o vede el, buzele aproape că ajung la nivelul nasului, ca o promisiune. Iar genele 

nu clipesc, ci tremură. Are emoţii, chiar plânge? Ce femeie înaltă şi slabă, zici că-i o 

şfară! Îmbrăcată într-un pardesiu până mai jos de genunchi, ce lasă să se vadă evazeul 

unei perechi de pantaloni în dungi, înălţând-o şi subţiind-o la superlativ. Îşi face 

semnul crucii şi murmură mişcându-şi buzele exact când trebuie şi cum trebuie. O fi 

bine că mă uita la ea, se întreabă Toadre Andronache, şi nu se mai uită. O vreme o 

ignoră, dar mâinile ei îi atrag privirea, nu poate altfel. Oricum, se linişteşte el, stau cu 

capul în pământ. La un moment dat, femeia îl întoarce pe al ei, atunci îi vede chipul, o 

fracţiune de secundă. Palidă nefiresc, nici nu-i machiată, ca să-şi ascundă aşa 

paloarea; obrajii supţi, cu gropiţe; pomeţii proeminenţi, ochii negri şi largi, miraţi, 

umezi de emoţia întâlnirii. Probabil că-L iubeşte mult pe Iisus, o fi îndrăgostită de El? 

O Magdalenă. Se uită discret în jur să vadă dacă nu e cu cineva, însoţită. Nimeni însă 

care să se evidenţieze în această calitate. E singură? Îşi dă apoi seama că mirosul acela 
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nefiresc pentru biserică vine de la ea, când aerul se agită din cauză că ea îşi face de 

trei ori cruce, cum se face când preotul o pomeneşte pe Maica Domnului. Toţi miros a 

ceva : a parfum, a deodorante, a lumânări, a tămâie, a naftalină, a mâncare gătită, a 

transpiraţie, a şampoane, a lucruri omeneşti, numai ea nu miroase a nimic de-al 

oamenilor.  

Se îngenunchează, toată lumea o face, iar Toadre Andronache îngenunchează 

şi el lângă ea. Şi aşa, în genunchi, o vede cum ea îşi tot frământă mâinile. Îi vede 

pielea capului, prin cărarea din păr, albă ca de porţelan. Rădăcina de-o altă nuanţă, 

semn că se vopseşte. Un sentiment pe care nu l-a mai întâlnit până atunci îl cuprinde 

atunci când o aude şoptind Tatăl Nostrul ca numai pentru ea. I se pare că ceea se 

petrece în afara bisericii şi ceea ce se întâmplă acum înăuntru se întregesc, 

contopindu-se într-un sens coerent. Dintr-odată, totul capătă noimă. Iar atunci când 

spune, spre sfârşitul rugăciunii, „…dă-ne-o nouă astăzi”, zicere ce se presupune că-l 

include şi pe el,  sentimenele îl copleşesc; această femeie care nu-l ştie, cum nici el n-

o ştie, se roagă cu el, şi pentru el! „Şi nu ne duce pe noi în ispită…” – Oare ea, în 

acestă clipă, s-o simţi ispititoare? Se simte ca o ispită? Şi eu sunt ispitit de ea? Dacă e 

aşa, să ne rugăm să nu ne fim, unii altora, ispite! „Şi ne izbăveşte de cel viclean…” – 

A, deci cel viclean ne duce în starea de ispită! Atunci e păcat mare să te laşi ispitit de-

o femeie tocmai într-o biserică! Doamne, iartă-mă, zice Toadre Andronache, cu voce 

tare, făcându-şi de mai multe ori semnul crucii. 

Şi totuşi, continuă el să gândească, mult după aceea, îndreptându-se spre 

ieşirea din biserică, după ce a cumpărat, cu trei monede, o singură lumânare, totuşi, să 

stai în genunchi lângă o femeie frumoasă, necunoscută, e o experienţă unică. 

În faţa uşii masive, grele, de stejar, se întoarce să-şi facă semnul crucii, că aşa 

e bine când pleci, şi fără să vrea, o caută din priviri, dar n-o mai vede. Iese şi se 

îndreaptă spre lumânărar, al morţilor, să aprindă pentru tatăl lui. Ezită şi se 

răzgândeşte : o aprinde la vii, tocmai pentru femeia lângă care stătuse în genunchi, 

împreună. Parcă-i aude vocea, şoptind : „…dă-ne-o nouă astăzi”! Aprinzând-o, îşi dă 

seama că nu-i ştie numele, dar îi zice, în gând, femeia! Ocroteşte apoi cu podul 

palmei, făcut căuş, flacăra care pâlpâie gata să se stingă şi nu poate să nu adauge : ca 

o ispită! 
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2) Femeia în mall 

Ironie a sorţii, dar, urăşte atâta mall-ul, singurul magazin care-i vine în minte 

este cel de la parterul de la mall-ului din Vitan. Fusese odată acolo, într-o duminică, ca 

să se întâlnească prin apropiere cu Felix. Şi a văzut magazinul când, constatând că nu 

mai are lei în buzunar, s-a dus schimbe nişte bani, la o casă de schimb de care Felix 

ştia. Îşi amintise că mai trebuie să cumpere o pernă şi câte ceva pentru bucătărie, nu 

avea tacâmuri, nu avea nici măcar cuţit să taie pâinea şi acolo se găseau de toate. Se 

săturase să tot mănânce cu cele de plastic. În apartamentul în care stă numai de-astea a 

găsit. E şi duminică, nu are alt program, o ocazie bună de-a bântui, de-a ieşi din casă. 

Poate găseşte să mănânce o pizza acolo, n-a mai mâncat una de când a venit din 

America. 

 Atâta lume n-am mai văzut pe unde am umblat, se gândeşte el. Încă de la 

intrare, îmbulzeală mare. Şi numai oameni ferchezuiţi, cum nu prea vezi prin 

America, atât de mulţi la un loc. Ştie că e un loc de promenadă, unde îşi dau tinerii 

întâlnire. El nu se mai simte tânăr, dar nu-i pare rău deloc, chiar se bucură că a trecut 

timpul, şi că trece. 

Sunt ani mulţi de când n-a mai ieşit singur pe undeva, printr-un loc de felul 

ăsta, şi un soi de vânt de libertate îi adie prin suflet. Aglomeraţia, care de obicei îi 

provoacă panică, de data asta nu-l deranjează, din contră. E bucuros să privească, mai 

mult sau mai puţin discret, chipurile românilor. Ar vrea să caute un loc unde să se 

aşeze şi să se uite la oameni, dacă ar găsi şi pizza, cu atât mai bine.  

La parter, un bar cochet. Probabil că e tare scump aici, îşi spune el aşezându-se 

pe singurul loc liber, ca apoi să-şi reproşeze : Dar zgârcit mai sunt; tot zgârcit am să 

mor, la mine e o stare de spirit treaba asta, exact cum spune Sofica, şi nu numai ea 

spune aşa. Tocmai am câştigat un sfert de milion, ce naiba am!? Îl chinuie fixaţia că o 

să ajungă să moară de foame, indiferent că are sau nu bani, cică e o chestie care ţine 

de  religie, i-a zis odată Cleopa Tudorel. El era singurul prieten căruia i se confesa. Nu 

cumva eşti evreu, s-a mirat el, pentru că numai evreii suferă de simdromul ăsta. Au 

milioane de dolari şi se plâng cam ca tine, se vaită c-o să moară de sărăcie! Mai ştii, i-

a răspuns atunci, dar nu mi-ar plăcea să fiu evreu. La cât şi cum mă cunosc eu, sigur 

aş muri înainte de termen, fără ca cineva să mă atingă cu un deget, aşa de prăpăstios 

sunt. Chiar oi fi evreu!? Profesorul de română din sat, de la Duda, aşa zice, că a 

descoperit el că pe locul ăla nu ştiu ce trib sau clan de evrei s-a stabilit acum o sută 
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sau două de ani, refugiindu-se de pe teritoriul Ucrainei de azi. Dar eu cred că e cam 

dus cu capul, cum sunt toţi profesorii de română, tu n-ai băgat de seamă asta în liceu? 

Ei sunt mistici, iar profesoarele de franceză, neapărat frumoase şi simandicoase. E o 

regulă. La ora lui, profesorul ne spunea basme, cum ne-a spus şi povestea cu tribul de 

care ţi-am zis; în loc să ne predea lecţia, el ne spunea poveşti. La urmă, doar ne indica 

ce lecţie să pregătim pentru ora viitoare, perfect aiurea. Dar le spunea aşa, cu 

intonaţie, dramatiza, se mişca prin clasă, gesticula, şoptea când trebuia, tuna cu vocea 

când era necesar, un adevărat spectacol! Şi l-a întrebat atunci pe Cleopa Tudorel exact 

cum întrebase şi Gavrilescu despre Ada, arătându-i poza ei : ia uită-te bine la mine, eu 

am ceva de român pe faţă? A minţit când i-a spus la telefon că l-a repezit pe 

Gavrilescu. Toată lumea ştie că el citeşte pe feţele oamenilor cum ai citi într-o carte, i 

s-a dus vestea; îţi spune şi ce boală ai, şi dacă ai pereche sau nu, câţi copii o să ai, şi 

tot aşa. 

O domnişoară subţirică şi înaltă, cu fustiţă scurtă şi neagră, îl întreabă ce-ar 

dori să comande. Pizza aveţi? Două! Şi ea se uită mirată, văzându-l singur. Iar el se 

simte nevoit să precizeze : ştii, n-am mai mâncat de mult! Iar ea îi face cu ochiul, 

aprobator. Ceva de băut? îl întreabă. Da, zice el. Ce, zice ea. De băut! – şi-i zâmbeşte. 

Zâmbeşte şi ea. Atât? Da! Doamne,  gândeşte în timp ce fata se îndepărtează, 

privindu-i, aşa cum fac toţi, picioarele lungi şi funduleţul săltat; Doamne, ce bine e să 

vorbeşti româneşte! Se lasă în scaun pe spate şi începe să se uite la oameni. 

Şi dacă ar afla în clar că strămoşii lui ar fi fost evrei, ce-ar face? Oare 

predispoziţia asta a lui spre economisire, disperarea de-a acumula, şi nu altceva decât 

bani, nu proprietăţi, nu maşini, ci bani cash dacă se poate; aceştia îi dau linişte şi 

stabilitate, treaba asta o fi o predispoziţie genetică specifică evreilor? Să fie aşa cum 

spune profesorul? E bine să ştii cine eşti ca să ştii ce să faci, e doar o zicală de-a lui. 

Ce rost are să mă tot frământ, îşi spune văzând că fata se apropie cu cele două pizze 

zâmbindu-i de-adevăratelea, nu aşa, comercial, cum se obişnuise să vadă. O clipă îi 

trece prin minte să-i spună : ştii, când te întorci să pleci eu mă uit la funduleţul tău, e 

bine? Dar nu are curajul. Cât costă? Şi scoate portofelul şi-i dă dublul sumei cerute. 

Restul sunt ai tăi! Tocmai aveam mustrări de conştiinţă că sunt cam zgârcit! Îi 

mulţumeşte ca şi când ar fi obişnuită cu generozităţi de felul ăsta. Numai că acum se 

mişcă mult mai graţios, numai pentru el. Viaţa e frumoasă, constată Toadre 

Andronache apucându-se să taie din pizza. 
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Trecuse mai bine de o oră când s-a hotărât să plece. I s-a părut că cei de la bar 

se uită la el mai ciudat. Ţine de prea mult timp locul ocupat, altfel ar mai fi zăbovit. 

Poate că ar trebui să-şi cumpere şi-o pernă, nu ştie ce să facă, să caute? Cea pe care o 

are e subţire rău, ca să doarmă mai comod împătureşte o păturică pe care o bagă sub 

ea. Dacă nu, dimineaţa se trezeşte cu gâtul înţepenit. Pentru asta trebuie să urce, 

magazinele de profil probabil că sunt mai sus. Ezită, imaginându-se cum cere el o 

pernă; îi trebuie ceva curaj. 

Urcând pe scara rulantă, îi vede mâna, ea îi atrage atenţia. La câteva persoane 

în faţa lui, i se pare că recunoaşte mâna care se ţine de balustradă, o fracţiune de 

secundă, ca atunci când vezi o reclamă cunoscută din goana metroului, pe geam, 

trecând  printr-o staţie. Apoi, părăsind scara rulantă, şi silueta : înaltă, teribil de 

subţire, îmbrăcată cuminte, i se pare cunoscută. Deodată ştie : femeia din biserică?! 

Lui Toadre Andronache nu-i vine să creadă. Care sunt probabilităţile s-o 

întâlnească tocmai pe ea, femeia din biserică, într-un loc ca acesta?! Una la un milion? 

Cum e la loterie? De la biserică la mall, ca într-o scenă de teatru contemporan; două 

planuri total diferite. Schimbarea surprinzătoare de decor şi atmosferă are dreptul de 

a-l face curios peste poate. De la smerenia şi cuminţenia din biserică, la pasul săltat şi 

atitudinea suficientă-provocatoare specifică acestui loc; curiozitatea de-a observa îl 

face să-şi schimbe planul. Se întoarce din drum. O urmăreşte. Un sentiment ciudat, 

asemeni unuia pe care-l capeţi uitându-te la un film de spionaj, cu femei frumoase, i 

se cuibăreşte în inimă. Şi îi place. 

Femeia se îndepărtase. O vede şi-i recunoaşte părul înfoiat ce planează ritmic 

în aer, după cum calcă. Nu merge repede, numai că paşii îi sunt mari, e foarte înaltă. 

Micșorându-se numărul clienţilor, se creează un culoar, astfel că o poate vedea bine 

din spate. E îmbrăcată în blugi şi cu o bluză simplă de mătase. Foarte, foarte slabă, dar 

formele feminine, deşi nu  rotunjite, se conturează discret. Toadre Andronache face 

ceea ce ar face orice bărbat : o dezbracă din ochi. Aşa îi vede linia fină a coapsei, dar 

nu extravagantă, fesierii alungiţi, terminați în chip ascuns, subliniindu-i frumuseţea 

formei de amforă grecească. Totuşi parcă e prea slabă, o fi balerină? Aduce a balerină. 

Dacă e aşa, poţi zice : săraca! Atunci se explică de ce era la biserică. La cât ies ele la 

pensie, la 30 de ani? O fi şi ea pensionară?! Şi zâmbeşte de unul singur. Adevărul este 

că balerinele îşi cultivă sensibilitatea la extrem, în detrimentul altor sentimente. Mai 

bine să nu fie balerină, speră Toadre Andronache, gândind, dacă nu ar fi văzut-o în 

biserică, cu siguranţă ar fi trecut pe lângă ea fără s-o observe. 
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Intră exact în magazinul pe care el îl urăşte cel mai tare, cel unde se vând 

flecuşteţe – aşa le zice el. Obiectele alea nefolositoare, bune la nimic, care 

exploatează slăbiciunile omeneşti. Când le vedea în America, îşi aducea aminte cu 

ciudă de europenii care vindeau amerindienilor mărgeluşe colorate, păcălindu-i. La fel 

se procedează şi acum, în aceste magazinaşe – ar trebui interzise prin lege! Cum le 

zice ăstora : gablonzuri!? Nu, gablonzurile sunt totuşi nişte lucruşoare de podoabă, 

consacrate. Le cumperi şi, dacă le arunci, simţi că   nu-i nicio pagubă. Dar pe astea de 

aici nu poţi decât să le ţii acasă pe măsuţă, în vitrină, la bucătărie – la vedere! 

Bucăţele de cârpe colorate; recipiente umplute cu iarbă uscată, petale şi frunze 

colorate cu spray; pietricele de diferite nuanţe şi forme, legate în săculeţi de plasă; 

săruri parfumate pentru baie; lumânări, multe, multe lumânări, plus altele de felul 

ăsta. Şi scumpe! Doamne, ce scumpe sunt, se minunează Toadre Andronache, eu nu 

înţeleg cum poţi da atâţia bani pe chestiile astea imposibile. Nu numai că a trebuit să 

intre în magazin, urmărind-o pe femeie, dar e obligat să se şi prefacă interesat, să se 

uite la ele, altfel n-ar putea să s-o spioneze.    

Aceasta, complet absorbită, astfel că poate s-o privească mai mult, fără riscul 

de-a fi descoperit. O detaşare totală faţă de tot ce o înconjoară, un calm imperturbabil. 

Nu e machiată, iar dacă totuşi ar fi, e foarte, foarte discret. O paloare interesantă pe 

chipul ei. Nu, nu ca dintr-o tristeţe, ci ca un fel de înţelepciune, mai degrabă, o 

împăcare. Da, da, femeia pare împăcată cu toate, cu lumea însăşi! Nicio dorinţă 

imediată n-o tulbură, nu râvneşte la ceva, nu tânjeşte după absolut nimic! Nu se miră, 

nu zâmbeşte, nu se minunează la vederea lucruşoarelor pe care le studiază calm şi fără 

grabă. Iar Toadre Andronache îşi aduce brusc şi aiurea aminte de faţa fostului 

preşedinte francez, François Mitterand. Ce tâmpit sunt, se ceartă el pe sine în sine,  nu 

are absolut nimic din ăla, ea este, în primul rând, o foarte femeie! Îşi ia curajul să se 

apropie mai mult, cercetând nişte chestii din lemn de bambus, obligat să le mai şi 

atingă! Şi atunci mirosul ei îl împresoară. Şi-l aminteşte. Miros pe care-l avea în 

biserică. Un miros deloc asemănător cu cele de-acolo din magazin, cu vreunul dintre 

ele, cu toate că sunt prezente toate mirosurile din lume, plus variantele lor. Ce-o fi, se 

întreabă el, dacă aş avea curaj, aşa cum au alţii, aş întreba-o eu pe ea. Ar fi  un bun 

pretext de-a mă prezenta, cum e normal şi civilizat să te prezinţi în unele cazuri, 

acesta fiind exact unul. Dar cum şi unde să găseşti atâta pornire ca să fii în stare s-o 

deranjezi!? Determinare. Uite cât este de serioasă! Cât de frumoasă?! Dar alungă 

repede din minte gândul referitor la frumuseţe, nu-şi poate permite aşa ceva, e om 
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însurat, chiar dacă îi cam scârţâie căsnicia! Dar tot el se înfurie, stabilind cu ceva 

ciudă : şi ce dacă!? Şi nu-şi pune frână. Dar sânii, nu i-am văzut sânii, cum i-o avea?! 

Ca de balerină, adică mici, prea mici?! Şi, luat de val, face o mişcare greşită, căutând 

o poziţie mai bună, ca să vadă. Atunci ea îşi ridică privirea. Ochii negri. El se 

precipită. Oare l-a văzut? Nu, nu se se poate să-l fi văzut, pentru că el nu făcea nimic 

din ceea ce putea fi văzut, dar oricum, nu mai are curaj să se uite la sânii ei, se 

mulţumeşte să tragă discret mult aer în piept, ca apoi să iasă. Inima îi bate tare de 

parcă ar fi furat ceva din magazin. Se aşteaptă ca în orice clipă cineva să-l bată pe 

umăr şi să-l someze : domnule, scoate ce-ai furat! 

A uitat pentru ce venise sau nimic nu mai avea importanţă. Cum să facă să afle 

cine e, măcar să-i ştie numele, doar cum o cheamă să afle, nimic mai mult. S-ar 

mulţumi cu atât, exact cu asta. Nu mă interesează nimic altceva, nici chiar altele câte 

un bărbat le are în minte, nu vreau complicaţii, nu-mi trebuie bătăi de cap, numai 

numele să i-l ştiu. Cum să fac, ce să fac? Dar nu vede nicio soluţie. Nu ar avea curajul 

să se întoarcă s-o întrebe. N-ar putea! I-ar fi imposibil.  

Dar dacă nu mai vine niciodată la biserică? Nu, la biserica aceea nu mai pot eu 

să mă duc pentru că nu m-aş duce de altceva decât ca s-o întâlnesc pe ea şi ăsta e un 

mare păcat,     n-aş suporta. Toate, dar asta nu! O singură dată, mă mai duc o singură 

dată, duminică, dacă vine şi ea, atunci e un semn. Şi o s-o întreb cum o cheamă. 

Măcar atât, să ştiu cum o cheamă. După aceea nu mă mai duc la biserică, pentru că, 

dacă m-aş duce în continuare, m-aş duce s-o întâlnesc pe ea, de aceea. Asta nu se 

poate! Dacă o să am şansa s-o mai întâlnesc acolo, la biserică,  înseamnă că cerurile 

sunt de acord şi nimic nu mă va opri să-i aflu numele. Doar atât : numele! 

Stabilind lucrurile în acest mod şi fiind ele rămase hotărâte, Toadre 

Andronache se linişteşte şi se îndreaptă spre magazinul alimentar de la parterul mall-

ului din Vitan ca să-şi cumpere cele necesare. Încearcă să se detaşeze, să-şi pună 

ordine în gânduri şi mai ales să nu se mai gândească. După un timp, când coşul de 

cumpărături s-a umplut cu de toate şi se îndreaptă către casa de marcat, gata, reuşise 

să uite.  

Pentru puţin timp însă : departe, departe, i se pare că-i vede silueta subţire şi 

înaltă printre oameni şi îşi aminteşte iar.  

Îşi dă seama imediat că s-a înşelat, că are vedenii, pentru că, la fel,  dar în cu 

totul altă parte, i se pare din nou că o vede. 
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1) Capital fără capitalism 

A fost oarecum dezamăgit să constate că cei o jumătate de milion de dolari pe 

care voia să-i investească în ceva, la Bucureşti, nu sunt mare lucru, nu reprezintă cine 

ştie ce sumă. Totul era altfel faţă de atunci când plecase el, piaţa se schimbase, pentru 

ceea ce se putea face prin '95 cu o sută de mii, acum îţi trebuie un milion. A ales 

Bucureştiul, nu de alta, dar prietenul lui, Cleopa Tudorel, îl recomandase unor oameni 

de afaceri locali, importanţi, cu relaţii şi influenţă şi în care putea avea încredere mai 

ales, ăsta era cel mai important lucru : încrederea. A fost surprins să constate câţi 

oameni cunoştea şi cât de cunoscut era Cleopa Tudorel în Bucureşti, ce respect şi 

încredere inspira numele lui, pe când în America rămăsese un mare anonim, iar în 

cercul de la Microsoft, multora le stârnea un zâmbet când îl vedeau. Ar fi vrut să 

cumpere câteva apartamente, aşa cum ştia că făcuse tipul din Braşov, dar preţurile 

crescuseră şi nu era foarte sigur că o să obţină vreun profit substanţial mai târziu, 

poate că se ajunsese la limita de creştere a valorii lor. 

Printre cei recomandaţi de Cleopa Tudorel se număra şi unul, Felix, un tânăr 

din noua generaţie de oameni deştepţi. Când s-au întâlnit şi i s-a adresat cu „domnule 

Felix”, au zâmbit amândoi, diferenţa de vârstă dintre ei era vizibilă. Curând, aveau să 

constate că sunt amândoi moldoveni, fapt ce i-a surprins plăcut. Au trecut imediat la 

tutuială. Felix i-a zis că trebuie neapărat să cumpere pământ în nordul Bucureştiului, 

asta dacă vrea să facă o afacere adevărată, din care să scoată repede bani. Pământ, nu 

apartamente! – făcându-l pe Toadre Andronache să glumească şi să recite, cu 

intonaţie, versurile lui Coşbuc : Noi vrem pământ! Felix e patronul unei agenţii de 

publicitate, de felul celor cărora în America li se spune Brainstorming, iar Cleopa 

Tudorel pare-se că-şi băgase banii în ea, aşa a înţeles Toadre Andronache. Foarte 

discret din fire, cu toate că auzise că s-a ocupat de proiecte importante. A avut 
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impresia că singura preocupare serioasă a lui Felix era să rămână un anonim, să fie 

discret. Lui Toadre i-a trecut prin minte că, de fapt, prietenul lui conduce firma : în 

afară de faptul că Felix vorbea despre el cu mare consideraţie şi respect, a surprins şi 

unele sintagme şi ticuri verbale pe care le ştia de mult, din America, de la Cleopa 

Tudorel. 

Nu, nu pentru că n-ar fi fost convins că investiţia în terenuri nu era bună, că n-

ar fi avut încredere, dar auzise un sfat de-al lui George Copos, patronul „Rapidului”, 

el rapidist fiind, anume, că nu e bine să-ţi investeşti banii într-un singur domeniu, într-

o singură afacere. Aşa că avea în plan să mai facă şi altceva, ceva legat de pregătirea 

lui, de pasiunea lui, mai bine spus. S-a gândit la un Provider de Internet prin reţea 

Wireless. Nu există aşa ceva în Bucureşti, şi acesta este viitorul în materie; ar putea să 

vândă semnalul marilor instituţii publice, în şcoli; să coopteze primăria. Aşa ar 

dispărea păienjenişul de cabluri de pe stâlpii oraşului, fire ce sunt atât de inestetice şi 

sufocă peisajul urban. 

La nici o lună de când se instalase, provizoriu, în Bucureşti, vine Felix, îl ia cu 

maşina şi-l duce dincolo de Mogoşoaia. Evita să conducă el maşina, îl obosea enorm, 

avea impresia, pe atunci, că nimeni nu respectă vreo lege de circulaţie, iar lipsa 

marcajelor rutiere îl făcea să se simtă mereu pierdut, rătăcit, obişnuit cum era cu 

străzile din America unde totul este extra-semnalizat. Felix îi pusese la dispoziţie o 

maşină, încă de la aeroport, care stătea nepornită de o săptămână. 

Dacă n-ar fi ştiut că Felix este asociat sau prieten, o cunoştinţă de-a lui Cleopa 

Tudorel, ar fi avut mari reticenţe. Auzise de multe escrocherii cu terenurile astea : le 

vând unii şi de câte două, trei ori; de mai multe ori o bucată, până îi prinde poliţia. 

„Creierul” stă în spate, iar cel care se expune este poreclit „săgeata”. Ce contează doi, 

trei ani de puşcărie dacă te alegi după cu bani mulţi, atunci când nu ai casă şi mai ai şi 

câţiva copii de crescut!? „Creierul” pune la dispoziţia „săgeţii” informaţiile, plus toate 

actele false şi-i asigură, după aceea,  când este prins, asistenţă juridică printr-un sistem 

de relaţii bine „uns”, iar „profitul” se împarte. Având în vedere că e „primar” – aşa 

trebuie! –, adică la prima abatere, nu primeşte mai mult de patru ani, din care o să 

facă, maximum, doi jumate – profitabil pentru toată lumea! „Creierul” are grijă de 

familia lui tot timpul cât este închis, îi trimite pachete în puşcărie, cum e mai bine! 

