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Tulburătoare frescă  
a târgului provincial

Dincolo de aparenţele acestei lumi, oarecum triumfală, 
există micimea fiinţei umane, adică o zbatere existenţială 
ciudată şi, oficial, refuzată, caracterizată, în primul rând, de 
suficienţă, de resemnare, de licăriri fărâmiţate de bucurie şi de 
o dezlănţuire năucitoare de efemeritate. Lumea aceasta, pe care 
o dosim, cu tenacitate, în subconştient (nici măcar în intimitatea 
sufletului nostru nu ne-o asumăm) este o zbatere neglorioasă, 
în care zâmbetul, dar şi omenescul, în general, capătă, ca trăire, 
dimensiuni epopeice, omul, bietul om, împovărat de vremelnicie, 
izbutind evadări neglorioase, dar pline de uman şi de umor, care-i 
permit să devină stăpânul clipei, dar cu făloşenia proprietarului de 
veşnicie. Lucian Blaga spunea că în fiecare dintre noi stă pitit câte 
un atentator la autoritatea Marelui Anonim, iar instinctul revoltei 
se manifestă prin brutalitatea cu care încercăm să impunem, celor 
din jur, propriul eu, cu micile lui plăceri şi făloşenii, cu ridicolul 
veseliei banale, care descinde mai ales din situaţii, dar şi dintr-o 
dezinvoltură a precarităţii limbajului.

Lumea aceasta şi, totodată, lumea aceea, nefiresc de aceea, 
splendid zugrăvită, cândva de Saltâkov-Şcedrin („Târguşorul 
Okurov”, „Mlaştina Glupovenilor” etc.), este, de fapt, universul 
ctitorit, prin descoperire şi redefinire, de către umorul românesc, 
în ciuda faptului că o bună parte dintre povestirile lui Gogol, ale 
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lui Aleko Konstantinov („Bai Ganiu”) sau ale lui Şalom Alehem 
(„Halal de mine, sunt orfan”, de pildă), sugerează universalitatea 
hazoasei nimicnicii a societăţii omeneşti. Iar în umorul românesc, 
suceveanul Constantin Horbovanu ocupă un loc distinct, probat 
prin cartea „Înţelepciunea umorului”, o carte construită, în ciuda 
diversificării distincte a genurilor (cugetări, proze umoristice şi 
epigrame), în spiritul unităţii unui roman bine chibzuit şi inedit 
înfăţişat semenilor.

La o lectură atentă, cugetările lui Constantin Horbovanu 
întrezăresc, în sensul conturării, o adevărată pleiadă de personaje, 
care au sau doar vor să pară că au ceva de spus, personaje cu 
greutate, aproape filosoficoase, care definesc lumea cu metode 
aforistice („Praful nou distruge istoria veche”, „Nu-mi pare rău 
că îmbătrânesc. Numai să nu fie în zadar”, „Spre deosebire de 
minciună, adevărul se naşte o singură dată” sau „În viaţă, nu regreta 
ce n-ai făcut. Regretă ce-ai făcut în mod regretabil”), aşa cum există 
şi personaje gen Gâgă, care rostesc adevăruri importante, printr-un 
enunţ aparent banal, deci tradiţional pontos („Omul care nu latră 
muşcă”, „Omul pentru oameni este lup. Dar pentru lupi?”, „E atât 
de statornic în.. .nestatornicie!” sau „Nevasta blândă zgârie rău!, 
spunea un celibatar”). Se identifică, în astfel de cugetări, inspirat 
înşiruite, un adevărat dialog al orgoliilor pământeşti, orgolii 
care se vor dezlănţui, cu adevărat, în prozele umoristice, care au 
nevoie de asamblare, în modul nostru de a le recepta, dacă vrem, 
cu adevărat, să retrăim istoria ultimilor patru decenii ale Sucevei, 
târg provincial moldovenesc în care nimic nu se schimbă, în ciuda 
faptului că apelativul „tov.” sau „tovarăş” a fost abandonat cu cel 
al statutului de stăpân, de proprietar, adică „domn”.

În prozele umoristice, reperele importante ale vieţii 
provinciale sunt asociaţia de locatari, crâşma, revelionul şi familia, 
în universul acesta intim (al familiilor sucevene) ivindu-se, arar, 
personaje cu adevărat luminoase şi dinamice: copiii. Horbovanu are 
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o complicitate afectivă dezarmantă cu copiii, soldată cu o adevărată 
încărcare energetică, lesne tansferabilă cititorului.

Personajele, începând cu personajul-autor, construit voit ca 
un reper cenuşiu al unui univers cenuşiu, au, în ele, resemnarea 
românească, admirabil sesizată de Gabriel von Spleny, dar şi 
de pe nedrept uitatul prozator Em. Grigorovitza, o resemnare 
deghizată, perdeluită cu bucuria nesemnificativului, deci cu umor. 
Personajele aparţin şi definesc proletcultismul, cu „valorile” lui 
desuete, menţinute, din păcate, şi în prezent, şi în viitorul apropiat, 
devastatoare, pentru civilizaţie, dar nu şi pentru provincialism, 
fiind iniţiativa, care promovează autoritatea şefilor de asociaţii 
de locatari sau a băncosului Titi, personaj care face colaje-
întâmplări din bancurile vremii, asupra unei lumi arţăgoase, dar 
fidelă iniţiativelor obşteşti, prin care deja se simt potenţate până 
la importanţă.

Genul acesta de umor, care şi-a trăit anii de glorie în perioada 
cunoscutei reviste „Urzica”, umor în care cotidianul şi, deci, 
obştescul, reprezintă repere de bază, are, în Constantin Horbovanu, 
un exponent bucovinean singular, umorul Bucovinei fiind, de-a 
lungul vremilor, fie pamfletard (dar cu numai doi reprezentanţi, 
adică Mihai Teliman şi Ion Grămadă), fie epigramistic (gen în care 
au excelat George Voevidca, Vasile Bogrea, Eusebiu Hotinceanu şi 
Apolo Bolohan). Înrudiri discrete pot fi aflate doar cu câteva dintre 
povestirile lui Em. Grigorovitza, deşi primul traducător şi editor 
al operei eminesciene în spaţiul german, nu s-a dorit şi umorist, 
dar înţelesese că umorul poate reda cel mai bine „lumea măruntă”, 
cum o numea Iorga, a cotidianului fără de pretenţii („Omul păţit”, 
de pildă).

Prozele umoristice ale lui Constantin Horvovanu, ca şi 
cugetările lui, probează „înţelepciunea umorului” românesc, dar 
şi al horbovanismului în sine, remarcabile fiind „Angelica” (prima 
proză pe care a publicat-o în „Urzica), „Ceasul”, „Ghetele”, 
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„Lovituri”, „Imaginaţie”, „Nimic paranormal!”, „Papucii, la 
uşă!”, „Răzbunarea”, „Soarta preşedinţilor”, „Să nu mai laşi uşa 
deschisă!”, „Abaterea de la un principiu”, „Biletele de la Amara”, 
„Maşina de cusut”, „O soacră model”, „Viaţi paralele” şi aşa mai 
departe, deci părţile constitutive ale unei tulburătoare fresce a 
târgului provincial, ursit unui conservatorism anihilator pentru 
toţi vecii, şi târgul, dar şi conservatorismul, numindu-se, printr-o 
nedreaptă, dar eficientă ursire, Suceava. Târgul Sucevei, cel fără 
de memorie, cel de după gloriile de odinioară, cel care seamănă, 
cum sugera Wickenhauser, cu o regină părăsită, care-şi acoperă, 
cu vălul cotidianului anost, vestigiile ofilirii, suprapuse hidos peste 
frumuseţea-i măreaţă, de altădată, pentru care atâţia împăraţi şi regi 
s-a bătut cu încrâncenare.

