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“Părinții cunosc cel mai bine prețul

bucuriei copiilor lor.”



Dinspre bătrânii satului, câţiva îşi mai poartă anii sprijiniţi
în toiege, şi tare mult le-ar mai plăcea să mai povestească vreo
întâmplare dintre cele auzite de la bătrânii lor şi care, din păcate,
se vor pierde în negura vremurilor. Moş Draghia – încovoiat de
ani – şade pe prispa casei, la odihnă, pe un scăunel cu trei
picioare şi cu toiagul cruciş pe genunchi, străduindu-se din
răsputeri să străbată depărtările cu mâna streaşină la ochi. Privea
într-un loc anume cu prea mare interes, încât noru-sa, Sevasta,
nu se putu abţine să nu-i adreseze întrebare:

- Către ce loc te străduieşti să pătrunzi cu privirea, tată-
socrule?

Bătrânul Draghia tresări speriat de parcă fusese surprins
tocmai în clipa când săvârşea o nelegiuire. Se reculese îndată şi
cu vorbă domoală, o lumină:

- Auzii că Voicu Măcălete se pregăteşte să pună la pământ
stejarul din vale, singurul care ne mai aminteşte de falnicul
Codru al Vlăsiei.

Femeia căută cu privirea într-acolo, apoi nepăsătoare, îl
lămuri la rându-i:

- Ei, şi mata, copacul acela trebuia doborât mai de multă
vreme pentru că şi-a trăit traiul! A îmbătrânit şi el aşa cum ai
îmbătrânit şi mata şi… cum o să îmbătrânim şi noi. Apoi tot
privind într-acolo: lui Măcălete nu-i mai aduce vreun folos
pentru că i s-au uscat crengile aşa că mai mult îl încurcă de cum
îi foloseşte. Cât s-a aflat în viaţă, şedea omul la umbra lui – la
masa de prânz, îşi agăţa traista cu merinde când îşi făcea de
lucru cu via. Acum, ce să mai spun, este de folos dacă-l face
lemne de foc!

O ascultă bătrânul cu mare atenţie apoi povesti:
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- Ai tu dreptate, foarte multă dreptate. Când se vor isprăvi şi
lemnele de foc, nimeni nu-şi va mai aminti de falnicul stejar de
odinioară. Vezi tu, fata mea, i-au trebuit bătrânului stejar sute
de ani să se dezvolte, aşa povestesc bătrânii, iar acum, trunchiul
lui falnic se va prăbuşi în doar câteva minute. 

Ascultă femeia, cu mare interes, la vorbele bătrânului apoi,
cu indiferenţă, rezumă totul:

- Dar ziseşi că a fost pe aici, cândva o pădurea mare, care, în
timp, a dispărut de parcă n-ar fi existat. Aşa a fost?

- Chiar aşa, fata mea. Spunea taica al meu că pădurea asta se
întindea în toată partea de sud a ţării. A mai rămas din ea, pe ici-
acolo, câteva pâlcuri de pădure care ne mai aminteşte de codrul
de odinioară. Ne spunea nouă, ţăranilor, directorul şcolii, că
numele judeţului Teleorman ar însemna „Pădure nebună”.

- Tată socrule, da’ cât de multă ştiinţă ai mata!, vorbi cu multă
admiraţie nora. Să te tot asculte omul.

Ar fi vrut ea să mai spună ceva dar bătrânul Draghia i-o luă
înainte cu povestea.

- În vale, au biruit în vreme trei stejari la fel de falnici ca cel
de azi. Or fi fost mai bătrâni decât acesta aşa că s-au uscat. Eu
i-am prins în viaţă pe când eram copil. I-a tăiat Primăria şi i-a
făcut lemne de foc. Ei bine, stejarii aceştia îşi au povestea lor.
Spunea taica al meu că la vreme când Giurgiu era raia turcească,
Dunărea se nărăvea primăvara, îşi trimitea apele învolburate
până aici, chiar pe locul unde-mi odihnesc trupul pe scăunaşul
acesta. Ei bine, veneau achingii turci cu şeicile lor să încaseze
dările pentru raia, că – spunea taica, raiaua aduna dări de prin
douăzeci şi mai bine de sate. Trăgeau turcii şeicile pe valea
aceasta şi le ancorau de cei stejari. Chiar din timpurile acelea,
valea aceasta s-a numit „Valea Stejarului”, nume pe care-l
păstrează şi astăzi. 

Bătrânul Draghia tăcu şi continuă să privească – mai departe
– valea, ca şi când aştepta să apară dintr-acolo ceva, fără să ştie
ce anume. Nora bătrânului, Sevasta, privi îndelung către stejarul
uscat, îşi clătină capul – de data aceasta a ciudă, şi plecă în
rosturile sale.

A doua zi veni Măcălete însoţit de Radu Piţigoi, acesta din
urmă, avea sub braţ un joagăr. Măcălete purta pe umăr un topor
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de care agăţase traista burduşită cu de-ale gurii. De plosca plină
ochi cu vin nu se îngrijise, lăsând-o în grija nevestei care venea
la locul „supliciului” ceva mai târziu, cu pită caldă, bota cu apă
şi carul cu boi.

- Radule, până să ne apucăm de treabă, să ne punem burta la
cale pentru că este de lucru, nu glumă!

Şi toate fură precum le-au rânduit, apoi, cu puteri sporite,
puseră joagărul în lucru: hâş-hâş, hâş-hâş… Cu tulpina roasă de
dinţii joagărului, stejarul trosni din încheieturi şi se aplecă într-
o parte.

- Ferea, băiete, că-i sar crăcile din coroană!
Cu zgomot de uriaş rănit, copacul scoase răcnet de durere,

atinse pământul ridicând nor de praf, bucăţi din ramurile uscate
prinseră să zboare ca după explozie, iar pământul se cutremură.
Şi oricât se feriră oamenii, un ciot alergă prin văzduh şi-l atinse
pe Piţigoi drept în genunchi. Acesta scoase urlet turbat şi se
prăvăli pe-o rână. Rămase lungit o bună bucată de vreme, urlând
de durere. Cu ochii închişi, gemând, nici vorbă să se mai poată
ridica, ce să mai vorbim şi de lucrat. Înnebunit de spaimă, Voicu
fu cuprins de disperare, se repezi să-i dea o mână de ajutor, dar
Radu, doborât de durere, scoase strigăt deznădăjduit: 

- Lasă-mă!
De data aceasta, cu adevărat, Voicu nu ştiu în ce fel l-ar putea

ajuta. 
- Alerg în sat, zise, aduc carul să te ridicăm!
Şi se grăbi să dispară lăsându-l singur.
Când deschise poarta, Păuna, nevastă-sa tocmai trăgea din

cuptor pitele calde dar se sperie rău de tot văzându-i uitătura.
- Ce-i, mă? Aproape strigă, schimbată la faţă, socotind, pe

bună dreptate că s-a întâmplat ceva rău.
- Radu, reuşi el să bolborosească numele.
- A murit? Urlă ea întrebarea, tulburată cum nu se poate.
- Nu, n-a murit, deşi a fost cât pe ce; l-a izbit o afurisită de

cracă; cred că i-a zdrobit un picior.
Ţinându-şi palma în dreptul inimii, privi crunt la bărbat şi

ţipă o întrebare:
- Iar tu, tu, om de nimic, l-ai lăsat singur în câmp?
- Dar ce puteam face de unul singur? Apoi cu voce răstită: şi
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mai taci, e rănit, doar; am venit să iau carul cu boi să-l pot duce
acasă!

Astfel lămurită, femeia n-a mai pus şi alte întrebări. Cu mare
grabă a dus pâinea în bucătărie, şi-a dat jos şorţul ce-i încingea
mijlocul şi cu mare grabă a umplut bota cu apă. Şi cu aceeaşi
grabă au plecat amândoi către via din capul satului.

L-au aflat pe Radu tot aşa, lungit şi gemând de durere, păzit,
cum s-ar spune, de doi bărbaţi care, întâmplător, trecuseră pe
acolo.

Durerea se dovedi atât de cruntă încât bietul om de-abia mai
avea putere să se tânguiască, scăldat de transpiraţie de parcă
tocmai ieşise din scăldătoare. Cu multă grijă şi precauţi, bărbaţii
– în unire – , reuşiră să-l urce în car şi-l lungiră pe un strat de
trifoi – nutreţ pentru vite.

Morocănos – altfel de cum îi era firea, Voicu munci de unul
singur până aproape de ora înserării retezând cu toporul creangă
cu creangă, întăciunat la figură de parcă el se făcuse vinovat de
suferinţa lui Radu. În mintea lui îşi făcu loc bănuiala că bătrânul
stejar – cel ce veghease calea aceasta sute de ani, se răzbunase
pe cel ce-i hărăzise un astfel de sfârşit. 

Şi a muncit el acolo mai multe zile tăind copacul în mii de
bucăţi. 

Şi cum acesta îl păgubise an de an de mulţi butuci de vie ce
nu se putuseră dezvolta sub umbra uriaşului, socoti că pe locul
astfel eliberat, va completa cultura cu noi butuci cu struguri de
soi dar buturuga trebuia îndepărtată.

Şi munci el alte două zile – de data acesta cu cazmaua, lopata
şi toporul să-l slăbească de pământul ce-o ţinea încleştată.
Aproape o biruise şi – uşurat -, când tocmai se pregătea să
slobozească de pământ rădăcinile groase cât pulpa piciorului,
cazmaua înfiptă cu nădejde lovi ceva tare iar în urechi îi răsună
zgomot de metal. Nedumerit, înfipse adânc cazmaua şi zgomotul
se repetă. Convins că e vorba de un pietroi peste care mândrul
copac îşi întinsese rădăcinile, se aşeză în genunchi şi înlătură
pământul cu mai multă grijă şi nu mică-i fu mirarea când
presupusul pietroi luă forma unei găletuşe roasă de vreme. Cu
inima bătându-i mai să-i sară din piept, privi speriat în toate
părţile să nu fie surprins de careva, apoi se puse pe treabă
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convins că a dat norocul peste el. Încercă să scurme cu degetele
cu asemenea înverşunare, încât nici nu mai luă în seamă durerea
ce-l încerca. 

Dezgropă căldăruşa pe jumătate şi constată că era acoperită
de un capac, mâncat de rugină ca şi restul vasului. Îl dezlipi cu
greu dar când văzu ce se afla în găletuşă, îşi pierdu capul cu
desăvârşire. Aur, aur strălucitor, aur turnat în monede. Vasul era
plin ochi cu icuşari, dosiţi, se vede treaba, de turcii care adunau
dările pe vremea raialei. Şi cum aceştia, fie au fost înlocuiţi, fie
au primit alte însărcinări, aurul a rămas în paza bătrânului stejar,
acoperind vasul cu rădăcinile sale.

Şi chiar în clipa când Voicu, tremurând ca apucat de friguri
îşi îngropase palmele în aur, glas de oameni se auziră în
apropiere. Speriat de moarte, apucă de coada lopeţii şi înnebunit
de spaimă, aruncă iute pământul în groapă acoperind vasul. La
timp. În dreptul său se opriră doi bărbaţi întorşi de la muncă.

- Noroc, Voicule! Îi ziseră, şi se opriră în loc. Gata, gata, l-ai
făcut lemne de foc? Te-ai asigurat pe puţin de două ierni.

- Aşa o fi, mormăi Voicu şi-şi trecu braţul peste fruntea
asudată. 

Oamenii aveau chef de vorbă, îl sâcâiră cu tot felul de
întrebări în legătură cu accidentul lui Radu Piţigoi numai că lui
Voicu numai de aşa ceva nu-i ardea. Da răspunsuri aiurea pentru
că gândul său era la comoara din groapă şi… dintr-o dată îl
cuprinse spaima că cineva ar putea să-l văduvească de ea.

Şi întocmai ca o pacoste pe capul său, venea de la muncă alt
ţăran dimpreună cu muierea lui şi văzându-i strânşi laolaltă pe
cei trei, socoti să li se alăture şi ei, punând întrebări, tot aşa,
despre accidentul lui Piţigoi. Habar n-aveau ei de ocara ce le-o
adresa Voicu Măcălete, în gând, bineînţeles.

Îl citiră ei de îndată că are inima cuprinsă de obidă dar
socotiră că ar fi din cauza acelei întâmplări nefericite.

În fine, până la cele din urmă, îi urară de spor la treabă şi
plecară în grup spre sat.

Comoara astfel picată din cer îl lipsi pe Voicu de liniştea
sufletească de mai înainte. Era, de-a dreptul înnebunit, neştiind
cum s-o ducă acasă. Se apucă să dea deoparte pământul s-o mai
poată privi, speriat că cineva din adâncuri îi poate fura bogăţia
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pe care, doar o dobândise. Şi ca un făcut, chiar în clipa când
ridică puzderia de capac, din nou voce de bărbat.

- Ciuş, Baiazide!
Mai speriat de cum fusese mai înainte, Voicu apucă iute

coada lopeţii şi cu mare însufleţire aruncă pământul peste
comoară. S-a speriat în zadar pentru că vocea era a unui
flăcăiandru care-şi îndemna măgarul să lungească pasul, în drum
spre casă. Nu s-a oprit din drum. 

Liniştit de astă dată, luă o hotărâre după adâncă chibzuinţă.
Merse în mijlocul viei şi săpă o groapă. Puse apoi pe ştergar
restul de merinde şi în traista golită ascunse comoara pe care o
aşeză în groapa proaspăt săpată peste care aşeză pământul. Se
vede treaba că acesta ar fi blestemul aurului să stea ascuns în
pământ, să nu se bucure de lumina soarelui. Bătrânii amintesc
de o poveste cum că dacă scoţi la lumina soarelui o comoară,
aceasta te orbeşte iar pe lună plină, din pământ, izbucnesc flăcări
albăstrui. Vria comorilor, zic unii, deşi habar n-au ce
semnificaţie are cuvântul, dar numai aşa, un norocos o
descoperă. 

Astfel treaba terminată, Voicu socoti că, deocamdată, nevasta
nu trebuie să ştie de comoară pentru că muierea e muiere, slabă
de constituţie dar şi de minte, nu poate păstra secretul că – vorba
aia -, dacă o mănâncă pielea, musai să se scarpine. O să-i sufle
câte ceva dar nu acum. Trebuie prelucrată, mai întâi. 

Iancu – ţiganul, prieten de-al ăluia bătrân, povestea odată că
a îngropat el, cu mâna lui, o astfel de comoară în mijlocul potecii
care ducea la gară, alegând semn doi stejari crescuţi faţă-n faţă.
Mergeau oamenii la gară cârduri – cârduri, habar n-aveau pe ce
calcă, cum habar n-avea nici Iancu – ţiganul de vria comorilor.

În fine, treaba astfel pusă la punct, Voicu Măcălete merse
acasă, liniştit, într-un fel. Vorba vine că dimineaţa, nevasta i-a
povestit cât de agitat i-a fost somnul. S-a zvârcolit ca apucat de
năbădăi, a gemut şi a scos vorbe nedesluşite despre o comoară.

- Măi, bărbate, îi zise, din cauza necazului ce-l petrecuşi cu
Radu Piţigoi, liniştea ta s-a topit precum ceara la foc. Aş zice să
merg la baba Marghioliţa să-ţi descânte şi să-ţi verse cositor. Şi-
apoi, n-ar fi rău dacă te şi odihneşti. Mă întreb, Doamne
iartă-mă, ce-o mai fi şi cu visul acela despre comoară? Mă tem
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că eşti cuprins de nălucă, altfel cum?
Şi cum bărbatul nu punea la inimă – nici vorbele şi nici

apucăturile babelor, socoti, mai înţelept să-i închidă gura cu
vorbe aspre:

- Mai termină şi tu cu prostiile astea că n-am ajuns de râsul
satului! 

Păuna, nevasta lui, înghiţi ocara cu nod în gât, ar fi vrut ea
să mai zică ceva dar se temu să nu-l stârnească, aşa că socoti
înţelept să tacă. 

Păi să tacă, vorba vine dar asta rămâne valabil dacă
drăcuşorul nu-şi vâra coada pe unde nici că te-ar duce mintea.

Speriată de visul lui, se porni Păuna, îngrijorată, să se
consulte cu suratele din mahala, cum să facă, cum să dreagă, să-
l vindece pe bărbat de coşmarul acesta.

- Tu, Păuna, o întrebară leliţele cărora i se destăinuise ea,
visul acesta a lui Voicu a fost doar aşa, de-o noapte s-au s-a tot
repetat?

- Da de unde o singură noapte. S-a tot repetat, le lămuri ea.
- Boală grea! Căzură toate de acord iar după aceea avu parte

bărbatul de rugăciuni, descântece şi fierturi de buruieni puse cu
fereală în strachina lui cu ciorbă. Asta pe furiş, se-nţelege, că
dacă ar fi aflat „bolnavul”, i-ar fi răsturnat Păunei, în cap, toată
ciorba din oală. 

Străin de isprăvile nevestei, Voicu se tot socotea cum s-aducă
acasă comoara. Nu i-ar fi fost prea greu. Greu era s-o ascundă,
ferită de ochii copiilor şi ai Păunei. Era convins că dacă unul
dintre aceştia află, odată cu el află şi satul, chiar şi satele vecine
şi asta ar însemna mană cerească pentru jandarm şi ajutorul său.

„Hotărât lucru – îşi zise -, de află satul, beleau i se pune-n
poartă”.

Cum să mai poată pune el capul pe pernă în linişte, măcinat
de astfel de gânduri? S-o dosească în podul casei, ar fi şi n-ar fi
o idee bună. Păi toamna, Sevasta pune la uscată câteva coşuri
cu struguri chiar în pod. În grajdul vitelor sau ţarcul oilor?
Pericol de trăznet – gândi. S-a mai întâmplat, cu focul nu-i de
joacă. Se gândi să sape o groapă în grădină. Da, ar fi o soluţie,
deci tot în pământ ajunge aurul. Ceva îi îmboldi inima şoptindu-
i că n-ar fi bine. Dacă ar avea să înstrăineze câţiva bănuţi, n-ar

Comoara blestemată 11



avea cum. Ce-ar gândi, oare, cei ce l-ar vedea săpând în grădină
fără niciun motiv? S-ar cruci; l-ar socoti de-a dreptul dus cu
pluta. 

Gândurile negre şi nesiguranţa i-au măcinat liniştea astfel că
Păuna, văzându-l, căzu la grea bănuială. Nici vrăjile, nici
descântecele nu-i aduseră vreo uşurare, din contră, bărbatul –
spre disperarea nevestei, devenea pe zi ce trecea, tot mai tăcut,
mai preocupat, mai ursuz, nici chef de vorbă nu mai avea.

„Boală grea”, oare ce-ar putea să fie? Se tot întreba nevasta.
Măcinată, la rândul său de tot felul de bănuieli, îşi luă inima-n
dinţi – cum se spune -, şi-l întrebă drept:

- Voicule, tu ai ceva pe suflet şi te fereşti să-mi spui. Mă, tu
eşti atins de vreo boală?

Bărbatul o privi îndelung, se încruntă la figură şi-şi mestecă
buzele, mai mult, fu gata să scape o sudalmă dar se abţinu la
timp. Dădu răspuns, altfel de cum se aşteptase femeia.

- N-am nimic, sunt sănătos tun, gărgăunii şi-au făcut loc în
capul tău nu într-al meu!

Atâta zise şi vru să-şi caute de lucru numai că femeia, atinsă
în amorul propriu, se sumeţi şi se zbârli precum o pisică
întărâtată:

- Păi dacă n-ai tu nimic pe suflet, cum de sta îmbufnat ziua
toată, cum de nu-ţi mai intră nimeni în voie? Nu cumva tu…
mă… nu cumva ţi-ai aflat vreo mândră că văduvioare se găsesc
prin tot locul?

Asemenea ocară îi fu greu bărbatului să suporte aşa că-şi
simţi trupul cuprins de tremurătură, se roşi precum ochii taurului
când vede culoare roşie şi, numai putându-se stăpâni, îi aplică
femeii o palmă grea s-o ţină minte câte zile i-ar fi sorocite să
trăiască.

- Te calc în picioare dacă mai scoţi pe gură asemenea prostii!
Asta s-o ştii, femeie, altfel…

Astfel tratată, năucită de arsură, Păuna se simţi lovită de
trăznet. N-a scos o vorbă de parcă i se încleştase gura. Voicu
plecă în treburile sale iar Păuna se retrase în odaia ei să poată
jeli în linişte. În zadar încercară copiii să afle ce-a fost, nicio
vorbă nu le lumină mintea, dar nici ea nu mai catadicsi să-i afle
beteşugul sau să se mai spovedească cuiva. Nu şi-au vorbit, după
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aceea, zile în şir.
Se apropia iarna, zilele se scurtară, frigul îşi făcea simţită

prezenţa, pământul începu să prindă pojghiţă. Muncea Voicu
Măcălete fără pauză de odihnă, de dimineaţa până după înserare.
Se împăcase cu nevasta dar gândul la comoară nu-i da răgaz.
Fel de fel de gânduri – unul mai cumplit decât altul, nu-l slăbea
din chingile sale, tot socotind cum să aducă comoara şi – mai
ales – unde s-o ascundă. Şi de-ar fi s-o păzească zi şi noapte,
până la cele din urmă tot se va afla. Ajunsese să se teamă şi de
el de când Păuna îi spusese că are somnul agitat, vorbind despre
comori şi alte bogăţii.

Păuna avea o soră care locuia într-un st din apropiere. Se
hotărî să-i facă o vizită că n-o mai văzuse de prea multă vreme.
Asta era tot ce-şi dorea şi bărbatul aşa că o felicită pentru gândul
eu cel bun.

- Să iei cu tine şi copiii că n-o să-i mai recunoască neamurile
când s-or dezvolta măricei.

Când îi văzu ieşiţi pe poartă, luă cazmaua şi lopata şi cu mare
grabă săpă o groapă adâncă în spatele casei. Înjugă boii şi se
aşternu drumului către vie. Cu infinite precauţii, cercetă
împrejurimile să fie sigur că ochi curioşi nu-l spionează, apoi se
apucă de treabă. Dezgropă comoara, o strecură într-un sac, o
aşeză în car şi o acoperi cu un braţ de iarbă uscată. Până-n curtea
casei nu l-a deranjat nimeni.

Groapa fiind făcută, ascunse aurul în două oale şi le acoperi
cu un strat de pământ, mătură locul astfel că fu ştearsă orice
urmă.

Când veni acasă Păuna şi copiii, Voicu tocmai se cinstea cu
un prieten.

Petrecu această iarnă lângă soba caldă, încinsă cu lemnele
stejarului doborât şi nu de puţine ori îşi făcu drum prin spatele
casei să se convingă la faţa locului că nu i-a fost descoperită
comoara.

În timp, nimeni n-a mai discutat despre comoara strigată în
somn de Voicu, lumea satului deja uitase, asta însă, până-n ziua
când aceasta aduse în bătătură un armăsar negru, ce purta în
spate o şa bătută-n ţinte aurii şi frâu nou. Ce mai, armăsar cum
lumea satului nu mai văzuse asemenea minunăţie. 

Comoara blestemată 13



Vestea se duce repede, nu numai în satul lor, chiar şi-n cele
de primprejur astfel că oamenii fără Dumnezeu, îi puseră gând
rău. Fu atacat într-o noapte de o şleahtă de ţigani corturari iar în
lupta ce s-a dat, Voicu şi nevasta lui îşi pierdură viaţa. Dispărură
ţiganii şi odată cu ei şi calul de legendă. În loc se înălţă o
vâlvătaie ce mistui tot pentru că cineva avusese grijă să pună
foc. Singurii scăpaţi fură doar cei doi copii, rămaşi orfani, de
izbelişte. E drept. S-au făcut cercetări dar totul în zadar. Pungaşii
n-au fost descoperiţi.

Rămaşi fără sprijin, copiii părăsiră satul şi luară calea
oraşului, cu spaima în suflet că acolo viaţa le va fi mai uşoară.
Au trăit din cerşit, cu hrana de azi pe mâine, desculţi şi
dezbrăcaţi, dormind – dacă de aşa ceva se poate vorbi, într-o
casă dărăpănată, părăsită, unde nici măcar câinii vagabonzi nu
s-au încumetat să-şi caute culcuş.

Şi de-ar fi fost numai aceasta.
În anul acela, iarna sosi mai din timp. Crivăţul vuia hain,

zăpada se înălţase până-n moţul gardurilor, gerul năprasnic
acoperise sticla geamurilor cu flori de gheaţă, crengile copacilor
trosneau sinistru de parcă purtau pe ele clopoţei de cristal. Nici
măcar un hămăit de câine nu-şi făcea simţită prezenţa. Rareori
pe străzile troienite, drumeţi răzleţi se luptau din greu, cu
nămeţii să croiască pârtii. 

Pe o aşa vreme, un biet băiat luase în piept prăpădul
luptându-se din greu să spargă nămeţii. Mirosul de pâine caldă
ce răzbătea din interior, îl făcu să se oprească şi să adulmece
precum o copoi când ia urma vânatului. Se apropie de tejghea.
Cu ochelarii pe nas, brutarul – un zdrahon de bărbat, cu tichia
pe creştetul capului şi cu şorţul alb agăţat pe piept, cerceta nişte
hârtii. Simţi că o pereche de ochi îl privesc lacom din stradă.
Ridică privirea şi i se adresă băiatului, pe un ton ce numai
prietenos nu se arăta.

- Tu ce vrei, mă?
Tremurând şi de ger dar şi de spaimă, bietul băiat nu articulă

vreun răspuns, arătă doar, cu mâna întinsă către o pâine.
- Aha! Am priceput; la cerşit întocmai ca atâţia alţii! Apoi pe

voce răstită: cară-te, puşlama, altfel mă văd obligat să prind de
coadă un panacod! 
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Băiatul nu se urni de parcă nu auzise ameninţarea. Brutarul
se ridică de pe scaun şi căută cu privirea prin jurul său; poate
ceva cu care să lovească.

În ăst timp, băiatul fixă cu privirea o lipie şi profitând de
neatenţia brutarului, o luă de pe tejghea încercând să dispară.
Asta, însă, chiar în clipa când acesta îşi răsuci trupul şi-l zări pe
micul hoţoman.

Ieşi iute în stradă şi alergă în urma lui, strigând să-l audă şi
morţii:

- Hoţul, prindeţi hoţul!
Bietul băiat se pierdu printre nămeţi cu lipa strânsă la piept,

dar fu repede ajuns din urmă de brutar care-l blagoslovi cu o
ploaie de pumni.

Dintr-un magazin văzu scena un poliţist care tocmai ieşea în
stradă şi se prezentă la faţa locului de îndată.

- Ce-a furat? Se interesă el.
- Pâine, domnule, mi-a furat o pâine!
- Lasă-l pe mâna mea, ceru omul legii, continuând să-şi

lovească bastonul de cauciuc de carâmbul cizmei. Se gândi să-
l altoiască de câteva ori dar văzându-l hămesit şi zdrenţuros, îşi
dădu seama că foamea l-a îndemnat la aşa gest. Legea, însă, este
lege, trebuie respectată iar el, poliţistul, pentru aşa treabă era
plătit din banii publici: să apere legea, să fie respectată în toate
prevederile sale.

Nu l-a lovit pe micul hoţ, hotărî altfel.
- Ia-ţi înapoi pâinea, omule, flăcăul acesta merge cu minte!

Apoi, după un timp:
- De ce furi mă? Îl întrebă.
- Mă topesc de foame, domnule, iar aceasta este a doua zi

când n-am pus în gură o îmbucătură. Nu numai de foame sufăr,
domnule…

Poliţistul privi la el încruntat la figură şi-l întrebă:
- Măi băiete, da tu părinţi n-ai?
Doborât de greutatea drumului, gâfâind precum un animal

de povară, abia putu răspunde:
- Mă aflu orfan, domnule… orfan de amândoi părinţii…
- Ce vorbeşti tu, măi? Orfan de amândoi părinţii?
- Da, domnule, mă jur că nu vă minte.
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Ar fi vrut să mai zică ceva dar fu înecat de plâns. După un
timp, poliţistul, înduioşat de ce-i fu dat să audă, îl mai întrebă:

- Iar tu, amărâtule, îţi porţi neputinţa în singurătate. Locuinţă
ai, barem? Unde-ţi petreci nopţile?

- Of, domnule, n-am nici locuinţă. Îmi petrec timpul într-o
casă părăsită, o dărăpănătură, unde nu se încumetă să se
adăpostească nici câinii fără stăpân din teamă să nu se
prăbuşească peste ei. Sunt, cu adevărat, un amărât, domnule…

Poliţistul n-a mai pus şi alte întrebări pentru că ajunseră la
sediu. L-a prezentat secretarei dar aceasta văzând o asemenea
arătare, făcu ochii mari şi se ridică de pe scaun ţipând. 

- Ce mai este şi cu hoitul acesta?
- Vai de capul lui! O lămuri poliţistul, a furat o pâine iar

brutarul l-a snopit în bătaie.
„Un hoţ, deci”, gândi femeia, apoi văzându-l că doreşte să

se aşeze pe un scaun, strigă speriată:
- Nu te aşeza că-mi împuţi scaunul! Apoi către poliţist: iar tu

altceva mai bun nu găsişi decât să mi-l faci mie cadou!
Scandalizat de răcnetele femeii, comandantul deschise uşa,

dar rămase blocat de arătarea ce-i fu prezentată.
- Un hoţ ce le fură brutarilor pâinea de pe tejghea iar Ghiţă

nu avu ceva mai bun de făcut decât să mi-l aducă mie cadou, să
nu mai scap de mirosul acesta împuţit multă vreme de-acum
înainte. Sunt sigură că şi păduchii colcăie pe el! Toropit de
căldura sobei, băiatul cu greu reuşi să se păstreze pe picioare. 

- Cum te cheamă, măi băiete? Îl întrebă comandantul.
- Traian, dădu răspuns.
- Ca să vezi, se miră comandantul şi pe figură i se profilă un

început de zâmbet. Traian, nume de împărat. Vruse să adauge
că bravul împărat nu s-ar fi coborât într-atât să fure o pâine. El
a fost preocupat de ceva mai consistent. A furat, adică, tezaurul
lui Decebal dar nu în miez de noapte precum borfaşii, ci ziua,
la vedere. Aşa se face că tezaurul alcătuit din 165 tone de aur şi
331 tone de argint, a străbătut drumul către Roma. Istoricii
afirmă că vinovat ar fi Bicilis, trezorierul, care nemaiputând
suporta tortura, a dezvăluit locul unde fusese ascuns tezaurul. 

Răspunsul dat de băiat nu fu suficient de lămuritor aşa că
onor comandantul îi mai adresă iarăşi întrebarea:
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- Cum spuseşi că te numeşti?
- Traian…
- Traian şi mai cum?
- Traian Măcălete…
- Eşti de-aici, din oraş?
- Nu, vin de la ţară.
Comandantul n-a mai pus alte întrebări, l-a invitat, doar.
- Vino după mine.
L-a urmat Traian în biroul său iar comandantul i-a arătat un

scaun, cerându-i.
- Aşează-te, măi, stai jos!
Sfios cum nu se poate dar şi doborât de oboseală, bietul băiat

n-a aşteptat să i se spună de două ori. Comandantul l-a mai privit
un timp apoi l-a luat la întrebări:

- Zici că n-ai fi orăşean, aşa-i? 
- Da, domnule, m-am născut la ţară.
- Şi de ce ai venit la oraş? Ai crezut că pe aici umblă câinii

cu covrigi-n coadă?
- Nu, domnule, necazurile m-au împins de la spate.
Comandantul nu-l slăbi defel, voia să afle cât mai multe aşa

că-l luă la întrebări şi mai tare. 
- Măi băiete, cum de-ai ajuns tu orfan? Ce s-a întâmplat cu

părinţii tăi?
De data aceasta, Traian nu s-a mai putut stăpâni şi a povestit,

plângând, întreaga nenorocire ce se abătuse peste familia sa. 
Comandantul l-a ascultat fără să-l întrerupă şi când el şi-a

terminat povestea, a chemat-o pe secretară.
- Să vină la mine bucătăreasa, i-a cerut el când aceasta apăru

în cadrul uşii. Bucătăreasa se prezentă de îndată, iar
comandantul îi porunci.

- Dă-i amărâtului acesta de copil o porţie de mâncare pentru
că se află leşinat de foame. Treci totul în contul meu.

Femeia n-a comentat în niciun fel. Şi-a îndreptat privirea
către băiat şi s-a cutremurat. I-a făcut semn s-o urmeze, în
bucătărie, l-a poftit pe un scaun iar farfuria i-a aşezat-o pe un
colţ de masă. Flămând cum era, băiatul s-a năpustit asupra
farfuriei, muşca din felia de pâine fără control, gata să se înece.
Bucătăreasa, aşezată pe un alt scaun, asista buimacă, uluită cât
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se poate, cum mântuia băiatul parte din mâncare, precum un lup
flămând.

După ce mântui jumătate din mâncare, se opri – ca la
comandă şi privi rugător la ochii bucătăresei.

- Ce-i, mă, îl întrebă, te-ai săturat?
- Nu, tanti, dar pot să te rog ceva?
- Ei, despre ce e vorba, îndrăzneşte.
- Aş vrea ca jumătate din mâncare s-o duc soru-mi pentru că

se află bolnavă şi tot ca mine, flămândă. Pentru ea furasem
pâinea de la brutar. Dacă nu-i duc ceva de mâncare, moare – de
n-o fi murit, deja.

Speriată cum nu mai fusese vreodată, bucătăreasa prinse să-
şi facă cruci, se schimbă la faţă, aproape strigă:

- Vai de mine, păcatele mele, dar ce-mi spui tu, băiete, mă
îngrozeşte! Mântuie tot ce ai în farfurie că-ţi dau eu câte ceva şi
pentru ea.

Astfel încurajat, băiatul ce purta nume de împărat, se apucă
să cureţe farfuria în timp ce bucătăreasa alergă la comandant să-
i ducă vestea. Acesta socoti că situaţia celor doi orfani este cât
se poate de rea, dădu poruncă unui subaltern să caute o sanie şi
să vină cât de repede poate. Bucătăreasa pregăti iute o sticlă cu
lapte cald şi o pătură din camera de oaspeţi. Curând sosi şi sania,
trasă de doi cai zdraveni. 

- Poruncă, domnule comandant! I se adresă birjarul, un
zdrahon de bărbat.

Urcară în sanie Traian şi un poliţist, iar comandantul îl
asigură pe chirigiu să nu ducă grija banilor că va achita el totul.

În cocioaba aceea cu nume de casă în care-şi găsiseră adăpost
orfanii, biata fată zăcea dusă, ghemuită precum un cocoloş,
sufocată de tuse. Privi speriată la musafirii apăruţi, apoi îşi
îndreptă privirea către fratele său, singurul care-i putea acorda
ajutor.

- Nu te speria, surioară, domnii au venit să ne ajute. Ţi-au
adus lapte îndulcit şi-o pătură.

O înfofoliră cum se pricepură mai bine, o ridicară în şezut,
apoi îi apropiară de buze cana cu laptele cald. Sorbi cu lăcomie
dar se înecă. Tuşi tare stropindu-i cu laptele din gură, apoi încet
– încet, reuşi să înghită laptele din cană. Simţi, biata, cum în
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trup i se strecoară o adiere caldă care, parcă, avu darul să-i
redeştepte simţurile.

Poliţistul şi birjarul o luară pe sus şi-o aşezară în sanie. Între
timp comandantul luă legătura cu primarul, îi povesti despre ce-
ar fi vorba iar acesta vorbi la rândul său cu directoarea de la
azilul de copii. Acolo o duseră pe fată.

Şi cum tusea nu ceda defel, biata de ea fu internată la spital
şi dădu semne de revigorare abia după zece zile.

La azil, amândoi copiii fură bine îngrijiţi şi în curând se
refăcură complet, din punct de vedere fizic pentru că traumele
îndurate nu puteau fi uitate prea uşor. Nu de puţine ori, fetele şi
educatoarele o surprindeau pe Melania (aceasta era numele
bietei copile), plângând şi înghiţindu-şi lacrimile ascunsă sub
pătură. Şi nu s-a eliberat de suferinţa trăită nici chiar după mulţi
ani petrecuţi în azil.

Lucrurile nu s-au limpezit odată cu internarea lor. Cineva
trebuia să-i aibă în supraveghere, iar sarcina aceasta le-a revenit
epitropilor. 

Amândoi copiii au fost înscrişi la şcoală laolaltă cu ceilalţi
aşa că, preocupaţi de învăţătură, reuşiră să mai închidă din rănile
ce le amărau sufletul. În vacanţe, erau îndrumaţi – după puteri -
să practice meserii pentru care avea înclinaţii. Melania adora
cusăturile şi croşetatul, Traian confecţiona obiecte artizanale din
lemn, dovedind o îndemânare de invidiat. Pentru realizările lor,
periodic se organizau expoziţii cu vânzare, astfel că totul se
vindea prin licitaţie iar o parte din venituri le reveneau artiştilor.

Când s-au făcut mari, primarul, în înţelegere cu patronii
multor firme, a aranjat ca în timpul vacanţei mari, să-i angajeze
pe cei doritori, să presteze diferite munci potrivite vârstei lor.
Astfel, o parte dintre fete au lucrat la Fabrica de conserve, băieţii
la fermele viticole unde au învăţat meşteşugul altoirii butaşilor.
Dar câte alte meserii nu le-au practicat ei. Se-nţelege că pentru
muncile prestate, erau plătiţi iar ei, copiii, se bucurau de roadele
muncii lor. 

Şi anii s-au scurs pe nesimţite, copiii au petrecut cu bine anii
de liceu, erau preocupaţi de viitorul lor. 

În timpul şcolii, Traian se aflase în strânsă prietenie cu Iustin,
feciorul unui plutonier major de la jandarmi. Prietenia aceasta
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s-a păstrat şi după examenul de bacalaureat, mai mult, hotărâseră
să urmeze aceeaşi facultate şi poate, după absolvire, să lucreze
împreună la unitatea unde vor fi repartizaţi.

Într-una din zile,  Iustin i se adresă prietenului:
- Traiane, îţi fac o invitaţie în numele părinţilor mei şi te rog

să nu refuzi.
Mirat peste fire, Traian îl privi mirat, cu ochii măriţi şi cute

adânci îi încreţiră fruntea. Întrebă:
- Dar ce-mi cer părinţii tăi să fac?
Punând întrebarea, păru curios să afle şi răspunsul pentru că

aşa ceva nu i se mai întâmplase.
Iustin îi puse pe umăr un braţ şi cu o voce caldă, ce aducea

mai degrabă a rugăminte, îi zise:
- Mâine este duminică şi eşti invitatul nostru la masa de

prânz. 
Auzindu-l, Traian rămase dintr-o dată perplex, mai mult, un

fior rece îi străbătu trupul iar pe frunte îi apărură broboane de
sudoare. Privi la prieten cu ochii holbaţi şi gura întredeschisă.
După momente de uluire, abia putu articula un refuz şi fu cât pe
ce să izbucnească în plâns. 

- Prietene, transmite părinţilor tăi mulţumirile mele dar nu
pot…

Până să găsească o motivaţie, Iustin îl lămuri.
- Părinţii mei sunt oameni tare cumsecade şi – te asigur -, vor

fi tare trişti dacă nu dai curs dorinţei lor.
Traian se simţi la greu pentru că nu-şi dădea seama cum ar

trebui să motiveze refuzul şi să fie luat drept un tânăr lipsit de
educaţie. Mai la îndemână îi fu s-o dea pe plâns. Cu lacrimile
în ochi, se explică:

- Eu nu ştiu să mă comport civilizat la masa unor oameni
cum sunt părinţii tăi! Nu-mi lua în nume de rău dat sunt
conştient că în ochii părinţilor tăi m-aş prezenta drept un
necioplit. Mai mult, ei, părinţii, ţi-ar reproşa că prietenia dintre
noi nu ţi-ar fi de niciun folos. Vorbindu-ţi astfel ţi-am spus tot,
nu cred că mai pot adăuga ceva.

Spre surprinderea sa, Iustin nu luă seama la vorbele sale, din
contră, începu să râdă apoi îşi trecu un braţ peste umărul
prietenului.
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- Fleacuri, dragă prietene, refuzul tău nu are motivaţie.
- Dar eu nici măcar nu am de schimb nişte haine mai de

Doamne ajută…
Fără a mai lua seama scuzelor sale, Iustin pecetlui: 
- Duminică la ora douăsprezece aştept în poartă. Reţine

adresa: Fundătura Radu Calonfirescu, numărul nouă. O găseşti
uşor, se află în spatele pieţei, nici nu ai nevoie să întrebi. Şi ar
mai fi ceva de spus, prietene, nu vii singur, vei fi însoţit de
frumoasa ta surioară pentru că mama este tare interesată s-o
cunoască.

S-au despărţit în aceşti termeni.
Când Traian i-a dus vestea surorii sale, aceasta întâi s-a

bucurat, mai apoi s-a întristat pentru ca, în final, să înceapă să
bocească.

- Ce mai este, pentru ce starea aceasta la tine? 
- Cum pentru ce, dădu ea răspuns printre lacrimi, nu am o

hanţă mai acătării de îmbrăcat! Cum să mă prezint eu în faţa
acelor oameni îmbrăcată astfel? Nu merg, te duci singur; despre
mine le spui ce-ţi trece prin minte în momentul acela!

- Nici eu nu sunt îmbrăcat precum un prinţ, tot ţoale de
bogdaproste port!

- Nu-mi pasă, tu eşti bărbat, te poţi îmbrăca oricum!
- Prietenul ştie cât de săraci suntem, pentru ce să le mai

facem deranj?!
- Pentru că ne-au invitat şi nu putem răspunde unei mărinimii

cu o mojicie!
Nemaiavând ceva de adăugat, s-a aşezat pe un pietroi aflat

în curte – cine mai ştie de cine pus şi, mai ales de când,  şi-a
sprijinit fruntea în palmă şi a căzut într-o muţenie totală. 

A doua zi, însoţit de sora sa, la ora stabilită, s-au prezentat la
locuinţa lui Iustin. Au aflat-o uşor, mai cu seamă că el, Iustin,
conform înţelegerii, îi aştepta în poartă. S-au îmbrăţişat cu multă
căldură şi au intrat în curte. În prag aşteptau părinţii prietenului
care, cu figurile numai zâmbete, i-au îmbrăţişat cu multă
căldură. 

Voioşia şi vorbele plăcute au destins atmosfera iar sora,
sfioasă la început, s-a simţit puternic atrasă de această femeie
minunată, mama lui Iustin.
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În casă, văzând bunătăţile de pe masă, amândoi au fost
cuprinşi de ameţeală. Cu sfială au ocupat locurile din jurul
mesei. Tatăl o întrebă:

- Cum ziseşi tu, fată, că te numeşti?
- Melania, lămuri doamna mai înainte să răspundă fata.
- Porţi un nume tare frumos, draga noastră. Cui trebui să-i

mulţumeşti pentru această alegere?
- Oo, domnule, naşei mele, deşi mama şi-ar fi dorit altul, unul

românesc.
Bărbatul o ascultă cu încântare şi văzând-o aprinsă în obraji,

o asigură:
- La urma urmei, fericirea unui om nu are vreo legătură cu

numele ce-l poartă.
Melania îl ascultă cu încântare, simţind că oamenii aceştia

nu arătau distanţi şi respingători cum şi-i închipuise ea. Barem
de doamna, mama lui Iustin, ce mai putea spune? Se prezentă
femeie veselă, gazdă primitoare, îşi trase scaunul lângă ea şi o
îndopă cu de toate – ca pe un gânsac, astfel că la finalul mesei,
biata fata de-abia mai putea respira. 

Fraţii se simţiră atât de bine într-un asemenea anturaj, încât
nu mai făcură mofturi şi promiseră că le vor mai fi musafiri şi
altă dată.

Lămuriţi despre necazurile orfanilor, tatăl lui Iustin conduse
discuţia aşa fel să le povestească întâmplări din viaţa sa.

- Eu, dragi copii, îşi începu el povestea vieţii sale, am rămas
orfan de mamă pe când aveam cinci ani. Nimeni nu s-a mirat de
necazul meu pentru că asemenea blesteme mai căzuseră şi pe
capul altora. Eram singurul copil la casa părintească. Tata avea
pământ puţin aşa că, rămas singur bun de muncă, se descurca
greu, greu de tot.

Nemaiputând face faţă nevoilor de unul singur, s-a hotărât
să aducă acasă o creştină. Într-un sat vecin, a aflat o femeie,
văduvă ca şi el. Femeia acea avea în îngrijire un băiat, mai mare
de ani de cum aveam eu. N-o pot acuza pe femeia aceea că nu
mă avea inimă, dar feciorul său, fiind mai vârstnic, lua parte la
munci alături de ei. Nu după multă vreme, tatăl meu – care nu
se bucura de o sănătate deplină, a fost internat. Degeaba. În
zadar dădea bani pe medicamente, boala lui, în loc să se
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amelioreze, mai tare se acutiza. A fost internat dar boala şi-a
făcut de cap mai departe. Externat, a devenit o nouă povară pe
capul proaspetei familii. Tatăl meu simţea că zilele-i sunt
numărate astfel că nu după mult timp şi-a dat obştescul sfârşit.

Un timp am trăit alături de ei; mama vitregă şi feciorul său,
dar mi-am dat seama că eu, bietul, am devenit o povară. M-a
chemat lângă ea într-o duminică şi mi-a vorbit aşa:

„Trăind alături de mine vei rămâne un calic viaţa toată pentru
că n-am pricepere să te ajut. Tu, băiete, nici atât, astfel că este
nevoie de sfatul altora luminaţi la minte, pentru că tu trebuie să-
ţi croieşti un viitor sigur”.

Nu-mi este teamă să spun că vorbele ei m-au cutremurat,
pentru că eu, la vârsta ce-o aveam, am considerat că mă aruncă
în stradă întocmai ca pe o zdreanţă. Mai târziu, însă, i-am dat
dreptate şi i-am mulţumit.

M-a prins de mână şi împreună ne-am dus la directorul şcolii.
- Băiete, mi-a zis, este vremea ca tu, având vârsta de şase

ani, să te gândeşti să-ţi croieşti un drum în viaţă. Fii bărbat,
soarta s-a dovedit aspră cu tine dar trebuie s-o înfrângi. Te
sfătuiesc să-mi urmezi sfatul şi să urmezi cariera militară încă
de la această vârstă: copil de trupă.

Recunosc, mai întâi m-am speriat dar auzind că voi fi
îmbrăcat în uniformă, m-am bucurat grozav de tare iar noaptea
ce-a urmat am petrecut-o cu ochii deschişi.

- Şi când se va întâmpla asta, am întrebat?
- Nu după multă vreme, mi-a dat răspuns directorul. Trebuie

să ţi se întocmească nişte acte.
Pasămite, eu nu aveam cum să ştiu că directorul, la

rugămintea femeii, aranjase deja treaba, aşa că după puţină
vreme am îmbrăcat uniforma militară şi-i mulţumesc – şi femeii
aceea, cât şi directorului, că s-au ocupat de mine.

V-am povestit această întâmplare ca să înţelegeţi că nu
sunteţi singurii loviţi de soartă.

Fraţii l-au ascultat cu foarte mare interes, iar când bărbatul
şi-a terminat istorisirea, Traian îl întrebă:

- Domnule, eu simt că povestea dumneavoastră poartă un
tâlc. Aveţi a ne da un sfat?

- Da, tinere, mă bucur că ai ghicit. Sfatul meu este să urmezi

Comoara blestemată 23



cariera militară şi te asigur că nu vei regreta. Cheltuiala nu mai
cade pe umerii tăi.

Şi pentru prima dată, Traian socoti că sfatul nu este deloc
rău. Chiar se hotărî să-l urmeze dar nu mai înainte de a lua
cunoştinţă de specificul armelor.

Au mai discutat ei după aceea despre multe şi de toate, iar
după sorbitul cafelei, fraţii hotărâră să se retragă. La plecare,
tinerii avură parte de o nouă surpriză: cu faţa luminată de bună
dispoziţie, femeia puse fiecărui în braţe câte un pachet
voluminos încât de-abia de-l puteau cuprinde cu braţele. 

- Vai, doamnă, domnule, nu se poate! Protestară ei. În zadar
însă, refuzul lor nu avu rezultat, iar surpriza continuă. Tatăl lui
Iustin îi puse în mână lui Traian nişte bani.

- Plăteşti o trăsură să vă ducă acasă.
De data aceasta, tinerii n-au mai făcut mofturi. Până să iasă

pe uşă, bărbatul le-a strâns mâna voiniceşte, apoi mama a
îmbrăţişat-o pe Melania şi a strâns-o la piept cu deosebită
gingăşie, alintând-o cu vorbe duioase.

- Mândră şi frumoasă te-a mai făcut mama ta! Să nu te jenezi
să ne mai treci pragul.

Cuprinsă de emoţii, plângând, aducându-şi aminte de
îmbrăţişările mamei, dar şi necazurile ce au urmat după aceea,
biata fată – copleşită de atâta dragoste -, se simţi biruită de
fericire. O cuprinse cu braţele şi se lipi de trupul său, vărsând
şiroaie de lacrimi. 

Ajunsă la dormitor, curiozitatea de a afla ce se află în pachet,
fu atât de puternică încât se grăbi să-l desfacă. Şi nu fu o surpriză
oarecare. Află în pachet o rochie de catifea şi o pereche de
pantofi noi. Nu rezistă tentaţiei şi se împodobi repede cu ele. În
ce-l priveşte pe Traian, fratele său, surpriză fu la fel de mare.
Un sacou şi o pereche de pantofi de culoare neagră. 

De unde la început, visul lui Traian era de a se vedea inginer
pe un şantier de construcţii, acum nu mai visa decât la tresele
de pe umăr, dar ştiam că este cale lungă până le va purta.

A înaintat o cerere la Comisariat iar aşteptarea s-a dovedit
chinuitor de lungă. Şi tocmai când pierduse orice speranţă, a fost
anunţat că i-a fost aprobată cererea pentru arma ARTILERIE şi
nu MARINA – cum ceruse el. 
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„Bun şi asta, şi-a zis, important este că i-a fost acceptată
cererea”.

Greu de descris bucuria de care a fost cuprins. Cursurile
începeau în toamnă, aşa că mai avea timp – câteva luni bune -,
să lucreze pe un şantier pentru a mai agonisi ceva bani.

Se deschisese şantier la Giurgiu pentru construirea podului
peste Dunăre şi era mare nevoie de braţe de muncă; pentru tot
felul de meserii, dar şi pentru munci necalificate. S-a înscris
pentru un post de muncitor cu lopata, iar sora sa, Melania, ajutor
de bucătăreasă. După puţină vreme, lui Traian i s-a oferit postul
de magaziner, dar a refuzat, ştiind că locul său de muncă este
provizoriu. 

Fiind mână strânsă, a reuşit să economisească o sumă
frumuşică de bani ce depăşea cu mult nevoile sale. De partea
cealaltă, Melania, soră-sa, muşcată de sărăcie, aduna ban cu ban
şi-i ţinea într-o batistă pe care ziua o purta în sân şi-i număra de
fiecare dată când primea leafa. Visa ea să-şi cumpere ceva de
îmbrăcat la început de an şcolar.

Şi treaba asta a mers strună până-n toamnă când a trebuit să
se despartă. 

Despărţirea n-a fost lipsită de emoţii dar şi-au zis că aceasta
nu este un capăt de ţară; vor păstra legătura prin scrisori.

Şcoala de ofiţeri funcţiona la Sibiu. Greu de imaginat bucuria
ce l-a încercat pe Traian când s-a văzut echipat în noua lui
uniformă de elev al şcolii de ofiţeri.

Din banii astfel economisiţi, jumătate i-a dăruit surorii sale
care, fericită ca nimeni alta, l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat plângând.

În perioada vacanţei, Traian a revenit la Cămin şi din nou s-
a aflat aproape de sora lui. A lucrat ca muncitor chiar şi în lunile
de vacanţă.

Şi timpul s-a scurs pe nesimţite, cei doi ani au fost parcurşi
în linişte. Traian a absolvit şcoala, mare bucurie când –
îmbrăcând uniforma de ofiţer, purta pe umăr tresa de
sublocotenent. Cu adevărat, s-a simţit atunci realizat. Nu i-a dat
uitării pe mai vechii săi prieteni, Iustin şi părinţii săi. Le-a făcut
o vizită şi nu se poate afirma că întâlnirea n-a fost cu emoţii. 

În anul acela, Melania a absolvit clasele liceale, a reuşit cu
bine la examenul de bacalaureat, întrebarea era, care vor fi paşii
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de urmat: să-şi ia serviciu sau să se mărite. Nici vorbă să urmeze
cursurile unei facultăţi, însemna cheltuială, nu glumă.

Văzând-o tristă şi abătută, fratele simţi cum i se frânge inima.
Se apropie de ea şi cuprinzând-o cu un braţ pe după umăr, o
întrebă:

- Pentru care motiv eşti atât de tristă?
Ea-l privi cu lacrimi în ochi pentru ca apoi să izbucnească în

plâns. Abia putu vorbi:
- Mă simt precum o biată frunză în bătaia vântului. Trebuie

să părăsesc căminul şi nu ştiu încotro să-mi îndrept paşii. Tu,
frate, te-ai realizat. Unde ai fost repartizat?

Fratele o strânse la piept, drăgăstos, o privi în lumina ochilor
şi-i răspunse:

- La Suceava, surioară, dragă.
- Au, Doamne! Prinse ea să jelească, atât de departe? Te-am

pierdut şi pe tine, cine poate şti când ne mai vedem!
El o strânse la piept, ocrotitor, o asigură:
- România nu este o ţară atât de mare încât să ne pierdem în

depărtări. Vrei să urmezi o facultate, ştiu asta. Înscrie-te la cea
care-ţi este ţie dragă inimii. După absolvire, distanţa care ne
desparte nu mai este de luat în seamă.

Ea-l ascultă cu atenţie sporită, apoi încruntată, îl întrebă:
- Cu ce bani să urmez eu cursurile unei facultăţi? Ştii, şi tu,

de câţi bani este nevoie; numai cu ce primesc de la Primărie nu
mă descurc…

Traian o privi drăgăstos, o strânse la piept şi mai tare, o
asigură:

- Cât mă ai pe mine aproape, să nu-ţi pierzi speranţa. Am
primit nişte bani: prima de instalare se numeşte. Îţi ofer jumătate
din ei. Te descurci o jumătate de lună, după aceea îţi plătesc eu
toate nevoile. Curaj, surioară, diavolul nu este atât de negru pe
cât pare.

- Şi tu? În întrebă tulburată Melania.
- Eu, ce? O întrebă, şi el, zâmbind.
- Cum îţi acoperi cheltuielile?
Îi explică el aşa fel să poată fi înţeles.
- Eu, surioară, te iau în întreţinere. Să poţi înţelege, îţi explic

în felul următor. Să presupunem că mă însor cu o fată drăgălaşă
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cum eşti tu dar fără serviciu. N-ar fi de mirare, pentru că,
majoritatea nevestelor de ofiţeri trăiesc pe solda bărbaţilor. Din
solda lor trăiesc ele, mai mult, plătesc şi chiria pentru
apartament. Şi-acum, că te-am lămurit, am a da socoteală cuiva
că-mi întreţin sora la facultate?

Melania n-a mai spus nimic. S-a simţit vrăjită de vorbele lui
încât, plângând, l-a  cuprins cu braţele şi a depus pe obrajii săi
o mulţime de sărutări.

- Ferice de fetele care au asemenea fraţi cum am eu!
- Tatăl lui Iustin ar fi fericit să te audă vorbind astfel pentru

că sfatul său s-a dovedit pentru noi, mină de aur. Mergem mâine
în vizită să le mulţumim, sunt sigur că se vor bucura. Acum, că
aduserăm vorba, Iustin se pregăteşte serios pentru examen. A
rămas tot la vechea lui dorinţă, inginer?

- Da, frate, Politehnică. Se vrea inginer mecanic cu orice
preţ!

- Frumos, bravo! Să-i urmăm baftă la examenul pentru a
doua facultate!

A doua zi era duminică. Au mers la magazinul de flori şi au
cumpărat un buchet bogat de trandafiri. Nu se făcea să meargă
aşa, cu mâinile în buzunar. Greu de descris bucuria familiei când
i-au văzut intrând pe poartă. Şi ţine-te după aceea pupături şi
îmbrăţişări. Doamna, fire delicată, a dat-o repede pe plâns,
domnul, bărbat în forţă, i-a îmbrăţişat tot în forţă, apoi l-a lovit
pe Traian cu pumnul în piept. 

- Generale, sunt mândru de tine! Apoi glumind: - Spune-mi,
tunul tău „scuipă” bine ghiulelele? 

- Bine, domnule, am fost dotaţi cu tunuri noi, moderne. Apoi
întrebă:

- Ce-i cu Iustin, nu-l văd?
Tatăl începu să râdă şi-l lămuri:
- Se află plecat în oraş dar trebuie să apară. Apoi grijuliu: dar

să intrăm în casă!
Doamna o sechestrase pe Melania şi-o bombarda cu atâtea

întrebări, încât biata fată reuşea cu greu să răspundă. Bărbaţii
păreau mai relaxaţi, Traian explica despre noile piese de artilerie
cu care era dotată unitatea lor.

În toiul discuţiilor apăru Iustin şi, în strigăte de satisfacţie,
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alte îmbrăţişări şi pupături.
- Ce faci tu, te pregăteşti pentru a urma cursurile altei

facultăţi?
- Da, mă, sincer să fiu, nu am nicio atracţie pentru zootehnie.

Pusesem şi eu ochii pe o fătucă simpatică – profesoară de limba
franceză, grozav de atrăgătoare. L-a întrebat pe un prieten ce
meseria am şi când a auzit cu ce mă ocup, a strâmbat din nas şi
a pufnit:

- Au, mamă! A zis, acesta-mi aduce în casă miros de grajd.
Este văcar, cu alte cuvinte.

Râse Traian doar atât cât să nu crape.
- Şi-acum? Mai întrebă Traian.
- Acum, las baltă meseria de zootehnist că absolvisem doar

doi ani devenind tehnician şi mă înscriu la Politehnică. Mă vreau
inginer mecanic şi… gata!

- Aşa, cu alte cuvinte, schimbi mirosurile, adică îl dai pe cel
de grajd, pe cel de ulei şi vaselină.

Toţi de faţă râseră sănătos.
- Bravo! Asta, cu adevărat, a fost o perlă…
Traian îşi privi ceasul şi constată că sosise ora de masă. Se

ridică pe picioare cu gând de plecare.
- Ce faceţi, dragilor? Se precipită doamna.
- Vă dorim „poftă bună”, şi vă mai vizităm!
Vorbă-n vânt, pentru că tatăl lui Iustin tocmai puse pe masă

sticla cu rachiu vechi, de caisă.
- Ha!, iar eu, se vede treaba, urcai în zadar treptele gârliciului.

Auzind scuzele musafirilor, se încruntă la figură şi rosti răspicat
vorbele unui politician moldovean: „Asta, una, nu se poate!”,
apoi privi către soţie: - Bem cu sticla, draga mea? Că pahare…
nu avem.

Doamna alergă în bucătărie după pahare şi reapăru după
puţină vreme cu o tavă din argint pe care aşezase pahare mari şi
mici.

- Vai, doamnă, domnule! Încercă Melania un protest.
- În zadar, draga noastră, astăzi ne sunteţi musafiri!
Astfel lămuriţi, tinerii nemaiavând argumente, bătură în

retragere şi se aşezară la masă. Bărbaţii dădură peste cap
paharele, femeile doar îşi umeziră vârful limbii şi se strâmbară

Tudor RĂDAN28



ca de otravă.
Doamna, - ca de obicei – o sechestră pe fată, discutând

despre tot felul de nimicuri, bărbaţii găsiră subiecte pe care le
dezbătură cu înflăcărare. 

- Domnule, protestă Traian văzând-o pe gazdă cu sticla în
mână, pregătit să-i umple – cine mai ştie a câta oară paharul.
Apoi pe ton de rugă. Nu am relaţii strânse cu Bachus aşa că –
domnul acesta - , se răzbună dacă nu sunt atent!

- Ei, na, sări din locul său Iustin, ghiuleaua alunecă pe ţeavă
mult mai uşor dacă aceasta, prin grija tunarului, o mai unge
uneori.

- Doamne apără! Se pronunţă Traian, la şcoală nu ni s-a
predat aşa ceva, dar, mă rog, eu merg pe încredere. 

La un moment dat, în toiul discuţiei, la servitul cafelei, tatăl
lui Iustin puse întrebarea:

- Dragilor m-am gândit adesea ce s-a întâmplat cu casa
voastră de la ţară?

Surprins de întrebare, Traian făcu ochii mari, îşi încreţi
fruntea şi dădu răspuns în doi peri:

- Casa noastră?! Cred că s-a prăbuşit nemaifiind îngrijită.
- Eşti sigur de asta?
- Ştiu, şi eu, cum să răspund? Îmi imaginez că după incendiul

ce a avut loc, totul s-a transformat în cenuşă. Prea puţin din ea
a mai fost ocolit de foc. Dar de ce mă întrebaţi?

Gazda n-a dat răspuns; era preocupat cu propriile gânduri. A
vorbit după un timp. 

- A ars casa dar nu şi bătătura. Aţi vândut-o cumva?
- Nu, a dat răspuns Traian, cât se poate de surprins.
- Atunci, dragul meu, continuă domnule, nu puteţi lăsa curtea

aceea în părăsire, fără stăpân. V-aş sfătui s-o vindeţi, este a
voastră, doar.

Fraţii se priviră între ei, încurajându-se din priviri. Vorbi
Traian:

- Domnule, aveţi multă dreptate, trebuie valorificată, pentru
că, nici eu nici sora mea nu dormim noaptea pe salteaua de bani.
În neştiinţa noastră nu am luat nicio măsură, pentru că – la drept
vorbind –, nici nu ştim ce ar trebui să facem. Poate ne ajutaţi cu
un sfat…
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Doamna privi către bărbat, acesta rămase în meditaţie câteva
minute, se pronunţă, mai apoi.

- Vindeţi locul numai că eu nu ştiu despre ce suprafaţă ar fi
vorba pentru a-i face preţul. Cel mai firesc lucru ar fi să mergem
până acolo. 

Zis şi făcut. După servitul cafelei, tatăl lui Iustin împreună
cu Traian, au plecat către locul copilăriei lor. Satul nu se afla la
o prea mare distanţă. Fiind zi de duminică, femei şi bărbaţi
şedeau grupuri – grupuri prin răspântii, prinşi la taifas pentru
cine ştie ce întâmplări petrecute cândva. Apariţia lor fu motiv
de dezbateri aprinse, apăruţi în ochii sătenilor ca două persoane
străine de loc. Curiozitatea oamenilor fu de a şti cine este acel
mândru ofiţer şi care era rostul lui prin satul lor. 

Curiozitatea spori şi mai tare văzându-i opriţi în faţa locului
viran care, cândva, fusese bătătura casei lui Voicu Măcălete,
gospodărie falnică.

Complet străini, dezinteresaţi de ce gândeau şi discutau
oamenii, cei doi bărbaţi se consultau şi măsurau laturile cu pasul,
notând totul într-un carnet.

Printre ulucile gardului privea vecinul, atent la ce făceau cei
doi străini. Curios peste fire, dorind să afle de rostul lor, merse
să-i întrebe.

- Bună ziua, domnilor, le zise mai întâi, n-o fi cu supărare
dacă vă întreb: Sunteţi interesaţi de locul acesta?

Străinii îl priviră cu atenţie şi socotiră ca gest de bună
cuviinţă să-i răspundă la salut după care cel în uniformă de ofiţer
puse întrebarea:

- Ai mata idee cine-a fost stăpân peste curtea aceasta?
- Cum să nu ştiu că aici m-a născut maica mea şi tot aici 

mi-am petrecut anii copilăriei. Da’, mai înainte de a da răspuns,
pot să aflu cine sunteţi?

- Cum să nu, omule, dădu răspuns cel vârstnic. Mă numesc
Anghel Voinescu. Domnul ofiţer se numeşte Traian Măcălete. 

Auzind numele acesta, vecinul se încruntă la figură şi pentru
a se lumina la minte, întrebă la rându-i:

- Adică, să pricep eu mai bine, rudă de-al răposatului Voicu?
- Mai mult decât rudă, omule, sunt feciorul lui.
- Cum aşa, domnule, feciorul lui Voicu Măcălete?
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- Precum ţi-am spus, feciorul lui. Ce doreşti să mai ştii?
Vecinul continuă să-l privească, apoi puse altă întrebare.
- Voicu avea şi-o fată de care nimeni nu mai ştie nimic.
- Adevărat, avea şi-o fată, sora mea, Melania se numeşte.

Acum s-a făcut domnişoară. Dumnezeu a avut grijă de noi, am
trecut prin multe încercări dar am biruit şi nu avem a ne plânge.

- Se vede, domnule ofiţer, se vede că Dumnezeu nu v-a lăsat
în părăsire. Eu vă urmării de cum venirăţi. Vă întreb: ce vă
gândiţi să faceţi cu locul acesta? Doriţi să vă ridicaţi aici casă?

- Nu, nici vorbă, dorim să vindem pentru că altele sunt
rosturile noastre.

La aşa răspuns, vecinul se lumină la faţă uşurat pe dată de
grija ce i se strecurase în suflet.

- Dacă-i aşa, se cheamă că v-aţi socotit cu înţelepciune. Eu,
drept vă spun, cam intrai la bănuială să nu va ajungeţi din preţ
cu vreun om de nimic şi să mă învrăjbesc toată ziua cu te miri
cine şi pentru orice.

- Omule, noi nu putem şti ce vecin vei avea mata. Dacă ne
ajungem din preţ… aia este, cu ce te putem ajuta?

Vecinul tot îşi frământa creierii să se facă înţeles dar nu-şi
găsea cuvintele. În cele din urmă vorbi pe de-a dreptul.

- Bre, de când cu moartea lui Măcălete şi a nevestei lui, eu
m-am îngrijit de locul acesta. După cum vedeţi, aici mi-am pus
eu la păstrare furajele pentru vite, paiele de la arie pentru că am
curtea strâmtă. Auzindu-vă că vindeţi, îmi făcui socoteala că aş
avea ocazia să-mi lărgesc curtea. Asta, dacă nu pretindeţi preţ
peste puterile mele.

Dacă-mi spui cât te ţine punga, poate batem palma, vorbi
Traian. Dar, mai întâi cum te numeşti mata? Dori să ştie Traian.

- Costică Vârbănescu, domnule Traian. La moartea părinţilor
mata, erai prea mic să mă ţii minte. Acum, eu îmi dădui pe faţă
numele da’ nu-l cunoscui pe-al domnului…

- Anghel Voinescu, îi răspunse tatăl lui Iustin.
- Astea toate le lămurirăm noi, nu ne-ai spus cât te ţine

punga!
- Zece mii, bre…
Traian privi câteva momente la tatăl lui Iustin şi-l văzu

schiţând un gest de aprobare.
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- Mai pune, bre, cinci sute şi te faci stăpân peste tot locul!
Se mai scărpină omul după ureche, îşi mai tufli pălăria pe

ceafă, mai strâmbă din buze, se hotărî în cele din urmă.
- Fie! Se pronunţă. Cum facem cu actele?
- Nu ne mai complicăm. Chitanţă de mână cu semnătura a

doi martori.
Către seară au ajuns acasă cât se poate de mulţumiţi că treaba

le-a fost cu spor.
Din banii astfel realizaţi, Traian n-a oprit nimic. I-a pus pe

toţi în palma Melaniei.
- Opreşte şi tu, măcar cât să ai de drum cu trenul.
- Am la mine bani şi pentru drum. Ai grijă de ei şi cheltuieşte-

i cu chibzuinţă.
Melania nu şi-a putut stăpâni emoţia l-a cuprins cu braţele

pe după gât şi i-a udat obrajii cu lacrimile sale.
Fericită cum nu se poate de mărinimia fratelui său, Melania

îşi înzeci puterile pentru a se pregăti, astfel că examenul l-a
petrecut fără dificultate. Şi-a asigurat locuinţa la cămin şi masă
la cantină. Şi-a cumpărat câteva lucruri de strictă necesitate, apoi
a revenit la vechiul său cămin.

De partea cealaltă, Costică Vârbănescu, noul proprietar al
locului de casă, fericit ca nimeni altul, s-a apucat să cureţe
terenul cumpărat, l-a ocolit cu gard nou iar pe locul fostei case
s-a gândit să facă grajd pentru animale. Şi-a făcut rost – mai
întâi - , de materiale şi când le avu, tocmi meşteri. Când săpă
gropi pentru stâlpi, mare-i fu mirarea când cazmaua lovi în oala
de pământ pusă acolo de Voicu Măcălete. Curios, îi ridică
învelitoarea, apoi capacul, şi când privirea descoperi aurul, se
simţi moale precum ceara lângă foc. Emoţionat peste fire, se
aşeză pe genunchi neîndrăznind să se apropie de asemenea
avere.

- Ce-i, mă, îl întrebă meşterul tâmplar care-l văzu în genunchi
şi schimbat la faţă. Voise el să se apropie de groapa proaspăt
săpat dar Vârbănescu prinse coada cazmalei şi răcni cât putu de
tare.

- Dă-te de-o parte, altfel te izbesc!
Şi chiar ridică unealta! Celălalt rămase ca împăiat

nepricepând ce l-a apucat pe Vârbănescu. Reuşi, totuşi, să
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zărească pe fundul gropii, oala scoasă la vedere.
- Păzea de-aici! Urlă Vârbănescu la meşterul dulgher, plecaţi

acasă, veniţi mâine!
Îndemnul său îi trezi bănuieli serioase celuilalt, care, în loc

să plece acasă, se apropie mai tare de groapa săpată. Nici prin
cap nu-i trecuse că oala aceea era plină – ochi cu aurul ascuns
de turci încă din vremea când Giurgiu fusese raia.

Înfuriat, Vârbănescu, orbit de aur, îşi pierdu judecata şi-l lovi
pe meşter cu muchia cazmalei atât de aprig încât îi săpă pe
creştet şanţ adânc din care sângele ţâşnea ca dintr-o pompă aflată
sub presiune.

Meşterul se prăvăli pe-o coastă cât era el de lung fără să
scoată un vaiet. Vârbănescu se grăbi să ridice oala cu aur şi să
fugă acasă, fără să-i pese de meşterul care zăcea într-o baltă de
sânge. Oala o ascunse repede sub pat şi abia după aceea alergă
la meşterul rănit. Prea târziu, omul îşi dăduse duhul.

Nevasta lui Vârbănescu, nepricepând nimic din cele
întâmplate, ţipa ca muşcată de şarpe tot întrebând:

- Ce-a mai fost, mă, cu beleaua asta pe capul nostru?
Celălalt meşter – că doi erau -, speriat de ce-i fu dat să vadă,

socoti că Vârbănescu este lovit de turbare şi se grăbi să dispară.
În câteva minute, curtea se umplu de lume, dar nimeni nu ştiu
despre ce-a fost vorba. 

Când a apărut jandarmul, Vârbănescu şi-a pierdut graiul încât
n-a fost capabil să scoată două vorbe.

- De ce l-ai lovit, mă? Ţipă la el jandarmul?
Tăcere deplină, la aşa întrebare, o vorbă n-a scos.
- Recunoşti că tu l-ai omorât?
- Da, fu singurul răspuns.
- Pentru ce l-ai omorât?
Ca şi mai înainte, întrebarea rămase fără răspuns, de parcă

Vârbănescu nici n-o auzise. Şi-a coborât privirea în pământ şi
aşa a rămas un timp. 

- Mergi cu mine! I-a strigat jandarmul, încruntat la figură.
Apoi se adresă mulţimii: - A mai fost cineva de faţă când l-a
pălit cu cazmaua?

Din mulţime se răspunse unul, vecin cu Vârbănescu.
- Să zic eu că l-am văzut pe Nae Coţofană…
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Jandarmul ştia cine-i omul. Era meşter tâmplar şi-i trimise
vorbă printr-un puşti să se prezinte la post. 

La aflarea veştii că Vârbănescu a fost încătuşat, nevasta lui
prinse să urle şi să-şi smulgă părul pentru că nu putea înţelege
ce-l apucase pe bărbat să săvârşească asemenea faptă pentru că,
din ce ştia ea, Vârbănescu nu s-a avut vreodată în duşmănie cu
cineva. O bănuială avu peste vreo săptămână când descoperi
oala cu aur ascunsă sub pat. E drept, şi ei i-a pierit graiul văzând-
o, dar habar n-avea cum a ajuns sub pat şi – mai ales –, cum s-au
petrecut faptele. Oricum, îşi zise că de la aurul acesta s-a început
gâlceava şi socoti că trebuie, musai trebuie să se descotorosească
de el.

„Aur blestemat, zise, cine poate şti câte suflete a trimis în
iad!”

Noaptea-ntreagă n-a pus geană peste geană, făcând planuri
peste planuri unde să-l ascundă. În noaptea următoare scoase
afară vitele, aprinse lampa cu petrol şi-o agăţă în cui, după ce,
mai întâi, astupă geamul cu o pătură. Săpă o groapă adâncă în
care puse oala şi bătători pământul cu picioarele. Aşadar, aurul
tot în pământ ajunse. Se opri din lucru să-şi tragă sufletul, îşi
trecu mâna peste fruntea asudată şi se mai învârti câteva clipe
prin grajd să se convingă de-i bună treaba. Cum într-o mână
ţinea cazmaua, în cealaltă lampa luată din cui, vruse să dea jos
pătura din geam, dar grăbită, scăpă lampa. Petrolul i se prelinse
pe picioare şi îndată luă foc. De la picioare, focul se întinse la
furajul uscat din ieslea vitelor. Urlând cât putu de tare şi vruse
să deschidă uşa dar pe aceasta o zăvorâse când s-a apucat de
lucru.

Degeaba ţipă ea, la ora aceea, oamenii se odihneau. S-a
înecat din cauza fumului şi a ars de vie. Cineva strigă din
rărunchi cât putu de tare alarmând mahalaua:

- Focul, băăă!
Pe moment i-au răspuns doar câinii dar, mai apoi, larma se

transformă în haos, dar focul nu putu fi stăvilit. S-a extins cu
repeziciune peste tot grajdul, mai apoi peste acareturi, mistuind,
în cele din urmă, şi casa. Peste curtea golită de construcţii,
pluteau duhurile rele. Întreaga populaţie a satului rămase
îngrozită.
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Melania şi fratele său habar n-aveau de cele întâmplare.
Amândoi se bucurau de câştigul rezultat din vânzarea locului.
Traian şi-a văzut de treburile sale, mulţumit că pentru un timp,
nevoile surorii sale sunt rezolvate, Melania reuşi din prima la
Facultatea de filozofie, aceasta fiind marea ei dorinţă. Mai
târziu, îşi va lua licenţa şi pentru Institutul Farmaceutic. 

Melania avea colegă de cameră pe Janetta, o fată cuminte şi
reuşită din toate punctele de vedere. Fiică de ţăran, ştia cu câtă
greutate se fac banii, aşa că i-a cheltuit cu măsură, renunţând cu
îndârjire la tot felul de tentaţii. Dacă una dintre ele rămânea în
pană de bani iar cealaltă avea economii, îi sărea în ajutor colega.

- Voi ce faceţi, măi, v-aţi rupt de cârd precum două măicuţe?
Nu tu film, nu tu spectacole, nu localuri… Nimic, mă, nimic!

- Ei, asta-i, râseră ele, tragem tare, avem nevoie de burse.
Altcineva nu ne poate sări în ajutor.

Şi cocoţate în pat studiau şi iar studiau până seara târziu,
obosite, cu ochii roşii, duşi în fundul capului. Căscau de parcă
nu dormiseră de multă vreme. Janetta se simţi doborâtă de
oboseală. Se rezemă de pernă, puse cartea pe piept şi închise
ochii.

- Hei, ce faci, dragă? Ai adormit?
Fata deschise ochii şi zâmbi. Nu se putu abţine de la un

căscat lung.
- Nu, dragă, n-am adormit dar visez trează.
- Îmi spui şi mie ce visezi? Cumva Feţi - Frumoşi călărind

cai albi? 
- Da, Feţi – Frumoşi dar fără cai albi: Aristotel, Hegel,

Vaihinger, Socrate, Xenofon, Confucius, Gautama Budha, Lao
zi, ….

- Opreşte-teee! Mi-ai făcut capul pătrat. L-ai uitat pe Kant.
- Ooo! Se pare că i s-a tot găsit nod în papură. Schiller a

afirmat deschis: „Îl folosesc pe Kant pentru a-l corecta pe Kant”,
la vremea când acesta se abătuse de la propria filozofie. „Natura
umană nu poate fi eternă divizată între raţiune şi pasiune iar
viaţa noastră ca o luptă permanentă între acestea.” Măi, te-ntreb:
ce-i fenomenologia? Asta pentru că-mi veni în gând.

- Păi, s-ar explica în felul următor: Omul l-a creat pe
Dumnezeu, apoi îşi imaginează că Dumnezeu l-a creat pe el. dar
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să le lăsăm pe acestea şi să revenim la Immanuel Kant, parcă
aici ne împotmoliserăm noi.

- Da măi, „Critica raţiunii pure”, „Critica raţiunii practice”
şi „Critica puterii de judecată”. Acestea sunt cele trei lucrări
fundamentale ce-l caracterizează, dar să le lăsăm deocamdată
pentru că mi s-a blocat mintea. Hai, mai bine, să discutăm despre
burse. Fato, îndeplinim condiţiile, mâine mergem la secretariat
să ne facem formele. După ce ne primim banii, îmi calc pe inimă
şi te tratez cu o prăjitură. Ce spui, îl luăm şi pe Kant?

- Şi pe el dar şi pe filozoful drag lui Eminescu: Shopenhauer,
care a săpat urme adânci în inima poetului.

- Aş zice, să ne prefacem că nu l-am observat, altfel ne strică
petrecerea cu o prelegere de câteva ore.

Melania închise caietul dar şi ochii.
- Ce faci, dragă, o admonestă Janetta, eşti tot cu gândul la

somn? Fii sigură că „Părăluţă” nu te întreabă mâine câte ore ai
dormit, ci cum s-a făcut remarcat Nietzche cu teoriile sale…
zice el: „Religiile au dăruit mângâiere suferinzilor, curaj celor
oprimaţi şi deznădăjduiţi, un toiag şi un reazem celor care se
poticneau, iar pe cei tulburaţi sufleteşte sau sălbăticiţi, i-a
ademenit departe de societate în mânăstiri, în case de tratament
psihic.” În felul acesta s-a lucrat la ruinarea rasei europene.
Văzând ce s-a realizat, o fiinţă cu puteri divine li s-ar adresa:
„O, neghiobilor, neghiobi îngâmfaţi şi miloşi, ce aţi făcut aici?
În ce chip mi-aţi pocit şi cârpăcit cea mai frumoasă marmură!
Cum de-aţi îndrăznit voi s-o faceţi?”

- Când pătrund în gândirea sa, simt cum mi se face pielea ca
de găină. Am convingerea că nenea acesta optează pentru o
educaţie spartană, unde cei nefolositorii societăţii n-ar trebui să
trăiască, pentru că, spune el, „raselor harnice le vine greu să
îndure trândăvia”. Dar ştii ce? Hai să facem pauză şi să discutăm
şi despre lucruri mai vesele.

- Da, mă, ai dreptate, cel mai plăcut moment, ar fi să
discutăm despre Miturile lui Platon, ce spui?

- Au!, lasă-mă, arunci caietele pe fereastră. Ceva mai
atrăgător nu găsişi?

Janetta începu să râdă, privi la Melania şi o văzu ridicând o
carte de pe măsuţă. Citi şi se opri asupra unei pagini. O văzu
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apoi zâmbind.
- Ei, ce-ai găsit interesant? O întrebă.
În loc să-i răspundă, citi:
Baba-n sat face minuni,
Că descântă cu cărbuni,
Doi cărbuni şi trei minciuni.
- Ei, bravo! Aşa da; tu ai compus?
- Hă! M-aş bucura să am eu asemenea pricepere. Arghezi,

dragă…
Au făcut o pauză de o oră şi s-au apucat iar de studiu. După

alte câteva ore, Janetta decretă:
- Pauză! Peste puţină vreme, mergem la masă.
Melania simţi nevoia să caşte cu ochii-nchişi.
- Cum se prezintă vremea afară că mă copleşeşte somnul.
- Curaj, fato, ridică-te din pat şi fă paşi prin cameră. Ce-i cu

trândăveala asta?
Afara începuse să ningă, oameni zgribuliţi, cu gulerele

săltate, mergeau grăbiţi şi tăcuţi.
- Ne pregătim de plecare? Până la ora mesei avem timp şi

de-o raită pe bulevard.
Melania avusese în gând să renunţe la masă dar socoti, mai

apoi, că puţină plimbare, chiar i-ar fi stimulent – şi de masă dar
şi de învăţătură, aşa că se hotărî.

- Gata, dragă, nu-mi este foame dar te însoţesc!
Într-un sfert de ceas erau gata. Pe coridor, mişcare, voci şi

uşi trântite. Se înteţise ninsoarea dar vântul nu se făcea simţit.
Zi splendidă care scosese de prin case mulţime de oameni de
toate vârstele. 

S-au alăturat celor care au dat iama prin cofetării şi librării,
dornici să cunoască noutăţile.

- Cea-i zice de o prăjitură? Propuse Janetta. Fac eu cinste.
- Stai locului, fato, prăjituri înainte de masă?
- Şi? Ce-i cu asta? Bărbaţii nu se tratează cu băuturi dulci

înainte de a se înfrupta?
Melania o ascultă apoi argumentă:
Ăştia de-au luat cu asalt bodegile, nu au mâine grija

examenelor. Prăjiturile or să fie la fel de gustoase şi altă dată.
Îşi privi apoi ceasul. Gata! Decretă, ne-am recreat destul,
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mergem către cantină, apoi drept în pat săi studiem pe Pitagora,
Paolo Deza, Socrate, Goethe şi toţi confraţii lor.

- Bine, dragă, am băgat la cap, să grăbim pasul altfel servim
cina cu seria a doua…

După servitul mesei, au mai dat o raită pe marile bulevarde,
apoi şi-au îndreptat paşii către cămin. Vremea da semne că nu
peste multe ore va deveni haină. Fulgii de nea se îndesiseră iar
vântul se înteţi transformând zăpada în vârtejuri.

- Întinde pasul, fată, altfel ne cuprinde somnul!
În cameră era cald şi bine. Se făcură comode, se lungiră pe

pat şi se concentrară pe subiecte. Ore bune nici nu s-au simţit
că ar fi în cameră. 

Şi au ţinut-o tot aşa până la vacanţa de iarnă. S-au despărţit
după ce s-au îmbrăţişat cu deosebită dragoste.

- Pa! Ne revedem după două săptămâni.
- Pleci în vreo excursie pe timpul iernii?
- Nu, dar tu?
- Aşişderea. Nu am bani de aruncat pe fereastră!
După două zile primi o telegramă. Era expediată de Traian.

„Îţi trimit bani şi un pachet la familia Voinescu.”
Era anunţată că fratele îi trimite bani conform promisiunii.

Nu se poate spune că nu s-a bucurat – atât de tare, încât a înecat-
o plânsul. După suma de bani, a doua zi, a sosit şi pachetul. A
găsit în el o pereche de ghete, un pulover şi… un ceas de mână.
Era atât de bucuroasă încât a vărsat lacrimi. Ştia că acestea erau
cadoul lui de Anul Nou.

Toată perioada vacanţei a studiat şi când se plictisea de
studiu, citea romane. Romane de beletristică, pentru a-şi forma
convingeri de viaţă. Ştia că şi Janetta tot cu aşa ceva îşi consuma
timpul. Se oprea uneori din citit şi se gândea la colegă. Mare
noroc pe capul ei să aibă lângă ea o asemenea prietenă. Multe
dintre colege legaseră prietenii cu colegi sau tineri de la alte
facultăţi. Ele două nici nu visau la aşa ceva. Întâi că aceasta ar
fi însemnat risipă de timp, în al doilea rând că doreau să se
păstreze pe linia de plutire. Aveau nevoie, nevoie ca de aer de
alocaţia bănească cuvenită pentru studii şi nu se puteau juca ele
cu aşa ceva.

Pe timpul vacanţei, era prea obosită să încerce să mai lucreze
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undeva. S-a odihnit şi şi-a refăcut forţele pentru bătălia ce va
urma. Doar de două ori s-a încumetat să iasă în oraş însoţită de
Iustin şi tot la părinţii lui a servit masa de câteva ori.

- Te invit să vizionăm împreună un film. Te rog să fii de
acord.

- Ce film rulează? Se interesă ea, plăcut surprinsă.
- Marile manevre, dădu el răspuns. Toţi cei ce l-au vizionat

spun că este un film grozav.
- Ai idee ce actori joacă?
- Da, unul dintre ei este Gerard Philipe.
- De acord, răspunse ea cât se poate de bucuroasă. Îl

vizionăm astăzi sau mâine?
- Când doreşti. Bine-ar fi astăzi, pentru că mâine rulează altul

tot atât de frumos: „Mânăstirea din Parma”.
Cu o zi înainte de plecarea la facultate, Melania trecu pe la

familia Voinescu să-şi ia rămas bun şi din nou fu reţinută la
masă. Mai mult, avu parte şi de o pungă voluminoasă plină cu
tot felul de bunătăţi. Le mulţumi şi-i îmbrăţişă cu multă căldură,
acelaşi lucru îl făcu şi cu personalul din cămin. Bucuroase se
dovediră fetele şi când se reîntâlniră în cămăruţa lor şi nu mai
prididiră să-şi reamintească de tot felul de mărunţişuri, apoi se
apucară să despacheteze şi să pună la fereastră bunătăţile din
pungi. În punga ei, Melania găsi un plic strecurat printre
bunătăţi. Curioasă, îl desfăcu şi văzând ce era în el, rămase
perplexă, cu ochii holbaţi.

- Ce-i dragă? O întrebă colega văzând-o uluită de parcă în
plicul acela i se pusese o dihanie.

În locul răspunsului, îi înmână plicul. Îl desfăcu Janetta, apoi
se pronunţă:

- Bani, fată, pentru ce te miri astfel?
- Câţi sunt?
Prietena îi numără apoi se pronunţă:
- Cinci sute, dragă, după cum vezi, o sumă frumuşică. Cine

ţi i-a dat?
Parcă lipsită de putere, Melania se aşeză pe marginea patului,

apoi vorbi:
- Povestea-i lungă iar pe tine n-o să te intereseze.
- Ba mă interesează câtă vreme nu-i un secret sau… vreo
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pungăşie.
- Au! Zise Melania şi se încruntă. Dă-ţi peste gură că nu

poate fi vorba de aşa ceva.
Şi-i povesti cum a cunoscut familia Voinescu şi prietenia 

ce-i leagă. Apoi pierdută cu firea.
- Ce mă fac acum, cum să procedez?
- Simplu, simplu de tot. Cumperi cu plic şi aşterni pe hârtie

cele mai calde mulţumiri şi gata! Aşa este şi frumos şi civilizat.
Socoti înţelept sfatul prietenei dar, gândindu-se mai adânc,

se întăciună la figură. 
- Acum ce mai este? O întrebă colega.
- Dacă plicul acela cu bani nu l-a pus acolo doamna ci Iustin,

fără ştirea părinţilor?
Se gândi Janetta un timp, îşi ţugui buzele, apoi zise:
- Nu cred în ce spui. Băiatul acela nu mai este un copil. Dacă

banii erau ai lui, ţi i-ar fi dat direct, poate te şi săruta pe când
aşa… Oricum, în scrisoarea de mulţumire nu aminti nimic
despre bani; spune-le că tot ce ţi-au dăruit a fost pentru tine o
mare surpriză pentru care le mulţumeşti din toata inima. Ce zici,
e bine aşa?