Poate că „săgeţii” ăsteia o să-i fie mai bine în închisoare decât îi era „afară”, aşa se 

întâmplă! 
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L-a dus Felix pe un câmp cu mărăcini, departe de tot, abia dacă se zărea la 

orizont câte o casă. „Uite, aici, ăsta e terenul!” Şi-i arată cu degetul, desenând prin aer 

un dreptunghi, ei afându-se pe un drum prăfuit de ţară. Nu se putea înainta mai încolo 

din cauza bălăriilor. Toadre se miră precipitat : „Cum se poate, terenul ăsta valorează 

o jumate de milion!?” Felix îi răspunde afirmativ – chiar aşa : „Afirmativ!” Înciudat, 

ar fi vrut să-i spună că, în America, se zice, de fapt, „pozitiv”, dar nu-şi permite, nu-şi 

permite nici să-l întrebe dacă e normal la cap, aşa că-i zice : „Păi, cu banii ăştia, în 

Statele Unite, pe lângă Seattle, îmi iau o casă mare dotată cu toate facilităţile, gaze, 

curent, plus o grămadă de teren în jur!” Ar mai fi continuat, dar Felix l-a oprit 

politicos. „Da, dar acolo plăteşti impozite serioase, nu ca pe aceste meleaguri, unde te 

descurci altfel, iar preţul, în America, nu creşte cu mult. Aici, în schimb, într-un an, îţi 

dublezi banii!” Toadre Andronache se uită lung la Felix, înghiţindu-şi vorbele. Face 

apoi câţiva paşi roată şi exclamă, Doamne!, crucindu-se, şi adaugă : „Şi de ce nu-l iei 

tu!?” Felix nu se supără, vocea nu-l trădează cu nimic. „Eu am alte afaceri, dar, dacă 

vrei, scot bani şi-l luăm împreună.” „Păi, vreau! Dar cum să se ia dublu aici, cine 

naiba vine în câmpul ăsta ca să dea repede un milion!?” Felix e un bărbat potrivit de 

statură, cu corpul atletic, pare să aibă în jur de 30 de ani, e îmbrăcat într-un costum 

subţire de vară, de calitate, bleumarin închis, cum se poartă, peste un tricou alb de 

bumbac. Îşi ţine mâinile adânc vârâte în buzunarele pantalonilor. Calm, în timp ce 

Toadre Andronache se agită, plimbându-se. „Stai puţin, îi răspunde după câteva 

momente, aici, în câmp, cum zici tu, peste două luni n-o să mai recunoşti locul, o să se 

schimbe total. Şi e relativ simplu, la prima vedere, dar nu pentru oricine! Terenul este 

extravilan, trebuie trecut în intravilan, apoi, planul de urbanism în primărie, 

parcelarea, luate numere poştale, cadastru, cedat o porţiune pentru drum şi, după 

aceea, se poate vinde parcelat în locuri de casă. De aici ies cel puţin zece, dacă nu 

chiar douăsprezece locuri de casă. Le vinzi ca atare, individual ori unei firme de 

construcţii care dezvoltă ansamble de acest gen. Dar, aşa cum am zis, nu oricine poate 

face aşa ceva. Îţi trebuie multe : om în primărie, om la urbanism şi aşa mai departe. 

Plus că, eventual, vinzi un loc de casă pe mai degeaba cui trebuie, aşa merg treburile 

aici!” 

Dacă n-ar fi garantat Cleopa Tudorel, ar fi fugit mâncând pământul. Aşa, şi-a 

pus toată încredrea în domnul Felix şi i-a dat sfertul său de milion de dolari, lui 

personal, în mână. Aşa i-a zis, nu prin transfer bancar, nu cu cecuri, nimic, doar bani 

gheaţă! Ar fi vrut să-şi ia certificat de investitor de la Finanţe, că erau bani din afara 
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ţării, că aşa ştie că trebuie făcut, dar Felix i-a zâmbit dezarmant, constrângându-l să 

abandoneze ideile astea.  

La nici două luni, într-o dimineaţă, îl sună Felix, spunându-i serios şi sec, fără 

pic de entuziasm în voce, de parcă nu era vorba de o reuşită financiară importantă : 

„S-a dat terenul, hai, vino te rog să-ţi iei banii!” I-a fost greu să nu se gâtuiască la 

telefon, să-şi păstreze vocea şi calmul. „Da, s-a dat! Am avut noroc, l-a luat o firmă de 

construcţii din Constanţa. Vor să facă acolo case din alea în stil american, din lemn, 

cum faceţi voi acolo. Am mare îndoială că se va vinde aşa ceva în România, dar e 

treaba lor, eu le-am zis!” 

Nu-i venea să creadă : un sfert de milion profit!; cu ce mai avea el, acum se 

apropia de trei sferturi de milion! Să faci atâţia bani, în România, aşa de repede, nu e 

ceva extraordinar?! Aştepta nerăbdător să vorbească cu nevastă-sa, să-i spună şi ei 

marea veste. Era extaziat, spera că de data asta o s-o convingă. „Dragă, cred că ar fi 

bine să-ţi faci bagajele şi să veniţi şi voi, acum avem un motiv serios să ne mutăm 

înapoi în România!” Sofica, pentru că-l ştia, l-a luat cu binişorul : „Lasă, dragă, că 

poate o să vină şi vremea asta! Deocamdată avem treabă aici. Călin trebuie să termine 

şcoala. Dar ce s-a întâmplat, ce-ai făcut?” Nu era prima dată când soţul ei, Toadre, o 

invita să părăsească America pentru România şi învăţase să nu-l contrazică prea 

vehement. „Da, da, noi stăm şi ne chinuim, iar alţii fac milioane, pe plan local, fără să 

plece, ca noi, printre străini!” Într-un final, înlăturând suspansul, i-a spus : „Ştii câţi 

bani am făcut!? Fraier am fost, nu înţeleg de ce n-am luat eu tot terenul ăla! Dacă-l 

luam, acum aveam un milion, aşa, doar trei sferturi. Ascultă : relaţia aia a lui Buci, ţi-

am zis eu de el, domnul Felix, mi-a dat banii, partea mea, pe terenul ăla despre care ţi-

am zis, ştii tu, am luat exact dublu, chiar acum am venit, am banii aici!” Poate că din 

cauza diferenţei de fus orar, că o trezise din somn pe Sofica, era 4 dimineaţa, dar 

entuziasmul ei n-a dat pe-afară, nu părea prea bucuroasă de succesul financiar al 

soţului ei. „Ce se întâmplă cu tine, nu-ţi mai plac banii!?” Iar ea, în loc să-i răspundă, 

îl roagă să lase banii investiţi în alt teren şi să vină cât mai repede la ea, în Seattle. „Eu 

nu te mai înţeleg, sincer îţi spun, nu erai tu cea cu banii!? Nu tu voiai bani mulţi!? Eu, 

dacă ar fi după mine, eu trăiesc bine merci şi din salariu, mie îmi ajung! Tu eşti aia 

care vrei bani! Uite, acum avem ocazia să-i facem aici, în România! De ce nu putem 

măcar discuta!? Dragă, eu nu te mai înţeleg!” Era, în mod clar, între ei, o stare 

conflictuală, se aflau într-un impas conjugal major care, de la o vreme, se tot adâncea. 

Lui Toadre Andronache îi era tot mai greu să accepte opoziţia ei. Nu asta vrea, să aibă 
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bani şi să trăiască mai bine?! De ce nu aici în România, dacă se poate?! Ori de câte ori 

rămânea fără argumente, îl scotea în faţă pe Călin, că şi-ar dori să crească, să înveţe 

într-o ţară civilizată cum e America. Bine, dar ce, aici nu sunt copii, nu sunt şcoli, 

chiar există Şcoala Americană, ar putea merge să înveţe acolo. 

Nu-i era teamă că neînţelegerile şi divergenţa dintre ei vor duce la o ruptură 

iremediabilă, divorţul. Dar, de la un timp,  începuse, ca în momentele de tensiune 

maximă, la nervi, să ia în calcul eventualitatea despărţirii. Numai că, după ce îi trecea 

şi încerca să-şi imagineze, concret, separarea, el liber şi, mai ales, ea cu un alt bărbat, 

alunga repede perspectiva, n-ar putea suporta.  

Au convenit, cedând amândoi câte puţin, ca el să mai stea un timp în România, 

câteva luni maximum, până pune pe picioare firma cu Internetul wireless, adică fără 

fir. A reuşit şi a convins-o că e o afacere de nişă, cu viitor, de care trebuie să profite. I-

a povestit la telefon de un tip din Bârlad, care, dintr-o joacă, făcuse o afacere bănoasă 

de acest fel. A început prin a lega între ele câteva calculatoare de-ale prietenilor ca să 

joace warcraft, reţea la care s-au ataşat din ce în ce mai mulţi, ajungând până la o mie 

de abonaţi. A venit apoi un provider serios, care i-a cumpărat reţeaua cu două sute de 

mii şi l-a lăsat şi director pe Bârlad, cu un salariu pe măsură. Aşa o să facă şi el, o să 

dezvolte afacerea, fără să obţină deloc profit, până o să i-o cumpere cineva. O să lase 

preţul abonamentului cât mai jos, sub piaţă, o să meargă chiar în pierdere, pentru a 

atrage cât mai mulţi abonaţi. 

 

 

 

 

 

2) Politice 

Cleopa Tudorel nu suportă messenger-ul. Îl foloseşte, dar de câte ori are ceva 

de spus, tot telefonul îl preferă. Uzează de el ca de o mesagerie. Când cineva vrea să 

vorbească ceva cu el, lasă un mesaj. Tot cu telefonul; şi zice : aşa parcă simt că 

vorbesc cu un om, nu cu o maşină! Şi-i place ca el să sune, nu să fie sunat. Inventează 

ceva : stai că te sun eu în cinci minute, că am acum o treabă. Într-adevăr, după nici un 

minut, chiar sună înapoi, aşa de repede, semn că nu avea nicio treabă. Asta e o 

ciudăţenie de-a lui minoră, printre multe altele, şi Toadre Andronache a învăţat să nu 

se mai mire. Are, instalat în calculator, un progrămel chiar de el făcut, unul care-i 
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arată dacă persoana este online, cu toate că aceasta a setat mess-ul să apară ca şi când 

ar fi offline. Aşa îl vede pe prietenul lui ca fiind online, el nefiind! Trebuie să discutăm 

urgent, îi scrie el, setând ca fonturile să apară cu roşu, scrise. Apoi ia în mână 

telefonul mobil de pe masă, ştiind că imediat o să-l sune. Nu trec zece secunde. 

„Alo! Ce e, Todiţă? Am văzut că ai scris cu roşu. Ai nevoie de ajutorul meu, 

nu mai faci faţă singur!?” 

Aluziile de acest gen îi displac profund lui Toadre, dar a învăţat să trăiască cu 

ele. Latura sexuală e o componentă importantă, mai ales în comunicare, una care 

destinde o discuţie şi o face mai prietenoasă şi care, culmea, umanizează, atunci când 

recurgi la mici artificii lexicale. Şi îi răspunde : Dar ce, încă nu te-ai prins până acum, 

fără tine eu nu pot satisface pe nimeni. Uite, prietenul tău Felix nu mă mai bagă în 

seamă, nu ştiu de ce, dar mă evită. Nu vrea să mă mai bage şi pe mine într-o afacere, 

ceva. De două săptămâni îl caut. La început mi-a tot promis, acum nici măcar nu-mi 

mai răspunde la telefon. Şi stau cu atâţia bani în casă, pe cuvânt, mi-e şi frică! Cel 

puţin să-mi spună că nu vrea să mai colaboreze cu mine, ca să duc banii în bancă. Mă 

omoară dracului cineva să-mi ia banii! Nu ştiu dacă ştii, Felix cere bani cash pentru 

afacerile astea cu terenuri; aşa se cumpără aici. Ia vorbeşte tu, te rog, cu el, ca să ştiu 

ce să fac. Dar să nu-i zici că ţi-am spus eu, că m-am plâns ţie, te rog frumos, nu mă 

pune într-o situaţie neplăcută. Ia-l pe departe, ştii tu! 

„Frate Tiai, adică Todiţă, uite exact acum îl sun. Ochei!? Şi te sun eu back, 

imediat! Ochei!? Hai că se rezolvă! Bye! Dar cât e ora la voi, right now?” 

Îi spune cât e ceasul, închide telefonul şi se duce să-şi mai toarne o cafea. A 

şaptea cană mare pe ziua de azi şi n-a mâncat nimic. Pune mai mult lapte, încă o dată 

cât cafeaua, ca să-i ţină de foame. Aude cum îi chiorăie maţele. Îi este lene să-şi pună 

să mănânce, nu e nimeni să-i dea. De multe ori trage un scaun în faţa frigiderului şi 

mănâncă de pe acolo, dinăuntru, ce găseşte. Abia s-a întors din bucătărie şi a pus cana 

pe masă, că şi sună Cleopa Tudorel. 

„Todiţă, fratele meu, am vorbit cu Felix al nostru. Am dat de el, am avut 

noroc, să ştii că am avut! Auzi, omul e ocupat rău de tot. Văd că tu eşti acolo, în 

Bucureşti, şi nu ştii nimic. E omul implicat în campania electorală, domnule. Tu habar 

n-ai că tocmai a început campania asta electorală!? Ştii doar că el e şeful unei agenţii 

de publicitate. Şi se ocupă de campania unui candidat la preşedinţie. Nu e nimic, nu te 

evită, pur şi simplu nu are timp. Chiar m-a rugat să-l ajut, să-i compun nişte sloganuri 

magice, aşa zice. El crede că mă ocup de vrăjitorii, zice că pot face cuvintele să 
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penetreze. Auzi, tu l-ai văzut de curând, eu nu l-am mai întâlnit de mulţi ani, ăsta a 

devenit un obsedat sexual? Chiar aşa l-am întrebat, să ştii că eu îmi permit, dar a 

sucit-o, mi-a zis că să-i fac harta astrologică candidatului. Ştii cine e? E tot ăla pe care 

l-a adus la primăria capitalei. Da, el l-a adus! Nu, nu, să nu-i zici numele prin telefon, 

că nu mai pot eu face harta! Zi-i Marin. Aşa, aşa, Marinel, cum vrei tu! Îţi dai seama 

că el nu mai are timp acum să se ocupe de terenuri, de nimic nu mai are timp. De fapt, 

nici nu se ocupă de imobiliare, mi-a zis să-ţi spun treaba asta, la modul expres. 

Afacerea aia a fost o mare oportunitate şi pentru el.” 

Toadre se simte manipulat. Dar accept, dacă am fost manipulat ca să bag în 

buzunar un sfert de milion, e bine, accept, gândea el, în timp ce Cleopa Tudorel 

continua să-i vorbească la telefon. E la mintea cocoşului : când a avut el timp să-şi 

spună atâtea lucruri cu Felix!? În două minute!? E clar că ştia tot ce se întâmplă pe 

aici şi se face ca şi când acum ar fi aflat tot. E mâna neveste-mii, îşi bagă coada să nu 

mai fac eu bani şi să mă întoarc în America. E clar, conchide el, au tras de nişte 

pârghii. Nu-i nimic, o să-i rămână destul timp şi bani ca să se ocupe de afacerea cu 

wireless-ul. 

„Dar mi-a spus Felix că trebuie să te duci până la el, asta neapărat. Pe lângă 

altele pe care vrea să le discute cu tine, poate te recomandă unei firme care chiar se 

ocupă cu terenuri. Ştii ceva, de ce nu te implici şi tu în campania electorală? Are 

nevoie de ajutor. Orice fel de ajutor, oricât de neînsemnat ar părea la prima vedere, 

este binevenit. E bătălie mare, se încheie un ciclu istoric, acum este momentul să 

scăpam ţara de comunişti. Ocazii de acest fel se întâlnesc la intervale mari, istoriceşte 

vorbind. Dacă nici acum nu se ia puterea din mâna foştilor comunişti o să fie rău, 

asemenea ocazie o să mai apară abia peste doisprezece ani. Şi nu-mi spune că pe tine 

nu te interesează treaba asta. Iubeşti România mai mult decât orice. Chiar am avut o 

discuţie cu soţia ta pe tema asta. Patriotule! Până şi Gavrilescu s-a implicat. Proiectul 

Găsescu, pe care chiar eu l-am denumit aşa, doar îţi aduci aminte, ai fost acolo când s-

a schimbat statutul, la asta se referă. Să ştii că fundaţia face presiuni aici, în America, 

la cele mai înalte foruri.” 

Chiar uitase de Proiectul Găsescu, programul lansat de  asociaţia sau fundaţia 

programatorilor de origine română din Seattle. Îşi schimbase statutul la propunerea lui 

Gavrilescu, devenind dintr-una profesională una culturală, care să promoveze valorile 

româneşti în Statele Unite. Iar Proiectul Găsescu se referă acum la identificarea şi 

susţinerea unui potenţial candidat la conducerea ţării, unul cu şanse reale de a prealua 



 160 

puterea politică, cu condiţia să fie cel mai puţin suspectat de neo-comunism, simplu şi 

la obiect. Dacă, de acolo, din America, demersul fundaţiei i se păruse serios şi 

important, de aici, din România, i se pare mai ales inutil. Oricine ar veni, nimic nu se 

va putea schimba. Atunci, ce rost are să consumi resurse şi emoţii pentru ceva a cărui 

finalitate nu are relevanţă? Mai bine s-ar utiliza aceste energii în alt fel. Nu-l convinge 

deloc entuziasmul lui Cleopa Tudorel. 

„N-o să-ţi vină să crezi ce-ţi spun eu acum : ştii de ce a plecat Gavrilescu de la 

Microsoft? Ţine-te bine! Şeful de acolo, de fapt o şefă, că e vorba de o femeie, este de 

origine română. Vorba vine că e româncă, ea n-a fost niciodată în România, doar tatăl 

ei e născut la Huşi. De pe acolo de unde eşti și tu, nu e o coincidenţă nemaipomenită!? 

Stai să-ţi spun până la capăt, nu te grăbi. Eu cred că Gavrilescu s-a îndrăgostit de ea, 

ăsta este motivul pentru care a plecat. De câte ori îl sun, de câte ori mă întâlnesc cu el, 

nu vorbeşte decât de ea. Umblă cu fotografiile ei prin buzunare. Nu cu una, cu mai 

multe! Mi le-a arătat. A vrut să mă întrebe dacă mie îmi spune ceva faţa ei. Voia să 

afle dacă are trăsături de româncă, de fapt. Între noi fie vorba, eu nu am cum să 

descopăr aşa ceva, nu de asta mă ocup. Dar am intuit şi i-am zis,  l-am întrebat : ce, nu 

cumva e româncă!? El a sărit de pe scaun repetând ca un apucat : am ştiut eu, am ştiut 

eu! Dar eu am zis doar aşa; de ce naiba să mă întrebe el dacă văd ceva pe faţa ei dacă 

nu pentru asta!? Garvrilescu are impresia că sunt vreun vrăjitor. Şi, să-ţi spun drept, 

tipa chiar nu are nimic de româncă, aşa mi s-a părut mie. E născută în Israel, mama ei 

e evreică de pe undeva de prin Ucraina, a imigrat, la fel ca şi tatăl ei născut la Huşi, în 

Israel, imediat după război. După aceea m-au interesat toate astea, m-a făcut curios 

Gavrilescu. Ce-a făcut, ce n-a făcut, dar doamna respectivă, care e a treia femeie, ca 

putere şi influenţă, din America, a devenit brusc interesată de Românica noastră. Se 

laudă că s-a apucat să înveţe româneşte,  nu ştia o boabă. E dat dracului Gavrilescu al 

nostru!” 

Oricine are anumite sensibilităţi, aşa le are şi Toadre Andronache. Când a auzit 

de Huşi a devenit brusc interesat. Cere detalii. Nu se mai joacă pe tastele laptopului, 

cum face de obicei când se plictiseşte. Bea din cana de cafea o înghiţitură mare, de 

parcă ar fi apă sau suc. Îl întreabă apoi pe Cleopa Tudorel, imitând apucăturile 

lingvistice ale americanilor, dacă e sigur : eşti sigur că tatăl ei este din Huşi? Şi 

primeşte un răspuns tot aşa, tipic : I am positive! Şi cum e, e frumoasă? 

„Hai las-o baltă! Şi tu acum! Femeia e măritată, are doi copii. Gavrilescu e om 

serios, ce ţi-ai închipuit!? E îndrăgostit de ea la modul platonic, omule, Todiţă, fratele 
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meu bucureştean – că asta eşti acum, nu? – ce credeai tu? Dar e mişto femeia, e cu 

atât mai frumoasă cu cât realizezi cât de puternică şi importantă e în America. Ia s-o 

cauţi pe Google; o să te convingi! Safra Ada Catz o cheamă. Da, exact, Ada e nume 

românesc, aşa este. Ne-a trimis şi o scrisoare, nouă la Asociaţie. Eu am citit-o de la 

tribună. Sigur că era mâna lui Gavrilescu acolo. Aşa ştiu că s-a apucat să înveţe 

româneşte. Ne-a şi felicitat pentru aportul nostru la progresul ciberneticii şi industriei 

software americane. Tu ai ştiut câţi români lucrează în IT, în America? Uite că ea s-a 

interesat : 343 de oameni de la începuturi, de când industria softului a luat avânt! Îți 

dai seama că ea s-a interesat de treaba asta!? Dar eu ştiu că e mâna lui Gavrilescu, el 

are mania cifrelor, el calculează tot! Ăsta cred că ştie şi câte pâini a mâncat de când s-

a născut! Şi aşa, deodată, doamna a devenit interesată de România, de campania 

noastră, de Găsescu Project, mai ştii?! Chiar susţine pe cineva să ajungă preşedinte, 

desigur, tot la propunerea lui Gavrilescu. Eu nu ştiu de unde a scos-o el pe Lia asta, eu 

nu sunt de acord cu ea. Ştii de ce? Nu că ar avea nu ştiu ce conexiuni cu serviciile 

secrete, ci pentru că ea nu are nicio şansă, domnule!” 

Toadre nu are habar de nimic, nici de Ada, nici de Lia; şi nu-i pasă de politică. 

Nu citeşte ziare, nu se uită la televizor decât foarte rar şi atunci numai pe programe de 

genul Discovery şi Animal Planet, depinde în ce stare sufletească se află; şi nu ştie că 

tocmai a început campania electorală. Nu-i pasă de politică pentru că nu o înţelege, e 

apolitic din naştere. Sigur, i-ar fi scurtat-o prietenului Cleopa Tudorel, dacă n-ar fi fost 

vorba, în tot ce spune el, de cineva din Huşi; născut la Huşi; de origine de acolo. E un 

orăşel magic pentru el. În copilăria lui, lumea începea şi se termina acolo. În afara 

faptului că toate lucrurile importante veneau de la Huşi, bomboanele, pomul de 

Crăciun, jucăriile din pom, instalaţia de lumini, hainele, bocancii de iarnă, sania, mai 

era şi iarmarocul din fiecare 14 septembrie, Ziua Crucii. Plus fetiţa aceea care l-a ţinut 

de mână, salvându-l. Se pierduse de părinţi prin mulţimea din bâlci care i se părea 

nesfârşită şi înspăimântătoare. Şi s-a apucat să plângă, ştiind că aşa se rezolvă totul. 

De data asta însă nu se întâmpla nimic, mama lui nu apărea. Disperarea creştea; 

pierderea îl învăluia; atât de mulţi oameni în jur şi tu singur între ei! Deodată o fetiţă 

cam de seama lui l-a luat de mână strâns de tot şi nu i-a mai dat drumul până n-a 

apărut maică-sa. Nimic neobişnuit, numai că fetiţa a plâns odată cu el, deşi ea nu se 

pierduse de nimeni. În momentele cele mai dificile din viaţa lui, când de regulă 

ajungea la încheierea că viaţa nu merită trăită, îi vin în minte ochii acelei fetiţe 
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umpluţi de lacrimi. Şi fără să-i fi văzut atunci mânuţa  care-o ţinea pe a lui, ar 

recunoaşte-o oricând şi oriunde. 

„Nu are nicio şansă, pentru că e femeie, simplu ca bună ziua. Societatea 

românească nu e pregătită să aleagă o femeie. Aşa că e pierdere de timp şi de resurse. 

Eu am să convoc o adunare extraordinară la Asociaţie ca să încerc să schimb ceva, 

acum, cât se mai poate. S-a încălcat statutul, care spune clar : cel mai bine situat, cu 

şanse reale; dar cine şi cum evaluează asta, domle!? Aşa că am ajuns s-o trăiesc şi pe 

asta : să mă contrazic, să mă lupt eu cu Gavrilescu! Dar aşa e în democraţie, nu?! 

Dacă eu am o idee mai bună? Votul contează! Tu ce zici? Ar trebui să ai şi tu o părere, 

doar eşti membru. Tu cu cine votezi, cu mine sau cu Gavrilescu?” 

Lui Toadre Andronache nu-i vine altceva în cap decât bancul ăla cu 

„membrul” miliţianului, totuşi îi spune serios : e  firesc să voteze propunerea lui în 

Asociaţie. Cum să votezi o femeie?! Hai, că se poate, dar cum să fie o femeie 

preşedintele României, când nici măcar în America nu s-a putut încă aşa ceva! Şi 

continuă, schimbând vorba, cerând detalii despre Ada, întrebând dacă el a văzut-o pe 

viu, dacă a stat de vorbă cu ea, de unde ştie că tatăl ei e din Huşi? 