Epigramele, cu premii importante obţinute la concursuri de 
umor din ţară, cu rare excepţii de agresivitate civică („De Moş 
Nicolae”: În loc să vină, stă năuc / Moş Nicolae şi se spune / Că 
daruri n-are unde pune / Fiindcă tot... cizmele conduc!”), înseamnă, 
adesea, extensii ale cugetărilor („Dilemă modernă”: O Evă, cum 
cuvinte n-am / Din alea, fără de perdea, / S-a rupt din coasta lui 
Adam / Şi s-a lipit de… coasta mea!), păstrând armonia provincială 
a unui umor dezarmant şi care nu creează probleme.

Beneficiind de ilustraţiile artistului plastic Mihai Pânzaru-
PIM (29, în interior, plus 2, pe coperţi, deci un adevărat… album 
de caricatură!), cartea „Înţelepciunea umorului”, de Constantin 
Horbovanu, înseamnă o primă apariţie, şi editorială, dar şi 
creatoare, a unui gen literar care nu a făcut epocă în Bucovina, cel 
umoristic. Tocmai de asta, împătimit consumator de umor fiind, am 
ţinut să apară această carte, pe care o salut fără rezerve, ba chiar 
cu un entuziasm pe deplin conştient de susţinerile sale.

Ion DRĂGUŞANUL   
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Din însemnările unui trecător

Vorba multă e sărăcia omului şi bogăţia şedinţelor.

Nevasta blândă zgârie rău!, spunea un celibatar.

Am întâlnit un om cu mai multe umbre.

Nu-mi pare rău că îmbătrânesc. Numai să nu fie în zadar.

Când un ţel e prea departe, el devine vis sau chiar mit.

Fii atent la ce perie are cel care te perie!

A avut nevoie de o piedică pentru a vedea că aleargă prea repede.

Cea mai mare greşeală a celui care urcă e faptul că priveşte numai 
în sus.

Praful nou distruge istoria veche.

Mărul n-a fost decât un pretext pentru alungarea din rai a lui Adam 
şi a Evei. Adevărul e că Dumnezeu şi-a dat seama că cei doi 
făceau birocraţie, iar pământul stătea necultivat.
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Chiar dacă poartă pantofi, tot „cizme” rămân.

Condica de prezenţă e pentru… absenţe.

Când un câine este bun? Când e bun sau când e rău?

Iubeşte-ţi duşmanul ca pe aproapele tău! Dar care-i duşmanul şi 
care-i aproapele?

Pila e în funcţie de… funcţie.

În afară de ceea ce trebuia să facă, a făcut de toate în viaţă.

Şi cei mici pot face promisiuni mari.

Am întâlnit oameni inimoşi şi, totuşi, fără inimă.

Caută şi vei găsi!, a zis cineva. Am căutat, am găsit, dar nu-mi 
mai trebuie.

De când am auzit că fiecare om e cu păsărica lui, melodia mea 
preferată a devenit „Păsărică, mută-ţi cuibul!”.

În faţa colegilor sunt om, în faţa colegelor sunt bărbat, iar în faţa 
nevesti-mi sunt un simplu soţ.

Când conduci automobilul, e bine să pui viaţă, dar nu viaţa.

Am un vecin care trăieşte din „Să trăiţi!”.

Încercând marea cu degetul, şi-a băgat ambele picioare în… viaţă.
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Cei care văd numai greşelile altora sunt buni de şefi.

Înainte de căsătorie, era numai ochi, iar acuma e numai urechi. 

N-am întâlnit încă şef care să spună că e mai mult mare, decât 
tare, sau invers.

Şefii care se justifică prin prezenţă nu sunt şefi cu adevărat.

Sunt femei care se căsătoresc pentru a găsi… ţapi ispăşitori.

Când întâlneşti un om cu mari calităţi, descoperi marile tale defecte.

Cea mai sinceră atenţie pentru o femeie e să-i dăruieşti o floare. 
Dar cea mai nesinceră?

Deşi a fost o nulitate, a vrut, cu tot dinadinsul, să ajungă director, 
ca şi taică-său, iar logica-i era destul de simplă: „Aşchia nu 
sare departe de trunchi!”.

Doamne, cât de uituci sunt tinerii de astăzi! Eu îmi amintesc perfect 
de prima întâlnire, de sărutul din seara nunţii, pe când fiică-
mea nu-şi aminteşte măcar cui a dat întâlnire în astă seară: 
lui Gică?... lui Dănuţ?... lui Mişu?...

Ce-i frumos şi urâtului îi place. Ce-i urât nici urâtului nu-i place.

Fiecare om e cu umbra lui. Şi totuşi, am întâlnit umbre fără oameni.

Nu exisă moment în care faţa să nu exprime ceva.

„Opera de trei parale” e de… milioane!
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Înţeleptul găseşte drumul şi în beznă.

Între două încurcături, e… descurcăreţ.

Descoperind o bază de idee nu înseamnă că ai descoperit o idee 
de bază.

La şeful lăudat să nu te duci cu sacul.

Zicala „Cine se scoală de dimineaţă departe ajunge” aş propune 
să o discutăm pe schimburi.

Cel care are mintea ascuţită nu înţeapă.

Chiar dacă are maşină, mă duce cu cobza.

În general, drumul cel mai scurt e şi cel mai scump.

Oare ce face, când nu face nimic?...

L-a urât atât de mult pe băiatul acela, încât şi-a dorit, ca răzbunare, 
să-i devină soacră.

Ce cultură frumoasă are omul acesta!, a zis un cetăţean, privind 
lotul vecinului.

Nu haina-l face pe om, ci… cravata.

Chiar dacă se întinde pe un perimetru enorm, aria lui de activitate 
este foarte mică!

A înainta nu înseamnă, totdeauna, a cuceri.
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Birocraţia e un fel de sac fără fund, pe care încerci, în zadar, să-l 
umpli.

Cei mai laşi oameni sunt aceia care fug de viaţă.

Bate şi ţi se va deschide! Mitică a bătut pe cineva şi i s-a deschis 
ce merita cu adevărat.

Sunt oameni care-şi consumă toată dragostea şi iubirea în tinereţe, 
iar la bătrâneţe divorţează.

Dacă cineva te stimează, doreşte-i sănătate; dacă te invidiază, 
doreşte-i minte.

Cea mai afurisită patimă e pasiunea.

Pe cât de bogat e săracul, pe atât de darnic e bogatul.

Un adevărat umorist e acela care ia umorul în serios.

Viaţa are mai multe laturi, dar numai una adevărată.

Singurul om care se scaldă, cu adevărat, în două ape este 
salvamaristul.

Un lucru de mică valoare poate fi, de multe ori, mai valoros decât 
multe de mare valoare.