- Mă mai întrebi? M-ai sfătuit cât se poate de bine şi-ţi voi
urma sfatul.

- Atunci să ronţăim câte ceva din ce ne-au pus ai noştri prin
pungile astea!

Abia în vacanţa de Paşti a auzit Melania de nenorocirea ce
dăduse peste familia Vârbănescu, iar lumea discuta că scandalul
se dezlănţuise din cauza unei comori dar pe fată povestea aceasta
n-o interesa câtuşi de puţin. O poveste asupra căreia n-are rost
să cugeţi: „Gura lumii”, de vreme ce nimeni nu ştia precis cum
s-au petrecut faptele.

Jandarmului, Vârbănescu i-a declarat că între ei doi era o
duşmănie mai veche, ceva de ordin sentimental. A fost pus în
cătuşe şi judecat numai pentru crimă nu şi pentru ascunderea
aurului. 

Dar ce-a fost cu aurul, ce s-a întâmplat după aceea?
Doi copii s-au dus în curtea lui Vârbănescu la câteva zile

după stingerea incendiului, poate din curiozitate, poate să fure
ceva. Scurmând ei prin cenuşă, au dat peste oala cu aur, înnegrită
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de cenuşă dar întreagă. S-au mirat ei de monedele din ea dar
habar n-aveau de valoarea lor. A luat fiecare câte un ban să se
joace cu el. Seara, acasă, fiecare l-a arătat părinţilor, mândrii de
norocul ce dăduse peste ei. Unul dintre părinţi se numea Gâdea,
celălalt Dulgheru. Acesta din urmă ghici că banul este din aur
şi-l descusu pe fecior în fel şi chip. După lăsarea întunericului,
luă un sac în subsuoară şi ajutat de o lanternă, merse să scurme
în cenuşă. Ghici locul şi acolo găsi şi oala. O puse în sac şi cu
fereală, o duse acasă. Ajutat şi de nevastă, o ascunse în podul
casei, fericiţi într-un fel de norocul ce le-a picat din cer.

Şi odată cu comoara, li s-a topit şi liniştea, pentru că pe timp
de noapte, tresăreau la orice zgomot, speriaţi că cineva-i
jefuieşte. Proptea scara de perete şi fuga în pod să se convingă
de nu-l lasă calic un răufăcător. De spaimă, se simţea scăldat de
transpiraţie, mai mult, tremura ca apucat de figuri.

Şi a trăit coşmarul acesta iarna-ntreagă şi nu era zi să nu se
urce-n pod să-şi pipăie aurul. Şi de-ar fi fost vorba numai de
aceasta. Făcea planuri peste planuri cum să-i cheltuiască fără a
atrage asupra sa vreo bănuială.

De partea cealaltă, lucrurile s-au petrecut altfel. Gâdea le
avea cu băutura. Când i-a arătat copilul banul, el era beat – criţă,
nici că şi-a dat seama de valoarea lui. A crezut că este din aramă
şi nu i-a acordat vreo importanţă. Nici nevasta nu s-a dovedit
mai altfel de cum era bărbatu-său, de vreme ce nici ea nu văzuse
vreodată cum arată aurul.

Copilul a continuat să se joace cu banul până ce zvonul s-a
răspândit prin sat şi aşa a aflat jandarmul. I l-a confiscat
copilului pe dată iar Gâdea, tatăl, a fost luat la întrebări. 

De la prima cercetare, jandarmul şi-a dat seama că beţivanul
acesta habar nu are de valoarea banului, aşa că ancheta a căzut
pe capul lui Dulgheru. N-a recunoscut nimic dar jandarmul nu
s-a lăsat înşelat. L-a chemat pe copil şi încruntat la figură, a
plesnit cât a putut de tare carâmbul cizmei cu bastonul de
cauciuc.

- Mă, crucea mă-ti, dacă nu spui ce-ai făcut cu banul acela,
te papă dracii! Mă, tu auzi ce spun eu?

Tremurând din toate încheieturile, şi ţipând, copilul, s-a
ascuns după birou.
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- Măi băiete, dacă-mi spui curat cum s-au petrecut treaba, nu
te ating cu un deget. Te altoiesc dacă mă minţi.

Nemaiavând scăpare, bietul copil i-a povestit totul, cu joaca
şi cu oala plină cu bani. Jandarmului i-a fost suficient ce a aflat
aşa că i-a dat drumul copilului, l-a oprit pe tată-său. L-a privit
crunt apoi i s-a adresat aşa. 

- Dulgherule, îţi trec cu vederea faptul că n-ar predat de bună
voie aurul. O să scriu în procesul verbal că l-ai predat acum, fără
să te silească cineva. Ai găsit o comoară? Norocul tău, ai fi avut
câştig dacă o predai. Îmi aduci aurul şi scapi nevătămat. Mă, tu
chiar nu pricepi că amărâta asta de comoară este blestemată?
Făcuşi, mă, socoteala câţi s-au făcut pulbere din cauza aurului
ăsta? Spune-mi unde l-ai ascuns şi nu am nimic cu tine. Dacă te
încăpăţânezi, ai timp să afli ce-ţi fac: ud funia şi te bat cu ea
până se zvântă. Tu alegi. Unde ai ascuns aurul?

- N-am aur, ce să declar?
Ajutorul îi puse în mână crâmpeiul de funie. Acesta şuieră

strident şi lovi cu putere.
- Mama ta de nemernic!, ţi-ai găsit să te joci cu mine?

Puşcăria te mănâncă! Acolo îţi putrezesc oasele! Unde-i aurul?
- N-am aur, omoară-mă, n-am niciun… 
N-a apucat să-şi ducă vorba până la capăt. Alte două lovituri

puternice urmară, sfâşiindu-i cămaşa care, apoi, se roşi de sânge.
- Aurul, mă, vreau aurul…
- N-am aur, şefule, ascultă-mă…
Nici vorbă să asculte. Şeful se îndârji atât de tare încât lovea,

cu picioarele desfăcute, cu ochii măriţi mai să-i sară din orbite.
După o altă repriză de lovituri, omul căzu lat.

- Lasă-l şefule, să-şi revină că a leşinat!
L-a prins de-o mână şi l-a târât într-un colţ, întocmai ca pe

un sac cu cartofi.
Când şi-a revenit, a deschis ochii larg şi a privit năuc în jur.

Nu pricepea ce se întâmplă. Durerea provocată de rănile de pe
spate l-au adus la realitate. Jandarmul şedea pe scaunul său
privindu-l crunt, în picioare, ajutorul său. Abia atunci realiză ce
i se întâmplase.

- E bine, mă, aşa? Îl întrebă. Aduci aurul sau începem altă
repriză? 
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Abia acum realiză că de la aur i se trage totul. Povesti cu lux
de amănunte cum s-au petrecut lucrurile. Convins că şeful
postului nu este dispus să-şi piardă timpul în parlamentări, vorbi:

- Şefule, eu nu mă simt vinovat cu nimic. N-am furat de la
nimeni o para.

- Ai furat Statul, mă! Aurul nu-l moşteniseşi de la bâtă-tu;
nici de la amărâtul ala de i-a ars casa. Nu era mai cinstit să spui
de la început? Ţi-o fi învăţătură de minte. Unde ai dosit aurul?

- În podul casei; n-am înstrăinat din el un ban.
Abia s-a putut ridica.
- Dezleagă-i mâinile! Îi ceru ajutorului său iar acesta se

conformă pe dată.
Porniră către gospodăria lui. Cu voce răstită îi ceru femeii:
- Adu scara!
Biata de ea se execută ca un automat văzând ce a îndurat

bărbatul său. Şi-a dat seama că acesta spusese tot.
- În pod unde se află dosită oala?
- După coşul casei acoperită cu o ladă.
S-a urcat s-o caute şeful, ajutorul a rămas cu arma încărcată

să-i păzească pe cei doi. Când jandarmii au plecat luând cu ei
comoara, nevasta s-a pus pe jelit, bărbatul s-a lungit pe pat, pe
burtă.

Melania a auzit de întâmplare abia în vacanţa mare. Şi-a
făcut cruce auzind povestea comorii despre care ea n-a ştiut
nimic. Şi-a făcut cruce ascultând cele ce s-au tot discutat prin
sat cum că în jurul lor o comoară le tot da târcoale. Neavând
însă probe, oamenii locului au sfârşit prin a gândi că toate câte
se discutau, vor cădea în cele din urmă în legendă. Abia după
confiscarea aurului, oamenii s-au convins că totul a fost mai
mult decât o banalitate. Dar, la urma urmei, toată tevatura asta
nu prezenta pentru ea nici un interes. Împreună cu Janetta
continuau să se pregătească temeinic astfel că după primul an
de studiu se putea considera răsfăţatele profesorilor. 

În ce-l privea pe Traian, la fel ca şi sora, făcea faţă nevoilor
cu destulă uşurinţă pentru că se călise în multele necazuri de
care tot avusese parte. Îşi drămuia solda cu mare grijă să poată
ajuta şi pe sora lui, convins că după absolvire, totul va fi dat
uitării. Nu-şi făcuse plan să se căsătorească, altele erau
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priorităţile sale: pregătirea temeinică profesională şi grija sporită
pentru sora sa , să depăşească pe cât posibil, greutăţile
momentului.

Şi se mai scurseră doi ani – rodnici -, s-ar spune, iar Traian
fu selectat să urmeze cursurile Academiei militare. Cururile se
ţineau în Bucureşti, sediul Academiei. Bucuros el dar nici pe
departe cât era Melania, ştiind că pentru doi ani, îl are aproape
pe fratele său. Şi nici despre el nu se poate spune că era mai
puţin bucuros. Prima lui grijă fu să le invite pe fete la un local
select, unde mai potrivit decât la Casa Centrală a Armatei? A
fost o întâlnire de vis şi, dacă la început Janetta a pozat în fata
sfioasă, curând s-a acomodat şi şi-a recăpătat voioşia
dintotdeauna. 

Anturajul cu tânărul ofiţer nu le-a dăunat fetelor, în ce
priveşte învăţătura, pentru că întâlnirile erau ocazionale, fiecare
dintre ei preocupat de studii şi asta s-a petrecut până la final. 

⃰

Examenul de licenţă s-a dovedit floare la ureche pe lângă cel
de diplomă. Oricât s-au pregătit fetele, emoţiile n-au putut fi
evitate. Erau atât de preocupate încât nici poftă de mâncare nu
mai aveau.

- Dacă petrecem timpul în felul acesta, simt că înnebunesc!
Se tot văita Janetta! 

- Taci! O corectă Melania, eu am înnebunit deja, nu mai pune
şi tu paie peste foc! Citesc şi pare totul în zadar; nu mai pot
asimila nimic; capul meu se aseamănă cu un geamantan în care
înghesui de-a valma tot felul de lucruri şi când ai nevoie de ceva,
nu ştii în ce buzunar al geamantanului le-ai înghesuit. 

- Ai dreptate în ce spui. De acelaşi simţământ sufăr şi eu. Fie
învăţăm anapoda, fie ce citim nu mai încap în tărtăcuţa asta
numită cap, prea mică pentru cât dorim noi să încapă. Este
nevoie de o pauză pentru ca totul să se sedimenteze în straturi.
În ziua de dinaintea examenului nu mai deschidem un caiet.

- Ai tu dreptate, multă dreptate, numai că ziua aceea de cate
tocmai vorbişi este mâine. Dragă prietenă, suntem atât de rătutite
încât am pierdut şi noţiunea timpului.
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Zicând aceasta, se rezemă de pernă şi închise ochii.
- Hei, tu, ce faci? Ai adormit deja?
- Da, chiar visez, vreau să uit – pentru moment - , de examen,

visez la ceva foarte plăcut.
- Ce anume? Spune răspicat, poate mă molipsesc şi eu.
Melania o ascultă, apoi începu să râdă.
- De ce râzi, dragă, spune-mi, să râdem împreună, barem.
- Visez la ceva plăcut: o plăcintă cu brânză şi suc de

portocale. Ce spui: nu-ţi vine apă in gură?
Janetta puse un semn între filele caietului, apoi îl aşeză pe

masă.
- Ce faci, dragă, fato? O întrebă Melania.
- Caut o farfurie să-ţi servesc bucata de plăcintă. 
- Căutare zadarnică, drăguţo. În ziua de azi nu se mai petrec

minuni!
Răscoleşte prin geamantan poate mai găseşti ceva.
Asta făcu şi Janetta. După nici un minut, rosti satisfăcută: -

Gata, fato, minunea s-a săvârşit; n-am găsit eu prin geamantan
plăcintă, nici măcar o tartă, dar un covrig cu susan îl înlocuieşte
cu folos.

Zicând aşa, rupse covrigul pe din două şi-i întinse prietenei
o bucată. 

- Gata, mi-a trecut pofta de brânzoaică; mâncarea multă nu
este folositoare, te predispune la somn ori noi numai de aşa ceva
n-avem nevoie!

Primi jumătatea de covrig apoi privi ceasul. Zise: - Mai avem
puţin timp şi se face miezul nopţii. Mâine punem cărţile şi
caietele în geamantan. 

Se aşternu liniştea. Amândouă îşi afundaseră privirea în
caiete. Au citit până li s-a împăienjenit privirea şi somnul le-a
biruit.

- Gata! Pauză de odihnă! Decretă Melania. Mâine după
amiază mergem la cinema; am aflat de la colegi că rulează filmul
„Cocoşatul”; joacă Jean Marais; după amiază, spectacol de circ.
Ce spui? Tu plăteşti biletele pentru film, eu pe cele de la circ.
Clar, fato?

Se gândi Janetta preţ de câteva secunde apoi se pronunţă:
- Biletele pentru spectacolul de circ sunt mai scumpe aşa
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că…
- N-are a face, fac eu cinste! Deocamdată, noapte bună!
A doua zi au urmat întocmai programul stabilit de cu seara.

N-au mai deschis un caiet.
În ziua examenului s-au simţit bine, nici emoţiile n-au mai

fost atât de puternice ca cele din ajun. Simţeau că stăpânesc
materia. Când au citit subiectul notat pe tablă, s-au simţit
cuprinse de emoţii. S-au privit şi s-au roşit în obraji. Nu de
teamă, ci de puternică fericire. Ştiau de-acum, că examenul este
câştigat. Le-a trebuit ceva timp până să aştearnă pe coli ce ştiau.
Când s-au apucat de scris, peniţa mergea ca unsă. Amândouă s-
au bucurat de nota maximă. S-au îmbrăţişat, lăcrimând, ştiind
că au repurtat o victorie uriaşă. La examenul oral s-au bucurat
de acelaşi succes.

Când au mers să vadă listele afişate, le aştepta acolo Traian.
Văzându-le, le-a cuprins cu braţele şi, plângând, abia putu
articula vorbele:

- Gata, surioară, începând de astăzi, chinurile tale s-au sfârşit!
Sunt atât de fericit cum n-am mai fost niciodată! Pentru a
desăvârşi bucuria, sunteţi invitatele mele la local; trebuie să mai
şi petrecem!

Şi au pornit în grup spre Casa Centrală a Armatei. Examenul
de diplomă de la Institutul Farmaceutic îl susţinea săptămâna
viitoare.

_______X______

Repartizarea la locurile de muncă s-a făcut exact după
dorinţa lor: Melania la Giurgiu, Janetta la Bucureşti. Întâlnirea
fraţilor avea loc săptămânal, la Bucureşti. Se întâlneau toţi trei
iar Traian, nu mai ştia cum să le răsfeţe pe fete. La Giurgiu,
Melania reuşise să închirieze o cameră, împreună cu o colegă,
necăsătorită ca şi ea; cu mâncarea se descurcau bine, mâncau
puţin, dar hrana nu era pentru ele o problemă.

- Ce avem astăzi la cazan, draga mea?
- Bunătăţi, dragă!
- Adică?
- Iaurt şi lipie, mâncarea săracului…
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- Perfect! Nu sunt motive să ne plângem.
Se scursese ceva timp de la angajare dar niciuna nu era

preocupată de vreo relaţie sentimentală. Asta, însă, până-ntr-o
zi când colega dădu vestea:

- Dragă Melania, în astă seară mă distrez la film.
Mirată, Melania o întrebă:
- Înainte să te întreb cum se numeşte filmul şi cine sunt

actorii, cu cine-ţi petreci timpul?
Poză în tânăra uimită pentru că, până în acel moment, colega

nu suflase o vorbă despre relaţia ei. O lămuri, totuşi:
- Îţi aminteşti că într-o seară, când şedeam la taifas, ţi-am

povestit de un ofiţer, marinar, care cumpărase nişte
medicamente?

- Da, îmi amintesc, ai vorbit despre el ca de o întâmplare
oarecare. Cumva el ţi-a plătit biletul? Haide, Ioana, povesteşte-
mi!

Începu să râdă, cât se poate de amuzată. Nu numai ea râse,
ci şi colega.

- Mai acum câteva zile, întâmplător, ne-am întâlnit pe stradă.
L-am remarcat eu pentru că era îmbrăcat în uniformă iar eu îl
admiram de la distanţă. Mi-a mulţumit pentru medicamente apoi
ne-am întins la vorbă câteva minute. Jovial, tipul, n-am ce spune,
în rest, nici cel mai nevinovat semnal. Astăzi, am mers la
alimentara din colţ să-mi cumpăr câte ceva. Am dat de el – nas
în nas - , cum se spune. Fără nicio altă introducere, m-a invitat
la film. M-a vrăjit rapid astfel că i-am onorat invitaţia, dându-
mi acceptul. 

- Eşti nostimă, Ioana, o felicită Melania, cu mare încântare.
Sincer, mă bucur pentru tine. Este… însurat, barem?

Râdea că crape, socotind că vorbele ei nu putea fi decât o
glumă, numai că „gluma” prinse. Schimbată la faţă, Ioana o privi
îndelung, făcu ochii mari şi-i zise:

- Cu mulţi ani în urmă, eram puştoaică pe atunci, o verişoară
de-a mea, domnişoară în toată regula, povestea că, în urma unei
prietenii cu un tânăr marinar, acesta i-a promis că o iubeşte atât
de tare încât ar dori să se însoare cu ea. Bunicul meu, fiind de
faţă şi auzind-o ce povesteşte, i-a atras atenţia: „Fată, dragă, i-a
zis, se discută, cum că, marinarii aceştia, tot umblând de acolo,
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până dincolo, îşi fac rost de mai multe neveste.” Eu nu susţin că
ce spunea bunicul ar fi o regulă, ofiţerii sunt „călători” mai tot
timpul şi, l-aş lua ca exemplu pe fratele tău, dar nu este acesta
un motiv serios de ofiţeri. Bărbaţi nestatornici, aventurişti, nu-i
afli doar în tagma ofiţerilor, a marinarilor, mai ales, dar
întâmplarea a făcut ca ofiţerul acela să fie chiar aşa cum l-a
bănuit bunicul. Nenea acela era însurat cu acte-n regulă, mai
mult, era şi tatăl unui copil. Ce-mi spuseşi tu – ce m-ai întrebat,
de fapt, m-a pus pe gânduri şi mi-a trezit unele bănuieli. În fine,
voi fi pe cât se poate de atentă, n-aş vrea să ajung pe gura
târgului.

- Ţi-a spus cum se numeşte filmul? Şi nu lua în tragic toate
câte le discutarăm.

- Filmul se numeşte „Cleopatra”, joacă Richard Burton,
Elizabeth Taylor, Orson Welles.

- Actori de calibru, ce mai! Mi-l povesteşti când vii acasă. 
- Bineînţeles, cu ocazia asta îl testez şi pe…
Nu-i pronunţă numele, ridică braţul şi îmboldi cerul cu

degetul arătător.
Ioana a ajuns acasă destul de târziu. O întrebă Melania:
- Fată, dar ţie foame nu-ţi este?
- Nu, dădu răspuns răspicat Ioana. Am mâncat cât pentru

două zile!
- Ce vorbeşti, dragă? Mă bucur pentru tine! Povesteşte-mi.

Ce impresie ţi-a făcut tipul?
Ioana începu să râdă şi-i răspunse cu sinceritate:
- Se pare că nu este unul dintre tipii de care am mai discutat.

Mi-a lăsat impresia că ar fi un bărbat plin de rafinament, cât se
poate de manierat şi… spiritual. Sper să nu fie bărbatul cu două
feţe; ar fi păcat; mare păcat!

Melania se gândi câteva clipe apoi începu să râdă.
- Ei, ce te-a apucat? O întrebă Ioana; am zis ceva care

stârneşte râsul?
- Nu, nu, dragă, voiam să te întreb ceva iar tu nu eşti obligată

să răspunzi dacă nu-ţi face plăcere. Tocmai voiam să te întreb
dacă te-a sărutat…

- Cee? Să mă sărute? Crezi că şi-ar fi permis aşa ceva? Apoi
după un timp. Dacă mă gândesc bine, chiar m-a sărutat; mâna,
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când ne-am despărţit la colţul străzii…
Amândouă începură să râdă, mai apoi Ioana o întrebă:
- Nu vrei să-l cunoşti? M-a întrebat ce fel de „fiară” eşti după

ce i-am explicat şi vorbit de tine.
Şi iar râse Melania, de data aceasta cu mare poftă.
- Îmi închipui cum m-ai descris de vreme ce m-a numit astfel.

Un lucru aş mai dori să ştiu, apoi închei seria interpelărilor: Nu
ţi-a muşcat mâna când ţi-a sărutat-o? 

Până să răspundă, Ioana îşi făcu cruce.
- Dragă, ai luat-o pe arătură! Cum de-ţi imaginezi aşa ceva?

Eu zic; mai întâi, cunoaşte-l, după aceea îmi spui ce impresie ţi-
a făcut. Apoi curioasă: - Tu ce planuri ai? Nu-ţi faci rost de un
flăcău? Meditezi, doar? La ce te gândeşti? La viaţa veşnică? Ştii,
doar că aşa ceva nu există. Urmezi a doua facultate? Foarte bine,
dă-i bătaie. Farmacia e bună. 

Melania şedea lungită de-a curmezişul patului, răspunse cu
dezinvoltură:

- Încă nu mă bântuie astfel de gânduri. Prietenia cu un bărbat
te sustrage de la lucruri mai importante ori eu mai am de realizat
încă multe altele. O să vină şi vremea aceea că n-am de gând să
rămân fată bătrână. O să am propria mea familie, o să am copii,
îmi doresc mulţi copii care să trăiască şi să crească fericiţi! Am
suferit eu din destul, chiar pentru mai multe generaţii; şi eu şi
fratele meu. Dumnezeu în marea lui dragoste ne-a dat puterea
să supravieţuim şi să ne realizăm.

Ioana o ascultă în tăcere, Melania închis ochii şi visă. N-o
mai întrerupse cu vreo întrebare, nici Melania pe ea. Au adormit
târziu, fiecare stăpânită de propriile sale gânduri.

Câteva zile mai târziu, Ioana îi propuse:
- Te invităm să ne fii parteneră la vizionarea filmului

„Ulysse”.
- Cine joacă?
- Kirk Douglas, Anthony Quinn, Silvana Manago…
- În situaţia aceasta, chiar merită vizionat, dar am de pus o

întrebare.
- Aşa, foarte bine, pune întrebarea…
- Ai zis aşa: „Te invităm…”. Ceea ce înseamnă că nu eşti

singurul ofertant. Cine este, oare, al doilea?
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Zicând aceasta, schiţă un început de zâmbet.
- Of, şi iar of! se irită Ioana, ai tu un fel de a despica firul în

patru! Ce te nedumereşte? Poftim, invitaţia a lansat-o Tiberiu;
aşa-l cheamă pe marinar. După cum observi, avem de-a face
numai cu împăraţi: fratele tău, Traian, proaspăta mea cunoştinţă,
Tiberius…

- Măi, o întrerupse Melania, pornită pe şicane, în buletin este
adăugat şi „s-ul” acela la nume? Este clar că naşul său este unul
de viţă nobilă. Tu, singură, l-ai pronunţat.

- Oof! Eşti cusurgie! Eu te-ntreb: mergi la cinema sau ba?
- Merg, dragă, merg, şi nu te mai răţoi într-atât! Măcar spune-

mi cum să mă îmbrac.
Se gândi Ioana câteva minute, dorind să fie cât mai caustică.

Fiind sfârşit de noiembrie, socoti potrivit să-i recomande:
- Îmbracă-te cât mai lejer. Având în vedere că după amiază,

către seară e cald ca-n mijlocul verii, o rochie de tul cu mânecă
scurtă şi sandale; şi nu uita să-ţi pui în buzunar câteva batiste
să-ţi ştergi fruntea de transpiraţie.

Auzind-o, Melania dădu slobod un râs de zile mari.
- Eşti de comă, fată, îi zise şi după ce-şi făcu programul de

râs, se pronunţă: - Merg, măi, anunţă-l pe iubitul tău că răspund
favorabil invitaţiei. Aţi stabilit şi-o zi anume?

- Da, am stabilit: mâine după program.
Melania se încruntă la figură şi luă atitudinea omului

nemulţumit.
- Ei?
- Şi cu mâncarea cum procedăm?
- Nu mai servim masa de seară că n-o fi vreo pagubă! Până

să zică Melania ceva, o asigură: - Tiberius a avut în vedere şi
aspectul acesta.

- Gata, am priceput. A cumpărat o pungă cu floricele din
porumb.

- N-ai ghicit, eşti prea departe de adevăr. Mergem, mai întâi,
la restaurant, la film, după…

- Gata, m-ai liniştit! În seara asta nu mâncăm nimic, să fim
în formă mâine seară.

- Eşti teribilă, te ţii de şotii! Să ştii că-i povestesc toată
discuţia noastră!
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Melania chiar o crezu, aşa că se încruntă şi o admonestă:
- Sper că nu ţi-ai pierdut minţile! Cum să-i povesteşti aşa

ceva? Eu am glumit, am zis toate acestea doar pentru a te
binedispune.

Ioana începu să râdă şi o linişti.
- Tot în glumă ţi-am zis şi eu. Cum îţi închipui că-i pot

povesti aşa ceva? Dar să încheiem discuţia pe această temă, ne-
am distrat suficient.

A doua zi, după orele de program, prietenele s-au prins la
braţ şi, fără grabă, au mers către locul de întâlnire. Unde în altă
parte decât la geamia din centru. Acolo le aştepta Tiberius, cum
îi plăcea Ioanei să-l apeleze. Melania avu o tresărire văzându-l,
pentru că bărbatul arăta superb în uniforma lui. Le întâmpină cu
zâmbetul pe buze, le adresă complimente măgulitoare apoi le
sărută, ceremonios mâinile. Încă de la început, Melania se
declară, în sinea ei, satisfăcută de întreaga lui înfăţişare dar, mai
ales, de vocabularul său. În gând, o felicită pe prietenă de
norocul ce i-a picat în prag, de a merge pe stradă la braţul unui
asemenea bărbat.

Au mers la restaurantul „Sullică”, aflat în plin centru, local
select în care nu se putea intra, seara mai ales, decât în ţinută
elegantă. Ştiind cum este regula, bărbatul le-a rugat pe fete să
aleagă masa, apoi ceremonios, le-a potrivit scaunele. Le-a aşezat
în faţă meniurile, încurajându-le să comande ce le pofteşte
inima, amândouă fiind invitatele sale.

- Şi ca băutură? Le-a mai întrebat Tiberiu.
- Nimic pentru noi, te rog să comanzi pentru tine, i-a cerut

Ioana.
Comanda fiind luată, s-au întins la vorbă. Dezinvolt, le-a

povestit o sumedenie de întâmplări din viaţa lui de marinar, din
a colegilor săi, unele destul de hazlii. 

- Tiberiu, de prin ce colţ de ţară ai ajuns la Giurgiu? L-a
întrebat Melania, eliberată de sfiiciunea începutului.

Bărbatul începu să râdă apoi îi povesti cu umor:
- N-am venit la Giurgiu de la cine ştie ce depărtare. M-am

născut şi am crescut tot într-un oraş – port dunărean: Brăila,
dragele mele.

- Cum se desfăşoară viaţa în oraşul tău? Dori Ioana să afle.
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- Tihnită, dragă, într-o veselie permanentă. O bună parte din
activitatea brăilenilor, se desfăşoară pe apa Dunării, meserie ce
aduce venituri îndestulătoare. Un cântec ne vorbeşte despre
aceasta. Ascultaţi:

„La noi la Brăila,
La tanti Elvira,
Uşor se câştigă lira”.
- Ei, bravo! L-ai compus tu sau face parte din folclorul local?
- Nu m-aş fi priceput eu oricât m-aş fi străduit. Ce v-am spus,

este doar un fragment; îl cântă şi copiii.
- Spune-ne, Elvira asta există cu adevărat? Ce meserie are?
Nu le-a răspuns, le-a privit, doar, numai că ele insistară.
- Cu ce se ocupă, dragă, Elvira asta?
- Nu cred că prezintă interes; mai ales pentru urechile voastre

delicate. Ştiţi ce? Fiecare oraş îşi are simbolurile sale. La
Giurgiu, îi aveţi pe Popa Dicu, Fiţa şi Titole. Brăila are alte
simboluri şi aşa peste tot.

Discuţia le-a fost întreruptă de ospătar.
- Comandam, doamnelor, domnule…
- Două pahare suc de portocale şi… două sute… rom.
- Vinee! Rosti ospătarul. Altceva?
- Grătar, domnule! Cu garnitură.
Băutură? Mai întrebă omul.
- Vin roşu, tămâioasă…
în curând, întregul local se umplu de clienţi, printre aceştia

ofiţeri de pe la alte arme. Se cunoştea între ei aşa că se salutau
cu respect. Printre aceştia şi câţiva colonei, garanţie pentru toţi
că nu vor fi încăierări. 

Într-un târziu, Tiberiu îşi privi ceasul şi se încruntă. Fetele
îşi dădură seama că trebuie să pună capăt petrecerii, mai aveau
puţin timp până la ora începerii filmului. Cum localul era situat
la o aruncătură de piatră de sala de cinematograf, au făcut rost
uşor de bilete aşa că s-au aşezat comod pe scaunele repartizate.

La final, s-au declarat satisfăcuţi de film, apoi au plecat în
grup către canal, unde se aflau ancorate vedetele fluviale.
Întreaga zonă răsuna de cântecele vesele de la staţiile date la
puterea maximă de pe nava comandant.

- Doamne, ce viaţă frumoasă duceţi voi, marinarii! Vorbi
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admirativ Ioana.
- Adevărat! Căzu de acord Melania.
Încântat de apreciere, Tiberiu le făcu invitaţia:
- Doriţi să vizitaţi una dintre vedete?
- Da, tresări veselă Ioana. Apoi grijulie: - Nu ne opreşte

nimeni?
- Cât timp sunteţi cu mine, nu, dădu asigurări Tiberiu.
Le prinse de braţ şi le ajută să urce pe pasarelă. Cât se poate

de sfioase, parcurseră podeţul de scândură ce lega puntea vasului
de chei. Abia când puseră picioarele pe punte se simţiră în
siguranţă. Puseră ele o mulţime de întrebări iar Tiberiu, gazdă
primitoare, le dădu explicaţiile cerute. Răsuflară uşurate când
simţiră podeaua tare sub picioare.

- Ce fiori m-au încercat când am simţit legănatul vasului! Se
destăinui Melania, îmbujorată în obraji. Îmi închipui ce se
întâmplă pe furtună.

- Nu se întâmplă nimic, încercă s-o liniştească Tiberiu. Vasele
acestea sunt construite să se comporte firesc chiar şi pe vreme
de furtuni puternice. Marinarii sunt obişnuiţi cu tangajul aşa că
nici nu-l iau în seamă.

Ioana ar fi vrut să afle ce-i acela „tangaj” dar se abţinu să
pună întrebarea socotind că este un termen tehnic şi nu i-ar folosi
la nimic de i s-ar explica.

Vremea fiind excelentă, mulţime de oameni, de toate
vârstele, ieşiseră la plimbare prin parcul „Alei”. Grădina
restaurant se afla neîncăpătoare pentru mulţimea de doritori la
o friptură şi un vin rece. Pentru o masă liberă se şedea la coadă;
ospătarii solicitaţi din toate părţile abia făceau faţă; sub ciuperca
din mijlocul parcului cânta fanfara regimentului cinci Vlaşca.
Şi nici măcar nu era sâmbătă sau duminică şi nici vreo
sărbătoare.

- Mă bucură grozav că am fost inspirată să prefer Giurgiul şi
nu alt oraş când s-au făcut repartizările! Declară Melania.

- Exact aceeaşi viaţă ai fi întâlnit-o şi la Brăila…
- La „Tanti Elvira”, îl completă Ioana.
- Mergem către Centru, propuse Tiberiu
- Dăm câteva ture pe „Farfurie” propuse şi Ioana.
- Şi pentru ca totul să fie perfect, dăm o raită prin cofetărie…
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Am poftă de o îngheţată.
- Bravo! Hotărâre înţeleaptă, o lăudă Tiberiu.
Şi toate s-au petrecut întocmai.
Prietenia aceasta în trei a durat un timp până-n ziua când

Tiberiu le făcu propunerea:
- Fetelor, aveţi ceva împotrivă dacă primim în anturajul

nostru pe un foarte bun prieten al meu?
Fetele se priviră între ele, mai întâi, întrebă Ioana.
- Prietenul acesta al tău este bărbat serios? Nu cumva să fie

unul, aşa, să nu mai ştim cum să ne descotorosim de el.
- Nu, mă, nici vorbă. Este băiat serios, vă garantez. Dar, mai

întâi, să-l cunoaşteţi.
- Ce meserie are? Se interesă Melania.
- Este inginer la Şantierul Naval. Este băiat de caracter

deosebit, vă asigur. Mă pun chezaş pentru el.
Şi din nou fetele se priviră între ele apoi căzură de acord.
- Bine, dragă, dacă tu-l prezinţi astfel, fie…
- Giurgiuvean, cumva? Dori Melania să ştie.
- Giurgiuvean, get-beget.
- Şi până la această dată nu şi-a făcut rost de o prietenă?
- Nu, şi ce te miri, tu nu eşti în aceeaşi situaţie? Adevărul, că

tipul este cât se poate de circumspect când e vorba de femei. Nu
este un aventurist şi nici nu-i timpul înclinat să amăgească vreo
fată. Dar, indiferent cum l-aş descrie eu, mai de folos ar fi să-l
cunoaşteţi. Nu leagă o prietenie cu oricine.

Ioana, însă, dori să ştie mai multe.
- Propunerea vine din partea ta sau a lui?
- Din partea lui, dragă. Noi, doi, mai ieşeam uneori la un

păhărel , numai că eu l-am cam neglijat în ultima vreme. Ne-a
văzut într-o seară pe toţi trei şi a înţeles despre ce-ar fi vorba.
Mi-a propus să vi-l prezint, asta a fost tot.

Ioana privi îndelung la Melania.
- Ai vreo reţinere? O întrebă.
- Nicidecum, îi răspunse, dar asta e valabil până la proba

contrarie.
S-au întâlnit toţi patru după două zile. Aranjase el ca aceasta

să se petreacă la un restaurant; restaurantul hotelului „Ţăranu”,
cunoscut de toată suflarea drept restaurantul „Preşul roşu”,
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botezat astfel din cauza unei mochete lungi, de culoare roşie,
care se întindea de la intrare până-n fund, la bar. Numele oficial
era restaurantul „Victoria”.

Fetele-l studiară pe furiş ca pe-o piesă rară şi nu-i aflară nici
un cusur. Arăta bărbat falnic, alură sportivă, elegant îmbrăcat,
cu voce puternică, de bariton, şi purtări alese. Privit de la
distanţă, aşa arăta.

Când fetele, însoţite de Tiberiu îşi făcură apariţia, bărbatul
se ridică în picioare, le privi zâmbind, le cuprinse mâinile şi,
sărutându-le, se recomandă:

- Urlici, domnişoarelor, Damian Urlici. 
Protocolul astfel încheiat, se grăbi să le invite să ocupe

scaunele preferate. Buna dispoziţie se făcu simţită încă de la
început.

- Vă propun să nu ne pierdem în convenienţe, de vreme ce-
o să fim cu toţii prieteni, le ceru Tiberiu. De acord toată lumea?

- Daa! Strigară toţi deodată.
Bunătăţile de pe masă se dovediră un adevărat deliciu, toţi

mâncară cu mare poftă. Nici de la băutură nu făcură ei rabat. Şi-
n timp ce bărbaţii dădură gata mai multe pahare, fetele abia
dacă-şi umeziră buzele. Consumară, în schimb, sucuri şi cafele.

S-au plimbat un timp prin port, au admirat fluctuaţia vaselor
pe Dunăre, apoi prin „Alei” şi „Farfurie”. Acasă, fetele au ajuns
târziu şi obosite. Până să se vâre în aşternut, Ioana o întrebă pe
Melania:

- Ce părere ţi-ai făcut despre Damian?
- A avut dreptate, Tiberiu. Este bărbat şic, pe deasupra,

sociabil.
- Crezi că poţi înnoda o prietenie cu el dacă se va dovedi

interesat?
Fără să piardă timp, fără să se încurce în explicaţii, Melania

îi răspunse:
- Nici vorbă, draga mea. Nu este vorba numai de el ci de

oricine altcineva. Perspectiva unei astfel de prietenii este atât de
îndepărtată, încât ar fi pierdere de timp pentru cineva să se
ataşeze de mine. Nu sunt nici pe departe o mofturoasă – cred că
ţi-am mai spus aceasta -, îmi cântăresc şansele, doar. Ce aşteptări
ar avea un bărbat de la mine? Niciuna. Un titlu şi-un salariu pe
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care-l găseşte oriunde, în altă parte. Am suferit prea mult în viaţă
s-o mai iau de la început. Vor mai trece ani până mă hotărăsc să
fac pasul acesta.

- Cum aşa? Ai reuşit să mă înspăimânţi gândind astfel. Ce ai
tu în vedere?

- Sărăcia, dragă Ioana, ori aceasta nu este suficient?
- Dar tu ai petrecut două facultăţi, este şi aceasta o avere…
Melania începu să râdă. Căuta argumente s-o convingă pe

prietenă de adevărul spuselor sale, zise:
- Şi-i ţine de foame unui bărbat, diplomele mele? Ştiu că nu-

i pot oferi unui bărbat nici bucuria unui aşternut al său; o cameră
cu chirie este bună doar cât să nu te plouă. Singurul meu gând
este, în timp, să-mi cumpăr o garsonieră. Abia în felul acesta pot
spune lumii că nu sunt o calică. M-a ajutat Dumnezeu să
depăşesc atâtea obstacole, sunt convinsă că-mi va fi alături şi de
data aceasta. Nu mai am părinţi dar nu sunt singură; îl am pe
fratele meu care-mi va sări în ajutor de va fi nevoie. Bietul de
el! fără sprijinul său n-aş fi urmat o facultate. Mereu a rupt din
solda lui să mă ajute pe mine.

- Că veni vorba, spune-mi Melania, ce perspective îl aşteaptă
pe fratele tău după ce-a trecut prin Academie? 

- Nu mă pricep să-ţi spun dar nici degeaba n-a absolvit
Academia!

Luptă din greu să pună capăt sărăciei şi sunt sigură că va
reuşi. Aştept veşti de la el – dacă s-ar putea, în fiecare zi.

Rămaseră tăcute un timp, fiecare gândindu-se la cine ştie ce.
În cele din urmă, vorbi Ioana:

- Greu de prevăzut ce ne rezervă viitorul. Când l-am cunoscut
pe Tiberiu n-am simţit nimic pentru el; era o cunoştinţă oarecare,
nimic mai mult. Cu trecerea timpului, totul s-a schimbat. Altfel
aştept clipa când îl voi întâlni, dar o hotărâre încă n-am luat.

O ascultă Melania cu interes apoi o întrebă:
- Ţi-a făcut propunere de căsătorie?
- Nu, deocamdată nu dar simt că o va face.
- Iar tu?
Medită Ioana câteva minute apoi începu să râdă.
- Încă nu ştiu cum ar fi mai potrivit să-i răspund pentru că

nici nu intenţionez să-l resping brutal. Pe de o parte mi l-aş dori
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de bărbat, pe de altă parte n-aş vrea să mă grăbesc… Ce-ai face
tu de-ai fi în locul meu?

Nici Melania nu se grăbi să-i dea un sfat pentru că nici
situaţiile lor nu erau identice. Ioana era fiică de ţăran dar părinţii
ei se aflau în viaţă. La nevoie, îi puteau sări în ajutor, pe câtă
vreme ea trăia singură, dintr-un salariu. Nici de bunăvoinţa
fratelui nu putea să profite la nesfârşit. Rămase un timp căzută
pe gânduri.

- Hei, fato, pe unde-ţi hoinăreşte mintea? Te-am întrebat
ceva.

- Adevărat, îi zise, iar sfatul pe care-l aştepţi de la mine, ar fi
cam aşa; avem vârsta potrivită pentru mariaj. Realizate
suntem… partenerii se află în căutare… Dacă partida ce ţi s-a
ivit te satisface, nu văd pentru ce motiv i-ai da cu piciorul? Să
presupunem că amâni treaba aceasta pentru anul următor. Ai
garanţia că vei mai întâlni un bărbat mai reuşit sau… tot aşa,
precum Tiberiu? Nu ţi-a făcut el o asemenea propunere dar poate
o va face. Tu să fii, oricum, pregătită. Făcu pauză apoi îi adresă
prietenei altă întrebare:

- Spune-mi, Ioana, până unde a mers prietenia voastră până
la acest moment?

La aşa întrebare, Ioana începu să râdă şi nu oricum.
- Eu vorbesc, tu te snopeşti de râs. Ce-ai găsit de râs în

întrebarea mea?
Ioana se explică tot aşa: râzând.
- M-ai întrebat până unde a mers prietenia noastră. Aşa-i?
- Corect, aşa te-am întrebat.
- Ei bine, eu îţi răspuns: până la poartă. Eu îi întind mână, el,

ceremonios, o sărută şi mă întreabă când ne mai vedem.
De data aceasta nu mai râdea numai Ioana, râdea şi Melania.
- Nebună mai eşti! Hai să schimbăm registrul. Discutăm

despre lucruri mai pământeşti. De cât timp n-ai mai primit veşti
de la fratele tău?

În locul răspunsului aşteptat, Melania alunecă spre glumă.
- Te interesează? Vrei să ştii? Ce-ai spune de te-aş face o

cumnată?
- Ce-aş zice? Păi… ce-ai zice şi tu dacă te-ai afla în locul

meu: „când vii la o cafea cumnată?” Adevărul este că ai un frate
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„şic”. Care fată nu s-ar îndrăgosti nebuneşte de el de i s-ar ivi
ocazia?

Şi-au mai tot discutat ele, multe şi de toate până ce somnul
le-a doborât.

A doua zi când a ajuns acasă, Melania trăi momente de
bucurie. Cutia poştală din poartă tocmai primise un plic
voluminos de la fratele său. Cu răsuflarea tăiată alergă în odaia
ei şi, tremurând de emoţie citi:

„Scumpa mea surioară, m-am grăbit cât am putut să-ţi
transmit vestea. Am fost avansat la gradul de căpitan – la
excepţional, vreau să zic; în plus, nu mai merg la vechea unitate,
ci am fost transferat la marina militară. Am fost încadrat pe o
navă deosebită, distrugătorul „Mărăşeşti”, pentru că şi pe nava
aceasta sunt nenumărate tunuri. Sunt foarte grăbit, alte amănunte
ţi le voi transmite prin viu grai când sosesc la Giurgiu pentru că
mă aflu în permisie pentru două săptămâni. Până atunci, te
pregăteşte de petrecere straşnică!

Te îmbrăţişez cu multă dragoste, al tău prea iubit frate,
Traian.”

Greu de descris bucuria de care fu cuprinsă Melania citind
rândurile de mai sus. Sărută scrisoarea apoi o mai lectură odată,
mulţumind Cerului pentru minunea săvârşită. Simţea nevoia să
iasă în stradă să-şi strige bucuria în gura mare. I se păru noaptea
cumplit de lungă, abia aştepta să se facă ziuă să le povestească
tuturor. Nici Ioanei nu-i putea striga bucuria pentru că aceasta
plecase la casa părinţilor săi.

- Dar ce s-a-ntâmplat, fato? O întrebă Ioana când apăru,
cărând după sine o mulţime de bagaje. Te văd grozav de
bucuroasă. Ai tras lozul cel mare sau ai fost premiată?

- Niciuna, nici cealaltă, dădu răspuns Melania.
- Atunci care-i motivul bucuriei tale pentru că te văd roind

din toate fibrele corpului?
Melania tăcu. În locul răspunsului aşteptat, scotoci în geantă,

apoi îi înmână scrisoarea îndemnând-o:
- Citeşte-o, discutăm după aceea.
Curioasă, Ioana citi, apoi transfigurată, întrebă:
- Că ai motive serioase să sari în sus de bucurie, ce să mai

discutăm. Nu rezultă din scrisoare când te va îmbrăţişa. Nici alte
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amănunte nu ţi-a transmis, dar eu cred că treaba asta se va
întâmpla cât de curând. Sincer îţi spun: împreună cu tine mă
bucur şi eu. Sfatul ce ţi-l dau este să te aprovizionezi cu un vin
bun! Apoi curioasă: - Şi cu dormitul cum procedăm? O să rog o
prietenă să mă ajute…

- Nici vorbă, îi zise Melania. Rezolvăm treaba altfel: rog
familia Voinescu să mă găzduiască un timp iar tu, fată scumpă,
dormi în braţe la frate-mio. E bine aşa?

Sigur că era o glumă, aşa că privea curioasă la Ioana să vadă
cum reacţionează. Aceasta făcu ochii mari, îşi coborî
sprâncenele, se făcu tuciurie la figură şi ripostă:

- Cred că ai luat-o peste câmpie! Asemenea sfaturi să nu le
dai nici măcar în glumă! Mă, să nu faci glume proaste lângă
fratele tău că dorm în parc pe o bancă. Aş crăpa de ruşine!

Melania o linişti de îndată:
- Potoleşte-te, dragă, cum îţi închipui că pot gândi astfel? A

fost din partea mea o glumă, nimic mai mult. O să se bucure de
odihnă dormind la hotel.

S-au scurs două zile de la primirea scrisorii şi Melania,
plângând, l-a îmbrăţişat pe Traian. A aşteptat-o acasă, la gazdă,
n-a mers la farmacie convins că ar fi acolo un deranj teribil. N-
a avut mult de aşteptat pentru că venise la Giurgiu cu trenul de
după amiază. Şi cu adevărat s-au îmbrăţişat cu multă dragoste,
Melania, fire slabă, n-a avut altceva mai bun de făcut decât să
verse lacrimi. Ioanei i-a sărutat mâna însoţind gestul cu vorbe
de spirit. Se cunoscuseră doar din fotografii. Şi-a desfăcut
geamantanul şi a scos la vedere câteva obiecte, cadouri pentru
amândouă: Melaniei, un aparat de fotografiat şi un parfum,
Ioanei, un stilou marca „Mont Blank” şi un clondir cu parfum
de aceeaşi calitate.

- Ei, şi-acum fetelor, bănuiesc eu că sunteţi doborâte de
foame, aşa că sunteţi invitatele mele la un local!

N-a protestat nimeni, n-ar fi fost elegant din partea lor. S-au
îmbrăcat cu ce aveau ele mai bun şi au pornit voiniceşte către
restaurantul hotelului „Ţăranu”, cel poreclit şi „Preşul Roşu”.

Bărbatul cu greu reuşea să facă faţă tirului de întrebări pe
care fetele i le adresau. Iar întâlnirea s-a prelungit atât de mult,
încât se apropia înserarea.
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- Măi, îi zise Melania, n-ar fi bine să treci pe la recepţie să-
ţi asiguri o cameră?

Traian se rezemă de spătarul scaunului şi râzând, le asigură:
- Mi-am rezervat un pat, m-am asigurat.
- Când, cum? Îl întrebară. Geamantanul se află la noi,

acasă…
- Telefonic mi-am asigurat camera. Geamantanul îl iau când

vă conduc acasă. Până la acea oră, vă întreb: V-aţi acomodat la
Giurgiu?

- Daa! Răspunseră ele. Ne-am acomodat mai repede de cum
ne-am aşteptat… Am găsit aici un colectiv minunat.

Le privi îndelung, începu să râdă.
- De ce râzi? Îl întrebă Melania.
- Măi, le zise, mă bucur că aţi găsit un colectiv minunat dar,

nişte bărbaţi tot aşa de minunaţi n-aţi întâlnit?
Se priviră între ele apoi izbucniră vesele:
- Nu ne duce tu grija! E suficient să vină unul după hapuri

şi, dând cu ochii de noi, se vindecă pe loc; miraculos.
- Cu ochii la noi, uită şi hapurile şi reţeta. 
- Ei, atunci totul este în regulă. Iar eu care credeam…
- Lasă-ne pe noi, n-o să fim în criză dacă ne propunem, ce

faci tu? Având în vedere că de la şcoală ai ajuns la Suceava, apoi
la Bucureşti, acum, iată, la Constanţa, cum mai poţi lega o
prietenie cu o fată?

Traian ascultă în linişte, sorbi ce mai avea în pahar, îşi trecu
şerveţelul peste buze, se explică în cele din urmă:

- Surioară, dragă, ai toate motivele să-ţi faci griji în ce mă
priveşte. Nici nu-ţi dai seama cât am fost de ocupat. Grija mea
cea mai mare a fost… şi mai este încă, să mă fac remarcat. Ştii
şi tu că nu am pe nimeni care să-mi poarte de grijă, aşa că am
luat totul pe cont propriu. În situaţia în care am fost, numai de
prietenia unei fete nu mi-a ars. Este timp şi pentru aceasta pentru
că nu ne bate războiul la uşă. Ce trebuia făcut, am făcut, 
de-acum înainte va fi timp şi pentru un anturaj şi, la drept
vorbind, nici părul nu mi-a încărunţit să mă consider bătrân. În
ce te priveşte pe tine, lasă-mă pe mine, ocupă-te de tine. Ce-a
fost mai greu, ai rezolvat, gândeşte-te la viitorul tău. Grijă, însă,
să te îndrăgosteşti de un bărbat care să te merite, iar sfatul acesta
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este valabil pentru voi, amândouă. Ar fi păcat, tare păcat ca după
atâta muncă şi privaţiuni să vă legaţi soarta de bărbaţi nedemni.
Voi fi cu ochii pe tine surioară, căci în afară de mine, nu ai pe
nimeni. Iar eu nu mă gândesc la un mariaj până nu te văd pe tine
asigurată. Îţi voi fi şi tată şi mamă… mai apoi frate. Nu m-aş
împăca defel cu gândul ca cineva să-mi ţină evidenţa cât m-a
costat grija asta pentru tine. Acestea fiind spuse, nu vom mai
reveni asupra lor iar tu, să-mi spui de fiecare dată de ce mai ai
nevoie.

- Câte zile rămâi în Giurgiu? Îl întrebă Melania.
- Două zile, surioară, după aceea vom păstra legătura prin

scrisori. Mai am de rezolvat o mulţime de treburi. Ştii? Voi avea
locuinţa în Constanţa dar flotila se află la Mangalia. Nu te speria,
voi face naveta, am cu ce; cu trenul; distanţa este scurtă, din ce
m-am informat, să tot fie vreo treizeci de kilometri pe calea
ferată. Acum să ne facem un program pentru mâine. Am văzut
un afiş mare cât un perete. Mare-mare; spectacol cu Tănase şi
fetele lui. Ce spuneţi?

- Am aflat şi noi, am fi interesate, că pe Tănase nu-l vedem
în fiecare săptămână. Dar, până seara – la ora spectacolului, tu
ce program îţi faci?

- Eu voi avea un program cât se poate de lejer: merg în vizită
la familia Voinescu. Până ieşiţi voi din program, am vreme să
văd un matineu. Nu ştiu ce filme rulează dar am cu ce-mi umple
timpul.

Melania o văzu pe colegă cum se tot frământă aşa că o
întrebă.

- Vrei să spui ceva?
- Da, răspunse aceasta. Eu nu vă pot însoţi.
- Cum adică?! Întrebă mirat Traian.
- Mâine mă întâlnesc cu Tiberiu, dar vom fi prezenţi la ora

spectacolului. 
Traian n-a zis nimic, a privit către soră, doar.
- Draga mea, i se adresă aceasta prietenei sale, sincer, eu şi

uitasem de programul tău. Nu-i nimic, bine că suntem împreună
la spectacol. Cu ocazia asta vor face cunoştinţă şi bărbaţii.

- Chiar aşa, Ioana, ai ceva împotrivă?
Aceasta începu să râdă.
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- Măi, mă gândeam că puţinul timp de care mai dispuneţi,
să-l petreceţi împreună. Aveţi atâtea să vă spuneţi…

- Oo! Dacă asta este grija ta, ţi-o faci în zadar. Nu avem de
spus vorbe de taină, puteţi fi liniştiţi dinspre partea aceasta. O
curiozitate îmi dă ghes să te întreb: ce meserie prestează tipul?
Prietenul tău.

Ioana se simţi în largul său aşa că răspunse cu destulă
mândrie:

- Ofiţer de marină dar nu mă întreba de grad că nu mă pricep.
- Ofiţer ai spus? Tresări Traian. Dar vestea ce-mi dai este cât

se poate de plăcută. Cum se numeşte tipul. N-am fost atent când
l-ai pronunţat.

- Tiberiu; nume de împărat; aşa-i că este grozav?
- Cu adevărat este grozav! Abia aştept să-l cunosc.
Când s-au întâlnit, cu adevărat s-au studiat reciproc iar

impresiile au fost cât se poate de bune de ambele părţi.
La spectacol s-au distrat minunat, a fost o reuşită cum numai

Tănase era în stare să asigure. Tiberiu făcu invitaţia:
- O cină şi un vin bun ar fi de preferat pe aşa vreme. Sunteţi

invitaţii mei!
Fetele nu ziseră nimic, se priviră, doar. Vorbi – în schimb –

Traian.
- Domnule, se cuvine ca invitaţia să fie din partea mea!
- Cum aşa?
Traian zâmbi apoi se justifică astfel:
- Eu, domnule, nu am garanţia că mai ajung curând prin

Giurgiu, în timp ce dumneata eşti „de-al casei”, cum s-ar zice.
Tiberiu începu să râdă şi îşi motivă invitaţia.
- Fiind „de-al casei”, mă consider gazdă, ori gazda nu-i

obligă pe musafiri să plătească!
Ceilalţi începură să râdă, Traian socoti întemeiată precizarea,

aşa că bătu în retragere.
- Ce mai pot zice? Mă supun voinţei voastre.
S-au îndreptat către restaurantul din Parcul Alei, care, la

vremea aceea încă era plin ochi, toate mesele ocupate. 
Azorică, ospătarul, îl cunoştea pe Tiberiu aşa că-i ceru răgaz

câteva minute. Intră în bucătărie, apoi reapăru purtând în braţe
o masă. Un picolo aducea scaunele şi faţa de masă.

Tudor RĂDAN62



- Poftiţi, ocupaţi loc, până revin eu cu frapiera,
dumneavoastră consultaţi lista cu meniu. 

- Grătar, domnule, ceafă de porc şi… un vin bun. Ce sorturi
ne prezentaţi?

- Galbenă de Odobeşti, Fetească, Băbească, Roze de
Budurească…

- Opreşte-te omule, dorim vin roşu de Murfatlar, apoi
adresându-se fetelor: dulce, semidulce?

Începură amândouă să râdă.
- Ei?
- Tiberiu, dragă, ne ştii pe noi băutoare înrăite? Şi-apoi, voi

ştiţi prea bine ce vin se recomandă… şi pentru bucate, dar şi
pentru vreme.

- Rămâne pe Murfatlar. 
- Tărie? Mai întrebă Azorică.
Bărbaţii priviră iarăşi către fete. 
- Apă minerală, rece, ceru Ioana. Mă doboară setea. Tu,

Melania?
- Apă, dragă, numai rece să fie.
- Noi, bărbaţii, o să ne „chinuim” cu ce ştim mai bine:

băutura marinarului de cursă lungă…
- Am înţeles, zâmbi ospătarul; câte două sute rom. S-a luat

comanda!
N-au avut de aşteptat cine ştie cât pentru că ospătarii alergau

precum furnicile harnice.
- Vă sărutăm mâinile, noroc şi sănătate! Urară bărbaţii,

ridicând paharele.
- Şi să ne fie întâlnirea de bine! Adăugară şi fetele.
Voia bună se instală deîndată, fiecare se strădui să fie cât mai

agreabil. Începură prin a povesti cât mai multe întâmplări din
viaţă, unele întâmplări trăite, altele povestite de alţii.

Iar vremea s-a scurs pe nesimţite. Bărbaţii le-au condus pe
fete acasă, apoi s-au despărţit şi ei, cu promisiunea să se mai
întâlnească.

Viaţa s-a scurs în linişte timp de un an de zile fără să se
întâmple vreun eveniment notabil în viaţa vreunuia dintre ei.
Asta până-ntr-o zi când Ioana îi dădu Melaniei vestea:

- Draga mea prietenă, cred că în scurt timp te părăsesc.
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- Ce-o să faci? O întrebă Melania, sufocată în glas. Ce vrei
să spui, pleci din oraş? Ţi-ai aflat loc de muncă în altă parte?
Declar sincer că deja m-ai speriat… Întrebările curgeau cascadă. 

- Opreşte-te, aşteaptă să-ţi povestesc, nu este nimic din ce
eşti înclinată să crezi.

- Atunci? Grăbeşte-te să-mi spui, altfel mă sufoc de
curiozitate.

- Bine, îţi spun, nu te mai frământa într-atât; stai pe scaun şi
ascultă. Noi, doi, eu şi Tiberiu, am hotărât să ne unim destinele;
ne căsătorim, fato! Când ţi-am spus că ne despărţim nu m-am
referit la locul de muncă ci doar la locuinţă. Tiberiu a închiriat
un spaţiu corespunzător dar nu pentru mult timp. Ştii şi tu  că s-
au început lucrări pentru locuinţe la bloc dar, deocamdată,
pentru familişti. Garsoniere pentru proaspăt căsătoriţi,
apartamente cu 2 şi trei camere pentru cei ce au în întreţinere
copii.

Melania îşi puse palma în piept şi apăsă în dreptul inimii.
Vorbi:

- Ah! Ce tare m-ai speriat! De vreme ce lucrurile vi le-aţi
aranjat astfel, dă-mi voie să te felicit din toată inima şi vino să
te îmbrăţişez, aşa cum aş proceda de-aş avea o soră!

O cuprinse cu mâinile pe după gât şi-i depuse pe obraji
nenumărate sărutări. Cu ochii scăldaţi în lacrimi, îi făcu urarea:

- Casă de piatră, draga mea, şi sper să rămânem prietene cât
ne va fi dat să trăim!

Şi au rămas îmbrăţişate minute în şir. În cele din urmă,
Melania o întrebă:

- Cum ai reuşit să păstrezi secretul atâta amar de vreme?
Ioana începu să râdă.
- Totul s-a petrecut atât de repede, încât am fost luată prin

surprindere! Secretul mi l-a povestit Tiberiu. Neavând o situaţie
bună, s-a temut de un refuz categoric de mi-ar fi adresat o astfel
de propunere. Acum, ce să mai spun, se bucură de alt statut, nu
mai este bântuit de spectrul sărăciei. Ştii, treaba asta seamănă
prea bine cu o cetate întărită – ca să vorbesc în termeni militari,
n-o ataci dacă nu ai suficiente argumente. Acum, în situaţia nou
creată, ce-aş mai avea de obiectat? Cetatea s-a predat fără
înfruntări, cu vărsare de sânge. Asta este, ce-o mai fi, vom mai
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vedea. Acum, lasă-mă pe mine, să discutăm despre situaţia ta.
Spune-mi cinstit, între tine şi Damian, s-a produs vreo
schimbare?

Melania simţi îndată la ce fel de schimbare făcea aluzie
Ioana, adică unde băteau vorbele ei, dar făcu pe naiva, aşa că
întrebă:

- Te gândeşti dacă s-a produs vreo schimbare în starea
vremii? 

- Nu, dragă, n-o lua pe arătură că-ţi rupi pantofii. Te-ntreb
altfel, iată. Băiatul acesta şi-a făcut un plan cu privire la relaţia
voastră?

Auzind-o, Melania îşi jucă rolul mai departe.
- Da, mă, mi-a vorbit de un plan măreţ şi mă roagă să nu-l

refuz.
- Ei, bravo! Este de laudă planul?
Melania o privi pe prietenă într-un anume fel şi scăpă

zâmbet. Ioana fu dornică să afle mai mult aşa că insistă.
- Ce ţi-a zis, sper că nu ţi-a propus un plan scandalos cum au

obiceiul, uneori, bărbaţii.
- Ştiu şi eu ce să spun? Judecă singură. Să plătim o şalupă să

ne ducă până la Zimnicea, facem acolo un popas de o jumătate
de zi, are el acolo un prieten care ne poate pregăti o ciorbă
grozavă şi mămăliguţă, saramură de crap şi alte bunătăţi. Către
seară suntem înapoi la Giurgiu. Ei, ce părere ai despre planul
acesta? Nu l-a întâlnit pe Tiberiu să-i vorbească despre planul
său dar ar vrea să ştie dacă tu eşti de acord. 

Ioana fusese convinsă că prietena era pe cale să se destăinui
cum merge relaţia ei cu Damian Urlici, dar auzind-o ce-i spun,
mai că simţi nevoia să-i sară la gât. Reuşi să-i spună doar atât:

- Ştii ce? N-ai pic de haz! Aş vrea să râd dar nimic nu mă
amuză! Să încetăm discuţia pe această temă, nu ţi-a spus fratele
când ne invită să vizităm nava aia cu nume sinistru? 

- Dar pentru care motiv ai o părere atât de rea despre nava
aceea? 

Se gândi Ioana câteva momente apoi vorbi:
- Noi, farmaciştii, împreună cu medicii, ne batem capul să-i

vindecăm pe oameni de flagelul bolilor. Medicii prescriu reţete,
noi le executăm. Păi nava aia uriaşă cu nume de „distrugător”
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este construită să aducă fericire oamenilor? Noi, farmaciştii
împreună cu medicii suntem precum Şiva, soţul zeiţei Kali,
distrugătorul din cultura hindusă şi Vişnu, zeul binelui care
trebuia să repare tot ce distrugea celălalt.

Melania o ascultă cu încântare, felicitând-o pentru
cunoştinţele sale. Sfârşiră în cele din urmă că o discuţie ca cea
începută ar fi fără cap şi coadă şi n-ar duce la nimic bun.
Melania era atât de fericită de realizările fratelui său încât nimic
altceva n-o mai interesa. La plecare, îi făcuse un cadou
substanţial care-i umpluse ochii cu lacrimi. Îi achitase chiria pe
şase luni.

- Frate, dat tu cu ce trăieşti devreme ce-mi dăruieşti mie
asemenea sumă? Îl întrebase.

- Nu-mi purta de grijă, îi ceruse. Dacă nu aveam, nu-ţi
dădeam. Apoi discuţia continuase pe un ton vesel: - Grijă când
te împrieteneşti cu un bărbat: nu-l considera prieten de încredere
până nu-l cunoşti suficient de bine.

Oricât de veselă încercă Melania să pozeze de reuşita
prietenei sale, nu se poate spune că nu simţise gustul amar al
despărţirii. Fuseseră prea bune prietene pentru a nu lăsa loc
regretelor.

- Când te gândeşti să-ţi duci bagajul la noua locuinţă? O
întrebă Melania.

- În cel mult o săptămână, o asigură Ioana.
- O să-mi fie tare dor de tine, o asigură prietena. N-o să fie

acesta un capăt de ţară. La serviciu suntem în continuare
împreună. Vom petrece momente plăcute ori de câte ori vom
simţi nevoia. Te asigur, draga mea prietenă, că nimic nu se va
schimba.

Iar noaptea ce-a urmat, mai mult ca niciodată, au dormit
îmbrăţişate.

_______X______

De la Janetta, Melania a primit o scrisoare recomandată. 
S-a bucurat pentru că de prea multă vreme nu mai avea ştire
despre ea. Ştia că se căsătorise cu un inginer, că achiziţionase
un apartament de bloc, lucra într-o farmacie pe Magheru, soţul
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într-un atelier de reparaţii auto. Atât şi nimic mai mult. Din
păcate, cu cât se adâncea mai tare în conţinutul scrisorii, cu atât
mai tare se întristă pentru că veştile nu erau nici pe departe dintre
cele vesele. 

Janetta se căsătorise din dragoste. Bărbatul său, inginerul, 
s-a dovedit bărbat de treabă la început dar, odată cu trecerea
timpului s-a transformat în fiară. A intrat în anturajul celor mai
depravaţi bărbaţi, a alunecat pe panta desfrânării, nu se mai ţinea
de treabă, astfel că a fost sancţionat de conducere în mai multe
rânduri şi nu de puţine ori s-a aflat la un pas de destituire. Şi 
de-ar fi fost numai atât. Când ajungea acasă beat, pornea un
scandal încât ridica în picioare pe toţi din bloc. Asta la început
pentru că mai târziu a fost şi mai rău. De la insulte la distrugerea
vreunui obiect din casă, totul a degenerat în bătaie în toată
regula. Janetta fiind – de fiecare dată – ţapul ispăşitor. Jignirile
şi bruscările deveniseră atât de violente, încât de prea multe ori,
biata femeie îşi petrecea nopţile pe scara blocului cu trupul
acoperit doar de cămaşa de noapte şi asta, până când o femeie
miloasă o primea în apartamentul său. Dimineaţa când se trezea,
pozând în bărbatul copleşit de remuşcări, spăşit, îşi chema acasă
consoarta. Liniştea astfel recâştigată nu era de prea lungă durată
astfel că în ciuda jurămintelor şi vorbelor dulci, uitând de
făgăduială, repeta spectacolul cu şi mai mare îndârjire.

Melania citi scrisoarea şi mila pentru buna ei prietenă o
doborî de amărăciune. Plânse cu sughiţuri, avu tendinţă să-i
trimită bărbatului nevolnic o scrisoare plină de reproşuri dar –
în cele din urmă – socoti că o astfel de scrisoare i-ar face
prietenei mai mult rău decât bine, pentru că fiara şi-ar ataca
consoarta cu şi mai mare vigoare. 

Renunţă dar expedie o alta pe adresa prietenei, încurajând-o
şi cerându-i o întâlnire – la Giurgiu sau Bucureşti, unde v-a
socoti mai potrivit, pentru a hotărî calea de urmat.

Din păcate, scrisoarea ei ajunse cum nu se poate mai rău; în
mâna bărbatului. După ce o lectură, prefăcându-se bucuros de
veste, îi înmână scrisoarea soţiei sale cu precizarea: „Iată ocazia
fericită să-ţi întâlneşti prietena. Dă-i ştire că te bucuri de veste
şi-o inviţi chiar la noi. Să-ţi comunice data şi ora sosirii s-o
putem primi la gară”.
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Şi s-a grăbit Janetta să expedieze scrisoarea numai că sfatul
i-a fost cu totul altul de cum se aşteptase bărbatul. A sfătuit-o
să-i trimită o altă scrisoare scuzându-se că nu poate veni fiind
foarte ocupată, precum şi alte motive pe care le va considera
credibile, iar ele, două, să se întâlnească totuşi, peste două
săptămâni în ziua de joi.

Minciuna a prins, bărbatul s-a liniştit, în ziua stabilită şi-au
luat liber amândouă. Aşa s-au întâlnit. A aşteptat-o Janetta în
Gara de Nord, iar de acolo au mers la o cofetărie. Din păcate,
prietena tocmai încasase o săpuneală straşnică cu două zile în
urmă, astfel că avea cu ce să se „lăuda”.

- Ce gândeşti să faci cu viaţa ta? O întrebă Melania. După
cum se prezintă treaba, numai de căsnicie nu mai poate fi vorba.

- Dau divorţ, o sigură Janetta. Căsnicia astfel începută, nu
are sorţi de izbândă. Crezi că mă poţi ajuta în vreun fel? Dacă
mai rămân cu monstrul acesta, sigur ajung în mormânt! Nici
acasă, la părinţi, nu mă pot prezenta astfel.

O ascultă Melania, îndurerată peste fire, îşi trecu batista de
câteva ori peste ochii înlăcrimaţi simţind durerea din inima
prietenei. 

- La facultate ai fost o studentă silitoare visând la o carieră
de invidiat, îi zise Melania. Ştiu cât de frumos visai gândindu-
te la ce-o să fie după absolvire. Spune-mi: părinţii tăi ştiu în ce
situaţie te afli?

- Adică dacă ştiu ce viaţă duc?
- Exact, le-ai povestit ceva din chinurile tale?
- Nu, nu le-am spus nimic, tot sperând că totul se va îndrepta

în cele din urmă.
Melania o ascultă, sorbindu-i cuvintele.
- Va trebui să le povesteşti şi să le vorbeşti de intenţia ta. Nu

trebuie luaţi prin surprindere. În ce mă priveşte îţi împărtăşesc
planul şi dacă te hotărăşti, fă-o acum când te bucuri de tinereţe
şi nu când îţi albesc pletele. Eu, mă interesez pentru un loc de
muncă, de bani să nu-ţi faci griji: te ajut din puţinele mele
economii. Nici de locuinţă să nu duci grijă. Colega mea se află
în prag de căsătorie, oricum îşi schimbă locuinţa.

Se gândi Janetta câteva minute privind-o cu ochii mari, puse
palma ei peste a prietenei vorbi:

Tudor RĂDAN68



- Eşti sigură că nu te deranjez urmându-ţi sfatul?
- Nu, te asigur, în plus, nu mi-am propus să mă căsătoresc

prea curând.
Astfel înţelese, s-au despărţit. Melania n-a mers acasă, era

foarte tristă după discuţia avută cu prietena. Merse în Cişmigiu,
răpusă de amărăciune. Se aşeză pe o bancă, sub o salcie, privind
aiurea. Pe lac, tinerii se plimbau cu bărcile, pe alei, amestec de
oameni de vârste diferite, discutau despre te miri ce. „Lumea îşi
vede de rosturile sale nepăsătoare la umilinţele unora”, gândi.
„Căsătoria este un fel de loterie. Te fericeşti sau… te duce pe
marginea prăpastiei”.

Se gândi la situaţia trăită. Ar fi nedrept să i se întâmple şi ei
aşa ceva; a suferit prea mult în copilărie s-o mai ia din nou de la
capăt. Se gândi apoi la Traian. Sărmanul! Cât de mult se zbate
să nu-i lipsească nimic. O discuţie cu el o făcuse să zâmbească:
„Surioară, nu cumva să legi prietenie cu un flăcău ce nu te
merită, că… mă răzbun pe el lovindu-l cu toate tunurile de pe
distrugător… toată bateria o să lovească în el!”

Se gândi şi se cutremură. Cum să ştie, oare, din ce material
este croit individul? Nici Janetta nu şi-a putut da seama de la
început. Poate că la vremea aceea chiar a iubit-o. tirania l-a
cuprins mai târziu. De ce? Aşa i-a fost firea sau de vină este
anturajul? Da, asta trebuie să fie. L-a cunoscut mai înainte de
căsătorie. Arăta flăcău chipeş, educat, cu purtări alese. Fiara din
ele s-a trezit mai târziu; când se întâlneşte cu „gaşca”, cum îi
numeşte el pe prietenii săi. „Gaşca”, ce cuvânt oribil! Mai cu
seamă când este pronunţat de un intelectual.

Măcinată de astfel de gânduri, porni agale către casă. Avea
tren spre Giurgiu peste două ceasuri. 

În tren a căutat un loc retras, în preajma unor persoane
necunoscute, în dorinţa de a medita în voie, fără să fie deranjată
de careva. Ajunsă în gară s-a grăbit să ajungă acasă; nu avea
chef de nimic. Soţia gazdei o întrebă, grijulie, de i s-a întâmplat
ceva dar asigurările date de ea că totul este bine, o liniştiră.

Începu chiar de-a doua zi să se intereseze despre un loc de
muncă. Mulţi îşi dădură cu părerea, alţii doar ridicară din umeri.
După mai multe zile de căutări, norocul îi surâse. În satul B…
funcţiona o drogherie unde gestionară era o femeie în prag de
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pensionare. După câteva zile, Melania luă legătura cu primarul
iar acesta se dovedi bucuros că are deja un înlocuitor după
plecarea doamnei aşa că unitatea nu se află în suferinţă.

De situaţia aceasta îi dădu veste prietenei care deschise
îndată acţiunea de divorţ. Rămase surdă la rugăminţile fierbinţi
ale soţului cum că-şi recunoaşte păcatele dar promite că nimic
din toate acestea nu se vor mai produce. Rugăminţi zadarnice,
Janetta nici nu vru să-şi mai plece urechea, aşa cum mai făcuse
şi altă dată. Primi o scrisoare din partea prietenei. „Femeia s-a
pensionat, spune-mi când te hotărăşti să iei în primire
gestiunea?” „Săptămâna viitoare”, dădu ea răspuns. Şi a fost
condiţională. 

Pentru început, locui laolaltă cu Melania, până-n ziua când
primarul o ajută să-şi găsească o gazdă; la două case distanţă de
drogherie. Între timp s-a terminat şi divorţul şi totul a intrat în
normalitate. Nu trecu anul de la instalare şi drogheria căpătă
statut de Farmacie, spre marea încântare a Janettei. Nu numai
atât, fiind copilă de ţăran, se acomodă şi se integră repede vieţii
satului. 

În sat exista o unitate agricolă unde lucra Victor, inginer
agronom. Victor, fusese căsătorit cu o profesoară venită tocmai
de prin Moldova dar, fire aventuroasă, îl trădase pe bărbat,
încurcându-se cu unul de la staţiunea de maşini. Când află
bărbatul de ispravă, îşi dădu jos repede coarnele de cerb, îi aplică
o corectitudine tămăduitoare şi puse punct căsniciei. Şi se jură,
bietul de el, că nu mai doreşte să audă de nevastă câte zile îi vor
fi date să trăiască. Hei, dar câte nu zice omul la supărare. Trecu
un an de la divorţ, şi din clipa când dădu cu ochii de frumoasa
farmacistă, uită de jurământ, şi-l năpădiră aşa, dintr-o dată, tot
felul de junghiuri şi boli, una mai afurisită decât alta. Aşa se face
că – bietul de el -, mai mult timp petrecea la farmacie decât pe
ogoare.

Mult timp relaţia lor rămase la acest nivel pentru că într-o zi,
el hotărî să-i propună:

- Rulează la Giurgiu filmul „Marile manevre”. Nu-ţi surâde
să-l vezi pe minunatul Gerard Philipe?

- Cum să nu, este unul dintre actorii mei preferaţi. Te-ai
gândit să-mi faci această favoare, să mă inviţi la film? Îţi
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răspund: da, de acord, dar pun o condiţie: fiecare-şi plăteşte
biletul. Sper să nu fie o condiţie greu de realizat.

- Nici vorbă, Janetta, am înţeles că acesta este adevăratul tău
nume, şi chiar păru amuzat, dar, pun şi eu altă condiţie:

- Ei, care-i? Poate fi dusă la îndeplinire? Sper din toată inima
să nu trăiesc vreo mare dezamăgire.

- Nu, dragă, te asigur. La casa de bilete nu putem merge în
acelaşi timp amândoi. M-aş simţi umilit în faţa lumii de-am
proceda astfel aşa că…

- Eu ţin neapărat să-mi cumpăr singură biletul.
- Foarte bine, nu am nimic împotrivă, deşi mi-aşi fi dorit

altfel. Cât stai la rând, la bilete, eu o să merg la chioşcul din colţ
să cumpăr nişte bomboane fondante. Te oblig prea tare dacă te
rog să-mi cumperi şi mie un bilet?

Janetta începu să râdă şi-i răspunse:
- Nu, nu mă obligi, îmi face mare plăcere să-ţi pot fi de

ajutor…
I-a înmânat banii încă de acum iar el a dispărut, pentru că

avea zor să rezolve şi alte treburi. A doua zi a început
ciondăneala de cum s-au întâlnit în staţie.

- Dragă – i-a zis ea -, cred că ai încurcat socoteala banilor.
Suma ce mi-ai dat, asigură plata pentru două bilete. Îţi restitui
banii daţi în plus; o greşeală de calcul ce i se poate întâmpla
oricui. 

Reparăm greşeala cu altă ocazie nu aici, în staţie, unde ne
privesc atâtea perechi de ochi. Înţelege, nu eşti copil, ne facem
de basm; mâine are lumea ce discuta!

Janetta s-a grăbit să ocupe loc la casa de bilete. În urma lor,
coada s-a tot lungit, gălăgia s-a transformat în infern.

- N-aveţi un bilet în plus? Întrebară mai mulţi, convinşi că
venind mai târziu, au pierdut orice şansă de a mai apuca un loc.

Cu chiu şi vai, Janetta reuşi dar ieşi din mulţime tare şifonată.
Roşie la obraz, cu apa şiroindu-i pe frunte, radia de fericire.

- Şi de nu te-ai fi expus într-atâta şi m-ai fi lăsat pe mine, ce-
ai fi avut de pierdut? O certă Victor.

Nu i-a răspuns în niciun fel, i-a înmânat biletul şi s-au grăbit
să intre în sală. Pe locurile lor se instalaseră doi ţânci.

- Sus, flăcăi, le ordonă inginerul; locurile voastre sunt la
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mansardă!
Nu protestară în niciun fel. Se grăbiră să execute îndemnul,

astfel că se instalară comod, el tot privind prin sală de întâlneşte
figuri cunoscute.

Chinuită de un bărbat netrebnic, căruia nu-i greşise cu nimic,
tristă de lipsa ei de noroc în viaţă, Janetta gusta din plin aerul
libertăţii, deşi era conştientă că nici acesta nu va dura o veşnicie.
Dar se arsese odată, prudenţa o îndemna să nu se mai pârjolească
încă o dată. Era cât se poate de atentă atât la vorbele lui Victor
de nu scapă o aluzie, cât şi la gesturile sale. Spre satisfacţia ei,
nu descoperi nimic care să o pună în gardă. Bărbatul se dovedi
preocupat de film şi nu de femeia aşezată lângă el.

După finalul filmului, îşi priviră ceasurile şi constatară că
mai avea timp, berechet, până la plecarea cursei.

- Ce preferi? O întrebă el, plimbare sau o masă la restaurant?
Ea-l privi câteva clipe, surâse, apoi vorbi:
- Sinceră să fiu, chiar îmi este foame…
- Gând la gând cu bucurie pentru că am poftă de o halbă de

bere. La ce restaurant te îndeamnă inima?
Înainte să-şi rostească preferinţa, se opri în loc şi-i zise

bărbatului:
- Cu o singură condiţie!
- Ei, ce mai este şi asta? O întrebă. Mi-ai servit atâtea

condiţii, încât le-am şi uitat.
- Doresc să-mi achit partea de consumaţie şi te rog să nu-mi

faci scene la masă.
El o ascultă amuzat, apoi vorbi:
- Suntem prieteni, nimic mai mult. Te înţeleg şi te admir, dar,

am a te ruga ceva.
- Spune, poate este ceva ce mă satisface. Despre ce este

vorba?
- Ceva cât se poate de simplu: dacă acum sau, în oricare altă

zi, ţi se pare că vorbele mele sunt nepotrivite cumva, te rog să
mă previi. Încep să cred că am în tine un prieten adevărat.
Mariajul meu nereuşit m-a convins că lumea noastră nu este ca
cea prezentată prin cărţi. Unde-i Romeo, unde-i Julieta? Nu sunt
un visător dar loviturile vin exact de unde nu te aştepţi. Îţi înţeleg
prudenţa şi pentru aceasta chiar te admir. Ai fost înşelată

Tudor RĂDAN72



întocmai cum am fost şi eu. În ce mă priveşte „fosta” m-a
încoronat cu cel mai bun prieten. Vezi, tu? Nu aiurea se spune
„Fereşte-mă, Doamne, de prieteni că de duşmani mă apăr şi
singur”. Dar noi ne apucarăm de parlamentări în loc să mergem
la masă.

De data aceasta, Janetta n-a mai avut nimic de comentat. Au
servit masa la restaurantul din parcul „Alei”, unde, la ora aceea
se aflau puţin consumatori. Au discutat despre orice, numai
despre necazurile lor n-au dorit să-şi mai amintească. Nota de
plată au achitat-o, aşa cum a fost dorinţa femeii: „Juma-juma.”

Un timp, cei doi nu s-au mai întâlnit. Victor era prea ocupat
pentru a se mai întinde la taifas cu cineva. Nici Janetta nu i-a
mai ieşit în cale. În afară de o firavă prietenie, nimic nu le-a
modificat viaţa, iar întâlnirea prilejuită de vizionarea filmului
n-a lăsat vreo urmă. Chiar uitaseră de întâmplare. Farmacista îşi
vedea de treburile sale, îşi făcuse o serie întreagă de prieteni,
adesea era invitată la masă vreunui ţăran. Din şaretă a salutat-o
într-o zi Victor când a trecut prin faţa farmaciei iar Janetta, aflată
într-o pauză, ieşise afară la aer curat. Într-o zi avu parte de o
mare surpriză. Veni în vizită la ea Melania. Veselă, nevoie mare,
îi strigă din drum:

- Ce-i cu tine, dragă, ai uitat cu totul de prieteni, te-ai sihăstrit
deja? De-o s-o ţii aşa, o să-ţi uit şi chipul!

Se îmbrăţişară cu multă dragoste, apoi puseră ţara la cale.
- Cu ce ocazie pe la mine, draga mea prietenă? Poate dorul

de mine te-a împins din spate?
- Chiar aşa, mi-a fost tare dor de tine şi te rog să mă crezi.
Melania şedea pe un scaun, vorbea, dar cu privirea mătura

toate rafturile. – Măi, dar farmacia ta arată cât se poate de
frumos şi bine aprovizionată. Dar să lăsăm toate acestea,
deocamdată. Te întreb: fostul ţi-a mai trimis vreun semnal de la
pronunţarea divorţului?

- Nu, niciun semn şi bine a făcut pentru că nu mi s-a făcut
dor de el. M-a chinuit şi umilit atât de tare încât îmi este silă să-
i pronunţ şi numele. Dar eu, dragă prietenă, simt că în vorbele
tale se ascunde o taină. Greşesc, oare, cu ceva?

Melania începu să râdă, apoi îi povesti:
- Eşti cât se poate de aproape de adevăr. Ei bine, cu domnul
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acela m-am trezit într-o bună zi în farmacie. Am crezut că mă
sufoc, nu mai aveam aer în plămâni pentru că nu-mi venea 
să-mi cred ochilor. Cum de-a ştiut adresa mea că eu nu i-am
transmis-o niciodată?

- Aşa, şi? Cum de te-a găsit până la cele din urmă? O întrebă
Janetta, schimbată la faţă.

- El ştia de la mine că lucrez la o farmacie din Giurgiu. Asta
era tot. Tipul a controlat toate farmaciile până a dat de mine. Ce
spui de asta?

- Nu spun nimic, mă interesează, doar, ce voia, pentru ce te-
a căutat? Nu cumva să-ţi dea vreo scrisoare pentru mine? Sunt
grozav de curioasă; abia aştept să-mi spui.

- I-am spus că sunt foarte ocupată – văzuse şi el câtă clientelă
aveam - , a înţeles, dar m-a rugat să avem o discuţie după ce-mi
termin programul. Mi-a dat drept punct de reper, un restaurant
aflat chiar pe strada Gării, nu-mi cere să-ţi spun cum se numea
pentru că nu ştiu. 

- Aşa, şi? Ce voia? Spune-mi repede, ard de nerăbdare să
aflu!

Începu Melania să râdă, simţind cât de grăbită şi neliniştită
se află prietena pentru veştile ce vor urma.

- Bine, dragă, îţi spun că doar pentru asta venii. Apoi se
corectă repede: că şi pentru asta venii. Tipul s-a prezentat în faţa
mea cât se poate de spăşit; cu lacrimi în ochi…

- Ha! Cu lacrimi în ochi… lacrimi de crocodil, vrei să spui…
- Se prea poate, nu te contrazic dar, să continui: s-a scuzat

cât a putut, şi-a atribuit singur tot felul de epitete; golan,
secătură, om de nimic şi încă multe altele pe care le-a găsit după
o matură judecată dar, dacă tu faci un efort şi treci cu vederea
toate cele întâmplate, revii la sentimente mai bune, el se face
bărbat de treabă aşa cum l-ai cunoscut căci – zice el -, a mai
rămas şi ceva bun în fiinţa lui

- Cu alte cuvinte îmi cere să-l iert pentru toate mojiciile sale.
I-a te uită, are, cum s-ar crede, şi o latură umană dar pe care, eu,
oarbă, nu i le-am descoperit, nu i le-am văzut. Melania, prietenă
scumpă, spune-mi sincer, te-ai angajat cu ceva faţă de el?

- Nu, nici vorbă de aşa ceva. I-am spus, doar, că pentru scuze
n-a bătut la poarta care trebuie. Dacă are ceva de spus, ei bine,
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ţi le poate spune ţie, direct, fără intermediari, pentru că nimeni
altcineva nu cunoaşte adevărul. Eu, băiete, i-am spus, nu mă
amestec în astfel de treburi şi nu pot vorbi în locul tău. 

Nu-ţi cunoaşte adresa? Nicio nenorocire. Să-ţi trimită pe
adresa mea o scrisoare. Spună-n ea tot ce doreşte. După ce-ţi
faci nişte socoteli, îi vei trimite răspuns. Dacă ce-ţi spune nu te
mai interesează, iar răspunsul se lasă aşteptat, va fi un semnal
că treburile sunt tranşate definitiv şi orice intervenţie se va
dovedi zadarnică.

Pentru câteva momente s-a instalat tăcerea. Întreabă – în cele
din urmă – Melania.

- Doreşti să discutăm şi altceva? Consider încheiat capitolul
acesta.

- Că bine ziseşi. S-au petrecut evenimente atât de cumplite,
încât amintirea lor îmi produc silă; nu numai silă, ci şi groază.
Voi face tot ce pot să nu-l întâlnesc şi nici câteva rânduri n-o să-
i trimit. Pentru mine, el nu mai există. Prea multă durere s-a
adunat în inima mea; cum să-i trec cu vederea faptele? Încerc
să uit; poate în timp; deocamdată încă sunt vii; Admir cuplurile
care-şi duc viaţa în limitele civilizate; eu n-am avut norocul
acesta.

- În ce mă priveşte, primul impuls a fost să nu-ţi povestesc
dar, mai apoi, mi-am zis că eşti destul de matură să poţi lua
hotărâri singură; hotărârea îţi aparţine.

Au discutat, mai apoi, despre cu totul altceva.
- N-ai vrea să dormi în noaptea asta la mine? Te asigur de tot

confortul, în plus, îţi mai aduci aminte de vârsta…
Ar fi vrut Janetta să rostească „vârsta copilăriei” dar şi-a

reamintit de privaţiunile de care a avut parte prietena în acea
vreme. S-a lovit cu palma peste gură şi s-a pornit rău să-şi ceară
scuze. - Iartă-mă! Avu puterea să rostească.

- Nu-ţi face griji, îi zise Melania, şi-i zâmbi drăgăstos. Sunt
obişnuită, dragă prietenă. Suferinţele mele şi ale fratelui meu,
depăşesc limitele normalului. Eu, însă, te asigur că nu am a-ţi
reproşa ceva, astfel că-ţi satisfac dorinţa şi rămân la tine peste
noapte. Spune-mi la Giurgiu ajung la timp să-mi pot desfăşura
normal programul?