„Sigur că m-am întâlnit cu ea, m-a invitat chiar ieri Gavrilescu să punem nişte 

detalii la punct, ţi-am zis că eu nu sunt de acord să susţinem candidatul propus de el şi 

am vrut să i-o spun personal. De unde ştiu? Păi, scrie pe Internet, frate Todiţă, acum 

avem noroc cu asta; nu tu ai inventat Internetul? E simplu : e născut acolo din părinţi 

evrei şi după război a imigrat în Israel şi după aceea, cu toată familia, a ajuns în 

America. Ah! Stai puţin, un amănunt important : a fost implicat în Războiul de Şapte 

Zile din 1967. Ştiai că România e singura ţară comunistă care n-a rupt relaţiile 

diplomatice cu Israelul în acea perioadă? Ar trebui să fim mândri de asta. Şi am auzit 

că tatăl Adei s-a implicat tare mult în chestia asta. Scuză-mă, te-am plictisit, m-am 

luat cu vorba, ştiu că ai altele pe cap. Dar du-te, omule, la Felix, el te poate ajuta să-ţi 

investeşti banii cât mai profitabil. A făcut-o o dată, poate s-o mai facă! Doar că e 

ocupat acum. Nu lua totul în rău, nu fă ca alţii. Şi poate-i dai şi o mână de ajutor. Cum 

vrei : să profiţi numai tu!? Şi nu uita că eşti membru în Asociaţie, cum ai da-o, tot 

trebuie să pui mâna. Lasă că o calmez eu pe Sofica ta, ştiu că s-a cam supărat pe tine, 

zice că ţi-ai găsit una pe acolo, ştii cum e ea. O să-i treacă! Mai vorbim noi! Dar fii 

atent, era să uit, am o rugăminte la tine : ştii de unguroaiacă, cum care, aia pe care o 

cunoaşte şi Laszlo, doar ştii povestea! Am o rugăminte, i-am promis nişte 

medicamente, e bolnavă rău. Săraca, are cancer! Era bolnavă mai de mult, doar ştii 
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cum e cu boala asta de ficat, o duci pe picioare mult şi bine dacă e din aia uscată; a 

avut ciroză, s-a îngrijit ea mulţi ani şi a ţinut boala sub control, dar acum zice că a 

recidivat, s-a agravat. Şi vreau să-i trimit nişte medicamente, dar trebuie să ştii exact 

cum să le iei, că altfel dai în altele. Vreau să i le duci tu şi să-i explici cum să le ia. 

Sunt sigur că o să neglijeze şi nici nu prea ştie ea cum e cu medicamentele! Vreau să 

te asiguri că a înţeles, e foarte important lucrul ăsta. Bine, bine, ştiu că te grăbeşti, 

mereu te grăbeşti, ea stă pe strada Carpaţi, lângă podul Constanţa, dar îţi trimit eu 

adresa şi numărul ei de telefon pe e-mail. Medicamentele ţi le trimit ţie, mâine le pun 

la poşta rapidă. Hai, să trăieşti!; şi să te duci la Felix, pune mâna şi sună-l!” 

Era şi timpul, Toadre golise de mult cana, dar foamea îl chinuia şi starea de 

nervozitate de la excesul de cafea îi făcea mâinile să tremure uşor. Trebuie să mănânc 

ceva,  gândeşte el. Până atunci, pune sticla de apă minerală la gură şi bea pe îndelete, 

aşa îi mai dispare usturimea din stomac. Cred că trebuie să fac cumpărături, înainte de 

toate, în ritmul ăsta sigur mă pricopsesc cu vreo boală. Se hotărăşte brusc, deschizând 

frigiderul şi constatând că nu are mai nimic în el. 

 

 

 

 

 

Capitolul XI 

 

 

 

 

1) Felix şi falimentara agenţia de advertising  

O dimineaţă tare frumoasă, iar dimineţile sunt aşa în măsura în care în clipa 

aceea iubeşti sau nu lumina. Aşa că : o dimineaţă în care Toadre iubeşte brusc lumina 

şi nu ştie de ce. Dacă l-ar întreba cineva, n-ar şti ce să spună. Pentru că lui, ca unui 

pesimist adevărat, îi plac intemperiile, mai ales  când bate tare vântul.  

A dat deoparte draperiile, a deschis geamul şi toată lumina din lume a intrat pe 

fereastră. Apoi a stat să se gândească de ce era bucuros, în mod sigur trebuie să aibă 

un motiv, sigur este unul, dar unul pe care momentan l-a uitat. Şi gândindu-se la asta, 
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a pus de cafea şi a concluzionat că a visat probabil ceva frumos şi pe urmă a uitat, s-o 

fi uitat pe fereastră – nu se spune aşa!? 

Ce bună e cafeaua de dimineaţă, numai să nu facă abuz, exact cum face peste 

zi, din nevoia de a-şi provoca anumite senzaţii, în lipsă de altele. Probabil că într-o zi 

o să mă apuc să beau cafea până mi se face rău, numai aşa mă potolesc. Cum a 

procedat şi când s-a lăsat de fumat : a fumat într-o zi cât în zece, până a leşinat, şi uite 

aşa s-a lăsat după aia. Poate că se simte aşa de bine pentru că s-a lăsat de mult de 

fumat, renunţare care i-a crescut încrederea în sine. 

Nu, se răzgândeşte el, nu din cauza asta, ci pentru că, oricând vreau, mă pot 

urca în maşină să plec la Duda, cred că sentimentul ăsta mă optimizează! Nu găseşte 

alt cuvânt în minte : optim, de la cifra opt; o optime din muzică; îl avem şi pe 

optimist; exact cum zicea Cleopa Tudorel, e o cifră magică. De ce, domnule, opt, când 

săptămâna are numai şapte zile?!  

La Duda! Poate că exact asta o să fac, mai târziu, după ce îi duc 

medicamentele cunoştinţei lui Tudorel, unguroaica aia, o să plec la Duda. Dar îşi 

aminteşte că trebuie să-l viziteze şi pe Felix, promisese şi este şi în interesul lui s-o 

facă. Eu vreau pământ! decretează în gând şi zâmbeşte de unul singur, asociind gustul 

minunat al cafelei cu titlul poeziei lui Coşbuc. Cu adevărat o zi frumoasă! Trebuie să 

mă îmbrac şi eu frumos, cu ce? şi îşi inventariază în gând garderoba. Cu una din cele 

două cămăşi pe care i le-a luat Sofica, în seara de la mall, când venise acasă târziu şi 

aflase că tocmai murise tatăl lui. De ce trebuie să-mi duc aminte chiar acum de asta? 

Cum se asociază lucrurile în mintea omului! Şi face eforturi să se gândească la 

altceva. 

Îşi notase pe undeva adresa unguroaicei, poate că în laptop, nu îşi aduce 

aminte exact. Aşa că se apucă să caute prin hârtiuţele de pe masă, apoi în fişierele 

word de pe desktop-ul calculatorului. Găseşte. Rupe o coală de hârtie în jumătate şi 

scrie : Unguroaica, strada Carpaţi, lângă podul Constanţa, mergând spre Chitila, 

imediat spre dreapta este strada. Notează şi numărul casei, adăugând : pe partea 

dreaptă! Consultă o hartă din calculator şi constată că de unde stă el, de pe strada 

Budapesta, trebuie să treacă prin Piaţa Victoriei, apoi s-o ia pe fostul bulevard 1 Mai, 

până unde se intersectează cu Calea Griviţei. De acolo, la trei sute de metri se află 

strada. Mai bea o gură de cafea şi se duce să se îmbrace. Se uită în oglindă constatând 

că îi şade bine în cămaşa cumpărată de Sofica, exact cum zicea ea, îi dă o stare bună! 



 165 

Îşi imagina că sediul firmei lui Felix este unul opulent, extravagant, în vreun 

bloc de la Unirea, când colo, găseşte un simplu apartament nezugrăvit, dotat cu o 

secretară confuză şi nişte mobilă sărăcăcioasă. Iar Felix nu mai seamănă deloc cu cel 

pe care-l întâlnise cu vreo lună în urmă. Obosit, surmenat, nebărbierit, cu părul vâlvoi, 

stă în spatele unui birou, e vorba de o masă mare pe suprafaţa căreia se află o mulţime 

de lucruri puse grămadă, într-o gravă dezordine. În spatele lui, un poster în mărime 

naturală care-l reprezintă pe celebrul James Bond şi pe care scrie : The world is not 

enough! 

― Felix, te îmbrăţişez, îmi pare bine să te întâlnesc din nou, spune Toadre, 

întinzându-i mâna. Tudorel a insistat să te vizitez, altfel nu te-aş fi deranjat, crede-mă. 

Ai treabă multă, eşti prins tare. Observ că e ceva schimbat la tine, mi se pare mie!? 

Obosit? Muncă multă? 

― Toadre Andronache, te îmbrăţişez şi eu, salut, văd că ţie îţi merge bine! 

Obosit e puţin spus, sunt de-a dreptul epuizat. Nu credeam să ajung aici aşa de iute. 

― Unde, aici?! şi se uită în jur, pe pereţi, înţelegând că e vorba de locul unde 

se află. Felix pufneşte în râs. 

― Vezi, până şi tu trăieşti cu o altă impresie despre mine, realitatea este alta, 

să ştii. Nu-ţi spun o noutate : aparenţele înşeală. Marea agenţie de publicitate de care 

ştii tu şi vorbeşte toată lumea sunt doar eu, secretara pe care ai văzut-o acolo, am 

angajat-o ieri. 

Toadre rămâne cu gura căscată, deodată înţelege! Felix îl priveşte fix, tot 

numai zâmbet, unul cam tâmp, iar ochii îi strălucesc nefiresc. Aşadar, succesul firmei 

de advertising este unul construit, nu există angajaţi, e numai el. Singur!? 

― De aia arată ca o rătăcită? Dar cine şi cum ţi-a făcut lucrările până acum? 

― Păi, nu e mare scofală, umfli nişte baloane, compui ceva slogane, faci 

câteva clipuri publicitare şi, cum meseria mea adevărată este de cameraman, le 

făceam singur şi le montam la serviciu. Unde lucrez? La un post de televiziune, de 

fapt lucram, acum mi-am dat demisia, din cauza succesului mi-am dat-o. Şi am greşit! 

Acum nu mai fac faţă. Am câştigat o grămadă de contracte, am firme importante în 

portofoliu şi de câteva zile, n-o să-ţi vină să crezi, e incredibil, nici eu nu cred, mă 

ocup de campania publicitară a unui important partid politic care are şi un candidat la 

Cotroceni. Iar eu sunt lefter. Cu banii ăia pe care i-am câştigat împreună cu tine, plus 

ce mai aveam eu, puţin, nu mult, am luat un teren, singur l-am luat! Am crezut că dau 
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lovitura. Aşa e omul când se lăcomeşte. Acum nu mai am bani  să-mi onorez 

obligaţiile şi nu pot cere de la clienţi. 

― De ce nu vinzi terenul pe care zici că l-ai cumpărat! 

― Nu ştii cum e cu socoteala din târg!? La jumate de preţ am încercat să-l 

vând, nu-l ia nimeni, nu e nimeni interesat, deocamdată, sper. Terenul e lângă Otopeni 

şi aeroportul cere extindere, s-a dus zvonul, s-a dat la televizor. Am dat-o în bară! 

― Poţi renegocia contractele, cere nişte bani în avans. Se practică asta. 

― Nu se poate! Nu se poate, pentru că una dintre clauzele importante cu care 

am câştigat licitaţiile este tocmai aceasta : plăţile se efectuează după măsurarea 

ratingului, a impactului; se aşteaptă răspunsul publicului : creşterea vânzărilor, plus 

altele la fel; ştii cum sunt capitaliştii ăştia nenorociţi, tu doar trăieşti în mijlocul lor 

acolo, în America, dacă nu stipulam asta în contracte nu pupam nimic, absolut nimic. 

Dar până mai ieri am avut noroc, mi-a mers. Ştii cine m-a ajutat foarte mult? Ah, sar 

ca prostul de la una la alta, scuză-mă! Ca să nu mai vorbesc de partid : nu câştig 

absolut nimic dacă nu-şi trimite candidatul exact la Cotroceni, asta e înţelegerea! 

Felix nu-şi mai cenzurează nicio emoţie. Cu faţa transpirată, ţopăie pe picioare 

de parcă ar juca tontoroiul. Deschide un sertar şi scoate o ţigară, o aprinde. Când dă s-

o scuture în scrumieră, vede că o alta arde singură în ea. Se precipită, nu ştie pe care s-

o stingă, dar sfârşeşte prin a le fuma pe amândouă, trăgând pe rând din ele. 

― Uite-mă cum am ajuns! Auzi : poate tu ştii, dacă fac rost şi eu de nişte ţigări 

din alea, am un prieten care ar putea să-mi aducă, câte pot fuma încât să nu devin 

dependent de ele? Tu poate ştii! 

― Lasă-le dracului de ţigări! Eu zic să le laşi de tot. Uite aşa fumam şi eu, ca 

tine, şi le-am lăsat. Ştii cum te simţi după ce reuşeşti? Auzi, de ce nu împrumuţi de la 

vreo bancă, ai contracte în derulare, ai cu ce garanta. 

― De unde? De la ce bancă? Păi, cu ce bani am făcut tot ce-am făcut?! M-am 

împrumutat deja; am făcut-o! 

Deodată, Toadre înţelege de ce a insistat Cleopa Tudorel să vină aici, e vorba 

de banii lui, asta era! Vor  să-i ajut eu cu bani, să-i împrumut. Nu e cinstit din partea 

lui să procedeze aşa; putea să-mi spună de la început, să-mi ceară părerea, nu să mă 

pună într-o situaţie ca asta. Nu-mi place când mă ia cineva pe departe, cu ocolişuri. 

― Ştii, eu am nişte bani. Adică ştii că doar tu m-ai ajutat să-i fac! Dar, deja am 

apucat să vorbesc cu nevastă-mea, şi ştii cum sunt femeile, nu ştiu dacă ea ar fi de 
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acord. Nu vreau să am discuţii! Căsnicia noastră cam scârţâie, ne certăm mereu. Nu 

cred! 

― Dar nu e vorba de asta! Nici nu m-am gândit la asta, stai liniştit!  

Dar, după câteva clipe de tăcere, Felix se întoarce de la fereastră ca un apucat. 

― Intri cu procent, omule, facem totul juma-juma! Îţi dai seama? Sunt pe cale 

de a reuşi, nimic nu-mi mai stă în cale, nu e vorba decât de nişte bani pe care trebuie 

să-i am acum. Altfel nu mai pot continua. Uită-te şi tu cum e aici! Nici idei nu mai 

am. Mi-a îngheţat mintea, creierul. Nu mă pot concentra pe campanie, nu mai sunt 

creativ. Omule, câştigăm la sigur, ai încredere în mine aşa cum ai avut când mi-ai dat 

banii data trecută. Ţi-am adus dublu? Ți-am adus! Ei, de data asta îţi triplez banii. Pe 

cuvânt că ai triplu! 

― Ştiu şi eu, nevasta, ţi-am spus! 

― Soţiei tale îi poţi spune că ai băgat banii într-un teren, domnule, crezi că a 

mea ştie tot ce se întâmplă!? Ai băgat banii în teren şi gata! 

― Şi cam câţi bani ţi-ar trebui pentru a încheia contractele  în derulare? 

― Toţi, omule, toţi banii! 

― Adică un sfert de milion, nu? 

― Nu, omule! Toţi banii pe care îi ai. E vorba de campania pentru preşedinte, 

îţi dai seama despre ce e vorba!? Dar nu aşa, adică aiurea, e vorba de campania 

viitorului preşedinte, pentru că dacă eu am banii la timp, adică acum, preşedintele 

României va fi chiar ăsta, Theodor Stolojan. Ai auzit de el, nu? A fost la Banca 

Mondială, omule! E cel mai bine cotat, comuniştii lui Iliescu nu au cum să mai 

câştige, e imposibil! Şi Stolojan are şi stofă de preşedinte, şi e şi cel mai bine situat în 

sondaje, să ştii, mie mi-e extrem de simplu; e ca şi rezolvat! De aia îţi spun : ai 

deplină încredere,intri cu cincizeci la sută, omule! Hai, spune da şi să ne apucăm de 

treabă, uite cât e ceasul! E târziu! 

― Am mai spus eu da, dar în altă parte! Scuze, glumesc! Bine, mă mai 

gândesc! Auzi, fii atent, tu ai auzit de Proiectul Găsescu? 

― Păi tocmai despre asta e vorba, Cleopa Tudorel mi-a spus că eşti şi tu 

implicat, altfel, pe cuvântul meu dacă îndrăzneam. El e vinovatul! 

―De ce nu-i spus aşa de la început, dacă e vorba de Proiectul Găsescu se 

schimbă situaţia! Ştiu ce oameni sunt implicaţi şi ştiu că pot avea încredere că nu-mi 

pierd banii. Dar tot trebuie să stau de vorbă cu Tudorel, crede-mă. Nu pot aşa de 

repede. 
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― De ce nu vorbeşti cu el acum? 

― Nu pot de aici, te rog să mă înţelegi şi pe mine. În plus, acolo e trecut de 

miezul nopţii. Tudorel doarme şi o să fie confuz. Uite, eu trebuie să trec acum pe la o 

doamnă ca să-i duc nişte medicamente, un comision de la Tudorel, e vorba de o 

cunoştinţă de-a lui, zice că de la ea a învăţat astrologie sau să dea în cărţile de tarot, 

pentru mine e acelaşi lucru. Aşa că, după ce îmi termin treburile, se face seară şi 

vorbesc cu Tudorel, stabilesc ce am de stabilit şi te anunţ în seara asta. 

― Şi tot în seara asta îmi duci şi banii, nu-i aşa? 

― Exact! 

Felix se lasă să cadă în scaun. Oftează uşurat, se şterge de transpiraţie cu 

mâneca, deschide apoi sertarul ca să-şi ia altă ţigară. Arată rău de tot, e palid şi stras la 

faţă, transpirat la subsuori, jalnic.  

― Încă ceva, spune Toadre, dacă o să lucrăm împreună va trebui să le laşi. M-

ai afumat de tot aici! 

― Dacă o să lucrăm împreună promit, că las ţigara! 

― Atunci s-a făcut, vorbim mai pe seară. 

Ieşind, Toadre observă că secretara îl soarbe din ochi. Şi îi place. Dar nu-i 

place că e blondă. Lui îi plac brunetele. 

 

 

 

 

2) Unguroaica. Iarna nu-i ca vara 

Strada este asfaltată de curând, frumos amenajată, lucru ce  intrigă de vreme ce 

majoritatea străzilor periferice din Bucureşti arată ca după un război. Toadre se miră 

cât de curată şi pusă la punct este strada Carpaţi. Pune asta pe seama unei fabrici din 

zonă pe care o găseşte prosperă, judecând după poartă şi steagurile curate care flutură 

pe nişte stâlpi foarte înalţi. Curiozitatea îl împinge să afle cu ce se ocupă, ce anume 

fabrică, şi încetineşte maşina, mai apoi chiar o opreşte de tot, nereuşind să citească de 

pe siglă decât începutul cuvântului, ceva care începe cu „lux”. Dă un pic maşina 

înapoi. Înţelege că e vorba de o fabrică de becuri. Dar îl intrigă numele. Cum adică, ce 

înseamnă asta, şi cum s-ar traduce : „Zece lucşi”? De ce zece şi nu doisprezece?! Că 

dacă la asta se referă, adică la lucşi, nu la „lux”, atunci se justifică, dar dacă nu, cel 

care i-a pus numele aşa e un tâmpit. Şi probabil că un bec atâta trebuie să lumineze, în 
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valoare de zece lucşi, ca să fie optim. Optim, de la cifra opt, o optime, şi aşa mai 

departe. Oare dacă ar face lumină de doisprezece lucşi, s-ar arde mai repede sau ar fi 

una orbitoare? Atunci de ce becurile se vând pe bază de waţi şi nu de lucşi?! Toadre 

Andronache nu prea înţelege cum e cu lucşii, prima dată când a auzit de aşa ceva a 

fost când a trebuit să cumpere o cameră video. 

Strada Carpaţi – ţigările „Carpaţi”; a fumat din astea; ţigări fără filtru. 

Doamne, cum putea să bage în el otrava aia. Câteodată, se lipeau de buze şi te ustura 

când trăgeai încet ca să îndepărtezi ţigara de la gură; îţi mai intra şi fumul în ochi, o 

pacoste! Scoate bucata de hârtie din buzunarul pantalonilor ca să citească exact 

numărul casei. Şi imediat opreşte maşina; trecuse niţel de casă, de adresa pe care o 

caută. 

O poartă făcută din bare subţiri de fier, vopsită foarte demult în verde, acum 

cojită. Şi este întredeschisă. Dar nu vede nimic din ce-ar indica butonul unei sonerii, 

aşa că, după câteva clipe de ezitare, îndrăzneşte şi o deschide mai mult. Ar vrea să 

strige, dar i se face jenă şi nici nu ştie pe cine. Cum să zică, doamna unguroaica?! 

Intră înăuntru. Pe partea dreaptă se află o clădire nouă, neterminată, iar mai în spate 

casa cea veche unde probabil că oamenii locuiesc încă. O alee de ciment duce până 

acolo. Nu cumva să aibă câine, îşi spune Toadre Andronache, oprindu-se. Alo, e 

cineva acasă!? Nimic, nicio mişcare. Alo, e cineva!? Cum să nu fie nimeni, poarta e 

deschisă, se miră el. Mai face câţiva paşi şi strigă şi mai tare. Deci, nu are câine, pot 

înainta. Şi înaintează până foarte aproape de corpul de casă din spate. De fapt sunt 

două clădiri despărţite printr-un gang acoperit cu geam, ce continuă în prelungirea 

aleii ce vine de la poartă. Cea din dreapta pare a fi un fel de bucătărie de vară. În 

dreptul uşii acesteia stau câteva perechi de papuci vechi. E cineva, alo!? Un sentiment 

ciudat îl cuprinde auzindu-şi vocea care sparge liniştea încremenită. Mă simt cam 

stingher, îşi zice în gând. Stingher! – un cuvânt pe care îl uitase. La Duda li se mai 

spune aşa porumbeilor care încă nu au pereche, desperecheaţi. Profesorul îi alungă 

mereu pe cei care stau stingheri pe casă, strigându-le să se ducă să-şi aducă singuri 

perechile. 

Deodată, din spatele lui aude o voce de bărbat. Care nu spune decât un simplu 

şi descurajant, da! Întorcându-se, vede un tip solid. Probabil că a ieşit din casa în 

construcţie. Ciudat, foarte ciudat : a stat acolo tot timpul, ca şi când ar fi vrut să vadă 

ce fac! Putea să răspundă mai demult, îşi spune Toadre Andronache, surprins de 
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apariţia asta neaşteptată. Arată impunător, e înalt, bine făcut, şaten, aproape blond, cu 

obrazul îngrijit, dar teribil de grav şi serios. Impasibil, deloc prietenos. 

― Da! Ce doriţi, pe cine căutaţi? întreabă el după o pauză, timp în care l-a tot 

cercetat cu privirea. 

― Bună ziua! Nu ştiu cum să vă spun, am nişte medicamente pentru doamna, 

nu ştiu nici cum o cheamă! M-a trimis Cleopa Tudorel din America cu ele. 

E îmbrăcat într-o salopetă albastră, foarte curată, pe dedesubt cu o cămaşă 

simplă, dar modernă, pare nouă. La aflarea motivului pentru care a îndrăznit să-i intre 

în curte, parcă se mai lumineză un pic, dar deloc spectaculos. Îi răspunde ursuz, scurt, 

fără intonaţie. 

― Mariana? Mariana s-a dus până la piaţă. Acolo! 

Apoi dispare. Pur şi simplu intră înapoi în casă, lăsându-l pe Toadre blocat. 

După câtva timp îşi vine de-acasă şi înţelege că semnul pe care l-a făcut cu mâna 

atunci când a zis „acolo”, îi indica de fapt unde anume s-o caute, să se ducă înspre 

acolo! Ce tip ciudat, îşi spune şi dă să iasă din curte, îndreptându-se spre poartă. De-

abia acum un căţeluş negru, foarte flocos, dar mic, ieşind nu se ştie de unde, se apucă 

să latre tare ciudat. Uite al dracu, până acum unde-o fi stat?! 

În stradă, o ia spre dreapta, într-acolo, cum i-a arătat. Maşina o parcase în 

stânga. Se duce s-o caute? Dar nici nu ştie cum arată, pe cine să caute?! Cu toate 

acestea se duce. Nici măcar piaţa nu ştie unde e. Dar aşa i-a arătat omul, într-acolo, 

înseamnă că se află undeva pe aproape. Şi se duce. 

La prima intersecţie coteşte spre dreapta şi citeşte numele străzii pe o tăblie, 

Parângului, şi înţelege de ce : pentru că are legătură cu Munţii Carpaţi. Din depărtare 

o femeie vine spre el, singurul om de pe stradă, o vede că se apropie. Te pomeneşti că 

ea este! Dar când se apropie şi o vede bine, îşi spune că nu poate fi ea, pentru că arată 

ca o cerşetoare. Este îmbrăcată cu un soi de pardesiu vechi şi uzat, lung până la 

pământ, iar în mână ține o mătură. Apropiindu-se, din cauza trotuarului îngust, vrea 

să-i facă loc. În clipa aceea, ea se uită la el insistent şi îi zâmbeşte. Te pomeneşti că 

îmi cere un ban, nici n-am mărunt, se gândeşte, căutându-se discret prin buzunare. Nu 

apucă să-şi termine însă gândul,  că femeia îl întreabă: 

― Bună ziua! Eşti cumva domnul Toadre Andronache? 

El rămâne cu piciorul în aer, pentru o fracţiune de secundă, ca de piatră. 

Aşadar, ea este! De unde ştie cum mă cheamă? Ah, sigur că i-a spus Tudorel! Totuşi, 
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cum de mă ştie cum arăt la faţă, cum m-a recunoscut, cum de m-a descris Tudorel aşa 

de precis!? 

― Toadre Andronache mă cheamă, aşa, da! Exact! Dar de unde mă ştiţi? 

Şi atunci îşi aminteşte şi o şi recunoaşte imediat : câţiva fulgi albi de pasăre îi 

strălucesc în părul sârmos, nespălat, nepieptănat, despletit, lung până mai jos de 

umeri. Ea nu-i răspunde din prima la întrebarea, de unde îl ştie, ocoleşte răspunsul. 

― Dar n-ai întrebat corect : de unde mă ştii, aşa e corect, nu la plural, cum ai 

zis tu! Nu te te uiţi şi tu la mine? Cum să-mi vorbeşti mie aşa!? Uite că am fost până 

la piaţă, mă chinuiam cu un ciot de mătură, mi-am cumpărat alta, mătura asta. Şi 

începe s-o fluture prin aer, apoi continuă la fel de colocvial. Păi, ştiam că vii cu 

medicamentele şi voiam să fac oleacă de curăţenie. Ştii cum e, casa nemăturată 

musafiri aşteaptă! 

Are obrazul pătat şi foarte galben, probabil că e semnul unei suferinţe, ori pur 

şi simplu aşa are ea tenul, plus o mare nepăsare pentru felul cum arată. Între două 

vârste, dar  îmbătrânită înainte de vreme. Nu mai mult de 1,60 înălţime, maximum 

1,65. Are pantofi de iarnă în picioare, vechi, zgâriaţi şi scorojiţi, pe care a călcat la 

călcâie transformându-i aşa  în papuci. 

― Am fost acasă la dumneavoastră, aşa am aflat că eşti la piaţă. Dar cine e 

persoana? 

― Cine, bărbatu-meu? E un ciudat, nu? Ştiu că e! Aşa e el! Nu e un om rău, 

dar aşa e el, mai timid. 