După părerea nevesti-mi, cea mai perfectă creaţie a naturii nu este 
omul, ci femeia.

Sunt parteneri de viaţă ale căror drumuri nu se contopesc, ci se suprapun.
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Pentru că nu crede în dragoste de la prima vedere, i-am trimis mai 
multe vederi.

La naşterea, la căsătoria şi la moartea cuiva, cei care se bucură 
mai mult sunt rudele.

Cu cât înaintezi mai mult în viaţă, cu atât amintirile sunt mai 
preţioase.

Cel care adună multe, în tinereţe, vede ceartă între copii, la 
bătrâneţe.

Cu cât burta ţi-e mai plină, cu atât gândeşti mai puţin.

Cei care laudă vor să fie lăudaţi.

Spre deosebire de minciună, adevărul se naşte o singură dată.

Dacă femeia ţi-a greşit o dată, iart-o! Dacă ţi-a greşit şi a doua 
oară, iart-o, pentru că şi Cel de Sus iartă! Dacă a greşit şi a 
treia oară, vinovat eşti tu, pentru că ai iertat-o de două ori.

Viaţa succesului obţinut de el a fost scurtă. Şi totuşi, a fost succesul 
vieţii lui.

Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă! Cei care se trezesc mai târziu 
sunt privaţi de această cunoştinţă meteorologică.

Nu săracul vinde satul.

Cel care-ţi oblojeşte o rană, deschizând altele, nu poate fi numit 
tămăduitor.
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Înainte de a porni pe un drum nou, verifică dacă l-ai parcurs în 
întregime pe cel vechi.

Cel care-şi onorează adversarul învinge sau pierde în mod onorabil.

Sunt oameni pentru care fericirea nu înseamnă nimic şi oameni 
pentru care nimicul înseamnă fericire.

Am o aşa de mare încredere în nevastă-mea, încât mi-am devenit 
suspect!

Puterea ştiinţei e infinită. Finite-s numai roadele ei.

Chiar şi cele mai rudimentare lucruri tot ştiinţific sunt făcute.

Noaptea e un sfetnic bun. Şi totuşi, noaptea se fac cele mai multe 
fapte negândite.

Extratereştrii pot fi împărţiţi în două: extratereştri şi extratereştrii 
noştri.

În general, frumuseţea fizică se aseamănă cu nada pusă în cârligul 
undiţei şi mânuită de un pescar nepriceput.

Singurul care a putut să strige „Evrika!”, fără nici o frică, a fost 
Adam.

Când s-au împărţit treburile pe indivizi, câţiva au rămas fără 
ocupaţie şi, neavând ce face, au început să se uite ba la unul, 
ba la altul, să dea câte o părere… Şi, spune în continuare 
povestea, astfel au apărut şefii.
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Văd foarte mulţi oameni simpli, cu figuri coborâte parcă din istorie, 
şi atât de multe figuri istorice extraordinar de simple.

Laşul decade după fiecare act de laşitate, iar curajosul se ridică 
după fiecare act de curaj.

Laşul moare de mai multe ori; curajosul trăieşte doar o dată şi bine.

Munceşte numai noaptea şi, totuşi, întotdeauna e la zi.

Unde mănâncă doi, poate mânca şi al treilea. Dar numai o singură 
dată.

De unde mănâncă doi, mai poate mânca şi un şef.

La fotbal, balonul este rotund, dar capetele sunt pătrate.

Fii bărbat!, a zis Georgescu, pentru a o încuraja pe nevastă-sa.

Unde-i unul, nu-i putere. Unde-s doi, puterea creşte şi minciuna 
poate învinge mai uşor.

Am întâlnit oameni ciopliţi şi, totuşi, cu noduri.

Din lemn verde se naşte lemn verde, din uscătură, scrum.

Cea mai mare invenţie contemporană este… coautorul.

Semnatarii marilor invenţii contemporane sunt coautorii.

A trăit ca un leu şi a murit ca un câine.
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Când te paşte norocul, te pasc şi prietenii.

La pomul lăudat să nu te duci cu sacul. Indicat este să mergi în… 
control.

Femeile care ştiu să păstreze un secret sunt de invidiat. Dar mai de 
invidiat sunt cele care ştiu să-şi păstreze… bărbaţii.

Viaţa are sens unic, spunea un şofer. Orice reluare se face din 
cauza derapajului.

 Ştiind că, în viaţă, pentru ca să te ajungi, trebuie să fii deştept doar 
cinci minute, dar neştiind care vor fi alea cinci minute, el a 
fost deştept toată viaţa. Şi tot nu s-a ajuns.

Prostul are mijloace de a se afirma mult mai repede decât deşteptul.

Valoarea lucrurilor e dată de folosinţă, de mână şi de gură.

Plecăciunea nu înseamnă, întotdeauna, respect sau stimă.

S-a născut în zodia Fecioarei şi a murit scorpie.

Sunt mincinoşi cărora le-aş da Premiul „Nobel”.

Învelişul creează aspectul, dar poate degrada conţinutul.

Peste cincizeci la sută din teatru se joacă nu pe scenă, ci în culise.

Pentru a fi realist, nu-i neapărată nevoie să-i citeşti pe scriitorii 
realişti.
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Odată cu pierderea cheii de la garsonieră, a pierdut şi cheia 
succesului.

Cel care ajunge, ajutat, în vârful unei piramide, tot ajutat şi coboară. 
Sau, în cel mai bun caz, coboară liber. 

Nu ştiu cum se face, dar pisicile negre trec, în general, prin faţa 
celor care sunt căsătoriţi cu femei blonde.

Teatrul cu cea mai bună scenografie şi cea mai slabă regie este viaţa.

Aproape toţi oamenii lipicioşi, murdăresc.

A fi modern înseamnă a avea minte nouă şi gusturi vechi.

Dintre toate modalităţile de exprimare, pasiunea defineşte cel mai 
bine temperamentul.

Cunosc oameni care nu obosesc muncind, în schimb muncesc 
obosiţi.

 

Mai tare l-aş pedepsi pe cel care refuză să facă o faptă bună, decât 
pe cel care făcut inconştient o faptă rea.

Omul care visează trăieşte de două ori.

Nu frumuseţea înfrumuseţează, ci inteligenţa.

Minciuna şi adevărul pot face casă bună împreună. Totul depinde 
de cine va fi şef.
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Cel care tolerează minciuna ajunge, vrând-nevrând, un mincinos.

Banii n-aduc fericirea!, a zis un ins, căruia i se furase din buzunar 
o mare sumă de bani.

Sunt departe de gelozie, pentru că sunt aproape de soţie.

Facerea de bine nu e, întotdeauna, o binefacere.

Am făcut tot posibilul să te fac om!, a zis un tată respins de oameni.

În viaţă, nu regreta ce n-ai făcut. Regretă ce-ai făcut în mod 
regretabil.

Cele mai mari bătălii au fost câştigate de cele mai mici amănunte.

Cei care muncesc se creează. Cei care s-au creat se re-creează.

După ce-a făcut tot posibilul să ajungă o mare personalitate, şi-a 
dat seama că e imposibil.

Oricât de modernă ar fi, nu arma câştigă bătălia, ci soldatul.

Soarele luminează faţa, dar nu şi sufletul.

Prietenia cumpărată poate fi lesne vândută.

Când te doare trupul, tipi; când te doare gura, taci!