- O, da, din punctul acesta de vedere să nu-ţi faci griji. La
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ora şapte şi jumătate eşti deja în Giurgiu.
Şi cât de tare s-a mai bucurat Janetta de tovărăşia prietenei

sale. 
De la întâmplarea acesta s-au tot scurs zile după zile fără să

se mai întâmple ceva. Asta până-n ziua când inginerul agronom
îi trecu Janettei pragul farmaciei. „Sărut mâna!” îi zise, şi-i
zâmbi, contrar obiceiului său de a afişa veselie.

- Oo! Domnule inginer, surpriza este copleşitoare. De prea
multă vreme nu ne-am mai arătat feţele de parcă n-am locui în
aceeaşi localitate! Ia spuneţi-mi, ce vânt vă aduce pe la mine?
Ceva rău? Ştiţi, la doctor şi farmacist nu prea se fac vizite de
curtoazie. După cum vă prezentaţi, vesel, adică, am speranţa că
nimic nu vă afectează sănătatea.

- Chiar aşa, fiinţă scumpă, nu despre mine este vorba, ci de
un tractorist de-al meu.

- Dar ce are, îmi puteţi spune? Cum se prezintă simptomele?
Le-a mai avut şi altă dată?

- Din ce mi-a spus, da. Apoi i-a povestit cum se manifestă
boala lui.

- Din ce-mi povestiţi, trag concluzia că este vorba de un
început de ulcer. Boala aceasta se declanşează din prea multe
cauze începând cu creierul, apoi mese neregulate, natura
alimentelor, mâncarea puternic condimentată, alcoolul, tutunul,
alimente reci, stări nervoase, alimente consumate în grabă şi încă
multe altele. În concluzie, să nu introduci în stomac ceea ce nu
suportă limba.

- Doamnă scumpă, m-ai speriat deja, îmi dau seama că şi eu
sunt predispus la astfel de boală. Ce trebuie să facă tractoristul
meu, mai întâi?

- Îi dau un medicament ameliorator dar asta nu înseamnă
vindecare. Sfătuiţi-l să meargă neîntârziat la medic, singurul
care ştie ce trebuie făcut.  Eu, farmacistul, eliberez
medicamentele pe reţeta doctorului. Dacă boala este tratată din
timp, omul este ferit de necazuri. 

Au mai vorbit despre multe altele până ce inginerul
mulţumindu-i, hotărî să-şi caute de drum.

⃰
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Din rândurile scrisorii, Melania deduse că fratele său şi-a
intrat în rol, o duce prea bine, prea bine la noul loc de muncă,
astfel că nu are niciun motiv să se plângă. În scrisoare, o
mulţime de sfaturi printre care unul, insistent chiar, că trebuie
să se căsătorească. Este realizată profesional, îi mai scrie el, a
trecut ceva vreme de când a absolvit facultatea, ce altceva îşi
mai doreşte? 

Cu adevărat, Melania se realizase într-un fel. Închiriase o
garsonieră, avea un salariu îndestulător, mai mult, economisise
şi ceva bani. Venise vremea ca fratele să se despovăreze de grija
pentru ea. În scrisorile sale, sfaturile curgeau în cascadă.
Cunoscuse ea, ce-i drept, mai mulţi bărbaţi hotărâţi să pună
capăt burlăciei numai că ea, năbădăioasă şi nehotărâtă, nu-şi
dăruise inima vreunuia. Un afiş lipit pe un perete la colţul străzii
avea să-i schimbe viaţa pentru totdeauna. Unitatea de marină
organiza bal, sâmbătă seara, în clubul uneia dintre navele
ancorate pe canal. A citit ea anunţul dar nu i-a dat atenţie pentru
că n-o interesa. Una dintre colege, Aneta, aruncă „momeala”.

- Melania, dragă, ce-ai spune de puţină distracţie? 
- Nu mă interesează, îi dădu răspuns tăios.
- Sălbatico! O gratulă Aneta.
- Du-te singură, o sfătui Melania. Numai la dus că la

înapoiere, până acasă, sunt destui ofiţeri să-ţi sară în ajutor. 
Prinseră un pic de pauză, Aneta insistă.
- Şi când mă gândesc câtă speranţă îmi pusesem în tine!
Martoră la discuţie o doamnă în vârstă, aflând despre ce se

discută, interveni.
- Dar tu când ţi-ai propus să te distrezi, Melania, când o să

porţi anii mei?
Dă curs invitaţiei, draga mea, mâine - poimâine te măriţi, vin

din urmă copiii…
Melania o ascultă şi, râzând, o asigură:
- Gata, doamnă, m-aţi convins. Argumentele dumneavoastră

sunt cât se poate de convingătoare. Apoi către Aneta: nu cumva
să-ţi dai cu ruj pe buze…

- Dar de ce? Întrebă aceasta mirată.
- Cum de ce? Insistă Melania. Dacă un năbădăios de marina

doreşte să te pupe…
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- Ei, asta-i, o dădu pe râs colega, îi ofer mâna sau… obrazul.
- Pe obraz te pupă doar maică-ta, domeniul bărbaţilor sunt

buzele.
Şi o ţinură aşa, într-o hârjoană, toată ziua. Seara, îmbrăcate

elegant, ţinându-se de braţ, se îndreptară către canal. 
- Eu nu mă urc pe drăcia aia! Protestă Melania, drăcia de care

amintea Melania avea alt nume: pasarelă. Era un pod de scânduri
care făcea legătura între uscat şi navă.

- Haide, dragă, curaj, numai un om beat calcă pe de lături!
Un ofiţer care venea din urmă, le încurajă:
- Vă ofer braţul meu, vă asigur că n-o să se întâmple nimic

grav!
Astfel ajutată, cu inima bătându-i, mai să-i sară din piept,

ţinându-se strâns de mâna ofiţerului, reuşi să parcurgă cei 6-7
metri de pod fără să se întâmple vreun eveniment neplăcut.
Răsuflă uşurată când puse piciorul pe puntea vasului.

- Acum, că hopul a trecut, v-aţi convins că pericolul nu este
atât de mare pe cât pare? Se recomandă, mai apoi: Mă numesc
Emil şi vă urez „bun venit pe nava noastră!”

Îmbujorate la obraz, aproape fâstâcite, nici nu ştiură cum să
răspundă. Se mulţumiră doar la atât:

- Sperăm să ne fie de bine!
Ofiţerul făcu o temenea în faţa lor, apoi se retrase

ceremonios. Se vede treaba, avea de îndeplinit şi alte îndatoriri. 
Staţia era dată la putere maximă, astfel că invitaţii trebuiau

să ţipe unii în urechile altora să se poată face înţeleşi. 
- Dacă muzica asta o s-o ţină tot aşa, mai mult ca sigur că o

să-mi ţiuie urechile o săptămână de acum înainte!
Vorbise Melania dar prietena, neînţelegând nimic, întrebă: 
- Ce-ai zis? Apoi recomandarea: Vorbeşte mai tare!
Când sala se umplu, muzica încetă dintr-o dată. În faţa unui

microfon, un bărbat trecut de prima tinereţe, îmbrăcat elegant,
cu pieptul plin de decoraţii, - şeful cel mare -, cum înţeleseră
toţi, le făcu urarea de „bun venit la bordul navei”, încheindu-şi
cuvântarea cu îndemnul „să cânte muzica!”

Iar aceasta chiar îşi făcu simţită prezenţa, iar perechile
dornice de petrecere, se avântară în ritmul valsului.

Aneta fu repede aleasă parteneră unui ofiţer, nici Melania nu
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avu de aşteptat cine ştie cât, pentru că intră repede în vizorul
marelui comandant care-o lăudă în fel şi chip pentru frumuseţe
şi supleţea dansului. Îi sărută apoi dreapta şi o conduse
ceremonios la scaunul său.

- Cum a fost? O întrebă Aneta când s-au reîntâlnit.
- Minunat, ar fi fost o greşeală din partea mea dacă mă

eschivam şi nu participam!
- În sfârşit, se pare că ţi-a venit mintea cea de pe urmă!
Râzând, Melania îi promise că de-acum înainte n-o să mai

lipsească niciodată de la vreo petrecere organizată pentru că,
adevărat înţelepte vorbe de la doamna în vârstă: „când o să mai
petreacă dacă nu acum?”

La o doua rundă de dans, partener îl avu pe Emil, ofiţerul
care o ajutase să meargă pe pasarelă.

- Ei, cum se simte frumoasa noastră domnişoară? O întrebă
el afişând o veselie debordantă.

- Prea bine, domnule, îl asigură Melania, veselă de astă dată.
Mi-a trecut spaima de la început.

- Sunt fireşti senzaţiile începutului, îi explică el. Apoi povesti
cu deosebit umor: când mă aflam elev pe bricul „Mircea”, nava
şcolară  a flotilei noastre, mă amuz şi acum, un coleg de-al meu
avea spaimă cumplită de apă. E de mirare că a ales meseria de
marinar. Ştii, bricul nu este o navă mititică să circule voiniceşte
pe fluvii, cum ar fi Dunărea - bunăoară. Nu, este o navă robustă,
construită să se avânte pe mări şi oceane. În plus, fiind navă
şcolară, este înzestrată şi cu propulsie mecanică, dar şi cu sistem
de velatură pentru deplasare eoliană. Ei bine, la un exerciţiu de
întins velele, - primul din viaţa lui, la comandă, s-a urcat pe
catarg. Când a privit în jos, l-a cuprins o spaimă atât de mare
încât a luat în braţe capătul unui artimon şi nu s-a mai dezlipit
de el. A fost nevoie de ajutorul a doi colegi să urce după el să-l
ajute să coboare.

- Doamne, prinse să se vaite Melania, mă înspăimânt numai
gândindu-mă la ce i-a fost dat omului să pătimească! Apoi, fără
să-şi dea seama: - Oare aceeaşi spaimă l-o fi încercat şi pe
Traian?!

Curios, ofiţerul întrebă.
- Dar Traian cine mai este?
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- Fratele meu, îi răspunse ea cu mândrie. 
Ofiţerul zâmbi convins că a înţeles cine-i Traian dar

curiozitatea îl îndemnă să întrebe iarăşi:
- Face armata la marină?
- Nu, fratele meu este ofiţer de artilerie.
În loc să-l lămurească explicaţia, mai mult îl vârî în ceaţă aşa

că, pentru a se lămuri, întrebă:
- Dar ce legătură are artileria cu marina?
Melania îşi dădu seama de încurcătură, aşa că se văzu

obligată să explice.
- Fratele meu este ofiţer artilerist, dar, de puţin timp, şi-a

schimbat locul de muncă. Acum este artilerist pe distrugătorul
„Mărăşeşti”.

- Ooo! Se miră ofiţerul, păi dacă-i aşa, se schimbă datele
problemei. Te întreb: ce grad are?

- Căpitan – îi răspunse de îndată fata. Apoi adăugă: - Dar noi
am venit să ne distrăm…

Emil o prinse de mână şi se pierdură printre dansatori. Când
orchestra făcu o nouă pauză, Melania îi ceru:

- Putem merge câteva minute pe punte? Mulţi au ieşit deja
la aer curat.

S-au prins de mână şi au părăsit sala.
- Am reţinut eu bine că te numeşti Melania? Nu aşa ţi se

adresează colega?
- Da, domnule, memoria nu-ţi joacă feste! Mă numesc

Melania şi sunt farmacistă la firma „Moga” de pe strada Gării.
Colega ce mă însoţeşte este tot farmacistă şi se numeşte Aneta.
Noi, colegele, o apelăm „Ani”.

- Prima impresie îmi spune că este o fată veselă, plină de
viaţă. Greşesc eu cumva?

- Nu. Deloc, colega este veselia întruchipată; este plină nu
numai de viaţă, ci şi de farmec!

- Şi-acum că tot ce trebuia spus, s-a spus, dragă Melania –
aşa-ţi voi spune, te invit la bar! Te rog să serveşti tot ce-ţi doreşte
inima!

- Mai întâi, un pahar cu apă.
- Un suc s-ar dovedi mai potrivit, nu crezi?
- Sifon, dragă, dacă beau suc, mi se face sete.

Tudor RĂDAN80



La bar aglomeraţie mare, dar a fost servită toată lumea aşa
că nimeni nu avu motiv să se plângă de ceva.

- Melania, i se adresă Emil, mâine seara va fi mare spectacol
de circ. 

- Ştiu, am aflat; circul „Medison”.
- Dacă-ţi fac invitaţia să-l vizionăm împreună, îţi încurc

vreun program?
Melania începu să râdă şi, privindu-l fix, îl asigură:
- Nu, nu am vreun program. Se vorbeşte că spectacolele sale

sunt gustate cu plăcere de public peste tot pe unde umblă prin
Europa.

- Să-nţeleg că eşti de acord?
- Da, de acord, numai să-mi spui şi ora începerii

spectacolului.
- Şapte seara, te aştept la geamia din centru, partea dinspre

strada Gării.
- Am luat notă, voi fi punctuală.
Orchestra a dat semnalul, tinerii, perechi – perechi, au

început cu un tangou.
Spectacolul s-a încheiat târziu, după miezul nopţii. 

Se-nţelege că Melania a fost condusă acasă de Emil care, la
despărţire, i-a sărutat palma.

Din seara aceea prietenia lor a fost tot mai strânsă astfel că
peste tot erau văzuţi împreună. Totuşi, apropierea dintre ei s-a
limitat la doar o strângere de mână sau un sărut pe dosul palmei.
Avusese el, ce-i drept, o tentativă de a o săruta dar lovi în gol.
În orice ocazie ea-şi aducea aminte de sfatul fratelui: „Surioară
scumpă să nu uiţi să-ţi pui centura de siguranţă când te arunci
în gol!” Nu uita: eu îţi sunt şi tată şi mamă; sunt familia ta!

Şi i-a respectat îndemnul, aşa că prudenţa ei se dovedi fără
cusur.

- Emil, dragă, un bărbat îi cere unei femei prea multe; totul,
dacă se poate. Îţi destăinui că am suferit prea mult în copilărie
pentru a mă arunca nepregătită în vâltoarea lumii. Doreşti de la
mine un sărut. Ce-ţi spun eu ştii si tu. Sărutul dorit de tine este
începutul păcatului. N-o să fii de acord cu mine, sunt sigură, dar
prin sărutul său l-a trimis Iuda pe Hristos la moarte. Împing
lucrurile prea departe, cuvintele mele par lipsite de logică dar
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eu le respect cu toată puterea fiinţei mele pentru că, în caz că
greşesc, în afară de fratele meu, nu am pe nimeni să-mi sară în
ajutor. Tu, Emil, trebuie să înţelegi că ai pătruns adânc în inima
mea dar, cu toate acestea, nu ai faţă de mine vreo obligaţie de
achitat.

În loc de amărăciune, Emil socoti că Melania este femeia cu
capul bine aşezat pe umeri care ştie ce vrea de la viaţă şi nu se
lasă prea uşor prinsă de vârtej. În loc să se supere, mai tare se
îndrăgosti de ea. Şi din clipa aceea îşi zise că fata aceasta va fi
cu adevărat nevasta lui. O strânse cu dragoste la piept, apoi o
asigură:

- Îţi voi respecta întru totul convingerile şi jur că nu vei avea
vreo supărare sau… neplăcere din partea mea!

Şi s-a ţinut de cuvânt că n-a mai revenit vreodată asupra
acestui subiect.

În tot acest timp, Melania primea regulat scrisori din partea
fratelui său şi cu aceeaşi regularitate îi trimitea şi ea. Într-una
dintre ele, expediată în ajunul sărbătorilor Crăciunului, îi dădu
vestea că un bun prieten, ofiţer de marină, şi-o doreşte de
nevastă. Nu trecu prea mult timp şi fratele veni la Giurgiu. După
îndelungi îmbrăţişări, Traian ceru nenumărate informaţii despre
celălalt tânăr ofiţer. 

- Doresc să-l cunosc, ceru el, aşa că te rog să mi-l prezinţi.
Doresc să-mi dau seama de calităţile sale. Până atunci, spune-
mi, i-ai promis ceva, o vorbă, o speranţă? Să nu-mi iei în nume
de rău, ai din partea mea libertate deplină să hotărăşti. Este vorba
de viaţa ta, doar.

- Nu, te asigur că nu-ţi ascund nimic dar mi-am zis că
judecata a doi oameni preţuieşte mai mult decât una singură.
Spune-mi mai întâi, câte zile rămâi pe aici?

- Două zile, nu pot mai mult.
Seara, Melania avea întâlnire cu Emil aşa că l-a pus în temă

cu programul. A doua zi s-au întâlnit toţi trei şi au petrecut ore
bune la un local. Restaurantul „Victoria”. Bărbaţii s-au studiat
reciproc întocmai ca doi cocoşi înainte de înfruntare dar, din
fericire, impresiile fură cât se poate de bune.

Emil ştia ce are de făcut aşa că duse discuţia acolo unde era
el interesat. Să-i ceară fratelui acordul pentru a se căsători cu
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sora lui. Traian îl ascultă în tăcere, nu l-a întrerupt cu vreo
întrebare. A vorbit doar atunci când a tăcut celălalt.

- Domnule, îi zise, ce ştiţi dumneavoastră despre sora mea?
Emil îşi umezi buzele cu un strop de vin.
- Ştiu exact atâta cât trebuie: Este înzestrată cu tot ce-i trebuie

unei femei: frumuseţe, competenţă, pe deasupra un cap bine
aşezat pe umeri.

- Domnule, îi mai zise Traian, fără aceste câteva calităţi, sora
mea ar fi fost pierdută.

- Ştiu, cunosc situaţia, mi-a povestit câte ceva, nu este nevoie
să-i mai amintiţi sărăcia şi mizeria trecutului. Nici eu nu
stăpânesc de la părinţi vreo avere în afară de soldă. Am
convingerea, domnule, că vom şti să preţuim valoarea banului
şi în timp, ne vom bucura şi de îndestulare.

Mai ciocniră un rând de pahare, Melania, tremurând de
emoţie, asculta în tăcere, cântărind fiecare vorbă a bărbaţilor.

- Domnule, mai zise Traian, prin greutăţi greu de suportat,
ne-am realizat amândoi. Eu n-o am decât pe ea. Melania la
rândul său, mă are doar pe mine. Eu sunt familia ei. Tocmai de
aceea, domnule, îţi cer să-ţi faci bine socotelile, suntem oameni
maturi, nu ne putem juca de-a căsătoria. Eu, domnule, ce-am
avut de spus, am spus. În rest, hotărârea o va lua singură, este
vorba de viaţa ei şi dacă hotărâţi să vă uniţi destinele, ei bine,
eu voi fi fericit s-o pot conduce în faţa Altarului.

Petrecerea s-a prelungit dar niciunul nu avu motiv să se
plângă.

Cu capul rezemat de umărul lui Emil, îl ţinea strâns de braţ
şi pentru prima oară în viaţa ei, simţi că este în stare să iubească. 

În ziua următoare – ultima de fapt -, Traian se hotărî să facă
o vizită celor ce l-au ajutat, dezinteresaţi, să supravieţuiască. A
vizitat mai întâi Centrul unde aflase adăpost dar nimeni din cei
ce-i ajutaseră atunci, nici primarul nu mai era căci se pensionase
şi se retrăsese într-o altă localitate, lângă fecior. L-a aflat, în
schimb, pe brutarul căruia-i furase o pâine. Un bătrânel simpatic,
care-l privi îndelung fără să-l cunoască. 

- Domnule, îl întrebă, ce preţ are o pâine, uite-aşa, ca
aceasta?

- Doi franci, domnule, da’ pentru ce mă întrebaţi?
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Până să răspundă la întrebare, scoase din portofel două
monede cu valoare mult mai mare şi-i puse în palma bătrânului
brutar, nedumerit de gestul ofiţerului.

- Domnule, îl lămuri acesta, pe vremuri, într-o iarnă geroasă
şi cu omăt bogat, un copil, un vagabond, v-a furat o pâine să nu
moară de foame. El şi sora lui. Vă mai amintiţi de întâmplarea
aceea?

- Ba bine că nu, dădu răspuns bătrânul brutar. Dar ce să fac
acum cu paralele acestea? Or fi cumva de la vagabondul acela?

- Da, domnule, numai că vagabondul acela a crescut, a
învăţat carte şi s-a realizat. Eu, domnule, v-am furat pâinea.

- Nu se poate, aproape sări de pe scaun bătrânul. Aşa ceva
mi se pare a fi o poveste greu de înţeles.

- Ba se poate. Pâinea aceea şi palmele dumitale pe care mi
le-ai dat cu vârf şi îndesat, mi-au adus fericirea.

- Domnule, dar eram în drept să fac, pâinea era a mea! Acum,
că ai ajuns om mare, trag nădejde că nu-mi porţi pică.

- Nu, nici vorbă, te-aş cinsti cu un păhărel dacă eşti de acord.
Moşulică se roşi iute în obraz şi fu cuprins de mare veselie.
- Cum să nu, domnul meu, bine mi-ar sta să refuz un aşa

bărbat? Şi-ar mai fi ceva, ca să vezi mata minune; m-au cam
lăsat picioarele, mă încearcă şi-un reumatism, dar braţele îmi
sunt sănătoase, aşa că pot ridica paharul. Da’ nu te întrebai, la
ce armă faci armata? 

- Artilerie, tataie, arunc ghiulele cu tunul.
- Şi asta pe unde, domnule?
- Colea, peste drum, la Constanţa…
- Ohoo! Da’ nu este chiar peste drum. Apoi, aducându-şi

aminte de ceva: Le-ai spus atunci vardiştilor că ai o soră. Se mai
află în viaţă, oare?

Întrebării puse, îi răspunse cu mândrie:
- Da, tataie, sora mea s-a făcut, şi ea, mare; a învăţat carte şi

a ajuns farmacistă. Locuieşte aici, la Giurgiu, tocmai s-a măritat.
S-a căsătorit cu un ofiţer de Marină. Dar să mergem, timpul
neduce din urmă.

Bătrânul brutar prinse chef de vorbă. 
- Domnul meu, eu încă sunt stăpânit de grija că m-ai putea

umili din cauza celor petrecut cu anii în urmă, dar mă bizui pe

Tudor RĂDAN84



promisiunea mata că sunt întâmplări trecute şi n-o să ne mai
amintim de ele.

- Pâinea aceea mi-a fost cu noroc. Datorită ei mi-am aflat
salvarea.

⃰⃰

În trenul de Constanţa, Traian căută un loc izolat, la fereastră
– dacă se poate – , pentru a-şi aduna gândurile în linişte. Socoti
că s-a realizat un lucru de laudă, convins că Melania a făcut un
pas către fericire. Privi retrospectiv, amintindu-şi de amărâta lor
de viaţă când – flămânzi şi neajutoraţi, nu de puţine ori s-au aflat
la un pas de moarte. Huiduiţi şi alungaţi, piedici în calea
celorlalţi, total nepăsători dacă cineva i-ar fi descoperit morţi la
margine de drum. Fără să-şi dea seama, fredonă în gând
versurile poetului:

De rupi din codru o rămurea,
Ce-i pasă codrului de ea.
Ce-i pasă unei lumi întregi de viaţa mea?
Cu adevărat acelei lumi i-a păsat de viaţa lor de copii

abandonaţi, aruncaţi pe grămada de gunoi de la marginea cetăţii,
întocmai ca Iov, personajul biblic. Cineva îi salvase, le sărise în
ajutor la momentul potrivit . ar fi dorit să-i mulţumească dar nu
ştia cui. Comandantului Poliţiei, brutarului? În cele din urmă îl
alese pe Dumnezeu. El, numai El putea aranja lucrurile ca toate
să se petreacă astfel.

Aşa gândi şi răsuflă uşurat.
La sfârşitul prime săptămâni de la vizita către sora sa primi

din mâna poştaşului un plic voluminos care purta adresa
Melaniei. Îl desfăcu cu mare grabă şi citi. Cu inima bătându-i,
luă act de hotărârea lor. În luna următoare puseseră de nuntă. În
grabă, ce-i drept, dar, mai din timp sau mai târziu, aceeaşi nuntă.
Zâmbi, încercând să-şi imagineze cât de fericită trebuie să se
simtă Melania. Se gândi apoi la soţul său, la Emil. Impresia ce
şi-o formase despre el a fost grozavă încă de la început. L-a
studiat la amănunt şi nu i-a aflat vreun cusur. „Ajută-le,
Doamne!” rosti, apoi se apucă să-i dea răspuns.

„Să nu-ţi faci griji în ce privesc cheltuielile de nuntă pentru
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că toate vor fi trecute în contul meu!” o asigură el, apoi se apucă
să-şi numere economiile. Le consideră îndestulătoare iar dacă
mai face şi-un împrumut…

Aceleaşi socoteli se aşterneau pe hârtie şi de partea cealaltă.
- Să nu-ţi faci griji!  I se adresă Emil, miresei sale.

Cheltuielile cad în sarcina mea. Singura ta grijă este să fii
frumoasă! Tu, draga mea, eşti cea mai de preţ avere a mea!

Şi ziua mult aşteptată sosi. Cu Melania la braţ, Traian îşi
conduse sora în faţa Altarului în ropotul de aplauze ale mulţimii,
în timp ce Melania, sufocată de emoţie, prinsă zdravăn de braţul
fratelui său, nici nu vedea pe unde calcă. Janetta – lăcrimând,
făcu oficiu de mamă, Tiberiu şi Ioana, „naşi cu acte”, cum se
spune adresa.

Iar nunta, cu adevărat a fost petrecere de vis. 
După nuntă, Traian socoti că de-acum este vremea să se

ocupe şi de situaţia lui. Era în drept să-şi facă unele socoteli cu
privire la viitorul său.

Melania şi bărbatul său locuiră împreună în locuinţa ei dar,
căsătoriţi fiind, depuseră cerere pentru un apartament cu două
camere pentru că tocmai se deschiseseră şantiere pentru
construcţii de locuinţe. 

- Frate, este timpul să-ţi faci si tu un rost în viaţă, îl tot sâcâia
de la o vreme Melania.

- Sigur că da, în curând o să se întâmple şi asta! Îi dădu el
asigurări.

La ziua onomastică a unui prieten fu invitat şi Traian.
Întâmplător sau nu, vecină de scaun la petrecerea organizată,
domnişoara Ileana, o fată drăgălaşă, reuşită din toate punctele
de vedere.

- Duduie, i se adresă Traian, astăzi zeii au fost de partea mea!
- În ce fel, domnule? În întrebă râzând îngerul acesta de fată.
- Ce poate fi mai frumos în viaţă decât să-ţi duci traiul pe

muntele Olimp, în tovărăşia frumoasei zeiţe, Afrodita!
- Oo, domnule, i se adresă ea râzând, plină de încântare, dar

sunteţi tare mărinimos. Lucrurile nu stau chiar aşa.
- Cum adică? Insistă el?
- Frumuseţea fizică este un dar al zeilor, este apanajul unei

anumite vârste, dar, poate, din păcate, odată cu trecerea anilor
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se consumă şi rămâne doar moştenirea unui centaur.
- Înţelepciunea, înţeleg…
- Exact. Chiar şi cometele au o anume strălucire dar

strălucirea lor este trecătoare. Dar se pare că ne-am avântat în
discuţie pe un teren plin de hârtoape. Nu credeţi?

- Sigur că da, propun să discutăm ceva mai apropiat de lumea
noastră…

- De acord şi pentru că zeii au hotărât altfel, vă rog să mă
apelaţi cu numele care-mi este mie foarte drag:

- Ileana…
- Oo! Sunt cu adevărat surprinsă; cum de ştiţi?
- Am fost foarte atent când v-a pronunţat numele, prietenul

nostru.
Fata începu să râdă şi-l felicită:
- Aţi trecut cu bine examenul de perspicacitate. 
- Iar numele meu este Traian. Am – însă – o rugăminte:

convenienţele mă obosesc! Propun să ne tutuim, suntem tineri,
doar.

- De acord, zise râzând apoi pecetlui înţelegerea printr-o
strângere de mână. 

Se apropie de ei gazda, sărbătoritul. 
- Mă bucur să vă văd atât de bine dispuşi. Îmi sunteţi prieteni

dragi şi sper, nu numai acum, să petrecem momente cât mai
plăcute!

- De ce nu? Căzu de acord Ileana, afişând cu zâmbet suav.
Petrecerea s-a spart târziu, după ora înserării. La plecare,

Traian i se adresă fetei:
- Ileana, îţi cer acordul să te conduc acasă. Sper că nu ai ceva

împotrivă.
- Nu, dragă, mi-ar face mare plăcere.
Apoi îşi privi ceasul. Avea ceva cale de străbătut până acasă

dar nu era atât de înaintată ora încât să se grăbească. Vorbi
Traian:

- Ce-ai spun de puţină plimbare. Timpul se prezintă minunat.
- De acord, nimic deosebit nu mă aşteaptă acasă. Îmi doresc

să privim marea de pe faleză. Mă încântă grozav zbuciumul apei
când se izbeşte de dig!

Traian o prinse de mână ca şi când intenţiona s-o apere de
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un monstru.
- „Marea nostrum”, şopti el.
- Pontus euxinus adăugă Ileana.
S-au plimbat un timp, şi-au vorbit puţin, din cauza gălăgiei

grupului de copii care se strigau cu voce tare. Dinspre Cazinou
se auzeau ritmurile muzicii, în aer stăruia mirosul fripturilor.

- Vrei să mergem înăuntru? O întrebă Traian.
- Nu, este deja târziu. Să rămână invitaţia pentru altă seară.
- De acord, oricând doreşti.
Ea se opri din loc, îl privi îndelung şi-şi eliberă mâna din

strânsoarea lui. Îl întrebă direct:
- Măi, dar tu nu ai o prietenă care te aşteaptă?
Traian începu să râdă, apoi o asigură:
- Nu există nicio fiinţă care să aibă somnul agitat din cauza

mea!
- Eşti sigur că spui adevărul?
- Foarte sigur, nu mă urmăreşte nimeni din spate.
Astfel asigurată, îi povesti ea câteva întâmplări din rândul

colegilor ei:
- Unde s-a întâmplat asta?
- La spital, dragă, acolo lucrez.
- Ca ce? Avansă el cu întrebarea.
Ea-l privi în ochi şi-i răspunse cu mândrie:
- Medic, dragă, medic chirurg. Practic meseria de câţiva ani;

acesta mi-a fost scopul în viaţă: să fiu medic. Dorinţa aceasta
mi-a insuflat-o tatăl meu care este tot medic; medic chirurg, în
timp ce mama este profesoară; profesoară de franceză.

Traian o ascultă cu atenţie sorbindu-i cuvintele. Pe măsură
ce ea povestea, el se întuneca la figură, lucrul pe care-l observă
şi fata, aşa că-l întrebă:

- S-a întâmplat ceva?
- Da, recunoscu el, apoi fără să-şi dea seama oftă.
Ileana se opri în loc, îl privi insistent, îl întrebă:
- Spune-mi sincer, ţi-am răscolit amintiri dureroase?
- Da, răspunse el fără să clipească. Tu, dragă Ileana, bănuiesc,

ai amintiri plăcute din viaţa de copil eu, spre deosebire de tine,
în copilărie am avut parte numai de lipsuri şi dureri. Eu şi sora
mea.
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- Ai o soră? Întrebă ea, maşinal.
- Da, am o soră cu puţin mai mică de ani. Tocmai am ajutat-

o să-şi petreacă nunta. Este tânără şi frumoasă; ca şi tine.
- Ah! Ce frumos o prezinţi! Aş vrea s-o cunosc; unde

locuieşte?
- Este greu să te întâlneşti cu ea pentru că locuieşte în

Giurgiu. O poţi cunoaşte doar din fotografie.
Un timp s-a aşternut liniştea. În cele din urmă rupse tăcerea

Ileana punând o întrebare:
- Ce meserie are bărbatul ei?
- Meserie frumoasă, de prestigiu; căpitan de marină. Îmi

place să cred că i-a surâs norocul.
- Cu adevărat, norocul şi-a arătat faţa către ea. Apoi tot mai

curioasă: 
- Sora ta cu ce se ocupă?
La aşa întrebare, Traian căpătă mină veselă şi răspunse cu

mândrie:
- Sora mea este farmacistă. Este absolventă a Institutului

Farmaceutic din Bucureşti; a absolvit şi Facultatea de Filozofie,
dar practică farmacia.

Auzindu-l, Ileana prezentă o figură perplexă. Arăta ca o
picată din lună.

- Dar tu, dragă Traian, vorbeşti de o copilărie nefericită. Ce
să înţeleg eu din spusele tale? Pe de o parte doreşti să uiţi
trecutul, amintindu-ţi numai de dureri şi necazuri, pe de altă
parte…

- Opreşte-te, îţi înţeleg nedumerirea. Te lămuresc îndată: încă
din perioada fragedă a copilăriei am rămas amândoi orfani de
ambii părinţi. Crezi, cumva, că ne-a fost uşor să ne descurcăm?
Nici vorbă, pentru că, odată cu părinţii, nu s-a prăpădit şi casa;
casa de la ţară unde locuiam. Am plecat la oraş, la Giurgiu,
prinzându-ne de mână, trăind amândoi din cerşit, până-n ziua
când, pe timp de iarnă, am furat o pâine, pâine unui brutar, asta
să nu crăpăm de foame. Tu crezi că ce a urmat a fost viaţă pentru
noi? Ne-a fost, oare, uşor? Datorită unor întâmplări fericite, a-
şi zice, am învăţat carte şi ne-am realizat, aşa cum ne prezentăm
acum.

Traian şi-a terminat povestea, pentru puţin timp s-a instalat
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iarăşi liniştea. În urma destăinuirilor, Ileana fu cuprinsă de
tristeţe.

- Vezi tu, prietenă, gândind retrospectiv, socotesc – pe bună
dreptate -, că singura noastră avere – a mea şi a surorii mele -,
este doar calificarea. 

Nimic altceva nu-i putem oferi partenerei sau partenerului
de viaţă. Poate acum, după destăinuirile mele vei înţelege de ce
amintirile din copilărie sunt puţine, în schimb, cât se poate de
dureroase. Apoi strângând-o de braţ: - Dar eu, dragă prietenă,
îţi stric seara povestindu-ţi despre necazurile mele din copilărie,
în vreme ce putem găsi teme vesele pentru un timp atât de
plăcut.

Ar fi dorit Ileana să afle mai multe amănunte dar ştia, de-
acum, că n-ar face decât să răsucească cuţitul într-o rană în curs
de cicatrizare. Alese să discute despre activităţile sale de tunar
la bordul unui vas de luptă; precum distrugătorul „Mărăşeşti”,
de vreme ce ea dovedi interes pentru această navă. Şi-i satisfăcu
el curiozitatea vorbindu-i de performanţele realizate de marea
navă în Marea Neagră în cel de-al doilea război dar şi de
prestigiul de care se bucură în prezent.

- Îmi închipui că este o adevărată mândrie să lupţi sau să
munceşti pe o asemenea navă.

- Sigur că da, o asigură el, dar îmi dau seama că ţi-am trezit
interesul pentru dotările noastre militare. Se prea poate ca după
aceste dezvăluiri, viaţa noastră cazonă să ţi se pare atât de
plăcută încât să ceri să fii încorporat pe navă. Apoi, râzând, îi
făcu o propunere şoc: - Spune-mi Ileana, ţi-ar surâde să vizitezi
nava?

- Oare este posibil? Întrebă ea entuziasmată. Mă mai întrebi?
Sigur că mi-ar face plăcere. Nava se află aici, în portul militar?

- Nu, draga mea, nava se „odihneşte” în rada de la Mangalia.
Spune-mi când te hotărăşti s-o vizitezi, iar eu îţi satisfac dorinţa.
Ştii, până la Mangalia circulă trenul… din gară până la navă,
mai este mică distanţă. 

Au mai abordat ei, după aceea şi alte subiecte până când,
Ileana îşi privi ceasul şi ceru:

- S-a făcut destul de târziu, trebuie să mergem acasă!
- Ei, cum ţi-a fost petrecerea? O întrebară părinţii de cum a
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pătruns pe uşă.
Îmbujorată în obraji, Ileana le povesti cu lux de amănunte

totul, inclusiv bucatele servite, mai apoi ce-o interesa cel mai
tare.

- Printre invitaţi s-a aflat un ofiţer, căpitan, artilerist pe o navă
de luptă. Depănând eu amintiri din copilărie, mi-am dat seama
că poveştile mele îl indispun, şi nu oricum. 

- Dar din ce cauză? Întrebă mama, curioasă peste poate.
- Vă spun pentru că este o poveste care m-a şocat, iar

povestea vieţii lui… de mi-ar fi fost povestită de altcineva, aş fi
uitat-o pentru că aş fi considerat-o prea exagerată.

- Cum aşa, ce anume ţi s-a părut deosebit în povestea lui? 
- Multe, dragi părinţi, iar eu voi scurta povestea cât pot de

mult, lăsându-vă să vă imaginaţi singuri vitregiile care i-ai
distrus copilăria. Ofiţerul de care vă povestesc, împreună cu sora
lui, au rămas orfani de amândoi părinţii la o vârstă fragedă. Şi
pentru ca nenorocirea să le fie completă, li s-a distrus şi
gospodăria, rămânând ai nimănui. Au trăit din cerşit până când,
în toiul iernii, au fost cât pe ce să-şi piardă viaţa. Prin nişte
întâmplări – le-aş numi miraculoase -, au supravieţuit, au ajuns
la un orfelinat. Au învăţat carte, iar ofiţerul de care vă vorbesc,
de mic a fost crescut în disciplina militară.

- Doamne – ajută! Rosti mama şi-şi făcu semnul crucii.
- Iar voi, dragele mele, vorbi şi tatăl, să vă imaginaţi că

suferinţele îndurate în tinereţe, l-au călit aşa fel că noianului de
greutăţi care, pe unii i-ar încovoia, el le-a suportat cu stoicism.
Ăştia, în toate vremurile, s-au dovedit bărbaţi destoinici. Dar nu
ne-ai spus, draga noastră, cu ce se ocupă el în armată?

- Din ce mi-a spus, este ofiţer artilerist dar a fost transferat
la marină.

- Şi-acolo cu ce se ocupă?
- Tot artilerist pe o navă militară căreia-i spune „Distrugător”.
- Dar se prezintă bine la capitolul acesta. Dacă o să aibă

noroc la căsătorie să nimerească o femeie de treabă…
- Ăştia, din câte ştiu, nu se pot lăuda cu neveste onorabile!

Interveni mama. Am întâlnit dintr-astea prea multe să pot avea
o părere prea bună despre ele. Dar, mă rog, pot fi şi excepţii dar
care, din păcate se pierd prin mulţimea celorlalte.
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- În puţinul timp de când l-am cunoscut, mi-a făcut o prea
bună impresie încât să-l văd agăţat de braţul vreunei…

Evită să rostească un calificativ dezgustător ce-i stăruia pe
limbă.

Tatăl medită câteva clipe apoi o întrebă pe fiică:
- Ziseşi că are o soră, tânărul acesta. Ţi-a spus şi cu ce se

ocupă?
- Da, mi-a spus. Este farmacistă. După absolvirea facultăţii,

s-a căsătorit. El i-a făcut şi nunta; măritată tot cu un ofiţer;
căpitan de marină; locuieşte în Giurgiu unde există unitate de
marină.

- Farmacistă ai spus?! Se miră foarte, tatăl. Apoi plin de
entuziasm: Măi, dar s-au realizat cum nu se poate mai bine copii
aceştia! De l-aş întâlni, l-aş felicita din toată inima pentru că
merită din plin. Copiii ca ăştia ştiu prea bine cum să iasă la
liman, i-a învăţat viaţa, ştiu prea bine preţui banul, iar de
plăcerile vieţii profită doar atâta cât le este folositor să se simtă
bine.

Ileana jubilă în sinea ei că amândoi părinţii n-o judecă defel
că a legat prietenie cu un astfel de bărbat.

Şi se mai scurse ceva vreme de la momentul petrecerii
amintite, iar prietenia se consolidă mai tare. Au participat
împreună şi la alte petreceri şi la teatru, şi la filme, başca
întâlnirile de aproape seară de seară.

Merse doamna într-o după amiază în oraş, cu gând să facă
ceva cumpărături.

- Ah, doamnă, ce plăcere să vă întâlnesc! I se adresă o mai
veche cunoştinţă. Poză atât de fericită încât fu cât pe ce s-o şi
sărute.

- Doamna Marinescu, dumneavoastră aici?mi se pare mie sau
a-ţi ieşit la o scurtă plimbare?

- Cu adevărat, doamnă, m-am plictisit acasă, dau o raită prin
magazine să schimb aerul, să mai cunosc noutăţile.
Dumneavoastră?

- Tot cu privirea prin magazine. Chiar doresc să mai cumpăr
câte ceva.

Prietena, Marineasca – adică -, nu mai ştiu cum să-şi
stăpânească bucuria revederii, aşa o prinse de braţ pe prietenă,

Tudor RĂDAN92



ciripindu-i la ureche tot felul de fleacuri. După un timp, aduse
vorba acolo unde o durea cel mai tare: Fata.

- Nu vă întrebai, doamnă, Ileana, frumoasa fiică, nu se
gândeşte la căsătorie? Ştiţi, timpul trece, se scurge pe nesimţite
şi nu se poate spune că nu lasă urme…

- Aşa este, ai mata dreptate, dar tinerii din ziua de astăzi sunt
mai puţin preocupaţi de viitor. Ziua de astăzi contează, cea de
mâine… hă – hă! Vom vedea.

- Aşa se-ntâmplă când au tot ce le trebuie şi nu au preocupare
pentru nimic. „Pune-te masă, strânge-te masă”, mama să
trăiască! Dar, că veni vorba,…

- Ei, nici asta n-o să fie tot timpul! Când se mărită o să fie
năpădită de griji, mai cu seamă dacă nimereşte un bărbat
pretenţios.

Mai merseră pe stradă măturând vitrinele cu privirea, până
când Marineasca hotărî să atace problema direct.

- Mata ştii că eu am un nepot, Mihai, băiatul fratelui meu.
- Da, ştiu, îl cunosc de când era mititel dar nu l-am mai văzut

de multă vreme. S-a făcut mare, posibil nici să-l mai cunosc 
de-l întâlnesc.

- Sigur că da, doamnă, s-a făcut mare, mai mult, şi-a lăsat şi
mustaţă.

- Hi-hi! Râse doamna, bănuiesc eu că-i stă prea bine cu
mustăcioară. 

Motiv serios pentru Marineasca să-i schiţeze un portret
seducător:

- A trecut el şi prin facultate. Este inginer  piscicol. Să-mi
spui, doamnă, dacă ai nevoie de un peşte-doi, să-mi spui fără
sfială. Peşte marin, peşte de crescătorie, n-are a face. Icre de
crap, de morun, la el găseşti tot timpul.

- Of, Doamne, se scăpă doamna zâmbind. Ziseşi de icre. Simt
cum mă încearcă pofta!

- S-a făcut, doamnă, nicio problemă. Apoi abătând discuţia
pe alt făgaş. Ştiţi, nepotul s-a săturat de burlăcie, şi-ar dori să-i
pună capăt. A văzut-o pe Ileana, fiica dumneavoastră. Mândră
fată, realizată, i-a plăcut cum arată. Şi-ar dori s-o peţească dacă
şi dumneavoastră cădeţi de acord. Şi-apoi n-ar fi numai aceasta.
Are şi ceva avere, o maşină personală, are şi bani economisiţi.
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Ce mai, este ajuns din toate punctele de vedere…
Doamna o ascultă în tăcere, zâmbind doar, lăsând-o să-şi

ducă ideile până la capăt. Vorbi după ce Marineasca făcu pauză
să respire.

- Ce să spun eu? Copiii să se cunoască, ei doi să hotărască.
- Ei, doamnă, relua discuţia cealaltă, sigur că ei, tinerii,

hotărăsc sau dar, dacă şi din partea dumneavoastră primeşte fata
un imbold…

- Să se împrietenească, să se cunoască mai bine, din partea
noastră – a părinţilor -, libertate deplină, după cum mai spusei.

Şi cu aceasta, discuţia s-a încheiat, şi-au lăsat vorbă să se mai
întâlnească şi s-au despărţit.

Seara, la cină, doamna aduse în discuţie întâlnirea cu
Marineasca. Soţul ascultă cu atenţie, în tăcere, vorbi, mai apoi:

- Dacă ar fi să-mi dau cu părerea, aş preferea să am ginere
tot un medic. De-acum o să tot avem parte de peţitori că ne-a
ajuns vremea. Tu ce spui, fata mea?

Aceasta nu se pronunţase în niciun fel cât vorbise mama.
Mâncă în linişte, „cu nasul în farfurie”, după cum se spune
adesea. Abia la întrebarea tatălui privi către ochii mamei:

- Ce meserie ziseşi că are „fantele” ăla?
Rosti întrebarea cu atâta dezinteres, de parcă ar fi fost vorba

de un birjar de trăsură.
- Dar spusei, dragă! Inginer piscicol!
- Puah! Făcu Ileana. Ştii prea bine, mamă, că nu mă dau în

vânt după peşte.
- Dar nu te obligă nimeni să-l mănânci dacă nu-ţi place!

Ripostă mama cu început de arţag. Eu zic, mai întâi, să-l cunoşti
pe tânărul acela.

- Să-l cunosc, când, cu ce ocazie? Să nu-l aduci în casă că
nu mai dăm afară mirosul de peşte!

La aşa perle spune de fiică, tatăl izbucni în râs dezlănţuit din
care, cu greu, reuşi să se stăpânească. La fel ca şi fiică-sa, numai
la inginerul acela nu-i stăruia gândul. Socotea de bun refuzul
fetei, în speranţa că până la cele din urmă, sorţii vor hotărî ca
tot de un medic să aibă parte. Nici că-i trece prin cap de planul
clocit de Ileana.

Şi-n timp ce doamna turuia ca o maşină unsă, Ileana îşi
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consumă fără grabă ce mai avea prin farfurie fără să ia seama la
vorbele mamei şi, pentru că această insistă, Ileana o întrebă –
nu fără umor:

- Aţi pus şi de nuntă? Am timp, barem, să-mi comand rochia
de mireasă?

Tatăl nu se putu abţine şi scăpă râs sănătos, mama – în
schimb -, se simţi luată peste picior.

- Tu de ce râzi, dragă? I se adresă soţului. Spune cu voce tare,
ce umor ai aflat în vorbele mele?

Bărbatul o privi îndelung, se lăsă greu pe spătarul scaunului,
îşi trecu şerveţelul peste gură, o lămuri.

- Să nu-mi iei în nume de rău dar nu mă pot abţine să nu mă
amuz. Te comporţi ca o mamă cu o casă plină de copii care le
dă zor să se căsătorească, cu gândul să-şi mai uşureze viaţa! Ai
o singură fată, las-o să-şi aranjeze singură viaţa că doar nu mai
este o puştoaică! Apoi îndreptându-şi privirea către Ileana: - Ia
spune tu, fata tatii, colegul ăla al tău, Boldescu,…

- Vorbeşti de Boldescu, doctorul, sau procurorul?
- Doctorul, dragă, lasă-l pe procuror.
- Aşa, Boldescu, doctorul, ce-i cu el?
- Are prietenie cu vreo fată? Se gândeşte la un mariaj?
- Nu, n-are prietenie cu vreo fată şi bine face. În schimb, se

află în bune relaţii cu toată lumea. Când l-am întrebat când îşi
pune coroana pe cap, mi-a răspuns că, mai întâi, doreşte să
ocolească pământul cu vaporul, abia după aceea…

- Ţi-a spus şi când o să fie plecarea? O întrebă mama,
amuzată de data aceasta.

- Nu, mamă, nu s-a hotărât, încă.
- Dumnezeu să-i mai înţeleagă şi pe băieţii ăştia! Oftă mama.

Înainte vreme se grăbeau cu însurătoarea să aibă nevastă, să-şi
încropească un pic de avere, să aibă copii de crescut şi câte
altele…

O ascultă tatăl, îşi mişcă buzele a lehamite, vorbi:
- Păi dacă ne gândim bine socoteala se prezintă cam aşa: casă

au – de la părinţi; bineînţeles; meserii au, salarii bune au, copii,
deh! Un copil, cel mult doi, pentru ce s-ar grăbi la însurătoare?

- Asta în ce-i priveşte pe băieţi, dar fetele?
- Ei, ce-i cu fetele, maică? Mai multă liberate, mai mult timp
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liber. Copii? Hă! Mamele, soacrele au obligaţia să-i crească!
- Dar noi am crescut un rând…
- Aşa este, aţi crescut un rând, creşteţi şi pe al doilea; aveţi

experienţă. 
Zicând aşa, tatăl mai goli un pahar, îşi trecu iarăşi şerveţelul

peste gură, întrebă:
- Cu marinarul acela te-ai mai întâlnit? Artileristul, dragă!
Ileana se lumină la faţă, vorbi plină de entuziasm:
- Da, m-am întâlnit cu el, m-a invitat să vizitez nava! Aia,

tată, cea care distruge…
- Distrugătorul pe care activează el. Şi când o să fie asta?
- Când mă hotărăsc eu; mi-a lăsat libertatea să stabilesc ziua.

Nava, însă, nu se află în Constanţa.
- Dar unde, fata mea? Întrebă mirat tatăl, apoi alunecând spre

glumă: - O fi prin Mediterană sau Oceanul Atlantic?
Râseră toţi, lămuri Ileana:
- Ei, nava se află aproape, o aruncătură de piatră; la

Mangalia, tată.
- Mă bucur că ai ocazia să vizitezi aşa ceva. Regret că n-o

pot vizita şi eu, dar mă bazez pe spiritul tău de observaţie că vei
reţine totul, la amănunt, să-mi poţi povesti şi mie. Din ce ştiu,
nava aceasta s-a comportat vitejeşte în Al Doilea Război, pentru
că a fost deservită de oameni curajoşi, adevăraţi eroi.

- Poate-ar fi bine să ai la tine un caiet, îşi dădu cu părerea
mama.

- Nuu! Aşa ceva nu este posibil! Cam ce-ar zice ofiţerii de
te-ar vedea răscolind totul cu privirea şi notând în caiet?!

- Are dreptate, fata! Asta… de s-ar întâmpla, aduce a spionaj.
Nava asta nu seamănă cu o caleaşcă pe şosea.

Când Traian merse la comandant să-i ceară aprobare pentru
vizită, auzind că este doctoriţă, fu curios să o cunoască. Asta 
s-a întâmplat chiar a doua zi iar impresia a fost cât se poate de
bună, mai mult, s-a ales Ileana şi cu un suvenir din partea
comandantului. Părerea fetei despre navă şi viaţa ce se
desfăşoară la bord fu colosală astfel că avu ce povesti părinţilor.

Şi ca un făcut, după două zile de la această întâmplare, o
întâlni doamna pe Marineasca.

- Vai, doamnă, cât mă bucur de revedere, o abordă aceasta,
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pozând a fi cea mai fericită femeie de pe planetă. – Tot aşa, la
plimbare sau cumpărături? 

- La cumpărături, dragă prietenă. La lista mea a mai adăugat
şi bărbatul câte ceva, aşa că, picioare zdravene să am pentru cât
am de alergat.

Marineasca nu luă seama la vaietele doamnei de parcă nici
nu le auzi. O întrebă direct:

- Aţi discutat cu fata despre propunerea ce v-am făcut?
- Da, o asigură doamna şi, deşi se simţea prinsă-n corzi,

zâmbi dulce, încurajator.
- Şi? care-a fost reacţia, doamnă, mă aştept să-mi daţi veşti

bune.
Doamna se prefăcu anume că nu pricepu aluzia prietenei aşa

că ocoli răspunsul.
- Dar mata, tot aşa, la cumpărături?
- Tot, doamnă, ce pot să fac? Bărbatul ocupat până peste cap

aşa că trebuie să mă descurc singură. De fapt, nu chiar singură
că-mi mai sare în ajutor nepotul Emil. Păi ştii mata cât de săritor
se dovedeşte când te vede la greu? Ferice de femeia ce-i va fi
dragă. Mare ajutor o să aibă din partea lui.

- Soţul dumneavoastră cum se mai prezintă la capitolul
„sănătate”? În ultima vreme acuza nişte dureri la şolduri. 
Care-i mai este situaţia?

- Aa, durerile? Au slăbit, nu-l mai chinuie ca la început. A
făcut tratament. L-a ajutat nepotul Emil. „Lasă, bre, i-a zis, te
fac eu ca nou. Îţi aduc un medicament – unguent -, te ungi câteva
seri în locurile dureroase şi gata!” Păi ştii mata cât de priceput
este? Ferice de femeia care-l va avea bărbat…

Vruse doamna să mai zică ceva dar nu mai apucă rând la
vorbă.

- Eu te cam ţin de vorbă, doamnă, iar mata, din ce-mi spuseşi,
ai atâtea de cumpărat. Cum te descurci singură?

- Ei, doamnă, nu-mi purta de grijă. Dacă mă angajez la mai
mult decât pot căra, nicio problemă. Dau repede un telefon lui
Emil şi zboară. Păi ştii mata ce maşină are? Elicea îi lipseşte iar
el, drăguţul, conduce mai ceva decât un profesionist. O să-l
cunoşti mata ce fel de bărbat se prezintă. Şi în plus, meserie,
doamnă, nu glumă!
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- Nu te-am întrebat, cum se numeşte ştiinţific meseria lui că
nu s-o numi pescar. Inginer pescar?

- Ei, cum aşa, doamnă! Are meserie de fală, doamnă:
ihtiologie, iar el se numeşte inginer ihtiolog.

- Cu adevărat, meserie frumoasă, prietenă dragă. Acum, eu
te las, iau tramvaiul că mai am de alergat. Vom mai discuta cu
altă ocazie, doamna socoti că mergând doar o staţie se
descotoroseşte de cicăleala doamnei Marinescu, dar o apucă
tremuratul auzind-o:

- Hai că vă mai ţin de urât o staţie şi cobor. Să-mi spuneţi
dacă vă sunt grele bagajele. Nicio problemă, îl chem pe Emil.
Păi ştii mata cât de săritor se dovedeşte când cineva îi cere
ajutorul? Ferice de femeia care i-ar cădea dagă! O s-o ducă lângă
el ca-n Rai. Dar eu nu vă întrebai, doamnă…

- Lasă întrebarea pe altă dată, acum tocmai soseşte tramvaiul
în staţie, iar aglomeraţia este infernală. Ia mata punga asta şi
urcă în tramvai, ocupă-mi un loc, urc şi eu imediat.

Marineasca se grăbi să urce dar doamna pierdu tramvaiul.

⃰⃰
- Hei, domnule, cu ce ocazie prin zonă?
Din prag, Janetta îl strigă pe Victor Dudău care mergea

gânditor pe celălalt trotuar fără să arunce o privire spre farmacie.
Strigătul farmacistei îl trezi brusc şi dând cu ochii de ea, se lovi
cu palma peste frunte, scuzându-se:

- Vai de capul meu; se prea poate că l-am pierdut deja…
Şi din câţiva paşi, traversă şoseaua.
- Dar ce-i c u tine de afişezi mutra asta de bărbat cât se poate

de preocupat?
- Mai întâi să te salut, până nu uit şi gestul acesta; sărut mâna!

Şi oftă, apoi îşi împinse pălăria pe ceafă.
- Măi, ţi s-a întâmplat ceva rău? 
El zâmbi cu gândul să îmbunătăţească atmosfera.
- Dragă, nu mi s-a întâmplat nicio nenorocire dar m-au ameţit

de cap cei de la Direcţie.
- În ce fel? Întrebă Janetta, dornică să afle.
- Cu situaţii, dragă, cer situaţii, dacă se poate, două – trei pe

zi. Ce le-ar trebui, greu de ghicit. Toată ziua înfăşoară hârtii.
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Convinsă, de-acum, că nu este ceva grav, farmacista se
lumină la faţă şi începu să râdă.

- Iar tu ţi-ai pus în gând să-i umileşti îngropându-i în hârtii?
Victor începu să râdă, zise, mai apoi:
- M-a invitat cârciumarul să trec în seara asta pe la el. I-a

adus ciobanul o oaie tăiată. M-a întrebat pe mine cum se
frământă mămăliga.

Râse Janetta auzindu-l, apoi îl întrebă:
- Şi i-ai dat reţeta?
- Încă nu, mă mai gândesc. Mă bate gândul să nu mă duc.
- Cum aşa? Se miră ea. Te-a invitat omul, te aşteaptă…
În timpul acesta veni o bătrână să cumpere ceva.
- Haidem înăuntru, făcu ea invitaţia. Îi oferi un scaun.

Bătrâna îşi primi medicamentele şi porni spre casă. Ei, doi, o
dădură pe taifas. Tot despre invitaţia cârciumarului vorbiră.

- Janetta, nici tu nu ai cum să petreci seara, singură. Te invit
să-mi fii partener la friptura cârciumarului. Ce spui?

Îl privi ea îndelung, zâmbi, zise:
- Şi ce-o să spună omul acela văzându-ne împreună?
- Hă! Ia te uită! Ce-o să spună omul acela văzându-ne

împreună? Tu, de fapt, la ce te gândeşti, la gura satului?
- Oo! Mergi prea departe cu imaginaţia. Eu am vrut să spun

că omul te-a invitat pe tine nu şi pe mine.
- Ei, asta-i! îl ştii pe cârciumar supărăcios? La câtă pagubă-

i faci tu, nici nu se simte.
- La ce oră te aşteaptă, omul?
- Cum se lasă înserarea, iar câinii îşi fac rost de culcuş.
Janetta începu să râdă. 
- Mai potrivit ar fi să spui „când se culcă găinile”.
- Fie cum spui tu dar pe mine mă interesează friptura aşa că

n-o să fie întârziere. Ei, ce spui? Facem prăpăd în friptura
cârciumarului?

Ea nu se grăbi să-şi dea acordul, se mulţumi să râdă, doar.
- Haide, dragă, vorbeşte, se răceşte mămăliga…
În sfârşit, se hotărî nu înainte de a se motiva:
- Te însoţesc dar cu condiţia să nu întârziem prea tare. Mai

vin şi alţi bărbaţi, ai cunoştinţă?
- Nu, nu cred că nu are-n gând să întindă horă-n bătătură şi
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chiar de-ar mai avea şi alţi invitaţi, ce ne pasă nouă că, vorba
aia, „nu-şi înmoaie dumicatul în strachina noastră”.

- Bine, dragă, m-ai convins! Cum procedăm?
Inginerul dădu răspunsul fără parlamentări:
Mă aştepţi aici, la farmacie. Nu ai nevoie de găteli că nu

mergem la vreo 
nuntă! Clar, fato?
- Clar, măi, am luat notă! Te gândeşti, cumva un dar cât de

mic pentru nevasta lui?
- Eeei, cadou! Nu se pierd ei în astfel de fleacuri! Dar, dacă

ţii neapărat la etichetă, poftim, fac eu rost de un buchet de
trandafiri. Are vecinul meu grădina plină.

Astfel înţeleşi, s-au despărţit dar nu pentru multă vreme
pentru că deja amurgul se făcu simţit. Cârciumarul tranşase oaia,
acum hartanele sfârâiau pe grătar iar alături, pe pirostrii, sfârâia
mămăliga în tuci. Din fundul curţii dădu semnal de oameni
străini, Zăvod, care se porni să latre şi să se zbată, priponit în
lanţ.

- Păi, domnule inginer, dacă am parte de aşa oaspeţi aleşi, 
s-ar fi cuvenit să-i aduc şi pe Lae cu vioara şi pe Danciu cu
ţambalul, iar oaia mea n-ar fi putut fi decât bucuroasă de un
sfârşit atât de vesel! Se adresă Janettei: Sărutăm dreapta,
doamnă farmacistă şi declar cu voce tare să audă toată partea
asta de sat, că mi-aţi făcut mare cinste şi onoare, trecându-mi
pragul! Veni, apoi, rândul nevestei cârciumarului s-o sărute pe
amândoi obrajii şi s-o uşureze de buchetul de trandafiri.

- Oo, doamnă, da’ nu trebuia!
Se roşi femeia la obraz precum para focului apoi alergă în

casă după o glastră.
Şi se-ncinse o sfântă de petrecere cum numai ţăranii sunt în

stare, după cum ei însăşi declară: „Mâncarea-i fudulie, băutura
să fie la loc de cinste”.

Şi-uite aşa, mai cu una, mai cu alta, petrecerea s-a spart după
miezul nopţii.

La plecare, nevasta pregăti două pachete cu friptură pentru
oaspeţi numai că aceştia nici nu voiră să audă.

- Ne-am distrat prea bine ca să mai primim şi pachete, ziseră
musafirii, iar despărţirea se făcu, mai apoi, cu sărutări şi
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strângeri de mână în vreme ce promisiunile curgeau şuvoi.
- Da, bine, mulţumi pentru invitaţie; sigur că vă mai vizităm!
Pe drumul spre casă, Janetta nu mai contenea:
- Primitori oameni, binevoitori, n-am ce spune!
Pentru noaptea de colind, o femeie tinerică trecu pe la

farmacie să cumpere nişte hapuri pentru feciorul său care
manifesta unele fierbinţeli.

- Cum se manifestă boala lui? O întrebă farmacista.
- Păi… n-are poftă de mâncare şi parc-ar avea temperatură…

da’ eu…
- Cum şi-a petrecut ziua astăzi?
Femeia se lumină la faţă şi povesti:
- Toată ziua la săniuş pe dealul de la fântâni. De-abia am

reuşit să-l aduc acasă, de parcă se pregătea pentru examen.
Farmacista o ascultă distrată, apoi zise:
- Iar mata te mai miri că e obosit şi aprins la faţă? Păi… 

te-ntreb, când să alunece cu săniuţa? În mijlocul verii? Lasă,
bre, copilul în plata lui. Vezi până mâine cum se simte, îi dau
hapurile dacă este cazul!

S-au despărţit în termeni de voie bună. A doua zi, prin jurul
prânzului, apăru iarăşi femeia.

- Doamne, apără! Se speria Janetta, să nu-mi aduci veşti
proaste!

- Nu, bre, nici gând de aşa ceva, îi răspunse femeia, cât se
poate de veselă. Eu, bre, pentru altceva venii.

- Bravo, mă bucur, despre ce-i vorba?
- Bre, doamnă, diseară este Moş-Ajunul…
- Aşa este, aduse cumva vestea că a rămas troienit pe undeva?
Vorbi ea cât se poate de serios numai că femeia izbucni în

râs, zise:
- Nu, bre, n-a rămas înţepenit prin omăt, are sanie şi cai buni.

Altu-i rostul meu.
- Atunci nu-mi rămâne decât să mă bucur. Cât priveşte vizita

mata, aştept să-mi spui, dar, văzându-te râzând, îmi dau seama
că nu ai a-mi vorbi de vreo suferinţă.

- Chiar ai ghicit, bre, altu-i rostul umbletului meu. M-a
trimis, bre, bărbatul, să te invit astă seară să treci pe la noi.
Servim ceva că – vorba aia - , ne-a dăruit Dumnezeu cu de toate,
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că fu toamna bogată!
Auzind-o, Janetta începu să râdă. Nici că s-ar fi aşteptat la

aşa invitaţie. Simţi nevoia să glumească.
- Eu nu ştiu care sunt obiceiurile pe aici. Prin satul meu – că

la ţară m-au crescut părinţii, băieţi şi fete, laolaltă, în cete, păziţi
de unul mai mare, de regulă un părinte, ne păzea de afurisiţii de
băieţi mai mare care ne goleau traistele de ce căpătaserăm. Când
ajungeam la casa un gospodar, strigam: „Primiţi Moş – Ajunul?
După care urarea: „Noaptea de astăzi e pentru noi, cea mai
frumoasă dintre sărbători!”

Şi ne puneau în traiste, gospodinele, colăcei calzi unşi cu
miere, gutui, nuci şi alte bunătăţi. Pe aici cum se face urarea?

Un derbedeu care tocmai intră în farmacie, completă: - Dă-
mi babă colacul, că te ia dracu’!

- Ieşi afară, mă! Strigă la el farmacista, întărâtată precum o
cloşcă.

Derbedeul părăsi îndată farmacia fără să explice pentru ce
venise. Pentru urare sau pentru cerşit?

- Doamne, ce-mi fu dat să văd…
- Sunt din ăştia tot timpul, mai ales în zilele de sărbătoare.

Anul acesta, în ziua de Rusalii, veni o trupă de ţigani corturari. 
- Hău, bre! Să-ţi facem o cântare! 
Numai de cântecul lor nu-mi ardea mie. Le-am dat o

bancnotă şi le-am făcut semn de ducă. Şi să vezi şi să te
minunezi. Începe unul dintre ei să plesnească din palme, să 
se-ndoaie, urlând:

„A la rieu-rieu, vreau să-ţi văd buricu’!”
Am simţit cum mă ia durerea de cap! Am răcnit la ei cât am

putut de tare: „Afară! Ieşiţi afară!”
- Aoleu, doamnă, da’ ce-mi povestiţi, m-a făcut să crăp de

râs! Bre, doamnă, noi nu-ţi cerem să ne faci vreo urare. Te
invităm la masă, creştineşte!

O ascultă farmacista şi-n sinea ei luă invitaţia în serios. O
întrebă:

- De s-o întâmpla să mai vin cu cineva,…
- Oo, doamnă, puteţi veni cu cine doriţi, uşa vă va fi deschisă.
- Bine, am luat notă de invitaţie dar, la ora şase, să mă aştepte

cineva în dreptul Primăriei. N-aş vrea să orbecăi întărâtând
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câinii pe la porţi.
După plecarea femeii, Janetta rămase căzută pe gânduri. Nu

era pentru prima oară când răspundea unei invitaţii onorând-o
de una singură. De data aceasta, totul arăta a fi altfel. De-ar fi
fost însoţită, vizita ar fi arătat chiar altfel. Se gândi la profesorii
de la şcoală. Mai toţi erau navetişti. Dintre cei rămaşi, doar unul,
Nedelescu, nu era căsătorit. Până la cele din urmă, gândul îi fugi
tot la inginerul agronom. Dar, de vreme ce n-a dat vreun semnal,
este clar că şi-a aranjat el ceva. La urma urmei, era dreptul lui,
nu avea a da socoteală cuiva. Oricum, invitaţia trebuia onorată.

Avusese ceva clienţi aşa că mai pierdu ceva timp la farmacie.
Copiii îşi începuseră colindul, satul răsuna de cântecele lor. Până
să agaţe lacătul, apăru inginerul agronom. 

- Bună, fată, cum de-ai întârziat atâta?
- Am avut clientelă bogată, îl lămuri ea. Dar tu, huhurezule,

pe unde-ţi pierzi timpul la ora asta?
- Eu, zise, după cum ştii, nu mă pot lăuda cu timp liber. Am

fost convocat la o şedinţă în satul vecin; acum am reuşit să ajung
acasă. Îmi este o foame de zile mari; şi de un păhărel îmi este
poftă, ce să mai zic şi de-o ţuică fiartă!

Janetta începu să râdă.
- Şi crezi că or să meargă toate aşa cum le-ai programat, de

unul singur?
- În lipsă de anturaj, mă străduiesc să le înfrunt de unul

singur.
- Bietul de tine! Am ajuns să te compătimesc, încât îţi plâng

de milă. Tocmai mă gândeam să te invit la o mică petrecere în
noaptea de colind. Ce spui?

Uimit de invitaţie – el asta crezu - , se interesă:
- Dacă toate câte mi le doresc eu se află gata pregătite pe

masa vreunui creştin, ce motive aş avea să fac nazuri?
Râse Janetta de vorbele lui, îl mai sâcâi un timp, în cele din

urmă îi dădu vestea:
- Măi, eu am fost invitată la casa unui gospodar chiar în seara

asta dar stau în cumpănă dacă trebuie să mă duc ori ba. Tu cum
mă sfătuieşti?

- Hă! I-auzi, frate! Să dau sfaturi! Dar la asta mă pricep eu
cel mai bine. Te-ntreb: rachiu fiert are?

Comoara blestemată 103



- Da!
- Dres cu piper şi foi de dafin?
- Da, măi…
- Sigur că da. Ce gospodar nu are vin la ora aceasta?
- Ce mai stai pe gânduri că se răceşte rachiul! Grabă, fată,

îmi povesteşti şi mie mâine cum a fost.
Îi prinse mâna ca într-un fel de rămas bun numai că Janetta

îl reţinu.
- Victoraş, îi zise, n-ai vrea să mă însoţeşti? Eu l-am

atenţionat pe om că s-ar putea să nu merg singură. Ce spui, îţi
încurc alt program? Te-aş ruga să fii foarte sincer în relaţia cu
mine.

- Fată, dragă, sunt multe de discutat pe această temă dar acum
nu este nici timpul, nici locul potrivit. Îţi propun – mai întâi -,
să dăm curs invitaţiei, ştii şi tu, nu este frumos – nici să refuzi,
nici să întârzii. Cât priveşte treaba cealaltă, este timp berechet
să despicăm firul în patru.

- Sigur că ai dreptate, ca întotdeauna; să mergem, deci.
Şi tare mult s-au bucurat gazdele de aşa musafiri.
Întâmplarea făcu să fie o petrecere de zile mari pentru că

Victor, contrar obiceiului său de a poza ursuz în astfel de situaţii,
se dovedi a fi un tovarăş de companie cum altul nu-i. Nevasta,
nimeni alta, soţia pădurarului.

- Domnule inginer, i se adresă pădurarul, nu mi-am putut
închipui că ştiţi să petreceţi atât de bine! Bine, domnule, cum
de m-aţi ocolit atâta amar de vreme? Uite, eu iau icoana în braţe
şi mă jur că de-acum înainte nu mai organizeze vreo petrecere
fără dumneavoastră. Iar când spun „dumneavoastră”, mă refer,
desigur, şi la doamna farmacistă. Vă asigur, domnilor, că uşa
casei mele vă va fi deschisă pe orice vreme: fie zi cu soare, fie
ploaie; fie vară, fie iarnă…

- Mulţumesc pentru invitaţie, domnule, mi-au făcut atâta
plăcere vorbele mata încât declar sus şi tare că aş mai cinsti un
pahar!

- Ioane, ce faci, mă, umple-i paharul domnului inginer! Şi
dumneavoastră, doamnă farmacistă, de când ne-am aşezat la
masă, cu greu sorbirăţi jumătate paharul… Nu vă place vinul
nostru? E zaibăr curat, doamnă! 
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- Vai mie! Se scuză Janetta, cum vă puteţi imagina aşa ceva?
Eu nu le am cu băutura dar de dragul dumneavoastră… Un pahar
este suficient.

- Fie, un pahar, doamnă, interveni pădurarul, da’ eu văd că 
l-aţi dus, doar, până la jumătate.

- Dar ce, am plecat? Am timp să-l dau gata până la plecare.
- Ioane, interveni nevasta pădurarului, umple-i, mă, paharul

doamnei, că acela s-o fi încălzit deja.
Şi uite-aşa, nu se mai săturară ei nici de vorbă dar nici de

băutură. Când s-au hotărât să plece, bărbaţii erau deja înmuiaţi.
Arătau ca două prosoape opărite din care ies vălătuci de abur.
Este vorba doar de bărbaţi că ei sunt osândiţi să poarte greul.

- Victoraş, sprijină-te bine de mine, altfel rişti să te prăvăleşti!
- Ei, şi? De-o fi să cad, cad pe moale nu cad pe asfalt. 
Se aşeză pe pătuiagul de la poarta unui gospodar şi i se adresă

tovarăşei sale de drumeţie:
- Eu aici dorm. Pe aşa vreme, este greu să ajung acasă!
Vreme nu era deloc rea după cum încercase inginerul s-o

prezinte. Se înteţise, doar, ninsoarea, dar ningea liniştit, fără o
pală de vânt.

- Voinicule, haide sus, ne prin zorile pe aici!
- Ei, şi? Colindăm; e noaptea colindului. Dacă eşti curioasă,

pot să-ţi şi cânt, ascultă:
De urat am mai urat,
Dar acum s-a luminat.
Janetta mai adăugă un vers, cât se poate de veselă:
Iar noi nici nu ne-am culcat.
- Ei, asta-i şi cu tine! Ce atâta somn!
Apoi se ridică voiniceşte, o prinse pe prietenă de braţ şi-o

avertiză:
- Abia aştept s-ajung acasă şi să mănânc ceva. Simt o foame

de lup hămesit!
- Dar sete nu-ţi este?
- Ba da, la masă mai bea omul şi-un pahar cu vin!
Şi s-au tot scurs zilele, una după alta, până după Sărbătorile

Crăciunului fără să se mai întâlnească. Mai erau două zile până
la Anul Nou, lumea alerga în toate direcţiile după cumpărături.
Intră în farmacie postaşul. 
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- Bună ziua, domnule, i se adresă farmacista. După figura
afişată şi după cum răscoleşti prin tolbă, mai că m-aştept la o
scrisoare.

- Sărut mâna, doamnă, cred că aţi ghicit!
Şi-i puse în mână un plic voluminos. Inima-i tresări de

bucurie pentru că plicul venea de la Melania, prietena ei.
Postaşul îşi închise geanta, salută respectuos şi părăsi farmacia. 

- La revedere, strigase doamna în urma postaşului, fără să-şi
dea seama dacă bărbatul o mai auzise ori ba. Parcurse repede
toate rândurile inserate apoi începu să râdă singură de ce-i
povestea prietena. Printre altele, invitaţia să petreacă împreună
cumpăna dintre ani, la ei, în familie, alături de fratele său şi alţi
doi prieteni. Şi nu se putu abţine să nu se amuze aflând cât de
mult se interesează fostul ei bărbat de starea în care se află şi
dorinţa de a se împăca. 

Terminând de lecturat, se şi apucă să aştearnă câteva rânduri
pentru prietenă, mulţumindu-i pentru invitaţie pe care, din
păcate, n-o poate onora. Cât priveşte dorinţa „fostului” nu merită
nici cea mai mică atenţie pentru că s-a dovedit un bărbat de doi
bani care-şi merită soarta. Din păcate, a distrus-o şi pe a ei şi e
greu de crezut că ar mai putea-o repara, cumva. 

Nu trecu prea mult timp şi pe uşă îşi făcu apariţia inginerul
agronom. Îl luă în primire Janetta de cum îl văzu.

- Ia te uită la surpriza zilei! Pe unde-mi umbli, domnule, de
nu-ţi mai vede nimeni faţa?

Inginerul o salută ceremonios apoi se aşeză pe unul dintre
scaune. Spre deosebire de alte dăţi, nu mai afişă figura lui de
gheaţă care avea darul să sperie pe oricine când o întâlnea.

- Doamnă, îi zise el, sunt fericit cum de puţine ori mi-a fost
dat să fiu! 

- Oau! Se scăpă râzând, au înflorit salcâmii, este speranţă de
miere multă?

- Ei, aş, nici vorbă de aşa ceva! Mai sunt puţine zile până la
finele anului iar cei din Direcţie n-au mai cerut nicio hârtie,
astfel că hoinăresc fără grijă. 

- Formidabil! Se minună farmacista. Grijă sporită,  băiatule,
să nu-ţi ieşi din mână şi să te obişnuieşti aşa.

Pe uşă pătrunse omul de serviciu de la Primărie, aprins la
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faţă şi ud, leoarcă, de transpiraţie. Îi puse în mână o hârtie pe
care era inserat un scris mizerabil. Gâfâind, îi explică:

- Am alergat, domnule inginer, cum aleargă un cal de curse,
că nu ştiam pe unde sunteţi!

- Da, mă, bine, m-ai găsit, ce-i cu lista asta?
O privi mirat apoi lungi gâtul făcându-l telescopic.
- Bre, a dat telefon de la Direcţie să le transmite-ţi situaţiile

acestea. Au zis că e sfârşit de an şi au nevoie de ele să le
centralizeze.

Şi-n timp ce inginerul, palid la faţă, privea năuc spre omul
Primăriei, făcând mărunţel din buze, Janetta îşi acoperi faţa cu
palmele şi-şi sprijini umerii de spătarul scaunului să poată râde
dezlănţuit.

- … mama lor de idioţi, mânca-i-ar dracii cu situaţiile lor cu
tot!

Nedumerit de izbucnirile inginerului, omul, socoti că şi-a
făcut datoria aşa că se pregăti de plecare dar până să salute,
inginerul strigă la el.

- Stai aşa! 
- Iaca stau!
- Mă, dacă mă mai caută ăştia de la Direcţie, să le spui că am

plecat din sat. Să le spui că m-ai găsit în staţia de autobuz,
tocmai plecam.

- Şi de mă-ntreabă unde a-ţi plecat ce le spun?
- Le spui că am plecat să schiez în Munţii Căliman.
- Am înţeles, să trăiţi şi aveţi grijă să nu vă rupeţi picioarele

în vreo râpă!
Şi-n timp ce el îşi mesteca amărăciunea, farmacista nu-şi

putea domoli râsul. Neavând altceva mai bun de făcut, şi el i se
alătură femeii, râzând împreună. 

- Te las, dragă, merg să întocmesc situaţiile cerute. Eu
venisem pentru cu totul altceva dar se parte că am parte numai
de speranţe deşarte. 

Janetta îl privi câteva clipe şi izbucni iarăşi în râs, fără să se
mai poată controla.

- Trec mai târziu, să mă aştepţi aici, îi zise el. În urma lui,
farmacista simţi că se sufocă de râs.

Către seară, se adunau cetele de copii, pregătindu-se să ia cu
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asalt gospodăriile. Oamenii se adunau grăbiţi pe la case, tot aşa
pregătiţi să ia cu asalt bunătăţile pregătite cu grijă de nevestele
şi fetele lor. Voia bună plutea în aer.

Janetta tocmai se pregătea să tragă obloanele când apăru
inginerul agronom. Arăta vesel de parcă repurtase o mare
victorie.

- Gata, dragă, i-am împăcat şi pe aceştia! I-am întrebat dacă
mai au nevoie de vreo situaţie care priveşte anul acesta. Mi-au
promis, ba m-au asigurat că nu le mai trebuie nimic. Oricum,
le-am spus că plec din localitate, să nu mă mai caute. Să le lăsăm
pe acestea, să ne ocupăm de ale noastre. Pe tine te-a invitat
cineva la petrecere în noaptea asta? 

- Da, mai multe familii numai că eu n-am făcut nicio
promisiune. Mi-a trimis invitaţie şi directorul şcolii pentru că
au organizat cadrele didactice revelionul…

- Invitaţie mi-au trimis şi mie dar nu m-am hotărât până
acum. Tu pentru ce optezi? 

Se gândi Janetta un timp, se pronunţă în cele din urmă.
- Înclin pentru petrecerea de la şcoală. Tu ce plan ai

frământat?
- Eu, dragă, întocmai ca şi tine, sunt invitatul mai multora

dar optez pentru petrecerea de la şcoală. Tu? Răspunzi invitaţiei
directorului?

- Ca şi tine, satisfac invitaţia directorului. Participă toate
cadrele didactice, chiar şi navetiştii. 

- Dar trebuie să participăm cu o sumă de bani pentru
organizare.

- Ştiu, nu este aceasta o problemă. Trec eu pe la şcoală,
plătesc două locuri, ne socotim după aceea.

Şi s-au despărţit. Inginerul a plecat spre şcoală, farmacista
către gazda ei să-şi schimbe ţinuta. Satul întreg vuia de
pocnetele harapnicelor, zgomotul tălăngilor, urările tinerilor
strigate în gura mea şi… lătratul câinilor, deranjaţi de zarva din
sat.

Curând se adunară toţi, îmbrăcaţi ca de paradă, directorul le
făcu tuturor urarea de „bun venit” şi „petrecere plăcută”.

Masa fu atât de încărcată cu tot felul de bunătăţi încât este
de mirare cum de se mai putea ţine pe picioare. Patefonul îşi
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intră în rol iar alături se odihnea grămada de discuri în aşteptare.
Lumina puternică a petromaxurilor îşi făcea datoria cu
prisosinţă. Petrecăreţii când dansau, când se prindeau în hore,
la început, prea puţine pauze şi momente de răgaz.

- La masăăă! Se auzi o voce groasă, baritonală. Se năpustiră
toţi asupra bucatelor pentru că dansul şi horele tocmai le
stimulase pofta de mâncare. Rachiul fierbinte, dres cu pricepere
de gospodine harnice, se dovedi pe măsura poftei mesenilor, şi
se goleau ceştile de parcă n-aveau fund. Erau pe masă atâtea
bunătăţi încât stomac să aibă omul să încapă toate: tobe,
salamuri, fripturi, piftii, sarmale, torturi, cozonaci, unii mai
ademenitori decât alţii, frământaţi şi copţi de mâini pricepute.
Şi la toate acestea vinul, ah! vinul, acea licoare dătătoare de
viaţă; alb sau roşu; la alegere şi din destul. Atât de atrăgătoare
încât paharele rămâneau mai mult goale.

- Vicotraş, s-a dus naibii cura noastră de slăbire! Praful s-a
ales de ea. Acesta începu să râdă şi-o asigură:

- Nu-ţi face griji; isprava asta nu ţine decât până la
Bobotează! Că după aceea…

- O luăm de la început, completă Janetta.
- Nu, mă, nici chiar aşa. O să mâncăm ceva mai uşor; tobă,

slănină afumată şi ceapă roşie, ciorbă de oase dreasă cu zeamă
de varză şi alte felurite reţete de mâncăruri, sărăcăcioase. 

- Taci! Nu mai povesti, deja salivez…
Discuţia s-a întrerupt aici pentru că, peste capetele tuturor,

răsună vocea directorului:
- La dans, copii, foamei i s-a pus punct!

Încălzirea o făcură cu tangou, apoi o dădură pe vals şi
terminară cu hore. În pauză se strânseră ciopoare. Directorul,
ajuns la anii de pensionare, oferi scaun farmacistei chiar lângă
el şi soţia sa. 

- Cum vi se par petrecerile noastre, doamnă?
- Cât se poate de frumoase, domnule director.
- Intenţionaţi să vă stabiliţi definitiv aici?
Janetta zâmbi, apoi se abţinu să dea răspuns sigur.
- Ştiu şi eu ce să zic? Îmi place satul, pe zi ce trece îl

îndrăgesc şi mai tare.
- Ei, şi-atunci?
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- Sar putea ca în cele din urmă… de fapt, eu tot fiică de ţăran
sunt, vreau să spun că nu-mi este străină lumea satului.

- Poate că un partener precum inginerul nostru…
Janetta dădu drumul unui râs zgomotos, vorbi:
- Între mine şi inginerul Victor Dudău există o relaţie de

amiciţie. Platonică, îl simpatizez pentru că-mi place prietenia
lui. Este de o sinceritate copilărească şi nu pricep ce cusur i-a
aflat fosta lui soţie să se despartă de el. bine că la mijloc nu s-a
aflat şi-un copil. Oricum, eu l-am sfătuit tot timpul să caute calea
spre împăcare dar, de fiecare dată, a refuzat să discute. Se prea
poate ca ea, fosta soţie, să fi greşit prea tare încât să ducă la
ruperea tuturor punţilor. Îmi pare rău că s-a ajuns aici pentru că
n-ar fi meritat asta.

Discuţia s-a întrerupt aici pentru că inginerul o invită pe
prietenă la dans.

- Victoraş, îi zise ea, te văd făcând cercuri concentrice în jurul
tinerei profesoare de Ştiinţele Naturii. Îţi vorbesc cu sinceritate.
Încearcă o prietenie cu ea, ar fi, poate, pe gustul tău. Din ce-o
cunosc, îmi face impresia că este o fată minunată, ar trebuie 
s-o tratezi cu mai multă căldură. Nu-mi purta mie de grijă că mă
descurc şi singură. Mi-am făcut o mulţime de prieteni cât să mă
simt răsfăţata tuturor.

O ascultă el cu mare atenţie apoi îi împărtăşi părerile.
- Cu adevărat mi se pare o femeie educată, sociabilă şi cu

mult bun simţ. Ar fi o tragedie pentru ea de n-ar avea noroc în
dragoste. Sunt printre cadrele didactice câţiva tineri necăsătoriţi,
dar mi se par nepotriviţi pentru temperamentul ei.

- Păi tocmai pentru asta te îndrum către ea. Fă-mi, te rog, o
favoare: Invit-o la dans, doresc să văd cum vă stă împreună.

Inginerul o ascultă, apoi începu să râdă.
- Cred că ai dat în mintea copiilor devreme ce-mi cer aşa ceva

dar, fie, îţi satisfac această plăcere.
Şi chiar aşa a fost. La tangoul următor, inginerul s-a prezentat

în faţa tinerei profesoare. 
- Dragă Frusina, îmi faci deosebită plăcere dacă-mi oferi un

dans.
Îmbujorată la figură, toată numai zâmbet, îl prinse de mână

lăsându-se condusă. La invitaţia inginerului, răspunse doar atât.
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- Dar pentru dans şi petrecere suntem veniţi.
Şi o răsfăţă el cum se pricepu mai bine, o mai şi distră

povestindu-i câteva întâmplări nostime, şi astea toate spre
deliciul Janettei care nu-i scăpă din ochi nicio clipă.

- Ei, ce spui?, o întrebă, ţi-am satisfăcut plăcerea?
- Daa, îţi mulţumesc! Dacă aveam un aparat de fotografiat,

imortalizam scena. Victoraş, sunt sinceră. Leagă prietenia cu
fata aceasta, e minunată. O pot numi înger sau păpuşă, nu cred
o iotă că poţi fi atât de cusurgiu să-i afli un defect.

- Da, mă, ai tu dreptate dar eu îmi doresc să nu-mi mai leg
viaţa de o femeie. Îţi spun o cugetare, poate găseşti în ea un dram
de adevăr. „M-am fript odată, nu risc şi a doua oară”. După
câteva momente de meditaţie, îl întrebă:

- Iar cugetarea, care-i dragă?
- Vulpea nu cade de două ori în laţ! Eu te-ntreb: La ce bun

să-i sădesc fetei speranţe deşarte? Vreau, doresc, minunea
aceasta de fată să mă considere prieten, doar, nimic mai mult. E
nevoie de timp mai îndelungat să uit papara ce mi-a fost servită.
Dar eu zic, prietenă scumpă. Că noi am venit aici să petrecem
Revelionul şi nu să întocmim planuri de căsătorie. În ce mă
priveşte, mă abonez de pe acum să-mi faci plăcerea să dansezi
cu mine următorul dans care poate fi, cine ştie, un „damen
tangou”.

Îi prinse mâna şi i-o sărută cu delicateţe. 
- Un sfert de oră pauză, decretă directorul. Trebuie să mai şi

bem, oameni buni! După miezul nopţii, propun o Periniţă; parcă
avem discul…

Unul dintre bărbaţi, lovit în aripă, ajuns binişor din pahar,
făcu propunerea care fu acceptată de toată lumea. „Puzderia de
pupături să se facă fără muzică”. Bărbaţii aplaudară, femeile se
strâmbară ca de băutură amară.

Petrecerea s-a spart târziu, după miezul nopţii, când oboseala
se făcu simţită.

- Mâine la ora prânzului ne întâlnim tot aici, ceru directorul.
Trebuie să isprăvim ce-am început.

⃰⃰

Comoara blestemată 111



Trecu ceva vreme de la nunta Melaniei şi nimic important
nu s-a semnalat. Asta până-n ziua când Traian primi, chiar din
mâno poştaşului, un plic voluminos. Bărbatul privi la numele
expeditorului şi tresări. Era din partea Melaniei. Îl desfăcu
grăbit, stând în picioare, nerăbdător să afle veşti. Atenţia îi fu
atrasă de o parte a scrisorii pe care o lectură de mai multe ori ,
cuprins de mare bucurie.