― Mie nu mi s-a părut timid, dimpotrivă, prea serios. 

Volubilă, chiar foarte prietenoasă. Are o atitudine complice ce-o face să 

exclame, zâmbindu-i într-un anume fel. Aşa îi vede dinţii galbeni, dar toţi, adică 

niciunul lipsă! 

― Dă-l dracului, aşa e el, morocănos ca un prost ce se află. N-ar trebui luat în 

seamă. 

Apoi îl ia de braţ, lipindu-se într-un fel ciudat de el. Şi-l face s-o urmeze spre 

casă, condus de ea. Merge încet, dar nu penibil, chinuindu-se, mai degrabă liniştit, cu 

calm. 

Mergând aşa, se apropie de poartă. Ciudat, aceasta nu numai că e închisă, dar 

mai e şi încuiată. Femeia bagă mâna printre zăbrele şi scoate o cheie de pe partea 

cealaltă, cu care apoi o deschide. După aceea ea intră şi-l invită şi pe el, încuind poarta 

şi punând cheia la locul ei, într-un cui. În curte, pe aleea betonată,  înaintează ţinându-
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l tot aşa, delicat, de braţ, unul lângă altul. Lui Toadre i se pare chiar simpatică, în 

pofida aspectului ei neîngrijit, în plus miroase şi frumos, constată brusc. Din clădirea 

făcută de curând, iese pentru o clipă soţul întrebând-o pe ea dacă a venit şi pe el 

ignorându-l cu totul. Da, zice ea, am venit. Iar el dispare repede. Ea îi face lui Toadre 

Andronache cu ochiul şi apoi un semn complice cu capul. Aşa îi vede ochii, în lumină, 

de un verde nefiresc de viu. 

― Haide înăuntru să te servesc cu ceva; o cafea, un pahar cu apă minerală? 

― Dar nu trebuie să te deranjezi, nu vreau nimic. 

Totuşi intră în ceea ce crezuse mai devreme că e o bucătărie de vară. Exact 

asta este. Ea parcă îşi continuă gândul, pentru că spune: 

― Dă-l dracului de om! E supărat pe mine că s-ar putea să mor, că sunt 

bolnavă! Nu suportă gândul că o să mor! Dar aşa a fost el de când l-am luat : un om 

bun de nimic! Parcă eu vreau să mor! Cine vrea? 

― Dar ce ai, de ce suferi?! îl întreabă, aşezându-se la semnul ei pe un scaun 

făcut de un tâmplar amator neîndemânatic, în timp ce femeia umblă după ibricul de 

cafea într-un dulap făcut de acelaşi tâmplar. 

― Eu o să beau o cafea, cu toate că n-am voie. Dar nu mai ştiu ce am voie, 

toate îmi sunt interzise. Cancer am! Ce să am?! Ce are toată lumea în ziua de azi. Asta 

am! 

Lui Toadre Andronache îi îngheaţă sângele în vene. Nu pentru că aude de 

cumplita boală, ci din cauza felului cum a zis-o ea, ca şi când ar fi vorbit de altceva, 

de ceva firesc : cum are toată lumea! Ar fi vrut să-i spună că el nu are cancer şi nici n-

o să facă, dar bineînţeles că nu îndrăzneşte. Nu găseşte ce să spună, tace. Ştie că boala 

nu este contagioasă, totuşi se felicită în gând că n-a fost tentat să accepte o cafea. L-ar 

fi ademenit, dacă mai insista ar fi acceptat, şi acum ce-ar fi făcut, cum ar fi refuzat?!  

― Dar fii liniştit că nu se ia! 

I se pare că i-a citit gândurile, de aceea spune încurcat. 

― Nu despre asta e vorba. Am băut o tonă de cafea până să plec de acasă. 

Cam abuzez de ea şi a început să-mi facă rău. Îmi dau seama de ce a trimis Tudorel 

medicamentele, mă miram şi eu, acum se găsesc de toate şi în România, exact ce se 

găseşte şi pe afară, nu mai e cum a fost odată. 

― La mine medicamentele nu mai au efect, i-am zis şi lui, dar el a insistat să 

mi le trimită, cheltuind banii degeaba. Boala mea a recidivat, eu m-am îmbolnăvit 

acum 20 de ani, dar am ţinut-o sub control, acum e starea terminală. Dar nu-mi pare 
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rău,  nu mă cramponez de viaţă, pe când el, l-ai văzut şi tu cum e. De parcă eu sunt aia 

care m-am decis să mor! El aşa interpretează. 

― Dar cum de ştii aşa de bine româneşte, şi fără niciun accent, absolut deloc, 

Tudorel mi-a spus că eşti unguroaică. 

― Da, da! Şi ce unguroaică am mai fost, una focoasă! Uită-te acum la mine : 

dacă ţi-aş spune că am fost cea mai frumoasă femeie, ce-ai zice? Ai crede? Sigur că 

nu. Nu-s chiar unguroaică, de fapt nici eu nu ştiu ce sunt. Dar m-am născut şi am 

crescut printre unguri, luată de suflet, nu ştiu dacă sunt chiar unguroaică. Şi am uitat 

să mai vorbesc ungureşte. Dacă eram, nu uitam, logic, nu? Cine ştie ce-oi mai fi și eu! 

Dintr-un ibric de alamă îşi toarnă cafea într-o cană tot dintr-un metal galben. 

Se duce  apoi într-o parte, mai în spate. N-o vede ce face, dar aude cum controbăie 

prin haine, se aude foşnind. De acolo vine cu o ţigară în mână. Se aşază lângă cana de 

cafea şi-i face complice cu ochiul. 

― Ştii, n-am voie, zice ea. Dar atâta timp cât eşti aici, el n-o să vină încoace, 

nu îndrăzneşte să intre, aşa că profit şi mai trag şi eu câte una. De când te aşteptam! 

― Poate că are dreptate! Şi eu am fumat, dar le-am lăsat. 

― Le-ai lăsat pentru că eşti sănătos, eu de ce să le las, că doar n-oi fi proastă?! 

Sper că n-ai de gând să pleci aşa repede, că nu te las. Nu te las să pleci, să ştii! 

― Păi, medicamentele? Şi-i întinde punguţa pe care o ţine în mână. 

― Dă-le încoace.  

Le ia şi nici nu se uită în pungă să vadă de care sunt, ce-i acolo. Se duce la 

aragaz, dechide cuptorul şi-i arată. E plin cu fel şi fel de cutii şi cutiuţe. 

― Le vezi? 

― Păi, le văd! Dar de ce nu le iei? Nu se poate una ca asta! 

― Oamenii sunt proşti, nu înţeleg ce se întâmplă. Cu medicamentele nu 

rezolvi nimic – dar nimic nu se rezolvă! 

― Şi de ce le mai cumperi, de ce ţi le mai trimit oamenii, degeaba? De ce nu 

le arunci, ce faci cu ele, faci depozit? Dacă le găseşte soţul tău înăuntru? 

― Nu mă îndur să le arunc. Şi el nu le găseşte, nu se uită în aragaz, doar e 

bărbat. Uite, chiar aşa : ca să mai beau şi eu cafeaua, să mai fumez câte o ţigară şi să 

mai vorbesc şi eu cu oameni normali ca tine, pe care nu-i interesează dacă mor sau nu 

mor! Să nu-mi spui că şi ţie îţi pasă, că te dau afară imediat! Poate că de asta – asta e 

cauza! 
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― Sincer să fiu, nici nu are cum să-mi pese. E prima dată când te văd! Dar e o 

situaţie aiurea de tot. Cel puţin medicamentele astea de la Tudorel sunt cele mai noi şi 

mai scumpe care au apărut pe piaţă în America, eu aşa am înţeles. De ce să nu le iei 

nici măcar pe ele?! 

― Uite că pe astea s-ar putea să le iau! Cine ştie? Auzi, mai stai puţin să mai 

fumez una? Că după aia trebuie să stai până se duce şi tot fumul, să nu mai fie niciun 

miros! 

― Să ştii că o să-i spun lui Tudorel din America. 

― N-ai cum să-i spui, că o să pleci de aici şi o să te iei cu treburile tale şi o să 

uiţi că am fumat vreo ţigară. Apropo, el ce mai face? Tot cu politica? 

Toadre râde destins. Aşa de categorică e femeia că o să uite odată plecat de 

aici, încât se amuză. Apoi, aducându-i aminte de prietenul lui, Tudorel, realizează că 

nu trebuie să-i spună prea multe, presupunând că toate cele pe care le ştie în legătură 

cu astrologia şi tarotul le-a furat tocmai de la ea. L-ar fi deconspirat. 

― Cu politica, da, cu asta se ocupă. Acum e într-o asociaţie care promovează 

talentele şi interesele româneşti în America. 

Deodată un sunet surd se aude. Pare a fi o sonerie. Îşi aminteşte însă că nu a 

văzut niciun buton, dar întreabă dacă nu sună cineva la poartă. Ea zice că nu şi râde. 

Pune ţigara în farfurioară şi se ridică. Jos, lângă aragaz, mai în spate, lângă perete e un 

ceaun cu gura în jos. Îl ia cu amândouă mâinile şi îl ridică. Un telefon mobil sună de 

acolo. Îl ia, dar în clipa următoare acesta încetează să mai sune. 

― Lasă că mai sună el. Ce, nu-ţi dai seama?! El mă pune să-l ţin sub ceaun. 

Dacă mă prinde cu el pe masă, mi-l sparge. Aşa mi-a spart vreo zece telefoane. Nu ţi-

am zis că nu e normal? Zice că din cauza lui m-am îmbolnăvit, din cauza radiaţiilor. 

Şi crede că dacă-l ţin sub ceaun se mai răresc radiaţiile asta. 

― E o problemă mare cu radiaţiile, încă se fac cercetări! 

Nu-l mai ascultă, e atentă la ecranul telefonului. Nu vede bine? 

― Dar ce scrie aici, nu mai văd bine, acum nici două săptămâni vedeam. Şi-i 

dă telefonul lui Toadre Andronache, care citeşte : domprimar! 

― Scrie aşa : domnul primar. E primarul, cine e? 

― Primarul, da! Să-l ia naiba şi pe ăsta, iar mă scoate în oraş. 

Femeia asta şi-a pierdut minţile, vrea primarul s-o scoată în oraş, cine ştie ce e 

în capul ei! Sper să nu asist la cine ştie ce scenă aici, se îngrijorează Toadre 

Andronache, te pomeneşti că acum intră bărbatul ei pe uşă şi mă ia la rost, crezând că 
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eu i-am dat să fumeze. Chiar e posibil. O fi auzit că a vorbit la telefon şi într-o clipă 

apare. Fără să vrea, ochii şi atenţia i se îndreaptă spre uşă. Aceasta e deschisă, dar o 

draperie acoperă intrarea. I se pare că o siluetă de bărbat se află dincolo de ea. Oare 

spioneză, el o fi acolo? Ce fac dacă vine? 

Unguroaica se ridică să-şi mai pună cafea. Scurge tot din ibric, apoi îl umple 

cu apă de la chiuvetă şi-l lasă aşa. Se întoarce. 

― Hai să-ţi povestesc ceva de pomină, cu primarul. N-o să-ţi vină să crezi. 

Astă-iarnă ştii că a fost iarnă grea, zăpadă multă, omătul mare, exact cum se zice. 

Primarul, de obicei, trimite maşina după mine să mă ia să mă duc să-i întind cărţile. 

Aşa procedează. Că doar n-o veni el la mine, e ditai omul, s-ar uita lumea de pe 

stradă, l-ar vedea; şi nici n-am unde să-l primesc! Unde, aici? De aia m-am apucat să 

fac o casă nouă. Aia de-afară! Şi acum vrea să mă duc la el – la fel vrea şi acum. I-am 

zis, l-am anunţat că sunt pe moarte şi el nici să mor nu mă lasă, exact ca ăsta de afară. 

Cum mai sunteţi şi voi bărbaţii, slabi şi neajutoraţi, dependenţi de noi. I-am zis că n-

am cum să-i dau în cărţi la telefon, nu se poate una ca asta! Cum să faci, că trebuie să 

fii de faţă, să pui mâna; el să le atingă, eu să descânt cărţile. Nu şi nu! O ţinea pe-a lui. 

Era disperat. Se vedea că este. Nu putea să trimită maşina, că era zăpada până la gât, 

uite aşa de mare era zăpada, până aici. Şi trebuia repede, să-i spun ceva repede-

repede. M-a sculat la miezul nopţii. Ce să fac, e domnul primar, nu!? Poţi refuza? Nu! 

Tu ce-ai fi făcut în locul meu?! Dar nu puteam dacă nu era el aici sau eu acolo, nu se 

putea prin telefon. Şi-mi tot zicea : sunt toţi pe capul meu, televiziunile sunt pe mine, 

am afară o sută de reporteri, trebuie să le zic ceva, telefoanele sună întruna la 

primărie, nu mai ştiu pe unde să mă ascund, Mariana, trebuie să mă ajuţi acum, 

întinde cărţile alea, hai! Ştii cum are el vocea aia; mi se făcuse milă de el, dar şi 

râdeam în sinea mea. Ce naiba o crede omul ăsta despre mine, cum să întinzi cărţile 

prin telefon?! Poate alţii da, dar eu nu pot să păcălesc aşa oamenii. Nu mai scăpam de 

el şi pace, dar nici că puteam să întind cărţile în felul ăsta, şi atunci uite aşa l-am 

păcălit. Stăteam eu ce stăteam şi îi mai ziceam câte ceva ca şi când mă concentram, 

mă prefăceam; şi-i zic ce să le spună, că el tot asta mă întreba : ce să le spună. Păi, să 

le spună că iarna nu-i ca vara, nu? Nu e corect? E corect! Şi când l-am auzit, exact 

cum face el când e sigur de ceva, cum râde el când ştie că e totul în regulă, de nu mai 

ştii dacă glumeşte sau vorbeşte serios; n-ai cum să ştii; şi-a zis el : Iarna nu-i ca vara! 

Stai că sună, uite, el este! 
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― Alo! Da, domnu şef-primar! Dar e ultima dată, să ştii, oricum o să mor! 

Ultima dată, bine, mă pornesc să vin chiar acum! 

Ei, nu ţi-am zis eu, nici să mor nu mă lasă! Trimite maşina! Cică e deja pe 

drum. O fi iar ceva urgent, oare ce urgenţă o mai avea?! Uite aşa face! Şi ştii ceva? I-

am zis şi lui Tudorel treaba asta, cred că el ţi-a spus deja; nu ţi-a spus? Uite : când am 

văzut efectul lui „iarna nu-i ca vara” asupra populaţiei şi poporului, mi-am dat seama 

că aveam ceva grav, fără nicio tăgadă că-mi venise sfârşitul; mi se agravase boala. 

Uite asta e povestea mea! Poţi să-mi dai mie acum medicamente cu carul, cele mai 

scumpe şi de care vrei; şi pe mama medicamentelor să mi-o dai! Cine să mă creadă pe 

mine când eu ştiu exact cum stă treaba? Hai, ia să mai fumez o ţigară, una şi gata, 

stop. Oricum, plecăm împreună când vine maşina să mă ia. O să-i miroase lui bărbată-

meu a fum de ţigară, dar o să rămână cu impresia că ai fumat tu, nu eu. Ia zi, nu tu ai 

fumat? Păi, vezi că tu fumezi!? Ia pune-ţi ambiţia şi nu mai fuma! Gata, de mâine să 

nu mai fumezi... 

 

 

 

 

  

Capitolul XII 

 

 

 

 

1) Femeia ca o ispită 

Vineri seara. Toadre nu prea se dusese vinerea la biserică, mai des participă la 

slujbele de duminică dimineaţa. Dar intuia, ori poate că doar spera, că o va găsi pe 

femeie aici. Aşa că s-a hotărât, dintr-odată, să vină să vadă dacă e, s-o vadă, ca şi când 

i-ar fi fost dor de ea, cu toate că nu avea cum să-i fie din moment ce nici măcar 

numele nu i-l ştia măcar. Nici nu avea altceva de făcut, altceva mai bun. Îi era şi 

teamă că evenimentele vor evolua în aşa fel încât să fie nevoit să plece pe neaşteptate 

în America, fără că cel puţin numele să i-l ştie, pentru că la altceva nu că nu spera, dar 

nu-şi dădea el voie să spere. Pentru că, dacă voia neapărat o femeie, putea foarte bine 
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alege  una pe care a doua zi s-o uite. E foarte convenabil aşa, de ce să se lege 

sentimental, nu simte deloc nevoia. Dimpotrivă, parcă. 

  Parchează maşina mai departe de biserică cu toate că ar fi loc mai aproape, 

dar vrea să mai stea câteva clipe, să vadă dacă apare femeia, dacă nu cumva e deja 

înăuntru, şi s-o observe de la distanţă, fără ca ea să vadă. Se gândeşte să-i iasă înainte, 

să se prezinte politicos şi să facă civilizat cunoştinţă. Nu poate fi nimic anormal în 

asta. 

Ziua se îngână cu noaptea şi e tare plăcut, ai zice că poţi trece neobservat, dar 

nu poţi trece. Iar strada e pustie şi un câine latră nu se ştie de ce şi de unde. Doar 

câteva maşini parcate ici-colo şi niciun trecător pe stradă. Stă şi aşteaptă ascultând 

radioul dat încet de parcă l-ar auzi cineva şi ar deranja astfel. O pereche între două 

vârste trece pe lângă biserică, ea se opreşte să-şi facă semnul crucii, dar bărbatul 

merge mai departe şi bombăne ceva. Nu înţelege ce spune, şi-ar dori să ştie. Probabil 

e băut, are pasul nesigur. 

Trece timpul şi femeia nu vine. Este deja înăuntru ori n-o să apară deloc, aşa 

că soluţia este să intre să vadă. Opreşte radioul şi deschide încet portiera, coboară şi 

încearcă s-o închidă făcând cât mai puţin zgomot. I se pare şi lui un pic ciudat ceea ce 

face, fără să înţeleagă concret ce anume face. Încearcă să pară normal şi chiar 

reuşeşte, deschide uşa grea a bisericii şi intră. 

Foarte puţini oameni, spre deosebire de ziua de duminică, dar nimeni nu 

sesizează că a intrat cineva, cu toţii fiind mai în faţă. Îşi face semnul crucii aşa cum se 

face şi înaintează încet, în discreţie. Bătrânul care vinde lumânări îi zâmbeşte, 

răspunde şi el dând din cap. Nu se opreşte, mai face câţiva paşi atât cât să cuprindă tot 

spaţiul cu privirea, cu toate că n-ar fi necesar. În dreapta fiind, poate să vadă toată 

aripa stângă, iar femeia numai aici poate fi dacă este. 

O vede întoarsă cu spatele, îi recunoaşte silueta înaltă şi părul bogat. Încearcă 

să pară calm şi să nu se uite la ea, dar se uită. Chiar dacă nu priveşte într-acolo, o vede 

vag. Şi atunci ea, de parcă ar şti ce se întâmplă, se întoarce pe jumătate, astfel încât 

chipul ei să-i fie vizibil pe trei sferturi. Plus ochii. Aşa ca la ochii ei să se uite, să vadă 

unde se uită ţintă. Şi se fac deodată spre el, pentru că irisul se conturează precis şi 

arată rotund şi în clar. În plus, o emoţie şi o căldură îl cuprind, şi simte. Şi atunci 

prinde un fel de curaj şi nu mai ţine cont unde se află şi lasă discreţia la o parte şi mai 

face câţiva paşi, astfel încât să descifreze limpede dacă este aşa cum îi place lui să fie. 

Iar femeia se întoarce mai mult de jumătate, de parcă el i-ar fi spus s-o facă, şi numai 
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la el se uită. Iar el la ea fără nicio reţinere. Târziu de tot şi-a dat seama că nu era bine 

şi nici firesc, dar era prea târziu, deja îşi vorbesc prin priviri. Pentru că, atunci când 

preotul spune ceva, ochii ei subliniază spusele, ori atunci când cântă, cântă şi ei spre 

el, iar când vorba de o tăcere este, tac şi ei lăsându-se în jos să umbrească cu 

pleoapele. Nu se poate să nu o întrebe cu sprâncenele dacă nu cumva e păcat, iar ea îi 

răspunde că nu ştie, pentru că se uită în sus ca şi când întrebarea ar căta spre cer. 

Atunci simte el nevoia să-i confirme că păcătuiesc, în dreapta şi stânga din cap dă, 

astfel ca numai ea să ştie ce spune. Atunci femeia se duce către icoană, se lasă în 

genunchi, îşi adună mâinile la piept, că el numai coatele îndoite i le vede, şi se roagă, 

pentru că altceva n-ar avea ce să facă acolo. Trec mai multe minute, iar el are 

amabilitatea, mai bine zis răbdarea să o lase să se roage. Se gândeşte că poate un 

răspuns va primi şi i-l va spune şi lui. Într-un târziu, atunci când se ridică, o fracţiune 

de secundă doar, numai atât, îl fixează cu ochii, cât să ştie dacă el mai este acolo sau 

nu; ca şi când nici nu l-ar mai fi văzut. Apoi se preface că nu-l mai vede. 

I se pare inutil să mai stea ori, poate, nu-i este decât jenă, nu poate ignora locul 

unde se află, totuşi. Îşi dă silinţa să spună o rugăciune în gând, dar nu reuşeşte decât 

să se gândească la una, vag şi mai mult în imagini, neizbutind să vorbească vorbe. 

Face paşi înapoi, vreo doi, trei, cu gândul să plece, se întoarce apoi şi se îndreaptă 

înspre ieşire. Se opreşte ca să ia o lumânare, gândindu-se de pe acum pentru cine să o 

aprindă. Constată că-i este foarte greu să se hotărască, din cele patru variante, una să 

aleagă; să se oprească la una. 

În maşină, şi ascultă radioul. Se hotărăşte s-o aştepte când iese, să o întrebe 

cum o cheamă, el să-i spună numele lui, doar atât. Îşi face de lucru încercând să nu se 

gândească la nimic, doar muzică să asculte. Schimbă de colo-colo, de la un post la 

altul, ceva conform stării lui să găsească. Se hotărăşte cu greu şi pentru puţin timp la 

muzică clasică, dar simte că se sensibilizează prea tare şi n-ar vrea, totuşi măcar piesa 

asta s-o asculte, să ştie cine şi cum se numeşte. 

Îşi dă seama că e cam departe şi, din cauza asta, atunci când femeia va ieşi, s-

ar putea să nu aibă suficient timp să ajungă la ea, se gândeşte. Aşa că porneşte motorul 

şi se mişcă. Roata. Opreşte într-un loc, în aşa fel încât, atunci când va apărea, să dea 

cu ochii de el, la fix. Nu ştie, s-ar putea ca femeia să fi venit cu vreo maşină, aşa că se 

apucă să le cerceteze pe cele din zonă. Încearcă să intuiască : care dintre ele ar putea fi 

a ei, care i s-ar potrivi, care îi seamănă?! Un Renault mai încolo, mai aproape de el un 

Peugeot, cu siguranţă că una dintre cele două, nicidecum BMW-ul în spatele căruia a 
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parcat el. Face pariu mai degrabă pe Peugeot. E albastru deschis, un model cu două 

uşi, foarte de damă. Coboară şi se apropie cu precauţie. Stă cu capul drept, ca şi când 

ar privi înainte, dar cu ochii cată să vadă în interiorul autovehicolului. Imediat îi 

atrage atenţia un maimuţoi haios, agăţat de oglinda retrovizoare. Are ochii holbaţi, 

râde cu gura până la urechi, iar dinţii lui mari induc în eroare : oare râde sau rânjeşte!? 

Se trage o jumătate de pas mai încolo, ca să vadă mai bine, şi aşa îi vede coada. 

Atunci îşi dă seama că e lupul din Scufiţa Roşie. Şi zâmbeşte. Îşi imaginează că el e 

vânătorul. O să taie burta lupului, iar pe ea o s-o sărute tot acolo, salvând-o de toţi 

lupii din lume, eficient. Înveselit, îl cuprinde dorinţa să atingă locul pe care ea îl 

atinge ca să deschidă portiera, nu se poate abţine. Se uită în toate părţile şi, ca un 

adevărat hoţ de maşini, pune mâna acolo. Dacă l-ar vedea cineva, în cel mai rău caz, 

va da impresia asta : că vrea să intre prin efracţie, ceea ce nu este adevărat, pentru că 

doar atinge cu buricele degetelor, nu trage ca să vadă dacă uşa e deschisă, dacă se 

poate deschide. Ştie că i se pare, dar îi place să creadă cu adevărat că locul e cald de la 

mâna ei, şi exact aşa i se pare. Ca şi când s-ar fi urcat deja la volan, observă prin 

parbriz că scaunul e dat mult în spate şi atunci îşi aminteşte că şi ea e foarte înaltă, un 

alt semn, încă o dovadă că maşina e a ei. Pe bord, o cutie de şerveţele cu un şerveţel 

care tocmai stă să iasă de parcă cineva ar fi tras de el şi, văzându-l pe el, s-a oprit la 

jumătatea gestului. Îl cuprinde o altă dorinţă : să miroasă înăuntru ştiind că o să 

miroasă a ea. Dar nu are cum, nu este posibil, aşa că rămâne cu dorinţa, care, încet, 

încet, se va transforma într-un dor. Apoi chiar i se face. Nu se uită în clar, dar vede că 

încă nu vine, uşa bisericii rămâne închisă, la fel ca şi cea a maşinii. Îl cuprinde treptat 

îndoiala : dar dacă nu e maşina ei? Nu pentru că a pus mâna și s-a uitat înăuntru 

degeaba, dar riscul la care s-a expus o să fie unul de pomană, aşa că se extrage 

tuturora şi face paşi înapoi. 

Se urcă în maşina proprie şi dă drumul la radio, tot pe clasică. De data asta i se 

pare suportabilă, şi o suportă lăsându-se dus de un anotimp de-al lui Ceaikovski, cel 

mai puţin sensibilizator dintre ele. Pe acest fond sonor, uşa bisericii se deschide, 

numai că ies două babe deodată. Este semnul că slujba s-a terminat, iar oamenii se vor 

duce spre case. Aşa că se aşteaptă ca, din clipă în clipă, femeia să iasă şi ea. 