Ce acoperă haina, descoperă sufletul.

Ce nu poţi descoperi cu privirea, descoperi cu simţirea.
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Patima nu înseamnă neapărat durere.

Omul adevărat urcă pe verticală, nu se lăţeşte pe orizontală.

Orice lucru are un început şi un sfârşit. Dar sunt şi lucruri care se 
sfârşesc între.

Haina îmbracă aparenţele, nicidecum profunzimea.

Mi-a explicat atât de mult şi de detaliat, încât n-am înţeles nimic.

În zilele noastre, cea mai aprigă luptă se dă pentru pace.

Poţi să dresezi un şoarece, să faci o adevărată minune animală din 
el. Dacă nu dresezi şi pisica, tot degeaba.

Dacă ar fi să aleg între o femeie urâtă, dar deşteaptă, şi o femeie 
frumoasă, dar prostuţă, sigur aş alege burlăcia.

Nu aduce anul ce aduce răbdarea.

Spune-mi cine eşti, ca să-ţi spun ce pile ai.

Viaţa lui e un tot, şi tot nu-i viaţă!

Pictorul care vede ce pictează, sigur pictează ce vede.

Când Einstein susţinea că totu-i relativ, sigur se gândea şi la 
dimensiunile ciubucului.

Omul care nu latră muşcă.
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Puterea cuvântului este mai mare decât cuvântul puterii.

Lesne e să te joci cu omul, mai greu cu sentimentele lui.

Norocul vieţii este infinit mai mare decât viaţa norocului.

A trăit o viaţa pentru o idee, dar ideea n-a trăit toată viaţa.

Fereşte-mă, Doamne, de duşmani, că pe prieteni i-am „aranjat”!

Inima gândirii e cugetarea, care nu este altceva decât gândirea 
inimii.

Un lucru făcut la timp e un timp făcut prin lucru.

Când doi se luptă, al treilea câştigă. Dar cu o condiţie: să ştie câştiga. 

Omul pentru oameni este lup. Dar pentru lupi?

Cele mai frumoase idei se nasc în cele mai urâte împrejurări.

În viaţă, oricât de larg ar fi drumul unui om, el poate încăpea şi 
într-o potecă.

Cel mai preţios sfat poate fi şi cel mai ieftin.

Omul care ştie să râdă ştie să şi mediteze profund.

Cel mai apreciat şef e şeful care te apreciază.

Fiecare cojoc îşi are acul lui. Şi totuşi, în viaţă sunt mai multe 
cojoace decât ace.
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Nu toţi oamenii de ştiinţă trăiesc ştiinţific.

Liniştea e asigurată nu de singurătate, ci de împrejurări.

Poate să locuiască şi la etajul cincisprezece, baritonul tot jos cântă.

Trufia e mai periculoasă decât prostia.

Cu cât vor mai mulţi oameni să intre în istorie, cu atât se nasc mai 
multe istorii.

Singurătatea poate declanşa orice, numai râs nu.

Cel care se făleşte cu părinţii nu-i o fală pentru părinţi.

Secretul victoriei poate sta în victoria secretului.

Oare faţa nu are şi dos?

Cea mai mare dorinţă a unui părinte e să fie depăşit de fiu.

Am văzut o mulţime de femei frumoase, dar nici o femeie frumoasă 
nu m-a văzut pe mine.

La primul fir de păr alb, ne amuzăm copilăreşte; la al doilea, 
zâmbim, iar după al treilea, începem inventarul realizărilor 
şi nerealizărilor noastre.

De trecerea anilor, ne amintim la... aniversări.

Nu anii trăiţi dau longevitatea, ci fructele lor.
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Între docil şi lacul de acumulare există o singură asemănare: dacă...

Nu-i obligatoriu ca omul nesănătos sa fie bolnav.

A ajuns sus-pus, dar nu prin sus-muncă.

Zâmbetul omului nefericit este mult, mult mai scump decât cel al 
omului fericit.

E credincios şi, totuşi, al dracului.

Şi-a deschis, cândva, sufletul şi, de atunci, umblă cu el deschis.

Pe rana provocată de viaţă nu se poate aplica plasturele.

Când un serios se bagă în mijlocul copiilor, se lasă cu supărare în 
ambele părţi.

Nu se poate stăpâni pe sine şi crede că va stăpâni lumea.

Când scrii o carte, imaginează-ţi că o şi citeşti.

Femeia pe care o iubesc are toate calităţile şi un singur defect: e 
măritată.

Am atâtea sfaturi pentru alţii, încât vreau să le public.

În afară de naştere şi moarte, nu există situaţii limită.

Moda n-are vârstă, dar vârsta are modă.

Modestie este atunci când CINEVA se dă drept cineva.
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A fost aşa de ascuns încât nici acum nu ştiu ce a făcut, cât a trăit.

Şi umbrele pot avea umbre.

Oare de ce greşelile noastre ni se par mai mici decât greşelile altora?!... 

După ce Făt Frumos a văzut maşina şi vila fetei, fata i s-a părut, 
dintr-odată, Ileana Cosânzeana.

În căsnicie au plecat de la două lucruri: Fordul lui şi fardul ei.

Şi femeile pot râde pe sub... mustaţă.

Cel care se mulţumeşte cu puţin, merită mai mult.

După ce gâştele au salvat Capitoliul, istoricii le-au smuls penele 
şi au înscris fapta lor pentru posteritate.

Are o funcţie impozantă, dar şi... impozabilă. 

La farmecul ei, se adaugă şi farmecele maică-si.

Aşteptarea poate distruge sau înmulţi speranţele.

E atât de statornic în.. .nestatornicie!

Sunt şi situaţii în care mai mult face dama, decât asul.

Daţi-mi o anecdotă bună şi fac Pământul să râdă.

Unde nu-i cap, vai de… perucă!
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Fereşte-te de frumuseţe şi de urâţenie! Amândouă trişează. 

Unitatea de măsură pentru nas este omenia.

Secretele căsniciilor fericite nu stau în secrete.

Fiecare, la locul lui, e un ajuns.

Visul, chiar dacă-i vis, trebuie să fie real.

Adâncimile se văd mai bine de sus, iar înălţimile, de jos.

Puterea conştiinţei naşte personalitate, iar conştiinţa puterii naşte 
monştri.

Una e să loveşti bara şi alta e s-o dai în bară.

Învaţă de mic să fii mare.

Normal e, când urci, să te ţii, iar când cobori, să te sprijini. La 
parveniţi e invers.

Sunt cercetători cărora le-aş da milioane, ca să nu descopere nimic.

Pentru ca să nu uite de unde a plecat şi pentru ca să se întoarcă de 
unde a plecat, a presărat, în drumul lui, numai flori! Dacă 
presăra cenuşă, n-ar mai fi cutezat să se reîntoarcă. 

De multe ori, adevărata faţă e în spate.

Nu înţeleg de ce vecinii spun că eu joc după cum îmi cântă nevastă-
mea, că doar nevastă-mea, neavând voce, nu cântă niciodată!
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După ce s-au aruncat unul în braţele celuilalt, au căzut... pe capul 
părinţilor.

Ar trebui ca, la naşterea fiecărui copil, să se sădească câte un pom 
în faţa casei, iar la obţinerea fiecărui carnet de şofer amator, 
câte un stâlp, pe marginea drumului.