„Eu, frate, am avut ceva probleme de sănătate, nu grave dar,
probleme. Am fost la medic, m-a consultat, nimic grav dar am
fost sfătuită să fac şi un test de sarcină. Ei, bine, l-am făcut şi ce
crezi? Mi-a produs mare bucurie pentru că mi s-a confirmat că
sunt pe cale să devin mamă. Ei, ce spui de acestea?”

Restul scrisorii chiar nu-l mai interesa. Bucuria era atât de
mare, încât uită de toate şi aşternu pe hârtie răspunsul.

„Surioară, veste ce-mi dai mi-a produs o bucurie atât de mare
încât ţi-am sărutat fotografia de mai multe ori. Entuziasmat cum
sunt, privesc icoana Maicii Domnului şi-o rog pe Prea Cuvioasa
să te ajute să porţi cu bine sarcina şi să aduci pe lume pruncul
prea mult dorit – băiat ori fată, şi care să vă fericească căsnicia.
Eu, surioară, sper că această veste să fie urmată şi de altele, să
nu fie singurul copil pentru că, de-ar fi aşa, ar semăna cu o biată
frunză aflată la mila furtunii. Gândeşte-te ce s-ar fi ales de tine
de nu ţi-aş fi fost eu alături.

În speranţa că sarcina şi naşterea s-or desfăşura cu bine, îl
rog pe Emil să fie larg la buzunar şi să organizeze o petrecere
cum puţine s-au mai văzut prin acest capăt de ţară!”

Plecă apoi la poştă să pună scrisoarea la cutie. Pe drum se
răzgândi şi hotărî s-o expedieze „recomandat”, să fie sigur că
nu s-a rătăcit pe drum.

A mâncat cu poftă, a băut şi-un pahar cu vin. Neavând
altceva mai bun de făcut, se apucă de citit. Sta lungit, rezemat
de pernă, grăbit să dea gata cartea, chiar în seara aceasta. Era
scrisă în două volume; toată bătălia navală dintre ruşi şi japonezi
din 1905. era curios să cunoască sfârşitul. Ca de fiecare dată,
autorul îi considera pe alţii vinovaţi. Vorba este că citea şi nu
înţelegea nimic, asta pentru că mintea lui alerga aiurea pe alte
haturi. Tot timpul îi revenea în minte Melania, sora lui. Şi-o
imagina cu burtă mare, cât o tobă şi asta îl făcut să zâmbească.
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Îşi aduse apoi aminte de mama lor şi se întristă. Cât de fericită
ar fi fost de-ar fi trăit. Să fie bunică. Să crească nepot sau
nepoată. Dar ce importanţă mai avea dacă ar fi fost nepot sau
nepoată?

De la Melania gândul alergă la Ioana. Frumoasa prietenă
reuşise să-i pună inima la treabă. Îşi accelera bătăile ori de câte
ori o vedea sau aştepta la un colţ de stradă, oferindu-i un boboc
de trandafir. În timp, aceiaşi fiori o încercau şi pe ea. Nu făcu
ea un secret faţă de nimeni că are pentru frumosul căpitan o
anume atracţie. Nicio clipă nu-i trecuse prin cap că i-ar putea
deveni nevastă, dar îl considera un foarte bun prieten de
promenadă. Nici părinţii nu-şi făceau griji dinspre partea
aceasta. O vizita acasă, fie invitat de ea, fie când nu avea el
altceva de făcut.

- Unde plecaţi, dragă? O întreba uneori mama.
- Mergem să vizionăm un film, să nu mă aşteptaţi pentru că

vin acasă mai târziu.
Şi cu asta, discuţia lua sfârşit.
În ce-l priveşte pe celălalt amorez, inginerul piscicol, nu s-a

bucurat nici măcar o fărâmă de atenţia fetei. Marineasca a
încetat să se mai intereseze de ea, iar doamnei i-a pierit dintr-o
dată pofta de icre de morun sau de sturion.

- Mamă, i s-a adresat într-o zi Ileana, mâine seară plec la
Bucureşti.

- Mergi la Bucureşti? E aşa important?
- Da, mamă, doresc să văd o piesă de teatru: „Dama cu

Camelii”.
- Sunteţi mai mulţi sau…
- Doar eu cu Traian. A făcut el rost de maşină; un prieten 

de-al său.
- O să vii târziu, cred.
- Nu mai târziu de miezul nopţii.
Mama începu să râdă şi-i făcu urarea.
- Petrecere plăcută, sper să vă încânte piesa!
Piesa a impresionat-o profund astfel că a vărsat potop de

lacrimi. A avut ce comenta cu mama.
După două zile au vizionat filmul rusesc „Fata fără zestre”.

A vărsat lacrimi de la început până la sfârşit. A comparat filmul
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cu ce i-a povestit Traian despre sora lui. Din clupa aceea, cu
adevărat a simţit că-l iubeşte pe Traian, chiar îl divinizează. Şi
pentru prima oară s-a lăsat sărutată.

- Ileana, s-a scurs ceva vreme de când ne-am cunoscut. Au
avut suficient timp să mă cunoşti, să-ţi faci o părere despre mine.
În ce mă priveşte, te consider femeia visurilor mele. Dacă-ţi
propun să-ţi legi destinul cu al meu, îmi poţi da un răspuns
favorabil?

Ea-l privi într-un anume fel, îl ţinu strâns de mână şi-l
întrebă:

- Eşti sigur că vorbeşte inima şi nu cine ştie ce alte interese?
S-o fi aşteptat el la alte întrebări dar nu la aceasta, aşa că,

după puţine momente de gândire, uşor iritat, răspunse:
- Nu sunt vânător de zestre. Am suferit prea mult în viaţa mea

să am asemenea pretenţii. M-am mulţumit cu puţin, cu foarte
puţin şi asta voi face şi de acum înainte. Pentru mine, fericire
înseamnă altceva. Să am lângă mine un suflet iubitor, să mă
ajute să petrecem – şi bunele, dar şi relele -, împreună. Să am
copii, să mă zbat să le asigur cele necesare vieţii, să crească mari
şi voinici, lipsiţi de grijile zilei de mâine. Tu, Ileana, crezi că
poţi lua în piept avatarurile unei vieţi agitate în locul unui trai
liniştit aşa cum ţi-l asigură părinţii tăi?

Ileana îşi trecu braţele pe după gâtul lui şi-i vorbi desluşit:
- Ştiu să lupt dacă situaţia o cere; important este ca noi, doi,

să ne înţelegem, în unire, greutăţile pot fi depăşite cu uşurinţă.
- Te mai între ceva, scumpo: crezi că părinţii tăi ar avea ceva

împotrivă să ne unim destinele?
- Nu, nu cred, pentru ce ar făcea-o?
- Poate că planurile lor nu fac cale comună cu ale mele!
Ileana nu se putu abţine să nu zâmbească. E drept, fiecare

părinte se gândeşte la fericirea odraslei sale. Dacă cineva
moşteneşte o avere gata făcută, trebuie să se gândească - mai
întâi - , că înaintea sa, cineva s-a străduit s-o realizeze.

Traian o prinse de bărbie cu două degete, o privi în ochi, îi
vorbi. 

- Ai făcut din mine cea mai fericită fiinţă de pe planetă! Vei
fi, şi tu, tot atât de mândră de mine cum sunt eu de tine! Anunţă-
i pe părinţii tăi de hotărârea luată şi în ce seară vă pot fi oaspete
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drag. Apoi glumind: Sper să aveţi câinele legat. Eu voi fi însoţit
de două persoane: sora mea şi bărbatul ei.

A cuprins-o cu braţele şi a sărutat-o în neştire. În clipele
acelea a uitat de necazurile din copilărie. De un singur gând mai
era frământat: s-o facă fericită pe Ileana.

- Întâlnirea cu părinţii tăi să nu fie mai devreme de săptămâna
viitoare să am timp de invitaţie pentru sora mea.

- Da, s-a luat notă, aşa va fi.
Părinţii fetei şi-au dat seama că aici se va ajunge, văzând

prietenia strânsă dintre ofiţer şi fiica lor. Luară hotărârea ca
întâlnirea să aibă loc peste două săptămâni, în seara de sâmbătă.
Mai era de trecut un hop dar deloc greu. Acordul comandantului,
aşa cum se procedase şi în cazul Melaniei. O simplă formalitate
dar trebuia îndeplinită.

În ziua stabilită, Traian o prinse de mână pe Ileana şi se
prezentară la comandant. Acesta îi aştepta în birou său împreună
cu o suită de ofiţeri dintre gradele cele mai înalte. Proaspeţii
însurăţei îi puseră în faţă un coş plin cu boboci de trandafiri.
Surâzător, acesta îl primi cu graţie şi-l aşeză pe biroul său. Cu
aceeaşi graţie se prezentă în faţa lui, Ileana.

- Domnişoară, i se adresă comandantul, dar sunteţi tot aşa de
superbă ca şi trandafirii dăruiţi! Numele dumneavoastră?

- Ileana.
- Vârsta?
- Douăzeci şi cinci de ani!
- Studii, domnişoară?
- Medic chirurg. 
- Oo, Doamne! se înveseli comandantul, trebuie să mă port

frumos, altfel, de s-ar întâmpla să ajung pe masa de operaţie, n-
aş vrea să mă tranşeze fără anestezie. Tatăl dumitale,
domnişoară, cu ce se ocupă?

- Medic chirurg, domnule, el mi-a insuflat dragostea pentru
meserie. Apoi glumind: - Prima operaţie făcută în copilărie, a
fost pe un motan pe care, din grabă, nu i-am aplicat anestezicul,
aşa că nu mi-am putut da seama de ce urlă!

Un hohot zdravăn de râs răsună în toată clădirea.
Comandantul îi întinse, mai întâi mâna, apoi o cuprinse cu

braţele şi-o sărută pe frunte.
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- În caz de conflict militar, soţul dumitale, domnişoară, ştie
pentru ce luptă! Are de apărat o avere. Apoi sfătos: şi să-i
dăruieşti soţului dumitale copii frumoşi şi-atunci realizările sale
vor fi demne de invidiat. Îşi îndreptă, apoi, privirea către ofiţer.
– Ţie, Traian, îşi cer să-ţi aperi cu toată forţa, soţia şi copii de
care – sunt sigur -, vă vor încânta viaţa. Eu, comandantul
unităţii, îmi dau acordul pentru unirea voastră şi vă urez sincer
„casă de piatră!”

Formalităţile astfel încheiate, veniră chelnerii purtând pe
braţe tăvile cu paharele pline cu şampanie; fură servite în
cântecul famfarei.

Ameţită de toate ce-i fură date să petreacă, ieşită în stradă,
sorbi cu nesaţ aerul proaspăt. 

- Ţi-ai revenit? O întrebă râzând Traian.
- Da, dar aşa am poftă de un pahar cu vin! 
Se rezolvă, fiinţă scumpă, localul se află aici, peste drum.
- Ah! Cazinoul… chiar se merită să-l cunoaştem pe de rost!
Şi n-a fost vorba doar de un pahar cu vin ci de o cină

îmbelşugată, udată cu vin roşu de Murfatlar. Şi au dansat, fericiţi
cum nu mai fuseseră vreodată.

Acasă au ajuns târziu, uşor afumaţi. Ileana nici n-a putut
povesti fiind răpusă de oboseală.

Şi a aşteptat ea, nerăbdătoare, să treacă cele două săptămâni
până la marele eveniment. Nici părinţii n-au lâncezit. Tatăl
alergă peste tot unde era nevoie, pentru a  asigura cele
trebuitoare unui ospăţ îmbelşugat. El aducea, femeile pregăteau
dar – ca un făcut -, niciodată nu erau toate gata. Mereu mai era
câte ceva de adăugat.

În fine, sosi şi ziua cea mare, toată lumea cuprinsă de emoţii,
şi de-o parte, şi de cealaltă parte. Oaspeţii dragi, Melania şi
Emil, fură aşteptaţi la gară de Traian şi Ileana, care purta în braţe
un buchet de flori.

Întâlnirea fu de pomină, femeile admirându-se reciproc. 
S-au îmbrăţişat şi s-au sărutat, iar Melania i se adresă fratelui:

- Traian, dragă, zeii te-au răsfăţat trimiţându-ţi în cale o
asemenea frumuseţe!

- Dar nici soţul dumneavoastră n-ar avea vreun motiv să-i
dojenească pe olimpieni!
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Emil, vesel nevoie mare, făcu o reverenţă demnă de un
bărbat cu purtări alese şi-i sărută mână Ilenei, Traian, o cuprinse
pe Melania cu braţele sale şi-o sărută în lege.

O trăsură fusese deja plătită şi aştepta cuminte să-şi îmbarce
clienţii. 

Au mers toţi patru acasă la Traian. Bărbaţii îşi priviră
ceasurile şi constatară că venise ora de plecare. Cu aceeaşi
trăsură ajunseră la părinţi.

Când musafirii pătrunseră pe poartă, gazdele rămaseră fără
grai, pentru că, pe moment, avură senzaţia că în curte casei au
coborât doi arhangheli, văzându-i pe cei doi bărbaţi în
uniformele lor strălucitoare. Şi împreună cu ei, mândra Melania
ce strălucea precum un briliant înconjurat de rubine.

Şi din nou îmbrăţişări şi sărutări până ce gazda, văzând că
nu se mai termină, făcu invitaţia:

- Dar să mergem în casă! Apoi către Ileana care, deja o
sechestrase pe Melania:

- Draga noastră, continuăm discuţia în casă!
Intrară, dar ce văzură, îi uluiră peste cât se poate.
- Doamnă, domnule, sper că n-o să fim îndemnaţi să

mântuim totul!
Râse, tatăl, făcu anunţul:
- Să ne apucăm de treabă, mai vedem după aceea.
Erau pe masă tot felul de bunătăţi aşa fel că fiecare avea

posibilitatea să servească ce-şi dorea. Numai un anume fel era
acelaşi pentru toată lumea: ţuica.

Sticla făcu înconjurul mesei dar până să fie consumată,
Traian se ridică în picioare, sorbit din priviri de toţi ceilalţi.

- Onorată gazdă, începu el, suntem prezenţi în casa
dumneavoastră pentru un eveniment deosebit. Cu supunere şi
respect vă cer îngăduinţa – şi rugămintea, să acceptaţi unirea pe
vecie a două inimi tinere care bat… de la o vreme, una pentru
cealaltă. Acceptaţi dorinţa mea de a-mi lega destinul de al
frumoasei dumneavoastră fiică!

Scoase apoi din buzunar o cutiuţă de catifea, o deschise şi se
arătată privirilor două verighete din aur pe care le aşeză în faţa
bărbatului. Le luă acesta pe rând, le admiră, o aşeză pe cea mică
pe degetul fiicei sale, pe cealaltă pe inelarul ofiţerului. Îi prinse
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pe amândoi – nu fără emoţie, şi le împreună mâinile.
- Fie ca Dumnezeu să-şi reverse asupra voastră toate

bucuriile vieţii. Şi „casă de piatră!”
Un ropot de aplauze întări spusele părintelui - de-a dreptul

emoţionat apoi se ridicară paharele.
- De-ar fi trăit şi părinţii mei să participe la acest

eveniment…
- Beţi, copiii, beţi vârtos, este rachiu sănătos din piersică. Aşa

ceva nu se găseşte pe toate drumurile!
Când se umplură paharele pentru a doua oară, mama puse

întrebarea: 
- Şi unde vor locui copiii? Asta n-aţi discutat-o.
- Închiriem o casă arătoasă, se pronunţă Traian.
- Iar la noi să facă stăncuţele cuib în coşul casei…
- Opreşte-te, nevastă! Vor locui aici, laolaltă cu noi. Avem

casă mare, încăpătoare, camere multe, frumos ar fi – ei să
trăiască în casa altuia iar noi să le închiriem pe ale noastre? Nu,
dragilor, este o condiţie pusă de mine şi nu am de gând să mi-o
schimb. De acord, domnule „amiral”?

- Eu nu pot avea altă părere devreme ce mă aflu în casa
dumneavoastră. Fie cum spuneţi.

Dădură iarăşi noroc iar rachiul, se duse de parcă nici nu fuse.
Pick-up-ul îşi intră în rol aşa fel că muzica inundă toate

camerele, chiar şi curtea întreagă, astfel că vecinii îşi ziseră:
- Şi-a măritat doctorul fata…
- Aha!, dar care dintre cei doi ofiţeri i-o fi fetei bărbat?
- Unul dintre ei, ce mai contează, că amândoi se prezintă cu

fală.
Iar petrecerea s-a tot dus aşa, până-n pragul înserării dar,

lucru de laudă, niciunul dintre ei n-a întrecut măsura la băutură.
Dintre toţi, Melania fu singura care dădu semne de oboseală.
Asta, poate şi din cauza sarcinii. I se adresă soţului:

- Emil, simt nevoia de odihnă; am petrecut îndestul. Să
mergem…

- Dar unde mergeţi, doamnă?
- La hotel, am plătit două paturi.
- Dar la hotel nu se poate vorbi de odihnă. Dormiţi la noi;

avem aici camere din destul. 
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În cele din urmă, oaspeţii s-au lăsat convinşi, mai puţin
Traian care a mers la camera lui închiriată.

După două luni s-a săvârşit cununia religioasă şi nunta la care
au participat mulţime de invitaţi, ofiţeri de toate gradele, perechi
– perechi, dimpreună cu frumoasele lor neveste şi prietene. Cu
buchete de flori ridicate deasupra capetelor, în cântecul mulţimii
şi al fanfarei, cei doi miri au străbătut spaţiul de la uşa bisericii
până la maşină.

- Traian - i se adresă Ileana, ţine-mă strâns, tare, aşa, mă tem
să nu fac o criză! Prea multă fericire dintr-o dată. Mama, ah,
mama! Pe unde se află, oare, simt nevoia să-i fac semn de
salut…

- Iat-o, dimpreună cu tatăl tău. Tocmai îşi trece batista peste
ochi. Pozează tare fericită…

Apoi trupul i-a fost străbătut de un fior ca de curent electric.
Mintea îi alergă fulgerător la părinţii săi: de-ar fi trăit să-l vadă,
dar n-a avut parte de asemenea fericire. Asta gândea Traian în
clipele acelea.

Şi ochii îi fură scăldaţi în lacrimi.
- Frate, îl abordă Melania când parcurgeau distanţa până la

local, aveai ochii în lacrimi. La ce te gândeai, oare?
Traian scăpă râs; un râs amar; se explică:
- Comoara aceea, în loc de fericire ne-a adus numai necazuri.

Nu este nevoie să-ţi explic pentru că ştii şi tu; s-a dovedit a fi o
comoară blestemată. 

- Adevărat, nu ne putem plânge de necazuri dar, în cele din
urmă, am biruit; iar bucuriile acestea, tot de la comoară ni se
trag!

Traian prinse s-o mângâie pe frunte apoi o strânse la piept.
Se încruntă la figură, oftă, şi dând glas unei suferinţe vechi, ce
nu putea fi uitată, zise:

- Dar noi, doi, copilărie am avut? Fă un efort şi aminteşte-ţi
de un moment, unul singur, când ai vărsat lacrimi de bucurie.
Eu nu-mi amintesc de un asemenea moment.

- Taci!, îi ceru ea. N-am avut parte de bucurii dar acum ne-
au copleşit. Fie ca măcar copiii noştri să aibă parte de ele.

- Hei, voi, dragilor, ce puneţi la cale?
Era Ileana care, scăpată de emoţiile ce-o încercaseră, era
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acum de-o veselie molipsitoare. O cuprinse pe Melania cu
braţele pe după gât şi o sărută îndelung.

Am auzit cât de mult aţi suferit în viaţă, cât de tare v-aţi
luptat cu sărăcia dar, iată, aţi biruit, astfel că de acum înainte,
nu vă mai puteţi plânge de ceva. Sunteţi demni de admiraţia şi
respectul tuturor!

- Măi, dar naşi cine le sunt? Întrebă o surată pe vecina ei.
- Cei doi care se află în grup. Cică el este inginer iar ea, naşa,

este farmacistă.
Cum femeile erau orăşence, nu cunoşteau alte amănunte.

Oricum, au petrecut de minune pentru că tatăl miresei a ţinut cu
tot dinadinsul ca cheltuielile să le suporte singur.

La două zile după petrecerea de la nuntă, Traian i-a achitat
gazdei sale plata datorată pentru întreaga lună iar el s-a retras
lângă proaspăta soţie, în casa socrilor săi, care, fericiţi cum nu
se poate, mai că nu ştiau cum să-l răsfeţe mai tare.

Trecu iarna, se apropia primăvara, mugurii pomilor crăpară,
pe ici-acolo, florile de cais vestiră schimbare de anotimp.
Melania, tot mai îngreunată din cauza sarcinii, ceru să fie dusă
la spital. După un travaliu destul de îndelungat, aduse pe lume
un dolofan de băiat care prilejui tatălui prea bun motiv de
bucurie; şi de petrecere îndelungată, astfel că-şi mobiliză
prietenii şi cu ei de gât, petrecură aproape noaptea-ntreagă la
restaurantul „Victoria”, alias „Preşul roşu”, botezat aşa – după
cum se ştie -, din cauza mochetei de culoarea macului care se
întindea de la un capăt al salonului, la celălalt. Ospătar? Cine
altul decât „Azorică”, prietenul tuturor, care, vesel şi… supus,
simţi că în seara aceasta a dat norocul peste el. Se grăbi, deci,
să nu lipsească nimic feţelor luminate, pentru că bacşişul era
direct proporţional cu serviciile sale.

Şi-au petrecut bărbaţii până mai aproape de ziuă. Când să
plece, unul îşi aduse aminte de ceva, aşa că-l întrebă pe fericitul
tată:

- Emile, măi Emile, petrecurăm noi da’ nu ne-ai spus ce nume
i-ai pus băiatului tău?

Toţi căscară gura şi lungiră gâtul.
- Chiar aşa, prieten, ce nume i-aţi dat copilului?
- Florentin, măi, nume de floare că este primăvară…
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Toţi făcură ochii mari până când unul dintre ei, strigă:
- Azorică, hai la tata cu o sticlă rece de Galbenă de Odobeşti

să cinstim numele ce-l va purta plodul!
- Vineee! Strigă Azorică şi din două salturi aduse sticla şi-un

sifon.
Fericit de întorsătură, Emil trase din portofel o bancnotă a

cărei valoare nu se obosi s-o cunoască, şi-o lipi de frunte
ospătarului. Acestea se înclină cu deosebit respect şi le zise:

- Domnilor, după cum observaţi, eu am frunte lată, se pot lipi
mai multe bancnote de parcă am magnet în cap!

La aşa vorbe, toţi vârâră mâinile în buzunare şi o ploaie de
bancnote se revărsară asupra „bietului” Azorică. Cu ochii
copleşiţi de somn – dar şi de tăria vinului, reuşiră să se despartă.

⃰⃰

Împăcat cu sine că a reuşit s-o ajute pe sora lui să se realizeze
din toate punctele de vedere, Traian mulţumi Cerului că şi-a aflat
soţie pe gustul său, barem de socrii ce să mai spune. Împăcaţi –
şi aceştia de norocul fetei, nu ştiau cum să-l răsfeţe mai tare.
Barem, mama soacră se întrecu pe sine ajutându-i cu tot ce-i
trebuia, să nu după lipsă de ceva. Cu aceeaşi dragoste şi atenţie
o răsfăţa şi pe fiică dar încăpăţânarea acesteia de a nu aduce pe
lume un copil, îi crea stări de neîmpăcare.

- Când o să leagăn şi eu un nepot, când o să-mi port pletele
albe?

Vorbele soacrei băteau prea bine cu gândurile ginerelui
pentru că şi el îşi dorea un copil. În cele din urmă, cerbicia
tinerei neveste fu înfrântă şi dădu vestea.

- Traian, cred că în curând visul tău se va realiza.
- În ce fel? Întrebă el precipitat, cât se poate de surprins. Mă

avansează, ştii tu ceva?
- Nu, mă, nu despre asta este vorba. Vei fi tată…
La aşa veste, Traian simţi că nu mai simte pământul sub

picioare. Se roşi la faţă, făcu ochii mari, începu să tremure
cuprins de emoţie şi întrebă cu voce tare:

- Eşti sigură?
- Semnele mele îmi spun că da…

Comoara blestemată 121



Nemaiputându-se stăpâni, Traian o cuprinse cu braţele şi
execută câteva piruete după care o sufocă iute de tot cu
nenumărate sărutări strigând:

- Voi fi tată, voi fi tată…
Tulburată de strigătele ginerelui, neştiind despre ce este

vorba, mama soacră, speriată, cu inima bătându-i, mai să-i sară
din piept, dădu buzna în odaie, dar se linişti pe dată văzându-i
îmbrăţişaţi şi… veseli.

- Măi, ce-i veselia asta la voi? Aţi reuşit să mă speriaţi!
- Lasă deoparte grija, mamă soacră, în curând vei fi bunică!
- Aşa? Ei, bravo! Asta da, veste…
Şi se întinseră la taifas, fiecare vorbind despre speranţele

sale. 
- De va fi băiat, cu ce nume-l pricopsim? Întrebă Traian.
- Diana, se răspunse Ileana.
- Cum Diana? Sări ca ars Traian. Diana este nume de femeie!

Mai mult, în mitologia greacă, zeiţa vânătorii
- Las-o baltă, iubitule, fiind primul copil, se cade să fie fată.

Următorul…
- Cum următorul?! Următorii… Eu vreau copii mulţi…
Auzindu-l, Ileana se zbârli întocmai ca o pisică furioasă când

se află în faţa dulăului. 
- Bată-vă norocul, maică, zise mama soacră şi – râzând,

părăsi încăperea. 
Seara, când sosi acasă tatăl, veste de care avu parte îl copleşi.

Îl copleşi aşa de tare încât simţi nevoia să pună pe masă sticla
cu rachiul tare făcut din piersică. 

- Măi copii, eu socotesc aşa: vestea ce-mi dădurăţi nu este
una oarecare, aşa că s-ar cuveni să-i acordăm toată atenţia. Apoi
către doamna sa: - Nevastă, bem acasă rachiul iar cina o
petrecem la un local… nu unul oarecare şi unul cu ring de dans
şi… dizeuză, măi, să-mi cânte la ureche aşa, stându-mi pe un
picior.

- Ce-ai zisă, măi?! Sări ca arsă-n tălpi consoarta. Vezi tu sticla
asta de pe masă? Cioburi o fac în capul ăleia!

- Ole, mamă, da’ aprigă te mai dovedişi! Apoi către Traian:
Mai umple paharele încă o dată şi vă pregătiţi de petrecere
îndelungată!
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Şi n-a fost nevoie să insiste pentru că doamnele erau deja
gata în timp ce bărbaţii priveau cu părere de rău la sticla de pe
masă.

- Ce-i facem, fecior, o luăm cu noi? Rămâne singură şi tristă.
- La cine te referi, bărbate? Întrebă nedumerită doamna.
- Ei, la cine. La sticla asta; ei îi plâng de milă!
Râseră tinerii, ridică vocea mama soacră:
- Mie-mi este foame, ar trebui să te hotărăşti!
-În privinţa sticlei?
- Nu, în privinţa plecării. Trag nădejde să mai aflăm o masă

liberă.
La restaurantul „Albatros”, lume ca-n zi de târg aşa că

ospătarii nu se puteau plânge de lipsă de clienţi. Câţiva îl
cunoşteau pe doctor aşa că fură primiţi cu temenele şi serviţi de
îndată.

- Ce sort de vin preferaţi? Întrebă un ospătar.
- Cel mai bun aflat prin depozit.
- Îndată, domnule, aduc proba pentru degustare.
Se grăbi să plece dar doctorul îl reţinu:
- Între Beaujolais Nouveau şi Burundy ce ne recomandaţi?
- Aduc probe pentru degustare.
- Iar pentru doamne?
Ospătarul începu să râdă şi oferi:
- Vinul special doamnelor: Donna di valiano, creaţie specială

pentru dânsele.
Şi omul se grăbi să dispară pentru a reveni cu probele. Când

apăru cu paharele aşezate pe o tavă de argint, sorturile de vin se
dovediră pe gustul convivilor. 

- Mergem pe mâna dumitale, domnule! Cu ce ne amăgim
foamea, domnul meu că, te anunţ, nu este una oarecare.

Zâmbi ospătarul şi prezentă specialităţile: fructe de mare,
domnule: Midii, stridii, caracatiţă…

- Adu-ne din toate dar să fie din destul…
- S-a luat notă, domnule, vă servim îndată.
- Tată, i se adresă Ileana, mi se pare că ne răsfeţi prea tare.

Cred şi eu că în condiţiile acestea, vinul se duce pe gât întocmai
ca pe pâlnie.

- Şi când mă gândesc eu că treaba aceasta reprezintă doar
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începutul.
- Chiar aşa. Urmează botezul, aniversarea zilei de naştere,

sărbătoarea numelui, prima zi de grădiniţă, de şcoală, de
bacalaureat, de reuşita la facultate, de…

- Opreşte-te tată, din spusele tale înţeleg că o s-o ţinem numai
pe petreceri. Nici nu scăpăm de una şi-ncepem alta. Dar eu zic
să aveţi răbdare, lăsaţi loc de bucurie după primul test de sarcină. 

- Lasă, mamă scumpă, este bine să ne antrenăm pentru
următorii copii. Acum, neavând experienţă… asta este.

Cât mai făcură schimb de opinii, ospătarul aşeză pe masă
toate cele necesare, mai apoi platoul cu bunătăţile comandate. 

Mâncară cu mare poftă şi udară bucatele cu mai multe
rânduri de pahare. Din teamă, Ileana doar gustă vinul din pahar,
ceea ce-l făcu pe Traian s-o observe:

- Ce faci, dragă, oare nu-ţi place vinul?
- Îmi place, recunoscu ea dar nu pot abuza. Acum nu mai

sunt de capul meu.
Începură toţi să râdă, mai apoi, văzând tata socru cum se

avântă perechile pe rândul de dans, îi făcu soţiei invitaţia:
- Draga mea, mi-ai face mare plăcere dacă mi-ai acorda un

dans!
Se prinseră de mână şi se amestecară printre ceilalţi. 
- Bărbate, i se adresă doamna, mă simt atât de fericită încât

mă încearcă lacrimile!
- Aşa şi trebuie. Şi când te gândeşti că ceea ce ni se întâmplă,

este doar începutul pentru câte vor urma…
- Dumnezeu a avut grijă de copila noastră scoţându-i în cale

un asemenea bărbat cum se prezintă Traian.
Doctorul medită câteva clipe, apoi dădu pe gură ce avea în

inimă:
- Lângă Ileana, băiatul acesta va gusta fericirea de care n-a

avut parte în copilărie. Şi la fel cu el, sora lui, care mi-a făcut o
impresie colosală iar eu am îndrăgit-o pe dată. 

- Aceeaşi impresie mi-a făcut-o şi mie; mă bucur pentru ei
cum nu se poate.

De la masa lor, Traian şi soaţa sa îi sorbeau din ochi
admirându-i:

- Doamne, Traian, priveşte-i cât pot fi de fericiţi!
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Bărbatul se mulţumi doar să zâmbească.
Şi anii s-au tot scurs. Ileana născu o fată care primi numele

dinainte stabilit: Diana. Nu se poate spune că Traian n-a trăit
momente de fericire. Ajutat de socrul său, organiză o petrecere
de zile mari, nu cu fructe de mare ci cu fripturi şi vinuri alese.
N-a mai fost preferat vinul franţuzesc ci vinuri din podgoriile
noastre, precum Busuioacă de Bohotin, cu nimic inferior celui
cunoscut sub numele de Beaujolais Nouveau.

Şi crescu Diana mare şi frumoasă pentru că, la urma urmei,
oricăruia dintre părinţi i-ar fi semănat, tot de fală ar fi fost. Şi
de mică, odată cu graiul românesc, învăţă copila să se înţeleagă
şi în limba engleză dar şi în cea franţuzească, pentru că bunica
le vorbea pe amândouă. 

În timp, copila fu înscrisă în clasa întâi şi se bucură de laude
şi felicitări din partea părinţilor şi învăţătorilor, iar bunica, acum
pensionară, avu grijă şi de ea, cât şi de fratele ei, adus pe lume
cu cinci ani în urmă. Iar Traian, ridicat la gradul de comandor,
avu toate motivele să se declare fericit, tot ca pe vremea când
avu primul copil. Băiatul primi numele de Ştefan.

E drept, Diana mai avea uneori câte-o supărare din partea
fratelui său dar, de fiecare dată, sfaturile le primea ea:

- Tu eşti mai mare, trebuie să ai grijă de Ştefan, fratele tău.
- Dar m-a supărat rău de tot, protesta ea.
- Te cred, draga mea, dar şi tu când ai fost la vârsta lui ai

supărat-o pe buni numai că ea, nu ţi-a reproşat asta niciodată.
Adevărat este?

Se gândi ea câteva clipe, în cele din urmă recunoscu:
- Aşa este, nu-mi aduc aminte să mă fi certat vreodată cineva.
Merse la fratele său, îl prinse de mână, şi-i zise scrâşnind din

dinţii săi în schimbare: good – for – nothing!
- Ce-ai zis? Strigă la ea mama.
- Parlementer, maman, făceam exerciţii de vorbire…
Până să mai zică mama ceva, îl smuci de-o mână şi-l scoase

din casă.
În ce priveşte învăţătura, nu i se putea reproşa ceva.

Inteligenţă de-a dreptul sclipitoare dar şi arţăgoasă pe deasupra.
Îi sărea muştarul – cum se spune, din te miri orice. Puţini dintre
colegii săi se puteau lăuda că au scăpat nepăruiţi. Alţii au rămas
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cu părul întreg dar fără gulere la cămăşi. Scandalurile se ţineau
lanţ aşa că, fie mama, fie buni, trebuiau să meargă la
împăcăciune cu părinţii celui umilit.

Dintre toţi colegii din clasă, avea ea slăbiciune pentru Andrei,
un băiat frumos, isteţ şi, de fiecare dată, scos din cutie. Aflând
care sunt pretenţiile colegei, se străduia de fiecare dată să i le
respecte, mai mult, să i le anticipeze.

Andrei era fecior de cofetar şi avea în ghiozdan, în fiecare
zi, ciocolate, pe care, spre lauda lui, nu le consuma niciodată
singur. Dimineaţa când ajungea la şcoală îl căuta ea în ghiozdan,
i le numără să ştie câte poate ronţăi, iar ea, dacă era cazul, îl
apăra precum o leoaică.

- Dacă te supără careva, să-mi spui, îl tot atenţiona ea, iar
obiceiul acesta n-a părăsit-o nici pe vremea cât a fost elevă la
liceu. Adevărul este că nu le mai rupea băieţilor fundiţele şi
gulerele, dar focul şi-l vărsa cu vârf şi îndesat pe unele dintre
colegele sale. Adevărul este că învăţa bine, îşi făcea temele cu
conştiinciozitate, era cât se poate de săritoare când trebuia să-şi
ajute vreo colegă.

- Diana, nu mi-am făcut tema la matematică. Îmi dai să
copiez şi eu problema de la tine?

Ea o privi lung, stăruitor, în cele din urmă întrebă:
- Dar tu ieri după amiază ce-ai făcut?
- Ei, ce-am făcut. Am fost la cinema. Rula „Primăvara pe

gheaţă”. A fost un film grozav!
- Şi n-ai găsit acolo pe nimeni de la care să copiezi problema?
- Eeei, nu mă chestiona astfel! Îmi dai caietul ori ba?
Diana o privi încruntată şi-i răspunse cu voce tăioasă: 
- Colega, eu nu dau meditaţii gratis.
- Oof! Mă miram eu să mă ajuţi. Iată, când ne întâlnim în

oraş, te tratez cu o îngheţată.
Puţin îi păsa Dianei dacă colega se ţine de cuvânt ori nu.

Scoate din servietă caietul şi i-l puse în mână, atenţionând-o:
- Copiatul nu-ţi foloseşte la nimic! Dacă profesoara te scoate

la tablă, habar n-ai să rezolvi problema, ce s-o mai şi explici.
N-a fost să fie. Doamna profesoară după ce a făcut prezenţa,

le-a cerut:
- Pregătiţi-vă pentru extemporal.
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Şi le-a scris problema pe tablă, spre disperarea colegei care
copiase tema din caietul Dianei.

În ce-l priveşte pe Ştefan, nu se deosebi cine ştie cât de sora
sa pentru că, în scurt timp, îi snopi în pumni aproape pe toţi copii
din clasa lui, astfel că reclamaţiile şi anchetele se ţineau lanţ iar
Buni nu mai prididea să le mai facă faţă.

- Trebuie să pun cureaua la treabă pentru că avem de-a face
cu o generaţie de bătăuşi!

- Ce ţi-a făcut, mă, colegul tău de l-ai snopi în bătaie? Îl
întrebă Buni pe Ştefan.

- A râs de mine, Buni.
- În ce fel, băiete?
- Mi-a arătat limba. Păi tu ştii ce limbă lungă are?
În cameră intră Traian, ţinea în mână centura. O tot plesnea

de pulpa piciorului s-o facă mai aprigă.
- I-a spune, domnule, pentru ce l-ai altoit pe colegul tău?
Văzând el că se-ngroaşă gluma, holbă ochii la centură şi

căută scăpare în braţele bunicii.
- Traiane! Ţipă aceasta. Stai cuminte, Traiane, nu lovi copilul

că nici celălalt nu s-a dovedit poamă bună! Ascultă-l, mai întâi!
- Ce să-l ascult, acesta când s-o face mai mare, îi altoieşte şi

pe profesori! Nu astfel de bătăuşi creştem noi.
Speriată de strigătele bunicii, intră în odaie valvârtej, Ileana.
- Dar ce se-ntâmplă aici, fraţilor de aţi săltat casa-n picioare?
- Flăcăul nostru l-a snopit în bătaie pe un coleg iar eu îi cer

socoteala pentru gest. Buni, biata, nu mai ştie pe care să-l apere
mai întâi, pe Diana sau pe Ştefan. Ni s-a dus duhul din cauza
lor, adăugă tatăl.

- Aşa ai făcut, mă? Se zbârli mama la el, cu degetele
desfăcute, gata să-l prindă de păr.

- Nu ţipa la copil! Sări Buni din locul său precum o leoaică,
să-şi apere nepotul.

De la spectacolul acesta mai lipsea bunicul, doar, pentru că,
tip-til, apăru prin crăpătura uşii şi capul Dianei.

- Lăsaţi copilul în pace că nu se face el vinovat de toate relele
din lume!

- Te faci copil cuminte începând de mâine? Îl întrebă tatăl.
- Da, mă fac, promit.
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Dar ce n-ar fi promis el în clipele acelea simţind că o să se
aleagă doar cu o ceartă şi nimic mai mult. Buni să trăiască!

- Tu, Diana, pe care ai mai altoit-o azi? Întrebă iarăşi tatăl.
- N-am avut ocazia, mă am bine cu toate colegele.
Traian o ascultă calm, apoi întrebă, cuprins de mirare:
- Oare cum ai reuşit performanţa asta? O să te ţină mult? 
- Dacă vreuna nu-mi dă prilejul…
- Tu ce sport practici? O mai întrebă tatăl.
- Şah, tată.
- Şah. Lasă-l încolo de şah, apucă-te de box. Văd că ai

predilecţie la cărat pumni în capul altora. Privi îndelung la
fecior. Vruse să-l întrebe ceva dar se răzgândi văzându-l speriat.
Sau, poate, doar i se părea.

Părăsi camera atât el cât şi consoarta. Rămaseră singuri doar
ei doi şi bunica. El, şmecherul, o prinse de gât şi-o sărută, ea-l
mângâie pe cap şi-l scuipă să nu-l deoache. Şi ca totul să fie ca
la carte, se apropie de soră-sa  şi-i înfipse un pumn în coastă.

- Hau! Începu să se vaite Diana. De ce dai, mă, idiotule?
- Ce-i acolo? Se auzi vocea mamei din bucătărie.
- Nimic, mamă, ne-am jucat, doar.

⃰⃰

Trecu Victor pe la farmacie şi o găsi pe Janetta singură,
tocmai îşi sorbea cafeaua.

- Bravo, doamnă, ce văd, mă încântă! Unora le crapă 
cămaşa-n spate de efort, alţii sorb în linişte cafeaua… Sărut
mână, doamnă!

- Bine-ai venit, călător fără de prihană! Îi făcu urarea
farmacista. Cu ce ocazie pe la noi? Dar mai bine să te-ntreb: o
cafea?

Inginerul se aşeză pe un scaun, strâmbă din buze, se gândi
câteva clipe, răspunse:

- Fie, căzu el de acord. Tot ce pregătesc mâinile tale dibace,
nu poate fi decât un deliciu!

- Dulce?, amară, mai întrebă ea?
- Potrivită, dragă. Închipuie-ţi că o fierbi pentru tine.
- Procedăm altfel: umplu ceaşca iar zahărul ţi-l pun alături.
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Bine?
- Foarte bine, chiar mai bine de cum mi-am închipui eu.
Cât fierbea cafeaua, se întinseră la vorbă. Îl întrebă Janetta:
- Cum se face că nu te-au mai căutat cei de la Direcţie? Nu

te-am mai auzit blagoslovindu-i.
Amuzat, inginerul începu să râdă apoi trase concluzia logică:
- Au cerut atâtea situaţii încât le-au îngălbenit prin sertare.

Ce să mai ceară şi altele noi?
Prinse ceaşca de tortiţă şi sorbi din lichidul aromat. Mai

discutară de una, alta, inginerul prinsese o fereastră bună, nu
manifesta treabă, avea chef de depănat poveşti.

Pe uşă pătrunse Andreica, baba lui Dulete.
- Ce-i, mătuşă, ce ţi s-a întâmplat?
- Bună ziua, maică, da’, pentru ce mă-ntrebaşi, eu n-am păţit

nimic, moşu’ e cam suferind.
- Dar ce are, bre?
- Tuşeşte şi are dureri de cap; încolo e bine.
- Cum este bine dacă spui că tuşeşte şi acuză dureri de cap?
- Păi, bre, atâta suferinţă are, încolo e bine.
I-a pus într-un plic nişte hapuri, recomandându-i:
- Dacă boala nu cedează, îl duci la Dispensar să-l vadă

medicul.
Şi-a primit baba leacurile şi a plecat. Inginerul privi în urma

ei şi începu să râdă.
- Ei, ce-ai găsit de râs? În întrebă Janetta.
- Asta este baba de care ţi-am mai povestit cu rachiul dulce.
Se gândi farmacista câteva minute, strâmbă din buze, vorbi

dezamăgită.
- Nu-mi amintesc, ce-a fost cu rachiul dulce?
- Ţi-am spus, măi, dar ai uitat. Îţi reamintesc: Se aflau la

lucru o echipă de oameni printre care şi baba asta cu moşul ei.
Venise ora prânzului aşa că s-au tras toţi la umbră să servească
ce aveau prin traistă. Scoate baba din paporniţă ce luase de
acasă, printre acestea şi-o sticlă. O dă moşului:

- Trage un gât – două, moşulică, să prinzi putere…
Mă uit eu la moşulică cum ghiorţăia din sticlă şi cum îşi

şterge buzele cu mâneca de la cămaşă.
- Ce băuşi, bre? Îl întreb eu.
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- Rachiu, bre, mi-a pregătit baba rachiu cu zahăr.
- Ie-te-te, frate, zic eu, te ţine baba cu rachiu dulce şi friptură!

Fac o glumă: - Mătuşă, lasă-l mai pe acritură că de-l ţii pe
friptură, nu-l mai ţii noaptea acasă. Sare gard după gard.

- Ole, mamă, zice baba. De-ar mai sări garduri noaptea, i-aş
pune pe grătar şi cocoşul pintenog cu două creste, iar la prânz
ar avea parte de rachiu îndulcit!

Se uită moşul la babă şi-o întrebă:
- Zici că de-aş mai sări un grad noaptea, mi-ai da la masă

friptură de cocoş şi rachiu îndulcit?
- Da, moşulică, zic zău că aşa aş face!
- Păi, afurisito, zice moşul, când puteam să sar gardurile de

nici nu le atingeam, de ce-mi mâncaseşi zilele, afurisito?!
- Da, mă, mi-ai spus întâmplarea dar eu o uitasem.
Vruse el să mai povestească o altă întâmplare dar pe uşă

apăru omul de serviciu de le la Primărie. Inginerul se schimbă
la faţă cuprins de nervi.

- Mă, strigă la el Victor Dudău, să nu-mi spui că mă caută
aia de la Direcţie că te strâng de gât!

- Chiar aşa, domnule inginer, aţi ghicit! A zis nenea acela că
este ceva urgent! Trebuie să le trimiteţi o situaţie!

Inginerul săltă braţele şi-şi îndreptă privirea către tavan.
- Aaah!, lua-v-ar toţi… Se opri la timp, apoi privi în ceaşcă.

– Bine că-mi băui cafeaua pentru care-ţi mulţumesc, dragă
Janetta!

Şi plecă el cu mare grabă spre primărie urmat de omul de
serviciu. 

Reveni după o jumătate de oră şi, ce e drept, nu arăta, nici
cătrănit, dar nici de fericire nu da pe răscoale. Văzându-l, pe
Janetta o apucă râsul. 

- Cum a fost, dragă, pari un pic cam plouat.
- Nu prea, că am avut umbrelă, alunecă el spre glumă. 
- Te-ai sfădit cu ei?
- Ba bine că nu! S-a agitat unul la mine şi mi-a zis aşa: „- Ce

te văicăreşti, mă, aşa! Nevastă n-ai, copii să te prindă grija de
ei, nu ai; duci viaţă de crai pe plai!”

Te asigur că în gând am zis ceva dar nu am pronunţat cu voce
tare. Nu de alta dar să nu-i tai pofta de taifas celuilalt. Apoi am
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stat eu aşa, dus cu gândul şi, ce crezi? Am aflat în vorbele lui
un mare adevăr.

Curioasă şi râzând în acelaşi timp Janetta îşi propti bărbia în
podul palmei şi cotul pe tejghea, şi-l întrebă:

- Ce-ai găsit înţelept în vorbele lui?
- Multe, dragă, dar una chiar m-a pus pe gânduri.
- Aştept să-mi spui.
- Aia cum că „nevastă nu ai ca să te certe”.
- Şi nu a avut dreptate? În ce mă priveşte, te sfătuiesc sincer.

Profesoara aia blondă, tinerică, pe care am cunoscut-o la
Revelion, sincer îţi spun, mi-a făcut o bună impresie. Cred că
ţi-ar fi o bună nevastă. Ce spui?

Victor o privi îndelung, insistent, puse o întrebare:
- Despre fata asta ai o părere grozavă. Mă bucur şi cred că

eşti şi sinceră. Dar despre mine, ce părere ai? Ar fi ea, oare,
fericită lângă mine?

- Da, iată, răspund cu majuscule: „DA!”. Eşti un bărbat
reuşit, lângă tine orice femeie se poate considera fericită. Este
de neînţeles pentru mine, ce, oare, defect aşa mare ţi-a
descoperit fosta de te-a părăsit cu aşa înaltă graţie!

Victor n-a întrerupt-o cât a vorbit, a privit-o, doar, cu mult
interes. Când ea şi-a spus punctul de vedere, el o întrebă:

- Janetta, de vreme ce ai o aşa bună impresie despre mine, ai
fi de acord să-ţi uneşti destinul cu al meu? Amândoi suntem
maturi şi am trecut prin acelaşi fel de necazuri. Ştii, eu nu mă
pricep să-i declar unei femei cuvinte pompoase, declaraţii
înfocate, dar ce spun, sunt spuse din inimă şi, cred eu, nu este
aşa de important în ce haine le îmbrac. Ce-ţi spun, ştii şi tu. Am
început o casă, la ora aceasta, făcută doar pe jumătate. În gând
mi-a stăruit ideea s-o tencuiesc, s-o fac frumoasă. Să am în curte
vie şi pomi iar casa, eh!, casa, loc de joacă pentru puzderia de
copii. Nimic din ce mi-am propus nu s-a rezolvat; cel puţin până
acum. Mă gândesc eu că poate alături de tine, împreună cu tine,
visul meu să devină realitate. Te-ntreb, te poţi hotărî pentru un
asemenea pas?

Janetta se simţi atât de bulversată încât trupul îi fu cuprins
de ameţeală. Dintr-o dată, în ochii ei, inginerul Victor Dudău
căpătă alte dimensiuni. Nu mai semăna cu bărbatul acela pe
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seama căruia, îşi permite să facă tot felul de glume, să se joace
cu el aşa cum fac mâţele cu smotoceii lor. Era vorba de
sentimentele unor oameni maturi care construiau proiecte de
viaţă. Dacă la început gândi că poate fi vorba de o glumă ca
atâtea altele, de data aceasta, lucrurile luau o turnură serioasă.

- Când te-ai gândit să-mi spui lucrurile acestea? Sper că nu
te-a convins omul de la Direcţie.

- Nu, nici vorbă, de ceva timp în urmă m-am gândit să-ţi
spun.

- Victor, eşti sigur că toate câte-mi spui sunt scoase din
inimă?

- Da, nu arunc vorbe-n vânt, nu mă joc cu cuvintele.
Janetta îşi mai făcut de lucru aşezând prin rafturi sticluţe şi

borcane. Le făcea anume să pară ocupată în timp ce, prin cap,
se perindau tot felul de situaţii.

Se opri în faţa inginerului, îl privi îndelung, şi apoi zâmbi:
- Doreşti să-mi spui ceva? O întrebă el?
- Da. Cândva, când mi-ai povestit despre mariajul tău

nereuşit, plin de năduf, mi-ai spus că nu intenţionezi să te mai
recăsătoreşti. Cărui fapt îl datorezi acestei schimbări de
atitudine?

De data aceasta el fu cel care o privi îndelung şi se hotărî 
să-i vorbească cinstit.

- Aţa am zis, recunosc şi chiar eram hotărât să mă ţin de
cuvânt. Mai apoi, cunoscându-te pe tine, mi-am făcut alte
socoteli. Mi-am dorit să realizez o gospodărie demnă de invidiat.
Agricultura, ştii şi tu, se face la ţară nu la oraş. Realizările visate
de mine n-au fost duse până la capăt. Fostei mele neveste nu-i
plăcea viaţa la ţară, aşa că n-am putut duce până la capăt vreunul
din proiecte. Nevastă nu, casă visată, încă neterminată, copii nu,
anii trec inexorabil, mă simt cuprins în fălcile disperării. 

Când te-am cunoscut pe tine n-am avut nicio tresărire.
Planurile mele erau altele. Dar pe măsură ce te-am cunoscut mai
bine, planurile vechi au suferit o modificare. Altfel mi s-au părut
rosturile vieţii; mi-am dat seama că eşti cu totul diferită de cum
a fost cealaltă. Sunt convins că adevărata fericire o pot afla
numai alături de tine. Îţi cer să meditezi cu seriozitate la
propunerea ce-ţi fac.
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Janetta socoti că propunerea inginerului n-a fost nicidecum
o glumă oarecare, aşa că o hotărâre nu poate fi luată în prispă.
Îi zise:

- Victoraş, întocmai ca şi tine, am trecut şi eu prin astfel de
necazuri încât mi-a pătruns frica-n oase. Părerea mea despre tine
este cu totul alta de cum o am despre celălalt. Nu suportă nicio
comparaţie. Alta este însă grija mea. Necazurile mele s-au
potrivit prea bine cu ale tale iar tu eşti tot atât de speriat precum
sunt şi eu. Din această cauză, îţi cer să nu ne grăbim. Încearcă
să te obişnuieşti că în cele din urmă, vom fi una. Ai făcut o
cerere, îţi promit că voi medita serios asupra ei. Şi-ţi mai cer, ca
şi tu să faci întocmai. Dacă răspunsul meu îţi dă garanţii pentru
viitor, ofiţerul stării civile nu se află departe; şi nici preotul.

Şi-au mai discutat ei după aceea încă multe altele, până
aproape de ora închiderii. Şi nu greşim cu nimic dacă susţinem
că de data aceasta, şederea lui la farmacie a fost mult mai lungă
decât de obicei.

Din ziua aceea a devenit ceva obişnuit ca inginerul să-şi facă
drum pe la farmacie şi de fiecare dată Janetta avea cafea pusă
în ibric, gata de fiert la lampa cu spirt. După doar câteva zile,
Victor reveni asupra întrebării:

- Te-ai hotărât să dai răspuns dorinţei mele?
- Grăbit ca întotdeauna! Răspundea ea râzând. Mai am de

pus la punct unele lucruri, iar răspunsul se află pe drum!
O fi răspunsul pe drum dar niciodată nu-i dădu speranţa că

va fi şi cel dorit de el.
Într-una din zile se întâlniră întâmplător la magazinul din

colţ.
- Minune mare, îi zise ea, trecu ceva vreme de când nu ţi-ai

mai arătat faţa. Pe unde-ai tot umblat, Victoraş?
Râzând, o lămuri:
- Am fost plecat în ţară trei zile, cu unele treburi. A fost aşa

mare graba încât n-am găsit timp să-ţi dau veste.
- Şi pe aici cu ce treburi? Îl interogă ea, veselă nevoie mare.
- Cumpărături diverse, cumpăr câte ceva de mâncare. Tu?

Insistă el.
- Întocmai ca şi tine. Apoi interesată: - Cu ce te ospătezi în

seara aceasta?
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- Câteva conserve de carne. Aici venii doar pentru o sticlă cu
tărie.

Auzindu-l Janetta, privindu-l şugubăţ, îi făcu invitaţia care
avu darul să-l bucure foarte tare:

- Dacă nu ai altceva de făcut, te invit la cină. Te anunţ că te
tratez şi cu vin! Ei, ce spui? Invitaţia mea îţi încurcă alt
program?

- Nu, nici vorbă, se grăbi el să dea răspuns, bucuros cum nu
se poate. Care-ar fi ora potrivită? Mai întrebă.

- La ora înserării, îl lămuri ea. Să nu te temi, la ora aceea
câinii vor fi în lanţuri.

Era o glumă pentru că în curte nu se afla niciun câine.
- Barem sticla cu tărie o iau cu mine?
- Nu, îi zise ea râzând, am un rachiu din prună. Cred că este

suficient.
Începu să râdă şi-i întinse mâna, pe care el i-o sărută cu

eleganţă.
Se despărţiră, ea avu parte de clientelă numeroasă în timp ce

el se bucură de rugămintea primarului să-i dea o mână de ajutor
în rezolvarea unui litigiu mai vechi dintre doi consăteni. Cu toate
acestea, au fost punctuali astfel că nimeni n-a avut a se scuza
pentru întârziere.

Masa se dovedi copioasă, bucate din destul: pui fript şi
saramură de crap, iar ca desert, plăcintă cu brânză. 

- Dar tu, dragă, când ai vreme să pregăteşti toate aceste
bunătăţi?

Janetta începu să râdă şi-l lămuri:
- M-a ajutat tanti Mioara…
- Cine, mă, gazda?
- Da, gazda, fără ajutorul ei nu aş fi reuşit să mă descurc.

Apoi, râzând: - Te simpatizează foarte tare… Aşa s-a bucurat
când a aflat că o să-mi fii musafir…

Inginerul n-a zis nimic pe moment, a ascultat, doar, mai apoi
a zâmbit.

- De când am venit în satul acesta, prima mea grijă a fost să
întreţin relaţii bune cu oamenii şi cred că am reuşit. Mă bucur
de respectul lor şi ei, de al meu. N-o să fie vreodată vreo dispută
între noi pentru că nu avem nimic de împărţit. Dar despre toate

Tudor RĂDAN134



acestea vom mai vorbi cu altă ocazie, acum te părăsesc pentru
că mai am şi altceva de rezolvat.

S-au reîntâlnit la ora stabilită. Primirea i-a făcut-o Mioara,
gazda, care avea treabă prin bătătură.

- Bine aţi venit, domnule inginer, mă bucur că aţi nimerit
poarta! Ne-ar făcea plăcere dacă ne-aţi trece mai des pragul
casei. Puteţi intra fără grijă de vreme ce nu s-aude lătrat de câine.
Aşteptaţi o ţâră, doar, s-o anunţ pe doamna farmacistă…

N-a fost nevoie pentru că aceasta, auzind voce de om, şi-a
dat seama că a sosit musafirul şi s-a grăbit să-i iasă în
întâmpinare.

- Sărut mâna, doamnă!, i se adresă inginerul. Apoi glumind:
- Tocmai mă certa coana Mioara!

- Eu, bre? Cum să te cert eu pe mata? I se adresă râzând. Ce
motiv aş avea?

- Cel pe care-l spuseşi mai înainte cum că vin prea rar iar
când trec pe uliţă, merg tot pe trotuarul celălalt.

- Şi nu este adevărat? S-a luat de grijă Ion al meu.
- Din cauza trotuarului?
- Nu, din alt motiv.
- Care, bre, ia spune-l, poate reuşim să-l dregem.
- Păi să-l spun, bre. A umplut o sticlă cu vin şi în fiecare seară

o răceşte în ciutura puţului. Cică să-l consume cu inginerul când
o veni pe la noi da’, aşteptarea asta, văd eu, nu are capăt.

- Eu, bre, acum aflu de isprava asta, de ce nu mi-aţi dat
vorbă? 

- Ba am dat, să spună doamna farmacistă da’ totul în zadar.
Se vede treaba că v-aţi temut de câine,deşi n-avem!

Reuşi Victor cu greu să se elibereze de vorbăria gazdei şi
intră în casă. Masa era încărcată cu de toate, aşa cum s-a arătat
mai înainte. Bucuroasă, Janetta umplu păhărelele cu rachiul de
prună şi dădură noroc. 

Şi primul pahar se goli fără să-i simtă tăria şi parfumul.
- Ce faci, dragă, beau de unul singur? O întrebă.
Începu să râdă şi-l lămuri:
- Femeile, de regulă, nu sunt consumatoare de tării.
- Ei, şi tu, mai sunt şi unele excepţii.
- Ai văzut tu asemenea excepţii? Văzute de tine nu povestite
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de alţii.
- Da, chiar am văzut şi nu exagerez, cumva. Nevestele

pescarilor lipoveni din Delta Dunării. Trag la rame ziua toată iar
când se aşează la masă, pun sticla la gură şi… Doamne apără!
Au astea o musculatură la braţe, că de-ar fi să-i altoiască un
pumn unui bărbat, titirez îl face. Şi nu numai lipovencele sunt
dotate astfel. Am avut eu o dată treabă la gaterul din Baia -
Borşa. Taie şi despică ăia trunchiul buşteanului cum taie
bucătarul prazul cu cuţitul. Sunt acolo multe femei muncitoare
pe post de ţapinari. Le-am văzut la masă după ce-am ieşit din
tură. Îşi „clăteau gura” – ziceau ele cu câte o halbă plină, nu cu
bere, ci cu rachiu.

- Au, Doamne!, dar după aceea mai erau bune de muncă?
- Ba bine că nu. Rachiului acela ei îi zic: Turţ, Palincă, Roua

cerului, Horincă şi încă alte multe denumiri.
- Bine, dragă, iată, stimulată de povestea ta, mă străduiesc să

dau gata păhărelul acesta dar te rog, nu insista pentru mai mult,
altfel adorm cu capul pe masă şi-o să-mi scoţi vorbe că nu sunt
gazdă primitoare!

- Ei, acesta să fie necazul! De s-o întâmpla aşa ceva, te ridic
în braţe, te aşez în pat iar eu, în marea mea grijă, dorm lângă
tine.

Janetta începu să râdă amuzată de vorbele lui dar îi domoli
avântul.

- Ştiu că-ţi doreşti asta dar nu mă pot hotărî. În mintea mea
se înfruntă două contrarii: Una îmi spune că la vârsta asta trebuie
să meditez serios la viitorul meu şi, deci, să-ţi accept propunerea,
cealaltă forţă îmi dictează să nu mă grăbesc. Am suferit prea
mult în prima mea căsătorie, mariaj eşuat, care - după asemenea
încercări, cea de-a doua forţă mă îndeamnă la prudenţă. Vezi tu,
Victoraş, te-am cunoscut, te-am studiat în detaliu, impresia ce
mi-am format-o despre tine este grozavă. Şi cu toate acestea…
înţelegi ce vreau să-ţi transmit…

- Te înţeleg foarte bine din toate punctele de vedere şi te
asigur că prudenţa, în parte, este şi a mea. Amândoi am fost
înşelaţi în dragoste şi amândoi în acelaşi mod. Prudenţa ta mă
încearcă şi pe mine dar cu toate acestea, conştiinţa îmi dictează
că viaţa trebuie trăită. Nu ne putem permite să lâncezim într-o
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stare de vegetaţie permanentă. Şi-ar mai fi ceva: vreau să am
copii; copii; nu copil. Tânjesc tare mult după aceste tinere
vlăstare. Dacă ne unim destinele – şi eu asta îmi doresc, vreau
să mă fericesc punându-mi în braţe copii; copiii mei, aşa cum
au făcut colegele şi prietenele tale.

Janetta îl ascultă, îl înţelegea, îi sorbea cuvintele; ar fi dorit
să-l cuprindă c braţele sale, să-l strângă la piept; în inima ei de
femeie tânără, sălăşluiau germenii iubirii dar forţa din umbră îi
strivea timpanele: „Prudenţă, ai suferit îndestul s-o mai iei de la
capăt. Încă o încercare nereuşită şi vei fi iremediabil distrusă!”
El şi-a întins braţul şi i-a cuprins palma ea a reacţionat
strângându-l, îl privea în ochi dar privirea ei arăta straniu.

- Fie-ţi milă de mine!, îi strigă, m-ai adus în pragul nebuniei,
nu ştiu ce-i cu mine, nu ştiu ce fac, nu mai pot separa binele de
rău! Sunt o biată jucărie la cheremul hazardului. De vrei să mă
cobori în iad, o poţi face dar nu cred că merit asta!

Şi-a tras scaunul lângă ea, a cuprins-o cu braţele,
impresionat, i-a zis:

- Nu te teme, voi fi îngerul tău păzitor! Aceleaşi simţăminte
m-au chinuit şi pe mine. Avem ani buni de trăit, ne putem reface
viaţa. Acum plec, te las să-ţi ordonezi gândurile care, acum, sunt
împrăştiate precum praful după furtună. Şi să adormi cu gândul
la mine. Şi să fii convinsă că te iubesc cu toată puterea fiinţei
mele.

I-a prins ea braţele, apoi palmele pentru a şi le apropia de
obraji. S-a speriat rău de tot simţind arsura lacrimilor lui.

- Victor, ce-i cu tine? L-a întrebat ea, după ce şi-a revenit din
spaimă.

- Nu te speria, i-a zis, sunt lacrimi de iubire şi pe care ţi le
dăruiesc cu toată dragostea! Mâine trec pe la tine să te văd; să
ai pregătit ibricul cu cafea. 

Zicând acestea, i-a cuprins iarăşi palmele pe care i le-a
sărutat în neştire. L-a condus până la uşă. Gazdele dormeau
duse, după efortul unei zile de muncă.

Şi-a pregătit şi Janetta aşternuturile dar somnul încă s-a lăsat
aşteptat. Cele două forţe încă se înfruntau dar se pare că a doua
câştiga teren. Prudenţa era pe cale de a fi înfrântă. Farmacista
se simţea tot mai puternic atrasă de bărbatul pe care simţi că-l
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iubeşte.
Iar Victor Dudău, inginerul, nu s-a dezis. La ora prânzului

şi-a făcut intrarea în farmacie. Femeia îl aştepta cu mare interes.
A salutat-o, s-a apropiat de ea apoi i-a sărutat mâinile. 

- De-ai şti cât de agitat mi-a fost somnul! Am crezut că nu se
mai face ziuă, se destăinui el.

- Au, dragă! Se scăpă ea tare îngrijorată. O fi fost din cauza
mâncărurilor s-au a băuturii? Dar n-ai abuzat defel. Doreşti 
să-ţi dau ceva pentru uşurare?

- Nu, dragă, altceva am îndurat.
- Dar spune o dată nu mă fierbe într-atâta!
- Mult mai bine ai face de-ai pune cafeaua la fiert că din

cauza ei n-am închis un ochi. Ai promis aseară şi asta a fost tot.
De la stare ei îngrijorată, Janetta trecu la mina veselă şi

aprinse spirtiera. 
Şi-au consumat cafeaua într-o veselie de care, niciunul dintre

ei nu mai avusese parte de prea multă vreme. La plecare, i-a
cuprins palmele şi i le-a sărutat cu delicateţe. Din clipa aceea,
Janetta simţi că inima ei bate doar pentru el.

Şi în viaţa lui ceva s-a schimbat. Alte planuri îl preocupau.
Tocmi meşteri să termine lucrările începute şi neterminate.
Zorea meşterii pe cât îi era cu putinţă, spre marea mirare a
acestora. Pentru el, viaţa începea să aibă alt sens. Planuri peste
planuri se îngrămădeau în mintea lui.

- Te-aş ruga ceva, îi zise el într-o zi şi să nu-mi iei în nume
de rău.

- Roagă-mă, i-a dat ea răspuns, iar mie, de-mi va sta în
putinţă, îţi sar în ajutor.

- Voi, femeile, sunteţi dotate cu un simţ al frumosului, al
gingăşiei, pe care Maica Natură a uitat să ni-l facă şi nouă,
bărbaţilor. Din ce ţi-am povestit, am început lucrări la
gospodăria mea. Ei bine, croiesc eu planuri peste planuri, cum
să-mi organizez spaţiul ca totul să fie – şi funcţional, dar şi
frumos în acelaşi timp. Ei bine, te-ntreb, îmi poţi da o mână de
ajutor, nu cu munca, ci doar cu un sfat?

Ea-l privi într-un anume fel, apoi începu să râdă. Îl întrebă:
- Să-ţi dau un sfat cum să-ţi împarţi spaţiul la casă? Te anunţ

că la aşa ceva nu m-aş pricepe pentru că acesta este domeniul
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constructorilor. M-aş pricepe, doar, dacă ar fi vorba de mobilier.
- Fiinţă scumpă, orice părere supusă judecăţii îşi are valoarea

sa dar pentru aşa ceva, trebuie văzut totul la faţa locului.
- Dacă totul se rezumă doar la atât, chiar te pot ajuta! Când

să fie aceasta?
- Începând chiar de astăzi, după amiază, la încheierea

programului tău. Vii direct acasă, te aştept sau trec eu pe la tine?
După câteva momente de gândire, îl sfătui:
- Mă aştepţi acasă. N-o să întârzii, te asigur. Oricum, să ştii

că mi-ar prinde bine o cafea, altfel adorm pe drum!
Era o glumă rostită cu deosebită candoare, dar care, lui, îi

făcu mare plăcere.
- Dorinţa ta este lege pentru mine! Zise, şi, pentru a fi mai

convingător, luă şi poziţia de „drepţi”, spre hazul farmacistei.
Invitaţia lui îi făcu ei mare plăcere şi abia aştepta să ajungă

la ora închiderii. Îşi tot privea nerăbdătoare ceasul, şi nu de
puţine ori s-a gândit să tragă obloanele mai din timp, dar o voce
lăuntrică, cuibărită într-un cotlon ascuns al minţii, îi dicta să nu
se grăbească.

În sfârşit, după atâtea frământări, sosi şi ora închiderii dar ca
un făcut, clienţi, unul după altul, îi trecură pragul. „Asta este!”
îşi zise, şi cu calmul său obişnuit, îi servi pe toţi. Răsuci cheia
în uşă doar când se convinse că pe afară nu se mai afla vreun
client în aşteptare.

Victor o aştepta, făcându-şi de lucru prin curte sau
întreţinându-se cu meşterii. O primi cu zâmbetul afişat pe
întreaga lui figură, apoi intrară în casă.

- Cafeaua n-am fiert-o dar am pregătit totul, aşteptându-te.
- Bine-ai făcut! Îl lăudă, cafeaua este bună dacă o bei

fierbinte! Îţi mai aminteşti vorbele lui Talleyrand cu privire la
cafea?

- Ei, ce-a zis? Spune-mi, am uitat, deja.
- Nu-i nimic, o să-ţi aminteşti.
- Dar doresc să-mi spui tu. Haide, dă-i drumul…
- Nici eu nu-mi mai amintesc totul, bătu ea în retragere.
Aproximativ, a zis cam aşa: „Neagră ca iadul, dulce ca

mierea…” şi cam atât.
Victor începu să râdă apoi completă: „Şi fierbinte precum o
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femeie tânără!”
- Ha! Partea asta chiar o uitasem, zise Janetta apoi începu 

s-o soarbă din ceaşcă.
După ce savurară cafeaua – sporovăind despre una – alta,

Victor îi făcu invitaţia să iasă în curte. Aceasta se arătă largă dar
neîngrijită. Îşi dezvoltă propria lui idee.

- Vreau să plantez pomi fructiferi aleşi anume, să am rod din
partea lor tot anul: Cireşi de mai, caişi, pruni, peri, încheind
ciclul cu un gutui. Pe alee, trandafiri din diverse culori, de o
parte şi din cealaltă. Aici straturi de flori multicolore. Ce spui
de planul meu?

Janetta îl ascultă vrăjită iar mintea lucra precum un ceasornic
elveţian.

- Planul tău este grozav dar cred că ai omis ceva.
- Posibil, admise el dar ce anume?
- Nucul, dragă. Creşte mare şi dotat, umbră deasă, răcoare

sub coroana lui tocmai potrivită pentru amenajat o masă şi fotolii
din răchită galbenă la care, dimineaţa – dar poate fi şi ora
prânzului - , o ceaşcă plină cu cafea sau cană plină cu lapte
îndulcit. Şi-apoi, spaţiul trebuie folosit cu chibzuinţă. De-a
lungul gardului viţă de vie din soiuri de masă, dar păstrat loc
pentru zmeure şi coacăze. La câta bogăţie de curte ai, totul se
poate transforma în Paradis.

Victor o ascultă vrăjit. O prinse de mână şi-o strânse cu
delicateţe. I se adresă folosind cuvinte dulci.

- Nu da cu piciorul la ceea ce destinul ţi-a pus la picioare;
uneşte-ţi destinul cu al meu şi vei fi fericită. Ai suferit destul,
ţi-am mai amintit aceasta, dar îţi mai spun: „Ajunge!” O cupă
cu venin a fost suficientă să ne trezească pe amândoi la realitate.
Şi-apoi, draga mea, viaţa nu este clădită numai din suferinţă. Te
implor: Uneşte-ţi destinul cu al meu şi vom trăi fericiţi!

Janetta nu i-a răspuns în niciun fel. L-a ascultat, vrăjită de
vorbele lui, pentru ca în final, să izbucnească în plâns.

- Fie-ţi milă de mine, sunt, doar, o biată fiinţă. Părinţii mei
sunt oameni sărmani. Au făcut eforturi uriaşe să mă treacă prin
facultate. S-au bucurat când am terminat, dar mai ales când 
m-am căsătorit. Soţul meu inginer. Era pentru ei o fală! N-am
avut - la măritiş -, altă zestre decât studiile, iar el n-a pregetat
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să-mi amintească asta. „O sărăntoacă”, mi-a tot strigat. Ei, bine,
Victor, m-am ridicat dintr-o familie sărmană şi te anunţ că am
acelaşi statut şi astăzi. Un bărbat care s-ar însura cu mine, ar
găsi lada de zestre goală. Nu aş avea ce-i oferi dar nici părinţilor
nu le-aş afla nicio vină. Nu au lângă ei decât sufletul de care s-
ar despărţi cu bucurie de li l-aş cere. Mă mulţumesc şi, mă
mângâi, cu ideea că mă pot hrăni singură. Spune-mi, Victor, dar
cu sinceritate, ce-i pot oferi eu unui bărbat care mă doreşte?
Iluzii, altceva, nimic. În ce te priveşte pe tine, eşti un bărbat
falnic, râvnit de orice femeie. Ai suferit un eşec în căsnicie.
Femeia aia, fosta ta nevastă, nu cred că-şi duce viaţa în armonie
sub umbrela altui bărbat. Poate că acum regretă gestul dar, din
amor propriu, nu poate recunoaşte. Tu, Victoraş, ai de ales între
mine şi profesoara cea tânără înzestrată cu chip angelic. Către
ea te-aş îndruma 
să-ţi întorci privirea.

Inginerul o ascultă în tăcere, apoi izbucni:
- Nu-mi este deloc uşor să văd în tine o femeie încăpăţânată

care poţi făcea totul praf de dragul amorului propriu. Ei bine,
indiferent ce argumente îmi serveşti, nu voi fi impresionat de
ele. Te rog să mergi în casă, vom discuta acolo la rece, fără grija
urechilor străine care ne pot auzi!

A prins-o de mână şi aproape a târât-o după el. În cameră, a
închis uşa şi a răsucit cheia. Disperată, cu ochii holbaţi, a reuşit
să strige:

- Victor, ce vrei să faci?
- Te sărut, nimic mai mult! Vei fi nevasta mea şi nu am

obiceiul să mă joc cu cuvintele!
A cuprins-o cu puterea braţelor sale şi i-a acoperit buzele cu

gura. Printre pauze i-a strigat avertismentul:
- Vei dormi cu mine sub aceeaşi pătură atunci când vei hotărî

tu. Te voi respecta aşa cum nu mi s-a mai întâmpla; te voi iubi
cu toată forţa pasiunii mele şi te voi aştepta tot timpul să-mi fii
alături, şi la bine, şi la rău!

A slobozit-o din braţe, a mers la uşă şi a descuiat-o; şi i-a zis:
- Nu sunt un aventurist. Te iubesc prea mult să dau dovadă de
neghiobie, lăsându-te pe mâna altuia care, posibil, nu te merită.

Năucită de gesturi şi de toate câte i se spuseră, rămase un
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timp tăcută şi speriată. Îl fixă cu privirea, apoi i se lipi de corp.
Îi zise:

- Ai făcut din mine o biată făptură incapabilă să mai poată
schiţa un singur gest, fie unul cât de firav, să mă mai pot apăra.
De vrei să profiţi de mine, o poţi face dar gândeşte-te la ce s-a
adunat în sufletul meu…

El o mângâie cu palma pe frunte întocmai cum procedează
oricine cu bibeloul său, o sărută pe obraz, îi zise.

- Tot ce-am făcut a fost să te conving că nu sunt stăpânit de
gânduri meschine. Ai libertate deplină să hotărăşti singură.
Acum eşti tulburată, nu te poţi înţelege nici chiar tu pe tine.
Iartă-mă pentru tot ce s-a-ntâmplat dar totul, absolut totul, a fost
din nestăvilita dragoste ce-o am pentru tine. Acum te conduc
acasă, noaptea-ţi va fi un bun sfetnic.

Până acasă niciunul nu a scos nicio vorbă de parcă nici nu se
cunoşteau. În poarta casei, înainte de despărţire, i-a spus: 

- Mâine trec pe la tine să ne tratăm cu cafea!
I-a prins mâna şi i-a sărutat-o, apoi s-au despărţit.

Janetta n-a putut închide ochii decât foarte târziu în noapte.
Dacă la început gândi că toate regulile de conduită morală i-au
fost date peste cap, în cele din urmă sfârşi prin a-şi zice că, de
fapt -, niciunul n-a greşit cu nimic. El i-a cerut să se mărite cu
el, dar i-a dat libertatea să hotărască în cunoştinţă de cauză. Mai
mult, i-a îngăduit suficient răgaz pentru un răspuns clar.

Şi cum noaptea s-a dovedit un sfetnic bun, şi-a zis că mâine
va avea posibilitatea să-i satisfacă nerăbdarea.

A doua zi, pe la ora prânzului, el a pătruns vijelios în
farmacie. I-a prins mâna şi i-a sărutat-o, aşa cum proceda de
fiecare dată.

- Noaptea-ntreagă am visat numai cafea, se dezlănţui el.
- În doar câteva minute va fi gata! Îl asigură ea. Pân-o fierb,

tu te aşezi frumuşel pe scaun şi-mi mai povesteşti ceva din
peripeţiile tale.

I-a dat el ascultare, apoi i-a povestit.
- Duminică am fost la vânătoare. Ştii, doar, că am şi eu

slăbiciunea asta.
- Ştiu. Ai împuşcat ceva?
- Ai răbdare, îţi spun, dar alta-i treaba. Eram vânători mulţi.
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Închidem un cerc pe un teren, fost cultivat cu sfeclă. Sar iepuri
din toate părţile, încep armele să pocnească. Un iepuroi dolofan,
speriat rău de tot, ţâşneşte printre noi vânători şi… dus a fost.
N-a alergat cine ştie cât, şi face stânga-mprejur şi intră în cerc
tot pe unde ieşise. Vânătorii pun armele la treabă astfel că se
aud pocnete peste tot, ce să spun, ca la război. Înnebunit,
iepurele, după ce dă un ocol, dă să iasă tot prin locul ce-l ştia el.
vecinul meu de armă se pregăteşte să sloboade foc dar în acelaşi
timp, strig la el: „Nu trăgea!”

În zadar, chiar în clipa aia, alicele porniseră. Unul dintre
vânători, ţipă cât poate:

- Ce faci, mă, tragi în mine?
Chiar aşa se întâmplase. Speriat de strigătul meu, omul a

apăsat pe trăgaci iar snopul de alice a plecat aiurea. Nu chiar
aiurea pentru că i s-au înfipt în pulpa piciorului ăluia de strigase
că se află rănit.

- Doamne! prinse să se vaite Janetta speriată de ce-i fu dat
să audă, astfel că uită de cafea, iar aceasta, neavând altceva mai
bun de făcut, ieşi din ibric şi se rostogoli peste foc.

- Aau! Prinse să se vaite farmacista, s-a dus pe Apa Sâmbetei
cafeaua mea!

- Nu-i nimic, vruse s-o liniştească inginerul, încearcă şi-ţi
imaginează că am băut-o eu!

- Taci, nu mă mai amărî şi tu! Şi-acum că băurăm cafeaua,
ce –sa întâmplat cu omul acela?

- Cu împuşcatul? Nu cine ştie ce. Îmbrăcase el două perechi
de pantaloni aşa că alicele n-au pătruns prea adânc. I-au perforat
pielea doar. I le-a scos unul dintr-ai noştri cu vârful briceagului. 

- Şi-acum eu ce fac? Ai timp să fierb altă cafea?
- Nuu… refuză el, mă intoxic dacă beau atâta cafea!
- Nu fi rău! Se rugă ea, i se poate întâmpla oricui. Apoi

alunecând spre glumă: Dacă te sărut, mă ierţi?
- Dar n-ai greşit cu nimic. Sigur că te iert.
Janetta deschise uşa şi privi în lungul uliţei, în ambele

sensuri. Nicio mişcare, nicio vorbă. Închise uşa apoi în cuprinse
pe inginer cu braţele, pe după gât şi-i cuprinse buzele cu gura
ei, lacomă de desfătare.

- Ai timp să treci pe la mine în seara asta?
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- La tine acasă?
- Da, la mine acasă. Îmi vei fi oaspete drag.
- Voi fi punctual; la vremea când se aprind lămpile. Nu mai

este nevoie să mai fierbi cafea. Seara, chiar nu se recomandă.
Abia acum socoti inginerul că a câştigat partida pentru că

femeia aceasta atât de precaută, îi va fi tovarăşă de viaţă în toţi
anii ce le vor fi ursiţi să-i trăiască împreună.

A doua zi, voioşia lui se dovedi molipsitoare; mai
molipsitoare decât oricând. Tremura la gândul că cineva în
aşteaptă cu inima deschisă şi din nou se apucă să făurească
planuri peste planuri. Luând de bun sfatul ce i-l dăduse Janetta
şi tocmi un muncitor să-i sape gropi din toamnă pentru pomii
ce-i va planta în primăvară. Dar câte alte planuri nu mai făuri el
în liniştea odăii sale.

Seara a mers la locuinţa farmacistei, aşa cum le fusese
înţelegerea.

Faţă de Mioara, gazda ei, Janetta nu păstra vreun secret. Îi
povestea tot, fără sfială, aşa că deveniseră prietene bune.

- Dar, doamnă, dacă-ţi vine-n casă inginerul, mata îl primeşti
şi-l tratezi doar cu rachiu? Nu se face, ce Dumnezeu, oameni cu
stare ne socotim nu calici! Lasă-mă să-ţi pregătesc eu ceva care
să te scoată din încurcătură.

- La ce te gândeşti, mata?
- Dau jos doi pui de porumbei şi ţi-i fac repede, cât ai bate

din palme. Cât îl mai ţii mata de vorbă cu paharul de rachiu, eu
mestec şi-un puiuţ de mămăligă. Eu te-aş sfătui să pui pe masă
şi-o bucată de brânză. Cine ştie, poate-o încearcă cu mămăligă.
Merge după ea şi rachiul, da’ nici vinul nu-i de lepădat. Că veni
vorba: vin ai?

- O sticlă plină mai mult de jumătate.
- Au, maică! Să nu spui cuiva! Las’ că-ţi aduc eu o sticlă plină

da să-l pui la rece. Pui sticla-n ciutură şi-o legi de toarta ciuturii
să nu ţi-o fure apa, apoi o cobori în puţ. O scoţi atunci când vă
aşezaţi la masă. Bre, doamnă, poate te-oi supăra cu atâta
dădăceală da’ eu zic să fie treaba bună. Că nu se ştie niciodată,
de la lucruri mărunte se ajunge la fapte măreţe.

- Adică la ce fapte măreţe te gândeşti mata? O întrebă pe
gazdă, ştiind de pe-acum care-i va fi sfatul. Începu să râdă în
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aşteptarea răspunsului.
- Ştiu şi eu ce să spun? Poate vă pune popa’l nostru coroanele

pe cap că tare mândri vă arătaţi.
- Bre, tanti Mioara, da’ te-ai gândit că dacă mă mărit, mă

pierzi de chiriaş?
- Ei, şi? Nu este acesta focul cel mare. Pleci mata, vine altul.

La şcoală vin profesori noi în fiecare an; pleacă unul, vine altul,
lumea se află în mişcare.

- Aş vrea să te mai întreb ceva.
Femeia puse mâinile-n şolduri şi-i răspunse scurt.
- Pui mata întrebări câte doreşti da’ după ce-mi termin eu

treaba.
- Ai mata dreptate, zise Janetta dar eu, dornică de vorbă, nu

mi-am dat seama.
Inginerul a intrat pe poartă chiar în clipa când lelea Mioara

răsturna mămăliga pe capac. 
- Dadă Mioara! I se adresă inginerul, dacă adăugai într-însa

şi-o felie de brânză, ei, ce-ar fi fost?
- Ar fi fost tocmai bună de mâncat. Da’ eu, din ce-mi dădui

seama, doamna farmacistă tot aranjează ceva, cred eu că tot la
mămăligă cu brânză i-a fost gândul da’ eu, ocupată cu ale mele,
cred că a mai pus şi altceva pe masă. N-am văzut – pentru ce te-
aş minţi, dar am miros bun, bre, iar acesta nu mă minte
niciodată.

- Dar mata, singurică, singurică?
- Ei, aş, da’ ce, sunt văduvă?
- Dar bărbatul?
- Ioane, măi Ioane, pe unde-mi eşti că întreabă domnul

inginer de tine!
Bărbatul era în grajdul animalelor, repara ieslea. Auzind

strigăt, se arătă în uşă.
- M-ai strigat, Mioaro?
- Da, mă, te-am strigat.
- Ai treabă cu mine?
- Nu, mă, întreabă domnul inginer de tine.
Bărbatul îşi scutură pantalonii de praf lovindu-i cu palmele,

apoi se prezentă. Dând cu ochii de inginer, ridică sprâncenele
iar faţa i se lumină dintr-o dată. Zise:
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- Domnule inginer, ziua de astăzi se cheamă norocoasă
pentru mine, pentru că de prea multă vreme nu mi-aţi mai trecut
pragul!

- Păi, nene Ioane, de vreme ce mă aflu aici, în curtea mata,
se cheamă că nu te-am uitat.

- Ba m-ai uitat, domnule inginer, altfel veneai într-o seară la
o saramură de caras, pentru că, ştii mata? Tare uşor merge vinul
după el.

- I-auzi îndemn la mata. De mă invitai la spart buşteni, aş fi
refuzat dar la un pahar cu vin, este altceva. Dar, pentru că veni
vorba, eu nu prea mă dau interesat de peşte…

- Atunci un cocoş crăcănat pe grătar, apoi tăvălit prin usturoi
pisat? 

- Nu, bre, ascultă-mă! Un teanc de scovergi şi-o felie de
brânză. Merge vinul tot aşa de bine.

- Gata, bre, s-a făcut. Mioaro, tată, auzişi?
- Auzii, mă, da’ când să fie asta?
- Eu nu ştiu, domnul inginer să hotărască.
Inginerul fu atent la discuţie, apoi se pronunţă:
- Nici prea repede că – vorba aia - , trebuie să mai şi muncim.

Eu aş zice să potrivit ar fi, mâine seară.
- Ha! I-auzi, Mioaro, mâine seară! Şi tot aşa, pe înserate…
Nevasta da zor să dea gata alte treburi şi auzind discuţia,

dădu vorbă:
- S-a făcut, domnule inginer, mâine, tot aşa, la vremea asta!
Şi s-au despărţit. Omul plecă în treburile sale, inginerul o

prinse pe farmacistă de mână şi intrară în casă. Masa era gata.
Şi castronul cu friptură şi mămăliguţa, acoperite cu prosoape să
nu se răcească.

- Mai trebuie ceva, doamnă? O întrebă gazda pe Janetta când
o văzu ieşind din casă.

- Sticla din puţ, tanti.
- Stai cuminte, doamnă, o aduc eu îndată. Apoi glumind: -

Mata îngrijeşte-te de domnul inginer să nu fugă.
- O doamne, cum să fugă, doar veni!
- Vinul îl aduce Ion că vrea să se cinstească cu domnul

inginer.
Plecă femeia în treburile sale, veni Ion cu două sticle cu vin.
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Una dintre ele, udă, curgea apa de pe ea.
- Nene Ioane, aveam în ciutură sticla mea, pentru ce mai

aduseşi încă una?
Ion începu să râdă şi i se adresă chiriaşei sale:
- Bre, doamnă, te-oi supăra mata da’ eu, drept ţi-oi spune:

suport greu de tot să mă certe cineva. Doamnă, vinul acesta –
nici nu l-am cumpărat, nici nu l-am furat! Şi ar mai fi ceva:
budana este plină ochi. O sticlă cu vin nici nu se simte. Pune
mata colea, alături, două pahare că… vorba aia.. cu greu îl
prinsei pe domnul inginer să-l momesc la un pahar…

- Nene Ioane, eu n-am depăşit stadiul de gustat rachiu…
- Foarte bine, domnule inginer, dumneavoastră cu rachiul, eu

cu vinul. Vă zic noroc şi bine-aţi venit pe la noi! Apoi dintr-o
dată se schimbă la faţă şi îngrijorat, i se adresă Janettei:

- Da, mata, doamnă, n-ai pahar?
- Eh! Nene Ioane, lasă-mă pe mine, mai întâi mănânc, după

aceea vinul.
- Da, bre, ai dreptate da’ eu cu vorba…
Dădu paharul peste cap, îşi trecu dosul palmei peste gură,

apoi se pregăti de plecare.
- Încă un pahar, nene Ioane…
Făcu gest cu mâna, apoi zise:
- Gata, doamnă, a fost suficient! Am vrut să mă cinstesc cu

domnul inginer. Vă aştept mâine seară la scovergi calde.
Îi strânse mâna inginerului şi-şi făcu de drum. Inginerul dădu

peste cap rachiul, i se adresă Janettei:
- Măi fato, ai avut mare noroc de gazdă. Te tratează oamenii

aceştia de parcă-ai fi membrul familiei!
- Chiar aşa, nici nu simt că locuiesc într-o casă de străini…
Inginerul puse deoparte ceaşca şi ridică şerveţelul de pe

mămăligă. Încă ieşeau aburi din ea.
- În castronul acela ce mai este?
Janetta începu să râdă şi săltă ştergarul.
- Ghici – ghicitoarea mea!
- Maică Precistă, asta când ai avut vreme s-o pregăteşti?
- Nu eu, n-aş fi avut îndemânarea tantei Mioara!
- O, Doamne, mai ai şi altceva, ca să ştiu cât trebuie să

consum din fiecare?
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- Nu, peste astă seară este suficient! Nu uita că avem şi vin.
- Mi-am dat seama, da’ poţi să mă lămureşti, pentru ce face

gazda ta toate acestea? Mă îndeamnă mintea să cred că n-o
plăteşti.