Anticipând, i se face deodată şi treptat imposibil să se vadă dându-se jos din maşină şi 

aţinându-i calea, aşa cum plănuise să facă. Imposibil, ce motiv să invoce, că îi place 

de ea? Cum îi place? Păcătuind în biserică?! Simte cum curajul îl părăseşte şi 

deschide un pic geamul ca să intre aer, simţind că nu-i mai ajunge, că rămâne fără el. 
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Uşa se deschide de multe ori, grupuri de oameni se îndepărtează, alţii se 

opresc să aprindă lumânări. Apoi uşa rămâne închisă, nimeni nu mai iese de-o bună 

bucată de vreme, asta ce să însemne? Oare o fi plecat şi el n-a văzut-o? Cum se poate 

una ca asta, când ochii lui nu s-au dezlipit de ieşire?! Iar minutele trec. Din ce în ce 

mai convins că a trecut neobservată. Poate că forţele divine au hotărât s-o facă 

invizibilă sau i-au pus lui o negură peste ochi, să nu se poată întâlni. Păcate! E păcat 

să faci aşa ceva, una ca asta, în Casa Domnului, înaintea Sa! Sunt plin de păcate, iar 

acesta e cel mai mare dintre ele! 

În timp ce-şi plângea de milă, încă o dată uşa bisericii se deschide. Şi cum se 

deschide, ochii femeii se duc imediat către ochii lui şi-l îngheaţă de nici să respire nu 

mai poate. Direct către el, de parcă ar fi ştiut că e acolo, se uită la el şi zâmbeşte cu 

toţi dinţii. Ca şi când ar fi simţit că l-a făcut s-o aştepte, l-a păcălit, şi acum râde de el, 

şi se joacă. Îl cuprinde dorinţa de a se face mai mic, şi se face, dar nu poate altfel 

decât zâmbind crispat. 

Femeia iese cu ochii într-ai lui, dar ţine de uşă astfel încât şi altcineva să mai 

iasă după ea. E vorba de o alta, o fată, dar mai scundă. Aceasta o închide apoi cu grijă. 

Coboară cele câteva trepte de la intrare, se întorc cu spatele la el şi cu faţa către 

biserică şi îşi fac amândouă odată semnul crucii. De trei ori. După aceea se răsucesc şi 

se îndreaptă spre Peugeot. Pe drum, femeia înaltă îi spune ceva la ureche celeilalte. 

Chicotesc. Nu poate să-şi ţină privirea sus, o coboară ca şi când i-ar fi ruşine, cu toate 

că despre altceva e vorba. Pentru că observă cum fata scundă, cu alură de copilă, îi 

aruncă priviri, semn că femeia înaltă i-a spus ce se întâmplă în jur. 

În Peugeot-ul la care se uitase el mai devreme femeia se urcă, iar el începe să 

se simtă mai bine. Dacă ar fi fost chiar aşa de păcat, atunci minţile i-ar fi fost rătăcite 

şi n-ar fi ştiut că e chiar maşina ei, tocmai la sigur, dar el a ştiut să afle. Se urcă şi 

copila în dreapta. Le vede prin lunetă cum îşi vorbesc şi se înveselesc, îşi scutură 

pletele, se apropie una de alta ca şi când şi-ar vorbi în şoaptă, ca şi când şi-ar spune 

dulci secrete. 

Cu toate că în faţa maşinii ei nicio altă maşină nu este şi n-ar avea de ce să o 

facă, becul se aprinde ca şi când ar da cu spatele, şi nu dă, pentru că nu se mişcă 

deloc. Face asta de trei ori. O fi vreun semn? Vrea să-i spună ceva? După asta, 

semnalizează regulamentar şi pleacă, iar el, nu că  înţelege, dar nici nu stă să se 

gândească dacă a înţeles corect şi, fără să semnalizeze, se ia după maşină. O 

urmăreşte. Înainte ca autovehicolul să dea în artera principală, spre dreapta, avariile 
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clipesc ca atunci când vrei să-i mulţumeşti vreunui şofer căruia i te-ai băgat în faţă ori 

care te-a lăsat să te încadrezi în trafic. I se pare că a priceput şi zâmbeşte întreg, 

felicitând-o în gând pentru perspicacitate, felicitându-se şi pe el, încă nu ştie de ce, i 

se pare că e foarte deştept. 

Accelerează, schimbă banda, între cele două maşini sunt altele pe care trebuie 

să le depăşească. Şi femeia face la fel, numai că ea trece pe banda întâi şi încetineşte. 

O vede, se strecoară prin trafic şi ajunge în spatele ei. Atunci ea semnalizează ca şi 

când ar căuta un loc de parcare, însă face exact invers, demarează în trombă şi taie 

calea altei maşini care începe să claxoneze. Nici el nu se lasă, pricepe că e un joc şi, 

mai subtil şi mai cu calm, face ce face şi o ajunge. Le vede cum se distrează, iar fata 

din dreapta îi face cu mâna aşa cum stă, cu spatele. Şi tot aşa, semnalizează stânga, 

dar se duce spre dreapta, şi invers, apoi. Încearcă să intre în joc şi se ţine după ea. Un 

alt şofer vede ce se întâmplă şi se dă la o parte, dar îi face din spate semn cu farurile. 

Se apropie de maşina ei, sunt una lângă alta acum. O vede, veselă şi luminoasă, toată 

un zâmbet. Îi zâmbeşte şi el. Atunci întoarce capul şi îi spune ceva copilei de lângă ea. 

Şi râd amândouă cu poftă. Încetineşte, obligându-l şi pe el să facă la fel ca să poată 

rămâne pe aceeaşi linie. Numai că maşina din spatele lui prinde a-i face semne, merge 

prea încet. Nevoit să mărească viteza, mai are timp s-o vadă cum îşi apropie palma de 

buze şi un sărut spre el suflă ca să-l zboare, înadins.  

Îi face loc celui din spate şi trece pe banda a doua, în faţa ei. Dar ea încetineşte 

prea mult, căutând un loc de parcare. Fără măcar să semnalizeze, ea opreşte, astfel 

încât îşi dă seama prea târziu de manevra ei, când îi era imposibil să oprească şi el şi 

nici nu o poate face pentru că nu se poate încadra imediat. Iar atunci când are şi loc, şi 

posibilitatea, e foarte departe deja, altă şansă nu are decât să ruleze înainte şi să caute 

pe unde să să întoarcă. 

Se dovedeşte însă că şansa nu e de partea lui. Trecuseră deja câteva minute 

când poate să vireze la stânga. Speră măcar să-i vadă maşina. Şi întoarce. 

Se gândeşte. Rulează încet. Există o variantă să-i găsească numele, dacă asta 

vrea cu adevărat. Poate lua numărul de înmatriculare al maşinii şi apoi să-l roage pe 

Felix să afle proprietarul, ştie că el poate. Ia telefonul mobil şi caută în agenda lui. 

Apasă pe verde. Dar anulează apelul. O să noteze mai întâi numărul şi după aceea o 

să-l sune. Atunci de ce m-ai sunat, ce să aflu? o să-i reproşeze Felix, contrariat, doar îl 

ştie cât e de practic. 
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Mergând pe partea cealaltă, poate observa că maşina femeii este parcată lângă 

trotuar. Nimeni în ea, exact cum îşi închipuise. Înseamnă că locuieşte în zonă. În 

blocul de alături? Şi se uită în sus, încercând să ghicească, printre zecile de ferestre 

luminate, care fereastra ei, oprindu-se cu ochii şi zăbovind la cea mai luminoasă dintre 

ele, conform unor impulsuri venite din interior. Dar realizează că se înşeală. Se 

complace aşa. 

Nu poate parca lângă ea, nu este loc, dar rămâne pe avarii. Se dă jos, se duce 

în faţă astfel încât să-i poată citi numărul. Scoate telefonul mobil şi formează la Felix. 

Sună. 

― Alo, salut, Todiţă, te îmbrăţişez! 

― Salut şi eu! Auzi, am o problemă : mi-a luat faţa un Peugeot, cred că m-a şi 

atins, am numărul maşinii, poţi afla proprietarul, pentru mine, te rog frumos? Îţi 

rămân îndatorat. 

― Aoleu! Mă bagi în necaz, ştii că e an electoral, atâta îmi trebuie, să afle 

rechinii. Auzi aici, cică ţi-a luat faţa! Ia spune-mi, e frumoasă femeia? Păi, tu pe mine 

mă duci?! 

― Eşti normal? De unde ştii tu treaba asta? 

― Hai, domnule, ce naiba, crezi că eşti primul care procedează aşa? 

― Hai, te rog! Mă poţi ajuta? 

― Da, sigur că da, spune-mi numărul dacă îl ai. Dar nu mi-ai răspuns, e 

frumoasă? Chiar sunt curios să văd cine ţi-a pus capac. Ţi-a căzut cu tronc? E mişto 

femeia, cum e?  

Nu-i spune imediat. Şi-i dictează numărul maşinii, nu înainte de a se asigura că 

Felix îşi notează. Abia după aceea îi spune. 

― Nici eu nu ştiu dacă e frumoasă, şi cât, dar te asigur de altceva; să-ţi spun 

drept : e foarte bisericoasă. La biserică am văzut-o. Femeia din biserică, despre asta e 

vorba! N-am vrut decât să fac cunoştinţă cu ea, dar n-am putut, n-am avut ocazia. 

― Bine! Dacă e pe-aşa! Hai, te sun în cinci minute. Mi-am notat. Te sun eu! 

Toadre închide telefonul. Un sentiment de satisfacţie îl cuprinde. Trage aer 

mult în piept, îşi umflă muşchii, şi-i încordează, se uită în sus la balconul cel mai 

luminat, cel pe care şi-l imaginase că este al ei, mai devreme, dar de pe partea cealaltă 

a străzii. Acum îl vede întunecat, este stinsă lumina, este întuneric. Şi o străvede 

dormind semiobosită, întinsă cât e de lungă, pe spate şi cu mâinile pe lângă corp, 

burtica lipită de şira spinării, oasele şoldurilor făcându-se în sus ca nişte gemeni în 
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pericol; apoi se strânge covrig, de parcă e acolo şi el, astfel ca să se poată încolăci, 

întotdeauna i-a plăcut să se adune colac. Aşa cum o ştie că este, atunci când şade într-

o rână, un spaţiu rămâne de-a lungul mijlocului ei, între carne şi pat, nu de alta decât 

ca să poată să fie îmbrăţişată pe acolo; şi îşi strecoară o mână, iar pe cealaltă o lasă 

deocamdată disponibilă, gata să facă ce vrea ea cu ea, când i-o spune, pentru că 

trebuie. Toate acestea se petrec într-un pat foarte mare.  

Nu poate accepta altcumva decât să fie singură. Nici nu îi trece prin minte o 

altă variantă, nu îşi poate imagina că e măritată.  

Se urcă în maşină fabulând în imaginaţie şi cu ochii pe sus. Aruncă o ultimă 

privire şi se simte de parcă ar fi privit, cu toate că ştie precis că nu este. Surprins că 

are curajul să stea de atâta timp pe avarii, el care are mereu impresia că deranjează. Se 

felicită pentru curaj. Ce bine este să nu-ţi pese, să fii nesimţit, îşi spune, pentru că 

exact despre asta e vorba, realizează. Celelalte maşini îl ocolesc cu greu, în spatele lui 

câteva aşteaptă culoar. 

Dă radioul mai încet, se fereşte să se uite în oglinzi. Nu ştie ce să facă, să mai 

stea sau să nu mai stea. Dar nu apucă să hotărască, să aştepte prea mult, telefonul 

sună. Răspunde imediat, dar tot la fel, i se face şi ruşine, e prea repezit, ce impresie 

face oare?! 

― Da, Felix! Ai rezolvat ceva? 

― Omule, dar eşti disperat rău, las-o mai moale că nu e bine. Sigur că am 

rezolvat! 

― Nu, stai puţin! Sunt aşa pentru că am lăsat maşina pe avarii, blochez 

circulaţia, din cauza asta, nu există niciun loc de parcare. Ei, ce-ai rezolvat? Stai să 

închid geamul că nu te aud bine, nu prea se aude, vine semnalul cu bulbuci. Şi mai 

cum? Ioana? A, deci aşa o cheamă! Şi unde? Deci, nu locuieşte aici, pe bulevardul 

ăsta. Auzi, ştiu că i-ai văzut şi poza, vreau să fiu sigur că e maşina ei, că ea este, cum 

arată, cum ţi s-a părut? Am ştiut eu că o să fii curios şi o să te uiţi cu atenţie. Exact! 

Da, ea este, exact aşa arată, aşa are părul. Ochii negri, da. Înseamnă că nu aici stă, nu 

are adresa aici. O fi la fata cu care era în maşină, poate că la ea este. Auzi, dar câţi ani 

are, când e născută? O, dar nu arată deloc vârsta, chiar deloc! Tare de tot, da. E mai 

mare ca mine cu un an, dar nu pare. Ce chestie, aş fi făcut pariu că e cu cinci ani sub 

mine. Hai, lasă, că mă descurc eu, te sun dacă am nevoie de ajutor. Mulţumesc mult 

de tot pentru ajutor, ştiu că ai făcut un efort substanţial. Da, dator vândut! Păi, mai e 
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un pic şi se face miezul nopţii. Tarif dublu, da. Peste program, da. Încă o dată, 

mulţumesc! Vorbim, da. Salut! 

Rămâne câteva secunde cu telefonul în aer, uitându-se în gol. Deci, aşa o 

cheamă, Ioana, şi repetă de vreo două ori numele cu voce tare, apoi îl şopteşte ca şi 

când i-ar spune ei şoapte, lângă ea fiind, de parcă. Nici n-ar fi trebuit să-l întreb pe 

Felix, numele i se potriveşte perfect, nici că se putea altfel s-o cheme. Întotdeauna, de 

când a văzut-o prima oară, acesta i-a fost numele, de parcă este foarte normal acum să 

i-l ştie, aşa simte. Ce previzibil, cât de bine i se pliază, numele ei, Ioana, pe toate cele 

care-o compun şi o subliniază. 

Atât a vrut să ştie, cum o cheamă, nimic altceva nu mai vrea. 

Nu îşi dă seama că stă cu maşina pe avarii, şi semnalizează intenţia de-a ieşi în 

trafic. Realizează, când bordul tot ticăia şi clipea, atunci apasă pe butonul roşu, 

trunghiular. Astfel că îşi pune şi întrebarea, dar de ce? De ce să-i ştie doar numele, cu 

ce se alege, pentru ce doar atât? 

Apoi, tot el îşi dă şi răspunsul, pentru asta : ca să poată s-o strige! 

Şi prinde s-o facă : Ioana! 

 

 

 

 

2) Ioana şi Oana 

Acum, că îi cunoaşte adresa, nu-i ajunge să-i ştie doar numele. Dacă o 

perioadă a umblat cu capul în nori, acum i-ar plăcea să pună picioarele pe pământ. Ar 

vrea s-o cunoască, să stea un pic de vorbă cu ea, nimic mai mult, dar cine ştie ce-o fi 

în mintea lui, ce impulsuri îl bântuie, nici el nu-şi dă bine seama. Dacă l-ar întreba 

cineva concret, nu ar şti ce să spună. Pentru că abia a aşteptat ca, în următoare 

duminică, să se ducă la biserică, sperând că are s-o vadă acolo. Numai că femeia, nu 

şi-a mai făcut apariţia, cu toate că nu lipsise niciodată duminicile până atunci. A 

aşteptat, suportând stoic sentimentul acela apăsător,  conştient că pe ea o aşteaptă de 

fapt. La urmă, dându-şi seama că era prea târziu să mai apară, a simţit un fel de 

uşurare şi a găsit putere şi răbdare să se detaşeze de toate şi să asiste la ceea ce se 

întâmpla. Şi poate că, din cauza asta, nişte sentimente mai ciudate l-au încercat, iar 

starea de plutire, cu care se tot confrunta, nu a mai apărut, chiar s-a mirat de ce. 
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Dar, vinerea următoare, de dimineaţă, şi-a adus din nou aminte de ea, dacă s-ar 

putea spune că uitase vreo clipă, că nu poate să spună una ca asta. Şi a hotărât ca seara 

să vină s-o aştepte, aşa cum făcuse şi săptămâna trecută. Gândindu-se ce să facă încă 

de foarte devreme, i-a trecut apoi toată ziua, copleşit de simţământul acela care-i 

stârnea fiori, al aşteptării şi reîntâlnirii cu ea. Exact ca data trecută, când soarele a 

dispărut de tot după linia orizontului, a pornit către biserică, nu înainte de-a se 

îmbrăca foarte atent, lucru neobişnuit la el. 

De mai multe ori a fost tentat, în cursul săptămânii, să se ducă la adresa pe 

care-o ştia mulţumită lui Felix, să se plimbe pe acolo cu speranţa că o va vedea, dar, 

de fiecare dată, şi-a stăpânit cu bine impulsul. S-a abţinut cu greu, dar şi-a mulţumit 

că a rezistat îndemnului. Nu putea să facă abuz, ce-ar fi crezut femeia dacă l-ar fi 

văzut, fie şi ca din întâmplare, ce impresie şi-ar fi făcut?   

Nici nu opreşte bine maşina, că o şi vede. Probabil că îşi parcase maşina mai 

încolo, după colţ. O zăreşte de departe cum vine repede, repejor, pentru că slujba deja 

începuse, abia are timp s-o observe bine, abia are răgaz să îşi dea seama că e ea. I se 

pare schimbată, aşa serioasă cum este, lui îi rămăsese în minte imaginea ei de vinerea 

trecută, veselă şi exuberantă. 

Îmbrăcată exact la fel, cu pantalonii ei în dungi, care-o fac să pară şi mai 

subţire decât este. Cu o eşarfă colorată la gât, pe umăr cu o gentuţă minusculă, iar într-

o mână cu o sacoşă comună de plastic. Înainte de a intra în biserică, îşi scoate 

telefonul mobil şi se uită la el. Probabil că îl închide. Conştiincioasă. Îl bagă la loc în 

gentuţă. O clipă are senzaţia că o să ridice capul spre el şi o să-l vadă cum stă şi se 

uită la ea din maşină, dar nu o face. Deschide uşa grea a bisericii, încet, doar un pic, 

două, trei palme, atât cât îi trebuie să se strecoare înăuntru. 

Doar n-o să stea atâta vreme afară, s-o aştepte, o să intre şi el. Îşi propune să 

nu mai repete ce s-a întâmplat data trecută, o să se străduiască să-i ignore prezenţa. Se 

hotărăşte să coboare din maşină, după mai multe ezitări. Şi atunci când o face, nu se 

duce direct spre uşă, aşteaptă să mai vină cineva, să nu intre singur în biserică. După o 

vreme, o femeie pe care-o ştia mai demult îşi face apariţia, intră imediat după ea. 

Este multă lume, probabil că e vreo sărbătoare, abia îşi face loc, cu el biserica 

s-a umplut, şi e plină. Nici uşa nu poate s-o închidă bine. Are impulsul să iasă, i se 

pare că nu e loc pentru el, nici nu poate să ţină uşa întredeschisă, nu e posibil una ca 

asta. Şi, atunci, femeia cu pantalonii în dungi pune mâna pe umărul lui şi-l înghesuie 

de-a dreptul, cu o mare îndrăzneală, în persoana din faţă, făcându-i aşa şi lui loc, iar 
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ea trece încet în spate. Astfel, uşa se poate închide, şi o închide. Simte nevoia să-i 

mulţumească, dar se cenzurează în ultima clipă, cum să-i mulţumeşti cuiva în 

biserică?! 

― Nu e bine să rămâi în prag! Ori înăuntru, ori afară! 

Nu în şoaptă, ci cu voce normală îi spune, dar atât de aproape de urechea lui 

încât glasul ei sună foarte familiar, i se pare cunoscut. De unde îl ştie, rămâne să se 

întrebe. Nu poate zice nimic, nu ştie ce să zică, ar vrea să-i zâmbească, dar nu poate 

întoarce capul spre ea şi atunci zâmbeşte în gol.  

― Scuză-mă că te-am împins! 

― Nu-i nimic, zice, fără s-o privească. 

Şi se miră în gând : cum poate vorbi normal, când situaţia nu-i normală 

deloc?! Cu femeia în spatele lui, lipită de el să-l împingă. Pentru că şi ea trebuie să 

ştie, ceea ce se întâmplă nu e ceea ce trebuie, doar n-a uitat jocul şi joaca de rândul 

trecut, cum de-ar putea  să uite?! Iar mâna ei, cea care-i atrăsese atenţia mai întâi, îi 

mai atinge umărul de câteva ori, lăsându-i acolo un fel de arsură. Îşi aminteşte că 

singura deosebire faţă de dăţile trecute este că acum îi ştie numele, poate că asta îl 

face să simtă acest soi de familiaritate, această normalitate anormală. Şi îl cuprinde o 

nevoie ciudată de a-i spune pe nume, dar i-l spune în gând, nu poate altfel. Şi atunci, 

de parcă l-ar fi auzit, o simte cum se foieşte.   

― Auzi, îi vorbeşte ea, eu trebuie să ajung la masă, dar nu pot. Am nişte colaci 

pe care să-i dau de pomană, trebuie să-i citească preotul. Nu mă poţi ajuta tu? Ai putea 

da, te rog frumos, sacoşa asta din mână în mână, să pună cineva colacii pe masă. 

Pentru bunica mea sunt, vreau să-i dau de pomană. 

Şi-i pune în palmă punga de plastic, cea pe care-o văzuse la ea mai devreme, 

înainte de-a intra. Nişte gesturi atât de fireşti, atât de domestice, încât orice urmă de 

emoţie se estompează. Luând sacoşa, degetele lor se ating, apoi simte căldura ei 

imprimată mânerului, dar are forţa să i se pară firesc, aşa i se pare. Roagă pe cineva 

din faţa lui s-o dea mai departe, astfel încât pe masă să ajungă, acolo unde mai sunt şi 

altele, în acelaşi scop. 

― E sărbătoare, de aceea nu mai e loc. 

Nu poate să spună nimic. Ea e în spate şi atunci când vorbeşte nu o aude decât 

el. Dacă ar zice ceva toată lumea s-ar uita, ar atrage atenţia. Liniştea ar sparge-o. Şi 

tace. Nu rămâne mult timp aşa, pentru că uşa se deschide, cineva vrea să intre, iar ea 
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este nevoită să-şi facă loc, să înainteze. Dar, pentru asta, se lipeşte şi mai mult de el, 

aproape că-l ia în braţe. 

Situaţia scapă de sub control, se simte cam stânjenit. Nu poate ignora locul 

unde se află, cu toate că nepăsarea ei îl cam pune pe gânduri. Dacă n-ar fi văzut-o cum 

se roagă şi dacă n-ar fi ştiut cât de bisericoasă este, şi-ar pune mai multe întrebări, ba 

chiar ar gândi necuviincios despre ea. Ori poate că numai el e cel care împrumută 

momentului anumite conotaţii, este pur şi simplu aglomeraţie, nu are cum să nu se 

atingă unul de altul, e o întâmplare, nu trebuie să simtă nimic, aşa cum nici ea nu pare 

să simtă, el e cel care greşeşte. 

― Scuză-mă, dar nu mai pot sta aşa, vreau să ies afară. 

Femeia nu este deloc surprinsă, caută doar să se dea la o parte. Fără să spună 

nimic. Întorcându-se să-şi facă loc, să poată ieşi, părul ei îi atinge toată faţa. Un miros 

de migdale amare îi inundă plămânii, probabil de la amoniacul din vopseaua de păr, 

însă lui i se pare că toţi migdalii din lume şi-au strâns aromele în părul ei. Şi, deodată, 

îl cuprinde o părere de rău, putea să mai aştepte, acum e prea târziu să se mai 

răzgândească. 

Simte nevoia să se justifice. Feţele lor sunt la acelaşi nivel, o poate privi drept 

în ochi. 

― Situaţia riscă să scape de sub control, zice el foarte serios. 

Ce sunt ochii ei foarte mari, dar se fac şi mai mari. Se vede că habar nu are 

despre ce vorbeşte. Dar nu mai poate sta mult   aşa, deşi, dinspre partea lui, ar mai fi 

stat mult şi bine. Îşi imprimă ochii ei negri pe retină şi împinge uşa cu umărul, 

adăugând foarte confidenţial. 

― O să te aştept afară. 

Nu ştie dacă a auzit sau nu, n-a mai apucat să vadă cum reacţionează. Afară, 

trage adânc aer în piept şi se felicită că a avut puterea să se desprindă şi să iasă, 

răsuflă cu uşurare. Rămâne câteva clipe pe trepte, speră că şi Ioana va veni după el, 

dar uşa rămâne închisă. Se îndreaptă spre maşină fără să se uite înapoi, cu senzaţia 

ciudată că ea se uită după el, că îl urmăreşte cu ochii. 

Ca şi vinerea trecută, iese din biserică printre ultimii, dacă nu chiar ultima, 

însoţită tot de fata cu aer de copilă. Scenele exact ca data trecută : ochii ei cad pe el de 

cum deschide uşa. Se uită de parcă s-ar uita la un film în reluare şi nu-i vine să creadă, 

chiar îl poate ignora în felul ăsta? Pentru că femeia nu dă niciun semn că ar vrea să 
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stea de vorbă, se duce direct spre dreapta. Un zâmbet tâmp se lăţeşte pe faţa lui, o 

căldură ciudată îl cuprinde. Nu înţelege, ce înseamnă toată atitudinea asta?! 

Se făcuse întuneric de tot. Mai încolo strada nici nu mai este prea luminată, 

lipseşte un bec de pe stâlp. Cum stă aşa şi le urmăreşte, o vede pe Ioana că o ia de 

mână pe copilă şi împreună încep să alerge, săltând ca nişte căprioare, curios de 

vesele şi cu o mare sprinteneală. Îşi pune justificat întrebarea, oare nu pentru că le 

priveşte el se poartă aşa? De ce îl incită, de ce se joacă cu el?! 

Nu ştie ce să facă, cum să procedeze, nu mai vrea să se întâmple cum s-a mai 

întâmplat, adică să se ia cu maşina după ele şi să facă slalom prin trafic, nu e un 

adolescent pus pe şotii. Cu toate că s-ar mai fi bucurat puţin de simţămintele pe care 

le-a trăit atunci. Dar acum nu mai vrea, indiferenţa cu care l-a tratat i-a atrofiat pur şi 

simplu gândurile bune, e total întors pe dos. Să nu-l fi auzit când i-a spus că o s-o 

aştepte afară? Nici atunci când a vrut s-o facă să priceapă că totul scapă de sub 

control? Dar când l-a împins şi s-a băgat în el mai să-l ia în braţe cu totul, ce-au 

însemnat toate astea? Nu mai e nici ea o puştoiacă, ba chiar are un an mai mult decât 

el, cum poate să se comporte de parcă nimic nu se întâmplă, şi nici nu s-a întâmplat?! 

