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– Stai! Mâinile sus!

Smuls din pu]inele gânduri care m` bântuie la aceast` or` de sear`, m`

supun ma[inal ordinului. Chiar dac` am o privire cu o raz` medie de ac]iune,

tot observ cum în fa]a mea un lungan de aproape doi metri, îmbr`cat

într-un trenci zdren]uit, ud leoarc`, îndreapt` spre mine un pistol cu capse.

Câ]iva trec`tori care au v`zut scena pufnesc în râs. Sincer s` fiu, au [i de ce!

Dar nu recunosc asta decât în forul meu intim. Care, chiar dac` nu e la fel de

impun`tor ca Forul lui Traian, merit` totu[i respect.

– Ce v` hlizi]i? îi reped eu [i-mi vâr în grab` mâinile în buzunare, ca [i

cum mi-a[ c`uta ]ig`rile. Pu]ini oameni de pe planet` au în clipa de fa]` o

atitudine mai non[alant`.

Dar vl`jganul din fa]a mea nu se astâmp`r`. Scoate de la brâu o trâmbi]`,

sufl` în ea, o pune la loc [i îmi arat` un cu]it. Când îi v`d lama  tocit` m`

apuc` [i pe mine râsul. 

– V` omor pe to]i! strig` lunganul. 

M` uit mai bine la el. Nu pare s` aib` nici 30 de ani. Fa]a îi este plin` de

co[uri, iar firele de p`r de pe obraz sunt rare [i de o culoare brun ro[cat`. Pe

trenciul pe care-l poart`, cu greu ai putea g`si dou` petice de-acela[i fel.

Sub parpalac se z`re[te un costum ponosit [i demodat. 

Înc` nu pricep ce hram poart` individul, dar mi s-a f`cut lehamite de tot

bâlciul [i dau s` trec mai departe. În clipa în care fac primul pas, pistolul lun-

ganului p`c`ne [i pe ]eava lui ies câteva scântei anemice. Sunt atât de
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 enervat din cu totul [i cu totul alte pricini, încât nu mai am chef de noi mo-

tive de sup`rare. Îmi vine s`-l iau pe imbecil de guler [i s`-l vâr în prima

rigol`.

Când s`-mi pun planul în aplicare, o voce de lâng` mine susur`:

– Las`-l în pace! Nu vezi c`-i ]icnit?

M` întorc [i, pentru prima oar` de când m` aflu în târgul `sta pr` p`dit,

simt c`, la întrebarea filozofului dac` via]a merit` s` fie tr`it`, r`spunsul meu

ar fi pozitiv. La numai câ]iva centimetri de bombeurile mele se înal]` cea

mai sculptural` blond` pe care am v`zut-o în via]a mea. Cineva a mig`lit în-

delung ca s`-i a[eze formele exact a[a cum trebuie s` le aib` o fat` care

vrea s`-i înnebuneasc` pe b`rba]i numai dac` le arunc` o privire. Ce mai

încolo [i-ncoace, are un corp diplomatic! Poart` o pelerin` ro[ie, iar în pi-

cioru[e ni[te cizmuli]e de cauciuc de aceea[i culoare. Într-o mân` ]ine o

po[et` minuscul`, în cealalt` o umbrel` transparent`. Prin ea i se z`re[te

fa]a alb` în mijlocul c`reia se înal]` un n`suc nostim. 

– Hei, exclam eu, pl`cut impresionat. De unde-ai r`s`rit? Ai din partea

mea nota 10 la impresia artistic`. Doar la Asigur`ri am mai v`zut fete atât de

frumoase. N-am citit îns` nic`ieri c` în ora[ul `sta s-ar ]ine finala concursu-

lui pentru Miss Univers. De altfel, din moment ce exi[ti, nu v`d ce rost ar

mai avea s` vin` [i celelalte pretendente la titlu. Dac` ar sta acas`, [i-ar

economisi timpul [i banii.

Între timp, lunganul [i-a pus pistolul într-un ham de piele fixat sub trenci.

Un surâs blând îi lumineaz` fa]a când sufl` iar din goarn`. Sunetele sunt

stridente, dar lui pu]in îi pas`. Dac` l-ar întreba cineva ce-a f`cut cu câteva

clipe mai înainte, sunt sigur c` nu [i-ar aduce  aminte decât vag. Se înde -

p`rteaz` în vitez`, c`l`rind un cal imaginar. 