- O nu, nici vorbă de plată. Sunt stăpâniţi amândoi de alte
gânduri; le place să creadă că vom rămâne prieteni cât timp vom
locui în satul acesta.

- Bravo, lor! Oameni practici. Sunt, barem, mulţumiţi de
chirie?

- Cred că da, nu mi-au lăsat impresia că n-ar fi. Mi-ar fi 
spus-o din capul locului; şi-ar mai fi ceva: nivelul chiriei, ei 
l-au stabilit. Cât au cerut, atât le-am dat.

Curând uitară de mâncare şi gazde, aveau de discutat lucruri
mult mai importante. S-au despărţit aproape de miezul nopţii.

⃰

Într-una din zile, Janetta avu marea surpriză să primească
vizita unui oaspete pe care nu-l mai întâlnise de prea multă
vreme: Damian Urlici. După o absenţă de atâţia ani, i s-a părut
puţin schimbat. Nu numai din cauza anilor, ci din cauza ţinutei.
Îşi lăsase mustaţă, purta o chică stufoasă, pantaloni evazaţi,
dintr-un material în carouri, colorat ţipător.

- Sărut mâna, doamnă, zise el, mai întâi. Sunt Damian Urlici
în persoană şi… m-am gândit să le mai calc pragul prietenilor.

Pe moment, Janetta fu atât de surprinsă încât se dovedi
incapabilă să lege două vorbe. Când îşi reveni, îl prinse cu
braţele, şi-l sărută de mai multe ori. Se dădu doi paşi în spate
să-l poată privi mai bine şi, râzând, îi zise:

- Măi băiete, aşa chipeş cum te afli, arăţi ca un malagambist
veritabil!

- Ce să-i faci, soro, s-au schimbat vremurile, asta este…
- Eu n-aş zice asta. Mai degrabă cred că frizerul tău a uitat

să-şi ascută foarfecele!
- Posibil şi asta, cine mai ştie. Da’ eu mă aflu aici cu ceva

treburi. Urma ţi-am luat-o de la Melania. De când şi-a schimbat
filosofia cu farmacia, nu mai are habar de prieteni. Ştii, la
început mă omorâse la cap cu „Critica raţiunii pure”, acum,
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bănuiesc eu, o să-mi tot dea sfaturi cum să folosesc
medicamentele. Draga mea, lucrurile s-au petrecut în felul
următor: Am întâlnit o fată: Sonia se numeşte.

- Asta da, veste, se entuziasmă Janetta. Dacă-mi spui că 
te-nsori cu ea, te asigur că mă faci fericită! Aşa, deci, zi mai
departe, te ascult cu interes. Cum ai cunoscut-o?

Damian începu să râdă.
- Cum am cunoscut-o? Să nu râzi când ţi-oi povesti. Am fost

să văd un film; eu şi un prieten. Este vorba de filmul
„Mizerabilii”. 

- Cunosc filmul, l-am văzut.
- Film franţuzesc, actori de primă mărime, ce mai. La casă,

coadă imensă, lume ca la balamuc. Se apropiase ora începerii
filmării, prietenul încă nu apărea.

Să nu rămân cu biletul, strig: „Cine doreşte un bilet?” sar pe
mine mai mulţi. Dintre toţi aleg o mândreţe de fată care pierduse
orice speranţă să mai rezolve ceva. 

- Ionele! Strigă ea, privind prin mulţime. Îşi căuta prietenul,
pierdut prin mulţimea aia în căutarea vreunui bilet.

- Haide-mi, duduie, tocmai se închid uşile!
O prind de mână şi aproape o târăsc după mine. A fost la fix.

Cu greu ne-am găsit locurile.
„Domnule, să vă dau banii pentru bilet!” mi-a zis. „Avem

timp şi pentru asta”, i-am răspuns, discutăm după…
La sfârşit, zor, nevoie să-mi dea banii. La ieşire, înghesuială

la fel ca la intrare.
- Banii, domnule!
- Mi-i înapoiezi mâine, după amiază, la ora şapte. Te aştept

la Ceas. Ceasul de la Universitate. Ne-am despărţit, lăsând-o 
să-l caute pe „Ionel”.

A doua zi, cu vreun sfert de ora mai din timp, m-am prezentat
la locul stabilit. A fost cât se poate de punctuală. Greu să
povestesc bucuria de care am fost cuprins văzând-o singură. 
Mi-a zâmbit de la distanţă şi s-a scuzat în fel şi chip de
încurcătura creată.

- Dar pe „prietenul” tău l-ai mai găsit la ieşire? Am 
întrebat-o.

- Nu, din păcate s-a supărat. N-a mai găsit bilet aşa că n-a
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vizionat filmul. Mai mult, s-a supărat pe mine. 
- Când ţi-a spus asta? 
- Nu mi-a spus, mi-a trimis o scrisoare printr-o prietenă

comună.
- Barem banii ţi i-a restituit? Parcă îi dăduseşi bani pentru

bilet.
- Nu, i-am refuzat. 
Râse Janetta cu mare poftă, apoi îl lăudă:
- Malagambistule! De aşa performanţă numai tu erai în stare.

Apoi tot mai curioasă: - Şi-acum, ce planuri ai?
- Planuri mari, prietenă, numai că încurcăturile mă ţin pe loc!
- Cum aşa?! Se miră, Janetta, ce fel de încurcături îţi barează

calea?
- Măi, noi doi, adică eu şi Sonia – aşa se numeşte fata, am

hotărât să ne unim destinele…
- Da?, bravo, le rezolvaţi pe toate din mers; în viteza

acceleratului… 
- Aşa s-ar părea numai că beleaua-i alta.
- Care, măi?
- N-avem naşi. 
- Ce n-aveţi? Întrebă Janetta, şi se porni pe un râs dezlănţuit.
- Da, mă, nu te mira. Nu-mi aleg eu naşi din rândul celor cu

papioane la gât, cămăşi scrobite şi cu nas lung cât ciocul berzei.
Eu îmi doresc naşi la care eu să merg cu drag, şi cu aceeaşi
dragoste să-i poftesc la masa mea.

După ce Janetta se potoli din râs, îl întrebă:
- Poate că Melania şi bărbatul ei s-ar potrivi dorinţei tale.
- I-am făcut întrebare, cu scopul acesta am venit la Giurgiu.
- Aşa, şi?
- Nu-mi poate satisface dorinţa. Are copil mic, se îngrijeşte

de el dar, mi-a sugerat să te întreb pe tine. Zice ea, ar fi cea mai
potrivită alegere. Acum te-ntreb eu: ai fi dispusă să-mi pui
„pirostriile” pe cap?

Şi din nou Janetta slobozi râs sănătos şi când reuşi să se mai
calmeze, îi explică:

- Damian, eu încă nu m-am recăsătorit, deocamdată sunt
singură.

- Bine, dragă, am înţeles, nu-ţi cer să-ţi dai acordul astăzi.
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Mai târziu; să zicem, mâine.
Vorbele lui stârniră iarăşi râsul prietenei. 
- Măi – îi zise, eu ca naşă, trebuie să am un bărbat lângă

mine. De unde să împrumut eu unul?
Damian nu se lăsă convins.
- Mi-a spus Melania că tocmai eşti în prag să-ţi refaci viaţa.
- Da, aşa este, dar până la momentul acela, mai curgă apă pe

Dunăre.
- Păi, să curgă, numai să meargă la vale cu folos. Da’ eu zic

aşa: prietenul acela al tău,…
- Ei, ce-i cu el?
- Te întâlneşti astă seară cu el?
- Ba bine că nu, dar ce importanţă are?
- Are, chiar foarte mare importanţă pentru că doresc să-l

cunosc. 
Şi nici n-a fost nevoie de alte explicaţii pentru că ea,

farmacista, plină de vervă, îi zise: - Iată, a sosit deja. Faceţi
cunoştinţă. Apoi, către prietenul său:

- Victoraş, m-ai mai auzit vorbindu-ţi de un bun prieten în
anturajul nostru încă din vremea studenţiei. Damian Urlici,
acesta este numele lui. Ei bine, acum îl ai în faţă în carne şi oase. 

Victor îşi îndreptă privirea către el şi se recomandă:
- Victor Dudău mă numesc şi sunt inginer agronom.
- Eu mă numesc Damian Urlici, de meserie, inginer. Sunt

proaspăt căsătorit şi sunt în căutare de naşi. Prietena Melania
m-a îndrumat către dumneavoastră. Victor rămase câteva clipe
nedumerit, gânditor, pentru a se lămuri mai bine, întrebă:

- Adică doreşti mata să vă fiu naş?
- Chiar aşa, dacă sunteţi de acord.
Victor îl privi în faţă ca pentru a-şi da seama de valoarea lui,

apoi îi întinse mâna pe care i-o scutură bărbăteşte.
- Să trăieşti, finule!
Janetta – care la început asistă la discuţie, cuprinsă de

curiozitate, văzând cum se desfăşoară lucrurile, izbucni într-un
râs nestăvilit. 

- Măi, dar sunteţi de comă!
- Aşa o fi dar când se întâlneşte naşul cu finul, musai să se

cinstească. I-a spune, finule, când pleci la capitală?
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- Mâine după amiază, NAŞULE!
- Perfect, avem vreme să ne facem praf.
Încurajat de izbucnirea lui Victor, Damian li se adresă

amândurora:
- Înţeleg că sunteţi de acord cu propunerea ce vă fac, astfel

că detaliile le vom stabili ulterior. Nu mă gândesc că a fost doar
aşa, o izbucnire de moment. Cu aşa ceva nu ne putem juca. Am
zis bine?

Îşi plimbă privirea de la unul la celălalt dar nu surprinse decât
un zâmbet înflorit pe chipul Janettei. Se abţinu ea să spună ceva,
se mulţumi să privească la Victor, acesta vorbi:

- Prietene, ce-am discutat rămâne bătut în cuie iar eu – pentru
a-ţi alunga orice suspiciune, îţi spun doar atât: de vreme ce susţii
că aţi fost prietenii cu toţi, îmi dau seama că nu puteaţi fi
construiţi decât din acelaşi aluat. Pentru mine garanţie va fi – şi
va rămâne Janetta. Ea nu va fi vreodată prietenă cu cineva care
nu i se potriveşte. Ştii, latinii aveau o vorbă „Eiusdem farinae”
care, în traducere, înseamnă „din aceeaşi făină” sau „din acelaşi
aluat”. Apoi îşi îndreptă faţa către aceasta: - Draga mea, dacă ai
de spus ceva, spune acum.

Luată prin surprindere, Janetta spuse doar atât:
- Iar naşii vor purta două nume? Ne facem de basm. Arătăm

ca doi oameni adunaţi de pe uliţă aşa, la întâmplare, nu crezi?
- Nu, nu cred, dădu răspuns tăios Victor. Asta pentru că

mâine, nu mai târziu, vom depune la Primărie actele de
căsătorie. Am vorbit deja cu primarul.

Schimbată la faţă, tremurând de emoţie, Janetta se holbă la
el şi întrebă:

- Iar naşi cine vor fi?
- Stai liniştită, m-am gândit şi la asta; Naşi ne vor fi domnul

director al şcolii şi doamna sa. Ştii, doar, cât de mult au insistat
să ne cunune. După cum vezi, totul este aranjat cât se poate de
bine; am rezolvat-o şi cu ploconul. Aduce finul ploconul, noi îl
ducem mai departe la naş.

De data acesta, Janetta nu se mai putu abţine, izbucni în râs,
mai mult, îşi făcu semnul crucii.

- Eşti de comă, băiete, iar vorbele astea nu le spun pentru
prima oară! Iar acum, socotind că totul s-a aşezat pe făgaş
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normal, îl întreb pe finul: Unde dormi în noaptea asta?
- La hotel.
- Care hotel, finule, că pe aici nu avem hotel.
- Plec la oraş. Îşi privi ceasul. – Peste fix o oră, soseşte cursa!
- Hă! Auzi vorbă. N-o să pleci cu nicio cursă; dormi la mine

că, deocamdată, pe noi doi nu ne-a cununat popa Irimie, aşa că
în seara asta dai o probă să mă convingi de rezişti la „şocuri”.
Apoi către Janetta: - Dragă, îţi închei programul şi vii după noi.
Până atunci, eu mă îngrijesc de cele lumeşti.

Au plecat împreună pentru că, ce să spun, jurai că dăduse
molima peste sat şi tot omul avea nevoie de medicamente.

După amiază, Janetta se grăbi cât putu de tare să ajungă la
casa lui Victor. Priveliştea nu arăta deloc rău. Tăiaseră un cocoş;
la vremea când a sosit Janetta, ei, doi, tocmai îl perpeleau pe
grătar. O vecină le sărise în ajutor şi mestecase o mămăligă în
tuci, o acoperise cu un ştergar să stea proaspătă. Când a pătruns
pe poartă farmacista, ea, femeia, tocmai pisa usturoiul. Iar
bărbaţii? Cum am spus, perpeleau pe grătar cocoşul şi,
prevăzători să nu-şi ardă degetele, le răcoreau cu rachiu.

- Mariee, strigă ea la femeie, cum de te-au găsit domnii
aceştia de te-au pus la treabă?

- Ei, cum, îi răspunse femeia râzând, uşor, bre, m-au găsit.
Nu avea mălai şi mi-a cerut mie. – Da mămăliga cine-o mestecă,
bre? am întrebat. M-au crucit când am auzit vorbă de răspuns.
Să auzi şi să faci crestătură în grindă: bărbat să mestece
mămăliga! Aşa ceva vezi doar la ciobani, în câmp.

Râse Janetta de ce-i fu dat să audă, apoi o sfătui:
- Gata, Marie, partea grea s-a rezolvat. Acum du-te, vei fi

avut şi tu destule pe acasă.
Şi s-au despărţit.
Cât s-au mai întreţinut cu vorba, se rumeni şi cocoşul, se goli

şi sticla cu rachiu, Janetta răsturnă mujdeiul într-un găvan, în
care tăvăli – şi pe-o parte, şi pe cealaltă, cocoşul învăpăiat.

- Măi, dar vinul?
- Ei, ce-i cu vinul? Întrebă Victor.
- L-ai pus la rece? Veni întrebarea.
- Nicio grijă, scumpo, am răcit sticlele şi sifoanele, cu azot.

Sunt reci de ţi se jupoaie pielea de pe degete!
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- Aşa, măi, unde-i aţa să tăiem mămăliga?
- În bucătărie, dragă, cum intri, la dreapta, în cui.
Şi-a fost o petrecere bogată şi prelungită, încât „finul”, a fost

cât pe ce să-şi prelungească şederea încă vreo câteva zile.
Dimineaţa au simţit nevoia să-şi bage capul în căldarea cu apă
rece.

- Hai, că pentru început, te-ai prezentat onorabil, îi zise
Victor lui Damian Urlici. Apoi, trezit ca din visare: - Finule, cum
spuseşi că se numeşte, mă, fina?

- Sonia…
- Cum ai cunoscut-o? întrebă Victor, curios, iar Damian

repetă povestea, de data aceasta cu mai mult umor. La final, tot
Victor fu cel care rosti încheierea: - Bravo! Ai trecut proba şi de
data aceasta, semn bun, eşti de-al nostru…

Iar despărţirea n-a fost prea uşoară.

⃰

Când Traian ajunse acasă, în camera alăturată gălăgie ca-n
zi de târg. Voci amestecate, strigăte şi vorbe grele. Nedumerit
bărbatul privi îndelung către nevastă nepricepând nimic, dar nu
se alarmă văzând-o liniştită şi cu faţa luminată de zâmbet. Mai
mult, îi făcu semn să păstreze liniştea, punându-şi degetul
arătător de-a curmezişul buzelor.

- Ce-i, mă? Întrebă în şoaptă bărbatul tot mai nedumerit.
- Diana îşi învaţă rolul în faţa oglinzii. Deţine rolul persoanei

principale dintr-o piesă de teatru. A învăţat textul, acum îl repetă
în faţa oglinzii străduindu-se să fie cât mai naturală.

Astfel lămurit, bărbatul se făcu comod şi, la braţ cu soţia,
trecură în bucătărie.

- Cu ce mă tratează frumoasa mea soţie? Întrebă bărbatul şi
aşternu pe obrazul consoartei mai multe săruturi.

- Supă de pasăre, pilaf, prăjituri. La alegere, dragă! Uitasem
de cafea.

- N-ai amintit nimic de rachiu, vin, de parcă acestea n-ar fi
parte din meniu…

- Adevărat, nu le-am amintit, dar se află pe masa din
sufragerie. Nu le-am amintit de vreme ce sunt recomandate chiar
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şi la micul dejun.
Bărbatul începu să râdă, o cuprinse cu braţele şi o învârti de

câteva ori, apoi o sărută îndelung.
- Potoleşte-te, dragă, pot da peste noi, copiii!
- Şi, ce-i cu asta? Ce facem noi, se cheamă „armonie în

familie”.
- Aşa s-o numi dar mâncarea a dat în fiert pe aragaz.
Tocmai sorbea cafeaua când Diana a dat năvală cu caietul în

mână. L-a sărutat, mai întâi, apoi i-a pus în mână caietul.
- Papa, mi-a repartizat doamna cel mai important rol din

piesă. L-am învăţat deja, dar aş vrea să mă urmăreşti pe caiet.
Începem?

- Un bob zăbavă, draga mea. Piesa se numeşte…
- Ifigenia din Aulis, creaţia lui Euripide, coleg cu Sofocle şi

Eschil… Şi care au creat tragedia greacă…
- Da, bine, te ajut la repetiţie dar, mai întâi, să-mi sorb

cafeaua de care am parte prin bunăvoinţa mamei…
Apoi, amândoi au trecut în dormitor.
- Papa, îi mai zise, te rog să-mi faci deosebita plăcere să

participi la spectacol. Sunt convinsă că o să fii mândru de mine. 
- Bine, dragă, îţi promit şi mă ţin de cuvânt dar promite-mi

şi tu ceva de care să fiu mândru.
- Promit şi o să vezi că mă ţin de promisiune. Îmi ceri,

cumva, să primesc numai note de zece?
- Nu, draga mea, ştiu că aşa ceva este cu neputinţă.
- Atunci ce? Spune degrabă, altfel înregistrăm pierdere de

timp…
- Să te porţi frumos cu colegele tale care, nu toate pot fi ca

tine.
Auzind ea ce-i cere tatăl, se strâmbă ca de băutură amară

prinse să se scarpine pe cap, încercă să se facă înţeleasă.
- Nu ştiu dacă pot respecta aceasta dar încerc.
- Dar de ce crezi tu că nu poţi respecta o aşa promisiune?

Unde-i greutatea, draga mea?
- Îţi spun, papa, dar să nu-mi iei în nume de rău. Eu, papa,

nu pot judeca o colegă pentru că nu are îmbrăcăminte ca a mea
pentru că părinţii ei n-o pot răsfăţa cum mă răsfăţaţi voi. Dar,
papa, oare, aşa de greu ca ce ai pe tine să fie şi curate? Aş dori
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să le vezi cărţile şi caietele unora dintre ele. Le plângi de milă;
nu lor, cărţilor, papa! În ce priveşte lenea, să nu-mi ceri să trec
cu vederea. Îţi spun de pe acum că nu pot trece cu vederea. Dacă
promit şi nu mă ţin de cuvânt, înseamnă că mint iar isprava asta,
cu adevărat îmi repugnă. 

Tatăl o ascultă cu deosebită încântare, apoi schimbă subiectul
discuţiei.

- S-o supăra, oare, Euripide pe noi că în locul Ifigeniei am
abordat, cu totul, alte subiecte?

Şi au tot repetat piesa până către seară când simţiră nevoia
de pauză.

Piesa astfel pregătită s-a bucurat de mare succes iar eroina
noastră fu cunoscută de întreaga urbe. Piesa a fost reluată de mai
multe ori iar Diana s-a trezit, dintr-o dată, vedetă, atât spre
bucuria părinţilor, cât şi a bunicilor ei. Aşa se face că era privită
cu admiraţie pentru rolul interpretat dar şi pentru rezultatele la
învăţătură şi despre care aflase întreaga suflare a urbei.

Odată cu noul ei statut, s-a schimbat şi atitudinea fratelui săi
faţă de ea pentru că, mândru de realizările ei, nu mai ştia cum
să-i intre în voie, astfel că şi el, de la „good-for-nothing”, s-a
transformat în „brick of a fellow”. Cert este că din momentul
acela, nu s-au mai certat niciodată spre marea încântare a
părinţilor, dar şi a bunicilor. Bucuria cea mare o trăi Diana când
fu luată cu asalt de laude, nu numai de părinţii ei ci şi de
profesoarele sale.

Evenimentele au fost totodată şi motive de glume pentru toţi
ai casei, aşa că Diana nu prea ştia cum să răspundă întrebărilor
cu care o asaltau toţi: „Cum se face că de la netrebnic, ocară,
după cum îl alinta pe frate, a ajuns la băiat de zahăr?”

- Simplu, simplu de tot, îi lămurea fata, l-am văzut cum
aplauda şi-mi trimitea bezele. Am un frate de nota zece!

Cert este că şi-n comportamentul ei s-a transformat ceva. A
devenit mai îngăduitoare faţă de colegi, greşelile unora nu mai
erau taxate cu asprime ci cu sumedenie de sfaturi. Şi cu cât se
apropia mai mult de colege, cu atât mai tare o îndrăgeau acestea.

Veni vremea să susţină teza la matematică.
- Ce mă fac? I se destăinui colega de bancă.
- De ce, colega?
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- Am goluri, nu stăpânesc prea bine logaritmii, iar ziua fixată
pentru teză este vineri.

- Da, vineri, peste două zile. 
Şi-n timp ce colega vărsa lacrimi şi-o ruga să facă aşa fel să

poată copia şi ea, Diana rămase căzută pe gânduri. Nu-i promise
nimic, îi ceru, doar:

- După ore, după ce serveşti masa, vii la mine acasă. O să
faci ce-ţi cer eu?

- Pentru ce să vin la tine?
- Ne jucăm cu logaritmii câteva ore. Să ai la tine maculator

şi stilou sau creion. Aveam eu altceva de făcut, dar amân. O să
te convingi că nu este deloc greu.

Şi chiar aşa a fost. Diana observă îndată că lacunele din capul
colegei nu erau atât de grave pe cât o bănuise ea. Se poticnea
colega, ce-i drept, dar încurajată cu sfaturi şi îndrumată, se
descurcă din ce în ce mai bine.

Au lucrat întins trei ore fără pauză, au pus deoparte caietele
şi stilourile.

- Ei, te-ai convins că nu este greu… sau mai precis, nu este
atât de greu precum pare? O să fie bine, sunt sigură, pentru că
eşti fată deşteaptă. După pauza asta mai lucrăm alte câteva ore
bune, dăm gata toate exerciţiile din carte şi ne oprim. Mâine ne
ocupăm de trigonometrie şi poate ceva geometrie. Ar fi trebuit
să mă atenţionezi cu mai mult timp în urmă.

Cu acelaşi zel au lucrat a doua zi şi la trigonometrie astfel că
în final, treaba mergea ca unsă. Mai greu a fost cu geometria
unde modul de gândire era cu totul altul decât exerciţiile, dar
Diana, spera ca măcar la algebră şi trigonometrie să se descurce
colega.

Şi chiar aşa fost. Eleva a lucrat repede exerciţiile, s-a
împotmolit la problema de geometrie. Pornise bine dar, mai
apoi, a adoptat o soluţie greşită. Rezultatul n-a fost cel bun.
Oricum, lucrarea a fost notată cu şapte, deşi biata de ea, a tot
vărsat lacrimi până când profesoara le-a adus tezele. Şi-a dat
seama că a greşit şi de aici spaima ei. Lucrase – în schimb, -
bine exerciţiile.

Astfel eliberată de gândurile negre, i-a făcut colegei sale
invitaţia:
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- Diana, doresc să te tratez cu o prăjitură. Pe bune, te-ai
dovedit îngerul meu păzitor. Ce spui?

Se gândi Diana câteva clipe apoi începu să râdă. Zise:
- De acord, dar cu o condiţie.
- Ei, care-i? Spune-o iar eu o respect.
- De data aceasta plătesc eu, tu te descurci data viitoare.

Bine?
Cealaltă o privi mirată, cu ochii holbaţi.
- Spune-mi mai întâi, când va fi „data viitoare”?
- Când o să fim puţin mai libere, dădu explicaţii Diana şi

începu să râdă. Se vede treaba că tu ai uitat că examenul de
bacalaureat bate la uşă. Până atunci, te-aş sfătui să mai treci pe
la mine să mai exersăm la matematică. Ce spui? Mâncăm
prăjitura la mine acasă. Te tratez şi cu suc de portocale.

Colega bătu în retragere. Zise doar atât:
- Mă mai gândesc dar mi-ar face plăcere dacă pregătim

lecţiile la mine acasă. De acord?
- Zic şi eu întocmai ca tine: „mă mai gândesc”.
Şi n-a durat cine ştie cât, iar fiorii examenului s-au făcut

simţiţi. Mai întâi bacalaureatul, celălalt de admitere la facultate,
după. Nu mai era timp de răgaz. Adio filme, adio cenacluri, adio
de la cap la coadă. Rar de mai zărea cineva o elevă din ultimul
an prin oraş. Şi de se întâmpla să mai apară vreuna, avea viteza
cometei Halley: apărea şi dispărea de îndată. Iar treaba aceasta
nu se petrecea doar la liceul de fete, ci la toate liceele din oraş:
şi erau destule.

În ce-o priveşte pe Diana, adormea cu cartea pe piept, astfel
că părinţii socotiră de datoria lor să intervină.

- Diana, efortul pe care-l faci, se dovedeşte peste puterile
unui om. Fă o pauză de o zi, ne-ai asigurat de fiecare dată că
stăpâneşti materia. Îţi purtăm grija să nu te îmbolnăveşti pentru
că, de s-ar întâmpla aşa ceva, totul s-ar duce de râpă. 

Diana puse deoparte cartea şi, râzând, le reaminti:
- Se pare că aţi uitat, că şi voi aţi trecut, cândva, prin fiorii

examenelor!
- Nu, n-am uitat dar totul trebuie făcut cu măsură. Se poate

întâmpla să oboseşti atât de tare încât să citeşti şi să nu mai
asimilezi nimic. Fă şi tu o pauză; fie ea oricât de scurtă.
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În locul răspunsului aşteptat, Diana începu să râdă. Uimită,
mama o întrebă:

- Ce-ai găsit distractiv la vorbele mele?!
- Ai fost la atâtea spectacole; de teatru sau muzică. Ţi s-a

întâmplat să vezi un actor sau… muzician, încurcându-se în
rolul său? Sunt sigură că nu. Aşa şi noi, elevii. Totul ţine de
rutină, dai pe gură tot ce ai acumulat în creier fără să mai
gândeşti; reflex condiţionat, maman… dar pentru ce pierd timp
preţios să te lămuresc de vreme ce şi tu ai trecut prin asemenea
încercări?

Nemaiavând replică, mama începu să râdă şi părăsi camera.
Veni – în schimb - , fratele.

- Tu ce mai vrei, mă? Îl luă ea în primire.
- Ţi l-am adus pe „Linguşilă” că nu mă mai înţeleg cu el.
Din braţele sale sări un pisic de angora care se porni să toarcă

şi să-şi frece blana de trupul fetei. Fericită cum nu se poate, puse
deoparte cartea şi-şi făcu de lucru cu pisoiul. Îl întrebă:

- Auzişi, mă, cum te-a botezat fratele Ştefan? Blasfemie, măi!
Păi de la înălţimea ta – Arhimede -, la „Linguşilă”, cale lungă,
băiete!

Chiar că-l durea-n coadă pe Arhimede de pălăvrăgeala fetei.
Torsese deja păr din blană cât să-şi împletească Diana un
pulover. Se mai jucă un pic cu el, apoi îl luă la ceartă:

- Măi Arhimede, examenul de bacalaureat îl susţin eu nu tu.
Tu ţi-ai făcut treaba, te-ai cocoţat pe un loc de frunte în istorie
dar eu? Abia de reuşesc să învăţ ce-ai descoperit tu. Principiul
fundamental al hidrostaticii, legile pârghiilor: „Daţi-mi un punct
de sprijin şi voi răsturna pământul.” Te-ai ocupat, măi, de
raportul dintre lungimea cercului şi diametrul său, dându-i
valoarea de trei şi paisprezece, adică PI. Măi, motane, nu cumva
numărul PI vine de la pisică? Ei, ca să vezi! Am descoperit şi
eu ceva: PI – SIC.

Mirată de dialogul său cu Arhimede, Buni deschise uşa şi
nevăzând pe nimeni, întrebă curioasă:

- Cu cine vorbeşti, draga mea?
- Cu Arhimede, Buni. Îmi povesteşte câte ceva din

descoperirile sale.
Încântată de explicaţiile primite, Buni începu să râdă şi
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închise uşa.
Diana continuă să dialogheze cu motanul Arhimede, când

lăudându-l, când certându-l, până când acesta, sătul de ceartă,
consideră mai folositor să se strecoare sub pled şi să toarcă în
linişte. Ce să-i faci? Caierul era mare.

Examenul de „Bac”, după cum le plăcea elevilor să-l
numească, l-a petrecut Diana cu bine. Excelent, chiar. Tot bine
l-a petrecut şi colega ei de bancă. Răsuflară uşurate şi hotărâră
să facă o pauză de câteva zile pentru refacerea forţelor întrucât
le aştepta examenul de admitere care – ştiau şi ele -, era mult
mai greu decât acesta, fiind vorba de concurs. 

- Cele câteva zile de repaus, cum te gândeşti să le petreci? O
întrebară părinţii.

- Doresc să vizionez – mai întâi - , toate filmele ce rulează
pe ecranele noastre şi – vreo piesă de teatru dacă se va organiza
vreuna. Ştiţi, acum nu ne mai temem de „gărzile pretoriene” de
vreme ce nu mai suntem suspuse prevederilor Regulamentelor
şcolare. Voi începe întâi cu filmul „Vrăjitoarea”. În rolul
principal o voi vedea pe Marina Vlady. Filmul rulează la
cinematograful „Europa”. La „Moderna” rulează „Clanul
Sicilienilor” cu Alain Delon, Jean Gabin. La cinema „Ţăranul”
rulează „Stan şi Bran aviatori”.

- Foarte bine, bravo!, aşa să faci. Ai mare nevoie de relaxare
şi – hrană bună. Ne face plăcere să credem că totul va fi bine.

Părinţii se adunară în şedinţă de familie să cadă de acord
pentru cele mai bune măsuri şi hotărâră: Buni să petreacă o
săptămână de vacanţă la munte, la Poiana Braşov, împreună cu
nepoata. 

- Ce să fac eu acolo o săptămână? Se zbârli Diana când află
despre ce este vorba. Trei zile îmi sunt suficiente, că nu iau
munţii la control!

Şi aşa a fost. Trei zile a tot alergat de pe o coastă pe alta încât
nu-şi mai simţea picioarele. Seara cădea la pat frântă de
oboseală, încât Buni credea că are nevoie de alte câteva zile să
se refacă. 

- Cum s-a comportat nepoata, Buni? O întrebară toţi când
acestea reveniră acasă.

- Precum o căprioară, maică, nu i-au stat picioarele o clipă!
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Încă o zi pe nisipul de la Mamaia şi s-a apucat de studiu.
- Ce carieră doreşti să urmezi, Diana? O întrebau colegele şi

prietenii.
- Astronomia, nimic altceva nu mă pasionează.
- Dar este un domeniu al bărbaţilor.
- O fi, nu zic ba dar eu doresc să rup zăbrelele în care sunt

izolate femeile pentru astfel de activităţi. Să nu uităm că multe
cunoştinţe în multe alte domenii le-au fost interzise femeilor. În
medicină, bunăoară.

- Acum barierele acestea au dispărut. Vei fi demnă urmaşă a
bărbaţilor deschizători de drumuri în domeniu. Copernicus,
Kepler, Anaxagora, newton, Galileo Galiei, Giordano Bruno,
Tycho Brahe, iar mai apropiat de vremurile noastre, Carl Sagan.
Asta este din ce ne mai amintim dar câţi alţii nu vor mai fi fost.
Asta înseamnă că trebuie să „mănânci” la propriu fizica şi
matematica.

- Adevărat dar eu nici că mă tem. Voi fi – mai întâi,
profesoară de fizică sau matematică, după aceea mă voi dedica
meseriei de astronom. 

Şi n-a glumit. S-a pus serios pe treabă aşa fel încât cele două
materii nu mai ascundeau vreo taină pentru ea.

Studia zi şi noapte, umpluse teancuri întregi de maculatoare
cu probleme rezolvat încât le visa şi noaptea. Slăbise. Slăbise
alarmant de mult în ciuda eforturilor părinţilor şi bunicilor de 
a-i asigura alimente potrivite şi consistente pentru studiu. Erau,
toţi, atât de îngrijoraţi, încât ajunseseră să urască aceste două
materii. În ultima lună de studiu, nu mai vru să audă de nici un
fel de distracţii. Nu mai lua în seamă nici un sfat încât s-ar fi
crezut că şi-a pus dopuri în urechi.

Cu două zile înaintea examenului, a făcut teanc cărţile şi
caietele, le-a pus pe masă şi a plecat la film. Rula „Zorba
grecul”, în rolul principal, Anthony Quinn. Arăta ca o scăpată
din puşcă.

- Cu cine te duci la film? O întrebă Buni.
- Singură mă duc.
- Cum aşa? Se miră Buni. Nu eşti însoţită de o colegă?
- Nu.
- Dar de ce? Avansă aceasta cu întrebările.
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- De ce? Pentru că mă ţin de vorbă punându-mi tot felul de
întrebări ori eu mă gândesc tot timpul la materia parcursă. Avem
timp de palavre după examen. 

În ziua examenului, dimineaţa, a servit o felie de cozonac cu
lapte. Nimic altceva. La ora unu era acasă. 

- Ce-ai făcut? O întrebă grijulie Buni.
- Am rezolvat tot. A fost ceva foarte uşor. Într-o oră, am

depus lucrarea. M-au privit cei din comisie ca pe o curiozitate.
- Oralul când urmează? Dori Buni să ştie.
- Poimâine la ora zece. Acum vreau să mănânc zdravăn că

simt o foame de lup flămând.
A trecut prin examenul oral cum trece lama fierbinte a unui

cuţit prin felia de unt. A reuşit examenul cu media zece; spre
fericirea ei şi a părinţilor săi.

- Ei, şi-acum, dragi părinţi, zile libere să huzurim cât 
nu-ncape!

- Doreşti să petreci un timp la munte?
- Da, Munţii Măcinului, mai întâi, apoi simt nevoia

înţepăturilor de ţânţari prin stufărişul din Delta Dunării. Ce
spuneţi?

- Gând la gând cu bucurie! Izbucni Traian. Tocmai mi s-a
aprobat concediul.

- Dar mama?
- Ea s-a descurcat mai bine, dădu vestea tatăl. I s-a aprobat

concediul cu două zile în urmă.
- Şi? Unde doriţi să-l petreceţi?
- Nu are importanţă ce-am fi vrut noi. Acum totul ţine de

dorinţa ta.
- Ba să-mi spuneţi, altfel nu mai plec de acasă nici unde.
- Spune-i, dragă, i se adresă mama.
- Ne gândeam să vizităm Roma.
- Foarte bine, vă felicit! Îi încurajă Diana. Până vă înapoiaţi

voi, eu mă bronzez la Mamaia. Vă aştept cu nerăbdare să-mi
aduceţi noutăţi.

- Măi, dar tu, nu ai fi interesată să mergi cu noi?
- Nu, vă duceţi singuri precum doi porumbei. Vă urez de 

pe-acum, „călătorie plăcută”! Am zis „plăcută”, nu
„sprâncenată”.
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⃰

Victor nu-şi mai încăpea în piele – cum se spune -, de atâta
fericire. Se căsătorise cu acte-n regulă cu Janetta, spre marea
încântare a locuitorilor satului, căsătoria fiind o garanţie că
proaspeţii căsătoriţi nu vor mai părăsi satul.

Şi n-a fost numai aceasta; a fost doar începutul bucuriilor,
pentru că, putea, la rândul său, să-l năşească pe Damian Urlici.
Pentru aceasta însă, a fost nevoie să facă un drum până la
Bucureşti – împreună cu soaţa sa, pentru ca femeile să se
cunoască. 

Primirea a fost măreaţă, proaspăta soţie a lui Damian arăta
precum un boboc de trandafir, proaspăt rupt din tulpină şi aşezat
în glastră. 

Au fost primiţi în gară unde făcură schimb de buchete de
flori, apoi în grup, plecară spre restaurantul „Ambasador”. Au
petrecut acolo momente cât se poate de plăcute şi au mai stabilit
ca nunta să se organizeze în primăvară, până atunci trebuiau
rezolvate o mulţime de alte treburi. Cum lucrările la casa lui
Victor avansaseră cât se poate, aveau garanţia că până la
Revelion totul va fi gata, chiar şi cu mobila schimbată.

- Noaptea de Revelion o vom organiza la noi, ceru Victor. O
vom petrece cum se cuvine.

Toţi căzură de acord. Toată luna decembrie fu dedicată
pregătirilor. Janetta, glumind, îl întrebă pe Victor:

- Măi, ce se-ntâmplă cu ăştia de la Direcţie de au uitat de
tine? Anul trecut, pe vremea asta, tot cereau situaţii peste
situaţii…

O lămuri Victor.
- Draga mea, acum am alt statut. Ştiu toţi că m-am căsătorit

să nu mai sunt de capul meu. Trebuie să stau mai mult timp pe
lângă nevastă! 

- Am înţeles, dădu răspuns Janetta, râzând, după care îi dădu
vestea. Săptămâna ce vine, musai să mă consulte un medic.

Uimit peste fire, Victor privi la ea lung, cu ochii măriţi, apoi
o întrebă:

- Măi, tu, … nu cumva?!...
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- Băiete, aşteaptă, vedem, nu trage concluzii pripite…
Oricum, speranţă făcu din el, în timpul săptămânii alt om,

parcă. Muncea într-o veselie frenetică şi o răsfăţa pe nevastă
cum se pricepea mai bine.

- Victor, îi zise ea într-o zi când trândăveau în pat, ce ţi-ai
dori să fie – de s-o adeveri bănuiala mea?

- Indiferent ce, copil să fie.
- Eşti tu cu adevărat sincer? Nu ţi-ai dori un băiat?
- Hă! La câţi copii o să avem,…
- Ce? Cum? Mă faci, cu alte cuvinte, animal de rasă?
- O, Doamne, ce cuvânt oribil!! Zise, şi-şi trecu palma peste

frunte. Să nu te mai aud exprimând asemenea cuvinte! Cinste
femeilor care aduc pe lume mai mulţi copii. Gândeşte-te la
Melania, ce s-ar fi ales de ea de n-ar fi avut un frate?

- Un frate sau o soră ar fi de preferat, dar nu cum îţi doreşti
tu…

Şi s-au scurs de atunci zece  zile până când a fost programată
Janetta.

Doctorul a confirmat bănuiala ei spre bucuria de nedescris a
lui Victor.

Şi ţine-te planuri peste planuri după aceea. Iar luna
decembrie se scurse pe nesimţite. Fu sacrificat porcul şi din
carnea lui fură pregătit tot felul de bunătăţi, pentru că Victor
plăti un mezelar priceput să îl pregătească. Îi mai săriră şi
farmacistei în ajutor alte două femei pricepute la jumări, sarmale
şi piftii. Timpul se dovedi favorabil pentru că iarna îşi făcu
apariţia mai din timp şi se instală temeinic. Grosimea stratului
de zăpadă anunţa de pe-acum recolte bogate.

Şi mai era o săptămână, doar, până la Revelion. Au hotărât
să-l petreacă la ţară. 

- Câţi musafiri vom avea, Victoraş, ţi-ai întocmit lista?
- Ei, aş!, le facem socoteala pe degete: naşii noştri, doi; finii

noştri, iar doi. Emil şi Melania, trei. Câţi s-au făcut? Doi, plus
doi, plus trei, total nouă?

- Cum nouă, măi: doi, plus doi, plus trei, fac şapte.
- Dar pe noi nu ne pui la socoteală?
Janetta scăpă un hohot de râs şi-şi acoperi faţa cu palmele.
- De noi, doi, chiar uitasem! 
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- La anul ce vine, vom fi şi noi, trei, iar totalul va suferi
modificări serioase dacă-şi mai fac şi alţii nişte socoteli.

- Vor fi mici, prea mici, aceia nu se îndoapă cu sarmale şi
piftii. Sănătoşi să fim, copiii nu ne vor întreba dacă-i dorim ori
ba.

- Să fim pregătiţi şi pentru alţi musafiri neanunţaţi.
În sfârşit, după analiză îndelungată, socotiră ei că n-ar mai fi

altceva de pregătit, aşa că musafirii pot veni. Primii sosiţi fură
Emil, Melania şi feciorul lor, Florentin.

Primirea a fost plină de entuziasm. S-au îmbrăţişat, s-au
sărutat, apoi oaspeţii s-au uşurat de bagaje – că aveau destule.
Cadouri de Anul Nou, pentru gazde şi nepoţi şi… multe, multe
pachete cu prăjituri.

După amiază îşi făcură apariţia proaspeţii „căsătoriţi”,
Damian Urlici şi Sonia. Şi alte rânduri de bagaje fură descărcate.

Şi-n timp ce bărbaţii, nerăbdători, făceau încălzirea cu rachiu
fiert, femeile îşi trecură peste mijloc şorţurile de bucătărie şi, în
lăudabilă unire, aşezară pe masă toate cele hotărâte pentru un
chef prelungit.

- Voi, dragi bărbaţi, nu vă avântarăţi prea din timp asupra
ceainicului? 

- Oo, nu, dragele noastre! Ce efect să aibă asupra noastră un
biet ceainic – după cum singure recunoscurăţi? Ar fi precum o
picătură într-o baltă. Când ne pornim pe treabă, trecem ceainicul
în dreptul vostru iar noi, noi bărbaţii – vreau să zic - , punem
ceaunul pe pirostrii şi bem rachiul cu cana.

- Ce să faceţi, măi? Se mirară foarte, consoartele. Apoi între
ele:

- Se prea poate ca până la cumpăna dintre ani, să-i adunăm…
- Zi, fato, zi mai departe. Să ne adunaţi de sub masă…

adică…
Pe măsură ce timpul trecea, spiritele se încingeau. Satul

întreg vuia de glasurile copiilor care-şi strigau urăturile în gura
mare, pocnetele bicelor, zgomotul lăutarilor şi lătratul câinilor.

Masa încărcată la refuz cu felurite bucate, era de mirare că
se mai putea păstra pe picioare. Femeile se eliberară de şorţurile
de bucătărie şi priveau cu interes cadranul pendulei.

Şi când toţi se aşezară la masa frumos aranjată, paharele se
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adunară buchet şi veselia se dezlănţui dintr-o dată. Toate acestea,
însă, fură doar începutul pentru că pick-up-ul, cu cântecele sale,
le trezi tuturor pofta de petrecere.

După servitul aperitivelor, fură puse la rumenit hartanele şi,
pentru decor, mai adăugară şi două păsări unse cu unt şi tot aşa,
ca din întâmplare, apărură – Dumnezeu ştiu de unde -, cârnaţi
pregătiţi cu meşteşug.

- Oameni buni, striga cu voce tare Victor, gătit cu şorţ de
bucătărie, legat de mijloc, staţi-mi pe aproape şi-mi săriţi în
ajutor de vi se pare că am luat foc! Nu-l stingeţi cu apă ci cu
vinul meu de buturugă ştiut de toată lumea, drept „puterea
ursului”.

Iar bărbatul de serviciu, îşi făcea datoria cu prisosinţă.
Umplea paharul gazdei dar nici pe ceilalţi nu-i trecea cu vederea.

Şi petrecerea s-a prelungit astfel până aproape de orele
dimineţii iar somnul ce se făcu simţit, îi ţintui în aşternut până
la orele prânzului. Primele care făcură ochii mari fură doamnele,
care, la trezirea bărbaţilor, tocmai se tratau cu cafele.

- Sus, flăcăi! Se auziră strigăte prin toate odăile, ora de masă!
- Iar mâncare? Strigară bărbaţii, şi se strâmbară ca de băutură

amară.
- De data aceasta, mâncăm ceva uşor: ciorbă de perişoare şi,

la alegere, piftie şi tobă.
- Fără ţuică fiartă? Strigară bărbaţii. Noi cu ce ne dregem,

fetelor?!
- Ţuică fiartă sau vin fiert. Problema este dacă mai puteţi…
- Ne chinuim, ce să facem, asta ne este soarta!
- Oameni buni! Strigă din locul său Damian Urlici,

străduindu-se să se facă auzit. Petrecere astfel începută, ne
ajunge pentru câteva zile. Dar după aceea?

Se priviră toţi între ei, apoi concluzionară:
- Măi, bărbatul acesta chiar are dreptate. Ce facem când pofta

se face iarăşi simţită? 
- Ne pregătim de petrecere, suspină Emil. Sărbători sunt,

slavă Domnului!
- Bravo! De m-ar fi întrebat cineva, tot aşa răspundeam.
- Păi să ne organizăm de pe-acum!
- La local, prieteni?
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- Nu, la mine acasă, se încumetă Damian Urlici. Emile,
participi?

- Hă!, auzi vorbă, mă mai întrebi?
- Victoraş?
- Prezent! Iau şi porcul?
Un râs straşnic răsună prin toate încăperile.
- Măi Victoraş, te referi la tot porcul sau, doar, la ce-a mai

rămas din el?
- La ce-a mai rămas, măi, întreg, cum a fost, de unde să-l mai

iau?
Îşi mai dădură cu părerea unii, alţii, vorbi Damian.
- Ce stabilim acum, rămâne bătut în cuie. În ziua de

Bobotează, vă aştept. Dacă până atunci, unuia i se încurcă iţele,
să anunţe de îndată, să avem vreme să-l înlocuim cu altcineva.
De acord?

- Da, sigur, aşa să fie! Pecetluiră toţi înţelegerea.
Şi petrecerea se desfăşură mai departe dar, parcă fără

vigoarea de aseară. Toţi dădeau semne de oboseală, oricât se
străduiau să se păstreze falnici ca brazii.

- Emil, Damian, pentru astăzi ajunge! A venit vremea să ne
despărţim. Nu uitaţi că purtăm cu noi şi-un copil.

- Adevărat, să ne pregătim bagajele!
Şi au prins autobuzul de după amiază.
Peste câteva zile de la petrecerea Revelionului, din cutia de

scrisori, Emil aduse Melaniei surpriza:
- Cumnatul s-a grăbit să ne trimită o telegramă.
Îmbujorată, soţia izbucni veselă:
- Ce veşti ne trimite?
- Bune, bune, draga mea. Dar ce să-ţi povestesc: iată

telegramă, citeşte-o!
Nerăbdătoare, Melania i-a smuls-o din mână şi parcurse

rândurile cu mare grabă.
- Ce mă bucur! Au petrecut noaptea de Revelion împreună

cu familia şi prietenii, întocmai ca şi noi. Să ne pregătim să le
dăm răspuns că şi noi am petrecut noaptea tot între prieteni!

Până la următoarea petrecere, zilele s-au scurs cu
repeziciune, astfel că Damian şi soaţa sa alergară ca doi cai de
cursă, cu listele în buzunare să aprovizioneze toate câte trebuiau
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pentru o petrecere straşnică şi – din fericire -, le-au rezolvat la
timp şi cu îndestulare.

- Cum stăm cu vinul, dragă? Tot întreba Sonia, cât se poate
de grijulie.

- Avem din destul, m-am aprovizionat cum se cuvine.
- Ştiu şi eu ce să spun? Mai numără-i de pe listă şi-i socoteşte,

am fi de râsul curcilor de rămânem în pană de băutură! Eu zic
să mai cumperi câteva sticle că – şi de rămâne -, tot tu te înfrupţi
din ele.

Tânăra nevastă se convinsese pe viu cu ce fel de petrecăreţi
juca hora. Damian îi dădu ascultare şi mai făcut încă o dată
coadă la alimentară pentru alte patru sticle, aşa că musafirii
puteau veni.

Şi ei chiar au venit. Toţi „in corpore” dar nu cu mâna goală.
Aduse Victor Dudău o damigeană plină cu vinul său de pomină,
„puterea ursului”, după cum îi plăcea să-l numească. Emil, să
nu rămână de căruţă, aduse o sticlă de whisky, sticlă ce se bucură
de mare „atenţie” din partea bărbaţilor. Femeile se întrecură pe
ele momindu-i pe bărbaţi cu aperitive apetisante iar petrecerea
se dezlănţui pe nesimţite pentru că, bărbaţii – încă din noaptea
colindelor se tot antrenau astfel că făceau faţă cu „brio”,
greutăţilor momentului.

Şi-o tot ţinură ei aşa, ziua toată, mângâind sticlele până ce
Melania privindu-şi ceasul, dădu alarma:

- Oameni buni, strigă ea, sper că n-aţi uitat că la o anumită
oră, trenul pleacă din staţie iar mâine nu este zi liberă!

Câteva voci anemice, se pare, îi dădură dreptate dar o voce
de bărbat, întrebă aşa, la modul general:

- Care este ultima cursă către Giurgiu?
Întrebarea nu fu clară aşa că Victor întrebă:
- Te referi la aia de dimineaţă?
Un râs puternic izbucni din piepturile tuturor. Cineva dădu

răspuns:
- Patru fără un sfert aşa că-l prindem.
- S-a făcut, staţi liniştiţi. La ora şapte suntem în Giurgiu.

Avem timp să bem cafeaua iar la ora opt, ne prezentăm la
serviciu, toţi, nemâncaţi!

- Dar chef de muncă mai avem?
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- Hă! Se porni pe explicaţii Victor Dudău. Important este să
semnăm condica la timp. Ne putem odihni şi la serviciu.

- Tu vorbeşti care nu ai grija condicii?
Cât timp bărbaţii – prinşi la vorbă, filozofau - , soţiile zoreau

cu aranjatul bagajelor. Răsună vocea Melaniei care se şi impuse:
- Sus, bărbaţi, mijloacele de transport sunt cât se poate de

aglomerate. 
Au prins trenul şi până-n Giurgiu, prinseră câteva ore bune

de somn.

⃰
Traian şi Ileana au plecat în voiaj la Roma. Fusese visul de-

o viaţă al lui Traian să vadă Roma cu minunile sale; să vadă
Columna lui Traian pe seama căreia circulau o grămadă legende.
Într-una dintre ele, se spune că un ţăran ardelean (o fi fost, oare,
Cârţa, satul lui Badea Carţan cel ce traversa Munţii Făgăraş
mergând pe jos, cu desaga plină de cărţi?) dorind să vadă
Columna, a pornit pe jos spre Roma, îmbrăcat în portul său de
ţăran ardelean. După un drum lung de mai multe zile, a ajuns la
Roma într-o seară neavând unde dormi, s-a lungit pe soclu
statuii Columnei punându-şi sub cap, căpătâi, desaga. Când l-
au văzut dimineaţa locuitorii oraşului, s-au strâns buluc în jurul
său strigând în gura mare: „Un dac a coborât de pe columnă!”

Impresionat de legendă, Traian şi-a dorit să vadă Columna
iar acum, tocmai era pe cale să i se împlinească visul.

Ştefan încă nu manifestase vreo dorinţă arzătoare, singura
lui plăcere era fotbalul şi înotul. 

Cum plaja din Constanţa nu prezenta vreun secret sau atracţie
pentru Diana, hotărî ca zilele de odihnă, să le petreacă la
Mamaia. Îşi înghesui în rucsac, de cu seara, cele trebuitoare –
printre care un micuţ aparat radio şi un roman pe care şi-l
propuse să-l dea gata în doar câteva zile: „Bietul Ioanide”, de
George Călinescu.

S-a trezit de dimineaţă, şi-a băut cafeaua cu lapte şi s-a grăbit
să poată beneficia de razele ultra – violete. Deşi plaja era
aglomerată, a aflat loc liber unde să-şi întindă cearşaful. A căutat
muzică, apoi s-a apucat de lectură. Peste vreo două ore, plaja se
dovedi neîncăpătoare pentru mulţimea turiştilor care umblau 
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de-a lungul plajei cu bagajele în braţe în căutarea unui locşor,
fie el oricât de mic.

Tocmai se adâncise în lectură indiferentă la tot ce se petrecea
în jurul său când, deodată, instinctiv, ridică privirea şi nu 
mică-i fu mirarea observând că o pereche de ochi – de o rară
frumuseţe, o priveau cu insistenţă. O privi şi Diana la rândul
său, iar tânăra – căci tânără era străina, prinse să-i zâmbească.

- Vrei să mă întrebi ceva, mă cunoşti cumva?!
- Nu, nu te cunosc, sunt străină de loc dar aş vrea să te întreb

ceva.
- Păi, dacă doar de atâta lucru este vorba, întreabă-mă, iar eu,

dacă se va dovedi uşoară întrebarea ta, îţi voi răspunde cu multă
plăcere. Despre ce este vorba?

Diana lăsă deoparte cartea şi se ridică în şezut.
- De când am venit – începu străina, am ocolit plaja asta în

mai multe rânduri în căutarea unui locşor. Ei, bine, totul în zadar.
Nu există un petic liber de nisip, nici cât să dai cu banul.

Diana îi vorbi şi pe chip îi înflori un zâmbet.
- Am înţeles, dragă, cauţi un petic de nisip să-ţi întinzi

cearşaful. Am înţeles bine?
- Da, chiar aşa doream să te rog, dacă nu-ţi este cu supărare…
- Nu, dragă, nici vorbă de aşa ceva. Văd şi eu ce se întâmplă

pe plajă aşa că te ajut, chiar cu multă plăcere!
Se trase mai într-o parte, îşi mută chiar şi bagajele în timp ce

tânăra sosită îşi scoase din sacoşă un cearşaf. Diana o privi
îndelung, amuzată într-un fel, apoi o sfătui:

- Nu mai este loc şi pentru cearşaful tău aşa că nu-l mai
desface. Astăzi te iau în gazdă şi ne folosim împreună de al meu.
Mâine, situaţia va arăta altfel.

Şi i-a făcut loc lângă ea.
- Mor de cald! Prinse să se vaiete noua sosită. Aş face, mai

întâi, o baie în apa mării. Tu te-ai îmbăiat deja?
- Nu, mai trândăvesc puţină vreme să se urce soarele mai sus,

pe cer. Dar dacă doreşti să te bălăceşti, fă-o fără grijă, aici stau
eu de pază.

Când proaspăta sosită privi pe întinderea plajei, făcu
observaţia cu zâmbetul pe buze:

- Mamă, ce densitate pe metrul pătrat! Din avion un pilot 
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ne-ar compara cu o plajă ocupată de pinguini.
- Ne-ar putea compara chiar şi cu lei de mare. Apoi grijulie:

- Fată, dragă, până să pleci, orientează-te să-ţi găseşti cu uşurinţă
locul, altfel îl cauţi până se întunecă. Măi, dar până una – alta,
cum te numeşti tu?

- Zemilia mă numesc!
- Bravo! Frumos nume. De s-o întâmpla să te rătăceşti, te

strig prin staţie.
Cât s-a bălăcit Zemilia în apă, Diana s-a adâncit serios în

lectura cărţii. Atât de pasionată s-a dovedit încât nici n-a simţit-
o când a sosit. Asta şi pentru faptul că nu s-a lungit pe cearşaf,
ci a stat un timp în picioare până s-a zvântat apa de pe trup.

- Ei, gata? Te-ai răcorit, deja?
- Apa este minunată, o asigură Zemilia. E rândul tău să faci

cunoştinţă cu nenea Neptun.
Diana puse semn de carte o bucată de hârtie, căscă îndelung,

se dovedi leneşă în a se ridica de pe cearşaf. O întrebă pe colegă.
- Tu eşti venită singură pe plajă sau roieşte în jurul tău un

înger păzitor?
Cealaltă începu să râdă şi-i dădu asigurări:
- Sunt singură, ca şi tine.
- Ce te face să crezi că sunt singură?
Zemilia o privi îndelung şi-şi ridică sprâncenele.
- Păi dacă aveai însoţitor… înţelegi ce vreau să spun.
- Ai dreptate, de-aş fi avut un admirator nu şedeam tolănită

pe cearşaf de una singură. Dar să discutăm de lucruri mai
serioase. De unde eşti tu?

- Nu prea departe de aici. O comună din Bărăgan. Roşeşti se
numeşte. Tu din ce colţ de ţară ai venit?

Diana începu să râdă şi nu oricum.
- Haide, spune, o fi nostim răspunsul tău.
- Nu este deloc nostim, râd de cu totul altceva. O să râzi şi tu

când ţi-oi spune. Sunt din Constanţa.
- Ce-ai spus? Tresări uimită cât se poate de colega de taifas.

Dar tu, fato, nu ai plajă la Constanţa? E mai cald nisipul la
Mamaia?

Odată cu întrebarea se porni pe râs.
- Ţi-am zis eu că o să râzi. Avem plajă la Constanţa dar
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problema-i alta. Eu, fată, am fost prinsă cu examenul de
bacalaureat şi cu cel de admitere la facultate. Le-am petrecut pe
amândouă cu note mari, dar sunt tare obosită şi simt nevoia de
odihnă. Mi-am propus să mă bronzez straşnic, din cauza aceasta
caut plaja mării. Am evitat plaja din Constanţa din două motive,
întemeiate, zic eu. Una, nisipul de la Mamaia este mult mai fin,
fără cochilii de melci, al doilea motiv şi cel mai întemeiat este
că sunt cunoscută de multă lume. Am multe cunoştinţe dar nu
am deloc plăcere să mă sâcâie toţi cu tot felul de întrebări banale.
Ai înţeles acum ce caut pe plaja din Mamaia?

- Acum da, m-am lămurit. Ai scăpat de sâcâiala ălora dar ai
dat peste mine. Spune-mi cum te numeşti. O fi nevoie să te strig.

- Diana mă numesc dar nu sunt zeiţa vânătorii.
- Eu ţi-am spus numele meu. Zemilia, să nu-l uiţi şi încă un

amănunt: tocmai am absolvit anul întâi de facultate; Academia
de Studii Economice. Mă visez director pe la vreo bancă printr-
un mare oraş, cu maşină la scară şi un bărbat care să mă plimbe
prin toată lumea. Ei, ce spui, aşa-i că visez frumos? Dar tu ce
facultate urmezi că nu mi-ai spus.

- Matematică şi fizică. Întocmai ca tine, visez şi eu frumos.
Mă pregătesc să ajung astronom. Doresc să descopăr lumi pe
alte planete.

- Ooo! Dar tu visezi frumos, nu glumă! Deja se spune că
oamenii de ştiinţă sunt în căutarea celei de-a zecea planetă a
sistemului solar care se bănuieşte că ar fi purtătoare de viaţă. Ei,
şi-acum că umblarăm şi prin Calea Lactee, chiar şi prin alte
constelaţii, să discutăm despre lucruri mai pământeşti. Tu faci
naveta de la Constanţa la Mamaia?

- Da, vin dimineaţa şi plec târziu, după amiază.
- Eu am închiriat o cameră la o doamnă. Doar camera, cu

mâncarea mă descurc cum pot. Rămân aici timp de zece zile,
tu?

Diana începu să râdă şi-o lămuri:
- Vin aici până mă bronzez încât să semăn cu o arăboaică

încât să mă caute părinţii cu lanterna chiar şi-n timpul zilei.
Lipsesc doar dacă se schimbă vremea şi nu este rost de plajă.

- Cu alte cuvinte vom trândăvi pe acelaşi cearşaf încă multe
zile de-acum înainte.
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- Sigură că da, şi-ar fi bine să facem o înţelegere. Cea care
ajunge prima, asigură spaţiu şi pentru cealaltă.

- Perfect, binte te-ai mai gândit, aşa să facem.
Şi toate s-au petrecut întocmai, cele două prietene s-au

împăcat de minute. Îşi povestea una alteia tot felul de întâmplări
din viaţa de eleve, nu aveau ce povesti despre aventuri cu elevii
altor licee pentru că niciuna nu se lovise de asemenea situaţii.
Asta până-n ziua când Zemilia i se destăinui că i-a picat pe
nepusă masă, drept pe cap, un individ care se tot laudă cu titlul
de inginer şi – zor nevoie -, îşi doreşte o prietenie cu ea. L-a
respins cum s-a priceput mai bine dar tipul se dovedi atât de
insistent, încât îi făcu viaţa amară.

- Te-a întrebat dacă eşti însoţită de un bărbat? 
- Da, l-am lămurit că nu sunt căsătorită şi nici prieten

însoţitor nu am.
- Şi doreşti de la mine un sfat?
- Da, ajută-mă să mă descotorosesc de el.
- Bine, las – pe mine, te scap eu de scaiul ăla. Îi spui că eşti

aici împreună cu sora mică: adică eu. Îi poţi spune că suntem
verişoare, nu contează, mă poţi prezenta în orice fel, nu mă
deranjează. Pot fi şi nepoata reginei Angliei dacă asta te ajută
într-un fel.

A doua zi, tipul desenă mai multe cercuri în jurul Zemiliei.
Aşa avu ocazia s-o cunoască pe Diana.

- Mi-ai spus că nu ai însoţitor.
- Aşa am spus, dar m-am referit la un bărbat.
- Mi-o poţi prezenta şi mie pe fata aceasta care te însoţeşte?
- Nu, dădu răspuns Zemilia.
- Dar de ce?
- Dintr-un motiv cât se poate de simplu. Verişoara asta a mea

este fiica unui amiral, este supravegheată de la distanţă de o
echipă întreagă de agenţi. Dacă te apropii de ea, rişti s-o încasezi
rău de tot.

Uimit peste fire de ce-i fu dat să audă, „Casanova” nu ştiu
ce să creadă, aşa că mai puse o întrebare:

- S-o lăsăm pe ea, noi doi, putem fi prieteni?
- Nu, şi-ai face bine să nu te mai apropii de noi, aşa că ai

cărare liberă către alte orizonturi.
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Şi ca să fie cât mai convingătoare, se ridică pe picioare şi
privi undeva, departe. Începu să râdă şi făcu nişte semne ciudate
cu mâna ca şi cum ar fi purtat o discuţie cu cineva. 

- Cu cine te întreţineai? Întrebă „inginerul”. Colega ta sau
ce-ţi este, deja nu se vede dintre valuri.

- Nu-mi pune întrebări pentru că, oricum nu-ţi răspund, dar
un sfat tot ţi-aş da: Noi, două, am venit la mare pentru plajă şi
odihnă. Doar atât, nimic mai mult, aşa că, domnule, mă bucur
că v-am cunoscut. Va fi pentru mine o amintire plăcută. Vă
doresc o petrecere cât mai îndelungată şi în limite civilizate.

Făcu iarăşi semne cu amândouă mâinile, gesturi ce păreau a
da asigurări că totul este în ordine. Se lungi, mai apoi, pe cearşaf
şi se scufundă în lectura cărţii sale. Bărbatului nu-i rămase
altceva mai bun de făcut, decât să-şi ia la revedere şi să dispară
prin mulţime.

Când veni Diana, o întrebă:
- Ce ţi-a mai spus, dragă, fantele acela de treflă?
- Ce mi-a zis şi ieri: bate câmpii!
- L-am studiat de la distanţă. Convingerea mea este că el,

fantele, este un derbedeu calificat şi cu acte-n regulă. După ce
s-a despărţit de tine, l-am urmărit, s-a întâlnit cu alţi doi şi s-au
întreţinut un timp, apoi s-au despărţit şi s-au pierdut în mulţime.
Convingerea mea este că toţi trei sunt borfaşi pregătiţi să profite
de sezonul estival.

Şi mai discutară ele câtva timp pe această temă până când,
undeva pe întinderea plajei, se iscă mare tărăboi.

- Hoţii, măi, puneţi mâna pe ei!
În câteva clipe, toată plaja vuia de parcă dăduse buzna o

vietate sălbatică.
- Ce-a fost? Se întrebau toţi.
- Ce să fie! Nişte borfaşi s-au dedat la furtul de aparate radio

şi alte obiecte de valoare.
- Doamne, apără! I-a prins, barem?
- Da, unul dintre ei a fost prins.
Mulţimea de pe plajă fierbea, întocmai ca apa dintr-un cazan

pus la foc mare, gata să dea pe răscoale.
Confruntate  cu o aşa situaţie, amândouă fetele trăiră clipe

de groază, speriate de moarte.
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- Ce ne facem? Se tot întrebară. În cele din urmă, Zemilia
luă hotărârea:

- Plec la Mangalia! M-am săturat de ce mi-a fost dat să văd!
- N-o să pleci la nicio Mangalie, o lămuri Diana. Ne luăm

bagajele şi le mutăm la Constanţa. Vom fi în continuare
împreună. Soare şi nisip găsim şi acolo. Clar, fato?

Clar ca lumina zilei. A doua zi, Zemilia şi-a achitat datoriile
către gazdă şi ajutată de Diana, şi-a mutat bagajele la Constanţa.
Tot colega a ajutat-o să-şi găsească o nouă gazdă, a achitat
anticipat, apoi au mers la plajă.

Potrivirea de caracter le-a apropiat pe fete atât de mult încât
deveniră nedespărţite. Mai mult, Diana o invită într-o după
amiază pe prietenă să-i facă o vizită şi tot împreună să vizioneze
un film. L-au ales pe cel cu numele de „Dacă Versailles mi-ar fi
povestit”, film în care jucau actorii preferaţi ai Dianei, Jean
Marias, Gerard Philie şi alţi câţiva.

Părinţii Dianei, Ileana mai cu seamă, se îndrăgostiseră de
Zemilia socotind-o reuşită din toate punctele de vedere şi-i
încurajară prietenia cu fiica lor. Din păcate, zilele se scurgeau
dureros de repede astfel că sejurului i se puse capăt. Până la
începere anului şcolar vor dialoga doar prin scrisori. 

Când Zemilia îşi încheie vacanţa la mare, Diana o conduse
la gară şi, cu lacrimi în ochi, se despărţiră, nu mai înainte de a
se îmbrăţişa.

Diana n-a avut mult de aşteptat până să-şi găsească o nouă
prietenă, o fostă colegă, fericită – ca şi ea - , că petrecuse cu bine
examenul de admitere la facultate; Facultatea de Filologie. 

- Diana, i se adresă colega într-una din zile, a revenit din
turneu trupa teatrului „Fantazio”. Duminică dau spectacol acasă.
Ce spui, un moment de respiro s-ar impune. Eşti interesată?

Se gândi Diana secunde bune până să dea un răspuns, întrebă
în cele din urmă.

- La ce oră începe spectacolul? 
- Ora şapte seara.
- Îţi răspund cu „da”. Am informaţia că peste tot pe unde au

dat spectacole au fost aplaudaţi la scenă deschisă. Polonezul ştie
să culeagă lauri.

- Adevărat, Danovski se pricepe ca nimeni altul să organizeze
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spectacole. Şi-acum, că mi-ai dat răspunsul dorit, cum
procedăm? Mergem doar noi, două, sau…

Diana începu să râdă şi-o privi într-un anume fel.
- Măi, am zis ceva hazliu de râzi aşa?
- Nu, n-ai zis nimic de haz, râd eu din alt motiv.
- Ei, care-i acela?
- Mi-ai cerut părerea întrebându-mă aşa: „- Mergem doar noi,

două, sau…”
- Aşa, şi?
- Oare, cine-ai fi vrut tu să ne însoţească? Ţi-ai făcut rost de

un prieten cumva? Spune-mi, nu te sfii…
- Aauu, Doamne, pe unde-ţi aleargă mintea! M-am referit la

colege, dragă, nu la băieţi.
- Păi… la urma urmei, tot colegi se cheamă şi aceia.
Colega rămase un moment gânditoare, apoi întrebă:
- Tu ai un prieten?
- Nu ştiu cum să-ţi răspund pentru că nu-mi este clară

întrebarea.
- Cum aşa, dragă?
- Măi, prieten este una, iubit sau… drăguţ… este altceva. Tu

la care dintre aceştia te-ai referit?
- Grozavă mai eşti! Eu de prieteni vorbeam.
- Ei, gata, atunci este bine, că de treaba aia cu iubit nu-mi

sfârâie călcâiele. Mi-a zis mama o dată: „- Fii mai tandră cu
băieţii, altfel te vor ocoli, neîndrăznind să se apropie de tine!”

- Aşa, şi tu te-ai îmblânzit după ce ai auzit sfatul mamei?
- Da, m-am schimbat; la îmbrăcăminte! N-am mai scăpat de

rugămintea unei colege să mergem la o sindrofie unde se dansa.
Erau acolo şi nişte tineri…

Tăcu dar colega se dovedi curioasă să afle deznodământul.
- Zi, mă, te ascult, cum s-au prezentat băieţii aceia?
- Păi, cum să-ţi explic eu să înţelegi. Erau aşa, mai

nărăvaşi…
- Cum erau?! Întrebă colega şi izbucni în râs. – Cum

nărăvaşi, dragă, ce, erau cai?
- Nu erau ei cai dar… pe-aproape. Dar să-ţi povestesc. Mă

invită unul la dans.
- Unul dintre cai?
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Izbucniră amândouă în râs.
- Ce-a urmat, este de antologie. În loc să-mi sărute dosul

palmei, lungeşte gâtul ca un bărzoi când înhaţă broasca şi mă
sărută. Eu am simţit dintr-o dată cum se învârte casa aia cu minte
si furioasă, i-am aplicat o pereche de palme de au răsunat toate
odăile. 

- Ce-ai făcut? Întrebă colega schimbată la faţă.
- Ce mă mai întrebi ce-am făcut; l-am pleznit…
- De faţă cu toţi ceilalţi? 
- Dar tu ce-ai fi crezut, că-i făceam invitaţia: „dragă, te

poftesc să mergem afară pentru un minut pentru că vreau să te
răsfăţ cu o pereche de palme!” Nu dragă, acolo, de faţă cu toată
lumea să vadă toţi şi să evalueze puterea palmei mele.

- Ai respectat întocmai sfatul mamei tale: „să fii mai tandră
cu băieţii!” Ai făcut dovada cât de tandră ai fost. Spune-mi, te
rog, acum, la vârsta pe care o ai, tot aşa de „tandră” eşti?

- Nu, te asigur. Atunci eram o puştoaică, eram mai sfioasă.
Acum, matură fiind, am mai mult curaj.

- Doamne, se minună colega, o să ţi se ducă buhul prin toată
urbea şi-or să te ocolească băieţii ca pe-o vietate veninoasă.
Niciunul n-o să îndrăznească să-ţi ceară mâna…

- Ei, lasă, nu-mi purta de grijă. Când mă hotărăsc să mă
mărit, schimb oraşul. Mă stabilesc într-unul cât mai îndepărtat
unde nu mă cunoaşte nimeni şi-o s-o fac acolo pe mironosiţa.

- Abia atunci o să respecţi sfaturile mamei…
- Dacă o să-mi mai amintesc de ele.
La teatru au mers doar ele două pentru că nu le-a mai ieşit în

cale vreo altă colegă. Spectacolul a fost cu adevărat măreţ, aşa
cu au avut ce povesti acasă.

Şi timpul s-a scurs pe nesimţite astfel că şi vacanţei i s-a pus
punct. Se vor mai întâlni în vara următoare când prietena –
dornică de bronz, îi va fi Dianei din nou musafir. Până atunci
vor păstra legătura prin scrisori.

La facultate, Diana dovedi aceeaşi râvnă pentru studii. În
paralele citea literatură despre studiul cerului. Pentru a-i veni în
ajutor, părinţii se hotărâră să-i cumpere o lunetă. Fericită ca
nimeni alta, îndată ce-şi pregăti temele, lăsă totul baltă, căută
un loc cu orizont larg, seara, şi nu-şi mai dezlipea ochiul de pe
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obiectiv. Curând, toţi din jur, chiar şi profesorii săi, aflată de
preocupările sale. Devenise o curiozitate pentru toţi. Unul dintre
profesori o sfătui:

- Diana, pentru o mai bună observaţie, mergi seara la
marginea oraşului unde cerul se vede foarte clar. Luminile
oraşului pe timp de noapte îţi tulbură observaţia.

Ei, şi-acum s-a dezlănţuit adevăratul război în familie: cine
s-o însoţească. Cel năpăstuit se dovedi Ştefan care fu obligat de
părinţi şi bunici, s-o însoţească pe soră-sa în câmp, seară de
seară. Şi, se trezi el, pe nepusă masă cu apelativul de „honey”
adică „sweetness”, un fel de dulce ca mierea. Era atât de
preocupată de studiul cerului încât nimic altceva n-o interesa.
Traian – tatăl, se dovedi mândru de preocupările fiicei şi-i
cumpăra cărţi, uşor de studiat, precum „Explozii în univers”,
mai apoi tot din cele mai complexe, scrierile marilor învăţaţi ai
lumii, pe care le parcurgea cu un interes demn de invidiat.

- Draga mea, i se adresa adesea mama, tu, în afara cărţilor,
mai ai şi prieteni?!

- Ha! Colege, prietene – că la ele cred că te-ai referit, te
asigur că le-am câştigat admiraţia! De-ai şti, mamă, cu cât
interes mă bombardează zilnic cu întrebări de felul „ce-ai mai
descoperit prin ocularul lunetei tale?”

O să-l rog pe tata sau – pe Buni, să-mi cumpere un telescop,
pentru că, - în afara sistemului solar, vreau să pătrund mult mai
adânc în galaxia noastră, pe care unele dintre colege o numesc
„drumul robilor”, aşa cum le-au povestit bunicii lor.

Îngrijorată, Ileana, i se adresă soţului său:
- Dragă, fata asta trăieşte şi se dezvoltă precum o

sălbăticiune! Lasă impresia că este total ruptă de societate. 
Nu-ţi lasă impresia că dispreţuieşte tot ce se află în jurul său?

Discuţia se purta în dormitorul lor când – întinşi sub pled,
vorbind de una – alta, o dădură pe taifas în legătură cu viitorul
copiilor.

- Îţi faci griji zadarnice, încercă el s-o liniştească. Eu, în
contradicţie cu tine, o consider a fi croită dintr-o stofă deosebită.
În ce mă priveşte pe mine, am descoperit la ea o latură de care
ar trebui să fii mândră. Tu să fii, pentru că eu deja sunt.

Cât se poate de atentă la vorbele bărbatului, întrebă fără prea
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multă convingere:
- Ei, care-i latura aceea care te-a mulţumit pe tine atât de

mult?!
Traian făcut o scurtă pauză gândind – pesemne -, cum să

răspundă pentru a fi cât mai bine înţeles.
- Urăşte de moarte ipocrizia, lenea şi îngâmfarea.
După ce ascultă vorbele bărbatului, aduse un

contraargument: 
- Ei, se pare că nu eşti de acord în totalitate.
- Chiar aşa, se pare că îngâmfarea nu-i este străină nici ei…
- La ce te referi, draga mea?
- Având situaţie bună la învăţătură, primind lauda din partea

tuturor, aleasă de dirigintă şefa clasei, se consideră deasupra
colegelor sale. 

- N-aş fi întru totul de acord. Dacă unora, modul de
exprimare lasă de dorit, ei bine, nu este greşit să le atragă atenţia.

- Poţi fi mai clar?
- Sigur că da. Îţi pot da un exemplu amuzant. Dacă la lucrarea

scrisă, elevul nu cunoaşte subiectul dar a copiat ceva de la un
coleg, ei, bine, partea aceea de subiect rămâne înfiptă în creier
şi n-o mai uită viaţa toată. Te asigur că observaţiile ei asupra
unora dintre colege, au efect benefic.

- Nu întotdeauna…
- Nu pot fi de acord. Nu acestea spuse de mine o supără, ci

ignoranţa până la limită. Nu aiurea se spune că „Prostul dacă nu
e si fudul, apoi nu e prost destul”. Unul dintre foştii mei colegi
din liceu, a avut îndrăzneala să-l contrazică pe profesorul de
istorie care, pe deasupra, mai era şi autorul cărţii. A încercat
profesorul să-i explice adevărul, dar colegul o ţinea pe-a lui.
Enervat, convins că nu-l poate aduce pe elev pe calea cea
dreaptă, i-a zis aşa: „Stai jos, nu insista cu dreptatea ta, că de
tăceai filozof te făceai că de prost eşti formidabil!” Din ce ţi-am
spus, judecă şi tu unde greşeşte Diana? Nu este nimeni obligat
s-o asculte orbeşte, dar abţine-te să debitezi prostii, prezentându-
le drept adevăruri de netăgăduit.

Într-un târziu, Ileana simţi senzaţia de sete şi merse la
bucătărie. Trecând prin dreptul uşii camerei Dianei, i se păru că
zăreşte un firicel de lumină strecurat pe sub uşă.
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„Cred că a adormit cu lumina aprinsă”, îşi zise mama şi
uşurat deschise uşa, întocmai ca un fur pe timp de noapte.

Diana nu dormea deşi era târziu. Ţinea veioza aprinsă pe
noptiera de lângă pat şi citea. Simţind că cineva a deschis uşa,
îşi puse cartea pe piept şi, zâmbind, întrebă:

- Ei, ce-i maman, s-a întâmplat ceva?
- Nimic, draga mea, mi-a fost sete, apoi curiozitatea m-a

îndemnat să verific dacă te-ai culcat.
Diana îşi privi ceasul aflat pe noptieră, lângă veioză, şi-i zise:
- Dar nu este deloc târziu, pentru ce te-ai alarmat într-atâta?
Doamna prinse să râdă. Se apropie de pat şi-o sărută

îndelung. În inima ei de mamă, se strecură o undă de afecţiune.
Îşi dădu seama, încă o dată, cât de mult o iubeşte. Îi făcu urarea
de „noapte bună” şi se retrase în dormitorul său. Traian trecuse
deja în lumea viselor.

Dar cum pe lumea asta toate au un sfârşit, aşa se petrecu şi
vacanţa de vară cu avalanşa de examene. Unii dintre absolvenţi
trăiau bucuria reuşitei la examenul de admitere, alţii, plin de
ofuri sperau să reuşească în anul următor. În câteva zile, Ileana
luă cunoştinţă de toată grupa de colegi şi colege. Unii mai veseli,
alţii mai retraşi, chestie de comportament, oricum – îşi zise ea,
toţi s-au dovedi colegi de nădejde, hotărâţi să nu cheltuiască
aiurea banii părinţilor.

Şi se făcu ea remarcată astfel că în scurt timp, şi colegele dar
şi profesorii, îşi dădură seama de valoarea ei.

Într-una din seri, se plimba pe faleză împreună cu un grup
de colegi. Era o seară senină, bolta cerului arăta minunat cu
bogăţia de stele. La un moment dat, s-a oprit în loc şi, tremurând
de emoţie, vorbi, fără a i se adresa cuiva anume.

- Steaua Polară, numită şi Polaris, din cele mai vechi timpuri
s-a considerat a fi „busola” marinarilor. Se află aşezată în capul
oiştei Ursei Mici. Iată Alogol, pe undeva, mai spre stânga, steaua
roşie a lui Herschel. Să căutăm apoi pe Deneb, iat-o şi pe Signus
amestecată tot prin roiul de stele din Calea Laptelui…

Şi plină de entuziasm, ar mai fi numit ea şi alţi aştri dacă
grupul de colegi, necunoscători în studiul Cerului, n-ar fi
întrebat uluiţi: 

- Dar despre ce vorbeşti tu, colega? Te întrebăm pentru că
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noi nu pricepem nimic din ce vezi tu?
Fără să se mire de ignoranţa lor, Diana începu să râdă apoi

le explică:
- Dragi colegi, studiul cerului este un hobby al meu. Mă

străduiesc să pătrund în noianul acesta de stele pentru că, s-ar
putea într-o zi, stăpânind bine fizica şi matematică, să renunţ la
catedră şi să îmbrăţişez meseria de astronom.

Uluiţi cum nu mai fuseseră vreodată, o întrebară:
- Dar fără aparate n-o să te poţi descurca prea bine.
- Chiar aşa, aveţi dreptate, deocamdată dispun de doar o

lunetă pe care o folosesc pentru cunoaşterea în amănunţime a
Sistemului Solar. Am, însă promisiunea părinţilor şi a bunicilor
că - în unire -, îmi vor cumpăra şi-un telescop.

Uluiţi de ce le fu dat să audă, se grăbiră – începând chiar 
de-a doua zi să ducă noutatea celorlalţi colegi. Aşa se face că
odată cu colegii, aflară şi profesorii care nu scăpară ocazia s-o
felicite şi să-i facă urarea „succes”!

Încântaţi de interesul fetei pentru acest domeniu, atât părinţii
cât şi bunicii, se ţinură de cuvânt şi-i cumpărară telescopul
promis, numai că de-acum, nu numai ea era interesată de privit
cerul ci şi toţi ceilalţi membri ai familiei. Chiar şi Ştefan –
sweetness -, renunţă la unele din plăcerile de mai înainte,
îmbrăţişând-o pe cea nouă, astfel că – printr-o metamorfoză greu
de explicat, deveni Ştefan „nasty fellow”, poreclă pe Diana nu
se sfii s-o strige în gura mare, spre disperarea mamei care o
certa:

- Încetează, dragă cum să-l faci tu pe fratele tău „nesuferit?”
- Aşa bine, riposta fiica: Întâi că-mi încurcă programul

hlizindu-se la stele fără să înţeleagă ceva, în al doilea rând, mi-
l dereglează umblând prin el aiurea. Îi promit că îl las să-l
folosească după ce trece prin liceu.

Dându-şi seama că a promis prea mult, se corectă îndată: -
Nu când termină liceul, ci când se însoară că atunci are mintea
coaptă!

Văzând Traian ce discorde şi-a adus acasă odată cu aparatul
acesta, trecu la ameninţări. Promise că-l mută pe navă, pentru
că pe mare, observarea stelelor se face mult mai bine iar ei vor
avea ocazia să privească prin el la sfârşit de săptămână.
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Luând notă de înverşunarea părinţilor, fraţii socotiră că
trebuie, musai trebuie, să facă pace, astfel că şi conflictul se
stinse de la sine.

Diana studia cu mare interes cerul pe măsură ce îşi însuşea
cunoştinţe noi. Adesea era întrebată de colegi ce-a mai
descoperit pe bolta înstelată. Le răspundea cu mare plăcere,
astfel că-i ului pe toţi cu cunoştinţele sale. Dar cu toate acestea
nu făcea rabat de la celelalte materii.

Întâmplarea făcu ceva la care nimeni nu se aşteptase. Simţi
ea o anume atracţie pentru unul dintre colegii săi: Sebastian
Popescu. Acesta o admira tare mult pentru hobby-ul ei şi-i
asculta cu multă plăcere expunerile şi n-o contrazicea cu
întrebări năroade cum aveau alţii obiceiul. Se plimbau adesea
împreună, prin oraş sau prin port, unde ea avea buna dispoziţie
să-i împărtăşească din cunoştinţele sale.

Într-una din zile, umblând prin librării pentru căutarea unui
curs, găsi pe stand o carte de astronomie. O răsfoi ceva vreme
şi considerând-o interesantă o cumpără. S-a gândit să i-o facă
Dianei cadou dar aceasta nici nu voi să audă, astfel că îi achită
pe loc suma. Datorită acestui fapt, uşor, pe nesimţite, reuşi el să
pătrundă în anturajul ei. Mai mult, îi adresă invitaţia să-i facă o
vizită acasă.

Şi Sebastian răspunse invitaţiei spre marea bucurie a mamei
şi bunicii, care-şi ziseră că fata nu este atât de sălbatică precum
pare.

I-a arătat ea mai întâi aparatele sale, l-a familiarizat cu ele,
i-a permis să facă şi unele observaţii.

Şi cum flăcăul acesta îi era tot mai aproape, Diana nu mai
avu nevoie de serviciile lui „honey”, dar şi acestuia îi dispăru
dintr-o dată interesul pentru observarea stelelor. 

Relaţia Dianei cu prietena sa, Zemilia, se păstra tot mai
strânsă, iar întâlnirile se făcea de-acum, în trei, când aceasta mai
dispunea de timp liber.

Şi anul s-a încheiat fără ca ei să simtă cum se tot rupeau filele
din calendar.

⃰
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Janetta suporta tot mai greu sarcina. O suporta greu pentru
că, din nefericire, contractase o răceală care avansa fără putinţă
de a fi oprită în evoluţia ei. Şi asta pentru că nu i se puteau
administra medicamente puternice întrucât i-ar fi fost pusă în
pericol viaţa copilului. Medicii se priveau întrebători şi
neputincioşi, neştiind ce cale să aleagă. Dintre cei doi, unul
trebuia să moară: mama sau fătul, dar care? Medicii au hotărât
că fătul trebuie sacrificat dar Janetta nici nu vru să audă. Sarcina
fiind avansată, copilul se apropia de momentul naşterii dar şi
boala avansase înspăimântător de mult. Victor a luat decizia:
mama trebuia salvată. S-au făcut toate pregătirile dar Janetta,
simţind ce se pune la cale, a început să urle disperată şi a refuzat
să se mai supună controlului. Medicii ştiau ce trebuie făcut dar
s-au lovit de înverşunarea gravidei.

- Draga mea, i s-a adresat Victor plângând, înverşunarea ta
te conduce direct în mormânt şi odată cu tine, şi copilul.

- Poate că el va scăpa, totuşi. Fără el, viaţa mea nu mai are
nicio valoare. Mi-au fost puse pe cap prea multe încercări:
ajungă-mi, nu le mai pot duce. De scapă copilul, să ai grijă de
el, Victor. Îmi promiţi?

- Da, îţi promit dar fac tot ce se poate pentru a te salva şi pe
tine!

- În ce mă priveşte, nu mai am speranţe dar fie… precum
spui tu.

Medicii socotiră că, în cazul că naşterea se va produce, lăuza
trebuie supusă imediat unui tratament sever. S-au făcut discuţii
pe seama medicamentelor dar, spre groaza medicilor, şi-au dat
seama că nu dispuneau de mult dintre ele. Ce puteau face?

Victor a luat legătura telefonic cu Traian cerându-i ajutorul.
Lămurit despre ce este vorba, la rândul său, acesta a intervenit
la comandantul său, iar acesta, mai departe, la amiral. Amiralul
s-a adresat ambasadorului Franţei care-i era prieten. La rândul
său, ambasadorul a luat legătura cu un spital francez. Aveau lista
de medicamente prescrisă, numai că treaba era de durată; nu se
putea rezolva totul prea repede din cauza transportului.
Medicamentele veneau pe adresa Ambasadei Franţei dar cineva
trebuia mers în Franţa după ele. Traian a luat legătura telefonică
cu Emil cerându-i ca Melania să fie curierul, singura dintre toţi
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care vorbea fluent franceza şi era de specialitate, având
pregătirea de farmacistă. 

Melania a ajuns cu bine la Bucureşti dar a pierdut timp
preţios până i s-a elibera paşaport iar timpul se scurgea
înspăimântător de repede. Chiar şi schimbul de valută s-a făcut
cu întârziere şi cu greutăţi de nedescris, dar, în cele din urmă, s-
a văzut urcată în avion. 