O stare ciudată pune stăpânire pe el. Revoltat şi frustrat se hotărăşte să plece şi 

îşi propune să ajungă înaintea lor acolo unde credea că se vor duce. Porneşte imediat 

motorul şi demarează în trombă. Ştie o scurtătură, pe nişte străduţe laterale, poate 

câştiga timp, poate scurta drumul. Starea de furie îi ascute reflexele, se comportă ca 

un campion de raliuri. Nu-i vine nici lui să creadă, rulează cu viteză mare, totuşi se 

simte foarte în siguranţă, total relaxat. 

Găseşte loc de parcare în faţa blocului, puţin mai înapoi faţă de locul unde 

vinerea trecută ea parcase. Coboară să le aştepte, gata să-i pună o singură întrebare. 

Minutele trec fără să vadă Peugeot-ul, semn că stabilise un fel de record, mersese cu 

peste suta la oră, noroc că poliţia nu amplasează radare pe străzi lăturalnice, ori, 

ferească Dumnezeu, ce alte evenimente tragice se puteau întâmpla. Apucă să se mai 

liniştească, deja crisparea s-a mai destins, se simte mai bine. 

Le vede de departe, tot aşa, vesele şi exuberante, cum îşi tot spun vrute şi 

neştiute. Nu aşteaptă timpul să treacă. Se duce direct către ele, încercând să-şi 

aştearnă pe faţă un zâmbet măcar amabil, să nu fie fioros. Ioana îl vede prima, dar nu 

pare deloc surprinsă. 

― Ia uite, ai ajuns înaintea noastră! Pe unde ai luat-o, nu te-am văzut când ne-

ai depăşit. Ne-am uitat după tine, să ştii că ne-am uitat! Credeam că nu mai vii! 
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Toadre rămâne o secundă descumpănit, uită imediat întrebarea cu care venise 

spre ea, alta îi răsare în minte. Se simte deodată aproape firesc, îi răspunde ce trebuie. 

― Dar tu nu ştii scurtătura? 

― Nu! Despre ce scurtătură zici? 

Se apropie mai mult de ea şi din nou mirosul de migdale amare contaminează 

aerul pe care-l respiră. Copila din dreapta coboară, închide şi ea portiera, dar el o 

ignoră total, cam nepoliticos din partea lui. Nu are ochi decât pentru Ioana, vrea să-i 

zică ceva, dar sfârşeşte prin a-i pronunţa doar numele, neştiind ce altceva să spună. 

― Ioana! 

Ea se grăbeşte să-l corecteze. 

― Nu pe mine mă cheamă Ioana, mă cheamă Oana! 

Nu are timp să se dumirească. Copila, ajunsese lângă ei. I-o prezintă. 

― Ea e Ioana, prietena mea, eu nu sunt decât Oana. Fără prima literă! 

Halucinant devine totul. Un sentiment de confuzie se dă de-a rostogolul prin 

toate cotloanele interioarelor sale. Cu toate acestea, poate şi este capabil să-i strângă 

mâna, cea pe care Ioana cea adevărată i-o întinde zâmbind într-un fel mai degrabă 

complice, de parcă s-ar fi cunoscut deja ori puseseră ceva la cale. Acum o poate privi 

cu atenţie, chipul ei, neavând încotro. Fata este de-o frumuseţe ameţitoare. Nici în 

filme n-a mai văzut aşa ceva. Atât de delicată şi suavă încât i se taie respiraţia. Ochii 

albaştri şi limpezi se uită drept într-ai lui.  

― Toadre, şi Andronache, îngaimă el. 

― Toadre?! Nu Toader? 

― Nu, nu!  

― Ce nume e ăsta? Ţi l-au scris greşit în certificat? 

― Nu-i greşit. Ai auzit bine, Toadre, ca în certificat. A fost transcris cum se 

pronunţa acolo de unde sunt, e un nume vechi. 

― Şi tu eşti cam vechi, chicoteşte ea strângând din umeri, apoi devine 

răutăcioasă. Şi ce cauţi după noi, îţi cauţi adevăratul nume? 

― În schimb tu eşti foarte delicată, îndrăzneşte s-o pareze Toadre. Numele 

meu e mai adevărat decât al tău. 

― Dac-ai fi atent, al meu ţi-ar spune ce sunt!    

Oana, femeia pe care credea că o cheamă Ioana, se grăbeşte să-i confirme, 

scurtând disputa. 
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― Nu-i aşa că e frumoasă prietena mea? dar nu aşteaptă  răspunsul, continuă. 

Şi tot n-am înţeles ce ai vrut să-mi spui în biserică, că scapă de sub control, cine 

scapă? 

― Situaţia, zice el foarte nesigur. 

― A cui situaţie? 

Înseamnă că în seara când îl sunase pe Felix, din cauza zgomotului stradal şi a 

legăturii proaste, nu înţelesese bine. I-a spus la telefon numele Oana şi el a înţeles 

Ioana, foarte plauzibil. A auzit ce voia să audă, ce-i plăcea lui mai tare. Ori poate că 

Ioana fiind mai des întâlnit, i s-a părut mai normal, n-a mai auzit şi i-ul din faţă. Dar 

nu asta e neobişnuit : neobişnuit este că pe prietena ei o cheamă, de fapt, Ioana, aşa 

cum a recomandat-o. Cum de s-a brodit chiar aşa?! Cineva inversează rolurile, are 

impresia că un regizor le aranjează. Pentru că, acum şi deodată, Ioana cea adevărată îl 

ameţeşte cu frumuseţea ei, nu mai ştie la care să se uite, ochii lui fac un fel de navetă. 

Mai ales când zâmbeşte, dinţii frumoşi ai copilei, impecabil aliniaţi, de un alb natural, 

îi atrag privirea ca un magnet. Şi i se pare ciudat să-i răspundă la ce l-a întrebat, dar 

nu poate tăcea. 

― Despre situaţia din biserică. 

Se vede că Oana nu are idee despre ce vorbeşte, dă din umeri nedumerită. Se 

plimbă un pic şi se leagănă pe picioare, ca pe nişte picioroange. Fiind mai înaltă, se 

apleacă spre urechea Ioanei şi-i spune, nu foarte confidenţial, aşa o aude şi el. 

― Îi place de tine! 

Încep după aceea să chicotească de parcă el ar fi undeva mai departe, nu la doi 

paşi de ele. Îi aruncă amândouă priviri enigmatice şi zâmbitoare, copila îşi ascunde 

chipul lăsându-şi fruntea să cadă pe umărul Oanei, dar mai jos, puţin deasupra 

pieptului, din cauza diferenţei de înălţime. Face o jumătate de gest s-o prindă în braţe, 

îi pune o mână pe după umeri, îi mai spune ceva la ureche. De data asta nu mai poate 

auzi ce-i zice. 

― Auzi, face ea către el numai zâmbet, îţi place de prietena mea, nu-i aşa că e 

frumoasă? Şi-i prinde bărbia cu degetele, o întoarce s-o vadă mai bine. E cea mai 

frumoasă! 

Fata intră în joc şi zâmbeşte. Îi vede din nou dinţii care strălucesc umed. N-a 

mai văzut o gură atât de fermecătoare. Se pierde puţin cu firea, devine timid. De-ar 

vorbi mai multe, sigur i-ar tremura vocea. Descumpănit, nu ştie ce să spună, dar spune 

totuşi: 
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― Da! 

― N-ai vrea să mergem sus? Dacă vrei să stăm de vorbă. Uite acolo, balconul 

cel mai luminat, acolo stă Ioana. Are oroare de economii, nu-i place să facă economie. 

Stă cu becurile aprinse şi ziua. Aşa e ea, ce să-i faci! Ce zici, mergem? 

― Dacă mă inviţi, de ce să nu merg? 

Le lasă pe ele înainte, să-i arate şi lui drumul, pe lângă faptul că aşa e 

politicos. Evită să se uite la ele din spate, face ca ochii să-i alunece peste siluetele lor, 

fără să le fixeze. Dar Oana cea înaltă îi aruncă peste umăr, pe un ton foarte familiar. 

― Ce faci, ne studiezi de la spate? 

Nu spune nimic, dar râde, gustând gluma. Şi abia acum prinde curaj și se uită 

la fundurile lor fără jenă, de parcă ar fi fost îndemnat s-o facă. Pe ea o ştie de la mall, 

numai că blugii pe care-i poartă acum sunt din aceia cu talie foarte joasă, de cauza 

asta fesele ei mici par şi mai mici, dar mult mai bine conturate, mai ales bine 

delimitate. Pe când la Ioana cea suavă şi adevărată, care poartă nişte pantaloni clasici, 

din tergal, poate admira două arcuri largi de cerc ce cuprind, pentru a le proteja, ca 

nişte palme făcute căuş, două virgule ce stau spate în spate, sprijinindu-se una pe 

cealaltă, la bine şi la greu, pentru că atunci când una coboară, celaltă se înalţă, şi 

invers. 

Un lift mic în care abia au loc toţi trei. Intră după ele, ultimul. Câteva secunde 

de linişte. Nu poate vedea pe ce buton a apăsat, la ce etaj urcă, şi nici nu vrea să 

întrebe. 

― Noroc că Oana e subţire, altfel n-am fi încăput toţi. 

Sună de parcă ar fi făcut aluzie la faptul că e el mai solid, dar ştie că e un 

compliment făcut Oanei, pentru că îi stătea şi lui pe buze să-i spună același lucru. Nu-i 

mai rămâne decât să facă ceva conversaţie, vorbeşte.  

― Dar chiar, Oana, nu eşti prea slabă, totuşi? Să nu te îmbolnăveşti. 

― Nu mă îmbolnăvesc, stai liniştit. Din contră, nu mă simt  bine când mănânc, 

atunci mă îmbolnăvesc, dacă bag în mine. Ştii ce se întâmplă? Nu-mi place să fiu 

sătulă, să mănânc pe săturate. E o chestie psihologică, de mică am fost aşa. Când 

mănânc ceva care îmi place şi iau de mai multe ori, şi mă satur, intru imediat într-un 

fel de panică. Dar nu are a face cu faptul că mi-ar fi teamă să mă îngraş. Mi-ar plăcea 

să am mai multă carne pe mine, asta mi-e clar. Pur şi simplu, nu suport să fiu sătulă. 

Am vorbit cu cineva, să nu zic că e chiar psiholog, pentru că nu m-am dus la un 

psiholog adevărat. Doamne fereşte, nu sufăr de anorexie, stai liniştit, dar la un 
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moment dat mi-am pus şi eu întrebarea. Şi mi-a zis că e un fel de sindrom 

postmodernist, cică mi-e teamă de îndestulare, nu trebuie să fiu îndestulată, şi aşa se 

manifestă sindromul ăsta, că nu suporţi să fii sătul, nici să mănânci pe săturatelea. Dar 

mă simt foarte bine în pielea mea, uite-mă cum arăt! 

Nu mai are timp să-i dea dreptate, că i-ar da, liftul oprise, iar uşile pe care 

copila Ioana le deschide fac un zgomot supărător. O lasă şi pe Oana să iasă, el rămâne 

ultimul. Îi ţine uşa. Trece încet pe lângă ea, cu atenţie, să nu se atingă. Ioana caută 

după chei. O uşă metalică turcească. Le ştie foarte bine pentru că una cam la fel are şi 

el, doar că de altă culoare. Sunt oribile. Se uită cum o descuie şi zgomotul pe care-l 

face broasca i se pare lugubru. O deschide larg, până la perete. Prea puţine lucruri, dar 

toate moderne. Se vede că totul a fost aranjat de curând. Zugrăvit în alb, peste tot, 

holul de la intrare are gresie verde pe jos.  

În sufragerie, Ioana îl invită să ia loc, să se facă comod şi îl întreabă dacă nu 

cumva îi este sete, cu ce să-l servească, are nişte suc de portocale. 

― Ori poate ţi-e foame, am ceva de mâncare. Dar nu vrei un măr? Am şi 

crenvurşti. 

O masă din lemn masiv, înaltă, cu patru scaune. Pe ea un vas imens, o farfurie 

enormă, numai cu banane. O canapea din piele şi două fotolii joase. Televizor nou, 

plat, agăţat pe perete. O lustră modernă cu şase becuri, toate aprinse. Mai într-o parte, 

o banchetă de două locuri pe care Oana cea înaltă se aruncă obosită, zicând exact asta. 

― Dar ce m-am obosit în biserică, niciodată, parcă, nu m-au durut picioarele 

în halul ăsta. A fost şi foarte aglomerat, am stat numai în picioare. 

Toadre Andronache îi confirmă, de aceea a ieşit el afară, din cauza asta, spune 

el. Dar ştie că minte. Vocea îi sună aiurea, parcă nu e a lui. Ioana se întoarce din 

bucătărie cu o cutie de suc de portocale. O pune pe masă. Aduce apoi şi trei pahare. Se 

mişcă foarte repede, acum e aici, într-o clipă dispare. Nişte pahare din sticlă foarte 

groasă, le umple, nu tace. 

― Dar de când vă cunoaşteţi voi? 

― Exact, se arată Oana, şi ea, interesată, când m-ai văzut prima oară la 

biserică? 

― Nu mai ştiu precis, eu nu prea am noţiunea timpului, să fie o lună jumate? 

― Cam aşa. Eu am mai mult de trei ani de când vin la biserică, ştiu că tu ai 

apărut de curând. Stai să-mi amintesc. Ştii de când te ştiu eu, mai sigur? Să ştii că te-
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am remarcat că te uitai la mâinile mele într-un fel ciudat, era într-o duminică, stăteai 

numai cu ochii pe mâinile mele. Chiar vreau să te întreb, de ce te uitai aşa la ele? 

― Mi-au atras pur şi simplu atenţia, făceai cu ele cumva, de parcă îşi vorbeau. 

Ai nişte mâini foarte expresive, pe lângă că sunt foarte frumoase; degete nemapomenit 

de lungi. N-am mai văzut aşa ceva : ai nişte mâini numai din degete! 

― Da? Aşa sunt? Arată-mi şi mie cum sunt, te rog să-mi explici! 

Se ridică de pe banchetă şi se îndreaptă cu mâinile întinse spre el, îl invită să i 

le studieze. 

― Ia uite! Arată-mi şi mie ce ai văzut la ele, ce ţi s-a părut aşa de 

extraordinar? 

Se aşază lângă el şi îşi pune mâinile într-ale lui să i le poată cerceta. I le ia pe 

amândouă şi prinde a i le alungi, atingându-le de la încheietură spre vârfuri. Obligată 

este să se lipească de el, cotul stângii se sprijină pe piciorul lui, abia perceptibil. Părul 

se înfoaie acoperindu-i o jumătate a feţei. Are nişte mâini foarte reci, dar mirosul 

părului pune întrebări.  

― Ce şampon foloseşti, miroşi a ceva tare amar. 

― Ioana, adu-mi şi mie şamponul din baie, cu ce şampon ne-am spălat? 

Ioanei i se pare firesc să-l aducă, imediat apare cu o sticluţă în mână. 

― E ceva grecesc. Dar ce faceţi voi? O să vă certaţi, nu e bine să te uiți la 

mâini. Aşa se zice, dacă-ţi cercetezi mâinile, e rost de ceartă. Or, tu ştii să ghiceşti în 

palmă, Toadre, Toader, zis și Andronache? 

Îl pronunță pe Andronache despărțindu-l în două, făcând o pauză și apăsând pe 

prima parte astfel ca întregul cuvântului să-l sugereze pe „androgin”. 

― Da, da! Mai degrabă andro-vin decât andro-gin. 

Și Toadre se căznește să râdă, face o pauză, după care revine: 

― Nu, nu ştiu să ghicesc în nimic! Dar Oana are mâinile foarte reci, semn că e 

sinceră, aşa că nu avem de ce să ne certăm. Cred că miroase aşa de la vopseaua de păr, 

ţi-ai vopsit părul de curând? 

― Tu nu te uiţi, nu vezi că am rădăcina de altă culoare? Nu l-am mai vopsit de 

luni de zile. Ioana, ia miroase-mi şi mie părul că eu nu-mi dau seama, miroase a amar? 

Oana se apropie şi se apleacă spre Ioana, îşi scufundă faţa în părul ei, rămâne 

aşa respirând, se aude cum trage aerul mai mult decât ar fi fost nevoie. 
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― Draga mea, miroşi a dulce, deloc a amar. Iar şamponul e cu ulei măsline. 

Măsline virgine, aşa scrie, aşa am citit. Dar, Toadre Andronache, mie mi se pare că tu 

miroşi a amar. Tu cu ce şampon te-ai spălat? 

Se desprinde de părul Oanei şi îşi apropie chipul ei minunat de capul lui 

Toadre. Cum face un căţeluş, își freamătă nările, trage aerul repede în piept, închide 

ochii pe jumătate. Obligată să găsească un punct de sprijin, pune o mână pe umărul 

lui. I se pare că-l trage spre ea. Îşi lasă capul pe spate, se lasă adulmecat şi se simte de 

parcă ar da ceva de la el. Ioana observă abandonul lui şi constată cu o voce neutră. 

― Ia uite cum se răsfaţă! 

― Tu miroşi a amar! 

― Nu ştiu cu ce şampon, nu ţin cont. Da, aşa este, e foarte răsfăţată prietena 

ta. 

― Nu de ea zic, de tine zic. Tu te răsfăţai mai devreme. Îţi place de Ioana? 

Auzind-o, derulează un pic timpul înapoi şi îşi dă seama că este exact așa cum 

spune ea, s-a văzut realaxându-se, cuprins de o stare de bine. I se face un pic jenă, ca 

şi când ar fi fost prins la punga cu zahăr. Din cauza asta devine puţin ofensiv, prinde 

curaj. 

― De fapt, să spun drept, mie amândouă îmi sunteţi pe plac, şi vorbesc foarte 

serios acum. Asta înseamnă că şi de Ioana îmi place, ca să-ţi răspund concret. Cum ar 

putea să nu-ți placă?! Sigur că-mi place, uită-te la ea, zici că e înger, nu fată. Dar câţi 

ani are? Câţi ani ai, Ioana? 

― Nu se răspunde la aşa ceva, spune Oana în locul ei. 

― De ce n-o laşi pe ea să răspundă? 

― Nu ţi-am zis că e prietena mea? 

Se ridică de lângă el, se duce spre Ioana care soarbe din sucul de portocale, 

mai precis îşi înmoaie doar buzele. O cuprinde cu o mână de mijloc, cu cealaltă îi ia 

paharul şi bea şi ea puţin din el. 

― Cum adică?! Tot repeţi că e prietena ta, ce fel de prietene sunteţi voi? 

Se ridică şi el, face câţiva paşi. Merge către fereastră. De fapt, spre uşa care dă 

spre balconul luminat şi el ca ziua. Trece pe lângă ele. În acel moment, Oana îi întinde 

paharul. 

― Nu vrei şi tu o gură de suc de la noi? O să-ți placă! 

Fără să-şi pună întrebarea dacă e bine sau nu, fiind şi foarte aproape de ele, ia 

paharul din mâna ei. Îl ţine câteva clipe fără să spună ceva. Femeile se uită la el şi 
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aşteaptă. Zâmbesc. Şi el le zâmbeşte. Apoi bea din sucul de portocale uitându-se la 

ele, soarbindu-l încet. 

― O! Gata, gata! Lasă-ne şi nouă, nu-l bea pe tot! 

― Dar mai avem, draga mea, mai am o cutie plină. Lasă-l în pace, nu vezi ce 

sete-i e omului? Moare de sete! Mă duc s-o aduc. 

Prea târziu însă, Oana îi luase paharul din mână şi în timp ce Ioana se îndrepta 

către bucătărie, ea dă peste cap tot ce mai rămăsese în el. 

― Ce bun e! Aşa de bun ai simţit că era când ai băut și tu? E, într-adevăr, suc 

natural autentic! 

Văzând-o cum se linge pe buze, îl cuprinde o dorinţă de nestăpânit să se 

apropie şi s-o ia în braţe, se abţine cu greu. Face totuşi un pas către ea, o jumătate de 

gest, dar ea intuieşte partea care lipseşte şi completează. Se apropie. O prinde de mâna 

liberă, de degetele ei lungi, întrebând-o din nou ce fel de prietene sunt ele. Nu-i 

răspunde, dar ochi în ochi se uită. Îşi vorbesc aşa cum şi-au mai vorbit, din priviri. Şi 

atunci el prinde curaj şi cu cealaltă mână o prinde de mijloc şi spre el o trage încet. Ea 

se lasă adusă. O senzaţie, când mâna lui îi atinge osul proeminent al şoldului, ca şi 

când ar fi prima oară când atinge un om. Se înfrigurează, îl cutreieră un fior. Nişte 

raze invizibile, pe care le simte razant, i se înfig în piele, trec prin haine ca şi când nu 

le-ar avea. 

― Stai aşa, spune ea cu o voce, de parcă nimic n-ar fi pe cale să se întâmple, 

n-ai zis tu mai devreme că îţi place de amândouă? Îţi aminteşti ce ai zis, eu n-am uitat! 

Dacă e pe-aşa, s-o aşteptăm şi pe Ioana, să vină şi ea! 

Se retrage încet. Cu greu, degetele i se desprind din palma lui. Pune paharul pe 

masă. Îşi aruncă părul pe spate, scutură din cap fără să mai zâmbească, se face 

serioasă. 

― Îmi eşti datoare un răspuns, Oana, aştept un răspuns. 

― Îţi tremură vocea! 

― Recunosc! 

― Cui îi tremură vocea, ţie, Toadre androginul, îţi tremură, dar de ce? 

Ioana, cu o cutie de suc, repede venind din bucătărie, umple paharul golit şi 

pune cutia pe masă. Se întoarce cu faţa spre Toadre. O vede din nou cât de copilă este 

şi se întreabă dacă nu cumva e minoră. 

― Ioana, ai optsprezece ani, eşti majoră? 
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― Nu, nu am nici măcar buletin! Bineînţeles că am majoratul, aşa de infantilă 

par? 

― Am întrebat şi eu, mi se pare normal să întreb! Ascultaţi-mă, nu vreau să 

par imbecil, nu vreau să fiu ca un prost, voi două ce fel de prietene sunteţi? Prietene, 

adică prietene? Ştiţi voi ce vreau să spun! 

― Tu chiar te prefaci, nu înţelegi? Vrei să-ţi arătam ce fel de prietene suntem? 

― Păi, vreau! 

Oana se apropie de Ioana, se iau una pe alta în braţe şi prind a se săruta direct 

pe gură, abandonate una alteia, încât i se taie răsuflarea, i se înmoaie genunchii. Nici 

să zâmbească nu poate, nici să mai spună ceva. Singura dorinţă pe care o simte, ele să 

continue, el să le privească, nimic altceva. Dacă ar putea, şi-ar opri respiraţia ori s-ar 

ascunde undeva, şi-ar declara lipsa. La apel să-i fie strigat numele, iar el să răspundă 

„absent”.  

Îl cuprinde o dorință imensă, dorința de-a dispărea, de a se contopi în ceva. În 

ceva în care conflictul să nu mai existe; acolo unde contrarele sunt anulate, devenind 

una. Parcă-ar atinge cu toate simțurile ceva de tot plin, în care nimic n-ar mai încăpea, 

ceva suficient în sine : întregul. Și nu i se face deloc frică când toate sentimentele i se 

adună, cum se strânge lumina într-o gaură de vierme, în  bucuria de a nu mai fi – de a 

nu mai fi existând – dar nu mort! 

Ioana se lasă în genunchi lângă el. Îi reproșează Oanei: 

― Nu ți-am spus că ăsta nu rezistă? Uite, a dat ochii peste cap. 

Și Oana nu se sperie. Vine lângă ei, se lasă și ea în genunchi. Înclină capul 

spre dreapta și stânga, constatând aproape în șoaptă:  

― Așa, în starea asta de catalepsie, nu ți se pare că e frumos? 

― Ba da! Să-l lăsăm acum, săracul, numai din asta să se bucure așa de tare 

încât să intre în colaps, mai rar așa ceva. Prea se chinuia săracul între contradicție și 

nedumerire. A atins tărâmul pe care-l căuta fără să știe. Hai să-l sărutam... 
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1) „Dispariţia” ciberneticianului și a milițianului 

Toadre, ascultându-l pe profesorul Ioan-Gheorghe. 

„Tu-ţi dai seama că și ăsta-i dat pierdut la revoluţie?! Cine? Ciberneticianul de 

la oraș care-a venit la noi în sat acum câțiva ani ca să recruteze elevi pentru școala 

unde era el profesor. Stă pe lista aia cu dispăruţi, am văzut eu, cu ochii mei i-am văzut 

numele scris acolo. De fapt, mă uitam pe listă ca să-l văd pe un altul, pe Ardeleanu îl 

căutam, dispărut şi el, tot aşa, ca unul misterios. Vrei să-ți povestesc despre el?  

Mare mirare : Ardeleanu ăsta era miliţianul satului nostru! Când a început să 

se tragă la Bucureşti, s-a îmbrăcat omul în civil, şi-a luat la revedere de la nevastă şi 

de la copii, că are doi, şi-a plecat. Şi plecat e şi-n ziua de azi! L-a căutat nevastă-sa 

prin toate morgile spitalelor, tot anul nouzeci a stat ea pe drumuri, prin ţară, căutându-

l, dar nimic, n-a dat de el şi pace. Acum tot satul ştie că, mai mult ca sigur, a fost 

vreun terorist din ăla; unii zic că s-a dus înapoi la ruşi, după ce şi-a făcut treaba pe-

aici, dar întrebarea e : cum să laşi doi copii mici şi să pleci?! Terorist să fii şi tot nu te 

lasă inima! Până la urmă, nevastă-sa s-a măritat. L-a căutat ani buni, a sărăcit de tot 

căutându-l, stând pe drumuri; până şi televizorul şi l-a vândut; şi-i trebuia un tată la 

copii, şi s-a măritat tot cu un miliţian, mă rog, cu un poliţist, că acum aşa le zice, 

acum, în capitalism. Am vrut s-o ajut, de-aia am căutat chiar eu în lista aia cu 

dispăruţii de la revoluţie. Îţi dai seama c-am citit-o cu mare atenţie, mi-a rămas 

întipărită în minte, pentru că am avut un sentiment din ăla, de déjà-vu, ca o revelaţie, 

aproape ca o minune. Eram în comisia electorală, erau primele alegeri de după 

revoluţie, când îmi atrage atenţia un nume : parcă-l mai văzusem scris undeva! Ştii 

cum e : ţi se pune un fix care te tot frământă, şi te frământă; nu mai poţi scăpa de el, 

aşa şi cu mine – mi s-a întâmplat; că mie mi se părea că omul ăsta votase două ori, nu 

mă gândeam eu la alte ciudăţenii; mă gândeam nu cumva să fi fraudat alegerile. Dacă 

aş fi ştiut unde o să mă ducă toată treaba, poate că n-aş fi vrut să ştiu. 