– Da, da, zic eu uitându-m` cum p`[e[te de-a dreptul prin b`l]i, doar

[tiam de mult c` în fiecare târg exist` un nebun, o femeie fatal` [i un dur.

Trebuie s` în]eleg c` pe primii doi i-am întâlnit. 

– Nu-]i doresc s` dai ochii cu al treilea, [opote[te ea la fel de lene[, încât

mi se face brusc somn [i [tiu exact [i ce pern` mi-a[ dori pentru o astfel de
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ocazie. Dac` tot te-am salvat de la moarte, ]i-ai putea dovedi recuno[tin]a

oferindu-mi ceva de b`ut. 

– B`nuiesc c` nu te-ar aranja o citronad`, bomb`n eu, gândindu-m` la

diurna pe care o am.

– M` tem c` nu.

Oftez [i zic:

– Uneori sunt foarte maleabil [i ductil. Unde mergem?

2
Dar ce, fra]ilor? A]i crezut c-am mierlit-o?*

E drept c` pr`pastiile noastre n-au ajuns înc` într-un asemenea stadiu

de  civiliza]ie încât s` fie c`ptu[ite cu saltele relaxa pentru cei care sunt

arunca]i în ele. Îns`, cu un dram de noroc, mai po]i s` nu faci o  ins pec]ie de-

finitiv` pe lumea cealalt`. 

Dou` luni am stat în spital [i z`u dac` aveam prea multe por]iuni din trup

r`mase neacoperite de ghipsuri [i bandaje. Dac` a[ fi [tiut îns` ce m`

a[teapt` în continuare, m-a[ fi vârât în \nveli[ul de ipsos cât mai adânc, ca s`

nu m` g`seasc` doctorii când ar fi vrut s` m` scoat` din el. Se pare c` n-am

reu[it s` le fac o impresie prea bun` din moment ce-au vrut s` se  des -

cotoroseasc` de mine cât mai repede. Dac` stau [i m` gândesc, cam aveau

dreptate. Cum s` le par` agreabil` prezen]a mea dac` într-o diminea]`, când

m` credeam singur în rezerv` [i mi-era urât, m-am apucat s` cânt u[urel un

cântec auzit în sala de a[teptare a unei g`ri [i care începea cam a[a:

Ce bine e s` ai c`tre amiaz`

O lad` cu beric` Radeberg

Din care s` î]i torni, f`r` emfaz`,

S` pari curat precum un iceberg!
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Întâmplarea a f`cut ca, în ziua respectiv`, vizita de diminea]` s` fie con-

dus` chiar de c`tre directorul spitalului, un b`trânel care auzea prea bine

pentru vârsta lui. Pân` s`-mi dau seama c` o întreag` liot` de doctori [i

surori se holbeaz` la mine, unii indigna]i la culme, al]ii abia ]inându-[i râsul,

[i s-o dau pe alt` melodie, mai languroas`, cum ar fi Pe umeri pletele-]i curg

râu sau Pe strada mea e toamn` iar, directorul s-a f`cut ro[u la fa]` de mânie

[i a r`cnit de-a auzit toat`  institu]ia pus` în slujba s`n`t`]ii popula]iei:

– Scoate]i-l imediat din ghips [i din spital pe impostorul `sta! N-are nici

pe dracu’!

De ce l-o fi deranjat cântecelul, nu [tiu nici azi. Poate am cântat fals. Deci:

zilele frumoase au zburat repede. Cel mai r`u îmi pare de un cadru medical

de-acolo: sora Aneta. Vârsta: 30 de ani. În`l]imea: 1,65; greutatea: 52 kilo-

grame. Mersul: ceva ca-n filme. Sora asta avea probabil o sl`biciune pentru

cei în ghips, altfel nu-mi explic de ce se tot fâ]âia pe lâng` mine [i-mi aducea

tot soiul de bun`t`]i. Când m` ajuta s` m` dau jos din pat, aveam senza]ia

c` o apuc` le[inul [i c` mai curând eu trebuie s`-i c`l`uzesc pa[ii în via]`.