La capătul bolnavei, a ajuns după patru zile. La timp,
travaliul a început de cu seara şi s-a desfăşurat fără probleme
deosebite, chiar dacă medicul pediatru era pregătit să intervină
chirurgical de va fi nevoit. Mama, epuizată, a fost supusă
imediat unui tratament intensiv. Pentru alăptare, fata – căci o
fată născuse, a fost pusă la sânul altei femei.

În spital, Janetta a rămas internată două săptămâni încheiate.
De abia s-a dat jos din patul de suferinţă, încât a fost nevoie de
însoţitor până la mijlocul de transport. A ajuns acasă cu
autosanitara spitalului.

Pe măsură ce timpul se scurgea, creştea şi speranţa în mai
bine a lui Victor. Obosise rău de tot făcând naveta între spital şi
casă, la care se adăuga şi zbuciumul pricinuit de a-i asigura soţiei
lui dragi, toate cele necesare. După alte două săptămâni, datorită
tratamentului şi hranei consistente, Janetta a simţit cum i s-au
sporit puterile, a căpătat vigoare şi şi-a adus acasă copila. Apoi,
plângând, a aşternut pe hârtie sumedenie de mulţumiri celor ce
i-au fost alături tot timpul. Şi tot aşa cu lacrimi pe obraz, l-a
strâns la piept pe Victor, mulţumind Cerului că după atâtea
suferinţe, Cel-de-Sus s-a îndurat şi i-a dat bărbat straşnic cum
nici nu s-a gândit.

Şi curgeau scrisorile de felicitări şi încurajări aproape zilnic.
Într-una din zile, avu Janetta parte de o surpriză ce-i tăie
respiraţia. Veni în vizită Melania şi – după îndelungi îmbrăţişări
şi sărutări, îi puse în braţe o sacoşă plină cu obiecte folositoare
micuţei fiinţe şi alta plină cu tot felul de dulciuri şi fructe pentru
proaspăta mămică.

Şi când sosi Victor, se dezlănţui furtuna. O prinse de mijloc
pe Melania şi se porni să facă piruete prin dormitor.

- De ce nu l-ai adus şi pe Emil? Întrebă el, cuprins de fericire
nestăpânită.

Tudor RĂDAN184



- N-a fost posibil, dar peste două săptămâni, pregătiţi-vă de
musafiri! 

- Că bine zici, mă pregătesc de chef îndelungat. Or veni şi
Traian cu Ileana?

- Măi, tu fă-le invitaţia poate găsesc ei o portiţă. Să fie la
sfârşit de săptămână.

- Îl anunţ şi pe Damian, nu se poate să lipsească…
- Ştii ce? Amână distracţia plănuită pentru luna următoare.

Janetta încă nu este refăcută complet, are nevoie de odihnă…
- Nu trebuie să facă ea nimic, mă înţelegi? Nimic. Angajez

două femei care să pregătească toate câte trebuie…
- Victoraş, ascultă-mă, nu te aprinde prea tare. Chiar dacă

Janetta nu se înfige la treabă, tot nu va fi ferită de efort. Oricât
s-ar abţine, tot va trebuie să stea ziua toată, în picioare, pe lângă
ele. Omul străin în curtea ta nu ştie de nici unele aşa că nu eşti
ferit de sâcâiala lor: „unde este tava, dar găleata? Unde sunt
pirostriile? Unde-i făina, uleiul, zahărul? Ce feţe de masă
aşternem, ce pahare punem pentru musafiri? Câţi vor fi cu toţi?”
Biata de ea, or s-o înnebunească de cap aşa că, vrând – nevrând,
pe nesimţite, se înhamă la treabă. Oricât ai dori tu să le faci pe
toate, n-o să reuşeşti.

Iar Victor şi-a dat seama de adevărul celor spuse de Melania.
A amânat, adică, petrecerea plănuită, urmând ca aceasta să se
producă nu mai devreme de două luni. Până atunci, Victor a
dovedit efort susţinut pentru a pune la punct cât mai multe din
sarcinile de serviciu şi nevoile gospodăriei. Adesea, Janetta îl
privea şi izbucnea în râs pentru ca, mai apoi, să-şi şteargă cu
batista şiroiul lacrimilor.

- Ei, tu, măi nevastă, ce momente traversezi de arăţi astfel?!
- Te privesc, te admir dar şi te compătimesc, privindu-te,

pentru că eu, doar eu te-am adus în starea aceasta!
- Cum adică?, o întreba adesea, neînţelegând judecata ei.
- Da, eu sunt de vină, dovedindu-mă slabă de virtute, o

neputincioasă, incapabilă să ies victorioasă în înfruntarea cu
necazurile…

- Taci! O certa, toţi din jurul tău te admirăm pentru bătălia
câştigată. Te-ai dovedit  mai robustă de cum ni s-a părut nouă.
Medicii, nu odată, s-au dovedit sceptici, cerându-ne să alegem

Comoara blestemată 185



între tine şi copilă, uneori nici atât, numai că tu…
- Fără sprijinul vostru nu aş fi rezistat.
- Dar, ştii ce? Să nu ne mai amintim de momentele acelea,

să le tratăm ca pe un vis urât, nimic mai mult. Dar se pare că
ne-am luat cu vorba iar îngerului nostru drag i s-a făcut foame.

Cu adevărat, dinspre dormitor se auzea scâncetul copilei.
Şi astfel se încheie discuţia pentru că mama se grăbi s-o

liniştească.
În ziua stabilită, oaspeţii sosiră – nu pe rând, ci toţi deodată.

Traina dimpreună cu Ileana şi Diana, le-a căzut în prag de seară
lui Damian. „Încălzirea” au făcut-o la acesta, apoi, împreună, i-
au căzut musafiri lui Emil şi Melaniei. Şi tot aşa trupa întreagă
îi fură oaspeţi dragi lui Victor şi soţiei sale. Când au ajuns ei,
mama era gata pregătiră, în aşteptarea musafirilor. Dintre toţi,
lipsea doar Ştefan, feciorul lui Traian şi fratele Dianei.

- Măi, ce-i cu băiatul? Întrebă Victor.
- Stă bine cu sănătatea dar ştiind că lipseşte Melania, s-a făcut

stăpân peste telescop.
- Numai peste lunetă, explică Diana pentru că telescopul 

l-am încuiat.
- Cum aşa? Se miră foarte, Traian – tatăl.
- Din teamă l-am încuiat, Papa, deoarece umblă brutal cu el

şi mă tem să nu-l deregleze.
Primind asemenea explicaţii, tatăl s-a abţinut să mai pună

întrebări.
Petrecerea s-a dezlănţuit cu vigoare încă de la început pentru

că mirosurile apetisante care stăruiau dinspre bucătărie, le trezise
pofta de mâncare.

- Un bob zăbavă, oameni buni, se auzi o voce de femeie care-
i văzu pe scumpii lor bărbaţi cum privesc cu mare interes sticla
de rachiu. Ce este cu graba aceasta?

Apoi, femeile scoaseră la vedere darurile pregătite pentru
micuţă, dar şi pentru mamă. Tatălui îi dăruiră un caval şi o trusă
de undiţe şi încă două sticle cu tărie: gin şi rom de Jamaica. Şi
mai aduseră doamnele mulţime de cutii pline cu felurite
prăjituri.

- Păi dacă aşa stau lucrurile, eu zic să facem deschiderea cu
romul de Jamaica, propuse Victor.

Tudor RĂDAN186



- Ei, aş! Vociferară bărbaţii, pe acesta, sticla, adică, pune-o
lângă piciorul patului aşa fel ca noaptea, să stingi setea cu tărie.
Pe noi, ai fi mai de laudă dacă ne omeneşti cu rachiu de prune…

- Poate fi şi din cel de caise dacă eşti strâmtorat cu cel de
prune galbene.

Şi cum Victor era cu sticlă ridicată, gata de treabă, propuse:
- De vreme ce eu am în pivniţă şi rachiu din prună, dar şi din

cel de caisă, propun să le rânduim…
În cele din urmă căzură de acord ca astăzi să meargă pe

prună. Cel din caisă, mâine, la masa de prânz.
Supa o consumară repede, la fel şi rachiul, acum toţi bărbaţii

erau cu ochii pe platourile încărcate cu saramura de peşte. Aveau
pe masă şi felii de pâine dar toţi socotiră că mai de folos ar fi
mămăliga.

- La brânză nu se încumetă nimeni?
- Acum nu, poate diseară.
- Diseară ne amăgim foame cu pui tăvăliţi prin mujdei şi

pâine caldă coaptă în gura cuptorului.
- Cocoace, dragă, se auzi voce de femeie.
- Încă un păhărel pentru fiecare şi abandonăm sticla cu

rachiu. Ne face cu ochiul cana cu vinul „puterea ursului”.
Şi-n timp ce oaspeţii erau chitiţi pe străchinile pline ochi cu

saramura, picup-ul îşi făcea de cap cu cântecele de pahar ale lui
Gică Petrescu. Aparatul de radio nu-i mai interesa.

După servitul mesei, fiind timpul cât se poate de plăcut,
socotiră ei, bărbaţii, că ar fi de laudă de s-ar delecta pe malul
iazului, pe covor de iarbă proaspătă. În tot acest timp, femeile
vor face ordine în sufragerie, apoi se vor aduna la taifas, sorbind
fără grabă cafeaua din ceşti.

- Mergem cu amândouă maşinile? Întrebă Victor.
- Eu aş zice că da, dădu răspuns Traian. Tu, Victor, nu uita

să iei cu tine doi saci.
- Să iau cu mine doi saci? Întrebă acesta cât se poate de mirat.

Dar ce să fac cu ei, ce ne trebuie?
- Cum, măi, ce ne trebuie, dar peştele cu ce-l cărăm? Văd că

snopul de undiţe l-ai pus în maşină.
Dumerit ce-a fost cu îndemnul lui Traian, intră în joc.
- Vedem noi cum facem. N-o să mai iau nici undiţele.
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- Cum aşa?
- Am pus în maşină câteva sticle cu vin şi-un băţ.
- Aşa, şi? 
- Pun sticlele pe mal. Simt peştii că e rost de chef şi vin la

mal ademeniţi de mirajul vinului. Tu stai la pândă cu băţul. Cum
îl vezi, „pac” drept la cap iar eu îl duc pe betegit la portbagaj. 

- Sărman de noi, prăpădeşti atâta vin pentru câţiva crapi!
Avură timp, şi ei, şi consoartele să aţipească vreo câteva ore

bune, aşa că spre seară simţiră iarăşi colţii foamei.
- Sus, flăcăi, dădu Traian poruncă. Tu, Victore, parcă ziceai

ceva de nişte pui la grătar. O să ne ia ceva timp până-i pregătim.
Se apucară să strângă bagajele, Victor îl linişti pe Traian.
- Nu te frământa într-atâta, când ajungem noi acasă, sunt gata

şi puii şi cocoacele. 
- Hă!, vorbă la tine. Doamnele noastre nu au timp de aşa

ceva.
- Nici nu este nevoie. Am eu două femei care-mi sar în ajutor

când este rost de petrecere, aşa că…
- Dar tu, Victore, ai agăţat vreun crap cu undiţa nouă?
- Da, chiar am prins de buze doi fraţi gemeni sau… poate

veri buni că sunt de aceeaşi mărime.
Acasă, lucrurile se prezentau exact cum spusese Victor: Puii

sfârâiau pe grătar iar cocoacele tocmai se rumeniseră.
- La masă, bărbaţi! Îndemnă Melania.
- Începem iar de la ţuică? Se interesă Emil.
- Asta ca să vă faceţi praf! Trase concluzia una dintre femei.
- Dacă schimbăm ţuica de prune cu rachiul de caisă, nu se

întâmplă nimic.
- Atunci să ne fie cu noroc şi să vă bucuraţi de fată!
- Măi, lucrul mare să ai parte de barză norocoasă…
- Adică?!
- Să-ţi pună-n prag o fată! He-he!, nu oricine are norocul

ăsta…
- Adevărat, iar Janetta merită toate laudele noastre…
- O, Doamne, prin ce-a trecut sărmana!
- Schimbaţi subiectul! Tot ce-a fost, a fost doar aşa, un vis

urât. Uitaţi-l!
Iar petrecerea s-a prelungit până târziu în noapte. Dimineaţa,
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încă din zori, maşinile au plecat în trombă, pentru că aveau cale
de străbătut, iar a doua zi aveau de lucru la serviciu. În drum,
au mai făcut o staţie la Giurgiu şi o a doua la Bucureşti. După
amiază, Traian, Ileana şi Melania erau deja la Constanţa.

- Cum v-a fost călătoria? Se interesară părinţii.
- Ne-am descurcat de minune! povesti Ileana.
- Dar petrecerea? 
- Ca la carte, dădu explicaţii Traian.
Şi toate pe care le-au petrecut, le povesti Diana cu lux de

amănunte.

⃰

Şi mai trecură ani şi ani de la această întâmplare şi copiii
crescură, se făcură măricei, fiecare dovedind înclinare pentru o
anume meserie. La fel ca ei, şi Horia, feciorul lui Damian. Pe
timpul când fuse elev de liceu, nu manifesta preocupare pentru
vreun fel de meserie şi asta spre disperarea tatălui care-i aruncă
ocara în obraz: „Brânză bună, în burduf de câine!” Mă, îi mai
zise o dată, furios cum nu se mai arătase, o să fii un trântor cu
diplomă de bacalaureat!

Şi astea toate, în pofida efortului depus împotriva bărbatului
de a-l convinge că este prematur să-l judece atât de aspru pe
fecior, devreme ce mai are timp să-şi manifeste înclinaţie pentru
vreo meserie. Dar nu numai asta îl supăra pe Damian că nu-şi
dovedise băiatul dragoste pentru vreun fel de activitate, ci faptul
că nu se prăpădea cu firea nici la învăţătură.

- Dar mai lasă-l în pace că i-ai făcut capul pătrat! Îl certa
consoarta. Repetent n-a rămas, nici măcar corigent, se situează
la nivel de mediu. Tu chiar ai excelat în toate cât ai fost elev?

- N-am excelat la toate obiectele pentru că nu toate mi-au
fost dragi! Am avut o singură ţintă: să profesez meseria de
inginer; inginer mecanic şi asta am realizat. Îmi era dragă
salopeta de lucru; îmi erau dragi piesele mecanice; inspiram cu
nesaţ mirosul de vaselină şi cel de motorină. Restul obiectelor,
muzica, psihologia, toate celelalte, le-am considerat
„dexterităţi”. Ştiam că am nevoie de fizică şi matematică, ori pe
acestea le mâncam; le mâncam pe pâine!
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Sonia începu să râdă grozav de distrată! Îl întrebă:
- Dar la capitolul „cultură generală” cum te descurci, dragă?

Ei?
Damian începu să râdă şi-o lămuri:
- Ştiu cânta o mulţime de cântece dar nu le cânt pe note. Le

cânt lăutăreşte. La educaţia fizică m-am descurcat bine că-mi
plăcea. Jucam fotbal iar dragostea pentru balonul rotund nu 
m-a părăsit nici acum. Merg la toate meciurile de fotbal. 

- Bine, până aici am înţeles. Ce mai ai să-i reproşezi?
- Aş avea multe dar mă lovesc de încăpăţânarea ta! Măcar să

citească l-ai văzut cu vreo carte în mână? Numeşte-mi una.
- A citit toate cărţile recomandate de profesorul său de

română…
- Ha! Eşti sigură? Le-a citit sau le-a răsfoit?
- Le-a citit, dragă, am verificat eu, plus altele din biblioteca

noastră…
- Aha! Doxuri? Sunt la modă dar interzise elevilor ca şi altele

dar pe care i le aflu pe noptieră. Numai hoţi, pungaşi,
criminali…

- Ca de exemplu?
- Ha! Al Capone, Tomy Cimini, Santo Perone, Joe Scarface

şi lista continuă…
Uimită de cunoştinţele sale, Sonia îl întrebă:
- Dar tu cum de-i ştii?
- Îi ştiu, sigur că-i ştiu. I-am citit, cărţile sunt prin biblioteca

noastră iar dumnealui le-a găsit printre celelalte. Dar eu simt
cum se tot consumă timpul în discuţii sterile, aşa că, mai bine,
plec!

- Unde te duci, dragă?
- Mă întâlnesc cu prietenii la „Cireşica”. Este ziua lui

Sofocle, face cinste.
- Cine, mă, grăsanul? Parcă pe el l-aţi botezat aşa.
- Da, iubito, chiar el. N-o să întârzii, te asigur.
Vorbă să fie. N-ar fi pentru prima oară când Damian dă astfel

de asigurări dar de fiecare dată ajunge acasă tot către miezul
nopţii, fredonând o melodie haiducească, pe cap cu şapca,
aruncată cu furca, cozorocul pe-o ureche.

„Ce-ai făcut, iubitule? Îl întreba ea. Ziceai că vii acasă
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devreme?” „Am vrut eu da’, n-a fost posibil, mai mult, am uitat
acasă şi ceasul. După ce să mă orientez, dragă?”

O săruta dulce pe nevastă apoi îşi schimba îmbrăcămintea cu
pijamaua pe care o afla de fiecare dată aşezată frumos pe pernă.
A doua zi, după o analiză mai amănunţită, ajungea la concluzia
că feciorul său drag este înzestrat de Maica Domnului cu cele
mai lăudabile calităţi la care se mai adaugă şi alte nenumărate
însuşiri.

Şi mai trecută încă mulţi ani de la această întâmplare, iar
Horia petrecu – spre marea lui laudă – examenul de bacalaureat
şi cel de admitere la Institutul Politehnic – Facultatea de
Construcţii civile şi industriale.

- Fecior, îi zise Damian, nu m-am îndoit o clipă că n-o să
reuşeşti. Acum, pentru bucuria ce ne-o făcuşi, tu şi mama,
sunteţi invitaţii mei pentru o sfântă de petrecere la un local. Sper
să nu trăiesc dezamăgirea unui refuz.

- Nicidecum, dragă tată, şi nici nu cred că cineva te-ar judeca
greşit dacă faci gestul acesta tot mai des. Având în vedere că în
Bucureşti nu sunt prea multe localuri, le-am putea vizita pe rând,
să luăm notă de serviciile lor. 

- Am luat notă, fecior şi întocmai ca tine gândesc şi eu, mai
mult, o să mă străduiesc ca relaxarea să se facă de fiecare dată
la un local cu ring de dans şi… de ce nu… şi-o dizeuză. Sunt
atât de fericit cum n-am mai fost de multă vreme.

- Ştiu, tată, te înţeleg. A fost o vreme când ai trăit momente
de dezamăgire considerându-mă incapabil de hotărâri demne
pentru o familie ca a noastră.

- Eeeei şi tu! Tot timpul am fost convins că am crescut la uşa
casei mele un băiat deştept!

Cuprins de o mare bucurie, se apucă degrabă să compună
scrisori pentru toţi prietenii pentru a le transmite marea veste.
Apoi încruntat:

- Ce faceţi, măi, nu vă pregătiţi? Trag nădejde că nu v-aţi
răzgândit.

- Ce-ai zis, dragă? Să ne răzgândim? Nu, dragă, te asigurăm
că nu trăieşti vreodată o asemenea dezamăgire!

Cum localul nu era aglomerat cine ştie ce la aceea oră, un
picolo i-a luat în primire încă de la intrare urându-le – cu adânci
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temenele, „bine aţi venit în localul nostru!”
- Dragă, nici nu te-am întrebat: Ce local este acesta?
- Dar nu te-ai uitat pe firmă? „Mureşul”, dragă, aşa se

numeşte localul. Serviciile sunt de laudă, te vei convinge. Eu 
i-am mai trecut pragul în mai multe rânduri.

- Te cred, nu insista să mă convingi! Mai de grabă spune-ne
căror localuri nu le-ai trecut pragul că – sunt sigură – le numeri
uşor pentru că sunt puţine.

- Eu, dragă nevastă, nu am în vedere bojdeucile şi speluncile
din oraş unde ospătarii servesc clienţii încălţaţi cu opinci
confecţionate din piele de porc sau ghete pline de noroi.

- Au! Nu povesti, îmi închipui cum arată un asemenea local.
Discuţia le-a fost întreruptă de ospătar, un bărbat tânăr,

fercheş, cu guler scrobit şi papion. 
- Doamnă, domnilor, bine aţi venit în localul nostru! Care vă

sunt dorinţele?
- Domnule, îi dădu răspuns Damian, astăzi ne-a fost dat să

petrecem o bucurie fără margini. Feciorul nostru scump şi dragă
– arătă cu degetul către Horia, a reuşit la examenul de admitere
la facultate, aşa că se cade ca evenimentului să-i acordăm atenţia
cuvenită.

- Păi dacă aşa stau lucrurile, vă aduc îndată catalogul cu
meniuri. 

Atent la discuţie, picolo le puse în faţă lista.
- Pân-o consultăm, o tărie, domnule, dar una de-a noastră,

românească!
Ospătarul le reamintit pe toate:
- Rachiu de prună, turţ, pălincă, roua cerului… avem şi votca

dar aţi cerut din cele româneşti.
- Adevărat, două mici din prună.
- Îndată, doamnă, domnilor!
Nedumerită, după plecarea ospătarului, Sonia îl întrebă pe

bărbat:
- Pentru cine ai mai comandat al doilea rând?
- Ce întrebare mai este şi aceasta? Pentru tine, dragă…
- Măi, faci glume cu mine? De când mă ştii tu băutoare

înrăită?!
- Ei, de când! Frumos mi-ar fi stat mie să beau singur iar voi
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să faceţi ochii mari, privindu-mă? Şi-apoi, dragă, astăzi fiind o
zi deosebită pentru noi, se cuvine să faci un efort.

- Nici nu mă gândesc şi nu insista. Un pahar cu vin roşu, da,
îl consum cu plăcere. Uraţi-vă noroc voi doi, că sunteţi bărbaţi.

- Comanda, domnilor, ceru ospătarul punându-le pe masă
tăria. Altceva?

- O porţie de friptură de pui cu garnitură şi alte două porţii
de cârnaţi cu cartofi prăjiţi.

- Şi două porţii de salată, completă comanda, Horia.
- Iar ca vin, Tămâioasă de Bohotin, întregi comanda Damian.
Peste puţin timp, localul deveni neîncăpător, ospătarii alergau

printre mese să satisfacă cererile, gălăgia crescu în intensitate. 
- La ce oră îşi începe orchestra programul? Se interesă un

bărbat de la o masă vecină!
Peste fix o jumătate de oră, domnule, îl lămuri ospătarul.
- Dragul meu, i se adresă tatăl feciorului său, până la

deschiderea cursurilor mai este vreme de petrecut. Spune-mi,
nu doreşti să-ţi petreci timpul într-o excursie împreună cu
prietenii? Eu am discutat cu mama şi de aceeaşi părere este şi
ea.

Horia ascultă cu încântare, surâse, şi le spuse părinţilor:
- O parte dintre colegii victorioşi la examen, în aşteptarea

aflării listelor, am hotărât să facem puţină drumeţie, peste două
săptămâni. Am fost de cu toţi zece persoane care am hotărât,
băieţi şi fete. Săptămâna viitoare, în ziua de joi, ne adunăm aici,
la Bucureşti, să stabilim traseul şi detaliile.

- Cam ce traseu v-ar surâde, aţi discutat aşa, cât de cât?
- În mare, da. Unii dintre colegi au propus Munţii Făgăraş,

alţii complexul din Munţii Orăştiei, cu pauză de o noapte la
Cetatea Sarmisegetuza. Mă rog, au mai fost şi alte păreri, dar
hotărârea definitivă o vom lua joia viitoare.

- Noi, părinţii, ne bucurăm de hotărârea luată şi sperăm ca
răgazul acesta să vă fortifice, să vă înzecească puterile.

Tocmai terminaseră de consumat bucatele, Ileana s-a ţinut
de cuvânt şi a sorbit din pahar vinul de Busuioacă, chiar la timp,
pentru că orchestra şi-a început numărul. Unele după altele,
perechile ocupară ringul, într-un tangou liniştit, după un cântec
melodios, pe care doamnele îl savurau cu ochii închişi în braţele
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partenerilor.
Horia luase în vizor un boboc de fată ce-şi legăna trupul în

ritm de dans, sub oblăduirea părinţilor săi.
- Doamnă, domnule, îmi îngăduiţi s-o invit la dans pe fiica

dumneavoastră?
Tatăl în privi câteva clipe pentru a-l evalua, cererea i se păru

cât se poate de civilizată. Privi mai întâi la soţie şi, având
acordul acesteia, i se adresă fiicei.

- Ortansa, domnul te-a invitat la dans iar noi, părinţii îţi dăm
acordul!

Şi acesta a fost începutul.
- Am înţeles că te numeşti Ortansa. Potrivit nume pentru o

fată atât de frumoasă!
- Mulţumesc pentru compliment, domnule, dar consider că

nu numele este cel ce zugrăveşte adevărata înfăţişare a unei
femei. Când priveşti fotografia unei fete, o admiri fără să-i
cunoşti numele.

- Adevărat, dar uneori, un nume nepotrivit urâţeşte făptura
dar noi ne-am avântat într-o discuţie fără rost. Eu mă numesc
Horia şi n-am reuşit să aflu cărui fapt am fost trecut în acte aşa.
Mama mi-a spus că ar fi fost un capriciu de-al tatălui, dar asta
chiar nu are vreo importanţă. Şi pentru că am reuşit, iată, să ne
cunoaştem, repet, mă numesc Horia Urlici. Am susţinut
examenul de admitere la facultate şi am reuşit aşa că mă pot
numi „student cu legitimaţie”.

- Da? Păru surprinsă Ortansa, apoi veselă, îşi completă
imagina: - Şi eu am dat examen la facultate şi am reuşit, aşa că
studentă mă numesc şi eu „studentă cu legitimaţie”. Ca şi… pot
să-ţi zic…

- Am priceput, chiar îţi cer să ne tutuim. Ce rost ar avea atâtea
formalităţi de vreme ce suntem de aceeaşi vârstă?

- De acord. Mereu am fost o libertină în comportament şi
limbaj.

Orchestra şi-a dovedit talentul şi a trecut pe vals. Prinse în
vârtej, perechile zburau, nici că atingeau pământul. Atât părinţii
cât şi cei mai în vârstă, fie fredonau cântecul dimpreună cu
orchestra, fie îşi legănau trupul şi braţele în ritmul valsului.

- Eşti o adevărată maestră a dansului, o elogie Horia. Posezi
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toate însuşirile unei balerine!
Ortansa începu să râdă şi-i zise:
- Nu eşti prea departe de adevăr. În penultima clasă de liceu,

am urmat cursurile şcolii de balet dar între timp am suferit un
accident – minor, ce-i drept, dar mi-a creat probleme. Am
renunţat la balet pregătindu-mă pentru limbile romanice. Am
ales limba franceză şi catalană.

Orchestra şi-a încheiat numărul, un ropot de aplauze umplu
sala. Şi-a făcut apariţia dizeuza. Femeie tânără, trup tras prin
inel, rochie lungă, elegantă, numai zâmbet, salută publicul
printr-o temenea. Când aplauzele încetară, dansul prinse
vigoare, atmosfera se însufleţi dintr-o dată.

De data aceasta, nici Damian şi doamna sa nu rezistară
tentaţiei şi ieşiră în ring, spre marea încântare a feciorului lor.

De partea cealaltă, părinţii Ortansei, jubilau de plăcere
admirând tânăra pereche, încântaţi de partenerul fiicei lor.

Aşa ajunseră să se cunoască şi părinţii şi încântaţi, traseră
mesele una lângă alta iar petrecerea căpătă alte valenţe.

Fericiţi se dovediră părinţii dar nici pe departe cât se simţeau
tinerii aşa că Horia avansă cât de mult în prietenia lor.

- Mi-ar face plăcere dacă accepţi să vizionăm împreună un
spectacol joi seară.

- Despre ce spectacol este vorba? Se dovedi interesată
Ortansa.

- Se joacă piesa „David Coperfield”.
- Am văzut cartea dar nu am reuşit s-o citesc.
- Eu am lecturat-o şi te asigur că este grozavă! Sunt convins

că o să-ţi placă.
- Astfel asigurată, îmi dau acordul, răspunse fata râzând şi

îmbujorată la figură. Dacă-mi spui şi unde se joacă…
- Boema, dragă, ce fac, cumpăr bilete, da?
- Mi-am dat deja acordul, nu voi reveni asupra lui.
Seara petrecută astfel a fost o adevărată desfătare pentru toată

lumea iar spectacolul de joi le-a încântat inimile.
- Duminică după amiază, ţi-ai făcut un program?
- Nu, dădu răspuns Ortansa, nu mi-am făcut un program.
- Atunci este bine, îţi propun eu unul, încărcat – ce-i drept,

dar cât se poate de relaxant.
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Ortansa începu să râdă, îl privi în ochi şi-l întrebă:
- Cât poate fi de relaxant?
- Mult, mult de tot: după amiază un film, o mică plimbare

prin Grădina Cişmigiu, seara, spectacol la circ. Frumos, nu?
- Păi dacă zici tu, pentru ce n-ar fi frumos? Apoi după o

scurtă pauză: - Ce film rulează?
- Multe filme rulează dar eu m-am gândit la „Fanfan la

Tulipe”, film în care, rolurile principale sunt interpretate de doi
mari actori. Gerard Philipe şi Gina Lollobrigida.

- Aah! oftă dintr-o dată Ortansa, actorii mei preferaţi! Bine
te-ai mai gândit, aşa că-mi declar satisfacţia. La ce oră este
programul?

- Ora şase fără un sfert; şase fără un sfert după amiază, nu
dimineaţa, glumi Horia. Ne întâlnim la ora cinci la ceasul de la
Universitate.

Aşa se face că relaţia dintre cei doi tineri a devenit tot mai
apropiată iar părinţii de ambele părţi s-au declarat satisfăcuţi. În
toată această perioadă cât au urmat cursurile universitare,
niciunul dintre ei nu a avut altă relaţie care să le creeze stări de
insatisfacţie. Era ceva obişnuit ca de multe ori, duminica şi-n
zile de sărbătoare să se întâlnească – fie la locuinţa lui Horia,
fie la cea a Ortansei, unde se delectau cu prăjituri şi cafele.

În ultimul an de studiu, necazul le căzu pe cap ca un adevărat
blestem.

Părinţii Ortansei legară prietenie cu un avocat, după ce-l
avusese angajat într-un proces. Devenise obişnuinţă ca la unele
evenimente, petrecerile să le organizeze împreună, astfel că
aceştia o cunoscură pe fată. Şi nici una, nici alta, o găsiră
potrivită pentru a-i fi nevastă feciorului lor. Acesta era de
meserie inginer, absolvise facultatea cu doi ani înaintea fetei,
ieşise inginer zootehnist, lucra la un complex de creşterea
taurinelor, undeva în alt judeţ. Se numea Marius. Părinţii săi o
cunoşteau destul de bine pe fată datorită relaţiilor cu familia
acesteia dar avocatul – ca o deformarea a meseriei sale -,
obişnuit să câştige toate procesele, socoti că nu are nevoie de
cine ştie ce strategie pentru a distruge relaţia fetei cu prietenul
său.

Tocmi doi derbedei să-i caute „nod în papură” – după cum
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adesea se foloseşte expresia, şi să creeze un conflict. Nu le fu
greu acestora, aşa că într-o seară, îi aţinură calea lui Horia şi-i
administrară o sfântă de bătaie încât a fost nevoie de internare.

Întâmplător sau organizat, avocatul se întâlni cu tatăl
Ortansei.

- Fericită întâmplare, domnul meu, iată prilej minunat să
facem praf „una mică”, înainte de masă!

Celălalt căzu de acord, şi unde s-ar găsi localul cel mai
potrivit decât „Carul cu bere”, care le era mai aproape. Pentru
început, discutară probleme de serviciu, mai apoi evenimente
din oraş.

- Ceva noutăţi? Întrebă tatăl Ortansei.
- Destule, domnul meu, chiar prea multe!
- Ca de exemplu?
- Păi, să-ţi povestesc. Nişte derbedei s-au încăierat la beţie,

s-au tăiat în cuţite, s-a lăsat cu rupturi de oase, abia a reuşit
lumea să-i despartă. Unul dintre ei – se vorbeşte că ar fi student,
a încasat-o rău de tot, aşa că Poliţia, sosită la faţa locului, s-a
văzut obligată să-l ducă cu duba, nu la arest, ci direct la spital.

- I-auzi, dom’le! Se minună celălalt, apoi curios: - Dar,
barem, au aflat poliţiştii pentru ce s-au încăierat?

- Cum să nu, au aflat foarte repede. S-au sfâşiat din cauza
unei femei care se afla în strânse relaţii cu unul dintre derbedeii
aceia, numai că şi studentul se afla în tandreţuri cu ea.

- I-auzi, dom’le, băiat cu pretenţii să se coboare într-atât!
Mare păcat, zău aşa. Apoi tot mai interesat: - Dar mata, cum de-
ai aflat?

- Hă! Făcu celălalt, păi eu nu din rândul ăstora îmi câştig
pâinea? Informaţia am primit-o de la un poliţist care, cică, a
participat la anchetă.

Ortansa a aflat chiar a doua zi ce i s-a întâmplat prietenului.
N-a avut altceva mai bun de făcut decât să bocească. Era şi tristă
dar, mai cu seamă furioasă, simţindu-se trădată. Nici părinţii ei
nu arătau altfel.

Şi din ziua aceea s-a întrerupt orice legătură dintre cele două
familii. 

Până la începerea cursurilor, Ortansa n-a mai ieşti din casă.
De furie şi de ruşine. Nu putea înţelege cum de i s-a întâmplat
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chiar ei ocara aceasta. Ziua toată şedea închisă în camera ei,
citind. A dat gata un morman întreg de cărţi. Aştepta cu
înfrigurare începerea cursurilor să se elibereze de încătuşarea
aceasta care o sufoca.

Între timp, Horia a fost externat şi prima lui grijă a fost să ia
legătura cu prietena sa şi despre care părinţii săi i-au adus la
cunoştinţă că nici nu vrea să mai audă de el. Ce putea face?
Nimic altceva decât să-şi mestece amărăciunea. Se străduia din
răsputeri s-o uite, s-o şteargă din minte, zicându-şi că nu se
sfârşeşte lumea cu această tragedie. Nici de o altă prietenie nu
era amator.

De partea cealaltă, Ortansa – ca şi el -, se străduia din
răsputeri să-l uite dar, uneori, îşi mai amintea de momentele
plăcute când, ţinându-se de mână, se amuzau, plimbându-se pe
aleile din Cişmigiu. Îşi strângea atunci degetele pumn şi privind
seninul Cerului, scrâşnea dinţii, ameninţând. Oare ce s-a
întâmplat, cum a fost posibil? Nu-şi putea explica.

Aproape că-l uitase, preocupată de învăţătură.
Într-una din zile, împreună cu o colegă, dădu raita prin

librării în căutare de noutăţi. Tocmai intraseră în librăria
„Eminescu” şi citeau titlurile cărţilor expuse pe stand. Acelaşi
lucru îl făcu şi Horia care urcase scările de a subsol. Când
privirile lor s-au întâlnit, ea s-a schimbat la faţă şi i-a întors
spatele. I-a pus el o mână pe umăr dar ea a sărit într-o parte de
parcă o atinsese o reptilă şi, vânătă la faţă, îi strigă în obraz:

- Lasă-mă nu mă atinge!
- Ortansa, vreau sa-ţi povestesc cum s-au petrecut faptele; nu

mă fac vinovat cu nimic; credinţa mea este că derbedeii aceia
au greşit adresa.

- Cum adică? Nu înţeleg…
- M-au confundat cu altul, asta cred eu.
- Crezi ce vrei şi te rog să uiţi că m-ai cunoscut! Oricum,

justificarea ta mi se pare cât se poate de subţire. Şi-acum că ne-
am spus tot ce aveam pe suflet, te rog să uiţi că m-ai cunoscut!
Te du, băiete, la mândra aia, posibil că te aşteaptă.

- Mândra aia ai zis? Oare ce s-a cuibărit în mintea ta? Poţi să
mă lămureşti?

Totul fuse în zadar. Ortansa îl săgetă din priviri, furioasă cum
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nu mai fusese vreodată şi nu lipsi prea mult să-i alinte obrajii cu
două palme: una pe faţă, a doua pe dos. Îl lăsă locului
înmărmurit, făcu o piruetă şi dispăru. Căzut pe gânduri, Horia
îşi zise că la mijloc se află o neînţelegere pentru care a şi încasat
bătaia dar îi fu peste putinţă să-şi dea seama de unde pornea
totul. Supărat, chinuit de astfel de gânduri, ieşi în stradă.
Dezorientat, chinuit de bănuieli, socoti că singurul remediu
pentru a-şi recăpăta liniştea, ar fi un pahar de băutură. Trecu
pragul primului local întâlnit şi-şi vărsă focul – nu pe un pahar
ci pe mai multe astfel că uită – adevărat -, de conflict dar şi de
adresa locuinţei sale, aşa că nimeri într-un părculeţ unde se aflau
câteva bănci. Se aşeză pe una dintre ele şi nu după mult timp,
adormi buştean. S-a trezit târziu, aproape de ora înserării şi
buimac, nu-şi putu explica unde se află şi nici cum a ajuns acolo.
Avea capul greu şi-l durea cumplit de parcă fusese lovit cu
barosul. A reuşit să-şi amintească frânturi din ce i se întâmplase,
apoi reuşi să ajungă acasă.

Când l-au văzut, părinţii au intrat în panică, mama, mai ales,
şi l-au bombardat cu tot felul de întrebări.

- Ortansa, cu ea m-am întâlnit, am avut o discuţie. Era atât
de furioasă încât nu m-a lăsat să-i explic ce şi cum, mi-a adresat
vorbe grele apoi mi-a întors spatele.

Cu figura neguroasă şi cu mâinile încrucişate pe piept, l-a
ascultat mama în timp ce tatăl, roşu la obraz din cauza furiei ce-
l cuprinsese, aproape răcni:

- Om de nimic te dovedişi! Te-ai lăsat călcat în picioare de o
femeie – o puştoaică necoaptă la minte, dar convinsă că deţine
adevărul absolut! Comportă-te ca un adevărat bărbat şi nu te
pierde cu firea în faţa unei femei care nu te merită!

Lămurit despre ce-a fost vorba, părăsi sufrageria – unde
avusese loc discuţia şi trecu în dormitor, făcându-şi de lucru cu
un ziar pe care-l răsfoi fără interes.

Nici Ortansei întâlnirea nu i-a picat prea bine. Lungită pe pat,
se apucă de lecturat o carte, „Roşu şi negru” de Stendhal, dar o
abandonă furioasă când îşi dădu seama că nu reţine nimic din
ce citeşte. Gândi retrospectiv la toate câte s-au petrecut şi nu de
puţine ori şi-a reproşat că – furioasă fiind -, n-a avut
înţelepciunea să-l asculte pe prieten în destăinuirile sale, poate
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că, în cele din urmă, se convingea că nu este atât de vinovat cum
pare, la prima vedere. Oricum îşi zise, vinovat sau nu, ce-a
căutat în scandalul acela. Mai târziu avea să se convingă despre
ce-a fost vorba.

Marius – inginerul zootehnist, încet, pe nesimţite, îşi află un
locşor în inima Ortansei, ca prieten, nimic mai mult. Avocatul,
tatăl inginerului, socoti că şi de data aceasta, prin sforăriile sale,
avu câştig de cauză. Problema, însă, era alta. Feciorul îndrăgostit
voia să se însoare cu acte-n regulă ori facultatea se constituia o
piedică serioasă.

- Măi băiete, îl sfătui tatăl pe fecior, fata trebuie să-şi
continue studiile, dar tu trebuie să conduci barca asta cu mare
înţelepciune.

- Adică ce-ar trebui să fac? Întrebă feciorul. 
- Te-nvăţ eu, nu te panica. Pe fată nu trebuie s-o pierzi pentru

că odată cu ea se duce de râpă şi averea; zestrea, măi, l-ai auzit
pe taică-su ce zestre îi pune în braţe la care, pe deasupra, îi
rămâne ei şi casa pentru că alt copil nu are! Tu, porţi prietenie
cu ea pe timpul primului ei an de studiu. După aceea – mă băiete
-, vă logodiţi, poate locuiţi chiar împreună. Ajunsă în anul al
treilea, vă căsătoriţi cu acte-n regulă şi… gata! Asta să-ţi fie
ţinta!

Şi planul avocatului chiar începuse să prindă contur, prietenia
dintre tineri se dovedi – pe zi ce trece -, tot mai înfocată.

În acest timp Horia mai avu câteva tentative de a repara ceea
ce se stricase aşa de tare fără ca vreunul dintre ei să se facă
vinovat dar, de fiecare dată, uşa se dovedi ferecată. În cele din
urmă s-a împăcat cu soarta.

Şi aşa s-a scurs primul ana fără ca ei să se mai întâlnească
vreodată.

În timpul vacanţei celei mari, Horia fuse invitat la petrecerea
organizată la unul dintre colegii săi. Îşi sărbătorea tânărul ziua
lui de naştere. Simţi Horia cum îi tresare inima zărind-o pe
Ortansa printre invitaţi. Nu s-a pierdut cu firea, nici n-a făcut
vreo criză că nu venise el acolo să-i strice petrecerea colegului
său. Au ascultat muzică, au cântat, s-au simţit în largul lor. În
pauză, ieşi el afară să soarbă aer curat, aşa că se aşeză pe o
băncuţă din faţa casei. Sub acelaşi pretext apăru şi Ortansa. Veni
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către el. îi zâmbi cu un aer şifonat şi-i ceru:
- Pot să mă aşez lângă tine?
Peste fire de mirat, uluit chiar, îi răspunse:
- Bineînţeles că poţi, doar nu este băncuţa mea!
Îi făcu loc retrăgându-se mai într-o parte, apoi o privi

îndelung cu admiraţie şi lăcomie. Îi zâmbi iar obrajii i
îmbujorară dintr-o dată. N-a scos o vorbă, aştepta ca ea să zică
ceva. Şi chiar zise punând o întrebare:

- Mai eşti supărat pe mine?
În aşteptarea răspunsului privea ţintă la ochii lui.
- Te asigur că n-am fost supărat nici măcar o clipă; trist, da,

supărat… niciodată.
Ortansa îşi mută privirea de la ochii lui către albastrul

cerului, oftă şi rosti câteva vorbe – mai mult şoptite, parcă doar
pentru urechile sale.

- Am fost indusă în eroare fără ca eu să am habar.
- În ce fel? O întrebă, curios peste fire.
- Totul a fost o înscenare mârşavă.
N-a mai întrebat-o nimic; s-a mulţumit s-o privească în

aşteptarea unei lămuriri. Văzându-l cum tace – parcă indiferent
la destăinuirile ei, îşi îndreptă iarăşi privirea către faţa lui şi-l
întrebă:

- N-ai dori să ştii cum s-au petrecut faptele?
- La ce bun? O întrebă. Am fost învinuit, rănit o dată, pentru

ce să mai fiu lovit şi a doua oară? Totul ar fi în zadar pentru că
vorbele mele nu modifică în niciun fel situaţia.

- Poate-ar trebuie să cunoşti adevărul…
- La ce bun? Să redeschid o rană care de-abia s-a cicatrizat?
- Faci cum crezi dar nu voi renunţa în a-ţi spune adevărul.

Dacă nu doreşti să ţi-l spun prin viu grai, ei bine, îţi trimit o
scrisoare.

- Aşa să faci, o sfătui, apoi zâmbi: - Să mergem, prietenii se
pot întreba ce-i cu absenţa noastră.

Chiar aşa, petrecăreţii strigară în cor:
- Pe unde-aţi călătorit, fraţilor, de-aţi lipsit atâta amar de

vreme?!
Şi multe glume fură rostite după aceea. Petrecerea s-a spart

târziu, în noapte, rând pe rând tinerii îşi luară rămas bun.
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Ortansa i se adresă lui Horia:
- Te super dacă te rog să mă conduci acasă?
- Nu, n-o să mă supăr, te-ntreb, doar: eşti neînsoţită?
- După cum vezi, îi răspunse râzând.
Ar fi vrut s-o întrebe dacă nu-l paşte pericolul să încaseze

iarăşi o bătaie straşnică ce s-ar lăsa cu o nouă internare la spital,
dar se lăsă păgubaş socotind că n-ar fi demn din partea lui să
pună o astfel de întrebare. O asigură:

- Îmi face mare plăcere să te conduc. Sper că nu ţi-ai
schimbat adresa.

Nu i-a răspuns în niciun fel. A scăpat râs, doar, apoi l-a prins
de braţ. Abia mai târziu s-a hotărât să vorbească.

- Pentru toate câte s-au petrecut mă fac vinovată. Vinovată
că m-am lăsat amăgită, am cedat primului impuls. M-am dovedit
slabă. M-aştept să nu-mi ierţi gestul şi ai fi îndreptăţit să
procedezi astfel. Acum – în cunoştinţă, regret cele petrecute dar
asta nu vindecă rănile. Singurul lucru care-l mai doresc este să
ştii, chiar din gura mea, că ai făcut dovada unui caracter generos.

Mirat peste fire, se opri în loc, o privi ca pe o curiozitate –
minute în şir şi curios, o întrebă:

- Despre ce caracter generos poate fi vorba? Trag nădejde că
nu vor urma iarăşi cuvinte de… ocară, precum data trecută sau
– cine ştie, poate chiar mai aspre…

- Nu, Horia, am avut în vedere cu totul altceva. La jignirile
ce ţi le-am adresat, ai fi fost în drept să te comporţi aşa fel ca şi
când nu m-ai fi cunoscut vreodată. Faptul că ai acceptat să mă
conduci acasă, mai mult, să stau agăţată de braţul tău…

Horia zâmbi uşor satisfăcut de vorbele ei, ridică sprâncenele
în gest de uimire, îi zise:

- Ştii ce mi se pare bizar la tine? Faptul că amesteci
sentimentele cu prea mare uşurinţă. Până ieri apăream în ochii
tăi ca un proscris, astăzi, iată-mă înzestrat cu un caracter
generos. Cum să-mi explic metamorfoza aceasta?

Ortansa chicoti de plăcere şi-l strânse şi mai tare de braţ.
Vorbi:

- Explicaţia este cât se poate de uşor de dat.
- Adică?!
- Ieri mă aflam într-o confuzie totală, astăzi m-am luminat la

Tudor RĂDAN202



minte. M-am convins că eşti total nevinovat iar adevărul acesta
mi l-a spus tatăl meu.

- Ortansa, m-ai vârât cu totul în ceaţă. Vorbeşti despre ceva
de care eu habar nu am. Mă dovedesc pretenţios dacă-ţi cer să
mă lămureşti?

- Nu, eşti îndreptăţit să cunoşti adevărul. Ei, bine, tata legase
prietenie cu un avocat; un şmecher – aş zice. Avocatul acesta
are un fecior, inginer zootehnist. Marius, se numeşte, iar eu l-
am cunoscut. Ei, bine, avocatul zor să mă facă nevasta feciorului
său. Aflând că port prietenie cu tine, a tocmit doi derbedei să-ţi
aplice o corecţie, aruncând zvonul că v-aţi încăierat pentru o
femeie de moravuri uşoare. Şi au răspândit zvonul acestea peste
tot locul.

Uluit cum nu mai fusese vreodată, Horia se întunecă la figură
şi tremurând, avu puterea să întrebe:

- Iar tatăl tău cum de-a aflat tărăşenia asta?
- Simplu, simplu de tot. Adevărul l-a dat pe goarnă chiar

avocatul.
- Cum, adică, de cunoşti amănunte, luminează-mă!
- Într-un grup de prieteni, la un pahar de vin, avocatul s-a

lăudat că în meseria lui n-a pierdut niciodată un proces. Şi
printre altele, a adus în discuţie ultima lui „ispravă”. Aşa a aflat
tata şi s-a grăbit să-mi aducă vestea, numai că tu, necunoscându-
i pe ticăloşii aceia nu-i poţi chema în judecată, iar avocatul n-ar
recunoaşte aşa ceva nici în ruptul capului.

Acum, aflându-te în cunoştinţă de cauză, ai tot dreptul să mă
judeci cum te poartă mintea. Mă simt vinovată şi considerându-
mă trădată, temându-mă de ridicol, am reacţionat în consecinţă. 

Un timp n-a mai scos niciunul o vorbă. Mergeau ţinându-se
de braţ fără ca vreunul să scoată o vorbă. După un timp, liniştea
o sparse Horia punând o întrebare:

- Ce ai tu a-ţi reproşa pentru a te socoti vinovată?
Răspunsul veni îndată:
- Lipsa de încredere; lipsa mea de încredere faţă de tine. Am

acţionat sub imperiul primului impuls, ori asta s-a dovedit,
pentru mine, o mare greşeală. O pot numi greşeala vieţii mele.
Vezi, tu? În viaţă se petrec greşeli şi… greşeli. Unele pot fi
îndreptate, uitate, altele, nu. Acum, cunoscând adevărul, eşti în
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drept să hotărăşti.
Şi din nou s-a aşternut tăcerea, fiecare frământat de propriile

sale gânduri.
Ajunşi în poarta locuinţei, s-au oprit, s-au privit îndelung fără

ca vreunul să scoată o vorbă. Se comportau ca doi tineri care s-
ai întâlnit pentru prima dată. Horia o ţinea strâns de amândouă
mâinile, au rămas aşa, privindu-se, apoi el i-a sărutat amândouă
palmele, delicat, fără grabă, rostind urarea de „noapte bună!”
Nimic altceva. El a plecat pierzându-se în iureşul străzii, ea a
rămas, mai departe, în poartă urmărindu-l cu privirea până ce
nu l-a mai zărit în intersecţie.

⃰

Diana renunţase la orice fărâmă de timp liber, dedicându-se
trup şi suflet studiului. În paralele cu obligaţiile ce le avea ca
studentă, îşi rezerva timp şi pentru studiul Cerului, mânuind cu
pricepere telescopul său. Cu cât afla mai multe, cu atât se
înverşuna mai tare să pătrundă în tainele universului. Nu-i mai
ardea de nimic, uneori uita chiar şi de mâncare. Îngrijorată,
mama o mai observa uneori cuprinsă de ciudă:

- Studiul Cerului a ajuns pentru tine un fel de pacoste!
- Au, mamă, protestă Diana, cum este posibil să te exprimi

astfel? protestă fata.
- Aşa, bine, tu, fata mea, în afară de telescop, mai ai idee şi

de altceva?
- Cum adică, mamă, ai observat la mine scăderi la învăţătură?

Socoteşti, cumva, că-mi neglijez studiul? 
- Nuu, nici vorbă de aşa ceva, îţi faci griji zadarnice! Îţi faci

datoria cu prisosinţă.
- Atunci?!
- Te întreb dacă în afară de studiu şi telescop te mai

interesează şi altceva?
O ascultă Diana cu mare atenţie dar nu pricepu nimic. Fie nu

înţelegea, fie se prefăcea, doar; o întrebă:
- La vârsta mea, în afară de studiu, ce-ar trebui să mai fac?

Te-ntreb pentru că nu-mi dau seama.
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Se socoti Ileana cum să înceapă discuţia, în cele din urmă
formulă o întrebare:

- Dar colegilor tăi, le mai acorzi vreo atenţie?
Nedumerită de aşa întrebare, Diana îşi tot frământă creierii

să priceapă ce voia să afle mama de fapt, aşa că o întrebă.
- Mamă, poţi fi mai explicită? De fapt, ce doreşti să ştii?
Întrebarea fiicei o derută aşa că, pe moment, se instală

liniştea. Întrebă în cele din urmă:
- Dar tu, fata mea, un anturaj mai ai?
- Auzind-o, abia acum i se aprinse un beculeţ şi, voioasă,

zâmbind, chiar, puse o nouă întrebare:
- Anturaj de colegi sau ceva mai intim?
- De colegi te întreb, nu te-ai izolat, cumva, de ei? De băieţi

nici nu mă încumet să te întreb.
Diana n-a mai avut timp de dat răspuns pentru că în cameră

tocmai a pătruns Traian.
- Bună, fetelor, cu ce vă delectaţi?
- Bârfeam, dragă, nimic altceva.
- Oo! Se miră, apoi întrebă: - Şi despre ce bârfeaţi? Ceva

interesant?
Diana privi la ochii mamei, apoi izbucni în râs.
- Haide, măi, despre ce bârfeaţi?
- Ajunsesem la capitolul „anturaj”…
- I-auzi, anturaj! Al cui anturaj, mă rog?
Şi iarăşi Diana privi la ochii mamei şi scăpă râs. Aceasta se

simţi obligată să explice:
- O certam pe Diana că nici după atâta timp nu şi-a făcut un

anturaj de colege…
- De colege sau de colegi? Insistă Traian.
- De colege, dragă, la asta mă gândeam. O să rămână izolată,

şi asta, din cauza pacostei cu nume de telescop!...
- Ai tu convingerea că-şi neglijează studiul din cauza

acestuia?
- Nu, n-am convingerea dar nici nu ştiu ce să cred.
Liniştit, calm cum îi era felul, Traian se apropie de fată, o

mângâie pe frunte, apoi îi zise:
- Avem, draga mea, fată frumoasă, cuminte şi deşteaptă! 

Nu-ţi tot făcea probleme din cauza ei. Le descurcă ea şi singură.
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Apoi către fiică-sa: - Eu, draga mea, ocupat cu treburile mele,
n-am avut vreme să privesc stelele prin telescop, aşa că te rog
pe tine să mă iniţiezi. Cu ce începem? La discuţie este de dorit
să participe şi mama şi Ştefan, numai că nu-l văd prin preajmă.

- E la stadion, are meci de fotbal; competiţie cu cei de la
„Comercial”.

- Ei, bravo, este nevoie şi de aşa ceva. Să-l lăsăm pe Ştefan
pentru altă dată.

- Dar ţie, dragă, foame nu-ţi este?
- De dragul studiului Cerului, nu simt colţii foamei. Să-mi

schimb ţinuta, doar.
A ieşit din cameră, au intrat, în schimb, amândoi bunicii.

Larma s-a înteţit, Traian, Ileana şi Diana prinseră să bată din
palme.

- Hei, voi, ce-i veselia aceasta care ne-a stârnit interesul? 
- Tată, i se adresă Ileana, Diana tocmai şi-a propus să ne

măgulească pe toţi cu ştiinţa ei despre astronomie. Vă rugăm să
participaţi.

- Cu toată plăcerea, dragilor, iată prilej fericit să prăpădim
sticla cu „Campari”.

Cât se mai foiră ei câteva minute, Diana desfăşură o hartă cu
reprezentarea tuturor stelelor – cele mai importante de pe cer.
Când toţi îşi ocupară locurile ea dădu explicaţiile:

- Stelele se pot vedea din două emisfere: Nordică, numită şi
Boreală, a doua, Sudică, numită şi Australă. Ne vom ocupa de
Cerul Boreal pentru că pe cel Astral nu-l vedem din locul în care
ne aflăm. Cu ochiul liber vedem doar un număr cât se poate de
mic, cu telescopul mult mai multe. Stelele acestea numite şi
aştrii, sunt asemănători soarelui nostru, cu deosebirea că unii
sunt de sute sau mii de ori mai mari decât soarele nostru. Stelele
sunt grupate în galaxii, metagalaxii, roiuri de galaxii. Cea mai
apropiată galaxie faţă de noi, pământenii, este cea pe care o
vedem pe cer şi este numită Calea Lactee, Calea Laptelui,
Drumul Robilor. Fiecare denumire îşi are propria sa legendă; şi
ar mai fi şi altele pe care eu nu le cunosc. Numai în Galaxia
noastră – Calea Lactee, se găsesc peste două sute de miliarde de
stele. Noi spunem „Galaxia noastră” pentru că soarele cu
întregul său sistem, se află situat într-una din spiralele sale. În
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centrul Galaxiei se află un loc ce nu poate fi văzut numit „black-
hole”, adică „gaura neagră” şi a cărei putere de atracţie este atât
de mare, încât nici lumina nu scapă. Este, de fapt, un devorator
stelar pentru că înghite orice astru care trece prin preajma sa.

Şi continuă Diana să le tot povestească din cunoştinţele sale,
încât cei de faţă se simţiră cât se poate de mândrii că au în
familie o persoană atât de informată. În ce-o privea pe Diana,
cu cât vorbea, cu atât mai tare se înfierbânta încât nu se mai
putea opri. Când încetă să-şi tragă sufletul şi să-şi umezească
gura cu apă, Traian i se adresă soţiei sale: 

- Şi-acum, dragă nevastă, după expunerea făcută, ce părere
ţi-ai făcut despre ştiinţa fetei noastre?

Cu ochii înecaţi în lacrimi, rosti:
- Cu adevărat fata asta ştie ce face! Iar ce ne-a povestit nouă,

nu este decât o mică parte din ştiinţa ei.
Bunica o cuprinse cu braţele şi-i aşternu pe obraji potop de

sărutări,exemplul ei îl urmară toţi ceilalţi. Mai mult, bunicul îi
făcu fetei o propunere care o lăsă cu gura căscată. Să-i asigure,
adică, posibilitatea ca pe timpul vacanţelor să petreacă o parte
din zile la Observatorul astronomic din Bucureşti până va fi dată
în lucru filiala din Constanţa. Nici că-i fu dat Dianei să trăiască
o bucurie mai mare decât aceasta.

Şi din ziua aceea, studiu ei despre ştiinţa cerului căpătă noi
valenţe, astfel că unora dintre obiectele de studiu de la şcoală,
cu greu le mai făcea faţă. Cu multă vigoare se concentra pe
studiul fizicii şi matematicii. 

Din cauza efortului slăbise; slăbise îngrijorător de mult, spre
spaima părinţilor care nu mai ştiau cu ce fel de bunătăţi s-o mai
îndoape. 

- Mamă, dragă, o tot sfătuia cu voce blajină mama. Pentru o
perioadă de timp, fă-ţi un alt program de studiu. Îţi împărtăşesc
dorinţa dar tare mă îngrijorează starea ta.

- Dar ce-ai dori tu, mamă, să pun în cui cărţile de astronomie?
Mi-au fost trimis un teanc la care se adaugă şi cele cumpărate.
Dacă întrerup studiul, uit şi ce-am acumulat până acum. Nu te
îngrijora, nu-mi purta de grijă, sunt sănătoasă tun. Am slăbit sau
doar ţi se pare? Ştii şi tu că asta este moda zilei, corp de balerină,
maman, iar eu te asigur că asta place şi băieţilor.
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- Băieţilor! Mă abţin cu greu să nu zic ceva la adresa lor.
- Păi să nu zici că-i păcat! Bine-ar fi să nu uiţi că ai fost şi tu

odată tânără cum sunt eu acum.
- Am fost, sigur că am fost, dar lumea arăta altfel.
Auzind-o, Diana începu să râdă şi pentru a fi mai caustică,

întrebă:
- Cum arăta lumea mai altfel? Erau, cumva, mai graşi?
- Of, Doamne, mă abţin să-ţi spun cum arăta lumea la vremea

copilăriei mele. Ţi-aş povesti ceva dar mă tem de ridicol.
- Ce-ai spus? Întrebă Diana cu o mare doză de interes. Haide,

maman, te rog să povesteşti. Vreau să râd dar nu am un motiv.
Fără să ştie de ce, făcu ochii mari, căscă gura, iar faţa i se

lumină dintr-o dată. Simţea nevoia s-o sâcâie pe mamă. Aceasta
nu se putu abţine şi începu să râdă.

- Simpatică mai eşti! Este suficient să mă priveşti în ochi şi
gata pofta de râs. La urma urmei, ai avea şi de ce. Vezi, tu?
Generaţiile din trecut nu aveau informaţiile pe care le aveţi voi,
astfel că oamenii se aflau sub influenţele poveştilor celor bătrâni,
poveşti care, de cele mai multe ori aveau darul să-i îngrozească,
anumite semne fiind socotite prevestitoare de nenorociri. Mă uit
la tine cu cât interes priveşti cerul înstelat, scormonind adânc în
imensitatea lui pentru aţi face o părere despre ce este acolo. Ne-
ai povestit că în Calea Lactee se află grupate peste două sute de
miliarde de stele. Ce ştiu oamenii de ştiinţă este că fiecare stea
este un soare de-al nostru, mai mare, mult mai mare decât al
nostru, dar atât de departe încât distanţa ni se pare colosală, nici
măcar nu ne-o putem imagina. Ne-ai povestit într-o seară că cea
mai apropiată stea faţă de pământ este… Alfa Centauri… dacă
am reţinut eu bine.

- Da, ai reţinut bine, Proxima Centauri; se mai numeşte şi
aşa.

- Cât de departe se află faţă de planeta noastră?
- La distanţa de 4, 3 ani lumină, maman.
- Şi dacă socotim câte secunde sunt în 4, 3 ani şi le înmulţim

cu trei sute de mii de kilometrii cât parcurge lumina într-o
secundă, obţinem o cifră pe care nu o putem citi. Ei, bine, dar
până la Lună, care ar fi distanţa?

- Trei sute optzeci şi patru de mii de kilometrii. 
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- Aşa ne-ai spus şi în seara aceea. Şi-acum, să revenim la
aceste două situaţii: din vechime, oamenii au numit Calea
Lactee, „Drumul robilor”. Spuneau ei că doi tineri – băiat şi-o
fată, au fost robi la tătari. Tatăl Ceresc s-a milostivit de ei, i-a
ajutat să scape din robia tătarilor şi le-a arătat printr-un drum de
stele încotro să meargă, altfel s-ar fi rătăcit. În ce priveşte Luna,
povestea este şi mai cumplită; unii oameni, cei ce au săvârşit în
viaţă fapte rele, după moarte s-au transformat în vârcolaci, adică
un fel de duhuri înspăimântătoare. Poate fiinţe fabuloase precum
zeii din Olimp, din vremea grecilor. Lăsaţi flămânzi de şeful cel
mare, înnebuniţi de foame, atacă adesea Luna să-şi domolească
pofta de mâncare. 

Oamenii nu rămân nepăsători la suferinţa Lunii şi-i sau în
ajutor, înarmându-se fiecare cu ce poate: arme de vânătoare,
tobe, goarne, tigăi, tălăngi, şi fac un zgomot atât de mare încât
vârcolacii aleargă care încotro.

Şi-n timp ce Diana râdea să crape auzind asemenea
bazaconii, mama o atenţionă.

- Râzi, tu, că de râs este totul, dar oamenii neinformaţi – mai
cu seamă lumea satelor, credeau că adevărat. Şi cum să nu
creadă de vreme ce preoţii colindau uliţele cu alai după ei,
purtând icoane şi prapuri. Vezi tu, fata mea, nu trebuie să te miri
pentru că asemenea credinţe făceau parte din cultura multor
popoare. Gândeşte-te numai ce-a fost cu vânătoarea de vrăjitoare
din vremea inchiziţiei.

- Mamă, spune-mi degrabă, cine ţi-a povestit toate isprăvile
astea?

- Cine? Un muritor precum suntem şi noi: bunicul din partea
tatălui meu.

- Iar voi, copiii, aţi dat crezare acestor bazaconii?
- Da, fata mea, când eşti copil, crezi orbeşte ce-ţi bagă-n cap

cei mari. Când am mers la şcoală am aflat ce-i cu eclipsele de
Lună, Calea Lactee, stele, şi toate cele de care povesteşti tu. Dar
nu uita că şi despre pământul nostru, Terra, oamenii aveau păreri
atât de caraghioase, încât acum ne stârnesc râsul.

- Da, pământul era plat şi se sprijinea pe spinarea câtorva
elefanţi.

Ar fi dorit să mai discute despre alte întâmplări dar discuţia
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le-a fost întreruptă de mama-mare care-şi făcu apariţia, purtând
în braţe un platou încărcat cu gogoşi calde.

- Buni, sări din locul său Diana, eşti o bijuterie la casa
omului!

- Vă invit să serviţi din bunătăţile pregătite de mine! Apoi
curioasă. – Despre ce tot discutaţi voi, două?

- Lecţiune de astronomie, mamă, dădu răspuns Ileana.
- Ha, felicitări, dragele mele! Să-nţeleg că şi tu, Ileana, eşti

atinsă de sindromul „astronomia”? Urmezi cursuri de iniţiere?
Toate trei prinseră să râdă, apoi Ileana se explică:
- Am reţinut cu interes toate câte ni le-a povestit Diana la

care eu, din prea mare curiozitate, mi-am mai aruncat privirea
prin cărţile sale şi, ce să vezi, am mai aflat câte ceva. O felicit
pentru preocupările sale dar, grija mea cea mare este să nu
înregistreze scăderi la învăţătură. Ar fi pentru noi, părinţii, o
mare dezamăgire.

Diana o privi pe mama sa cu atenţia sporită fără s-o întrerupă
cu un cuvânt. îi plăceau prea mult gogoşile pentru a le neglija.
Îi luă apărarea Buni:

- Dar mai lăsaţi fata-n pace, n-o mai tot cicăliţi la cap cu
sfaturile voastre! Ştie ea să-şi organizeze munca aşa fel să nu-i
rămână restanţe! „- Am dreptate, fata mea?”  Mai zise,
adresându-i-se nepoatei.

- Ai, Buni, sigur că ai, numai că Mami este îngrijorată din
alt punct de vedere.

- Care, anume, fiinţă scumpă? Pot să aflu şi eu?
- Sigur că da, mamă, grija mea cea mare este să nu-şi

epuizeze forţele. Am convingerea că şi-a extins prea mult aria
de activitate încât este posibil să nu mai poată face faţă la toate.
Priveşte şi mata, mamă, a slăbit alarmant de mult.

- N-am slăbit eu mai mult decât trebuie. Dar ce vrei, să mă
fac durdulie în fălci şi-n coapse încât să gâfâi când mă aplec 
să-mi închei pantofii? Ce, Ştefan arată mai… rotunjor?

- Ştefan este băiat, după cât aleargă după afurisita aia de
minge… Nu mai are loc şi de grăsime din cauza muşchilor. Păi
tu faci sport ca el? 

- Ei, asta-i! şi de unde ştiţi că nu fac sport? Joc volei, handbal,
fac şi gimnastică – dacă vrei să ştii.
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- Aşa este, joci şi şah şi remi, efort, nu glumă!
Cât s-au tot ciondănit ele, gogoşile s-au dus ca spulberate de

furtună. Încântată, Buni a ridicat tava de pe masă şi a ieşti
râzând. Diana se bătu cu palmele pe burtă şi oftând de plăcere,
se lungi de-a curmezişul patului, trăgându-şi perina sub cap.

- Pauză, maman, după aşa ospăţ, medicul recomandă pauză
de douăzeci de minute.

- De s-o-ntâmpla s-adormi, la ce oră te trezesc?
Se gândi Diana câteva clipe, apoi o asigură:
- N-o s-adorm, lâncezesc câteva zeci de minute, doar. Astă

seară mă distrez, dragă…
Mirată, Ileana se răsuci în loc şi-o întrebă cu deosebit interes:
- Unde te distrezi, dragă?
- La teatru, maman; teatru „Fantazio”. Danovski şi-a adus

iarăşi trupa acasă, din Bulgaria.
- Pot să te-ntreb cine te însoţeşte? Că doar nu te-oi duce

singură…
- Nu, maman, mă însoţeşte o fostă colegă.
Lămurită, Ileana ieşi pe uşă, mestecându-şi nemulţumirea.

„O colegă o însoţeşte de parcă pe băieţi i-a aruncat furtuna în
Marea Neagră!”

La teatru, lume cum era de fiecare dată când era organizat
un spectacol.  Zeii fură mărinimoşi de data aceasta pentru că
vecin de scaun îi fuse Dianei unul dintre colegii săi, care le
prinse amândurora mâinile pe care le sărută cu delicateţe.
Întocmai procedă şi cu cealaltă.

- Moment fericit, zise el, cred că-ţi stric programul
spectacolului.

- Cum aşa? Se miră râzând Diana. Ce ţi-ai propus?
- Sunt atât de interesat de observaţiile tale în astronomie,

încât n-o să mă pot abţine să nu te chinui cu întrebări. Ce spui
de asta? Mai stăm vecini de scaun sau îmi fac rost de altul?

Râzând, Diana îi făcu recomandarea:
- Să fii preocupat de spectacol, cât priveşte partea cealaltă,

m-aş bucura dacă-mi faci o vizită acasă unde putem discuta în
linişte. Ce spui, îţi surâde propunerea ce-ţi fac?

- Îmi surâde, cum să nu, problema este dacă vizita mea este
agreată şi de familia ta?
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Îl privi Diana aşa fel de parcă îl vedea prima oară. Se încruntă
la figură şi-l luă la rost:

- Vino, dragă, şi-o să te convingi că părinţii mei nu mănâncă
oameni, nici măcar nu poartă pistoale la cingătoare precum cei
din Vestul Sălbatic!

- Gata, m-ai convins, când pot să vin? Ar mai fi un minut
până începe spectacolul, ai timp să-mi spui în ce zi îţi pot fi
musafir şi… ora, dragă!

- Mâine după amiază, ora şase.
N-au mai putut continua discuţia pentru că tocmai bătea

gongul a treia oară.
Şi a fost un spectacol cât se poate de reuşit iar la final,

colegul le-a prins de mână pe amândouă fetele şi au părăsit sala.
- Aristide, i se adresă Diana, sper să nu-mi strici după amiază,

tot aşteptându-te.
- Cum aşa, draga mea, ne jucăm cu vorbele? Grijă, numai,

să legi câinele, altfel…
- Fii fără grijă, dragă, avem câine, ce-i drept, dar mare – cât

să-l porţi în buzunarul de la sacou. Apoi către colegă: - Tare mult
m-aş bucura dacă vii şi tu, Ani.

Aceasta nu promise având deja un program pentru a doua zi.
Şi cum seara se arăta minunată, nu se grăbiră să se despartă.

Timpul şi zarva oraşului le trezi pofta de plimbare. Pe coleg îl
trecură la mijloc şi-l prinseră amândouă de braţe. Mulţime de
oameni ieşise la promenadă. Admirară, mai întâi, forfota din port
de unde se auzeau zgomotele produse de lanţurile macaralelor,
şuieratul locomotivelor şi gălăgia muncitorilor. Se tratară cu suc
şi se pierdură în şuvoiul de plimbăreţi de pe faleză. A ajuns acasă
la ora zece. 

- Cine-i, dragă, băiatul cu care v-aţi plimbat? O întrebă
Ileana, aşa, pentru a închega o discuţie. Surprinsă şi mirată,
Diana se explică apoi întrebă:

- Coleg de-al nostru… dar cine v-a informat, dragele mele?
Femeile începură să râdă, Ileana îl divulgă pe spion:
- Cine altul decât frătâne-tu, Ştefan?
Mirată, aceasta îl privi pe frate care tocmai îşi făcea de lucru,

ronţăind sărăţele.
- Tu ce mustăceşti aşa, măi motane? Pe unde ţi-au lucit ochii
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la ora aceea? Cum de-ai avut curajul să înfrunţi „gărzile
pretoriene” plimbându-te pe străzi cu mâinile în buzunar la acea
oră?

Îşi trecu el şerveţelul peste gură şi-i explică:
- De câte ori să-ţi explic, draga mea dădacă, că eu nu umblu

cu mâinile în buzunar – una că nu-i frumos, al doilea că în
buzunar am bilet de voie până la orele de… pentru zile când am
antrenament la sală. Clar surioară?

- Da, măi, mai clar de aşa, cum nu se poate. Şi eu am avut
bilet de voie pentru zilele când mergeam la Tuzla să observ
cerul, seara, cu telescopul. Acum gata, nici că mai am nevoie de
aşa ceva. Iar în ce-i priveşte pe cei doi colegi, mâine după
amiază îmi vor fi musafiri acasă. Vom dezbate subiecte de
astronomie. Voiesc să le vorbesc despre constelaţii cu
minunatele lor astre, precum Castor şi Polux, Virgo, Centaurus,
Hidra, Leul Mare, Leul Mic, Ursa Mare, Ursa Mică…

Ştefan îşi acoperi urechile cu palmele şi strigă:
- Opreşte-te!, pentru Dumnezeu, opreşte-te! De când cu

telescopul acela s-a dus şi liniştea noastră. Spunem, barem, la
ce oră vor veni să plec de acasă. Mai folositor mi-ar fi să joc
ţurca decât să ascult la prelegerile tale!

- Aiurea, vorbe-n vânt, te ştiu eu. Când o să-mi încep
expunere, te şi văd cu urechea lipită de uşă. Mai bine, decât să
faci pe dezinteresatul, fă-ţi rost de un taburet – că de scaune nu
mai poate fi vorba…

- La ce oră vor veni colegii tăi? Întrebă Buni cu mare interes.
- Ora şase, Buni, aveţi vreme să terminaţi cu treburile. 
- Mă bucur tare mult, draga mea, vorbi Ileana. Cu ce-i tratăm

pe musafiri?
Diana începu să râdă apoi vorbi răspicat, alunecând spre

glumă:
- Apă rece sau călduţă, la alegere, maman.
- Nostimă mai eşti, fată dragă! Îşi dădu cu părerea Buni. 

Las-o p-asta, cu trataţia, o să folosiţi şi telescopul?
- Da, Buni, vor fi interesaţi. Îl instalez pe terasă.
- Mai bine-n sufragerie şi privim prin ocular desenele de pe

pereţi, se băgă în vorbă Ştefan.
- Taci, măi, că te lovesc în tărtăcuţa aia cu o galaxie!
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- Sau cu „Nebuloasa Crabului”…
- Poate fi şi „Norul lui Magelan”…
Şi tare mult s-au mai distrat, mama şi bunica, pe seama

duelului dintre fraţi.

⃰⃰

Horia n-a mai întâlnit-o pe Ortansa multă vreme. Şi asta nu
pentru că a ocolit-o, socotind că n-ar avea ce să-şi mai spună, ci
pentru că, pur şi simplu, n-au mai avut ocazia. În ce-o priveşte
pe Ortansa, şi-a zis – cu amărăciune -, că bărbatul o ocoleşte
deliberat. Regreta despărţirea, modul brutal în care s-a făcut,
mai cu seamă vorbele grele pe care i le-a adresat, învinuindu-l
pentru păcate de care nu se făcuse vinovat. Încercase ca, în mai
multe rânduri să-l scoată din minte dar, ca un făcut, amintirea
lui o chinuia chiar şi-n somn.

Şi tocmai în clipa când era pe cale să-l dea uitării, mama îi
adresă întrebarea pe când amândouă sorbeau în linişte cafeaua.

- Nu te-ntrebai, draga mea, pe Horia l-ai mai întâlnit?
- Nu l-am mai întâlnit şi nici măcar o veste nu mai am de la

el de parcă ar fi intrat în pământ.
Mama sorbi din ceaşcă, o aşeză pe farfurioară şi-şi trecu

şerveţelul peste buze. Vorbi, dându-şi cu părerea. 
- E un semn că nu i-a trecut supărarea. E drept, s-a dovedit

vinovat, dar nici tu nu aveai cum să ştii cum s-a ţesut intriga. Ai
reacţionat după cum ţi-au fost prezentate faptele. Şi ca să vezi,
nici eu n-am mai dat ochi cu maică-sa. Aş fi lămurit-o măcar pe
aceasta.

O ascultă Ortansa cu atenţie, apoi vorbi:
- În zadar, mamă, adevărul îl cunoaşte acum şi el şi părinţii

lui, mi-a confirmat chiar el dar se simte jignit de vorbele mele,
de lipsa mea de încredere. Acum ce mai putem face! Asta este.

Şi mai trecu încă o bucată bună de timp fără ca ei, doi, să se
mai întâlnească. Aceasta până într-o seară când el merse la un
magazin, magazinul „Unirea” să-şi cumpere o cravată. Şi tot
acolo merse şi Ortansa să-şi cumpere câte ceva. Ea urca la etaj
cu scara rulantă, el cobora. S-au privit miraţi apoi el i-a strigat:

- Aşteaptă-mă sus, urc îndată!
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A dat din cap că a înţeles şi l-a aşteptat. S-au întâlnit după
câteva minute. El i-a prins mâna şi i-a sărutat-o. Întreaga lui
figură exprima bucurie. 

- Dar pe unde ai tot umblat de nu te mai vede omul?
Şi ea, la fel de bucuroasă, îi răspunse:
- Prin Bucureşti am umblat dar aceeaşi întrebare ţi-o adresez

şi eu.
- Iar eu îţi dau acelaşi răspuns: Prin Bucureşti am umblat că

pe la ţară nu am treabă.
Au izbucnit în râs, mai apoi ea-l întrebă:
- Mai eşti supărat pe mine?
Horia făcu ochii mari iar pe frunte se profilară încreţituri.

Oftă cu năduf şi-o asigură:
- N-am fost nicio clipă supărat; trist, doar.
Ortansa se încruntă la figură şi-i răspunse cu mult regret:
- În situaţia creată, ce-aş fi putut să fac? Eu nu pot să neg că

n-am fost supărată. Nu numai supărată, furioasă, chiar. Acum
că faptele s-au clarificat, hotărârea îţi aparţine.

Se gândi Horia câteva momente, vorbi:
- Lipsa ta de încredere m-a afectat foarte puternic. N-ai avut

răbdarea sau înţelepciunea să discuţi cu mine. M-ai înfierat din
capul locului. Să presupunem că eram căsătoriţi cu acte-n regulă
iar cineva, dorind să-şi bată joc de noi, venea cu această
înscenare. Mă-ntreb: ce-ai fi făcut? Dădeai divorţ?

La aşa argumente, Ortansa nu avu replică. Se văzu, dintr-o
dată, lipsită de speranţă. Făcu eforturi uriaşe să nu izbucnească
în plâns. Horia intui rapid starea ei, îşi dădu seama de starea în
care a adus-o şi pentru a îndulci atmosfera o strânse de mână şi-
o întrebă:

- Mâine ai un program încărcat?
Neînţelegând ce doreşte el, întrebă la rându-i:
- Are vreo importanţă pentru tine programul meu?
- Are, altfel nu te-aş întreba. Doream să te invit la spectacolul

de la circ. Se discută că au adus din Marea Britanie doi zburători
la trapez de cea mai înaltă performanţă. Ce spui, dispui, oare,
de ceva timp liber?

- Da, te însoţesc, răspunse ea cu însufleţire. La ce oră începe
spectacolul?
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- Ora opt seara. Va fi omor la bilete, trebuie să le procur din
timp. La isprava asta o s-o angajez pe mama. Şi-acum că le
puserăm la punct pe toate, să mergem să-ţi cumperi ce ai nevoie,
apoi ne plimbăm un timp pe bulevard. Ce spui, ai cumva grabă?

Din clipa aceea, Ortansa şi-a recăpătat voioşia dintotdeauna,
convinsă că toate câte se petrecuseră înainte vor fi date uitării
iar prietenia ei cu Horia va continua.

Este de înţeles şi bucuria de care au fost cuprinşi şi părinţii
săi când le-a povestit cu lux de amănunte cum a decurs discuţia.

- Bravo lui, îl lăudă tatăl, iată un adevărat model de bărbat!
Păcat că a avut parte de un asemenea tratament din partea unor
huligani. Bine că l-au mutat la alt barou după ce şefii lui au aflat
de ispravă; mă refer la avocat.

- Ai tu idee pe unde l-au mutat? Întrebă mama.
- Se discută că la Baia Mare…
Nu se poate spune că bucuria părinţilor lui Horia a fost mai

mică. Hotărî Damian că pentru asemenea ispravă este nevoi de
o friptură şi un vin bun. Şi chiar le-a găsit; de data aceasta la
„Cireşica” unde cânta o dizeuză, mamă-mamă!

Horia se purta cât se poate de atent cu Ortansa. Atât de atent
de parcă i-ar fi fost soră. Ei bine, comportamentul o scotea din
sărite pe fată. Înainte de incident se hârjoneau precum doi
copilandri, seara se retrăgeau sub coroana unui tei şi se sărutau
în lege până oboseau. Amândoi erau conştienţi că într-o zi,
prietenia lor se va transforma în familie. Acum, nimic din toate
acestea. Horia poza în continuare în flăcăul spiritual de cum
fusese la început, povestea tot felul de întâmplări hazlii din viaţa
de student, ale lui sau ale colegilor, numai că totul se limita la
doar atât. Colegii, însă, văzându-i atât de apropiaţi socotiră pe
bună dreptate că se vor căsători.

Bunicul Ortansei dinspre mamă avea un nepot pregătit în
diplomaţie şi lucra la ambasada din Madrid. Prin intermediul
acestuia au reuşit ca în vacanţa mare, Ortansa să urmeze nişte
cursuri de iniţiere la un centru din Barcelona, unde dispunea şi
de minunata plajă a oraşului dar şi de cea de la Santa Coloma
de Gramanet. A urmat studenta cursurile amintite două luni
încheiate, urmând mai apoi, în fiecare an să mai petreacă iarăşi
câte o lună. 
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Ala se face că amândoi tinerii, astfel despărţiţi, şi-au dus
dorul mult şi bine. 

Când ea a revenit din „voiajul” său, a fost întâmpinată la
aeroport de Horia care, în exaltarea sa, a cuprins-o cu braţele şi
a sărutat-o cu deosebită afecţiune. Până atunci mai purtaseră
legătura doar prin scrisori.

În timp, umilinţa de care avu parte băiatul a fost – cu adevărat
-, dată uitării iar relaţia lui cu fata a devenit tot mai strânsă, spre
marea satisfacţie a părinţilor din amândouă părţile.

În ultimul an de facultate, Horia a luat hotărârea:
- Ortansa, mai petrecem un an la facultăţi, apoi vom zbura

pe întinsul Patriei precum păsările cerului.
- Chiar aşa, dragul meu. Ce hotărâre crezi că ar fi mai bună

în ce ne priveşte?
- Ne logodim, mai întâi, iar în primăvara de dinaintea

examenului de licenţă ne căsătorim. Treaba aceasta ne va fi de
ajutor la repartiţie.

Se gândi Ortansa câteva momente, îl privi în ochi pe flăcău,
vorbi apoi cum multă convingere:

- Horia, numai căsătoria singură, nu va fi argumentul
hotărâtor pentru a obţine repartiţia în capitală.

- Ştiu ce vrei să spui iar asta depinde – în primul rând -, de
noi. Să încheiem anul cu o medie de laudă.

- Exact. Realizând medii bune, putem discuta pe de alte
poziţii.

Şi chiar s-au ţinut de promisiunea luată. S-au aşezat – cum
se spune, cu burta pe carte. Adio plimbări, adio zile de răsfăţ.
Rareori mai vizionau câte un film sau un spectacol. Carte şi iar
carte. Se minunau şi părinţii văzându-i cât sunt de harnici. Au
trecut prin examenele din sesiuni „fluierând”, dar la final, urma
cel mai greu examen dintre toate: examenul de licenţă.

- Of, draga mea copilă! O căina mama, faci eforturi
supraomeneşti.

- Mie nu mi se pare atât de greu pe cât mă căineşti tu, mamă!
Curios lucru că şi tu ai trecut cândva prin focul examenelor dar
se pare că le-ai uitat cu desăvârşire. Ce vrei, mamă, anul acesta
este anul de foc, anul marilor încercări care ne hotărăsc soarta.

- Cu adevărat, vă hotărăşte viitorul. Apoi aducându-şi aminte:
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- Horia tot aşa de preocupat este cu învăţătura?
- Da, mamă, nicio deosebire. Trage tare pentru o medie bună

astfel ca la repartiţie să aibă prioritate. Apoi veselă: - De l-ai
vedea, mamă, te-ar umfla râsul. Te-ar duce mintea să crezi că se
hrăneşte numai cu „pozmagii” lui Ion Creangă.

- L-am văzut, flutură hainele pe el de parcă sunt întinse pe
gard. Zise aşa, apoi se înfioră: - Măi, nu cumva are vreo
suferinţă? Ţi-a spus ceva?

Începu Ortansa să râdă, apoi o linişti:
- Stai liniştită, nu are nimic, este sănătos tun. Obosit, doar,

întocmai ca şi mine. Te asigur, mamă, că după examene, o
săptămână nu mă mai dau jos din pat. Îmi închipui cât de bine
o fi să dormi fără teama examenelor. 

- O, Doamne, ştiu ce înseamnă asta, iar eu, în loc să te las în
pace, iată, te ţin de vorbă.

- Linişteşte-te, am pus semn între file, te asigur că nu încurc
paginile.

Vruse mama să plece dar aducându-şi aminte de ceva, o
întrebă:

- Doreşti ceva dulce?
- Nu, veni răspunsul dar până să apese mama cu mâna pe

clanţă, Ortansa strigă:
- Fierbe-mi o cafea, mamă!
- Dulce, amară?
Luată repede, nu ştiu cum să răspundă, aşa că hotărî:
- Amăruie, adică un pic dulce.
- Mă lămureşti buştean! Îţi fierb cafeaua iar zahărul ţi-l pun

alături. Ţi-o îndulceşti după gust.
Atâta zise şi ieşi. În aşteptarea cafelei, fata se hotărî să facă

o mică pauză. Când a apărut mama cu ceaşca şi zahărul aşezate
pe tăviţă, Ortansa adormise deja. Văzând-o, mama o privi
îndelung, oftă, apoi prinse să-şi legene capul.

- Ce mai este şi cu învăţătura asta! Îşi zise. Se gândi să-i
aşeze plapuma peste trup dar renunţă din grijă să n-o trezească.
O mai privi câteva clipe, apoi şopti o rugă:

- Ajut-o, Doamne, ea este tot ce am mai scump pe lumea
asta!

În ziua examenului, niciunuia dintre ei nu-i mai ardea de
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nimic! Cu mare greutate, la insistenţele mamelor, reuşiră să
guste câte ceva până să meargă spre sala de „tortură”, după cum
era poreclită sala de examen. Horia abia reuşi să soarbă ceaiul
din cană, bine îndulcit şi o felie de cozonac, şi asta în vreme ce
tot răsfoia caietele de notiţe, Ortansa – ceva mai relaxată,
înfulecă două bucăţi de plăcintă şi dădu gata o ceaşcă plină, ochi,
cu cafea aromată.

În oraş, prin mijloacele de transport în comun, întâlniră tineri
cu figuri posomorâte, preocupate, sau grupuri de câţiva care
dezbăteau cu voce şoptită unele teme. Aşa îşi dădu seama – şi
Ortansa, dar şi Horia, că toţi aceştia erau studenţi la diferite
facultăţi dar, ca un făcut, aveau de susţinut examenele în aceeaşi
zi şi, poate, la aceeaşi oră.

Când ajunse Horia la Institut, o bună parte dintre colegi erau
deja prezenţi, cei mai mulţi, ciopor, dezbăteau cu înfrigurare,
cine ştie ce subiect. Alţii rupţi de „cârd”, singuratici, mai
răsfoiau cu înfrigurare cărţi sau caiete. Asta este, „febra
examenului”, nu era joacă, examenul de diplomă nu era un joc
oarecare.

- Ce-ai făcut, o întrebă pe Ortansa, Horia, când s-au întâlnit. 
Veselă cum nu se poate, fata i-a sărit de gât, îmbrăţişându-l:
- Excelent, sunt sigură că voi primi o notă mare! Apoi

încruntată la figură: Tu cum te-ai descurcat?
- Destul de bine, aş zice. Ne-au scris pe tablă două subiecte

şi să alegem unul dintre ele; mi-am dat seama că le stăpânesc
pe amândouă în acelaşi fel. Şi eu – întocmai ca şi tine -, sper să
obţin o notă bună. Apoi interesat: - La scris ne-am descurcat noi,
să vedem ce facem la examenul oral. Voi când îl susţineţi?