Nu m-am supărat că mi-a luat nevasta. M-am supărat că nu mi-a 
luat-o înainte de a mă căsători cu ea.

Ea a fost dragostea vieţii lui, chiar dacă viaţa dragostei lor a durat 
numai câteva zile.

Zâmbind, mi-a spus că nu ştie ce-i ăla zâmbet.

Când un negru este al dracului, spunem că e negru sau alb pe 
dinăuntru?

Foarte mulţi agronomi aduc, din străinătate, în urma schimburilor 
de experienţă, combine ultimul tip, chiar stereo!

Cel mai greu se hotărăşte să hotărască.

Divorţul e o greşeală sau îndreptarea unei greşeli?

Necredincios e acela care crede în ceea de nu cred ceilalţi.

Apropíe-te de prieten, dar nu te lipi de el.

Ce trece rămâne, totuşi.

Când un om obişnuit s-a oprit la mijlocul unui drum, înseamnă că a 
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ajuns la capătul puterilor. Când un arivist s-a oprit la mijlocul 
drumului, înseamnă că a ajuns la capătul cunoştinţelor.

A murit ca un cavaler, dar pentru o cauză necavalerească.

Bucură-te că-n timpul şcolii eşti ascultat. După, s-ar putea să nu 
te mai asculte nimeni.

Sunt oameni care, în tinereţe, aud, dar nu vor să audă, iar la 
bătrâneţe, vor să audă, dar nu aud.

Îmi plac femeile cu ochelari. Au, totuşi, ceva în plus, faţă de 
celelalte.

Dacă-ţi taie calea o pisică, nu-ţi va merge bine, dar ai timp să te 
întorci. Dacă-ţi taie calea un câine, îţi va merge bine, dar nu 
mai ai timp să te întorci din drum.

Timpul este acuzatul şi reclamantul omului. 

El s-a prefăcut că o iubeşte, ea s-a prefăcut că îl iubeşte, dar de 
căsătorit s-au căsătorit cu adevărat.

Am o vecină care şi-a prefăcut bucătăria în birou, iar biroul în 
bucătărie.

La prima vedere, dragostea „la prima vedere” nu are nimic profund 
în ea.

După dragostea „la prima vedere”, urmează dragostea la a doua 
vedere şi aşa mai departe.
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Fiecare societate îşi are inventarul ei de succese şi insuccese.

Dar înseamnă bucurie, dar şi bucuria este un dar.

De multe ori, o faptă mare se poate face cu minimum de risc, dar 
cu maximum de voinţă. 

Cum poate fi numit cel care-şi clădeşte fericirea pe nefericirea 
celorlalţi? 

Când frumuseţea face corp comun cu adevărul, străluceşte chiar 
şi în zilele mohorâte.

Greşelile mari sunt, de fapt, indicatoare pentru adevărurile mari.

Când suntem siguri de minciună, ne îndoim şi de adevăr. 

Ferice de cel care luptă, mai întâi, pentru fericirea celorlalţi! 

Răul? Bunul scos în afara legii.

Minciuna are culoarea ploii de toamnă, iar adevărul are culoarea 
zilei de vară.

Când eu învăţ din greşelile tale, iar tu, din greşelile mele, înseamnă 
că facem schimb de experienţă? 

Degeaba-ţi străluceşte mintea, dacă inima-ţi este întunecată.

Inima poate juca şi rolul de filtru pentru impurităţile din gândire. 

Nu există lucru sau fenomen, care să nu fie pătruns de artă. Fiecare 
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cu arta lui, bineînţeles.

Un adevărat pictor este acela care dă culorii profunzime, iar 
profunzimii, culoare.

Ce înseamnă când un mincinos se îngrozeşte de minciunile lui?

Arta înnobilează chiar şi sufletele nobile.

Oricât de vastă cultură ai avea, cultura înconjurătoare e mai vastă.

Deosebirea dintre creator şi critic constă în faptul că primul face 
artă din nimic, iar al doilea face nimic din artă.

„Arta e munca ajunsă la libertate şi fericire”, spunea Tudor Vianu. 
Eu aş adăuga că însăşi libertatea şi fericirea sunt rezultatele 
artei. 

Dacă trăieşti la umbra unui geniu, nu te bate vântul, dar nu te prinde 
nici lumina soarelui.

Sunt oameni care, la vreme de bejenie, devin umbre. 

Întâlnirea a doi oameni mici poate fi mare, aşa cum întâlnirea a doi 
oameni mari poate fi mică.

Obraz fin nu înseamnă obraz subţire.

Înainte de a călca pe urmele cuiva, verifică-ţi mărimea pasului şi 
a pantofilor.

Numai cei slabi se gândesc la cuvântul milă.
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Mare umorist e acela care, în timpul vieţii, face lumea să râdă, iar 
la moarte, să plângă.

Oratorii pot fi comparaţi cu piloţii, care, în aşteptarea confirmării 
aterizării, se învârt deasupra pistei. Dar, spre deosebire de 
piloţi, oratorii nu-şi pun, niciodată, problema terminării 
combustibilului.

Când soţia te ia la întrebări, nu prea ai timp s-o iei la… răspunsuri.

Când vezi efectele, nu vezi defectele.

Iubirea e veşnic tânără. Numai iubiţii îmbătrânesc.

Modest este acela care nu recunoaşte ce i se recunoaşte.

„Buturuga mică răstoarnă carul mare”. Ce părere au astronomii?

Un om deosebit e acela care are şi ce le lipseşte celorlalţi.

Şi femeile cu ochi negri pot avea priviri senine.

Nu toţi gânditorii gândesc.

În faţa naturii, suntem elevi, nu profesori.

Propunem ca, înaintea nunţilor de argint, aur şi platină, să se 
sărbătorească, la un an, şi nunta de scai. La un an, cei doi 
parteneri de viaţă se mai ţin, încă, scai unul de celălalt.

Urmărind războaiele, crimele, jafurile şi răutatea oamenilor, o 
maimuţă i-a spus alteia: „Vezi? 
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Norocul nostru că n-am coborât din copaci!”.

Sunt situaţii în care ai nevoie de mult curaj, ca să spui un adevăr, 
nu o minciună.

Automulţumirea e ca o baltă, care, neavând scurgere, începe să 
răspândească un miros greu în jur.

Ce-ţi place ţie să faci cel mai mult? Să dormi? E şi asta o pasiune!...

Floarea este cel mai frumos amestec de frumuseţe, adevăr, gingăşie 
şi… bun simţ.

Pedepseşte-te singur şi vei recăpăta încrederea oamenilor!

M-a muşcat atât de tare, încât am stat, o săptămână, în spital. Om 
e ăsta?

Numai cel care are cuvânt de onoare crede în cuvântul altuia.

Punctualitatea este una dintre laturile principale ale stimei.

Adevărat negustor e acela care se interesează cât pierde, pentru a 
câştiga ceva.

În întuneric, prietenii se luminează reciproc.

Femeia e un amestec de frumuseţe, gingăşie, tandreţe şi… vorbărie.

Tânărul nesuperficial poate fi considerat un om matur?

Bucuriile prea mari pot distruge oamenii prea mici.
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Spune-mi cu cine te aduni, ca să-ţi spun ce vei semăna, dar, mai 
ales, ce vei recolta.