Ei bine, aţine-te : Ciberneticianul, la fel ca și milițianul, e dat dispărut la 

revoluţie, e mort-mort, ce mai!, se zice că ar fi fost în grupul ăla de la Timişoara, 

incinerat la Bucureşti, adică ars, ca să se şteargă toate urmele. Până la urmă aşa s-a 

presupus, că a fost ars la Bucureşti. Declarat apoi erou al revoluţiei, nevasta şi copiii 

lui au primit toate onorurile şi beneficiile; şi ea, săraca, îi face pomenile în fiecare 
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lună decembrie când se zice c-a fost omorât, când colo, el trăieşte aici, la Duda, la 

Brânzoaia, şi e bine-merci : are un copil mare, născut deodată cu revoluţia, are căruţă 

şi cal, munceşte cu ziua! Măi, măi! Ditamai omul, profesor, şi cibernetician, de-o 

inteligenţă pe care-a arătat-o, demonstrat-o, colaborând chiar la nu ştiu ce manuale 

după care elevii învaţă şi-acum, un om ca ăsta să stea aici, la capătul lumii, precis că e 

ceva nebulos la mijloc : nu cumva tocmai ăsta e un terorist din ăla, adevărat? Mă 

gândeam eu. Cum să nu te gândeşti!?” 

Toadre şi Ioan-Gheorghe. Primul ascultă cu mare interes povestea profesorului 

din Duda. Are mare nevoie de basme, sătul de prea multe lucruri concrete. Dar, 

contrar aparenţelor, nu pune alt preţ pe ceea ce i se spune, decât ca pe un fel de 

plăsmuire binevenită, o inocentă ieşire dintr-o realitate apăsătoare care, la omul 

modern, se transformă într-o uşoară alienare, cu timpul. Are şi o teorie : oamenii care 

trăiesc la ţară nu suferă de depresie, pentru că fabulează. Despre ce e vorba? În timpul 

revoluţiei, un om dispare, ciberneticianul, de el e vorba, dar, în același timp, parcă la 

un schimb, un altul apare la Duda, mai precis, se stabileşte acolo însurându-se cu fata 

Mitrei, nepoata Brânzoaiei. Pe numele ei Camelia, o tânără fără vârstă care-şi ascunde 

chipul ori de câte ori se întâlneşte cu cineva pe drum şi care nu dă niciodată bună ziua 

la oameni. 

„Ştii cum sunt eu, politicos şi discret, nu puteam să anunţ autorităţile, eu nu-s 

un turnător, de altfel, nici nu eram sigur, nici acum nu sunt, tot ceea ce spun, poate, nu 

e decât o ipoteză; mă gândesc şi acum că e o coincidenţă de nume şi nimic altceva, 

până şi acum mă gândesc. Că, dacă voia omul să-şi piardă urma, poate că trecea pe 

numele nevestei, de ce n-a făcut-o, de nu şi-a schimbat pur şi simplu numele!? Au mai 

fost cazuri! Nu puteam însă să mă duc la el şi să-i zic, omule, bănuiesc cine eşti, ei 

bine : eşti un dispărut de la revoluţie. Eu, în schimb, am început să fac cercetări, să 

întreb oamenii, cine e, de unde vine etcaetera. Ce-am aflat? Ce se ştie printre oameni 

este că vine din Valea-Grecului, că e dintr-o familie săracă, cu doisprezece copii, asta 

a spus el consătenilor, asta ştiu toţi. Ei bine, m-am dus în Valea Grecului. Nu în mod 

expres, ci pentru că eram, acum câţiva ani, preşedintele comisiei de control în 

învăţământ, de aceea am ajuns acolo, cu treabă. Am profitat şi m-am interesat de 

familia respectivă. Chiar există! Adevărat, ea există, dar, fii atent, te rog, la mine : 

există şi persoana respectivă, la modul fizic, în carne şi oase! Născut în aceeaşi zi, 

acelaşi an, cu acelaşi nume ca bărbatul Cameliei. E prea mult pentru o concidenţă, nu? 

Lucrurile sunt prea evidente pentru a spune că e pur şi simplu o întâmplare. Nu, nu, n-
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ai înţeles! Persoana există acolo la modul civil, adică e un duplicat : două persoane cu 

aceeaşi identitate.” 

Dedublare de persoană, asta a descoperit profesorul Ioan-Gheorghe. Furt de 

identitate, în termeni juridici, modern spus. Simplu de interpretat : un terorist de la 

revoluţie, din dorinţa de a se ascunde, îşi schimbă identitatea, poate că-şi face şi 

buletin fals, apoi caută o femeie lângă care să se aciueze mai uşor, pe lângă care să se 

poată pierde şi să fie de negăsit, de aceea. Cum poţi face asta cel mai simplu dacă nu 

lângă o femeie!? Şi unde se putea întâmpla una ca asta, mai cu profit şi mai cu 

uşurinţă, dacă nu în această zonă, în acest sat uitat de lume, unde timpul s-a oprit în 

loc, parcă? La asta se gândea Toadre Andronache, dar nu la modul profund; asta nu-l 

făcea să fie foarte, dar foarte atent, să se arate interesat până la uimire, poate din cauza 

patosului cu care Ioan-Gheorghe povesteşte. Mintea lui Toadre Andronache traduce 

simultan fabulaţia profesorului, intepretează cum făcea cu miturile greceşti, la şcoală, 

ca să poată înţelege.   

„Da! Exact cum ţi-am zis : acelaşi nume, aceeaşi dată de naştere, iar ceea ce 

ştie lumea de prin Duda despre el se adevereşte în amănunt, exact aşa : o familie 

mare, doisprezece copii trecuţi prin şcoală ca gâsca prin apă, o familie săracă; mamă-

eroină decorată de Ceauşescu, iar tat-su, văcarul satului, nu ştia să numere decât vaci, 

că dacă-l puneai să numere altceva uita ce vine după cinci, după şase, şi tot aşa - să 

ştii că există asemenea oameni! Tu n-ai întâlnit? Am auzit că indienii ăia din America 

sunt la fel. Nu mi-a venit să cred. Cine era omul ăsta al cărui nume se află pe lista 

eroilor dispăruţi ai revoluţiei?! Tu n-ai văzut lista asta? E lungă! Îţi spun eu că e tare 

lungă! Nu-i anapoda?! În acelaşi timp – să existe o altă persoană, cu exact aceleaşi 

date civile, tocmai la Valea-Grecului? Nu e o enigmă demnă de scriitoarea aia, Sandra 

–  englezoiaca aia – Brown – cum îi zice!? Că tu eşti cu Occidentul.  

Şi uite aşa am ajuns şi eu detectiv, exact ca în cărţile alea poliţiste. M-am dus 

la el, făcându-mă că am o treabă, că mă interesez de ceva, şi-am intrat în vorbă, am 

început să-l descos, poate-poate aflu ceva. Ştii când mi-am dat seama că omul ăsta 

este cu adevărat dubios şi nu misterios?! Mă fac eu odată că mă interesez de pământ, 

atunci când s-au reconstituit proprietăţile, loturile de pământ luate de comunişti. Cu 

toate că ştiam că alde Brânzoaia n-a avut pământ deloc, că doar eu ştiam totul din 

documente, toate erau pe mâna mea – eu vorbesc din hârtii! Şi mă duc la ei acasă. Ştii 

că ei stau chiar lângă biserică – lângă biserică stau. Am făcut în aşa fel ca să fiu acolo 

seara, când mai termină cu treburile, ca să pot sta mai mult de vorbă cu ei. Cum era de 
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aşteptat, Brânzoaia, baba, făcea plăcinte. De unde or avea oamenii ăştia bani să facă în 

fiecare seară plăcinte eu nu mă pot pricepe, când lumea nu-şi permite decât la 

sărbătorile mari, plăcinte. Nu are vacă, nu are oi, nici măcar câteva perechi de hulughi 

nu are, mă rog. Dar, în sfârşit, să nu divaghez : tocmai scotea bătrâna plăcintele din 

cuptor, erau cu toţii pe prispă, aşteptând, când am strigat eu la poartă. Vorba vine, am 

strigat, mă văzuseră că vin de la o distanţă mare, apreciabilă. Camelia, că doar am fost 

profesorul ei o vreme, când m-a văzut s-a pierdut cu firea. Ştii că ei nu stau tocmai 

bine, sunt chiar săraci. Dorm într-o singură cameră, dar mai au o tindă de trei, nu mai 

mult de patru metri pătraţi, cam aşa, la intrare, unde şi-a făcut Brânzoaia cea tânără, 

Mitra, o laviţă pe care înnoptează ea, că a bătrână stă noaptea sub un nuc, afară, vara – 

iarna nu ştiu cum pupăza or dormi! Poftiţi, poftiţi, domnule profesor, v-a mirosit a 

plăcinte? Ştii că Mitra vorbeşte numai în dodii sau la mişto, cum zic unii. Dar şi tu 

vorbeşti cu vorbe de-astea, nu-i aşa? Că doar poţi zice că eşti bucureştean de-acum; nu 

se vorbeşte aşa pe la Bucureşti? Ştiu şi eu că nu se potriveşte, ştiu asta pentru că dodii 

e o alterare de la zodii, pe când mişto înseamnă altceva, dar nu chiar cu totul altceva. 

Camelia se făcuse stană de piatră, de parcă ştia de ce venisem acolo. Dar să-ți spun 

ceva : acum, că a trecut timpul, îmi dau seama că ea chiar ştia – deci ştia!”  

Ioan-Gheorghe, un însetat de enigme şi interpretări,  descoperise că bărbatul 

Cameliei era, în fapt şi concret, o altă persoană decât cea care pretindea el că este. În 

afara faptului că descoperise numele lui, pe lista cu dispăruţii revoluţiei, a mai aflat, 

după aceea, ducându-se cu treburi la Valea-Grecului, că omul care pretinde a fi, există 

cu adevărat, numai că acesta nu plecase niciodată de acolo. Aşadar, chiar de era 

cumva pur şi simplu o coincidenţă de nume, tot mai rămânea o ciudăţenie, anume că 

acesta apăruse tocmai în ograda Brânzoaiei. 

„Pe bărbat, aşa cum pretinde el, îl cheamă Calistrat – dar nu Hogaş! – nu-i aşa 

că la el te-ai gândit? Recunoaşte! Calistrat Ion, uite aşa îl cheamă. Mie îmi venea greu 

să-i zic Ion – îi zic Calistrat! Cred că dintr-o deformaţie profesională, de asta. Şi-l 

strig : măi Calistrate! Dar el, nimic! Calistraatee! Iar Brânzoaia, îl cheamă şi ea repede 

: Ioaneee! Şi Calistrat, uite aşa, se-ntoarce. Eu, gata; mie mi-a dat prin inimă – prin 

inimă mi-a dat! Şi Camelia a ţinut să mai completeze : Măi Calistrate Ion!, de parcă ar 

fi ţinut neapărat să-i amintească cum îl cheamă – de fapt, eu cred că ăsta-i adevărul, 

întocmai. Şi Calistrat a venit, a venit în pas alergător. Am rămas suprins, gata să mă 

dau de gol, să spun adevărul pentru care mă aflam acolo, mă pierdusem un pic, 

văzându-l cum dă fuga spre mine, ca la o comandă. Şi până la urmă, un singur cuvânt 
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spun : Pământ! O dreg apoi : Pământ aveţi? Adică, aţi avut pământ confiscat de 

comunişti? Dar nu pe el trebuie să-l întrebi asta, dom´ profesor, pe mama trebuie, zice 

Camelia. Mitra se repede însă de parcă ar fi ţinut între degete un băţ aprins de chibrit : 

Nu, nu, nu pe mine, pe mama întrebaţi-o, dom´ profesor. Nici n-am apucat, şi 

Brânzoia aia bătrână, zice : Câba-câba! Dar poftiţi de serviţi o plăcintă!” 

Brânzoia cea bătrână, nu se poate spune că este chiar bâlbâită, dar, dacă nu 

înaintea fiecărui cuvânt pe care-l pronunţă, cu siguranţă că a fiecărei propoziţii, 

introduce o onomatopee, respectiv pe „câba!”. Astfel încât şi de aceea, nu că s-ar 

supăra, dar mulţi o poreclesc câba-câba!, atunci când nu este de faţă. De fapt, nimeni 

nu mai ştie cum o cheamă, pentru că şi Brânzoaia tot o poreclă este. E mică- mică de 

statură, nu mai mult de un metru jumate, un pic cocoşată şi zbârcită la față că zici că 

are o mie de ani. Când merge, nu merge cu mâinile pe lângă corp, aşa, ca toată lumea, 

ci cu ele „în sân”. Chiar şi atunci când se duce la apă, cu o mână ţine căldarea, iar pe 

cealaltă o ţine băgată, tot aşa, „în sân”. Iar în repaos, le ţine una într-alta, dar nu ca la 

morţi, Doamne fereşte!, cu mâinile pe piept, ci una în palma celeilalte, adunate. Şi e 

mereu veselă, râde şi când e singură, mă rog, zâmbeşte necontenit, spre deosebire de 

Mitra, fata ei, mereu posacă şi supărată. 

„Ehei! Ce s-o mai întrebi aşa de repede când vezi plăcinta aia pe care o face 

ea?! Nu puteam s-o refuz – imposibil aşa ceva! Ştii cum e? Umflată ca o! – gata să 

dea peste margini afară din tavă, pregătită să se reverse pe-alături ca umbrela unei 

ciuperci la pubertate, din aia cu pălăria nedesfăcută încă; rumenă cum e zahărul ars, 

presărat pe o plită încinsă; cu o crustă aurie pe deasupra, dar cu mici exagerări de 

culoare pe ici-pe colo; iar din loc în loc dă brânza pe-afară de multă ce e şi-i 

îmbogăţită, ca un uraniu, cu ouă proaspete, abia luate din cuibar, cred că chiar de sub 

găină cotcodăcind; brobonelele mici de brânză sunt prinse unele de altele ca într-un 

rămăşag făcut pe-o cană de vin negru, de buturugă, din strugurii unei vii de exact 

patru ani pusă… Tu puteai să refuzi? Eu n-am putut! Şi-am stat jos pentru o bucată de 

plăcintă. Pe prispă, direct pe lut, ştii că scaune nu sunt.” 

Ion-Gheorghe nu e un gurmand, absolut deloc nu este, doar că îi place să 

poetizeze, poet fiind. Şi nu plăcinta ca o delicatesă gastronomică, ci ceea ce stârnește 

ea, respectiv îndemnul de-a sta jos. Pentru că, de ce se zice că dacă stă popa jos, în 

cazul de faţă, musafirul, o să stea şi cloştele pe ouă? De ce? 

„Era cât pe ce să uit pentru ce venisem, pentru ce eram eu acolo. O perioadă 

lungă, scurtă, că e greu să cuantifici în asemenea momente – îmi uitasem până şi 
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numele. Chiar am uitat cum mă cheamă. Stăteam jos pe prispă ca un amnezic. Eu şi 

Calistrat, unul lângă altul. Nici când a trecut profesorul de matematică pe drum, nu 

ştiu ce căuta pe acolo, şi m-a strigat pe numele mic, Nică, n-am schiţat niciun gest. De 

l-am facut pe om să repete de câteva ori, cu o surprindere crescută : Băi Nică, băi! 

Nică! Băi Gheorghe! Am avut noroc cu el, până la urmă m-a chemat cu numele meu 

de botez, că-l ştie, aşa mi-am revenit : cu numele de botez. Nu pot zice că am tresărit, 

nu-mi amintesc, dar i-am răspuns omului ca la un bună ziua : Uite, ce să fac, sunt aici 

ca să refac titlurile de proprietate, confiscate! Aşa mi-am revenit! Aşa! Doar ştii că şi 

zâmbetul, şi rânjetul, deci şi ameninţarea se folosesc toate de aceeaşi mimică, 

respectiv dezvelirea dinţilor! Uite, aşa mi-am dat seama că, dacă i-aş fi ştiut acestui 

aşa zis, Calistrat numele de botez, aş fi reuşit să-l trezesc şi pe el din adormire. Dar 

cine să i-l ştie!? Eu nu!” 

Nică e numele de alint al profesorului, pe care doar soţia şi  prietenii foarte 

apropiaţi îl folosesc, ori rudele, dar numai cele de-o vârstă cu el, pentru că nimeni din 

afara acestui cerc nu-şi permite să-l folosească, nici măcar în absenţa lui. Cu toate că 

nu-i deloc o poreclă, alta decât asta având. În rest, numele lui oficial rămâne tot Ioan-

Gheorghe. Foarte curios, un profesor de matematică să-i ştie numele de botez şi să-l 

mai şi folosească exact într-o asemenea împrejurare. Explicaţia ar putea sta în faptul 

că e un profesor de matematică băutor, deci cam beţiv, aşadar consumator de tării, că 

nu bea decât vodcă. Lăcătuş numele lui şi din păcate, nu are copii. 

„Am procedat şi altfel, adică în alt mod. Îi ziceam oricum şi el răspundea la 

orice nume pe care-l foloseam, exceptându-le pe ale celor prezenţi – mai erau şi alţii 

pe-acolo. Şi atunci mi-am dat seama că nu puteam să mă folosesc de tertipuri, că aş fi 

putut s-o iau prin eliminare. Adică, o dată să-i zic Vasile, apoi, Ion, altă dată Mihai sau 

Tudor ori chiar Ştefan, dar nu mergea aşa, asta pentru că el răspundea la orice nume, 

oricum îi ziceam el zicea, da! – răspundea! Deci nu ţinea calea asta! Brânzoaiele o 

băgaseră pe mânecă, se frământeau, se foiau, vorbeau în dodii, îşi făceau semne şi se 

înghionteau. Iar atunci când m-a strigat colegul meu, Lăcătuş, profesorul de 

matematică, tocmai terminasem o bucată mare de plăcintă şi n-am mai luat alta, pe 

deplin convins că-i ceva necurat la mijloc. Nu-mi rămânea decât să prind un moment 

prielnic, să nu mă audă altcineva decât el, să-i spun că am fost în Valea-Grecului, iar 

persoana care pretinde el că este – este! – dar n-a plecat niciodată de-acolo, deci el e 

un intrus, el e ciberneticianul dispărut. Ştii ce intenționam? Voiam să fac un pact cu el 

: nu anunţ organele dacă îmi spune cine e, dacă-mi mărturiseşte povestea lui; ce 



 203 

secrete ascunde. Mă gândeam ce anume puteam scoate din asta. Ştii cum e : ţi se pare, 

uneori, că mesajul unor întâmplări ciudate îţi este destinat ție şi numai ţie şi tot aştepţi 

cu oarece răbdare ca acesta să ţi se dezvăluie la un moment dat, ca un mesaj adresat 

ție în mod particular; iar dacă-l spui şi altora, înainte de vreme, vraja se împrăştie, nu 

mai înţelegi nimic, mesajul se ascunde, totul devine cât se poate de normal, de te 

întrebi când ai fost minţit, atunci sau acum. 

Nu știu dacă știi și ești la curent cu familia asta ciudată, de Brânzoaie zic, dar 

te pot aduce repede în povestea lor, ca să le cunoști un pic mai bine.    

Mitra seamănă la perfecţie cu mama ei, cu Brânzoaia cea bătrână. Exact 

aceeaşi înălţime, osatură, culoarea ochilor, totul la fel. Numai că faţa ei este foarte 

netedă, nicio urmă de rid. Aşa cum Brânzoaia a făcut-o de fată mare, a făcut-o și ea pe 

Camelia tot de fată mare. Cică femeile care sunt făcute aşa, de fete mari, au leac, dacă 

descântă. Bâtrâna ar fi vrut s-o facă pe Mitra o mare descântătoare, una cu faimă. Din 

păcate, planul nu i-a reuşit. Asta pentru că Mitra nu reuşea să ţină minte nimic, deci 

nici descântecele. Nu ţinea minte şi pace. Unde mai pui că trebuia să fie şi un pic 

hoaţă. Descântecul trebuia furat ca să aibă efect maxim. Şi cum să fii hoţ dacă nu ţii 

minte?! Nu se poate! Pe Camelia a dat-o la şcoală mai mult sau mai puţin obligată. În 

schimb, de bucurie că se ducea şi-i mai și plăcea cartea, Brânzoaia cea bătrână 

învăţase Căţeluş cu părul creţ!. În secret spera s-o înveţe ca să ţină minte Camelia. Ea 

nu ştie, despre şcoală, decât că acolo se învaţă unele lucruri pe de rost. Toţi copiii care 

se duceau la şcoală ştiau poezii. Oamenii mari, cum văd vreun prichindel, îl şi pun să 

recite ceva : Ia zi-i, ştii vreo poezie – o poezie ştii? „Căţeluş cu părul creţ, fură raţa 

din coteţ!” Deci fură! Oamenii credeau altceva, că voia ca măcar fata, nepoata ei, să 

fie în rândul lumii. Ce nu ştia bătrâna este că se trăia acum în alte vremuri, vremuri 

când descântecele nu se mai prind de oameni, pentru că oamenii nu mai cred în ele. 

Baba trăieşte în trecut. Dacă n-ar fi fost Mitra, nimeni n-ar fi ştiut câţi ani are, de fapt 

şi la concret. I se poate afla vârsta doar făcând o comparaţie, pentru că ea e bătrână de 

când lumea. Nu are buletin. Şi cei mai în vârstă oameni din sat şi-o amintesc tot o  

bătrână, o babă încă de la începuturi. Odată, nişte copii care se dădeau cu sania pe 

drum la vale au văzut-o cum întindea nişte rufe pe sârmă, afară : era desculţă în 

zăpadă. Cu picioarele goale în omăt! Mare mirare! Pentru că lor le îngheţaseră 

picioarele de tot, încălţaţi fiind. Ger mare era. N-au râs de ea. Stăteau aşa şi se uitau, 

tăcuţi. Ei i s-a părut ceva anapoda, asta că era obişnuită ca ei, copiii, să râdă de ea, şi-a 

ieşit cu nişte cenuşă într-un lighean, în drum, pe care a presărat-o, stricându-le 
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derdeluşul, tot desculţă. Abia atunci au început copiii s-o strige aiurea şi ei i s-a părut 

ceva firesc. Asta până ce unii mai răi şi mai mari dintre copilaşi au început s-o bată cu 

zăpadă, cu bulgari tot mai mari şi mai tari, de gheaţă. Ei i s-a năzărit că ar fi ca atunci 

când eşti bătut cu pietre. Şi s-a supărat rău de tot. N-a blestemat. Ştia că dacă-i 

blestemi pe copii se-ntoarce imediat împotriva ta. La fel cum ştia că dacă eşti bătut cu 

pietre de ei, sfârşitul e-aproape. A început să plângă şi, când a terminat de plâns, a vrut 

să moară, ca să se împlinească zisa. A ieşit prin fundul curţii, a sărit gardul în ograda 

bisericii, sub clopotniţă, şi s-a lungit pe năsălie aşteptând aşa să moară acolo. Noroc c-

a văzut-o Alisandru Darie, alt vecin. Că el vedea tot ce se întâmplă în curtea bisericii. 

S-a dus la ea intrând pe poartă. „Dară! Ce faci, babo?” Ea, nimic! Tâcea mâlc, ca o 

moartă. Alisandru Darie, un om fără obraz, nu conteneşte, o îngână : „Câba-câba! Ce 

faci?” La o astfel de adresare nu se cuvenea decât un singur răspuns din partea 

Brânzoaei : „Câba-câba! Ia mai du-te-n p… măti-ii!” Şi s-a dat jos de pe năsălie, a 

făcut doi paşi şi-a căzut, ca moartă, în mod corect. Îi degeraseră picioarele. A luat-o în 

braţe, iar baba tare se tot văicărea : „Văleu! Văleu! M-o omorât! M-o omorât!” 

Alexandru Darie, noroc c-o ştia : „Câba-câba! Cini te-o omorât?!” Şi ea, invariabil, 

răspundea : „Câba-câba! Ia mai du-te-n p… măti-ii!” Atunci, aşa ştia că deocamdată, 

cel puţin, e bine-merci. „Câba-câba! Dar cum vorbeşti în ograda bisericii?!” „Dă-mi 

pace! Dă-mi pace! Câba-câba!” Şi-a dus-o în drum şi-a prins a-i freca picioarele cu 

zăpadă. Se adunaseră toţi copiii, uimiţi. Dar cum aşa, tot cu zăpadă? se mirau ei. 

Alisandru Darie făcuse Cotul Donului, el sau tatăl lui, că e acelaşi lucru, de-acolo ştia 

că trebuie să faci masaj cu zăpadă. O oră a tot fricţionat-o. Tot atâta timp baba strigat 

c-a omorât-o, pe când, dimpotrivă, el tocmai o salva. Şi când a început să i se 

înroşească picioarele şi să dea sânge, a dus-o acasă în braţe. Copiii, trăgând săniile, 

mulţi, după ei, în urmă, ca la mort arătau. Niciunul n-a vrut s-o pună pe sanie şi 

Alisandru Darie i-a înjurat de mai multe ori. Că ce, aşa vă învaţă la şcoală?! Sigur că 

nu învăţau despre aşa ceva la şcoală! Alisandru Darie vorbea prostii! Ca un cortegiu 

funerar : să vezi atâţia copii cuminţi în urma unui bărbat care duce o babă în braţe! I-a 

întâmpinat Camelia, zâmbind nepăsătoare, stătea cu mâinile băgate în bundă (un fel 

de cojoc din piele de oaie, fără mâneci) de l-a făcut pe Alisandru Darie să exclame, 

întrebând-o : „Măi fato, tu eşti normală!?” Ştia că nu are muşeţel în casă, că-i zice, ca 

o continuare : „Du-te repede şi caută nişte muşăţăl, că trebuie, du-te la mam-Ioana!” 

Şi s-a dus şi-a adus. Plante din astea medicinale, cum le zicem, se dau ca şi când s-ar 

da de pomană, adică cu drag şi pe degeaba. A rămas bătrâna, de la întâmplarea asta, cu 
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degetele picioarelor strâmbe, încovrigate, boante, încârligate ca nişte bucăţi de 

buturugi mai mici de vie. Iar asta se vede cel mai bine vara, pentru că ea nu se încalţă 

niciodată. Dar să-ți spun, atunci s-a întâmplat o altă minune : Brânzoaia a prins drag 

de plantele medicinale, casa ei e plină de fel şi fel de buruieni din care prepară leacuri 

cărora li s-a povestit ceva – poveşti numai de ea înţelese şi ştiute. Şi femeile au 

început s-o caute să-i ceară ierburi din astea descântate, cum zic ele, pentru 

nenumărate neputinţe şi oblojeli cu care se luptau toate ca la un război femeiesc. Cele 

mai multe nu aveau încredere în medicamente, mai ales ele, iar bărbaţii nici în femei 

nu mai aveau, de aceea mulţi dăduseră în patima băuturii. Beau noaptea şi dimineața 

pe stomacul gol şi nu mai ascultau deloc de neveste. Aşa că, în mod firesc, cel mai 

mare succes îl are cu un preparat contra patimii beţiei – un leac absolut revoluţionar.” 