- Peste două zile, dădu răspuns Ortansa. Voi?
- Peste trei zile aşa că nu suntem scăpaţi din „Furcile

caudine”.
Grozav de veselă, fata trase concluzia:
- Partea grea a fost examenul scris. La cel oral, ne vom

descurca mult mai uşor, aşa că, îmi permit luxul să te tratez cu
ceva.

- Serios? Întrebă Horia, şi începu să râdă. Cu ce doreşti să
mă tratezi, dragă? 

- Mergem pe „Magheru” la o cofetărie. Vedem cu ce
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delicateţuri ne îmbie firma. 
S-au prins de mâini şi au pornit-o voiniceşte. După puţină

vreme, Ortansa s-a oprit brusc.
- Ei, ce-i? o întrebă Horia.
- Pentru că o să mai întârziem – hoinărind prin magazine,

dăm telefon acasă să ne liniştim familiile, pentru a domoli
spiritele, apoi mergem la un film. Aş zise să nu mai deschidem
cărţile că zăpăcim materia. Gata, ajunge, ştim totul pe de rost!

- De acord cu tine, ai idee, barem, ce filme rulează?
- Nu ştiu, habar n-am, şi la urma urmei nici nu mă

interesează. Pot fi chiar şi de animaţie, mă încearcă o poftă de
relaxare de nestăvilit. Şi să nu-mi spui că pe tine nu te încearcă
aceleaşi sentimente. 

- Ba bine că nu, căzu de acord Horia, dar în locul filmului,
aş alege grădina „Zoo”. Oare nu suntem noi sătui de statul între
cei patru pereţi ai camerei de dormit?

Şi se ţinură de cuvânt pentru că despre cărţi şi caiete, îşi mai
aduceau aminte doar seara când ajungeau acasă. Nici
îndemnurile părinţilor de a mai face un ultim efort nu mai fură
luate în seamă.

Au petrecut ei cu bine şi examenul oral astfel că, maturi fiind,
nu se mai mulţumiră cu trataţia de la cofetărie ci la un local cu
dizeuză şi ring de dans.

- După ce se termină şi cu repartiţiile, au organizat colegii
petrecerea de despărţire? Întrebă Ortansa.

- Da, s-a organizat ceva, îi răspunse Horia. S-a constituit un
Comitet organizatoric. Urmează să stabilească data exactă şi ora.
Cu locaţia nu s-a luat o hotărâre pentru că unii dintre colegi
optează pentru Poiana Braşov, hotelul „Sporturilor”, alţii pentru
cabana „3 brazi”. Ne-am lăsat toţi adresa la organizator şi
urmează să fim anunţaţi telefonic sau prin scrisori. 

- Te-ai înscris şi tu? Întrebă Ortansa?
- Mai încape vorba? La voi cum se procedează?
- Deocamdată doar o fotografie de grup, nimic altceva.
Având situaţie bună la absolvire, amândoi prietenii au optat

pentru capitală şi au avut câştig de cauză. Fericite cum nu se
poate, amândouă familiile căzură de acord să marcheze
evenimentul, împreună, la un local. Şi au ales ca acela să fie
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restaurantul hotelului „Ambasador”.

⃰

- Copiii pe unde sunt, mamă? Întrebă Traian când se aşeză
în fotoliu, savurând cu mare plăcere deliciosul „Campari” din
care Ileana îi turnase cu prea multă dărnicie în pahar.

- Ştefan la sala de sport, Diana la spectacol împreună cu
Aristide, colegul ei.

Traian se gândi câteva clipe apoi începu să râdă. Mirată,
Ileana îl întrebă:

- Ce-i dragă, ce-ai găsit de râs?
Traian sorbi iarăşi din pahar, apoi îl aşeză pe măsuţă.

Răspunse, după ce, mai întâi, făcu o constatare:
- Te prinsese grija că fata noastră se comportă precum o

sălbăticiune cu cei din jur, mai ales cu băieţii. Acum, poftim,
zboară întocmai ca o pasăre scăpată din colivie! Nu ţi se pare?
Barem lecţiile şi le pregăteşte? 

Râzând, Ileana îl asigură:
- Îşi pregăteşte lecţiile cu conştiinciozitate; când singură,

când împreună cu Aristide.
Traian fixă cu privirea un punct imaginar, apoi rezumă o

convingere:
- Se pare că băiatul acesta posedă multe calităţi, de vreme ce

Diana a legat o aşa strânsă prietenie cu el.
- Aceasta este şi convingerea mea. De nu i-ar fi pe plac, de

multă vreme i-ar fi arătat papucii.
- Cedează el sau ea a încetat să mai facă mofturi?
- Numai, gata, a devenit ea mai înţeleaptă, ce vrei? Începe să

se maturizeze. Eu, din ce văd până acum, îmi place să te asigur
că avem copii reuşiţi din toate punctele de vedere. Chiar şi tata
– care este un tip pretenţios şi adesea cu vederi diferite de ale
noastre, îi laudă şi-i ridică în tăriile cerului.

- Dar despre prietenia ei cu Aristide, ce părere are?
- Păi, ce părere să aibă; una cât se poate de bună. Îşi pregătesc

temele împreună, merg la spectacole împreună, se comportă de
parcă ar fi fraţi. Adevărul este că l-a îmbolnăvit şi pe el de
sindromul „telescop”. După ce-şi pregătesc temele, ia aparatul
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în spate şi merg în parc să studieze cerul. Cică se strâng curioşii
pe ei în speranţa să afle noutăţi şi să le facă hatârul oferindu-le
ocazia să privească cerul prin ocular. Adevărul este că Diana –
de când cu aparatul acesta, a devenit vedetă. Este o plăcere să-i
auzi discutând despre stele, constelaţii, galaxii, roiuri de galaxii,
planetoizi, asteroizi, comete…

- Destul, dragă, opreşte-te, îi domoli avântul Traian, râzând
să-şi dea duhul. Ne-a îmbolnăvit fata asta pe toţi iar tu ai devenit
o specialistă în tainele astronomiei.

Împreună cu Traian, râdea şi Ileana. Când râsul li se mai
domoli, zise ea:

- Ce vrei, dragă, una, că-i aud discutând, al doilea că –
recunosc - , îmi place şi mie. Eu, drept ţi-aş spune, o fericesc pe
fată că a ales să-şi consume timpul cercetând cerul. Au ei în cap
şi altceva, i-am auzit discutând. Şi-a făcut Diana ceva relaţii la
Institutul Astronomic din Paris, încă din vara aceasta când a
vizitat Franţa. Se vede treaba că le-a făcut celor de-acolo o bună
impresie astfel că au început să se intereseze de ea. Mai mult, 
i-au propus ca în perioada vacanţelor să petreacă acolo un timp
pentru a se familiariza cu aparatele şi cercetările. Aceeaşi
propunere a venit şi de la Observatorul Astronomic din
Bucureşti.

Traian o ascultă pe doamna sa cu mare încântare aşa că, în
mintea sa, încolţi convingerea că pe fiică, o aşteaptă un mare
viitor. Mai mult îşi zise că, musai să facă tot ce trebuie, s-o ajute
să-şi realizeze proiectele propuse.

- Diana, i se adresă într-o zi unul dintre profesorii săi, te afli
în atenţia noastră, a profesorilor. Suntem încântaţi de decizia ta
de a cocheta cu ştiinţa astronomiei. Pentru asta, însă, trebuie să-
ţi însuşeşti temeinic fizica şi matematica. Trebuie – cu alte
cuvine -, să fii discipolul lui Nicola Tesla. Foarte bine te-ai
descurcat până acum dar trebuie să-ţi dozezi efortul.

Îl ascultă Diana cu interes pe profesor, apoi îi adresă
întrebarea:

- Ce mă sfătuiţi să fac, domnule?
- Să te axezi cu mare interes pe studiul fizicii şi matematicii.

Oricare ştiinţă este folositoare dar nu poţi excela în toate. Noi,
profesorii, te înţelegem şi te vom ajuta.
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- Vă mulţumesc, domnule, voi medita cât se poate de serios
asupra sfatului ce-mi daţi.

Diana muncea cu atâta râvnă încât părinţii au intrat în panică.
Mama, mai ales.

- Fata mea, îţi cer cu insistenţă să faci o pauză. Ai nevoie de
aşa ceva. Mă tem să nu te îmbolnăveşti. Tu, convinsă sunt, ai
pierdut noţiunea de timp liber. De la o vreme nu mai ştii ce-ai
acela un film, un spectacol, nu mai ştii ce-i duminică sau zi de
sărbătoare. Studiu, studiu şi iar studiu. Până şi la masă mănânci
cu cartea în faţă! Zi şi tu: viaţă-i asta?!

Diana era prea bine dispusă pentru a se supăra. Mai mult,
începu să râdă, gest ce-o supără şi mai tare pe mamă, astfel că
răbufni:

- Eu mă dau de ceasul morţii, tu râzi! Mă poţi lămuri şi pe
mine care-i pricina?

- Da, te pot lămuri doar de ce râd pentru că restul nu-l înţeleg.
- Poţi fi mai clară?
- Da, pot fi şi chiar sunt curioasă să aflu cum îmi explici. Toţi

părinţii ăştia de pe planeta Pământ îşi doresc să aibă copii harnici
la învăţătură; unii îi ceartă, alţii îi mai şi altoiesc dacă dovedesc
lene. Eu, spre deosebire de toţi ceilalţi, sunt certată, mai mult,
m-aştept să fiu luată de păr pentru că mă dovedesc prea harnică.
Dacă aş lăsa-o mai moale cu învăţătura, tot de ceartă aş avea
parte. În loc să fiu lăudată, iată ce perle-mi serveşti! Buni nu mă
ceartă, bunicul nici atât, barem de tata ce să spun: mă laudă cât
se poate. Dintre toţi din familie, numai tu te-ai dovedit mai…

- Afurisită, vrei să spui!
Auzind-o, Diana îşi acoperi gura cu palma şi se chirci.
- Au, mamă, cum de poţi vorbi aşa?! Făcu ochii mari de

mirare, mai nu-i veni să-şi creadă urechilor. - Dacă nu-mi spui
că ai glumit sunt gata să plâng.

Ileana îşi dădu seama că a depăşit o anumită limită vorbind
astfel şi încercă să dreagă busuiocul.

- Dacă m-ar fi auzit cineva, sunt convinsă că aşa m-ar fi
etichetat. Sigur că tu nu mă poţi considera astfel ştiind cât de
preocupată sunt – să înveţi dar să rămâi şi sănătoasă. Oricum,
tu-ţi cunoşti forţele, ştii să-ţi dozezi efortul, sperăm cu toţii că
efortul ce-l depui să-ţi aducă şi satisfacţii.
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Diana a ascultat-o dar de data acesta nu i-a mai răspuns în
niciun fel. Gândind mama că a supărat-o rău de tot, socoti că
trebuie să plece dar nu mai înainte de a-i cere:

- Vino să te sărut apoi te las să-ţi vezi de program! Dacă ai
nevoie de ceva, te rog să mă chemi.

Nici de data aceasta fiica nu i-a răspuns. S-a apropiat de
mamă-sa, spăşită de parcă săvârşise o nelegiuire şi s-a lăsat
sărutată.

- Îţi promit că nu-ţi mai fac vreodată observaţie sau îndemn
cu privire la învăţătură. Atâta mai zise şi părăsi camera.

Diana rămase un timp căzută pe gânduri, apoi se cufundă în
studiu.

Şi anii se tot scurseră, din calendar se rupeau file una după
alta. Diana înregistra an de an note bune, avuse ocazia să facă o
vizită la Institutul Astronomic din Paris şi aproape oaspete
permanent la cel din Bucureşti. În scurt timp, numele ei fu
cunoscut de întreaga suflare a urbei şi toţi vorbeau cu respect şi
admiraţie despre ea. Dar nu numai de ea ci şi de Aristide care
fusese acceptat de Diana să-i stea în preajmă.

Şi s-a pregătit ea atât de temeinic încât examenele pentru ea
s-au dovedit un simplu exerciţiu.

An de an a obţinut bursă, nu numai ea, ci şi Aristide. Nici
chiar banii astfel câştigaţi nu i-a cheltuit aiurea. Căuta şi
cumpăra cărţi de astronomie cu braţul. Stăpânea bine limba
franceză iar în timpul vizitelor făcute la Observatorul din Paris,
i-au fost recomandate multe titluri pe care s-a şi grăbit să le
cumpere. Aceleaşi recomandări le-a primit şi de la personalul
din Bucureşti. I-a cerut colegului să nu cumpere astfel de cărţi
devreme ce le are ea, şi numai în cazul când găseşte noutăţi.

Pe Aristide îl accepta din mai multe considerente: întâi că
simţea nevoia să facă schimb de opinii pe seama celor citite,
apoi că ori de câte ori se deplasau seara pe faleză să studieze
cerul, el, Aristide, era cel ce ducea în spate aparatul fără să se
vaite, aşa cum se da de ceasul morţii Ştefan, fratele său, când se
încumeta să privească prin ocular. Şi mai avea Aristide o
calitatea pe care fata o aprecia în mod deosebit: nu-i ieşea ei din
cuvânt, adică n-o contrazicea pentru a-şi etala cunoştinţele.

- Aristide, i-a zis într-o zi, săptămâna viitoare, noi,
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pământenii, aşteptăm vizita unui musafiri pe care nu-l vezi decât
odată în viaţă. Este vorba de cometa Halley, descoperită pentru
prima oară în 1705 de Edmond Halley, şi care a afirmat că ne
vizitează de fiecare dată după 76 de ani. Iată, avem ocazia s-o
studiem privind-o prin telescop.

- Mă bucur grozav de ce-mi spui dar mare lucru nu ştiu
despre ea. Te-aş ruga să-mi povesteşti câte ceva.

- Cu foarte mare plăcere, colega. Mai întâi ce este cometa.
Ca atâtea altele, este şi e un corp ceresc mai mititel şi care face
parte din sistemul solar. Sunt multe comete care umblă hai-hui
prin sistem, după orbite, mai strânse sau mai alungite. Cele cu
orbite mai strânse, ne vizitează mai des, aşa cum am spus, la 76
de ani. Altele apar după sute de ani, după mii de ani sau deloc,
adică se pierd în spaţiul interstelar. Cometele sunt formate din
nuclee de gheaţă murdară, cele mai multe se formează în Norul
lui Oort şi Centura Kuiper de care ţi-am mai vorbit. În trecerea
lor prin jurul Soarelui, gheaţa începe să se topească şi lasă în
urmă o coadă lungă, vizibilă, opusă Soarelui. Din această cauză,
oamenii din vechime le-au considerat prevestitoare de
nenorociri. În anul 1910 când am fost vizitaţi de Cometa Halley,
oamenii au considerat că a sosit sfârşitul lumii. Speriaţi s-au
adunat pe neamuri, pe vecinătăţi, prieteni, chipurile să moară
toţi la un loc. preoţii – ca şi în cazul vârcolacilor care decorau
Luna, au pornit cu alai pe uliţe, cu icoane şi prapori, şi în cântece
religioase s-au rugat Atotputernicului să-i ierte de păcate. Şi de-
ar fi fost numai aceasta. În America, membrii unei secte
religioase s-au sinucis cu scopul să ajungă în Paradis înaintea
altora.

- Interesantă expunerea ta, am memorat-o s-o pot povesti şi
eu altora socotind că în felul acesta le voi alunga spaima.

- Şi încă ceva: oamenii de ştiinţă şi-au pus întrebarea de unde
a venit apa pe pământ. 

- Chiar aşa, iată o curiozitate.
- Unii savanţi ai omis ipoteza că o cometă atrasă de forţa de

atracţie a planetei noastre a izbit-o nucleul, coama s-a topit
formând mări şi oceane. Având în vedere că o cometă, bulgărele
acela de zăpadă, are un diametru de zeci şi zeci de kilometri…
Iată o supoziţie. Şi încă ceva: numele de cometă vine de la
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cuvântul „păr”; părul de pe cap căruia i se mai spune şi „coamă”,
asta pentru că obiectul acesta are un nucleu – cum am spus,
numit coamă şi o coadă. Cometa are o legendă cât se poate de
interesantă. O ştii?

- Nu, n-o ştiu şi te rog să mi-o povesteşti. 
Diana se afla în mare vervă, începu să râdă şi cuprinsă de

mare veselie, îl atenţionă.
- În povestea ce tocmai vreau să-ţi spun, nu este vorba de o

cometă ci de un astru cu acest nume. Cică a existat cândva,
undeva, un împărat a cărui împărăteasă era de o frumuseţe fără
egal şi de o mare bunătate. Datorită acestor însuşiri, împăratul
o iubea foarte tare pe împărăteasa lui. Ea se numea Berenice.
Povestea spune că, la un moment da, împărăteasa s-a îmbolnăvit
de o boală necunoscută, aşa că vracii n-au putut-o salva.
Împăratul s-a îmbolnăvit de inimă rea, aşa fel că cei mai de
seamă slujitori ai săi nu ştiau ce să mai facă. S-au gândit ei ce 
s-au gândit şi au hotărât să-l amăgească spunându-i o poveste.
I-au zis aşa: - Împărate, împărăteasa ta a înviat şi s-a urcat la
Ceruri, printre stele şi se vede mai frumoasă decât cele din jurul
său.

- Unde este? A tresărit împăratul, vreau s-o văd şi să mă
bucur!

Sfetnicii săi l-au dat afară şi i-au arătat o stea mândră,
strălucitoare, care, ca să vezi, sclipea. Tare mult s-a mai bucurat
împăratul, aşa că, seară de seară o privea cu duioşie, mai mult,
s-a lecuit şi de boală. Ei, bine, steaua cu pricina există cu
adevărat şi a fost botezată „Coma Berenices”, care, în traducere,
înseamnă „Părul Berenicei” şi se află în apropierea constelaţiei
„Canes venatici”, adică a „câinilor de vânătoare”.

Aristide se dovedi cât se poate de interesat de a vedea cometa
trâmbiţată cu surle şi tobe. Cu adevărat a fost o mare bucurie –
nu numai pentru el ci şi pentru familia Dianei. Fenomenul a
trecut, nimeni nu s-a mai speriat, după aceea, fiecare şi-a văzut
de treburile sale.

Şi se mai scurseră câţiva ani iar tinerii promovară în ultimul
de an de facultate. Diana nu mai era o puştoaică. căpătase alura
unei femei în toată regula, învăţa cu aceeaşi râvnă, studia cerul
cu aceeaşi curiozitate. Nimeni nu se mai mira de obsesia ei, nici
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chiar Ileana, mama sa, dându-i pace de la o vreme.
- Ei, ce părere ţi-ai mai făcut despre fata noastră? O întrebă

pe soaţa sa, Traian.
- M-am obişnuit cu ideea că tot timpul, vorbele mele lovesc

în gol. Nu-mi mai doresc decât s-o văd realizată pe locul său de
muncă. Este cât se poate de clar că profesiunea de cadru didactic
n-o interesează câtuşi de puţin. Pentru vacanţa mare şi-a aranjat
o călătorie de studiu la Palomar, în California. Bărbate,
convingerea mea este că rareori o mai vedem pe acasă!

Traian începu să râdă, o îmbrăţişă cu deosebită tandreţe şi-i
zise:

- Mamă, dragă, puiul nostru s-a făcut mare, părăseşte cuibul.
Ce vrei, este nevoie de ei peste tot; şi-n ţară, dar şi în lume. Noi,
ca părinţi, ne-am făcut datoria, acum este grija lor să-şi
organizeze viaţa!

- Aşa este, cum spui tu, dar mie mi se rupe sufletul!
Zicând aşa, chiar simţi cum o încearcă lacrimile, Traian – în

schimb -, radia de fericire.
- Îl avem sprijin, toiag la bătrâneţe, pe Ştefan.
- Aşa este, deocamdată, numai de nu i s-ar pune pata şi ăstuia

să-şi facă cuib cine mai ştie pe unde.
- Dă-le pace, nu judecat lucrurile în locul lor, lasă-i să

hotărască singuri.
Şi trecu ceva vreme de la această discuţie, tinerii îşi vedeau

mai departe de rosturile lor, nepăsători la zbuciumul părinţilor.
- Diana, i se adresă într-o zi una dintre colege, un foarte bun

coleg de-al meu, inginer constructor, auzindu-mă că povestesc
despre preocuparea ta în studiul cerului, m-a rugat insistent să
ţi-l prezint. Ce spui de asta?

O ascultă Diana cu mare atenţie dar fără cine ştie ce interes,
apoi o întrebă:

- Spune-mi, este bărbat serios? Să nu fie dintr-ăia care bat
câmpii pentru că altfel regretă că m-a cunoscut.

Colega scăpă râs sănătos şi-o asigură:
- Nu-ţi face griji, e bărbat şic, cu purtări alese. N-o să-ţi pară

rău că l-ai cunoscut.
- Bine, dragă, dacă aşa stau lucrurile, prezintă-mi-l! Vorba

este, cum facem? Prelucrează-l, nu cumva să-şi dea în toacă aşa,
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că îi sfârâie călcâiele să se însoare, pentru că nici ale mele nu-
mi sfârâie să mă mărit!

Prietena râse dezlănţuit şi din nou o asigură că nu poate fi
vorba de aşa ceva.

- Să înţeleg că-l pot asigura de o întâlnire sâmbătă seara?
- La ora şase seara, în Alei, în faţa Prefecturii. Spune-mi, vine

singur sau însoţit de părinţi? Dacă vine singur, să poarte în mâini
un sifon şi-un pahar în caz că mi se face sete.

- Oof, grozavă mai eşti! Rosti colega, abia stăpânindu-şi
râsul. Îl voi însoţi eu, altfel, cine poate prevede, îl prinzi de braţ
pe altul.

- Stai liniştită, n-o să se producă vreo confuzie dac-i spui tu
să poarte agăţată de gât o tăbliţă pe care să scrie cu majuscule:
„EU SUNT AMOREZUL”.

S-au mai plimbat ele un timp – amuzându-se din te miri ce,
apoi s-au despărţit. Întâlnirea de sâmbătă a frământat-o pe Diana
atât de tare încât a uitat. De n-o întreba mama de are vreo
întâlnire chiar rata totul. 

Când a ajuns în Alei, prietena era deja acolo cu inginerul, în
aşteptare. Diana îl privi de la distanţă şi se declară satisfăcută
de înfăţişarea inginerului. Prietena o cuprinse cu braţele şi plină
de voioşie, o sărută. Bărbatul o cunoştea oarecum dar nu
avuseseră de-a face niciodată. Ceremonios, făcu o temenea, îi
oferi un boboc de trandafir, apoi îi sărută mâna. Gestul fu pe
placul fetei.

- Mă numesc Ristea, Ristea Gheorghiu, se prezentă el.
- Diana, rosti aceasta, prezentându-se scurt.
- Domnişoară, este o mare plăcere pentru mie să vă cunosc.

Câte ceva am mai auzit eu despre dumneavoastră şi tocmai
pentru aceasta am ţinut neapărat să vă cunosc.

Îl ascultă Diana, zâmbi, apoi îi zise:
- Domnule, felul acesta de a vă adresa, sincer, mă oboseşte.

Pentru dumneavoastră sunt Diana, pentru mine sunteţi Ristea,
numai că eu o să pronunţ mai muzical: Ristică. 

Râseră toţi trei.
- Bravo, colega, rosti prietena, mai pe scurtătură, ce atâtea

formalisme!
- Nu pot decât să mă bucur, căzu de acord Ristea. Şi-acum
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că stabilirăm termenii de adresare, dragele mele prietene, după
o scurtă plimbare prin parc, vă invit cu toată plăcerea la cofetărie
sau, dacă răspundeţi invitaţiei, la un local.

- Ce spui, Diana? O întrebă colega.
- Dacă Ristică doreşte neapărat să ne trateze cu ceva, ei bine,

în cazul acesta, prefer o cofetărie.
- Bravo, Diana, se exaltă prietena, asta îmi doream şi eu!
Au intrat în prima pe care au întâlnit-o, tot Diana fu cea care-

şi manifestă dorinţa. Apă!
- Apă minerală sau suc de portocale? Mai întrebă

vânzătoarea.
- Apă minerală, se pronunţă Diana.
Până să fie serviţi, se explică Ristică:
- Dragă Diana, eu sunt cât se poate de interesat, curios, mai

bine spus, să aflu câte ceva din studiul Universului. Să nu-ţi
închipui că ai de-a face cu un cunoscător al cerului. Nu, nici
vorbă de aşa ceva. Tatăl meu a fost morar, iar bunicul dinspre
tată, agricultor. Nu-ţi va fi greu să înţelegi că atât pe vremea cât
am fost elev în clasele mici, vacanţele mi le petreceam pe imaş
cu caprele pentru ca mai târziu când am mai crescut, chiar şi în
perioadele studenţiei, mergeam la lucrările agricole în câmp, cu
sapa la umăr. Am povestit toate acestea pentru a înţelege că timp
liber pentru a avea şi alte preocupări – altele de cum învăţătura
şi munca în timpul vacanţelor, nu am avut. Despre preocupările
tale mi-a povestit prietena – aici de faţă -, lăudându-te atât de
mult, încât mi-a trezit curiozitatea. 

Amuzată de ce-i fu dat să audă, Diana îi ceru:
- Spune-mi şi mie câteva din poveştile auzite de la cei

bătrâni. Mă interesează. 
- Îţi povestesc dar sunt atât de naive încât îţi stârnesc râsul.

Bunicul dinspre mama mea, la una din clăcile care se organizau
în casele gospodarilor povestea ceva cu înţeles de adevăr.

- Iartă-mă, pentru a mă lămuri, ce-i aceea, clacă?
- Pentru a mă înţelege mai bine, pe timpul iernii, când ţăranii

încheie lucrările din câmp, se retrag în gospodăriile lor. Se
îngrijesc de vite să le hrănească din destul şi de vinul din
budane, chipurile să nu se acrească. Femeile, însă, bat vatalele
la război sau răsucesc caiere, să facă zestre fetelor la măritiş. Şi
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pentru a fi munca mai spornică, se adună zece-douăsprezece la
o gospodărie şi se ajută, sporovăind câte-n lună şi-n stele.
Lucrarea se încheie la miez de noapte şi toţi participă la o masă.

Cât femeile lucrează, bărbaţii joacă ţintar şi spun poveşti. La
asemenea clăci, bărbaţii deşiră întâmplări pe care – fie le-au
petrecut ei, fie le-au auzit de la alţii. Cum aparate de radio nu
avea decât directorul şcolii, doar acesta mai era la curent cu câte-
o noutate. Ei bine, dacă noutatea era spusă de director, era
crezută fără ca cineva să mai aibă şi altă părere. Din această
cauză, lipsiţi de informaţii, locuitorii satelor erau victime uşoare
pentru tot felul de evenimente naturale ce nu puteau fi lămurite.
Aşa, bunăoară, nu-şi puteau lămuri că pământul se sprijină pe
spatele unor animale fabuloase care, când se înfurie, se scutură
şi dărâmă totul. Aşa se explicau cutremurele de pământ. Copiii
care au mers pe la şcoli, au adus vestea cum că pe pământ sunt
locuri unde nu este iarnă niciodată şi deci, nici zăpadă.
Înduioşaţi de soarta oamenilor din acele locuri, sătenii i-au cerut
primarului să organizeze un convoi de care, pline cu zăpadă, şi
să le facă cadou oropsiţilor din pustie. Nu-şi puteau ei explica
de ce unii oameni ar avea pielea neagră, deşi nu văzuseră unul
dintre aceştia.

Şi dacă toată acestea s-au petrecut chiar şi-n vremea noastră,
vă daţi seama ce-a fost mai înainte?

- Vânătoare de vrăjitoare a fost, ce, nu se ştie?
- Cum să nu, au fost arşi pe rug oameni nevinovaţi din cauza

lipsei de ştiinţă. Eu, dragă Diana, rămân perplex în faţa unor
asemenea manifestări.

- Dar de fapt, ce-ţi doreşti, Ristică? În întrebă Diana.
- Nu mare lucru, îi răspunse inginerul, şi nici nu m-aştept să

fiu bântuit de lipsă de cunoştinţe. Chestiunea este că ce ştiu, le-
am aflat din cărţi sau observând cerul. Rugămintea mea către
tine este dacă îmi permiţi să privesc cerul prin telescopul tău.
Una este să citeşti, alta este să şi vezi. Ştii, mă aflam într-o seară
în Cişmigiu. A apărut acolo un domn cu o lunetă. A instalat-o
pe trepied apoi ne-a poftit şi pe noi să privim. Am văzut, mai
întâi planeta Saturn cu inelele sale, învârtindu-se cu o viteză
ameţitoare. Mai apoi ne-a arătat Luna, apoi Venus şi Marte. Te
asigur, prietenă, că m-am socotit fericit văzând toate acestea.
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Îmi închipui cam cum poate arăta Calea Lactee, privită prin
telescop.

Diana zâmbi satisfăcută de remarcile inginerului. Vorbi:
- Prietene, privit prin telescop, cerul este asemenea unui drog.

După ce l-ai privit o dată, nu te mai saturi de el. Cu cât îl vezi
de mai multe ori, cu atât mai tare te îndrăgosteşti de el. Eu, din
fericire, am avut ocazia să privesc cerul prin ocularul unor
telescoape de mărimi inimaginabile. Este important de ştiut şi
care a fost evoluţia construirii lor astfel: Inventarea telescopului
şi-l are ca părinte pe Hans Lippershey, urmează în ordine
telescopul inventat de Galileo Galilei. Pe la începutul secolului
al XVII-lea, se remarcă telescopul lui Johannes Kepler. În
secolul al XVIII-lea a intrat pe scenă telescopul cu reflexie al
lui William Herschel, pe care el l-a folosit pentru descoperirea
planetei Uranus. În ce mă priveşte, am vizitat şi m-am iniţiat la
Observatorul astronomic din Bucureşti, am trecut şi pe la cel din
Puerto Roco şi am primit invitaţie chiar şi din partea americană,
iar la cel din Franţa sunt un oaspete obişnuit. Se lucrează acum
cu telescoape foarte puternice care dispun de lentile cu diametru
de peste treizeci de metri. Cu asemenea telescoape este posibil
să se ajungă la marginea universului. Cine ştie, poate, numai că
nici acesta nu este static ci în continuă expansiune. Chestiunea
este că noi ne-am avântat cu explicaţia cum s-ar spune, mergând
pe latura teoretică în timp ce, dacă discutăm pe viu, cu obiectele
în faţă, explicaţiile devin – şi mai interesante, dar şi mai
atractive. Eu nu pot fi decât încântată că tu ai aplecare pentru
această ştiinţă iar eu am cu cine consumă timpul. Pentru a te
documenta nu este suficientă o simplă discuţie la o singură
întâlnire, este nevoie de mult mai mult, aşa că eu te invit să-mi
faci o vizită acasă şi discutăm, cum s-ar spune, cu cărţile pe
masă.

- Oo, Doamne, dar eşti atât de mărinimoasă, încât, sincer
spun: sunt uluit!

- Te cred, dar pentru a aprofunda această ştiinţă, este nevoie
de mult mai mult.

- Dar tu, dragă prietenă, ai încuviinţarea părinţilor pentru
astfel de musafiri? Îmi închipui că nu sunt singurul care-ţi trec
pragul, aşa că deranjul să fie permanent.
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Râse Diana apoi îi dădu asigurări:
- Nu-ţi făcea probleme din punctul acesta de vedere pentru

că – atât părinţii cât şi bunicii sunt obişnuiţi cu asemenea
vizitatori, ştiind că eu nu leg prietenii cu bărbaţi de trei parale,
ce să-i mai invit şi acasă. Aşa că, stimate domn, sunt gazdă
primitoare, mai mult, voi avea şi grija câinelui să nu fie slobod
din lanţ-

Simţi nevoia să zâmbească. Ristică întrebă pentru a-şi
satisface o anume curiozitate.

- Cu adevărat aveţi un câine? Din ce rasă face parte să ştiu
dacă trebuie să fiu prevăzător. Barem, sonerie aveţi la poartă?

- Da, avem sonerie la poartă iar câinele este dintr-o rasă care
sperie lumea numai când aude ea. E câine de luptă, domnule:
chow-chow…

- Ce? Cum? Întrebă distrat inginerul. Tare rău m-ai speriat!
Am nevoie de ceva timp pentru a-mi linişti inima.

Râdeau toţi trei gustând gluma.
- Să ai la tine câţiva biscuiţi, altfel rişti să te sfâşie! Îi

recomandă şi cealaltă prietenă.
S-au mai plimbat un timp, au vizitat câteva magazine de

modă admirând exponatele, târziu, către seară, Diana dădu
semnalul de despărţire.

- Dragii mei, le zise Diana, mă declar încântată – şi de
cunoştinţă şi de plimbare, dar este ora când ne îndreptăm spre
casă. Înainte, însă, să-ţi scriu adresa mea pe o bucată de hârtie.

- Îmi scrii doar numărul de telefon, de adresă nu este nevoie
pentru că te conducem acasă. Vorba este, mergem pe jos sau
luăm tramvaiul? Se află departe locuinţa ta?

- Nu, aş zice, foarte aproape, aşa că mergem per pedes. 
- Perfect, cu ocazia asta memorez şi adresa. Când crezi tu,

dragă prietenă, potrivită ziua şi ora pentru vizită?
- Începând de mâine, după ora ieşirii din program. Sunteţi

bine veniţi în orice zi dacă mă anunţaţi, mai întâi, telefonic. Mă
bucur grozav dacă veniţi împreună.

Când prieteni au venit chiar a doua zi, bunicii şi părinţii au
pozat în gazde primitoare, bucuroşi că faţa îşi lărgeşte anturajul
prietenilor. Nu au venit ei cu mâna goală ci cu o pungă de
prăjituri, numai că, în loc de prăjituri, gazdele i-ai tratat cu bucăţi
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de plăcintă şi sucuri. În camera ei, Diana, le-a prezentat
telescopul şi reglajele. Urma ca la vremea înserării să meargă
pe platforma de la malul mării să poată privi nestingheriţi cerul
înstelat. 

- Cu ce doriţi să începem mai întâi? Le adresă întrebare
Diana.

Ristică ridică privirea către cerul înstelat şi parcă niciodată
nu i s-a părut mai frumos ca de această dată.

- Să facem, mai întâi, un tur de jur-împrejur să ne
familiarizăm cu aştrii, apoi fixezi obiectivul unde crezi că ne-ar
fi mai la îndemână, îşi dădu cu părerea Ristică. Dar tu, draga
noastră prietenă, te joci cu stelele pe cer întocmai cum făceam
noi cu piesele pe tabla de şah aşa că-ţi lăsăm libertatea să începi
cu ce-ţi este mai la îndemână.

- Bine, dragilor, am înţeles, dăm un tur prin Calea Lactee, ne
oprim asupra celor mai importante stele, alergăm apoi după
galaxii, roiuri de galaxii, dacă sunteţi interesaţi şi de constelaţii.
Iată Calea Lactee. Soarele nostru împreună cu întregul său
sistem, se află situat într-una din spiralele sale. Soarele este o
stea de mărime mijlocie, abia se vede dintre celelalte. Ne dăm
seama dacă-l comparăm cu Altair din constelaţia Vulturului, sau
Deneb din constelaţia Signud. Iată o pată diformă care ne apare
în faţă. Asemenea pete poartă numele de nebuloase. Cea pe care
o vedem se numeşte nebuloasa Pelican. Sunt mai multe, le voi
numi, doar, Nebuloasa Lira, California şi Rozeta şi încă multe
altele. Şi-acum, iată ceva interesant. Ce vedeţi, este steaua roşie
a lui Herschel. Şi-acum plimbând ocularul de-a lungul Căii
Lactee, întâlnim steaua Cassiopeia, iată Perseus, apoi mai
departe, undeva, mai lăturalnic, minunata stea, Alderbaran, iar
în partea laterală a Căii, minunata stea, Betelgeuse. 

Şi tocmai când Diana se dezlănţui în explicaţii, Ristică o
rugă:

- Propun, draga noastră prietenă, să ne oprim aici;
deocamdată. Să aprofundăm toate câte ne-ai explicat şi le-am şi
văzut. Ne-ai povestit atâtea lucruri interesante încât ar fi, spre
lauda noastră, să nu le uităm.

- Cum vă este dorinţa, căzu de acord Diana. Mie-mi face
plăcere ca cele ştiute de mine să le împărtăşesc şi altora. Numai
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aşa acestea se vor cimenta în mintea mea. Eu vă fac invitaţia de
pe-acum să mai veniţi şi împreună să petrecem momente
plăcute.

Şi au mai discutat ei încă multă vreme după aceea pe seama
celor împărtăşite de Diana, cu promisiunea că o vor mai vizita.

S-au despărţit în aceşti termeni.
- Ei, ce părere ţi-ai făcut, dragă Doina? O întrebă Ristică pe

prietenă când ieşiră în stradă.
- Ce părere mi-am făcut? Întrebarea aceasta ar fi trebuit să

ţi-o adresez eu. În ce mă priveşte, nu am avut nici pic de îndoială
că relaţia cu Diana te va satisface ştiind-o de ce este în stare.

Ristică tăcu pe moment. Se gândea, ca şi când primise o
problemă tare încurcată şi se gândea cum s-o rezolve. Puse o
întrebare pentru a-şi satisface o nedumerire:

- Unde a fost repartizată Diana să lucreze? Ţi-a spus ceva?
- Da, a primit o catedră de fizică la liceul de fete din

Constanţa.
- Frumos, cât se poate de frumos! Ce-i face celei de-a doua

pasiuni?
- Te referi la studiul astronomic?
- Exact, cum împacă ea cele două pasiuni?
- Le practică pe amândouă, n-ai grijă. E fată deşteaptă.
Şi se mai scurse ceva vreme de la prima lor întâlnire privind

studiul cerului. Doina îşi luă rămas bun de la ei – nu fără regrete
-, pentru că s-a căsătorit şi a trebuit să-şi urmeze bărbatul. Avea
acesta loc de muncă într-o comună din Bărăgan, practica omul
meseria de inginer agronom. Despărţirea nu s-a făcut cu uşurinţă
pentru că fetele se aflau într-o relaţie strânsă, precum două
surori.

Nici Ristică n-a pierdut timpul astfel că, încet, pe nesimţite,
şi-a asigurat un locşor în inima Dianei. A reuşit pentru că nu 
i-a ieşit fetei din cuvânt, a răsfăţat-o ca pe o copilă mofturoasă,
astfel că nu numai Diana, chiar şi părinţii săi socotiră că ar fi o
partidă bună la mâna fetei. Împreună petreceau ei ore bune
aproape seară de seară studiind cerul cu telescopul.

S-au despărţit pentru două săptămâni când ea a urmat cursuri
de iniţiere la Observatorul din Bucureşti. Cum pe Ştefan nu-l
interesa defel studiul cerului, răsufla uşurat la gândul că de cărat
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aparatul în spinare scăpase în mod miraculos trecându-l pe
seama noului prieten al Dianei. Pe celălalt, colegul de facultate
l-a şi uitat pentru că a primit repartiţie în altă parte.

În vacanţa de iarnă, Diana a petrecut o săptămână în Franţa,
invitată de directorul Observatorului din Paris. A făcut acolo
impresie cât se poate de bună, nu numai prin cunoştinţele sale,
cât şi prin abnegaţia de care a dat dovadă, aşa fel că ar fi fost în
stare să doarmă cu capul pe aparate. L-a cunoscut acolo pe
Filippe, care i-a fost îndrumător pe toată perioada petrecută în
Franţa.

În afară de sfaturile date, i-a recomandat şi o serie de lucrări
ale unor cercetători, adevărate bijuterii în aprofundarea
cunoştinţelor. 

Şi s-a înapoiat Diana din Franţa cu un geamantan de cărţi pe
care le-a aflat prin librării.

- Dar tu timp liber când o să mai ai de vreme ce te-ai
încumetat să aduci un geamantan de cărţi?

- Ce înţelegi tu prin „timp liber”, mamă scumpă? dori să ştie
Diana.

- Să te odihneşti.
- Să dorm, adică, din ce înţeleg eu.
- Chiar şi dormitul se cheamă odihnă.
- Gata, mamă, am priceput: ziua dorm, noaptea citesc.
- Eşti o… se încruntă Ileana. Diana începu să râdă şi nu

oricum.
- Cum sunt? Întrebă sâcâind-o pe mamă. – Zi, că nu mă

supăr.
Neştiind cum ar trebui să răspundă, scăpă iarăşi râs şi,

înciudată o întrebă:
- Doreşti o cafea?
Diana luă dintr-o dată figură serioasă şi întrebă la rându-i:
- Vrei şi tu? Singură nici că am poftă. Mă gândesc, doar, că

până-ţi sorbi cafeaua te gândeşti cu ce epitete îmi mai „mângâi”
timpanele.

- Vai, tu!, cum de-ţi trece prin cap o asemenea bănuială? Tot
ce-ţi cer eu nu se cheamă ceartă ci sfaturi. Asta trebuie să
înţelegi. Intenţionă Diana să mai zică ceva dar Ileana îi domoli
avântul. Încercă să-şi schimbe fizionomia, să ia, adică, o figură
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cruntă, şi strigă: - Tu să taci când vorbesc eu!
Diana se abţinu cu greu să nu izbucnească în râs, în cele din

urmă obţinu încuviinţare.
- Haide, spune, m-aştept la nişte perle din partea ta.
- Mulţumesc pentru că mi-ai dat şi mie rând la vorbă.
- Da, bine, fie precum spui tu da’ scurt că trebuie să fierb

cafeaua.
Tot râzând, Diana o întrebă, plină de candoare:
- Mamă, eu de mică te-am ascultat în tot ce m-ai învăţat şi

asta doresc să fac şi de-acum înainte. Tu îmi spui că-mi dai
sfaturi dar nu-mi dai; mă cerţi tot mereu încât – iertat să-mi fie,
nu înţeleg când fac bine, când greşesc. Tata nu-mi reproşează
niciodată nimic. Tu cu gura pe mine: taca, taca, taca…

- Taci că nu aşa stau lucrurile!
- Dar cum, mamă?
- Tata este atât de ocupat încât nu are timp de voi; de tine şi

de Ştefan.
- Dar eu, mamă, îi semăn lui; tot timpul ocupat, numai că pe

el uiţi să-l cerţi.
- Oof, nu-l uit, dar asta i-ar lipsi: să-l cert!
- Mamă, haide să facem o înţelegere, un pact, dacă vrei.
- Păi, dacă zici tu, haide să-l facem. Ce propui?
- Să-mi explici clar unde greşesc eu şi ce-ar trebui să fac să

nu mai cad în greşeală. Am zis bine?
- Da, până aici este bine.
- Altceva?
- S-o laşi mai moale cu studiul că nu aceasta, astronomia, îţi

este meseria pentru care te-ai pregătit atât amar de ani. Una, că
te oboseşte rău de tot, al doilea, îţi afectează vederea ori asta o
ştii şi tu. În timp au mai fost şi altele dar, din fericire, le-ai pus
la punct, astfel că nu are rost să mai revenim asupra lor.

- Cât mă bucur, vorba este, cafea mai sorbim şi noi? O
întrebă Diana.

- Da, fata mea, o să sorbim şi cafea, dar mai înainte doresc
să-ţi spun ceva:

- Spune-mi, şi dacă ce spui va fi pe placul meu, te ascult şi
râd. Dacă mă vezi încruntată este semn că…

- Da, bine, am înţeles, sper să zâmbeşti, măcar. Eu, draga
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mea, ţin la tine atât de mult, încât sufăr, mă doare inima când
văd cât munceşti fără ca eu să te pot ajuta în vreun fel. Mă tem
– asta trebuie să înţelegi, când văd cât de mult ai slăbit şi tare
mă tem că te-ai putea îmbolnăvi. Ei, bine, gândul acesta mă
ucide. De-aş fi ştiut la ce efort te înhami, nici că aş mai fi
acceptat să-ţi cumpărăm telescop. Eu am crezut că este ceva,
doar aşa, pentru distracţie, cum să prevăd că totul se transformă
într-un drog?

Şi cât vorbi, fata se porni pe râs sănătos, semn clar că vorbele
mamei o distrară grozav. Zise ea:

- Griji zadarnice, mamă. Mergem împreună la bucătărie,
fierbem cafeaua, apoi vorbim despre galaxii, super galaxii, roiuri
de galaxii şi asta până se înserează. După aceea, cu telescopul
în spate, mergem pe faleză şi-ţi arăt câteva dintre ele.

- Oo, Doamne, tot la ele îţi este gândul!
- Da, mamă, tot ce văd eu – şi mai ales ce povestesc, este

pentru mine un exerciţiu pentru că, teoretic le stăpânesc, numai
că eu vreau să le cunosc practic. De acord?

Ileana începu să râdă, o prinse în braţe şi-o potopi cu sărutări.
- Cum să nu fiu de acord, fata mea, abia aştept să văd toate

aceste minuni!
Au fiert două cafele, le-au pus pe tăviţă, şi cu acestea în braţe,

au mers în sufragerie. Şi tocmai în clipa aceea a pătruns pe uşă
Ştefan. Văzându-le cu ceştile în faţă, privi îndelung, puse
mâinile-n şolduri şi li se adresă:

- Bravo, frumos din partea voastră. Unii se spetesc muncind,
alţii…

- Dar tu pe unde ai munci, măi motane?
- Ha, am alergat zeci de kilometri, scumpa mea surioară.
- Serios? Te-a fugărit vreo haită de câini?
- Nu, dragă, m-au fugărit colegii de la liceul comercial. Am

avut meci.
- Şi doreşti o cafea, dragul meu? Îl întrebă mama Ileana.
- Păiii…
- Bine, am înţeles, mai zise mama. Îţi ofer ceaşca mea.
Până să zică Ştefan ceva, apăru Buni.
- Hei, voi, ce-i cu veselia asta?
Sloboziră râs toţi, fiica o întrebă:
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- Mamă, doreşti şi tu o cafea?
- Păi, parcă m-aş prosti şi eu dar n-am ceaşcă. Merg să-mi

fierb la bucătărie.
- Ocupă loc, mamă, serveşte cafeaua mea, la bucătărie merg

eu.
Şi Ileana s-a grăbit spre bucătărie.
- Pentru astă seară ce program aveţi, dragilor, îi întrebă Buni.
Se însufleţi dintr-o dată Diana şi-l expuse pe larg. 
- Parcă aş merge şi eu cu voi, se pronunţă Buni.
- Ne însoţeşti şi tu, Motane? Îl întrebă Diana pe frate.
- Ha! Aveţi nevoie de cineva care să ducă în spate utilajul?
- Ce utilaj, mă, se zbârli Diana. Îl ducem noi şi fără sprijinul

tău. Bea-ţi cafeaua că se răceşte şi spune răspicat: mergi cu noi
să vezi cum arată o galaxie?

- Merg, cum să nu, că, doar, n-o să vă las singure.
- Bravo! gest frumos din partea ta, te felicităm!
Când telescopul fu instalat pe trepied, Diana consideră să le

dea invitaţilor câteva explicaţii.
- Galaxia este o aglomerare de stele de diferite mărimi, praf

cosmic, din care iau naştere stele noi. Ele au forme de spirală şi
se învârtesc în jurul unui centru, centrul galactic. Mai multe
galaxii, de la câteva zeci până la peste zeci de mii, formează
roiuri de galaxii. Din locul în care ne aflăm, putem observa cu
telescoape puternice, peste multe sute de milioane de galaxii.
Astă seară veţi face cunoştinţă cu doar câteva dintre ele precum
cea din Constelaţia Cancerului, numită şi Racului. Iată alta în
constelaţia Girafa, acum încă una în apropierea stelei Algool.
Dacă ne gândim că în galaxia noastră sunt peste două sute de
miliarde de stele, iar alte galaxii cuprind mult mai multe stele,
vă imaginaţi, vă daţi seama de imensitatea Universului. 

Şi cu cât vorbea, cu atât mai tare se înflăcăra Diana astfel că
Buni, sătulă de numere şi denumiri, îi domoli avântul. 

- Destul, draga mea, destul, ne-ai făcut capul pătrat! Arată-
ni-le şi nu le numi pentru că numele lor nu le putem reţine şi
nici nu ne-ar folosi la ceva.

- Ai dreptate, Buni, numai că eu m-am înfierbântat. Un lucru
mai reţineţi: Imensitatea aceasta a Universului a luat fiinţă – din
ce se spune -, prin explozia unui supraatom care, probabil, nu
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sunt sigură, n-a fost mai mare decât o cireaşă, poate cât o nucă,
printr-o explozie uriaşă numită de oamenii de ştiinţă, Bing-Bang
sau „Marea explozie”.

Ileana nu-şi mai încăpea în piele de încântare şi nu se putu
abţinu să nu facă risipă de laude la adresa fiicei sale. I se adresă
Buni:

- Să laşi în pace fata! O meserie mai frumoasă de cum
aceasta, nu cred că există. Să zburzi printre stele precum mieii
pe imaş, nu este de nasul oricui. Apoi către Diana: - Ia vino tu
la Buni să te pupe că eşti, şi frumoasă, dar şi deşteaptă. Apoi
către Ştefan, celălalt nepot:

- Îţi place, măi ştrengarule, ce-ai văzut? Eşti mândru de sora
ta?

- Bineînţeles, buni, ce motiv aş avea să mă plâng. Apoi către
soră: - Ne mai arăţi şi altceva? Declar sus şi tare că-mi place tot
ce văd şi tare m-aş bucura dacă mai organizezi ceva şi altă dată.

- Păi, dacă v-a încântat ce aţi văzut, mai organizăm aşa ceva
şi altă dată că – vorba ceea, cerul e cât se poate de întins.
Începem cu sistemul solar, aşa cum am mai făcut şi cu luneta şi
ne tot avântăm în adâncimea universului. Cine poate ştii – mai
zise ea şi zâmbi -, poate vom fi noi aceia care asistăm la explozia
unei super nove şi descoperim o gaură neagră în vreo galaxie.
Oamenii de ştiinţă susţin că în centrul fiecărei galaxii ar fi una
numai că nu pot fi văzute.

Cu greu s-au despărţit de ocularul aparatului şi tot cu greu
reuşiră să satisfacă dorinţele unora care făcură cerc în jurul lor.

Diana legase prietenie cu un tânăr francez, Philippe, pe
perioada cât a făcut observaţii la Observatorul din Paris.
Devenise tânărul acesta specialist în studiul corpurilor mici din
sistemul solar, asteroizi, meteoriţi, comete, care, de miliarde de
ani se roteau în centura Kuiper şi norul Oort. Şi-a dat el silinţa
să-i împărtăşească din cunoştinţele sale cât mai mult, văzând el
câtă atracţie şi interes are românca pentru această ştiinţă.

Într-una din zile primi de la el o scrisoare prin care-i făcea o
invitaţie să vină la Paris pentru câteva zile pentru că tocmai se
anunţase o eclipsă totală de soare. Dacă se hotărăşte, să-i
comunice pentru ca el s-o aştepte la aeroport şi să-i asigure
locuinţă la hotel. Nu este greu de înţeles bucuria ce-a cuprins-o
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pe Diana, vestea transmisă.
Părinţii – bucuroşi ca şi ea -, au căzut de acord şi cum

plecarea urma să aibă loc peste două săptămâni, au şi început
pregătirile. Tânărul francez s-a întrecut pe el în grija de a-i
asigura condiţii optime pe timpul şederii la Paris.

Revenită în ţară, a fost rugată de directorul liceului să facă o
amplă expunere în faţa cadrelor didactice şi a elevilor din clasele
mari cu privire la tot ce a văzut şi cunoscut în capitala Franţei.
Uşor de înţeles că expunerea a fost ascultată cu sufletul la gură.

După o astfel de reuşită, Diana, aflată în culmea fericirii, 
s-a grăbit să-i expedieze o scrisoare în care i-a povestit toate câte
s-au petrecut după revenirea ei din Franţa. 

Şi din acel moment corespondenţa dintre ei doi a devenit o
permanenţă. 

Diana devenise o prezenţă obişnuită la Observatorul din
Bucureşti. Aici, ca şi la Paris, legase o călduroasă prietenie cu
Octavian, un tânăr inginer care colabora intens cu Institutul,
apreciat pentru faptul că-i calculase cu foarte bună precizie,
orbita unui asteroid care venea de undeva şi se putea transforma
într-o adevărată catastrofă de-ar fi trecut prin zona de atracţie a
Pământului. Exemple aveam destule. Cu circa şaizeci şi cinci
de milioane de ani în urmă, un asemenea bolid a lovit Pământul
şi rezultatul a fost, dispariţie dinozaurilor. Dar meteoritul
Tunguska? A venit din neant şi a izbit Pământul în zona
Tungusca, speriind lumea. Noroc că n-a lovit o zonă populată
ci pădurea Siberiei.

Octavian o răsfăţa pe Diana cum se pricepea el mai bine când
avea ocazia să se întâlnească cu ea la Bucureşti. Mai mult,
schimbul de scrisori devenise ceva obişnuit, aşa fel că părinţii
erau convinşi că, în cele din urmă se vor căsători.

În vacanţa de vară, Octavian a petrecut două săptămâni pe
litoral. I-a scris din timp Dianei astfel că ea nu şi-a mai făcut alt
program. Zi de zi erau împreună, când pe plaja din Constanţa,
când pe cea din Mamaia.

- Diana, i-a zis, ai fi de acord să vizităm şi plaja din
Mangalia? Eu n-am fost niciodată acolo dar am auzit că dispune
de un nisip foarte fin.

Se gândi Diana câteva minute apoi vorbi:
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- Tatăl meu este comandor pe cea mai mare navă de război a
României, navă care se află ancorată chiar în Mangalia. Nu mi-
ar fi peste mână să petrecem acolo câteva zile. Aş putea dormi
la nişte prieteni de-ai tatălui. Aşadar, cad de acord numai că nu
ştiu cum te descurci tu.

Octavian o ascultă cu încântare, apoi o lămuri:
- N-ar fi pentru mine vreun inconvenient pentru că pleacă un

tren din Mangalia spre Constanţa la ora înserării, la ora şapte
dimineaţa pleacă altul din Constanţa către Mangalia. Programul
este anume făcut pentru cadrele militare care fac naveta.

- Mai mult decât perfect, jubilă Diana. Ce propui tu? Treaba
asta durează toată perioada sau…

- Nu, draga mea, trei zile sunt suficiente pentru că eu doresc
să prind ultravioletele cât mai de dimineaţă, ori dacă sunt
navetist… înţelegi.

- De acord, diseară îl anunţ pe tata despre planul meu.
- Şi crezi că va fi de acord?
- Sută la sută, te asigur, părinţii au multă încredere în mine!
Luând la cunoştinţă de planul fetei, părinţii nu numai că şi-

au dat acordul, s-au dovedit bucuroşi ca fiica să petreacă câteva
zile în preajma tatălui său. Cu gazda n-a fost o problemă pentru
că locuiau în Mangalia mai multe cadre militare, subordonaţi
de-ai lui Traian, şi care n-au pretins nici bani pentru chirie, nici
pentru hrană.

Diana s-a grăbit să-şi umple un geamantan cu obiecte de
strictă necesitate şi câteva cărţi de astronomie.

- Nu te împovăra cu atâtea cărţi pentru că n-o să ai timp să le
parcurgi.

- Ştiu asta dar le răsfoiesc atunci când am nevoie de ceva.
O ascultă mama şi se încruntă la figură. Precizarea fetei nu-

i produse vreo bucurie, din contră, astfel că o întrebă:
- Şi asta numeşti tu odihnă, relaxare?
- De ce nu? Cam ce-ai vrea, tu, mamă, să dorm toată ziua?

Noaptea somn, ziua somn, treabă… ioc! De-aş mai fi o
puştoaică, mi-aş consuma timpul jucându-mă cu mingea, pe
când aşa…

Se gândi Ileana câteva momente apoi o întrebă cu vădit
interes:
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- Trag nădejdea că nu-ţi iei cu tine şi telescopul pentru că ar
fi…

Diana fu scuturată de râs, abia reuşi să-i explice:
- Mamă, de-aş căra şi telescopul, ar fi de râsul curcilor. S-ar

produce, cu adevărat, un eveniment. Ar titra ziarele, pe prima
pagină, evenimentul. Jumătate din turiştii de pe plajă ar fi cerc
în jurul meu, astfel că n-aş avea pauză nici cât să beau apă. Nu,
mamă, fii liniştită dinspre partea aceasta. Nici măcar luneta n-o
iau cu mine.

- Bine faci da’ băiatul acela cu ce-şi consumă timpul? El, tot
aşa, ca tine, suferă de boala cititului?

- Întocmai, mamă, sunt convinsă că devorează cărţile cât
stăm lungiţi pe cearşaf.

Ar mai fi vrut Ileana să adâncească informaţiile despre
relaţiile dintre ei dar ştia că Dianei, asemenea discuţii nu-i sunt
pe plac, aşa că se abţinu. Se pierdură în discuţii interesându-se
despre situaţia colegelor şi colegilor fetei. Sfârşiră – în cele din
urmă -, cu o recomandare:

- Te-oi bronza atât de tare încât te vom căuta cu lanterna chiar
şi pe timpul zilei!

- S-ar putea, fu de acord Diana. M-aştept – când ajung acasă,
să-mi ceri să-ţi arăt buletinul de identitate. Noroc o să-mi fie cu
tata că văzându-mă zi de zi, îşi dă seama de transformări.

Au încheiat discuţia după ce s-a retras fiecare în dormitorul
său dar nu mai înainte ca Ileana să-i ceară imperativ:

- Să nu mai pierzi noaptea citind că mâine te ridici din pat
dis-de-dimineaţă.

- Da, mamă, am luată notă, aşa voi proceda, numai că
dimineaţă, îngerul meu păzitor îmi va pune pe tăviţă o cană cu
ceai – poate fi şi lapte, laolaltă cu o felie de cozonac. 

Dimineaţa când s-a trezit, avea pe masă totul aşa cum le
ceruse de cu seară, zânei cele bune. Tatăl, deja se ospăta cu pâine
proaspătă şi felii de şuncă. La gară au plecat împreună şi chiar
dacă eticheta impunea ca ofiţerul să nu aibă mâinile ocupate cu
bagaje, Traian nu lăsă geamantanul pe seama fiicei sale.

Şi nu se poate spune că anturajul inginerului nu a satisfăcut-
o pe Diana pe parcursul celor câteva zile pe plaja de la Mangalia.
Ziua toată bărbatul acesta se îngrijea ca prietena să nu se afle în
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lipsă de ceva, iar seara se desfătau cu o friptură şi un vin bun la
un local select.

În ultima zi petrecută la mare, Octavian o întrebă pe Diana:
- Prietenă, în zilele care s-au scurs de când ne-am cunoscut,

ai avut posibilitatea să mă cunoşti îndeajuns, tot aşa cum şi eu
te-am cunoscut pe tine. Mi-am dat seama că între noi, doi, există
o foarte mare potrivire de caracter ori asta mă îndeamnă să-ţi
cer să fii de acord să ne unim destinele. Dacă nu ţi-ai dăruit
inima altui bărbat şi mă consideri potrivit intereselor tale pe
viitor, eu sunt gata să-ţi asigur fericirea alături de mine. Îmi poţi
răspunde acum sau ai nevoie de un timp pentru un răspuns clar?

Cererea lui n-o luă nepregătită, prin surprindere. Era
conştientă de calităţile sale şi, de fapt, asemenea cereri i se mai
adresaseră dar tuturor amatorilor la mâna sa, le-a răspuns într-
un singur fel:

- Timpul este cel care va hotărî. Deocamdată nu-mi stăruie
gândul la măritat pentru că mai am multe altele de înfăptuit.

Cum răspunsul acesta devenise laitmotiv pentru ea, socoti
necesar să-l folosească şi de data aceasta, apoi adăugă:

- Nu-ţi pierde speranţa, suntem tineri, doar, în plus, inima
mea nu este gazda vreunui bărbat. Scrie-mi, trimite-mi scrisori
folosind cuvinte gingaşe iar eu, te asigur, le voi citi cu drag 
şi-ţi voi răspunde neîntârziat. Până atunci nu va mai trece mult
timp pentru un răspuns iar eu te sărut cu multă dragoste!

L-a prins de amândouă mâinile şi, în cel mai firesc mod şi-a
apropiat buzele de ale lui, a închis ochii şi au rămas aşa un timp.

S-au despărţit dar inima ei căpăta alt ritm ori de câte ori îşi
amintea de el pentru că imaginea lui îi stăruia în imaginaţie. În
aşteptarea unei scrisori de-a lui, răscolea zilnic cutia de la poartă.
Îi tresări inima când în cutia poştală o găsi pe prima. Simţea cum
o încearcă emoţiile. Cu mare grabă ajunse în dormitorul său, se
făcu comodă, apoi răstignită în pat, se apucă de lecturat. Pe
măsură ce citea, se înfiora, tremura, zâmbea şi se îmbujora,
parcă simţindu-se strânsă în braţe. Se simţi copleşită de
declaraţiile lui înfocate şi sfârşi, în cele din urmă, prin a-şi zice
că flăcăul acesta cu adevărat o iubeşte.

Se aşeză îndată la masă pentru a-i da răspuns. După ce
termină scrisoarea, o citi şi răsciti, făcu unele corecturi, pentru
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ca la final să-şi zică, înciudată, că n-a folosit expresiile cele mai
potrivite. Şi o scrise din nou.

Iar schimbul acesta de scrisori s-a desfăşurat până la
sărbătorile Crăciunului când brusc au încetat, fără vreo
explicaţie. Nedumerită, Diana fierbea. Nu putea înţelege
atitudinea prietenului său. Primul gând fu că acesta a suferit o
tragedie, dar pentru a se convinge, mai expedie o scrisoare. La
aceasta primi răspuns dar vestea nu avu darul s-o mulţumească.
Scrisoarea nu venea de la el ci de la mama lui. Nu suferise vreun
accident, nici nu fusese lovit de vreo altă nenorocire dar se
întâmplase ceva neprevăzut. Fusese cooptat într-o echipă de
delegaţi care primiseră invitaţia să viziteze observatorul
astronomic din Puerto Rico care, în apropiere de localitatea
Arecibo, dispune de cel mai puternic radiotelescop din lume,
dotat cu un emiţător de semnale radar şi care se află situat la 130
metri deasupra unui reflector de 300 metri în diametru. Invitaţia
era făcută de oamenii de ştiinţă americani întrucât Puerto Rico
este stat asociat cu S.U.A.

Nu trecu prea mult timp de la scrisoarea primită de Diana şi
află în cutia de scrisori o a doua, scrisă de data aceasta chiar de
Octavian. Grăbită să afle veşti, se grăbi să deschidă plicul dar
ce-i scria, nu avu nici pe departe darul de-a o bucura. Se scuza
el în fel şi chip că plecarea s-a făcut cu maximă urgenţă încât
timpul i-a fost vrăjmaş încât n-a avut vreme să-şi ia rămas bun,
şi-o mai anunţa că lipsa lui din ţară va fi de mai lungă durată,
adică de un an.

În sinea ei, Diana l-a felicitat pe prieten dar şi-a zis totodată
că scrisoarea aceasta a pus punct unei prietenii ce se putea
încheia cât se poate de frumos.

„Asta este, n-a fost să fie”, îşi zise, resemnată. Altele vor fi
de-acum planurile sale pentru viitor.

Şi odată cu ea, s-au resemnat şi părinţii.
Chiar dacă, ce i se întâmplă socoti a fi o lovitură dureroasă,

nu încetă o zi să citească şi să facă observaţii.
Se scurseseră luni de zile de la această întâmplare, Diana

aproape uitase de prietenia pierdută, când, în cutia poştală
descoperi un alt plic plin de ştampile şi timbre. Îl privi cu
deosebită curiozitate şi constată cu bucurie că fusese trimis de
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Philippe, prietenul din Franţa. Îl deschise rapid şi citi cu
înfrigurare. Citea, tremura – cuprinsă de emoţie, şi roşie în
obraji, dădu chiot de satisfacţie. Prietenul francez îi trimite
invitaţia ca în perioada vacanţei de vară, să petreacă o lună
încheiată la Paris, făcând observaţii la Observator, care fusese
dotat cu cel mai performant telescop. Nu este greu de ghicit
bucuria de care a fost cuprinsă, nu numai ea, ci întreaga familie.
Şi din clipa aceea uită cu desăvârşire de idila pe care, tocmai şi-
o propusese cu Octavian. Ce să-i faci. „Ochii care nu se văd
sfârşesc prin a fi uitaţi” spune un proverb.

Philippe s-a dovedit o gazdă agreabilă şi alături de el toţi
ceilalţi bărbaţi pe care Diana i-a întâlnit acolo. În decursul
şederii sale la Paris, a cunoscut pe de rost oraşul şi care a
încântat-o tare mult. În orele libere, tânărul francez s-a întrecut
pe el pentru a-i crea un climat plăcut şi să-i rămână amintiri de
neşters pentru tot restul vieţii.

- Diana, îi zise el, spune-mi dacă în timpul şederii în capitala
noastră ai anumite preferinţe. Spune-mi fără sfială iar eu mă
străduiesc să ţi le împlinesc pe toate. Ce anume te-ar interesa să
vizitezi? 

- Oo, de-ar fi să-mi satisfac toate dorinţele şi curiozităţile,
praful s-ar alege de vacanţa ta, dragul meu prieten.

Philippe începu să râdă şi-o asigură:
- Nu s-ar alege praful ci ar fi o adevărată încântare! Fericeşte-

mă cu câteva din dorinţele tale şi te vei convinge că nu fac
glume.

Încântată de vorbele lui, îi ceru:
- Mai ştiu eu câte ceva din istoria Parisului, dar mult prea

puţin din ce minuni există. Te-aş ruga, dragul meu prieten, 
să-mi faci o descriere a oraşului şi a minunatelor sale obiective
să pot alege câteva de cel mai mare interes. Te asigur că-ţi voi
purta o trainică recunoştinţă.

Philippe o privi cu gingăşie, îi strânse palma, mai apoi i-o
sărută cu deosebită delicateţe. Îi explică aşa:

- Draga mea prietenă, Parisul oferă turistului multe, foarte
multe obiective. Cum timp este, propun să nu le vizităm pe toate
în doar câteva zile. Le luăm pe rând, doar câte unul în fiecare
zi. Îţi propun să începem cu Arcul de Triumf, ce spui?
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- De acord, se bucură Diana dar nu doresc să-l văd, doar, ci
şi câteva explicaţii, dacă este posibil.

- Este posibil, cum să nu, mergem să-l admirăm? Nu se află
prea departe de locul în care ne aflăm. 

S-au urcat într-un mijloc de transport în comun în care şi-au
făcut loc cu greu, pentru că înghesuiala era infernală din cauza
mulţimii turiştilor. 

- Metroul nu merge într-acolo? Se interesă Diana.
- Staţia de metrou se află în apropiere dar ne-a fost mai la

îndemână staţia de tramvai. În fine, iată, mai avem de parcurs o
singură staţie şi… am ajuns.

Ajunşi la faţa locului, Philippe se lansă în explicaţii:
- Arcul de Triumf pe care-l admirăm, este – şi spun asta cu

mândrie, cel mai mare din lume, cu cei cincizeci de metri
înălţime. Ideea construirii lui, i-a aparţinut lui Napoleon
Bonaparte, împăratul, lucrările au început în anul 1806, deci în
timpul vieţii lui, iar construcţia se va numi Piaţa Charles de
Gaulle. Proiectul a fost realizat de Jean Francois Therese
Chalgrin.

- Expunerea ta este cât se poate de interesantă şi cred că şi
celelalte obiective se vor dovedi tot atât de interesante. Care va
fi următorul?

- Alegerea îţi aparţine, tu hotărăşti.
La întâlnirea de a doua zi, Diana îi împărtăşi planul său.
- Doresc să văd turnul Eiffel, ziua, să-l cunosc în detaliu,

seara, după ce încheiem programul de cercetare, să-l văd scăldat
în lumini. Turnul este emblema Parisului şi ar fi o adevărată
tragedie să le spun prietenilor, la înapoierea în ţară că am
petrecut atâtea zile la Paris şi nu am văzut turnul Eiffel. Ştii,
cred că aş fi privită cu compătimire.

- Da, îţi înţeleg interesul şi… nerăbdarea. Până atunci, însă,
îţi recomand să cumperi câteva ilustrate cu turnul şi cu alte
obiective turistice.

- Nici nu-ţi dai seama cât de bucuroasă voi fi dacă servesc o
ceaşcă plină cu cafea sau suc, sus, având la picioare, panorama
oraşului. Te rog de pe acum să-mi faci câteva fotografii să le
arăt părinţilor la înapoiere acasă.

Turişti câtă frunză şi iarbă, din toate neamurile pământului.
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Telefericele lucrau la capacitate maximă dar nimeni nu avea a
se plânge pentru că totul se desfăşura într-o ordine desăvârşită.

- Gata, sunt deja ameţită de tot ce-am văzut şi trăit. Spune-
mi Philippe, mâine cu ce mă mai răsfeţi?

Bărbatul începu să râdă, o prinse de mână şi, privind-o cu
gingăşie, îi zise:

- În timpul şederii tale la Paris nu vei cunoaşte decât o mică
parte dintre frumuseţile sale şi asta din lipsă de timp. Mă mângâi
cu ideea cu „periplul” tău nu se va încheia aici pentru că îmi
propusesem să-ţi ofer o plimbare cu o navă de pasageri pe
Mediterana, să cunoşti insula Corsica şi casa memorială a
familiei Bonaparte. Dacă timpul se va dovedi prea scurt, n-o să
fie o tragedie pentru că, sunt convins, vei mai reveni pe
meleagurile noastre. Până atunci, însă, doresc să vizitezi şi alte
obiective de mare interes: catedrala Notre Dame de Paris, un
obiectiv turistic de mare interes.

- Şi-apoi, care va fi următorul? Ard de nerăbdare să-mi spui.
- Următorul? Mai vedem, îi răspunse el şi începu să râdă şi-

i zise: - Până la următorul obiectiv pentru ziua de poimâine, să
ne gândim la cel de mâine.

- Dar ai stabilit deja: catedrala.
- Foarte bine, vizităm catedrala, apoi o plimbare de câteva

ore prin parcuri. Mergem la un local să servim prânzul, apoi
hoinărim prin librării.

Totul s-a petrecut întocmai, cu deosebirea că Diana s-a ales
cu un braţ de cărţi pe care el, prietenul, i le-a făcut cadou. Seara
au vizionat un film, „Milionar pentru o zi”, cu Louis de Funes.

S-au reîntâlnit a doua zi când amândoi şi-au făcut de lucru
cercetând arhive şi documente, studiind hărţi şi tot felul de
fotografii.

Au servit mama de prânz la un local, s-au plimbat prin
grădina Luxemburg, s-au tratat cu sucuri şi prăjituri, seara au
fost la un spectacol la teatrul „Etoile”.

Pentru ziua următoare au vizitat universităţile „Sorbona” şi
Universitatea din Nanterre. 

- Te văd oftând, pot afla cauza? O întrebă Philippe.
- Grea întrebarea dar mult mai greu de dat răspuns. În zilele

cât am stat aici m-ai răsfăţat cum te-ai priceput mai bine. Îmi

Comoara blestemată 247



voi aminti cu multă plăcere de tot ce am văzut, şi… mai ales de
tine, dragul meu prieten!

Ascultând-o, bărbatul se opri locului, se încruntă la figură,
cute adânci i se adânciră pe frunte. O întrebă:

- Diana, îţi place Parisul?
- Iubesc Parisul pentru două motive: Pentru ce-am auzit

povestindu-se şi pentru ce-am văzut. În al doilea rând, pentru că
mare parte dintre înaintaşii noştri şi-au desăvârşit studiile aici,
la Paris. Oraşul reprezintă centrul culturii europene, pe bună
dreptate fiind numit „Oraşul luminilor”, iar Bucureştiul –
capitala ţării mele – care a copiat mult din ce are Parisul, s-a
numit – pe drept cuvânt – „Micul Paris”. Sunt eu mândră de
Paris, îmi închipui cât de mândru te simţi tu.

Philippe o ascultă cu foarte mare atenţie, îi sorbea cuvintele.
O ascultă în tăcere, când ea tăcu, o întrebă el:

- Diana, pentru aprecierile tale la adresa oraşului meu, mai
ales că eu am descoperit în tine o femeie minunată, având calităţi
care m-au încântat chiar de când te-am cunoscut, îţi cer să te
măriţi cu mine.

Auzindu-l, Diana, a rămas fără grai. Nici că s-ar fi aşteptat
la aşa propunere. Şi-n timp ce el aştepta un răspuns, ea –
copleşită de cererea lui, îl cuprinse cu braţele şi-şi lipi capul de
pieptul lui. Abia putu rosti o întrebare:

- Philippe, îţi dai seama de starea în care m-ai adus? Visez,
oare? Ce-ai spus, poate fi, oare, adevărul? Spune-mi, ai vorbit
serios sau a fost doar aşa, o amăgire?

- Nu, ce-ţi cer este rodul gândirii mele şi nu arunc vorbe-n
vânt. Dar în vreme ce îţi cerşesc dragostea şi aştept răspuns la
dragostea de iubire, tu continui să taci, astfel că nu-mi dau seama
dacă am aflat un loc în inima ta?

Diana se dezmetici dintr-o dată, se desprinse de trupul lui 
şi-l întrebă ferm:

- Doreşti să-ţi dau un răspuns chiar acum?
- Da, timpul presează.
- Şi unde vom locui? Mai întrebă Diana, dacă-ţi accept

cererea?
- Sunt singurul copil al familiei mele. Părinţii mei au în

proprietate aici, în Paris, o casă încăpătoare, situată în apropierea
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palatului Tuileries, aşa că nu se pune problema unui spaţiu de
locuit.

- Din ce-mi spui, înţeleg că trebuie să-mi fac transferul în
Franţa.

- Şi nu ţi-ar surâde? Parisul nu se află la capătul pământului.
Astăzi, la nivelul mijloacelor de transport, distanţele nu mai
prezintă un obstacol. 

Pe moment tăcură amândoi. Se ţineau strâns de mâini, şi-n
timp ce el tot aştepta o reacţie din partea ei, Diana tăcea
frământată de propriile sale gânduri. După un timp se opriră, ea
îi adresă o întrebare, altfel formulată de cum şi-ar fi dorit el.

- Philippe, în ţara mea eu mi-am făcut un rost, m-am pregătit
profesional. Astronomia pentru mine, este un hobby, mă
înţelegi? Nu am speranţa că voi profesa vreodată astronomia.
Dacă m-aş stabili în Franţa, cu ce ar trebui să mă ocup? Te asigur
de pe acum că meseria de gospodină nu intră în calculele mele.
Nu-mi este străină nici coada tigăii dar ar fi mult prea puţin pe
lângă ce-mi doresc eu. Te-am lămurit, oare?

De data aceasta Diana fu cea care aştepta un răspuns pe 
care-l primi de îndată, semn că el avea planurile gata făcute.

- Draga mea, îi zise, îţi înţeleg nedumerirea numai că eu am
avut în vedere şi aspectul acesta. Calculele mele sunt cât se
poate de precise. Mă angajez să-ţi asigur catedră la un liceu; o
catedră de fizică. În paralel îţi continui şi observaţiile în
astronomie. Tot eu mă voi ocupa şi de acestea, aşa că, după cum
vezi, lucrurile nu sunt atât de grele de cum par la început. Şi asta
pentru că ai în spate pe cineva care te ajută. De-ai fi singură, ar
fi puţin mai dificil. Şi-acum că părţile grele se pot rezolva, 
ce-ar mai fi de adăugat? Ţi-ar fi greu, dificil, să te desparţi de
familie, de ţara ta? N-aş zice că acesta ar fi un inconvenient.

Pe moment se aşternu iarăşi liniştea. Mergeau tăcuţi, fără
grabă, el aşteptând un răspuns, ea frământând tot felul de situaţii.
Nu se încumeta să dea un răspuns definitiv deşi el şi-l dorea cu
ardoare. În dreptul unei bănci, pe o alee, Diana îi făcu
propunerea:

- Să ne aşezăm, simt nevoia să meditez în linişte!
Îşi rezemă capul de umărul lui în timp ce-l ţinea strâns de

mână. Era pentru prima dată în viaţa ei când îşi pierduse
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încrederea în forţele proprii, când totul în mintea ei se
transformase într-un amalgam. Se trezi pentru prima oară în
viaţa ei când simţi că singură, neavând pe nimeni în preajmă 
să-i ceară un sfat, nu putea lua o hotărâre. De fapt – gândi – cine-
i bărbatul acesta? Ştia – cu adevărat -, ceva despre el? Îi ieşise
în cale în calitate de ghid şi nimic mai mult. Un prieten care o
copleşise cu atenţiile sale. Pentru a-l cunoaşte, însă, are nevoie
de timp.

Bărbat inteligent, Philippe şi-a dat seama de dificultatea în
care se află fata şi nu-i pretinse un răspuns pe loc.

- Draga mea, îi zise, îţi înţeleg dilema în care te afli şi, iată,
nu-ţi cer un răspuns pe loc. Îţi pot lăsa posibilitatea de a ne
cunoaşte mai bine. Sper ca timpul să-mi fie aliat de nădejde, iar
noi, doi, să întemeiem o familie de care să fim cât se poate de
mândri. Simt un imbold cumplit să te strâng în braţe şi să te sărut
dar nu forţez nota, gândindu-mă că, poate, nu eşti pregătită
moral pentru un asemenea gest.

L-a privit pe bărbat cu ochii măriţi, speriată de vorbele lui,
pentru ca, mai repede de cum s-ar fi aşteptat, să-şi recapete
calmul şi încrederea de sine.

- Te consider un prieten adevărat şi te asigur că, pas cu pas,
îţi faci un loc în inima mea. Dă-mi răgazul necesar pentru a ne
cunoaşte mai îndeaproape iar eu te asigur că voi medita profund
la propunere ce-mi faci. Şi încă ceva: îmi propusesem ca actul
căsătoriei  mele să fie o perspectivă cât se poate de îndepărtată
dar nu toate câte se întâmplă se petrec după voinţa noastră. Să
mergem, dară, Philippe, mă încearcă sentimente noi pe care,
sincer, nu le-am mai trăit. În liniştea camerei mele, mă voi gândi
profund! Încă odată îţi cer: să mergem!

- Nu doreşti – mai întâi -, să mergem la un local?
Îl strânse ea şi mai tare de mână apoi îi ceru iarăşi:
- Condu-mă la hotel, am nevoie de linişte să-mi adun

gândurile. 
- Bine, draga mea, îţi respect dorinţa. Se opriră ei în faţa unui

supermarket. Să intrăm, îi ceru.
S-a supus Diana dorinţei lui fără să mai formuleze o

întrebare. Merseră direct la raionul de marochinărie. Obiectele
expuse o fascinară dintru început. Uimită de frumuseţea
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exponatelor, privirea ei fixă o geantă roşie. O privi cu asemenea
interes încât făcu ochii mari, mai mult, căscă şi gura: a mirare. 

- Pipăi-o un pic să-ţi poţi da seama de fineţa ei!
- Doamne, nu îndrăznesc!
- Iar eu te rog să îndrăzneşti!
- Îţi place, o întrebă?
- Ah!, dar nu este un obiect oarecare.
Tocmai se pregătea s-o aşeze la locul ei când Philippe i se

adresă vânzătoarei:
- Împachetaţi-o, vă rog!
Diana se simţea atât de fericită încât nimic altceva n-o mai

interesa. Ieşiţi în stradă, ea nu se mai putut controla şi singurul
gest pe care reuşi să-l facă, fu să-l cuprindă cu braţele pe după
gât şi să-l fericească cu un potop de sărutări. 

În tot timpul cât au stat împreună la Paris, nu şi-au neglijat
programul. Din contră, Diana şi-a completat cunoştinţele despre
studiul cerului folosindu-se de cele mai sofisticate aparate pe
care, în scurt timp, reuşi să le folosească. Şi încă ceva: cât a stat
la Paris a avut parte numai de prietenia lui Philippe, ci de a
întregului colectiv, fiecare străduindu-se să-i împrumute câte
ceva din cunoştinţele sale. Intrase deja în obişnuinţa sa ca nopţile
senine să le petreacă lângă aparate.

În fine, sosi şi ziua în care Diana, cu nespusă amărăciune şi
părere de rău, trebui să pună capăt preocupărilor sale şi să revină
în sânul familiei.

Pe aeroportul din Bucureşti au aşteptat-o părinţii, Traian şi
Ileana. 

Şi cât s-au mai bucurat de revedere, astfel că până la
Constanţa a fost „stoarsă” de tot ce văzuse şi cunoscuse în
marele oraş, mai puţin relaţia ei cu Philippe şi cererea lui în
căsătorie.

Acasă avu parte de primire cu fast, doar orchestra lipsea.
Curseră sărutările şuvoi de parcă se rupsese digul unui iaz. Cele
mai afectate îmbrăţişări veniră din partea lui Buni, dar nici ale
bunicului şi ale lui Ştefan nu fuseră mai domoale.

Desfăcu Diana geamantanul şi scoase la vedere cadourile
cumpărate pentru fiecare. Parfumuri pentru femei, băuturi
pentru bărbaţi.
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- Mie nimic? Se încruntă la figură Ştefan.
- Ţie, motane, îi zise sora, nu-ţi trebuie nici parfum – că

oricum eşti frumos şi-aşa, te-am pricopsit – în schimb, cu o
minge de fotbal şi un stilou, cadouri care m-au costat o groază
de gologani. Vezi că mingea este dezumflată, să nu te sperii.

- Dar tu ce ţi-ai cumpărat, fato, o întrebă Buni.
- Cărţi şi fotografii că doar pentru aşa ceva am călătorit în

Franţa.
Şi le-a povestit cu lux de amănunte, pe unde-a fost,

obiectivele cunoscute şi prietenia de care s-a bucurat pe timpul
şederii în capitala Franţei.

- Şi-acum că ne-ai povestit de toate, ar cam fi cazul să trecem
la masă pentru că-mi închipui că eşti doborâtă de foame.

Şi au avut ce pune pe masă pentru că Buni se ridicase din
aşternut dis de dimineaţă şi pregătise tot felul de bunătăţi, în
timp ce bunicul alesese cele mai încăpătoare sacoşe pentru
mulţimea sticlelor de băuturi.

Şi tare mult s-au mai veselit, dar nu într-atât cât s-a încins
atmosfera când Diana le-a dar vestea.

- La Paris mi-a fost dat ca însoţitor un tânăr, nimeni altul
decât Philippe, prietenul de care v-am mai vorbit.

- Aşa, şi? Întrebară femeile. S-a purtat frumos cu tine?
- Daa, s-a dovedit un adevărat cavaler! S-a purtat atât de

frumos, încât mi-a cerut să mă mărit cu el.
- Ce să faci? Săriră din locurile lor toţi, ca la comandă.
- Ce v-am spus, repetă Diana, izbucnind în râs. Să mă mărit

cu el, asta mi-a cerut. Doriţi să-l vedeţi cum arată? Foarte bine,
vă arăt fotografia lui îndată. 

Deschise poşeta, căută prin despărţiturile ei şi dădu la iveală
o fotografie color. Femeile se întrecură s-o privească, sfârşind
prin a declara:

- Bărbat falnic, ce mai…
Fotografia ajunse în cele din urmă pe mâna bărbaţilor care,

ca şi femeile, o priviră cu interes.
- Cu adevărat se prezintă bine, vorbi bunicul, iar Traian, - în

ăst timp, se grăbi să umple paharele.
- Dar tu, fata mea, ce răspuns ai dat cererii lui?
- Eu, mamă, am făcut exces de prudenţă, deşi sinceră să fiu,
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chiar mi-a trezit un anume interes. I-am spus, adică, timpul este
cel care va decide. 

Ascultară toţi dar curioasă peste fire, se dovedi Buni. Din
prea multă grijă, desigur.

- Până la ce nivel s-a ridicat prietenia voastră?
- Oo, Buni, ştiu eu la ce te gândeşti tu? Îţi înţeleg zbaterile

dar te asigur că nici măcar nu m-a sărutat. Nu numai că nu m-a
sărutat, dar nici măcar n-a încercat pentru că altfel s-ar fi ales
cu o uitătură urâtă din partea mea. Mi-a sărutat, în schimb,
palmele – şi asta pentru că eu n-am făcut mofturi. Ei, bine, nu
m-a sărutat el, l-am sărutat eu fără ca el să-mi ceară.

- Măi, tu fabulezi sau… puse Ileana întrebarea. Cum s-au
petrecut faptele?

Diana era o răsfăţată, nu se jena defel să le povestească
asemenea scene, ştiind că n-a greşit niciodată cu nimic. Mai
mult, îşi aduse aminte de sâcâiala mamei, de îndemnurile ei: „Fii
mai tandră cu băieţii că or să te ocolească întocmai ca pe o
vietate cu gheare ascuţite!”

- Mă invită el într-o seară să vizităm un supermarket. Am
trecut ca vântul prin tot felul de raioane până am ajuns la cel cu
marochinării. Avea magazinul expuse o sumedenie de obiecte,
unul mai frumos de cum celelalte. Mie mi s-a pus pata pe o
poşetă grozav de frumoasă dar nu m-am gândit o clipă s-o
cumpăr. M-a întrebat: „Spune-mi, îţi place?” i-am răspuns iar el
i-a cerut vânzătoarei s-o împacheteze. 

- Mamă, da’ năzdrăvană te mai dovedişi! Unde-i poşeta?
- Aici, aproape, iat-o!
Şi o scoase din pungă s-o admire toţi de faţă.
După un timp o întrebă buni:
- Dar cu tânărul francez ce-ai stabilit? Cum o să te mai vezi

cu el?
- În vacanţa mare, buni, până atunci nu va mai fi posibil. Vom

purta legătura prin scrisori; până-n vară, mai am de pus la punct
şi altceva.

Traian a tăcut tot timpul cât au vorbit femeile. Şi-a dat cu
părerea după ce au obosit ele.

- Dragele mele, a venit vremea ca noi toţi, cu chibzuinţă, să
ne facem nişte socoteli. Anii s-au tot scurs, copiii au crescut,
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poate că, în curând, unul câte unul, precum puii păsărilor, îşi vor
lua zborul. Să ne preocupăm de ei, să-i ajutăm să-şi facă bun
rost în viaţă. Cu scopul acesta au petrecut şcoli înalte, iar de
pregătirea lor este nevoie prin tot locul de pe suprafaţa
pământului. Am coleg de armată un ofiţer din Satu Mare. Între
aviaţie şi Marină, a ales-o pe a doua. De şi-ar fi ales meseria de
pilot, ar fi fost mai aproape de părinţi? Nici vorbă. Eu am
povestit asta pentru tine, fata mea. Te sfătuiesc să gândeşti
singură nu prin mintea altuia. Vezi tu? Bunicul este medic. L-ai
auzit povestind adesea că vine dintr-un sat din Bărăgan. Păi când
urmezi o facultate, ca cea de medicină, bunăoară, te-aştepţi să
primeşti repartiţii în satul tău? Poţi fi dar, doar pe o perioadă
limitată. Tu, draga mea, fă-ţi socotelile tale. În oraşul nostru nu
avem observator astronomic; un ciob de sticlă, doar, afumat, să
vedem eclipsa de soare, dacă avem şansa s-o urmărim odată-n
viaţă. Noi, părinţii şi bunicii, vom fi fericiţi dacă voi, copiii
noştri, vă realizaţi temeinic. Ţi s-a ivit o ocazie, prima din viaţa
ta. Analizeaz-o întorcând-o pe toate feţele, altfel, te asemuieşti
pilotului care sare în gol fără să aibă habar cum se deschide
paraşuta. 