De multe ori, bunăvoinţa e, de fapt, rea voinţă.

Un drum, oricât de accesibil ar fi, nu-i accesibil pentru oricine.

Scrierile sale despre animale sunt pătrunse de un umanism profund.

Una e când şeful e atent cu tine şi alta e când e atent pe tine.

Cocoşaţii care spun adevărul sunt drepţi.

Nevastă-mea, mare fiziciană, mare savantă, e şi mare mincinoasă. 
La toate consfătuirile, simpozioanele, interviurile, spune că 
nu există imposibilul, iar mie, acasă, îmi spune, zilnic, că 
sunt un om imposibil!

Între aforism şi careul de rebus există o mare asemănare. Amândouă 
tind către strălucire şi alb adevăr.

Atât la aforism, cât şi la careul de rebus, punctele negre înseamnă 
frânturi de adevăruri sau de gândire.

Cea mai mare minune rebusistă este să elimini toate punctele negre 
din careul… vieţii.

Viaţa este un careu pe care-l faci tu, dar ţi-l completează, în general, 
alţii.

Cel mai trist moment din ziua unui om este apusul soarelui. Şi 
totuşi, apusul este cel mai pitoresc.
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Foarte rar se întâmplă ca un om care iubeşte oamenii să fie urât 
de ei.

Cu cât laurii sunt mai mari, cu atât privirea ne e mai acoperită de 
umbrele lor.

Dacă mă lauzi, nu-ţi faci ţie rău, ci mie.

Încercaţi să imitaţi o privighetoare şi veţi vedea ce diferenţă e între 
un profesionist şi un amator!

Nevinovaţii au remuşcări mai mari decât vinovaţii.

Oare nu sunt prea puţini 22 de jucători de fotbal, pe teren, pentru 
70.000 de specialişti, în tribune?

Geniul e o mantie strălucitoare, aşezată pe un pământ negru.

Adevăraţii contemporani sunt cei care fac lumină strămoşilor, nu 
cei care le umbresc mormintele.

De multe ori, micii, cât sunt ei de mici, sunt şi mititei.

O mare personalitate este aceea care are tot ce au cei din jurul ei, 
iar cei din jurul ei nu au ceea ce are ea.

Oare care a fost prima maimuţă, care şi-a dat seama că nu mai e 
maimuţă, ci om?

Iubire matematică? Un altfel de comerţ.

Singurele „Iluzii pierdute”, care nu s-au pierdut, sunt cele ale lui Balzac.



Constantin Horbovanu

36

Chiar dacă avea „limba ascuţită”, Mark Twain vorbea frumos.

Coarnele „Ciutei” lui V. I. Popa au depăşit frontierele naţionale.

„Marele fluviu şi-a adunat apele” şi a dat naştere la o mare… operă.

Sunt „Suflete moarte” mai vii, decât cele vii.

Prezentul nu-i dator să se sacrifice viitorului, dar să-l întâmpine 
cum se cuvine este dator.

Cât de greu se pătrunde în miezul fenomenelor fără miez!

În carapacea lui, fiecare om e un umorist, dar nu de talia lui Cehov.

Marele Will ne-a învăţat că mai mult merită să plângi după un 
Romeo şi după o Julieta, decât după un rege.

În satiră şi umor, Mark Twain e prinţ, nu cerşetor.

Dacă Zaharia Stancu ar fi scris „Desculţ”, desculţ, sigur ar fi spus 
mai multe.

A dat „Trei dinţi din faţă” pentru proză, alţi trei, pentru poezie, 
măselele, pentru teatru, iar caninii şi-i păstrează pentru umor.

Unul dintre cei mai sinceri umorişti contemporani e D. C. Mazilu. 
Singur a recunoscut că umorul lui merge în… zig-zag.

Imediat după apariţie, „Groapa” lui Eugen Barbu s-a umplut de 
cititori. Şi nici unul n-a regretat că a căzut în ea.
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Cel care a scris „Patul lui Procust” a avut picioarele pe pământ, 
chiar şi când a dormit.

Cel mai exigent examinator al marilor descoperiri este timpul.

Există realitate invizibilă?

Am văzut un meci nul foarte frumos!

Pentru a da roade pe măsura cerinţelor, nu-i nevoie să vă schimbaţi 
rădăcinile. E îndeajuns să vă altoiţi.

Cei care se nasc toamna, toamna îşi numără primăverile.

Oare numai anonimii fac anonime?

Eşecul este pauza dintre două reuşite.

În ochii omului ce-o poartă, orice vârstă-i frumuseţe.

Încearcă să vezi cât mai departe, dar înainte, nu înapoi!

Soluţia de moment e, de fapt, soluţie de viitor.

Bunătatea neînţeleasă devine misterioasă.

Cerul nu are aceeaşi culoare şi aceeaşi înălţime pentru toţi oamenii.

Oare de ce răzbunarea e mai de preţ decât recunoştinţa?!

Mulţimea legilor dintr-o ţară ne arată mulţimea slăbiciunilor din 
acea ţară.
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Nu băga în gură mai mult decât poţi înghiţi.

Orice înălţare are şi cădere.

Dacă mă supun unei legi, nu înseamnă că mă supun şi aceluia care 
a dat legea.

Cei mai discutaţi oameni sunt singuraticii.

Nu toate întrebările au răspunsuri. Nu toate răspunsurile au 
întrebări.

Pentru că nu a visat vreodată, visează să viseze.

Nu toţi cei care dorm cu ochii deschişi sunt vigilenţi sau prevăzători.

Inteligenţii nu au nevoie de arme. Le ajung „armele” cu care sunt dotaţi.

Oricât de mare mincinos ai fi, pe moarte nu o poţi minţi.

Ţelul adevărat e un fel de soare, care luminează mintea, paşii şi 
munca celor care cred în el. Dar când ţelul este utopic?

Învăţătura este singurul colac de salvare, care dă siguranţă vieţii.

Dacă scaunele pe care stăm ar fi nevoite să suporte şi greutatea 
prostiilor noastre, sigur ar plesni de necaz.

În general, se laudă cei care sunt mai mici decât ceea ce sunt.

Adevărata putere a leului o puteţi afla numai atunci când îl 
întâlniţi… liber.
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Ca să nu fie gelos, s-a căsătorit cu o femeie urâtă. Şi, de atunci, e 
gelos pe bărbaţii cu femei frumoase.

Chiar şi situaţiile limită au o limită.

Capodoperă? Lucrul de interes comun, într-o realizare singulară.

Nu-l bate pe inamic cu armele lui, pentru că se supără.

A-l învinge pe duşman cu armele lui înseamnă a-i fura armele şi 
a-l bate?

Când nu eşti sigur pe tine, nu-i pedepsi pe cei nesiguri!

Puternic şi curajos e acela care încearcă să îmblânzească, nu să se 
îmblânzească în faţa fenomenelor.

Dacă nu poţi deosebi minciuna de adevăr, eşti un mincinos.

Adevărul îşi taie drumul precum apa taie muntele. Oricât de 
puternic ar fi muntele, până la urmă tot cedează aceleia ce 
vrea să iasă la lărgime şi lumină.

Arta înseamnă progres, dar şi conservare.

Omul acoperă adevărurile, iar timpul le descoperă. Omul torturează 
adevărul, iar timpul îl mângâie.