Ceea ce, trebuie s` recunosc, m` str`duiam s` [i fac, cu destul succes, de

altfel. Era cât pe-aci s` promovez [i-un sentiment. 

La desp`r]ire mi-a spus doar atât:

– A[ putea s`-]i urez s` nu mai cazi în nicio pr`pastie. Ei bine, dac` a[ [ti

c` dup` aia tot aici te aduc, nu ]i-a[ mai dori a[a ceva. 

S-a întors brusc, pe tocurile ei înalte, [i s-a îndep`rtat leg`nând molatec

din [olduri. Amintirea [asiului ei îmi bântuie [i azi memoria. 

Dup` câteva zile m-am dus la redac]ie. 

Daraghie druzia, dac` nu-l cunoa[te]i pe redactorul meu [ef, s` [ti]i c`

pierde]i mult. 

E un omule] de vreun metru [aizeci iar când st` la birou, pentru a p`rea

mai impozant, î[i pune pe scaun câteva volume dintr-o enciclopedie str`in`.

Vorbe[te numai în [oapt`, încât trebuie s`-]i încordezi bini[or auzul pentru

a pricepe ce spune. Nu l-a v`zut nimeni enervat vreodat`. Are [i o vorb`:

– De ce s` m` sup`r eu de prostia altora? N-au decât s`-[i fac` sânge r`u

ei.

10 GEORGE ARION



Dar te arde la salariu, pardon, la retribu]ie, de nu te vezi, dac` nu-i aduci

la timp articolul. 

– Deci, dumneata te apuci s` prinzi criminali de unul singur, mi-a spus el

în loc de bun` ziua, cu o voce temperat-continental`. Ce chestie! Nu [tiam

de ce te-am luat la Flac`ra. Recunosc c` m-am pripit. 

{i, ca s`-mi mai ias` g`rg`unii din cap, m-a trimis o lun` pe teren, s` scriu

reportaje din agricultur`. 

De-aia m` aflu eu acum în or`[elul Marna, unde mi-am stabilit re[e din]a

pentru o lun` [i de unde plec zilnic cu autobuzul în câte o comun` înveci-

nat` s` v`d ce mai fac culturile r`mase pe câmp. 

E o vreme s` nu trimi]i un reporter pe teren. Un octombrie rece î[i re-

vars` apele peste ora[ul care parc` de veacuri e în cea]`. Casele par con-

struc]ii ireale atunci când se aprind noaptea pu]inele becuri l`sate pe str`zi. 

Dar în b`rule]ul Tosca, unde am intrat cu blonda, e destul de pl`cut [i,

lucru de mirare, nu e nici mult` lume. Barmanul, un tip înalt [i usc`]iv, ne

întinde cu v`dit` sil` dou` pahare de coniac Drobeta, pe ale c`ror margini

a pus zah`r. Doamne! Cât rafinament!

– Cum te cheam`? m` întreab` puicu]a dup` ce soarbe agale din licoarea

galben`. Tare am impresia c` are o densitate mai sc`zut` decât cea

prev`zut` de lege! (Coniacul, nu puicu]a).

{i-a scos pelerina de ploaie [i a r`mas într-o rochie care, al naibii s` fiu

dac` se str`duie[te s`-i ascund` relieful extrem de accidentat. G`se[ti la ea

de la v`i ispititoare pân` la culmi seme]e. E o îngem`nare de for]` [i de  deli -

cate]e în f`ptura asta, cum rareori mi-a fost dat s` v`d. M` întreb o clip`

care dintre laturi îmi place mai mult, oftez neg`sind un r`spuns definitiv [i-i

comunic datele din buletin ca [i cum a[ completa un formular la cadre. 

– Numele mi-e Mladin. Cognomenul – Andrei. Ziarist din Bucure[tiul nos-

tru iubit, unde azi negura s-a risipit, cum zice vechiul cântec. Nec`s`torit.

Am greut`]i în familie: dou` haltere de câte 5 kilograme. Am f`cut armata

la infanterie, ca pu[ca[ mitralior. Cam `sta e pedigree-ul meu. 

Nici m`car nu clipe[te când îmi r`spunde:

– Eu sunt Mirela Nisipeanu… Laborant`.
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