Şi nu trecu săptămâna şi Diana primi scrisoare de la Philippe,
expediată „par avion”. Plină de nerăbdare dar şi de bucurie, fugi
în camera ei pentru a-i parcurge rândurile în linişte. Citea
tremurând de emoţie şi cu cât se adânce în conţinut, cu atât mai
tare se roşea în obraji. Scrisoare era plină de gingăşii, declaraţii
înfocate de iubire şi speranţe că destinele lor se vor contopi 
într-unul singur.

Nu şi-a încheiat francezul scrisoarea cu mulţime de sărutări
dar ea, în singurătatea camerei sale o strânse la piept, după ce,
mai întâi, depuse pe ea mulţime de sărutări. Era cuprinsă de
fiorul primei sale dragoste, fior care, până acum, îi fusese
complet străin. Şi niciodată Diana n-a aşteptat vacanţa mare cu
asemenea dorinţă şi bucurie.

Cu toate acestea ea n-a făcut rabat în a se pregăti. Citea, citea
cu înverşunare cărţile pe care le adusese din Franţa, astfel că
întreaga ei cameră devenise prea strâmtă pentru cărţile,
fotografiile şi puzderia de hărţi agăţate pe toţi pereţii. Şi culmea,
mama Ileana n-a mai certat-o niciodată.
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Când Traian veni acasă într-o seară – mai târziu decât de
obicei, o găsi pe Ileana concentrată asupra unei scrisori.

- Ce-i, dragă, mă priveşte şi pe mine scrisoarea aceasta sau
te alintă una dintre prietenele tale?

Soaţa începu să râdă şi-i răspunse:
- Nici una, nici alta dar, mai bine, citeşte-o. Oricum, te anunţ

că este plină de drăgălăşenii.
Traian se dovedi atât de interesat încât nu mai avu răbdarea

să-şi schimbe ţinuta, se aşeză într-un fotoliu şi se apucă de
lecturat. La început, habar n-avea cine-i expeditorul, mai apoi
s-a convins că autorul este o tânără care se străduise pe cât i-a
fost cu putinţă, să formuleze fraze pompoase pline de iubire, cu
gând – poate - , să înmoaie inima unui sihastru. Ileana ocupase
celălalt fotoliu şi privea pe tavan un punct imaginar. Aştepta să
termine el de lecturat scrisoarea pentru a înfiripa o discuţie.
Când termină de citit, strânse foile şi le strecură în plic.

- Ei, ce părere ţi-ai făcut? Îl întrebă consoarta şi zâmbi.  
- Scrisoarea ţi-a înmânat-o poştaşul sau ai aflat-o în cutia de

scrisori?
- Nu, dragă, am dat peste ea întâmplător. M-am gândit să

deretic câte ceva prin camerele copiilor; am făcut un pic de
ordine şi-n camera lui Ştefan şi, dintre cărţile şi caietele sale, a
apărut această scrisoare. Ce părere ţi-ai făcut tu?

Traian îi înmână scrisoarea şi, fără a se simţi afectat în vreun
fel, se explică:

- Primul gând a fost că epistola i-a fost trimisă Dianei de
către prietenul ei, francezul. Nu mi se pare anormal în ce-a fost
inserat pe foile acestea de caiet. Iată că de data aceasta, avem în
casă doi îndrăgostiţi. Ce să-i faci, draga mea! Ni s-au făcut copiii
mari, tot ce se întâmplă, se află scris în legile firii. Şi noi am
petrecut asemenea momente dar eu ţi-aş sugera un sfat: Ştefan
nu trebuie să ştie că tu, mama, ai luat la cunoştinţă de conţinutul
scrisorii, nu cumva să-i aminteşti de ea. Apoi râzând: - Aşa încep
marile iubiri…

Ileana îl ascultă cu atenţie şi vădit intere. Începu aşa:
- Observi ce caractere diferite la ei, doi! Poate că un rol

principal îl are sexul. Diana se dovedise o fire dinamică,
respingătoare, chiar, greu îi intra cineva în voie. Mă luasem de
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grijă că or să fugă băieţii de ea ca bătuţi de furtună. Se pare că
Ştefan este mai îngăduitor, croit, poate din alt aluat.

- Griji zadarnice, draga mea. Amândoi copiii ne-au adus –
până acum, mari satisfacţii. Oare ce le putem reproşa? Mă
gândesc la Diana: ce frumos s-a realizat şi se află abia la început.
Nu este puţin lucru să-şi poarte paşii pe unde alţii de vârsta ei
nici nu s-ar fi încumetat să gândească. Şi este – mă repet -, abia
la început.

Când urechea trează a Ileanei simţi un zgomot de uşă
deschisă, alergă degrabă să ascundă scrisoarea printre filele unei
cărţi. Nu era Ştefan şi nici Diana, ci Buni.

Şi se mai scurse o săptămână când o nouă scrisoare le aduse
mare bucurie, atât lui Traian cât mai ales soţiei sale.

- Hei, tu, ce-i veselia asta? O întrebă Traian.
- Rost de petrecere, bărbate, îi zise. Scrisoarea vine de la

Melania şi ne anunţă că feciorul lor s-a căsătorit iar nunta, au
hotărât s-o petreacă peste trei săptămâni. 

- Oo, dacă-i aşa, trebuie să-mi comand costum noi. Sigur că
nunta va fi la Giurgiu.

- Chiar aşa, bărbate, nunta va avea loc la Giurgiu, iar fericita
mireasă este din Valea Călugărească.

- Ce spui, dragă? Valea Călugărească? Te pomeneşti că ne
fericeşte socrul mic cu un vin grozav dosit prin crama de la
Tohani! Îmi închipui că Emil nu mai are astâmpăr de atâta
fericire.

- Cred şi eu, pentru că are motive serioase: băiatul inginer,
nevasta lui profesoară.

- Tot aşa de mândri o să fim şi noi când ni se vor căsători
copiii.

Şi tare frumos s-au mai distrat ei. Melania o copleşi pe
cumnata sa cu tot felul de drăgălăşenii, mai ales că, nemaifiind
împreună de prea multă vreme, aveau, cu adevărat, subiecte de
discutat.

A fost mare şi frumoasă petrecerea.
Ocupaţi cu tot felul de probleme, nici că au simţit – Diana şi

familia ei că timpul s-a scurs iar ei s-au trezit în pragul vacanţei
celei mari. Şi tot atunci găsi Diana în cutia de scrisori plicul pe
care-l aştepta cu sufletul la gură. Philippe o invita să petreacă
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un timp în Franţa.
Părinţii făcuseră alt program pentru perioada vacanţei dar

Diana a dat curs celui întocmit de prietenul francez. Acesta o
aştepta la aeroportul Orly. A fost o adevărată  fericire când s-au
reîntâlnit iar Diana n-a mai făcut mofturi când el a îmbrăţişat-o
şi a sărutat-o în lege.

- Cum ţi-ai petrecut timpul, draga mea prietenă? De la data
despărţirii noastre?

- Studiind, dragă Philippe. Te anunţ că am dat gata toate
cărţile cumpărate din Franţa la plecare, dar şi altele. 

- Aşa, şi? O întrebă. Ce-ai reţinut ca noutate?
- O, multe, foarte multe, dar neavând o pregătire, îmi vine

cât se poate de greu. Am dat peste un nou domeniu care mă pune
la grea încercare.

- Ce anume, draga mea?
- Astrofizica…
Philippe se opri din mers, o privi încruntat, o sfătui.
- Tu eşti nerăbdătoare, vrei să le stăpâneşti pe toate. Aşa ceva

nu este posibil. Astrofizica este o ştiinţă şi pentru a o înţelege,
ai nevoie de timp, prea mult timp. Ştiinţa aceasta o vei stăpâni
în timp; studiază mai întâi, corpurile mici, asteroizi numiţi şi
planetoizi. Au dimensiuni mici, diametre între câţiva kilometri
şi zeci de kilometri. Îi afli între planetele Marte şi Jupiter iar
existenţa lor se bucură de o largă dezbatere. Nu poţi cunoaşte
dintr-o dată disputele dintre oamenii de ştiinţă pe parcursul
sutelor de ani. Asteroizii sunt corpuri cereşti dintre cele mai
viclene. Unii dintre ei îşi părăsesc orbita, evadează, evadează şi
pornesc aiurea prin spaţiu. Pentru a te convinge, observă Luna.
Este plină de cratere datorită acestor corpuri cereşti care – mai
înainte să lovească Pământul, le iese în calea Luna. Ea se
dovedeşte un adevărat scut pentru noi, dar despre toate acestea,
am mai discutat. La ora aceasta, omenirea este pregătită să le
deturneze orbita dacă se îndreaptă spre Pământ.

- Am luat notă de toate câte-mi spui şi-ţi voi urma sfatul.
Până atunci, însă, spune-mi dacă mai am acces la telescoapele
voastre?

Philippe începu să râdă, mai apoi îşi trecu braţul pe după
umerii ei.
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- Până să-ţi expediez scrisoarea, am pregătit terenul.
Directorul nostru este încântat să vadă o femeie printre noi. 
M-a întrebat dacă intenţionez să mă însor cu tine. L-am asigurat
că da, iar el m-a felicitat.

- Îmi forţezi mâna cu astfel de cuvinte.
- Nu, nici vorbă dar n-ar fi de laudă dacă te răzgândeşti,

pentru că omul şi-a comandat costum nou pentru că are gând să
ne cunune.

- Doamne, apără! Se exprimă Diana, mai mult, îşi făcu cruce.
Declar sus şi tare că numai tu eşti în stare să ordonezi lucrurile!
Te-ai întrebat, totuşi, ce s-ar întâmpla dacă eu aş refuza?

- Ce să mă mai întreb, te las pe tine să rezolvi dilema. Ar fi
o catastrofă şi pentru tine şi pentru mine! Îndrăzneşte tu şi-i
spune directorului că nu-ţi face plăcere să-ţi fie naş.

Când au ajuns la faţa locului, Philippe îi dădu vestea:
- Pentru primele zece zile ţi-am plătit eu camera.
Surprinsă, Diana îl privi în ochi, surprinsă.
- Dar eu, dragul meu…
N-a apucat să-şi termine fraza pentru că el o prinse de mână

şi aproape o târî până la recepţie.
- Camera 802 ceru el recepţionerei. 
Şi urcară în lift.
Camera se dovedi a fi pe gustul Dianei pentru că avea o

panoramă asupra oraşului iar Sena îşi oglindea luciul apei pe
sub ferestrele hotelului.

- Frumoasă priveliştea? O întrebă.
- Mă mai întrebi? Ce-aş putea spune. Îţi mulţumesc pentru

tot ce-mi oferi, pentru grija pe care mi-o porţi şi în gest de
adâncă preţuire, vreau să te sărut.

Şi-a încolăcit braţele pe după gâtul lui şi l-a sărutat pe buze.
Se simţea stăpâna întregului Univers.

- Şi-acum, scumpă prietenă, îţi recomand să te odihneşti preţ
de două ceasuri, cât timp mai am eu de rezolvat unele treburi.
Trec – după aceea să te însoţesc pentru masă la un local, apoi
merge să vizităm Muzeul Luvru.

- Chiar îmi doream să vizitez Muzeul Luvru, stimulată şi de
părerea unei doamne, fostă profesoară de limba franceză care
absolvise studiile la Sorbona şi care m-a întrebat: - „Ai fost în
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Franţa, la Paris, ai vizitat Muzeul Luvru?” „Nu l-am vizitat”, 
i-am răspuns. „Nici nu ştii ce-ai pierdut”, mi-a întors-o doamna.

Philippe se dovedi condiţional în tot ce-a promis. A rămas
încântată ea de tot ce-a cunoscut la Paris dar muzeul a lăsat-o
fără grai. I-a dat toate explicaţiile necesare: Este muzeu naţional
şi galerie de artă a Franţei. Prin anul 1546 a fost reşedinţa regală
a unuia dintre regii Franţei; Francisc I. prin 1793, fostul guvern
revoluţionar a deschis Galeria Principală. Când Napoleon a pus
mâna pe putere, a construit aripa din partea de nord a edificiului.
Nepotul său, Napoleon III a mai adăugat două aripi de clădiri
vestice. Până să intrăm, priveşte aceste două mari curţi care fac
parte din complex. Adevăratele minuni se află însă în interior.
Ai ocazia să admiri colecţia de picturi care, după părerea
multora, este apreciată a fi cea mai frumoasă din lume. Colecţia
de pictură franceză din secolele XV-XIX, este – până-n
momentul de faţă, neegalată de vreun alt muzeu.

După ce au vizitat muzeul, la ieşire, Diana şi-a dat pe faţă
gândul: 

- Iubesc Franţa, iubesc Parisul cu tot ce are el mai frumos; îi
iubesc şi pe parizieni, deopotrivă!

Philippe începu să râdă apoi o întrebă:
- Să înţeleg că mă iubeşti şi pe mine?
- Categoric, da; eşti doar prietenul meu şi ca să-ţi dovedesc,

iată, te sărut!
Mai merseră un timp, el frământat de un gând, o întrebă:
- Spune-mi, te-ai hotărât să te stabileşti la Paris măritându-

te cu mine?
- Da, m-am hotărât şi sunt sigură că părinţii nu ar avea ceva

împotrivă. Problema este cum îmi profesez eu meseria?
Philippe se opri din mers, o strânse şi mai tare de mână,

vorbindu-i răspicat:
- Directorul meu a vorbit deja cu directoarea de la liceul

„Georges Bizet”. Rămâne ca tu să te hotărăşti.
Şi n-a avut ea ce regreta pentru că Philippe s-a întrecut pe el

însuşi în a o răsfăţa plimbând-o prin cele mai minunate locuri şi
arătându-i tot ce are mai de preţ Parisul. Era ea clientă frecventă
a celor mai rafinate cofetării, restaurante, locuri de distracţii,
cinematografe şi săli de spectacole.
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Ziua distracţii, seara studiau cerul astfel că de odihnă, prea
puţine ore le mai rămâneau. Slăbise dar nu într-atât să se
alarmeze.

- Philippe eşti mândru şi fericit că eşti cetăţean francez? 
M-ar interesa să ştiu.

El începu să râdă aşa cum făcea adesea şi-i răspunse:
- Nu mai mult decât eşti tu că te-ai născut româncă. Am

cunoscut geografia şi istoria ţării tale. Am rămas puternic marcat
de România şi întocmai ca mine, ceilalţi francezi. Dacă avem în
vedere că multe dintre obiceiuri, educaţie, cultură ne sunt
comune, da, putem afirma cu tărie că ţările noastre sunt surori.
Suntem ţări latine, doar. 

Ascultându-l Diana începu să râdă, spre nedumerirea
bărbatului care o întrebă:

- Spune-mi, am zis ceva nepotrivit care ţi-a stârnit râsul?
- Nu, nici vorbă, mă gândeam la cu totul altceva; ai spus că

ţările noastre sunt surori.
- Da, aşa am spus şi susţin acest punct de vedere.
- Să-nţeleg că nu ne putem căsători?
Mirat peste fire, Philippe făcu ochii mari şi-o întrebă:
- Am spus eu aşa ceva?
- Păi, de vreme ce suntem rude…
Abia acum veni el de-acasă, şi într-o explozie de râs, explică:
- Eşti tare nostimă, dragă! Suntem rude, da, recunosc, dar nu

rude de sânge ci doar prin alianţă. A nu se uita că cele două
principate româneşti s-au unit sprijinite şi de Napoleon III, mai
mult, de contele Walevski, care, prin vocea sa, a făcut cunoscut
ţărilor europene unirea Moldovei cu Ţara Românească.

Diana şi-a sprijinit fruntea de umărul lui şi s-a lăsat sărutată.
Timp de două săptămâni, ea s-a simţit o răsfăţată, trăitoare

în Paradis. Cu multă părere de rău şi-a amintit că trebuie să pună
capăt nebuniei de care s-a simţit cuprinsă.

- Diana, i-a zis, pentru a mă căsători cu tine, musai să am
acordul părinţilor tăi. Căsătoria trebuie să se realizeze cât mai
urgent pentru a te bucura de toate drepturile unui cetăţean
francez. Doresc să merg în România să-i cunosc pe părinţii tăi,
ei pe mine. Trebuie să le cer mâna fetei, doar. Când crezi că este
posibil acest lucru? Cu cât mai repede cu atât mai bine, sunt
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multe alte treburi de rezolvat…
Cu greu s-au despărţit Diana de prietenul său francez şi

ultima ei noapte petrecută la Paris n-a făcut altceva decât să
viseze. Visa la fericirea viitoare pe care şi-o imagina în tot felul
de ipostaze.

A plecat dis de dimineaţă cu o cursă, de pe aeroportul Le
Bourqet, unul dintre cele trei mari aeroporturi ale Parisului, cu
inima strânsă fără să-şi poată explica de ce. În minte îi stăruiau
obiectivele vizitate precum Banca Rothschild, Teatru Naţional
Popular, Universităţile Sorbona, cea din Nanterre, grădinile
Luxembourg, Tuileries, biserica Saint Germain des Pres,
Catedrala Notre Dame, Palatul Invalizilor, care a impresionat-o
până la lacrimi. Şi-a amintit mai apoi de Piaţa Concordiei, Arcul
de Triumf, Turnul Eiffel, muzeul Luvru, aşezarea tribului galic
al parisilor cunoscut sub numele de Lutetia. Dar câte alte şi alte
obiective pe care şi le-a consemnat cu meticulozitate în agenda
sa, să nu le uite să aibă ce povesti familiei la întoarcere.

Acum, însă, situaţia era cu totul alta. Urma să le ducă
părinţilor mare veste cum că urmează să se căsătorească şi să se
stabilească la Paris. Îşi tot făcea planuri peste planuri cum să
abordeze subiectul şi cum să răspundă tirului de întrebări de care
era convinsă că va avea parte. Gândind astfel, era complet
străină de tot ce se petrecea în aeronavă, n-a fost atentă nici
măcar la programul de instruire al stewardeselor privind
folosirea echipamentului în caz de pericol. Copleşită de astfel
de gânduri, a ajuns pe aeroportul bucureştean unde a fost
întâmpinată de amândoi părinţii. Până la Constanţa au discutat
numai nimicuri, despre programul urmat la Institutul
astronomic, întâlnirea cu colegii şi ce-a mai vizitat.

La Constanţa a ajuns seara. Cu multă bucurie a fost
întâmpinată de bunici, şi cu mare interes de frate, care a şi
interpelat-o de cum a pătruns pe uşă:

- Spune-mi repede ce mi-ai adus?
Încruntată de parcă i se ceruse luna de pe cer, i-a dat răspuns

tăios:
- O vargă ţi-am adus, măi, motane, dar nu ţi-o dau, pentru că

nici atât lucru nu meriţi!
- Merită el ceva mai bun decât o vargă pentru că a fost

Comoara blestemată 261



cuminte şi ascultător, îi luă apărarea bunica.
Diana mai căută prin geamantan şi scoase la vedere un tricou

de o rară frumuseţe pe care i-l înmână fratelui, atenţionându-l:
- Vezi, poate uiţi să mă şi săruţi!
- O, Doamne, la ce teste mă supui! Bine, fie, treacă de la

mine dar mai ai şi altceva?
- Ho, măi, las-o în pace, că n-a plecat de-acasă cu buzunarele

burduşite de parale! Sări din locul său buni.
După ce cadourile fură împărţite, trecură la masă şi nu se

poate spune că ar fi vreunul din cei prezenţi lipsit de poftă de
mâncare. Adevărul este că aveau cu ce-şi potoli foamea pentru
că Buni nu trândăvise, din contră, o clipă n-a stat locului încă
de când s-a ridicat din aşternut.

Pe măsură ce foamea fu înfrântă, toţi din familie doriră ca
Diana să le povestească câte ceva din aventura pariziană. Şi-a
scos ea din geantă agenda şi cu entuziasm se porni să le
povestească despre minunile văzute.

- Draga mea, o întrebă Ileana, ghid ţi-a fost tot tânărul acela?
Îmi închipui că singură n-ai fi reuşit asemenea performanţă.

- Aşa este, căzu de acord Diana şi se porni cu înflăcărare să
scoată în evidenţă toate calităţile. Cu cât vorbea, cu atât se
înflăcăra mai tare. Când termină ea de creionat întregul lui
profil, încântat bunicul îi adresă o întrebare cât se poate de
nevinovată.

- Draga noastră, îi zise, se pare că eşti fascinată de tânărul
acela. Cum de nu ţi-a cerut să te măriţi cu el?

Zâmbiră toţi aşteptând răspunsul.
- Chiar ai ghicit, bunicule, Philippe mi-a cerut să mă mărit

cu el!
- Ce? Cum? Săriră din locul lor femeile.
- Şi tu?
- Eu, ce? Scăpă râs Diana. I-am zis că dacă doreşte să-i fiu

nevastă, să vină la Constanţa să mă ceară părinţilor că n-o fi
Constanţa aşezată prin America de Sud!

Atât zise fata şi se iscă o dezbatere de-ai fi gândit că bate
războiul la uşă.

- Măi, tu glumeşti sau…
- Se poate glumi cu aşa ceva?
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- Iar el ce-a mai zis, vine la noi?
- Da, m-a asigurat că vine. Când o să vină? Când o să-l invit

eu. A dorit să ştie, doar, dacă avem aeroport în Bucureşti, asta
aşa, să nu fie obligat să închirieze o căruţă.

Se stârni potop de râsete şi vorbe de duh.
- Nu râdeţi se încruntă la ei Diana, ce, fostul rege Carol I,

când a ajuns în România, n-a fost adus în Bucureşti cu o căruţă?
Şi se stârniră iarăşi râsete şi glume, mai ales când bunicul îşi

imagină cum i-ar sta peţitorului îmbrăcat în frac şi papion,
tolănit în căruţă pe un braţ de fân proaspăt.

Când larma se domoli, Ileana întrebă cât se poate de
preocupată:

- Diano, treaba este serioasă sau a fost doar aşa, o glumă?
- Vă asigur, dragi părinţi că n-a fost deloc o glumă i-am

promis şi… gata! Îmi asigură directorul lui şi loc de muncă.
- La Observator?
- Nu, la un liceu.
Convingându-se toţi de faţă că n-a fost nici pe deoparte o

glumă, începură să încropească planuri peste planuri. Ileana dori
– mai întâi -, să ştie dacă tinerii au stabilit o dată anume când
vin la Constanţa.

- Nu, v-am spus, doar, le dădu Diana ştirea. Vine când îl
anunţ eu, dar nu prea târziu, să aibă vreme să aranjeze cu locul
de muncă.

- Şi-o să fie tot un post de  cadru didactic? Dori să ştie Traian.
- Da, tată, tot profesoară la un liceu „Georges Bizet”. După

cum vedeţi, lucrurile par deja aranjate. Cu cetăţenia franceză n-
o să fie o problemă, de vreme ce suntem căsătoriţi.

- Şi-acum, pentru că ne-ai spus despre ce-ar fi vorba, nu ne
rămâne decât să te pregătim, dar trebuie să ştiu din vreme. N-ar
fi de laudă să fim luaţi aşa, prin surprindere.

- V-am înţeles îngrijorarea şi în nici un caz nu v-o sporesc.
Chiar mâine îi expediez o scrisoare şi-i dau veste, dar trebuie să
ştiu care va fi data exactă când va sosi.

- Nu numai atât, să ştim exact şi câţi vor veni să le putem
asigura mijloc de transport de la Bucureşti la Constanţa.

- După socotinţa mea, peste două săptămâni ar fi perfect.
- Cum zici tu, căzură de acord bărbaţii, femeile aprobară cu
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capetele.
- Dar adresa lui o ştii?
- Bineînţeles, altfel cum!
Începând chiar de-a doua zi toţi intrară în fierbere. Prima

grijă fu cu ce fel de bucate se vor ospăta.
- Propun sarmale şi mămăliguţă. 
- Şi ciorbă de perişoare, că francezii le au cu supele.
- Dar nici un grătar cu fripturi n-ar fi de neglijat.
Bărbaţii aşteptau să le vină rândul la partea lor. Când femeile

făcură pauză la vorbă de dezlănţuiră ei.
- Măi copii, le zise bunicul, bune or fi băuturile franţuzeşti,

nu zic nu, dar nici alor noastre nu le afli vreun cusur. Au ei
şampanie, au vinul acela de renume, Beaujolais nouveau, Henry
de Laval, Cotes de Provence, dar dacă scoatem noi sticlele de
la răcitor cu Murtfatlarul nostru, o Cadarcă, o Plăvaie…

- Sau o Băbească, bunăoară…
- Chiar aşa, soiul acesta dăruit de o babă domnitorului Ştefan

cel Mare… ehei…!
Din nou interveni Buni:
- Măi, dar oamenii aceştia n-or sta aici doar o zi?
- Foarte bine, ce-am spus până acum este valabil doar pentru

prima zi, următoarea, ospăţul va fi la Cazinou, aşa că vor avea
amintiri.

Cum scrisoarea Dianei a fost expediată „par avion”, a ajuns
repede la Paris şi tot aşa de repede a sosit şi răspunsul. Vor veni
în echipă de trei persoane, pentru două zile, din lipsă de timp.

Şi ţine-te pregătiri după aceea, încât au încurcat şi pantofii
cu care să se încalţe. Au făcut aprovizionarea, doar, pentru că
bucatele urmau să fie preparate chiar în ziua sosirii oaspeţilor
pentru a fi servite calde. Şi în afara celor convenite mai înainte,
mai aşezară pe masă şi câţiva pui perpeliţi pe grătar şi nu lipsi
găvanul plin ochi cu peşte fript, să fie aşa, de poftă. Barem
prăjituri ce să mai spunem. Cu două zile mai înainte de
eveniment, cu mânecile suflecate, bunica nu mai părăsi
bucătăria, că nu scotea din cuptor un rând de tăvi şi altele le luau
locul. Felurite prăjituri aşezate frumos pe platouri printre care
se rătăciseră şi alte câteva încărcate cu plăcinte din fructe.

În ziua stabilită, până-n prânz, aeronava îşi făcu apariţia.
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Coborâră din ea Philippe şi părinţii săi, emoţionată cum se nu
poate descrie, Diana îi observă de la distanţă şi pentru a se face
remarcată, începu să fluture o eşarfă albă. Tânărul francez o zări
şi cu aceeaşi vigoare îşi flutură braţul.

Se făcură prezentările iar mama lui Philippe, cu ochii fixaţi
pe Diana, nu se putu abţine să nu-i adreseze acesteia un
compliment:

- Draga mea, dar eşti nespus de frumoasă! Iată, îmi doresc
nespus să te îmbrăţişez!

Când veni rândul tatălui lui Philippe, acesta spus doar atât:
- Cu adevărat eşti divină! Şi-i sărută amândouă palmele. Cu

tinerii n-a fost o problemă pentru că s-au îmbrăţişat cu deosebită
afecţiune. Părinţii găsiră potrivit momentul să-şi strângă mâinile,
pe ale doamnei, Traian le sărută cu condescendenţă. 

N-au mai pierdut timpul. Şi-au potolit setea cu apă minerală
şi cu pornit la drum. La ora prânzului erau la Constanţa.

Greu de povestit cum au fost întâmpinaţi de gazde.
Strângerile de mână şi sărutările s-au ţinut lanţ, barem când au
intrat în sufragerie, uimirea fu totală.

- Dar dumneavoastră când v-aţi odihnit, doamnelor? Le
complimentă franţuzoaica, aflând că în familie se vorbeşte
curent franceza.

- Ei, şi dumneata, dădu răspuns Buni. Apoi glumind: - La o
anumită vârstă nu prea mai simţi nevoia de somn.

Cât timp femeile se întinseră la vorbă, bunicul alintat
franţuzeşte „grand-pere”, apăru ţinând în mână o sticlă, plină
ochi şi rece ca gheaţa, cu un rachiu de prune care făcu, dintr-o
dată, deliciul musafirilor.

Închinară bărbaţii câteva păhărele cu rachiu, Philippe dădu
noroc dar nu bău, ştia că toţi ochii erau aţintiţi pe el.

- Doamne, domnilor, li se adresă gazdelor, mama lui
Philippe, spuneţi-ne, vă rugăm, există vreun protocol ce trebuie
respectat când ne aşezăm la masă şi care face parte din tradiţia
poporului român? Noi nu ştim şi tocmai de aceea vă rugăm să
ne spuneţi.

- Da, doamnă, există – cu adevărat un protocol pe care noi,
românii, îl respectăm cu sfinţenie. Primul păhărel de tărie îl bem
dintr-o singură înghiţitură – noi îi spunem „duşcă”. Urmează
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apoi altele până li se pierde numărul, iar de treaba aceasta nu se
mai interesează nimeni.

Auzind explicaţia, domnul Gerard, tatăl lui Philippe, se ridică
pe picioare şi cu păhărelul în mână, zise:

- Dar noi, necunoscând protocolul…
- Nu-i nimic, domnule Gerard, nu este ceva care nu poate fi

îndreptat. Încercaţi cu al doilea păhărel…
Şi pentru că pofta de mâncare se făcu simţită după ce

parcurseră un drum atât de lung, musafirii se ospătară în lege.
- Sperăm – doamnă, domnilor, să încercaţi cu încredere

parfumul vinurilor noastre care pot sta cu cinste alături de
vinurile franţuzeşti: „Murfatlar”, bună oară, „Băbească” sau
„Cadarcă”, la alegere, după parfum şi gust.

- O, dar vinul dumneavoastră de Murfatlar, deja are
notorietate printre cele mai de seamă băuturi din Europa! Dar,
stimate gazde, şi la vin se respectă acelaşi protocol ca la tărie?

Bunicul începu să râdă şi-i dădu asigurări:
- Vinul se bea după cum pofteşte omul.
Şi încă o sticlă se goli fără prea multe fasoane.
Când voia bună se mai domoli, Diana ceru:
- Philippe doreşte să vă facă o rugăminte, dragi părinţi.
- Păi s-o facă pentru că din acest motiv ne-am adunat să-i

cunoaştem dorinţa.
Şi se făcu linişte. Tânărul se ridică de pe scaunul său şi se

adresă părinţilor Dianei:
- Am cunoscut-o pe domnişoara Diana cu ocazia vizitei

făcută la Observatorul nostru din Paris. S-a dovedit o fată
minunată astfel că în scurt timp toţi de-acolo au îndrăgit-o şi-au
tratat-o ca pe o adevărată colegă. Şi la fel ca aceştia şi eu, astfel
că-mi doresc din toată inima să-mi fie parteneră de viaţă. Pentru
aceste considerente, vă cer mâna ei.

Din cauza presiunii momentului, Buni începu să tremure, în
vreme ce Ilenei i se scăldară obrajii în lacrimi.

„Puiul s-a făcut mare, şi-a luat zborul. Fără să mai privească
înapoi”.

Dar la urma urmei, şi gestul acesta este scris în legile
omenirii.

Traian nu se lăsă înduplecat de slăbiciunile femeilor. Prinse
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mâna fiicei sale şi o uni cu a iubitului său.
„Dumnezeu să vegheze asupra căsniciei şi să reverse asupra

voastră toate harurile Sale!”
Toţi de faţă se grăbiră să-i îmbrăţişeze pe proaspeţii însurăţei,

chiar şi bărbaţii se îmbrăţişară între ei şi când manifestările
acestea se domoliră, Philippe, cu eleganţă, îi puse în faţă
proaspetei soţii, o casetă îmbrăcată în catifea maronie. Când
aceasta o deschise, tresări de parcă avea în faţă un obiect de cult,
un talisman. Erau două verighete ornate cu filigran,  din aur, de
o rară frumuseţe. Le admiră, mai întâi, privi la Philippe, apoi o
scoase pe cea mică şi-o trecu peste degetul său. Pe cealaltă o
trecu peste inelarul bărbatului său. Mândră, imperturbabilă,
ridică mâna stângă în semn de salut. Gestul său stârni ropot de
aplauze. Îi prinse palma mirelui şi cu gest tandru şi-o apropie
de obraz şi – lipită de el -, rămase aşa un timp.

Petrecerea astfel dezlănţuită se prelungi până aproape de
ziuă. Nu s-au grăbit să se ridice din aşternut pentru că toţi aveau
a doua zi liber. Oaspeţii plecau spre casă în a treia zi. domnul
Gerard – tatăl lui Philippe, lucra la Ministerul de Externe, iar
doamna sa profesa meseria de psihiatru la un spital din capitală.
Amândoi soţii se aflau în concediu pentru o săptămână, dar alte
treburi urgente îi chemau acasă.

Acum, în ultima zi de petrecere, stabiliră şi toate celelalte
detalii, ale actului de căsătorie. Nunta se afla pe primul loc şi
stabiliră ei ca aceasta să se înfăptuiască în luna ianuarie, în anul
următor.

Şi-acum, toate detaliile fiind clarificate, urma ca Philippe –
dimpreună cu tatăl său, Gerard, să se preocupe de rezolvat cu
locul de muncă pentru Diana.

La aeroportul din Bucureşti i-au condus Traian şi Diana, dar
au fost cât se poate de uşuraţi pentru că nu mai aveau grija
cadourilor.

Pentru a nu crea şcolii probleme, Diana l-a anunţat pe
directorul liceului de planul său altfel că acesta să-şi pregătească
alt cadru în locul său, pentru cazul când reuşita ei ar fi deplină.
Toate bune şi frumoase, numai că n-au mers toate ca pe roate
aşa cum le gândiseră ei; şi cu ceva întârzieri s-a rezolvat totul
aşa că toată lumea a răsuflat uşurată.
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În acest timp, Ştefan se pregătea cu sârg pentru începerea
cursurilor la facultate. Mai avea de parcurs doi ani şi atârna pe
perete, în ramă, diploma de inginer. 

- Măi, să nu ţi se pună şi ţie pata să te însori, îl atenţionă
Buni.

Ştefan începu să râdă şi făcu o glumă.
- Ştiţi ce? Nu dau eu zor cu însurătoarea dar când m-oi hotărî,

vă pricopsesc cu două neveste.
- Aoleu! Ce glumă fuse asta, mă?
Nunta a avut loc la data stabilită şi a fost organizată la Paris,

la un local select. Din partea Dianei au participat Traian şi
Ileana. Bunicii au rămas la vatră, cu greu l-au convins pe Ştefan
să participe.

Şi-a fost nuntă mare la care au participat mulţi prieteni şi
cunoscuţi de-ai mirelui.

Cum pentru Diana lucrurile se aranjaseră aşa cum se dorise,
a rămas în Franţa, urmând ca întâlnirea cu părinţii să se realizeze
în vacanţa de vară.

Şi anii au fost petrecuţi – unii după alţii, Diana învăţase să
mânuiască cu pricepere aparatele, studia, studia, îşi însuşea
cunoştinţele dar nu şi-a neglijat nici munca la catedră.

Când Philippe ridică problema unui copil, Diana îi răspunse:
- Şi cu munca de cercetare ce fac?
Philippe o prinse cu degetele de obraji, o sărută îndelung, îi

ceru:
- N-o să-ţi întrerupi nicicum munca iar eu îmi doresc un

copil, deocamdată.
- Cum deocamdată? Sări ca arsă Diana. Cuprinşi de muncile

noastre, cine se va ocupa de copii?
Îl fixă cu privirea aşteptând o explicaţie.
- Vom angaja bonă!
- Măi, vorbeşte clar; bonă sau bunii.
Pe moment rămase el surprins dar după câteva secunde

pătrunse în taina vorbelor ei:
- Am înţeles tâlcul. Bona de care discutăm, va fi Buni. 

Aşa-i?
- Da, mă, exact asta am avut în vedere.
- Bine te-ai mai gândit, vorba este, buni o să fie de acord?
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- Dar de ce n-ar fi?
- Ştiu şi eu ce să spun?
Pentru câteva momente s-a aşternut liniştea. Fiecare îşi

prelucra propriile sale gânduri. Liniştea o strică Diana, vorbind
cu multă convingere:

- Încă de la naştere am fost copilul răsfăţat al bunicilor; al
lui Buni – mai ales. Nu mă lasă ea de izbelişte dacă mă simte la
greu.

Philippe începu să râdă, spre nedumerirea Dianei; îl întrebă:
- Am zis ceva care-ţi stârneşte râsul?
În loc de răspuns, bărbatul o întrebă:
- Să-nţeleg că te-ai hotărât să aduci pe lume un copil? Fie el

chiar şi băiat?
Diana îi sări de gât după care îi prinse buzele cu dinţii.
- Da, dragule, m-am hotărât să aduc pe lume un copil;

bunăoară, o fată…
Şi mai trecu ceva vreme de la acest episod şi – cu adevărat,

Diana îl ferici pe bărbat cu fecior spre marea bucurie a acestuia.
Ambele familii se declarară fericite, barem de bărbat ce să mai
spunem.

- Măi, îl luă la rost Melania pe bărbatul său, în ţara mea se
respectă un obicei:

- Ei?
- Când se naşte un fecior, prietenii se adună în jurul fericitului

tată, drept felicitare, îl trag de urechi până i le roşesc, şi pentru
asta, urechiat, bărbatul pune pe masă găleata cu vin din care se
cinstesc prietenii. Tu ce faci?

Naiv, Philippe îi explică:
- Eu nu mă pot comporta astfel din două motive:
- Care sunt acelea?
- Aici suntem în Franţa, nu în România, astfel că obiceiul

acesta îmi este străin.
- Şi al doilea motiv care-i?
- Şi de-aş vrea să respect obiceiul vostru, nu am găleată.
- Lasă deoparte scuza asta că nu-i departe magazinul unde

găseşti o găleată. Care-i al doilea motive?
- Eu am urechile lungi, clăpăuge, ce să mi le mai lungească

alţii. Creşte băiatul, te asigur, şi fără obiceiul vostru.
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Se mai gândi Diana câteva momente, apoi întrebă:
- Cu ce nume îl fericim pe copil?
- Cu nume franţuzesc, dragă, doar este cetăţean francez!
- Adevărat, dar dacă am căuta un nume să se potrivească şi

la francezi dar şi la români?
Se gândi bărbatul, medită asupra celor mai cunoscute nume

dar nu află niciunul pe gustul inimii sale.
- Mai potrivit ar fi să-l înregistrăm cu două nume: unul

franţuzesc, celălalt românesc.
- Da, ar fi o soluţie, se entuziasmă Diana. Gerard se pronunţă

şi în limba română, şi Jean…
În cele din urmă rămaseră hotărâţi pe Paul şi Gerard, aşa că

aceste două nume fură inserate în certificatul de naştere.
- Ar mai fi ceva de rezolvat, vorbi Philippe.
- Ei, ce-ar mai fi?
- Să ne gândim către ce profesiune îl pregătim…
- Ce? Cum? Întrebă Diana, prăpădindu-se de râs. Nici n-au

trecut douăzeci şi patru de ore de la naştere şi te gândeşti la
profesia lui? Eşti de comă, bărbate, dar eu înclin să cred că n-ai
vorbit serios.

- Bine, draga mea, cu primul o rezolvăm, să facem planuri
pentru cel de-al doilea copil, sper să fie o fată frumoasă ca tine!

Veste naşterii copilului a fost anunţată tuturor neamurilor şi
prietenilor, astfel că poştaşul lupta din greu să facă faţă
potopului de felicitări sosite pe adresa părinţilor şi, cu aceeaşi
râvnă le expedia şi Ileana în Franţa.

- Traian, ard de nerăbdare să-mi văd fata şi nepotul!
- Te-nţeleg pentru că aceeaşi dorinţă mă încearcă şi pe mine.

Să aranjăm lucrurile aşa fel să zburăm câteva zile la Paris.
- Măi, se băgă în vorbă bunica, să-i faceţi copilului cât mai

multe poze să-l vedem în diferite ipostaze.
Îşi scoase din mâneca rochiei batista şi-şi tamponă ochii.
- Mamă, ce faci, plângi? O întrebă Ileana, apoi se ridică de

pe scaun şi merse către ea. Cât se poate de îngrijorată, insistă: -
Spune-mi, te simţi rău, cumva?

- Nu, mamă, grijile vă sunt zadarnice! Lăcrimez, adevărat
este, dar din alt motiv. Mi-am amintit de ghemotocul acela de
copil mofturos care a fost Diana, nesociabilă, veşnic pusă pe
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harţă şi care devenise spaima clasei. Acum, iată, femeie fericită,
îşi alăptează pruncul. Plâng de fericire, draga mea. La vremea
aceea, n-aş fi crezut-o în stare. Cum o fi ea acum, mai
înţelegătoare, mai apropiată de cei din jur?

Ileana – într-un gest de mare tandreţe – se apropie de ea şi
zâmbind, o cuprinse cu braţele, o strânse cu putere, apoi o sărută
pe amândoi obrajii:

- Mamă, dragă, sufletul tău bun şi iubitor, care s-a împărţit
în mod egal pentru toţi cei aflaţi sub ocrotirea ta, inima ta de
mamă, bate acum cu putere şi pentru realizările noastre. Să
privim tot timpul înainte. Copiii noştri, gâgâlicile acela de care
amintişi, au crescut şi în timp, oameni maturi fiind, ne supunem
legilor fireşti. Te asigur că şi nouă ni se frânge inima de duioşie
văzându-ne copiii înstrăinaţi, dar suportăm despărţirea ştiind că
acolo unde se stabilesc, vor avea condiţii mai bune de afirmare.
Şi-o să fii tare bucuroasă Buni, când o să auzi ce bine s-au
realizat toţi. La nivelul mijloacelor de transport din ziua de azi,
am mai spus-o, distanţele sunt de neluat în seamă. Astăzi
consumăm prânzul împreună cu ei, la timpul înserării, dorm în
patul lor.

O ascultă Buni – aşa cum obişnuiseră toţi din familie să i se
adreseze, apoi o lămuri:

- Lacrimile sunt de fericire când compar două fotografii:
prima ei zi de şcoală şi ultima zi de facultate. La acestea două.
Doresc să mai adaug una: Diana alăptându-şi copilul. Mă întreb
acum: Oare voi mai petrece atâţia ani de viaţă să-l văd realizat
şi pe acesta?

Şi din nou Ileana îşi lipi obrazul de al mamei şi zâmbind de
astă dată, o asigură:

- O să trăieşti, mamă, încă mulţi ani şi-o să-ţi vezi nepoţii şi
strănepoţii cât de frumos s-au realizat. N-o să mai treacă cine
ştie cât şi-o să-l vedem şi pe Ştefan aranjat, cu nevastă şi copii.
Nu mai este cine ştie cât până atunci.

Şi anii s-au tot petrecut, unii peste alţii, şi-n timp ce copiii
creşteau celorlalţi le apărură ghioceii pe la tâmple.

- Ştefane, măi băiete, îl luă din scurt bunica – pe când şedeau
amândoi la taifas pe banca din faţa casei, tu te uiţi la mine şi la
bunicu?
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- Mă uit, sigur că mă uit numai că nu pricep ce-ar trebui să
văd?

Bunica scăpă zâmbet enigmatic şi lipi palma de braţul lui.
Tu mai ştii, măi băiete, cum te striga Diana când era pornită pe
şotii?

Băiatul începu să râdă ştiind la ce făcea aluzie bunica.
- Ştiu, cum să nu că doar n-a trecut o veşnicie de atunci: „măi

motane!”
- Dar de ce s-o fi înverşunat să te numească astfel?
- Nu, nu ştiu pentru că nu mi-a spus niciodată. Dacă ştii mata,

spune-mi:
Să spună, numai că nici ea nu era sigură că deţine adevărul.

Ridică braţul în semn de lehamite, puse altă întrebare:
- Ţie nu, ţi-a trecut prin cap ideea că trebuie să te însori?

Realizat eşti, inginer – he – he! Nu este puţin lucru. Leafă bună
ai, de locuinţă ce să mai spun. Măi băiete, puştoaicelor astea le
sfârâie inima să se mărite. Or să-i culeagă astea pe bărbaţi ca pe
poame coapte iar tu o să ne pui în prag una veştejită sau – şi mai
rău, alungată de bărbat.

Ştefan o ascultă cu atenţie, apoi se porni pe râs nepotolit.
- Aoleu, maică, nici în glumă să nu spui aşa ceva! Simt cum

mă ia cu fiori! 
De vorbele lui râse şi ea încercând – pesemne, să-şi

imagineze scena. Ştefan luă mină serioasă şi-o lămuri:
- Buni, mi-am făcut şi eu nişte socoteli. M-am ferit eu de

păcate dar mă paşte pericolul s-o păţesc. Vorba lui Nastatin
Hogea: „Ai umblat cât ai umblat, dar acum ţi s-a înfundat!”
Acum gata, Buni, m-am hotărât, mă-nsor şi gata!

- Ce spui, măi băiete, ai pus ochii pe o fătucă sau urmează
să-ţi cauţi de-acum înainte?

Ştefan scoase portofelul din buzunarul de dinăuntru al hainei
iar dintre despărţiturile sale dădu la vedere o fotografie pe care
i-o înmână bunicii:

- Priveşte, Buni, şi să-mi spui cum o găseşti.
Bunica îşi potrivi pe nas ochelarii şi purtă fotografia când

mai aproape de ochi, când mai departe, apoi zâmbind, îl întrebă:
- Măi, dar copila asta nu este elevă? Trebuie s-o aştepţi să

crească?
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Pe Ştefan îl podidi râsul, spre nedumerirea bunicii.
- Buni, îi zise el, fata este absolventă a Academiei de Studii

Economice, lucrează la o Bancă, şi este din oraşul nostru!
Mai privi bunica câteva minute, îi adresă o întrebare:
- Măi băiete, tu încerci să mă convingi că fotografia asta este

de dată recentă?
- Chiar aşa, nu are vechime mai mare de o săptămână, numai

că mata, în urma celor discutate, ai rămas cu imaginea închipuită
că aleasa inimii mele este una căreia mama să i se adreseze cu
apelativul de… parcă… colega.

- Nu mă „tanti” şi-apoi n-am spus-o eu, ci chiar tu. Dar să
lăsăm dezbaterea asta, dacă tu ai prietenie cu asemenea boboc
de fată, înseamnă că i-ai şoptit cuvinte dulci pe la ureche. Şi,
până la cele din urmă, ce-aţi hotărât, vă luaţi?

- Da, Buni, ne căsătorim, aşa am stabilit.
- Taică-tu, maică-ta, ştiu deja?
- Nu încă, nu le-am făcut cunoscut, le spun în seara aceasta.

Sper că se vor bucura cât se poate.
Ascultă bunica cele spuse de băiat cu mare atenţie, după

câteva minute de pauză, începu să râdă.
- Ce-ai găsit de râs, Buni?
- Măi băiete, v-aţi făcut mari, zburdaţi, de-acum. Mă gândesc

la Ileana…
- Ei, ce-i cu mama?
- După plecarea Dianei, se retrăgea într-un loc retras şi vărsa

lacrimi. „De ce plângi, fata mea? Am întrebat-o. – Îmi este dor
de faţă; acum se află singură printre străini.” Mi-a răspuns. Vezi
tu, copile? A plecat Diana pentru a-i face loc ăsteilalte, aşa că…
Da’ nu-mi spuseşi: cum se numeşte fata?

- Denisa, Buni, aşa-i că are nume frumos?
- Da, băiete, are nume frumos şi se potriveşte cu întreaga ei

înfăţişare. Denisa, uşor de pronunţat da’ poartă şi alt nume de
alint?

- Asta nu mai ştiu, că n-am întrebat-o, dar mie îmi este
suficient doar acesta. Astă seară le spun părinţilor, hotărâm ziua
când mergem s-o peţim, introducem actele la starea civilă şi…
gata!

- Dar nunta?
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- Cu actul formal al căsătoriei să ne grăbim, restul…
Bunica rămase iarăşi căzută pe gânduri, pentru puţină vreme

însă, aşa că, după scurtă meditaţie, începu iarăşi să râdă. Îl
cuprinse cu privirea ei caldă parcă încerca să-l vrăjească. La
rândul său, Ştefan o învălui cu privirea lui dar n-o întrebă nimic.
Aşteptă să vorbească ea.

- Băiete, îi zise, şi când mă gândesc la grija pe care mi-o
făcusem la gândul că nu-ţi arde de însurătoare! Ai tăi, barem 
ţi-au dat în toacă? Eu nu i-am auzit niciodată discutând.

- Aşa este, mama m-a întrebat odată, tata nu. I-a zis el mamei:
„O să se însoare el, nu-i purta de grijă, dar când o să vrea el nu
când dorim noi. Şi-apoi, măi nevastă. Nici nu l-aş sfătui că o să
tot fie şi însurat!”

Acum, când le dau vestea, ori să se bucure,… mai ales
mama…

Şi începu el să râdă, imaginându-şi scena.
Tăcură un timp, bunica avea chef de vorbă numai că nu avea

cu cine. Bunicul citea nişte reviste în camera lui, Traian şi Ileana
erau la serviciu iar Ştefan îşi tot privea ceasul.

- Dar tu te grăbeşti să pleci? Îl întrebă bunica.
- Da, merg la cinematograf. Rulează un film trăznet şi vă

sfătuiesc şi pe voi să-l vizionaţi.
- Măi, că bine ziseşi! Şi-aşa n-am mai văzut un film cine mai

ştie de când. Cum se numeşte filmul?
- Trapezul, se numeşte Buni, şi joacă doi actori de care, se

pare, eşti îndrăgostită, după cum ai afirmat odată: Burt Lancaster
şi Gina Lollobrigida.

- Că bine m-ai sfătuit, băiete, chiar o să-mi fac timp să-l văd
şi nu cred că „moşulică” al meu o să mă refuze…

Ştefan începu să râdă, spre nedumerirea bunicii. Râse şi ea
dar fără să ştie de ce. Nepotul scăpă o glumă:

- Buni, dacă vezi mata că face pe indiferentul şi n-are de gând
să meargă, te dai supărată şi nu-i mai serveşti mâncare câteva
zile, nu mai mult că nici filmul nu rulează mai mult de o
săptămână.

De data aceasta râseră amândoi. Ştefan îşi privi iarăşi ceasul.
Bunica îl întrebă:

- Tu, băiete, ai grabă?
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Mirat, o întrebă la rândul său:
- Nu, nu am, pentru ce mă întrebi?
- Pe mine mă săgetă aşa dintr-o dată, pofta de-o cafea, pe tine

nu?
- Oo, dacă despre aşa ceva este vorba, chiar nu dau pe foc!

Peste o oră mă întâlnesc cu Denisa, până atunci…
Bunica trecu – mai întâi -, prin dormitorul soţului şi-i făcu

întrebarea:
- Vrei şi tu cafea?
Bărbatul îşi ridică de pe nas ochelarii şi-i răspunse ferm:
- Da, nevastă, sigur că vreau, te-am refuzat eu vreodată?
Râzând, bunica închise uşa în urma ei şi trecu în bucătărie.

Când cafeaua fu gata, femeia puse ceştile pe o tăviţă de argint
şi trecu în sufragerie.

- Gata cafeaua, bărbate…
- Îmi vreau ceaşca aici, dădu el răspuns.
- Asta mai ba, bărbate, cafeaua nu se serveşte în pat!
N-avuse el de ales aşa că, nemulţumit, merse în sufragerie.

Îl luă în primire pe Ştefan îndată ce dădu ochii cu el.
- Mi se pare mie sau eşti pe picior de plecare?
- Chiar aşa, dădu răspuns în locul lui, consoarta. Merge să

vizioneze un film.
- I-auzi! Frumos, foarte frumos. Apoi interesat: - Cum se

numeşte filmul?
- Trapezul, dădu răspuns nepotul.
- Zise el că bine-ar fi să-ş vedem şi noi.
Bunicul făcu ochii mari, îi privi pe rând, apoi îşi coborî

uitătura în ceaşca aburindă. Sorbi un pic să verifice îndulcitorul
şi fierbinţeala. Fără să privească la vreunul dintre ei, întrebă:

- Astă seară să mergem la film?
- Nu bunicule, în altă seară, dădu explicaţia bunica. Băiatul

spune că este interesant şi să nu-l ratăm.
- Spune el sau spui tu, o întrebă, şi de data aceasta sorbi

vârtos – cu şuierături. 
- Bărbate, doreşti să vezi filmul, au ba?
Sorbi din ceaşcă dar se ghicea cu uşurinţă că este puţin

agitată. Mai sorbi, şi el, încă o dată apoi i se adresă consoartei.
- Eu am două motive întemeiate să nu te las singură.
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- Serios?! Ia te uită, râse bunica şi veselă, dar şi curioasă.
- Primul motiv ar fi că nu am curaj să te refuz. Asta mi-ar

mai lipsi…
Şi iarăşi sorbi din ceaşcă.
- Şi care ar fi al doilea motiv?
Tăcu el, lăsă impresia că un gând hain se joacă, periculos, cu

imaginaţia sa.
- Dacă te fură, măi, cineva şi rămân la „singular”?
Cum nici prin cap nu-i trecuse bunicii că i-ar putea da o astfel

de motivaţie, găsi potrivit momentul să râdă cu hohote.
- Doamne, ce-ţi mai trece prin gând! 
Pe moment se aşternu liniştea. Ceştile, văduvite de cafea,

fură aşezate pe tăviţă, liniştea fu întreruptă de bunicul care-l
întrebă pe nepot:

- Tu, la film, mergi tot aşa, cuc singuratic?
- Cum aşa, bunicul, sări ca ars nepotul. Ce-ar gândi cei din

sală de m-ar vedea singur?!
- Şi cine te însoţeşte? Mai întrebă bunicul, interesat de astă

dată.
În locul răspunsului, nepotul scoase fotografia prietenei şi 

i-o arătă. 
- Vezi fără ochelari? Întrebă bunica.
- Da, draga mea, mă descurc, mulţumesc!
Privi bunicul fotografia minute în şir, o întoarse şi pe spate –

fără discreţie -, să citească, apoi se pronunţă:
- De unde este fata?, că de frumoasă, n-am ce spune!
- Este din oraşul nostru, bunicule, este, deci, de-a locului.
Bunicul privi fotografia cu şi mai mare interes, zâmbi, îl

întrebă:
- Părinţilor tăi le-ai spus ceva?
- Nu, încă, astă seară le fac cunoscută intenţia mea. Sper să

nu-i descopere vreun cusur, dar, până la ei, ce părere ai mata?
Bunicul zâmbi, mai privi fotografia apoi i se adresă

nepotului:
- Important este ca voi, doi, să vă cunoaşteţi foarte bine,

părerea noastră atârnă prea puţin. În rest, s-ar vede fată falnică,
te admiră lumea văzându-te cu ea de braţ.

Nepotul nu mai comentă vorbele bunicului în niciun fel. Îşi
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primi fotografia pe care o strecură în buzunarul de dinăuntru al
hainei. Îşi privi ceasul, apoi i se adresă bunicii:

- Buni, îţi mulţumesc pentru cafea, a fost excelentă! Apoi
către bunic: - Mă bucur că ţi-a plăcut fata, drept pentru care
primeşti astă seară un pahar de vin ca fiind din partea ei.

I-a sărutat pe amândoi, apoi i-a părăsit.
În casă, după plecarea lui, pe moment, se aşternu liniştea.

Bunica fu cea care luă iniţiativa cuvântului:
- Mi-este dor, tare mi-e dor de Diana. Uneori când sunt

singură, privesc fotografiile din album: de când s-a născut şi
până s-a căsătorit. Un întreb şir de evenimente. Cine atunci ar fi
ghicit ce carieră va profesa? Profesoară da, astronom, ba. Vezi,
tu, am citit scrisoarea ei de mai multe ori. Se pare că sorţii i-au
fost favorabili. Nu stăpâneşte ea ştiinţa universului aşa cum o
face un specialist în domeniu, dar observă, descrie şi le pune la
îndemâna altora.

- Explică-mi mai clar că n-am înţeles mare lucru.
- Măi, la noi, în medicină, se spun aşa: boala o ghiceşte

medicul, o tratează, dar cu medicamentele farmacistului. Aceste
două profesiuni sunt atât de bine legate între ele încât nu pot trăi
una fără cealaltă. În studiul Cosmosului, lucrurile se petrec cam
la fel. I-am tot auzit vorbind cum că ei, doi, deocamdată,
studiază corpurile mici: asteroizi, comete şi ce-or mai fi. Le
calculează orbitele, stabilesc dacă sunt un pericol pentru Pământ.
Centura aceea de asteroizi, Cuiper, i-am auzit, n-a apărut aşa,
din senin şi peste noapte. Au o vechime şi o istorie. Şi-acum
problema intră în dezbaterea specialiştilor. Eu, aş vrea să
vorbesc mai pe înţeles dar nu am pricepere. Oricum, aş zice, că
şi astronomia seamănă cu medicina. Când operezi pacientul, mai
înainte de orice, ai nevoie de anestezist, de un cardiolog, şi de
încă multe alte specialităţi pe care nu le mai numesc. Da’, eu zic
să le lăsăm deoparte că oricum nu ne pricepem. Le cunoaştem,
dar nu ştim cum acţionează: astronomie, astrofizică, fotosfera
şi câte alte ştiinţe vor mai fi, că eu reţin doar aşa, din discuţiile
lor.

- Iar biata fată trebuie să le înveţe pe toate acestea de una
singură.

Când a venit Ştefan din oraş, femeile zoreau să pregătească
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masa. Traian verifica în linişte corespondenţa din cutia cu
scrisori; bunicul pregătea băutura cu mare sârg şi tragere de
inimă.

- Gata, oameni buni – la masăă!
Când foamea fu domolită, Ştefan li se adresă tuturor:
- Stimaţii mei părinţi şi bunici! A venit vremea să vă dau o

mare veste.
Toţi încetară orice mişcare şi-l fixară cu privirile.
- Măi, ai tras lozul câştigător? Îl întrebă mama Ileana cât se

poate de curioasă.
Ştefan o ascultă apoi începu să râdă. Toţi – văzându-i mina

veselă, socotiră că au parte de o veste pe cinste.
- Mamă, dragă, cred că am tras două lozuri câştigătoare:

primul, că m-a chemat astăzi directorul să-mi propună să iau în
primire postul de inginer – şef.

Traian ridică fruntea şi-l întrebă:
- Dar cum s-a ajuns la propunerea asta devreme ce uzina are

mulţi alţi ingineri pricepuţi şi cu vechime?
- Ei, tată, aici este chestia…
- Dar cu inginerul – şef, cel vechi, ce s-a întâmplat?
- S-a pensionat, nimic altceva. În locul lui, l-a propus

directorul pe Sebastian numai că aceasta a refuzat, motivând
probleme de sănătate.

- Dar erau şi alţii, băiete…
- Erau, sigur că erau iar eu îi consider pe bună dreptate că 

s-ar descurca de minune pe post, numai că directorul a socotit
altfel decât noi, ceilalţi. Mie mi-a cerut directorul să fac un
studiu cu privire la ridicarea productivităţii în sectorul de montaj
care era oarecum deficitar. Nu eu singur l-am făcut, ci împreună
cu alţii, dar ideea de bază a fost a mea.

- Bravo, băiete, se înflăcără Buni şi începu să bată din palme
-, ştiam eu că am nepot deştept! Şi te-au uns deja?

- Nu, încă, dar acceptul meu… ce să spun…
- Asta da, o veste pe cinste, aşa că evenimentul trebuie

sărbătorit. Sus paharele! Ordonă bunicul.
Fericiţi de vestea primită, nu mai făcură mofturi şi dădură

paharele peste cap.
- Dragule, te felicităm pentru promovarea ta dar aşteptăm cu
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interes sporit care-i al doilea loz câştigător?
- Mamă scumpă, vestea ce-ţi dau o să te bucure nespus, o

asigură Ştefan.
Se ridică în picioare şi-i privi pe rând. Toţi afişau figuri

curioase, mai puţin Buni care mustăcea, singura care ştia despre
ce este vorba.

- Dar spune odată, nu ne mai fierbe astfel!
- Mă-nsor, asta vreau să vă spun! O scurtă el cât putu.
Şi dintr-o dată atmosfera se încinse, discutau toţi, unii peste

alţii aşa fel că nu se mai înţelegea nimic.
- Măi, băiete, vorbi mama Ileana când hărmălaia se mai

domoli, că te însori, este o treabă firească: ai vârsta, eşti aranjat
profesional, te felicităm pentru gândul tău bun. Întrebarea care
ne frământă şi dorim să-i aflăm răspunsul, este, fecior, cu cine?

- Cu o fată mă însor, mamă, nu cu o vietate din pădure. Şi ca
să evit şi alte întrebări ce vă frământă, iată, am aici fotografia
fetei. Priviţi-o pe rând, numai să n-o rupeţi - , şi… daţi-vă cu
părerea.

Prima care se dovedi mai iute de mână, se dovedi Ileana care,
după ce zâmbi aprobator, trecu fotografia în mâna bărbatului
său. Acesta o privi cu luare – aminte şi se pronunţă:

- Tare drăguţă. Fata!
- Chiar aşa, declară şi bunicul care privise fotografia peste

umărul ginerelui său.
- S-o vadă şi Buni, făcu Ileana recomandarea. Aceasta începu

să râdă şi-i asigură:
- Să fiţi voi sănătoşi! Am văzut-o deja, încă înaintea voastră,

şi vă spun drept: mie-mi place fata…
Toţi căzură de acord că Buni are dreptate, dar de data aceasta

întrebările curgeau şuvoi vizând calificarea ei.
- Ce meserie are fata, măi?
- Este absolventă a Academiei de Studii Economice; lucrează

la o Bancă şi locuieşte cu familia ei în Constanţa…
- Ei, da, bravooo!, răzbătură câteva voci urmate de aplauze.
Şi din nou se mai consumă un rând de pahare.
- Măi, băiete, îl întrebă Buni, mai ai vreo noutate să ne spui

că, iată, vinul din sticle este gata să-şi dea duhul!
Bunicul prinse gâtul uneia dintre sticle, o ridică în dreptul
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becului s-o privească dacă mai are ceva în ea, dar rămase
dezamăgit.

- Are dreptate Buni, vorbi bunicul, o mai avea drăguţa 
viaţă-n ea, aşa, preţ cam de-un pahar!

Se ridică el de pe scaun cu gând să mai aducă una dar îi
domoli avântul Traian:

- Fuse din belşug, tată socrule, mai este şi mâine o zi! Apoi
către fecior: - Când mergem, băiete, să peţim fata omului? Să
nu fie prea târziu că mi se stinge pofta de băutură!

- Tată, nu ei hotărăsc, ci noi. Aş zice, totuşi, să nu fie prea
târziu că mai au şi alţii feciori dornici să se căpătuiască. 

- Păi dacă de aşa ceva este vorba, ce-ai spune să înfăptuim
treaba asta sâmbăta viitoare, aşa, spre seară?

- Cred că ar fi foarte bine, au oamenii suficient timp să se
pregătească.

Iar săptămâna se scurse cu repeziciune pentru unii, greu de
tot trecea timpul pentru alţii. În seara stabilită, întreaga familie
a lui Ştefan era pregătită, gata de plecare; în total, cinci persoane,
exact câte locuri avea autoturismul. Gazdele trăiau din plin fiorii
aşteptării. De înţeles că fiorii o încercau puternic pe fată care,
frumos îmbrăcată, parfumată şi pomădată, se fâţâise de prea
mult ori prin faţa oglinzii tot reparând ce i se părea a fi în
neregulă: ba o şuviţă de păr rebelă, ba cerceii ce nu se asortau
prea bine cu obrazul şi culoarea părului, ori pantofii care – i se
păru ei -, nepotriviţi cu tonul de culoare al rochiei.

Când autoturismul parcă la poartă, toată familia fu cuprinsă
de fibrilaţie, chiar şi Codiţă, căţelul, alerga bucuros, scheunând
de fericire. Pe scurt, impresia fu colosală de ambele părţi,
pupăturile şi îmbrăţişările cu greu se domoliră dar nu mai înainte
ca aromele parfumurilor de case selecte precum Calvin Klein,
Cerutti, Vivienne Vestfood, îmbibate din destul în toaletele
doamnelor şi rafinatelor costume ale case de modă Giorgio
Armani sau Balenciaga. Un ochi ager descoperea cu uşurinţă
ceasuri de lux – bijuterii ale firmelor Rolex, Cristian Dior sau
Seiko. 

Şi când zarva creată de îmbrăţişări şi vorbe de duh se domoli,
oaspeţii fură poftiţi în sufragerie unde o masă mare, încărcată
cu tot felul de bunătăţi, aşteptau ca musafirii să-şi domolească
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poftele secătuite de aşteptarea îndelungată.
Sfioasă şi reţinută la început, Denisa îşi recăpătă înfăţişarea

ei dintotdeauna ştiindu-se ţinta privirilor tuturor, mai cu seamă
că iubitul ei, dragul de Ştefan, o însoţea peste tot pe unde umbla
ca om al casei, creându-i bună dispoziţie.

- Dragi prieteni, li se adresă Traian gazdelor când toţi se
aflară adunaţi în jurul mesei, rostul venirii noastre vă este
cunoscut. Nu trecu cine ştie cât timp când şi eu dimpreună cu
soţia, împreunarăm palmele fiicei noastre Diana, cu alesul inimii
ei. Şi plecă fata după bărbat la Paris iar noi, părinţii, am rămas
cu dorul. Şi pentru ca acesta să ne fie cât de cât domolit, vă
cerem fata – nevastă feciorului nostru drag, pe care noi, părinţii
şi bunicii s-o iubim întocmai ca pe fiica noastră.

- Dragi oaspeţi – dădu răspuns gazda, cererea se onorează
pentru că este firea lucrurilor ca femeia să-şi aibă bărbatul său
iar acesta, jumătatea sa. Răspundem cu drag şi bucurie cererii
dumneavoastră ca tinerii noştri să-şi unească destinele, să
întemeieze o familie şi să aducă pe lume copii frumoşi. Zicând
acestea, prinse mâna fiicei sale – emoţionată până la lacrimi, şi
o împereche cu a iubitului său. Un ropot de aplauze umplu
încăperea şi toţi de faţă se îmbrăţişară, iar paharele pline se
adunară buchet.

Ca şi în cazul lui Philippe, Ştefan îi puse în faţă fetei, cutiuţa
îmbrăcată în catifea în care se aflau verighetele. Denisa o
deschise cu sfială ca şi cum din ea ar fi apărut un demon, prinse
verigheta mica şi şi-o trecu pe degetul inelar. Schimbată la faţă,
impresionată de toate câte i se întâmplă, Diana nu mai putu face
faţă emoţiei şi plângând, se apropie de Ştefan cu verigheta lui
în mână şi, tot aşa, plângând cu sughiţuri, i-o trecu peste inelarul
lui. Îl cuprinse cu braţele sale, îl sărută pe amândoi obrajii, apoi
i se cuibări la piept. Iar el o mângâie pe frunte şi o sărută
încurajator şi… ocrotitor. Doamnele socotiră potrivit momentul
să verse lacrimi şi să se îmbrăţişeze, iar bărbaţii, la fel de
„emoţionaţi” socotiră – şi asta pe drept cuvânt, că singura soluţie
să înfrângă slăbiciunea de care se simţeau cuprinşi, ar fi să dea
pe gât un pahar de vin rece.

- Să fim sănătoşi, cuscre, şi când ţi se face dor de noi, cunoşti
adresa. La noi sau la „Vraja Mării”, tot un vin bun aflăm. De-o
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fi să nu se afle prin depozit vreo rezervă de Murfatlar, nu-i
nimic, o să ne stingem focul – fie cu Niculiţel, fie cu ceva de
Ostrov. Te asigurăm că n-o să ne lăsăm noi aşa, arşi de vii.

Şi când zarva se mai domoli, femeile se retraseră în camera
fetei să socotească trusoul, bărbaţii rămaseră pe loc socotind
când să fie nunta şi ce-ar mai fi de făcut, iar tinerii, nepăsători
la grijile părinţilor, se retraseră în dormitorul miresei, feriţi de
ochii iscoditori ai acestora, pentru a croi în linişte – planuri peste
planuri şi pentru a se săruta, feriţi de ochi iscoditori.

Nunta s-a făcut la local, cu mulţime de invitaţi, prieteni şi
cunoscuţi. Barem neamurile s-au adunat în păr, nici Diana cu
bărbatul său, Philippe, n-au lipsit.

- Motane, i s-a adresat Diana fratelui său, ai reuşit să aduci
în ograda ta un înger de fată. Să ai grijă de ea şi să n-o
dezamăgeşti, altfel vei avea împotrivă două fiare. Iar tu ştii ce
gheare ascuţite am când mă înfurii!

- O, Doamne, prinse să se vaiete Ştefan, credeam că odată
cu înaintarea în vârstă…

- Lasă vârsta, ghearele tot gheare sunt iar acum, cât suntem
încă pe pace, vino să te pup! Apoi: - Mă, eu am crezut că tu nu
te pricepi la fete dar mi-am dat seama acum cât eşti de rutinat. 

- Surioară, asta este; am făcut şi eu ce-am putut. Atât m-am
priceput.

- Lasă de-o parte, modestia că nu te prinde, te-ai dovedit isteţ.
Ştefan începu să râdă şi poză mai departe în bărbatul modest.

Zise: 
- De-aş fi fost atât de isteţ pe cât mă consideri tu, aduceam

în casă, la mama, două ca Denisa. O ajutau…
- Ce-ai zis, măi? Nu ţi-ar fi…
- Taci, nu pronunţa cuvântul. Am vrut să spun că ar fi ajutat-

o pe mama la bucătărie.
S-au mai tachinat ei câteva minute, ceru Ştefan:
- Doresc să dansezi cu mine şi-o să-l rog pe Philippe să-mi

facă şi-o fotografie să am amintire de la nuntă.
- De acord, anunţă-ţi bărbatul, văd că vorbeşte prea bine

româneşte.
Diana începu să râdă, apoi îl lămuri:
- Când mi-a propus să ne căsătorim, i-am cerut să înveţe
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limba noastră. A acceptat dar în timp s-a cam lenevit. L-am
ameninţat că dacă nu depune sârguinţă, introduc acţiune de
divorţ.

- Sper să nu-mi spui că l-ai şi speriat…
- Nu, nici vorbă. A râs iar eu am schimbat metoda. Când îmi

cerea cuţitul, îi aduceam furculiţa; îmi cerea sticla cu vin,
aduceam pe cea cu apă minerală.

- Şi nu s-a supărat?
- Nu, nici vorbă. A continuat să râdă, în cele din urmă s-a

apucat cu mâinile de cap şi a rupt-o bine pe româneşte. Dar îţi
spun din capul locului, nu este numai meritul meu.

- Vrei să spui că te-a mai ajutat cineva?
- Da, ajutorul a venit de unde m-am aşteptat cel mai puţin:

de la mama soacră convinsă că şi copilul trebuie să vorbească
amândouă limbile.

Nunta, în întregime, s-a desfăşurat la cea mai înaltă ţinută, a
fost o armonie deplină, mirii au avut parte de multe şi frumoase
cadouri. Consultând lista, şi-au dat seama că nimeni dintre
prieteni şi neamuri n-au lipsit.

Şi-acum pentru prima dată, după nuntă, mireasa nu şi-a mai
urmat acasă părinţii, ci la braţ cu bărbatul şi-a aflat loc de odihnă
la casa acestuia.

Şi trecu ceva vreme până ce Ileana trăi – pentru a doua oară
bucuria de a primi vestea că va fi pentru a doua oară bunică.

Şi ţine-te de petreceri după aceea, aşa fel că nu încheiau una
şi începeau alta, încât mesele se obişnuiseră să fie încărcate tot
timpul cu de toate, iar bieţii bărbaţi nici că mai aveau vreme să-
şi mai revină din mahmureală. Se vede treaba că aşa le-a fi scris
şi bieţilor bărbaţi: să sufere în tăcere fără să-şi numească boala.
Norocul lor că Maica Natură i-a înzestrat cu răbdare, astfel că
bolii îi fac faţă cu stoicism. 

După o pauză de o săptămână, numai, toţi ai casei serveau
masa afară că era o vreme cât se poate de frumoasă. Erau doar
ei patru, adică Traian, Ileana şi părinţii ei. Ştefan şi soaţa lui era
plecaţi într-o excursie cu vaporul pe Mediteraneană, excursie
care avea drept cap de linie, insula Malta. Plictisit – se vede
treaba de atâta şedere, Bunicul, după cum îl apelau toţi ceilalţi,
căscă îndelung, apoi i se adresă lui Traian:
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- Mai aveţi ceva veşti de la prietenii voştri? Mă gândesc – în
primul rând la Emil şi Melania, Damian, Victor Dudău şi toţi
ceilalţi…

Până să dea răspuns Traian, întrebă Buni:
- Dar ţie ce-ţi veni să întrebi de ei?
Era curioasă, doar, numai că răspunsul ce-l primi o făcu să

sară de pe scaun, zgâlţâită de râs.
- Mă gândeam, măi, că fiind atâţia… i-o trece prin cap

vreunuia să mai organizeze un pui de petrecere.
Toţi izbucniră în râs şi după ce spiritele se mai calmară,

întrebă Buni:
- Dar cât timp trecu, dragă, de la ultima petrecere?!
Se gândi bunicul, se încruntă, mestecă din buze şi neputând

răspunde zise:
- Nu ştiu, dragă, a trecut atâta vreme, încât am şi uitat!
- Cum, adică, trecu săptămâna şi gata, uitaşi?!
- Păi… doar atât trecu?
- Doar atât trecu, bărbate de la seara aceea de pomină când

ne-ai chinuit timpanele cu cântecul acela.
- Care, draga mea că eu ştiu multe cântece…
- Ăla, mă, „spune, spune, moş nebun…”
- Ce nebun, dragă, moş bătrân… o contrazise bărbatul.
- Na, că n-ai nimerit-o! ce-ai zis tu, este un pleonasm. Ai

auzit tu pe undeva că ar exista şi „moş tânăr?”
- N-am zis-o eu, o zice cântecul. Dar să nu ne pierdem în

discuţii sterile. Te-ntreb eu: o săptămână trăită în uitare, este,
de-a dreptul, un dezastru! Apoi către ginere: -  dă-le de ştire,
poate vreunul, plictisit de şedere, ne invită la o…

- O, ce, bărbate, spun degrabă, altfel mă sufoc de
nerăbdare…

Şi-n timp ce ea-l cicăli pe bărbat, Traian şi Ileana mai să-şi
dea duhul de râs.

Când lucrurile se mai calmară, Traian – simţise ce dorea tata
socrul, le zise:

- Îmi dau seama de chinurile care te încearcă – tată socrule,
aşa că încerc să ţi le mai uşurez. Mâine seară sunteţi invitaţii
noştri – ai mei şi ai doamnei mele, să ne însoţiţi la un local, să
fim serviţi şi să mai vedem şi lumea. Ce spuneţi, de acord?

Tudor RĂDAN284



- Da, dădu răspuns Buni.
- Mata, tată socrule?
- De acord, da’ să fie dizeuză.
Pufniră în râs Traian şi Ileana, se încruntă Buni:
- Ce spui, frate, i-auzi, dizeuză! Te tratez eu, bărbate, cu nişte

melodii pe care, sunt sigură, nu le-ai mai auzit vreodată. Şi să
mai ştii ceva, dragul meu bărbat: ţi le cânt fără partitură de-o să
te miri multe zile după aceea, de cu ce nevastă talentate te-a
blagoslovit Cel-de-Sus!

De data aceasta râdea şi bunicul nu numai Traian şi Ileana.
- Bine, măi, bine, renunţăm la dizeuză dar mă tem că o să

stăm toată seara cu nasu-n farfurie.
A doua zi când Buni îl zări pe poştaş că strecură ceva în cutia

poştală, merse cu grabă s-o deschidă. Era o scrisoare şi constată
cu multă bucurie că era de la Melania. Îi anunţa că împreună cu
Emil fac o excursie la Balcic, în Bulgaria, şi le vor rămâne
oaspeţi pentru o noapte, că tare dor le mai este de o petrecere.

Buni citea şi râdea de una singură pentru că bunicul avea
ceva treabă prin oraş. Când veni acesta, începu să râdă fapt 
ce-l nedumeri pe bărbat. Îşi privi el – mai întâi ţinuta, apoi o
privi întrebător.

- Nu-ţi spun nimic, citeşte, îl îndemnă Buni şi-i puse în mână
scrisoarea. Curios, începu să parcurgă rândurile cu repeziciune,
dar pe măsură ce citea, i se lumina şi faţa. La sfârşit, scoase un
oftat de satisfacţie şi vorbi, privind la consoartă:

- Cum mai are Dumnezeu grijă de supuşii săi! Vezi tu, draga
mea, până-n urmă cu câteva ore eram pierdut. Să nu ai cu cine
ciocni un pahar…, chinul de pe lume! Acum totul este cânt şi
voie bună! Auzi tu ce spun eu? Natura cântă… peste-o
săptămână ne desfătăm! Să-mi fac din seara asta lista de
aprovizionare.

- Dar ce aşa mare listă, bărbate, că în afară de băutură, altă
grijă nu ai.

- Ha! Iar tu crezi că treaba asta este una uşoară? Umblă tu cu
traista sub braţ, din magazin în magazin, pentru ca apoi să-ţi
zdrobeşti mădularele cărând acasă sticlele. Şi nu orice sticle, ci
dintr-alea cu lichid ales şi de care, cu greu te hotărăşti să-l
consumi. Bravo, fată, frumos gest din partea ta şi a bărbatului
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tău! Păi – măi mamă -, zi şi tu, dacă neamurile nu-ţi sar în sprijin
când te afli la greu, cine altcineva te scapă de necaz? Gata, vorba
a veche…

- Care, dragă, nu vrei să mi-o spui şi mie?
- Cum să nu, o spun întregii lumi căci  multă înţelepciune se

află în ea: „Vorbă multă, sărăcia omului”! Gata, plec, dau zor,
am zburat!

- Dar prietenii nu sosesc mâine, ce atâta grabă?
- Ha! Vorbă la tine. Mă întâlnesc cu Iancu şi Miftode să

vedem ce sorturi de băuturi sunt mai potrivite.
- Ei, bravo, aşa da. Şi-o să le tot degustaţi aşa, până către

miezul nopţii, aşa-i?
- Nu, nu este aşa, ce spui tu, se cheamă blasfemie. Şi-o să-ţi

dovedesc că o să fiu acasă cu o jumătate de oră mai devreme de
miezul nopţii.

- Hă, vorbă la tine; mira-m-aş de-ar fi altfel; numără-ţi banii
să nu rămâi dator la ospătar. Şi la dizeuză, ţinu ea să adauge.

Mare bucurie trăiră şi Traian cu Ileana când aflară vestea.
- Dragii de ei, ce chef o să mai petrecem!
Şi toate s-au petrecut întocmai. În ziua stabilită n-au venit

singuri. Şi Emil şi Melania au ţinut să-i însoţească şi feciorul
lor, Florentin, pentru că şi acesta îşi dorea tare mult să vadă
castelul Reginei Maria.

Traian jubila, fericit cum nu se poate de revederea cu surioara
lui scumpă. Şi de-ar fi fost doar aceasta.

- Dragii mei, li se adresă Melania pe când serveau masa, am
vorbit la telefon cu Diana. Ce credeţi? Printre altele, că vor veni
amândoi, ba nu, toţi trei, la Constanţa, poate pentru mai multe
zile.

- Au, Doamne, cât de fericită m-ai făcut, cumnată, dragă. Se
află în vacanţă? Vor rămâne un timp?

Era tare nerăbdătoare să afle veşti, dar Melania o dezamăgi:
- Nu ştiu, nu-ţi pot da mai multe detalii, vă vor da veste din

timp.
- O, Doamne, câtă fericire reverşi tu asupra noastră! Jubila

din locul său, bunicul. Şi când te gândeşti câtă amărăciune şi
disperare se adunase în sufletul meu, disperat că nu am cu cine
ciocni un pahar! Mare şi binecuvântată este puterea ta, Doamne,
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slăvit fie-Ţi numele!
Şi nici că se putu abţine să nu croiască şi câteva cruci care

avură darul să-i uşureze cugetul, dar să şi stârnească hohote de
râs din partea celorlalţi.

După o săptămână primiră scrisoare de la Diana. Deşi
laconică în conţinut, le produse alor săi mare bucurie. Vor
petrece o parte din vacanţă la Constanţa, apoi trei săptămâni la
observatorul astronomic din Puerto Rico pentru studii.

Şi zilele s-au tot alungat – una după alta, aşa că familiei lui
Traian le apăru în prag oaspeţi dragi. Fiecare îşi manifestă
dragostea şi bucuria după cum îi era şi constituţia. Ileana îşi
îmbrăţişă fiica vărsând potop de lacrimi, Buni nu se dovedi cu
nimic mai brează. Denisa – soaţa lui Ştefan, gazdă de-acum, o
îmbrăţişă pe Diana şi-o potopi cu mulţime de sărutări.

- Măi, i se adresă Diana, încercând să ia înfăţişare cruntă,
spune-mi te-a supărat Ştefan vreodată cu ceva? Să-mi spui dacă
te supără cu ceva că mă pricep prea bine să săpunesc un
bărbat…

- Nu, draga mea, dădu asigurări cumnata, râzând, şi-apoi, şi
de-ar încerca, o am de partea mea pe Buni, dar nici mama soacră
nu se află prea departe. Dar te asigur că nici eu nu i-am creat
vreun motiv să se supere.

Se apropie de ele Ştefan.
- Ce mai puneţi la cale, fetelor?
- Motane, să nu-mi dai ocazia să-ţi aranjez freza! Te previn.
Râse Ştefan, apoi îşi îmbrăţişă sora. Peste capetele tuturor,

se impuse vocea bunicului:
- Măi, dacă l-a sărit rândul pe careva să fie pupat, iată-mă,

sunt aici!
În fine, când larma se mai potoli, atenţia tuturor fu mutată

pe seama băiatului Dianei, astfel că trecu repede din braţele
unuia în braţele altuia.

- Paul, ce voinic şi frumos te-ai făcut!
Şi se alese el cu o mulţime de jucării şi-i desfătă pe toţi

recitând poezii româneşti.
- Philippe, i se adresă bunica zâmbind, dar stăpâneşti bine

limba noastră!
Acesta începu să râdă şi-i răspunse:
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- M-a dresat Diana. Chinul de pe lume de nu-i cunoşti limba.
Când i-am cerut haina, mi-a adus pijamaua; i-am cerut papucii,
mi-a adus cizmele. Dar câte dintr-astea nu mi-a făcut, motivând
că nu ştie vorbi pe franţuzeşte. Acum, slavă Domnului, am
depăşit momentele acelea.

Şi toţi – şi gazde şi musafiri, recunoscură că au parte de o
masă ca-n poveşti, cu mâncăruri alese pregătite cu grijă de mâini
pricepute.

Când larma se mai potoli, începură să curgă întrebările, la
cele mai multe dintre ele, fiind obligaţi să răspundă Diana şi
bărbatul său.

- Ne-aţi spus că de aici mergeţi în Puerto Rico. Pentru studii,
aţi spus.

- Chiar aşa, între observatoarele astronomice există o strânsă
colaborare. Chiar şi oamenii de ştiinţo colaborează între ei.
Există, de altfel, programe internaţionale la care participă multe
state. Ştiţi, studiul cerului, ştiinţa aceasta care avansează de la o
zi la alta nu poate fi înfăptuită de o singură ţară. Ştiţi, există un
program – unul dintre cele despre care tocmai am amintit şi pe
care oamenii de ştiinţă l-au numit „SETI” şi este întocmit pentru
căutarea fiinţelor inteligente în spaţiul cosmic. Ar fi o nebunie
din partea noastră să susţinem că suntem singuri în tot universul.

- Şi? În cele din urmă s-a descoperit viaţă în univers?
- Încă nu, dar nu este exclus. Şi-apoi nu puteam vorbi despre

viaţă aşa cum o cunoaştem pe pământ. Poate fi o viaţă incipientă
sau trăită de fiinţe super inteligente în comparaţie cu noi,
pământenii. În formula de la Green Bank din West Virginia s-a
calculat această posibilitate, dar deşi centrul este dotat cu un
radio telescop cu antenă, cu diametrul de 42 metri, până la
această dată nu s-a înregistrat nici un semnal din partea unor
fiinţe inteligente. Asta şi din cauza distanţelor uriaşe dintre
Pământ şi alte corpuri din univers. Să facem un calcul. Quasarii-
stelare, adică asemănători stelelor, se găsesc la distanţe de 10-12
miliarde de ani lumină. Unele galaxii se află faţă de Pământ, la
distanţă de peste 17 miliarde de ani lumină.

Despre an – lumină am mai discutat, nu voi mai reveni. Din
cauza acestor depărtări uriaşe care – calculate în kilometri, dau
nişte cifre ce nu pot fi citite de oamenii de rând, astfel că –
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presupunând că o formă de viaţă ne-ar intercepta semnalul după
sute de ani, i-ar trebui staţiei de pe Pământ alte sute de ani să
primească răspunsul. I-ar trebui unui om mai multe vieţi pentru
a trăi un semnal dus-întors. Dar cum tot ce se realizează nu este
apanajul unei singure generaţii…

Şi dintr-o dată se iscă o dezbatere de toată frumuseţea, numai
că totul se rezuma la întrebări şi la care răspundeau doar Diana
şi soţul ei, Philippe.

În cele din urmă când se părea că toate întrebările şi-au aflat
răspuns, când sticlele se goliră, una după alta, de-ai fi crezut că
nici n-au fost vreodată pline, Buni mai puse o întrebare:

- Maică, dar la Puerto Rico pentru ce vă mai duceţi?
Philippe dădu explicaţia dar adânci răspunsul.
- Insula face parte din grupul de insule cunoscute sub

denumirea de Antilele Mari. A fost descoperită de Cristofor
Columb în anul 1493. Este stat independent asociat cu Statele
Unite ale Americii. A fost cunoscută de Ponce de Leon pe când
a explorat-o, iar portul i s-a părut atât de frumos încât nu s-a
putut abţine să nu-l admire: „Che puerto rico” şi aşa i-a rămas
numele până azi. Ei bine, a fost construit aici, în insulă, un mare
radiotelescop din lume, în apropiere de localitatea Arecibo.
Radiotelescopul este dotat cu un emiţător al semnalelor radar
situat la 130 metri deasupra unul reflector de 300 metri în
diametru. Ei bine, noi am primit autorizaţie – nu numai să-l
vizităm, ci să ne bucurăm de binefacerile lui. Este, pentru noi,
doi, un mare privilegiu şi o mare şansă, poate, cine ştie, să fim
martorii descoperii unor semnale inteligente din spaţiu.

- Iar copilul nu vreţi să-l lăsaţi la noi?
- Ştiu şi eu? Nu am prevăzut o asemenea situaţie. Nu este

pregătit pentru a rămâne.
- Dar ce aşa mari nevoi ar avea? Îi asigurăm noi ce-i mai

trebuie.
Diana privi întrebător la Philippe:
- Tu ce spui, dragă?
Bărbatul începu să râdă, apoi ridică braţele.
- În ce mă priveşte, nu mă amestec. La Constanţa sau la Paris,

tot la bunici locuieşte. Apoi către băiat: - Tu unde-ai vrea să
locuieşti până venim noi, năzdrăvane?
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- Aici aş vrea pentru că am plajă!
Şi-asta a fost tot. Când a venit Diana să-şi ia băiatul, le-a dat

vestea:
- Philippe s-a ocupat de radiotelescop, eu am studiat

corpurile mici din centura de asteroizi, Cuiper.
- Aşa, şi?
- Norocul mi-a surâs, am dat peste asteroidul înregistrat sub

numele de „APOPHIS” cu un diametru de 300 metri şi care,
urma să izbească Pământul. I-am calculat orbita şi am constatat
că, din fericire, şi-a modificat-o fără să ştim, deocamdată, cărei
cauze. Oricum, asteroidul a creat mare panică în rândul
oamenilor de ştiinţă.

La aşa veste, bărbaţii făcură ochii mari, femeile prinseră să
se închine.

- Rămâneţi cu bine şi la iarnă, de sărbători, ne aveţi musafiri.
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