Există şi adevăruri inventate?

Lucrurile durabile sunt greu acceptate.
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Singurul adevăr într-o societate mincinoasă este existenţa acelei 
societăţi.

Adevărul nu stă nici pe scaun, nici pe fotoliu. El stă în noi. Dacă poate.

Nu se cruţă el şi vrea să-l cruţe duşmanul!

Artistul face poezia, poezia face omul, omul face artistul.

Cei mai criticaţi sunt oamenii talentaţi.

Omul care călătoreşte mult se transformă mult şi, în general, în bine.

Când citeşti, guşti din înţelepciunea altora. Când scrii, dai altora 
din înţelepciunea ta.

Dacă temperamentul meu s-ar schimba, aşa cum îmi schimb 
ciorapii, mi-aş deveni cel mai mare duşman.

Războiul e pofta atacatorului şi necesitatea atacatului.

Omenia nu poate inspira altceva decât omenie.

Visează puţin şi vei avea somnul liniştit.

Pe timp urât, altfel cauţi dreptatea.

Când nu există concordanţă între cap şi inimă, ajungem în altă 
parte, nu acolo unde dorim.

În viaţă, n-am făcut nici o faptă rea. Dar puteam face mult mai 
multe fapte bune.
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Până şi prostia îşi are prostia ei!

Ştiu că va veni moartea, dar nu ştiu din care parte.

Dramă şi umor există în toate şi în tot.

Curajos e şi cel care riscă pe pielea altuia?...

Nu-şi permite luxul de a avea lux.

Dacă vrei să ştii ce fel de om e aproapele tău, creează-i o neplăcere 
şi vezi cum reacţionează.

Prietenul care vine la tine, mănâncă şi pleacă, nu e prieten, ci 
mâncău.

Dacă nici la bătrâneţe nu ştim să cântărim timpul, înseamnă că nu 
am devenit înţelepţi.

Nu aduce omul ce aduce, câteodată, telefonul.

Stilul demască vocaţia.

Omul cult e luminat de două ori.

Chiar dacă umblă frumos îmbrăcat, îşi târâie zdrenţele din gândire.

Lupta corp la corp e, de fapt, luptă cap la cap.

Ce se câştigă uşor dă de bănuit.

Toţi oamenii sunt puternici, când sunt singuri.
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Umbra însoţeşte omul, dar nu-l poate înlocui.

Cărţile mari sunt edificii mari.

Ceea ce pentru unii e foarte mult, pentru alţii e prea puţin.

Ferice de cei care văd adevărul mai strălucitor decât aurul!

Avea un suflet nobil, de… ţăran.

Cele mai mari probleme, bune sau rele, vin din partea deştepţilor, 
nu a proştilor.

Timpul e ca o scară, în care fiecare clipă e urmată de o alta, iar 
oamenii acestor clipe urcă sau coboară, după cum le e soarta.

Cartea este construcţia care are, la bază, ideea şi puterea, cărămizi 
– adevărurile, ferestre – ochii cititorului.

Ajunge o măciucă, la un car de oale. Sau o nevastă nepricepută.

La bine, lăudăm pe toţi. La rău, găsim un bou.

Adevărata coloană vertebrală a omului e caracterul.

Cel care vede bârna din ochii lui, paiul din ochiul vecinului şi praful 
din ochii societăţii este cu adevărat patriot.

Asemănare perfectă? Nu există. Simetrie perfectă? Nici atât.

Supărarea te strânge, bucuria te dilată. Repetând aceste legi, sufletul 
ca piatra crapă şi se risipeşte.
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Ce fericit aş fi, dacă aş descoperi că cel mai de nimic prieten al 
meu e, de fapt, un geniu, şi cât aş suferi, dacă aş afla că cel 
mai de geniu prieten al meu e, de fapt, un nimic!

Daţi-mi căldura adevărată a unei zile şi mă lipsesc de veşnicia rece!

Cel care vede departe, dar nu încearcă să ajungă departe, nu poate 
fi numit clarvăzător.

Viaţa e visul şi izvorul morţii.

Atât disperatul, cât şi fericitul gândesc în valuri.

Cei mai frumoşi oameni sunt oamenii senini.

Poţi face şi un rău bun. Totul depinde de persoana căreia îi faci răul.

Ideile bune trăiesc în noi toată viaţa, chiar dacă nu se materializează.

Cel care doarme tot timpul degeaba visează.

În marea simfonie a Universului, singurele note false sau grave 
vin din partea omului.

Aşa cum florile naturale pot fi dăruite cu răceală, şi cele artificiale 
pot fi dăruite cu căldură.

Fiecare act omenesc are la bază filozofia mai mult sau mai puţin 
filosofică.

Civilizaţia urmaşilor începe cu civilizaţia noastră.
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Cu cât un om e mai genial, cu atât e mai superficial cu semenii săi.

Aş vrea ca toţi oamenii să fie liberi, să facă ce vor, cum vor, să 
materializeze tot ce gândesc. I-aş opri de la aceste înlesniri 
doar pe nebuni şi pe proşti, pentru că nu am încredere în ceea 
ce vor face ei. Dar care sunt nebunii şi proştii?

Bătrânul care-şi dă seama că mai are încă multe de făcut şi că este 
în stare să le facă nu e bătrân.

Să faci tot ce vrei tu în casa ta, iată marea realizare a independenţei!

Cel care nu are încredere în el se priveşte cu alţi ochi.

Dacă omul, cât trăieşte, învaţă, înseamnă că nu trebuie învăţat totul 
din timpul şcolii.

Dacă găina bătrână face zeama bună, înseamnă că trebuie mâncaţi 
numai cocoşii, iar găinile – lăsate să îmbătrânească.

De câte ori nu i-am spus nevesti-mi că haina-l face pe om, nu pe 
femeie!

Dacă iarba rea nu piere, nu înţeleg de ce se mai fabrică ierbicidele.

Virtutea e Everestul caracterului.

Fiecare zi o verifică pe alta şi se pregăteşte, la rândul ei, să fie 
verificată.

Când am văzut că mă pică la examen, m-am făcut, la faţă, alb ca 
varul!, povestea, aseară, un student negru.
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Cea mai mare calamitate, pentru o societate, e să se săvârşească o 
greşeală de mari proporţii şi să n-o recunoască nimeni.

Ferice de cel care, atunci când face ceva singur, îşi imaginează că 
e asistat de o mulţime!

Ce bine ar fi dacă viaţa ar avea măsura speranţelor noastre!

Cel care fură din noapte, pentru a lungi ziua, doarme liniştit.

Mărimea speranţelor nu depinde de mărimea oamenilor.

Câte n-ar face omul, dacă i s-ar da ceva timp în plus!

Cel mai nefericit om e acela în ai cărui ochi intră praful făcut de el.

Remuşcare: a mai muşca o dată?

Nu se îndoieşte, dar se îndoaie.

Sunt oameni care, imediat ce s-au ridicat în picioare, au devenit 
statui.

Ferice de cel ce-şi construieşte fericirea cu propriile-i mijloace!

Oricât le-am întrerupe gândurile mari, nu-şi pierd niciodată firul.

Bucuriile încălzesc sufletul, nu trupul.