  

Povestește profesorul Ioan-Gheorghe: 

„Şi la un moment dat mă întreabă bătrâna dacă nu cumva vreau să-mi dea 

vreun leac contra băuturii. Atunci mi-a căzut fisa : femeile astea mi-au pus ceva în 

plăcintă şi să ştii că şi amărâtului ăstuia i s-a întâmplat exact la fel, de aia şi-a pierdut 

omul memoria, de nu mai ştie cum îl cheamă şi cine e, săracul. N-am realizat că exact 

asta era metoda, adică să-l tratez cu bunăvoinţă şi înţelegere. Târziu mi-am dat seama 

că numai aşa puteam vorbi cu el. I-am spus, încercând să nu mă audă nimeni, decât el 

: Măi Calistrate, sau cum te-o mai chema, noi trebuie să stăm odată de vorbă la un 

pahar de vin! A făcut ochii mari la mine, uitându-se speriat în jurul lui. Singuri! 

Înţelegi ce vreau să zic? Numai noi doi, tu și cu mine, să ne îmbătăm. N-am putut să 

arăt cu degetul, aşa aş fi făcut, să-l împung cu degetul în piept! Normal că mi-a zis că 

el nu s-a îmbătat niciodată. Te-ai îmbătat, măi Calistrate, dar nu mai ţii tu minte, i-am 

răspuns eu încercând să-i fac cu ochiul, cu toate că nu prea pot. Mitra nu ştia cum să 

se dea pe lângă noi să audă ce vorbim, iar eu nu mai puteam să fac pe indiferentul, 

riscam să stric totul, aşa că am dat să tranşez situaţia şi să plec. Tu-ţi dai seama că a 

vrut să-mi pună plăcintă la pachet, pentru acasă?! Am refuzat cu politeţe, ca să nu-şi 

dea seama. Câba-câba! Nu place la domn profesor plăcinta noastră, a pus bătrâna 

verdictul! Era adevărat!” 

În spatele casei are Brânzoaia un fel de aplecătoare secretă, care nu se vede din 

drum, unde îşi usucă ea buruienile. Nimeni nu are voie să intre acolo, e cel mai păzit 

loc. A întins o şfară la un pas de intrare, la nivelul gleznei, legată de un cui bătut în 

perete şi de o creangă de măr aplecată la pământ de-un vânt, pe care a înşiruit nişte 
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căstane uscate. Şi astea, căstanele, când sunt uscate, dacă sunt atinse unele de altele, 

sună exact ca şi castanietele din Spania. Se zvonesc tare, dar nu deranjează, astfel că, 

dacă cineva neiniţiat le aude, le interpretează ca şi când n-ar fi nimic. Nu de alta, dar 

copiii sar deseori în grădină după cuiburi de vrăbii şi-ar putea intra acolo. 

Profesorul Ioan-Gheorghe continuă: 

„Şi când dau eu să plec, nu ştiu din ce cauză, dar baba Brânzoaia sare în sus, 

speriată nevoie mare. Din cauza asta şi mie mi-a cam sărit inima din loc. S-o fi văzut, 

sprintenă ca o fată mare, speriată ca cineva care vede pentru prima dată un tren, 

borborosind nu altceva decât câba-câba! Din câţia paşi a ajuns la şopronul ei. Eu m-

am gândit că poate arde. Şi m-am dus după ea, să văd ce-i. Dăduse celofanul la o parte 

şi nu ştiu cu cine vorbea neînţelese. M-am uitat înăntru la buruienile ei puse la uscat şi 

nu mi s-a părut nimic neobişnuit. Plante medicinale, normale. Când m-a văzut a-

nceput să se bată peste picioare şi să mă împingă – nebună, nebună!  

Ce puteam să fac?! Să râd şi să mă retrag, altceva ce? I-am zis lui Calistrat 

bună ziua şi-am ieşit. Nu ştiu de ce, dar, în drum, mi s-a părut că-s uşor ca un fulg. 

Aveam senzaţia că dacă fac un mic efort mă-nalţ în aer. Nu mai aveam nicio greutate. 

Mergeam, dar nu simţeam nimic sub tălpi şi ştii că numai pietroaie sunt pe drum. Ştii 

ce mi-a trecut prin minte? Că-s drogat. M-a drogat baba cu buruienile ei, a pus 

sămânţă de mac în plăcintă, asta a făcut.” 

Toadre îl ia de umăr pe profesor anuntându-l că deja e noapte, că paharele stau 

goale demult și multe mai sunt de povestit dacă povestea n-ar fi gata să se sfârșească 

fiind deja trecut de miezul nopții. Tare ar fi vrut să aibă timp și loc să poată și el 

povesti cum a dormit o noapte întreagă lângă două femei frumoase, cu sentimentul că 

s-a dus pe-o altă lume. Dar, pe lumea asta, doar profesorul are drept de poveste, el nu 

și l-a câștigat încă. Și-l cuprinde o dorință de nestăpânit de a-i veni și lui rândul. Se 

ridică să plece știind că nu se va mai întoarce niciodată altcumva decât întreg.  

Pleacă. Zice doar bună seara. 
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2) Integrarea lui Toadre 

Dispăruse! Toadre Andronache nu mai e de găsit. Toți îl caută, nimeni nu-l 

află. Nimeni nu știe pe unde este. Ultimul care-l văzuse, profesorul Ioan-Gheorghe, 

fusese întrebat doar o singură dată de poliție, și atunci într-o doară. Nu putea fi dat 

oficial dispărut pentru că, în termeni juridici, nu dispăruse, din moment ce profesorul 

primea din când în când bilețele de la el. Le găsea aruncate peste gard, în fața porții, 

dimineața. Ce scria? În primul rând chiar asta : că trăiește, că nu e dispărut. Pe unele 

bilețele le arătase poliției; nu pe toate. Nu numai că erau incoerente și nu le-ar fi spus 

nimic, dar știa că îi erau adresate numai lui, cu toate că nimic din ele nu specifica asta. 

Pentru că erau ciudate. Deturnări de sens ale unor aforisme sau ziceri arhicunoscute. 

Trăiesc, deci exist!, a fost primul dintre ele. A urmat : cine iubește și lasă, Dumnezeu 

îi face casă! Profesorul stă cu ochii în bilețelele astea de parcă ar fi citit o carte. 

Încercă să le interpreteze, doar e și poet. Știe el ceva! La apă merg doar ulcioarele care 

se vor sparge! Iar când l-a primit pe – să nu mă omori de tot! – i s-a făcut frică. Dacă 

pune mâna cineva pe ele, cine știe cum le interpretează și devine suspect. Iar cineva 

de la ambasada Statelor Unite l-a și sunat să-i pună câteva întrebări. Amabili cum sunt 

ăștia, s-a autoinvitat la Duda, cică să stea un pic de vorbă și chiar să viziteze locurile 

astea despre care s-a dus vestea că sunt mirifice. Profesorul știe că sunt, dar nu acesta 

este motivul planificatei vizite. Ce i s-a mai părut lui suspect : faptul că lucrătorul de 

la ambasadă vorbea perfect românește, ca un român. Că ăștia, când îți știu limba, e 

pericol să știe mai multe despre tine. Atunci s-a precipitat și a îngropat bilețelele de la 

dispărutul Toadre într-un loc unde strânge baliga de la vite la învechit ca s-o împrăștie 

după aia pe ogor ca îngrășământ natural. Cine s-ar fi apucat să caute chiar acolo?! 

Știind de punctualitatea ăstora de la oraș, s-a trezit mai cu noapte-n cap ca de 

obicei ca să-și facă treburile. Să rânească la vite și să dea vițelul la vacă. O zi o mulge, 

iar următoarea lasă vițelul, să-l îngrașe. Dacă și anul ăsta va crește unul ca ăia din anii 

trecuți, va face suma de bani sa-și cumpere un Logan, și tare nevoie are de-o mașină. 

Toți colegii și-au luat mașini. După aia, să scoată cele două cloști afară de pe ouă ca să 

nu omoare puii care-au prins a ciocni coaja, să-i dea porcului niște volbură, să facă un 

pic curat la porumbei. Să mai și scrie vreo două trei versuri în volumul de poezie la 

care lucra de ani buni cu senzația că moare și nu-l mai termină. Apoi să aibă timp să 

se îmbrace cu hainele de oraș, să-și facă pantofii și să se bărbierască, să nu creadă 

ambasada Americii că românii de la țară sunt sălbatici, cu toate că știe el că americanii 

ăștia știu absolut tot. 
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Luându-se cu treaba, a uitat să se uite dacă nu apăruseră alte bilețele peste 

noapte. Și apăruse unul. Îl vede prea târziu, când doi bărbați, ce coborâseră dintr-o 

mașină cât se poate de normală, stăteau deja la poartă căutând probabil ceva ce nu 

există : o sonerie. 

― Imediat, imediat! se grăbește profesorul să le deschidă, fâstâcit că văzuse 

bilețelul și că nu putea să-l dosească. 

― Bună dimineața, spune cel spilcuit, dar de două ori, de parcă-ar fi salutat și 

în locul celuilalt, care tace, dar nu trebuie să alergați, abia ne-m dat jos din mașină. 

Domnul profesor Ioan-Gheorghe, dumneavoastră, nu? 

― Dar poftiți înăuntru, intrați. Eu sunt cel pe care-l căutați, da. 

― Cu mine ați vorbit la telefon, dați-mi voie să mă prezint în carne și oase, eu 

sunt vice- consul Garamore. Încântat să vă cunosc, domnule profesor. Venind, am avut 

răgaz și am citit câteva poezii din volumul dumneavoastră. Mărturisesc că nu înțeleg 

cuvintele vechi. 

Profesorul nu are timp să se simtă măgulit, dă să dea mâna cu însoțitorul vice-

consulului. Rămâne cu gura căscată, cu ochii mijiți și cu mâna suspendată în aer când 

aude numele:   

― Felix Tătaru. 

― Nu cumva?! 

― Nu cumva ce? întreabă acesta arțăgos. 

― Celebrul Felix Tătaru care l-a încoro-norat pe Băsescu? 

― Chiar el! 

― Domnule, felicitările mele! Mi-a plăcut la nebunie! Să știi că sloganul ăla 

cu ardeiul i-a luat Moldovei toți votanții lui Iliescu! Domnule, mare inspirație! 

Admirabil și impresionant. „Arde Iașul”, domnule, și ardea rău de tot! Am făcut 

rămășag : am știut că ești moldovean de-al meu, fără să văd certificatul. Dar haideți 

înăuntru, haideți sub umbrar să luați loc acolo. Cu ce să vă servesc? Ne-am pregătit și 

noi cum se cuvine. Am și niște prăjituri de plăcintă făcute de soția mea. Totul natural, 

vă asigur. 

Încurcă cuvintele, neștind cum să-i împingă pe oaspeți cât mai repede de la 

poartă. Ca un făcut, tocmai atunci se pornește o pală de vânt, vânt care întoarce 

bilețelul. Felix se repede și-l ridică. 

― Ia uite – și zice chiar așa –, un bilețel! Uite ce scrie : cine n-are copiii, să 

nu-i cumpere! Ce-o însemna asta? E vreo parolă, dom' profesor? 
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― Ei, ce parolă să fie?! Vreun drăcușor de copil, probabil, mai mult ca sigur 

un elev de-al meu, ce-mi joacă o farsă. După scris, cum văd eu, sigur așa e. Și dă să ia 

biletul. Felix nu-l lasă din mână, face pași spre umbrar, unde-au fost invitați să ia loc. 

Profesorul își recapătă stăpânirea de sine: 

― Și cu ce să vă servesc, dacă plăcinte nu vreți? 

― Mulțumesc, eu aș vrea, dacă nu-i prea mare deranjul, încuviință vice-

consulul fără sa ia în seamă ori fără să înțeleagă privirea fixată asupra lui de Felix. Am 

auzit de plăcinta asta de la dumneavoastră de aici, știu cum îi spune : poale-n brâu! 

Nu-i așa? Și prinde a zâmbi enigmatic, repetând, „poale-n brâu”. 

Cu riscul de-a părea nepoliticos, profesorul, atent la biletul pe care Felix îl tot 

studia, nu-i încuviințează vice-consulului, îl vede cum îl mai și amiroase, adiindu-l pe 

la nas.  

― Mai scrie ceva acolo, domnule Felix? întreabă cu un ton de-cum protocolar. 

Văd că te uiți la el de parcă ar mai fi ceva.  

― Întotdeauna mai e ceva, domnule profesor, întotdeauna. 

― Domnilor, interveni vice-consulul, să nu uităm de ce suntem aici : după 

cum se știe, domnul Toadre Andronache a dispărut. Având în vedere sesizarea soției 

lui care trăiește în America, ambasada este preocupată. Ne trebuie un răspuns, pe care 

să-l trimitem, cât se poate de repede; deja lucrurile sunt întârziate. Ținând seama – 

cont – că dumneavoastră, domnule profesor, sunteți ultima persoană cu care-a stat de 

vorbă, vă rugăm; ce atitudine a avut, dacă vi s-a părut ceva suspect? O da, mulțumesc, 

domnule Felix pentru completare : și în plus, este membrul unei asociații americane 

non-guvernamentale. V-a spus ceva? 

― Nimic! Cum am zis și la telefon. Și nu mi s-a părut nimic suspect la el. 

Felix, fără să-și ia ochii de pe bilet, pe un ton mai mult decât familiar: 

― Ei, n-a spus nimic! Sigur că a mai spus și altceva.  

Dar profesorul rămâne cu vocea gâtuită. Din poziția în care se afla, cu fața 

spre poartă, vede o siluetă printre ulucile gardului, și un fluturaș de hârtie cum 

planează dincoace. Felix sesizează, ridică ochii și exclamă, ducându-se: 

― O! Alte bilețele, profesore, avem alte bilețele?! 

Aleargă spre poartă. 

― Ia vino-ncoace! Alo, măi copile, nu pleca, întoarce-te un pic. Cum te 

cheamă? 

― Chirpidin, domnule, dar pe dumneavoastră cum te cheamă?  
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― Ce naiba, măi, mă-ntrebi tu pe mine cum mă cheamă?! Ia uită-te la el ce 

tupeu! Ce, vrei să mă prinzi ca-ntr-un clește, măi chirpidine? Tu aruncai bilețele peste 

gard, tu erai? 

― Aşa mă cheamă lumea, dar numili meu e Adrian. 

― Lasă, lasă că te știu eu cum te cheamă, știu ce-nseamnă chirpidin, stai 

liniștit, și mie-mi zicea așa când eram mic. Cine ți-a dat, mă, bilețelul? Mă duci la el? 

Hai, du-mă până acolo că-ți dau ceva.  

Ia bilețelul de pe jos, cu el în mână iese în drum, la copil. Profesorul îl 

ajunsese din urmă. Vice-consulul nici nu s-a ridicat, ocupat cu plăcintele, înfulecă 

„poale-n brâu”, nu se mai satură. Felix citește cu voce tare, de pe bilet, un număr, 

numărul 343, numai atât, nimic altceva, numărul ăsta. Scris ciudat, de parcă cel care 

le-a scris n-ar fi știut carte.   

― Ia uite, un număr par între două impare, zice ca pentru sine.  

Profesorul Ioan-Gheorghe, care, între timp se apropiase: 

― Am zis eu că un copil! Și-l apostrofează : Elev, tu erai cu bilețelele? E 

elevul meu, înșiră niște cuvinte fără nicun sens și vine cu ele la mine zicând că sunt 

poezii, e membru al cenaclului literar „Nicolae Labiș” al școlii noastre. Eu îl 

încurajez, ce să-i fac?, nu-l pot reteza de mic, mai învață el până se face mare. A, cred 

că alea sunt notele lui de la școală, ultimele note : trei, patru și încă un trei la istorie 

dacă nu mă-nșală memoria. De ce nu înveți, elev, pune mâna pe carte!  

Profesorului îi venise inima la loc. Se duce spre Felix mai cu curaj.  

― Știi, copiii pe aici pe la țară sunt un pic mai ciudați, trebuie luați altfel. Nu 

tu cablu, nu tu Internet, unii n-au nici televizor. De unde dacă nu e!? 

― Domnule profesor, întrebă-l de unde are bilețelul, poate că nu el l-a scris. 

― Elev, de unde ai bilețelul, cine ți l-a dat? 

Este o vorbă, cică de ce ți-e frică de aia nu scapi, așa și cu profesorul, fiindcă 

aude: 

― Di la Brânzoaia-l am. 

― Elev, nu minți, te rog, Brânzoaia nici nu știe să se iscălească, la votare a pus 

degetul, tot satul știe că n-are carte, cum să-l scrie ea? 

― Da, n-ari carti n-ari parti! 

― Dom' Felix, zău, ne pierdem vremea, domnul vice-consul așteaptă acolo 

singur, nu se cade. Nu se vede?! spune arătând cu lehamite spre copil, continuând mai 
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încet ca acesta să nu-l audă. Hai să fim serioși! Copilul ăsta spune poezii, mă rog, 

zicători sau proverbe, el a scris bilețelele. E un caz tipic. 

― Dom' profesor, cu tot respectul, bilețelul ăsta e scris de Toadre, știu sigur 

asta. Spune-i copilului, că văd că te ascultă, spune-i să mă ducă acolo de unde l-a luat, 

la cine i l-a dat. 

Nu i se mai poate opune, dacă omul vrea să se ducă la Brânzoia, să se ducă 

învârtindu-se, își spune cu năduf, copleșit de insistența lui Felix.  

― Elev, du-l pe domnul, și vezi să nu mai vorbești în dodii. Du-te și arată-i de 

unde ai luat bilețelele, cine ți le-a dat, văd că de Brânzoaia zici. 

Întorcându-se singur, îl vede pe vice-consul plecat în spate, uitându-se la 

porumbei. În treacăt, nu se poate abține să nu arunce o privire spre farfuria golită, 

americanul mâncase toate plăcintele. Nevastă-sa îi ținea companie. Vorbeau, 

bineînțeles, despre porumbei, uitându-se la ei. 

― N-au probleme ca noi, cum avem noi oamenii, aude profesorul spunându-i 

Lilei.  

―  S-o credeți dumneavoastră, domnule, că nu au probleme, se revoltă el. 

Dar vice-consulul se uită de parcă atunci l-ar fi văzut prima oară, și se 

prezintă. 

―  Dați-mi voie să mă prezint, sunt vice-consul Garamore de la ambasada 

Statelor Unite ale Americii. Profesorul nu se miră, mai din politețe, mai din omisiune, 

venind și vorba despre porumbei. Argumentează: 

―  Au și ei probleme, vă asigur că au. Nici ei nu sunt scutiți. De exemplu, 

ăluia de-acolo, i s-a luat perechea, și i-a mai omorât și puii, i-a ciocănit altul în cap și 

i-a terminat. Aveam un porumbel stingher, adică neîmperecheat, adică fără pereche, n-

am știut de el că nu are pereche, trebuia să fiu atent. Așa că și păsările au probleme, 

poate mai mari ca ale noastre.  Dar haideți să vă arăt porumbarul, să-i vedeți, văd că 

vă plac porumbeii. Vice-consulul încuviințează entuziasmat, nevasta se duce să-și 

vadă de treabă. Lasă bărbații să discute de-ale lor, așa e frumos. Profesorul îi arată 

drumul vice-consulului, rugându-l să aibă grijă pe unde calcă. 

― Poate că știți că la noi, în limba română, pe care am văzut că o stăpâniți, 

într-un limbaj poetic, metaforic, „porumbarul” este mintea noastră, este totalitatea 

gândurilor noastre,  gânduri care-ar fi exact ca porumbeii : dacă nu știi să ai grijă de 

ei, adică pe unde să-i zbori, riști să-i pierzi, cu alte cuvinte, să te pierzi. De aceea, 
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poate, porumbelul a ajuns să fie considerat simbolul păcii : pentru că gândul trebuie să 

fie întotdeauna liber. Iar mintea liberă nu e niciodată un pericol pentru ceilalți. 

― Dar văd că vă pricepeți. 

― Doar sunt profesor de limba română! 

 

După vreo două ore s-a întors și Felix. Tocmai când cei doi discutau mai 

aprins. În cele din urmă pare-se că profesorul l-a convins pe vice-consul să-i spună și 

lui o poveste. Povestea pe care tocmai o comentau.  

― Să înțeleg că Goran din legenda asta a satului, fiind îndrăgostit, a făcut ce 

trebuia, a întors capul spre fata pe care-o iubea. Așa a luat naștere locul ăsta al 

dumneavoastră. Frumos, domnule profesor, foarte frumosă poveste. Cum e omul până 

să se căsătorească, mai precis spus, până să-și facă o familie, copii : umblă, umblă și 

când întoarce capul înseamnă că își face căminul, că face o familie, că se statornicește. 

Devine un om normal. Îmi place mult de tot cuvântul ăsta din limba dumneavoastră : 

a se statornci, adică a sta pe loc, a se așeza. Așa au făcut și coloniștii americani : s-au 

dus în America să se statorniceasă acolo. Și ce mai stat au creat pentru copiii lor! 

―  Aici v-aș contrazice, domnule Garamore. 

Se întrerupe însă, Felix se întoarce agale. Poarta fiind deschisă, acesta intră 

direct în curte. Profesorul Ioan-Gheorghe observă absența copilului și gândește că 

Chirpidin a rămas pe undeva, să se joace în țărână, cum face el. Se repede să întrebe:   

― Ce-ai făcut, domnule Felix, l-ai găsit? Vreun indiciu despre bilețele? Noi 

am și uitat, uite cât e ceasul, dar ai stat ceva timp. 

― Se pare că ai dreptate, pare-se că dracușorull ăla de copil le scrie. Nici urmă 

de Tudorel acolo unde m-a dus. Și tot drumul mi-a vorbit numai aiurea. Copilul ăsta 

ar trebui dus la un doctor. Am trecut pe lângă o babă despre care zicea că are pui de 

draci. 

― Am zis eu că el le scrie! 

― Ciudat, dom' profesor! Știi de ce este ciudat? Numărul ăsta, adică 

treisutepatruzecișitrei, reprezintă : Toadre este al treisutepatruzecișitreilea român care 

a lucrat în tehnologia informației în Statele Unite. Știu asta pentru că doamna Safra 

Ada Catz, președintele de la Oracle, a făcut o statistică atunci când a avut loc 

întâlnirea cu Băsescu. Știu asta din sursă directă. Și și-a manifestat speranța că 

specialiștii români vor fi în continuare atrași să lucreze pentru companii americane. 

Ceea ce, între noi să rămână, președintele nostru nu prea mai acceptă. 
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― Da, domnule Felix, te aprob, e ciudat ce spui, dar am să-ți spun una și mai 

interesantă, ca să nu se creadă că noi ăștia de la țară suntem neinformați. Doamna asta 

de care zici, Safra Ada Catz, pe care am văzut-o și la televizor și i-am văzut și poza, 

pentru că o avea Tudorel, el mi-a semnalat asemănarea, pot să jur că am întâlnit-o aici 

la Duda. Da, da! Seamănă la perfecție cu o femeie care cântă, ori de câte ori cineva îi 

dă bună ziua, Mărie şi Mărioară, ia un par de mă omoară! Mi s-a părut că Toadre era 

foarte interesat de ea, ca să nu zic că era chiar îndrăgostit, fiindcă prea o vorbea 

frumos, se fâstâcea ca un adolescent și se îmbujora. 

― Nu cumva o fi întors capul după ea? se bagă și vice-consulul Garamore în 

vorbă, care părea absent discuției, dar se vede că nu era. 

Cu toate că întrebarea pare a fi o glumă, acesta arată foarte serios. Liniile feței 

i s-au ascuțit, buzele i s-au subțiat, fruntea i s-a îngustat enigmatic, iar mâna cu 

degetul arătător drept, rămâne nefiresc de mult ridicată în aer, de parcă ar fi uitat de 

ea, făcând ca întrebarea lui să persiste foarte mult timp. Felix, văzându-l așa, se 

precipită, speriat de gravitatea nefirească a vice-consulului și, încearcând să-l coboare 

cu picioarele pe pământ, stabililește:    

― Coincidențe, domnilor, toate nu sunt decât simple coincidențe, nimic mai 

mult! și-i dă profesorului bilețelul pe care-i scris numărul treisutepatruzecișitrei cu 

atitudinea unuia care scapă de un corp-delict.  

Profesorul, apucă bilețelul fără să-și coboare privirea către el, spunând: 

― Da, da. Numai că mai există un mic amănunt, pe care amândoi îl știm la fel 

de bine : coincidența face imanența! 

― Lucrurile se mai schimbă. 

― Tocmai : că aceste lucruri nu se schimbă, concluzionă profesorul.  

 

 

 

 

 

3) Final 

La Duda oamenii sunt atât de bogați, tocmai pentru că nu au mai nimic! Dar 

nu le pasă. Totuși sunt tare afectaţi. De aceea, moartea, pentru ei, e ca o plecare, o 

primblare, cum zice bătrânii – atâția câți mai sunt. Și puțini mai sunt. Mulți au plecat 

deja. S-a scris prea mult despre asta, despre moarte, unii au denumit fenomenul 
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extincție. Dar profesorul Ioan-Gheorghe nu este de acord. El zice că moartea nu e o 

depopulare, nu trebuie să-i numeri pe oamenii care mor, ci pe cei care pleacă și nu se 

mai întorc. Profesorul e un ciudat, cine să mai aibă răbdare să-l înțeleagă? Pentru unul 

care nu știe : ce motive să ai ca să trăiești la Duda?! Nu prea mai sunt. De aceea 

fiecare își găsește un scop al lui, care mai de care mai ciudat. Și mai anapoda este că 

profesorul, cel care n-a fost la biserică decât atunci când s-a cununat, și-a botezat 

copiii, ori a botezat și a cununat el, spune că lipsurile, greutățile și neajunsurile celor 

de la Duda fac ca lucrurile să meargă bine în Israel, pe locul unde s-a născut 

Mântuitorul. Nu cumva acesta este motivul pentru care unii se străduiesc să facă astfel 

încât să se trăiască prost aici? zice el. 


	uu