Sunt oameni care au puterea de a deosebi binele de rău, dar n-au 
puterea de a le separa.
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Cât de negre sunt nopţile albe!

Chiar dacă renaşti din propria-ţi cenuşă, alt om eşti.

A gândi nu e un dar, ci un câştig.

Spune-mi ce faci în timpul liber şi îţi spun cine eşti.

Aşa cum abecedarul stă la baza tuturor cuvintelor, omenia stă la 
baza tuturor faptelor.

Depărtarea e scrutată de singuratici. Cei înconjuraţi de oameni n-au 
timp sau nu pot să privească mai departe.

Am văzut cu ochii mei. Dar dacă dormeam?

Retro înseamnă redescoperire, regrete şi scuze pentru uitare.

Înainte de căsătorie, mai mult se priveau, mai puţin îşi vorbeau. 
După căsătorie, mai puţin se privesc, mai mult se… ceartă.

Fiecare vârstă îşi are haina, drepturile, îndatoririle şi scuzele ei.

Moartea-i găseşte pe toţi, dar nu în acelaşi loc.

Curios! Când nu vreau să spun nimic, găsesc atât de multe cuvinte 
frumoase, iar când vreau să spun ceva, nu găsesc nimic!

Vreau să-mi gândesc tinereţea ca un bătrân filosof.

Sunt oameni care urăsc iubirea şi oameni care iubesc ura.
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Timpul închide multe răni, dar şi deschide.

Gâştele au salvat Capitoliul, iar găinile, Revelionul.

Dacă am reuşi să redăm întocmai ce simte inima, ce gustă gura, ce 
văd ochii, ce pipăie degetele, ce miroase nasul şi ce gândeşte 
capul, am fi, într-adevăr, oameni formaţi.

Nu mă întrebaţi pe mine despre mine; voi spune numai ceea ce-mi 
convine.

Ai grijă cum urci, că de coborât au grijă alţii!

Râd, întotdeauna, când găsesc un motiv de râs. Şi totuşi, râd foarte 
rar.

Toţi trăim, dar nu toţi ştim să trăim.

Râs sănătos, în corp sănătos.

La bătrâneţe, unii au multe de spus, alţii încă multe de făcut.

Precocitatea e o greşeală a copilăriei?

Când un copil gândeşte matur, spunem că e precoce. Dar când un 
matur gândeşte copilăreşte, ce este?

Marii conducători trăiesc şi după ce au condus.

Cât de mic sau cât de mare poţi fi, uneori, faţă de tine însuţi!

Tinereţea vrea prea multe, iar bătrâneţea nu poate lua nimic.
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Nu-mi vorbi despre treptele gândirii tale, ci spune-mi la ce înălţime 
e ultima ta treaptă.

Chiar dacă nu-mi place matematica, vreau să trăiesc calculat.

Şi istoriile îşi au istoriile lor.

Cei buni au mai mulţi duşmani decât cei răi.

Umorul e picătura de lumină, care scoate în evidenţă marea 
personalitate.

O operă bună se divide prin toate fragmentele ei.

Ultima şansă poate fi şi cea dintâi. Sau invers.

Păstrează, şi pentru bătrâneţe, măcar două-trei speranţe tinere!

Oricât am reduce distanţele dintre oameni, ele nu pot ajunge la zero.

Dacă ne lăsăm duşi de val, ca valul ne ducem.

Viaţa e clipa de dinaintea morţii.

Pălăria i-a apărat capul, dar nu i l-a umbrit niciodată.

Oamenii care se îmbracă la fel, seamănă; oamenii care gândesc la 
fel, se adună.

Sprijină-te pe prieteni, dar nu te rezema de ei!

Nu încercaţi să umpleţi umorul sec, că-l denaturaţi!
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Gândindu-se la viitor, copiii vor să rămână copii, tinerii vor să 
rămână tineri, iar bătrânii vor să mai rămână. Aşa bătrâni, 
cum sunt.

Pentru viaţă, mi-aş da viaţa.

Nu toate versurile albe sunt curate.

Declară-te învins numai atunci când adversarul are dreptate.

Să dăm înţelepciunea bătrânului! E cel mai grandios gest de 
consolare.

Soarta? Vinovata marilor nereuşite.

Toţi oamenii sunt construiţi la fel, numai că unii sunt făcuţi pe 
dinăuntru, alţii, pe dinafară.

Mai mult aleargă frumuseţea fizică după cea morală, decât cea 
morală după cea fizică.

Reuşitele şi nereuşitele verifică ipotezele.

Natura a inventat gheaţa, omul, răceala ei.

Cerere? Rugăminte oficială.

Sunt bătrâni născuţi, parcă, pentru a fi bătrâni.

La apusul soarelui, gândim cu o zi în plus. Iată de ce răsăritul nu 
seamănă, niciodată, cu asfinţitul.
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Dacă pământul ne-ar auzi cum ne lăudăm că-l exploatăm, n-ar mai 
colabora cu noi.

Dragostea oarbă orbii au descoperit-o?

Se „pasc” de ani de zile şi, totuşi, îs carnivori.

Cei mai buni politicieni au avut acelaşi temperament.

I-am deranjat pe cei de la „Deranjamente” pentru un deranj şi, 
pentru că nu le-am dat bacşiş, au plecat deranjaţi.

Ştiinţa face conştiinţa, conştiinţa face ştiinţa.

Şi adâncurile pot fi scoase la suprafaţă.

Aranjează-mi trecutul, că viitorul mi-l aranjez eu!

Dintre trecut, prezent şi viitor, cel mai mic e prezentul. Uneori, 
poate dura numai o fracţiune de secundă.

Gropile în care cad proştii sunt făcute de deştepţi?

Nu am încredere în datele istorice scrise de femei.

Privirea e mai eficace decât undiţa. De ea, întotdeauna, se prinde 
ceva.

Harnicul uită foarte greu timpul pierdut.

Nu şi-a pierdut, niciodată, capul, dar nici nu simte că-l are.
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Unde lumina nu-şi face datoria, şi-o face întunericul. De multe ori, 
pe post de lumină.

Faliment? Atunci când te prăbuşeşti, fără să cazi.

Scăfârlia poartă omenia. Nu invers.

Cavoul n-ar trebui să mi-l fac eu, ci cei din jurul meu. Măreţia lui 
va fi în funcţie de măreţia mea.

Când încerci să faci natura mai natură, o denaturezi.

Critica se face la obraz, dar trebuie să ajungă la inimă.

De multe ori, şi dezvăţul e o învăţătură.

Nu aştepta moartea, că nu-i punctuală. Fii pregătit s-o primeşti, 
când vine.

Fiecare artă îşi are un ideal. Omul senin, iată idealul umorului!

De multe ori, cei de la „Deranjamente” vin să-ţi facă deranjul 
„aranjaţi”.

Mai bună-i dezordinea organizată decât ordinea dezordonată.

Creierul se poate baricada, dar inima nu.

Sunt bărbaţi care-şi duc femeile la braţ şi femei care-şi duc bărbaţii 
de nas.

Cel care-şi ia nasul la purtare uită că nu mai are altul de schimb.
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Când un mincinos nu minte, nu se simte în adevărul lui.

Atât de schimbător e, încât niciodată nu ştie care-i eu-l lui.

Firul Ariadnei îl găseşti în dreapta, în stânga, în faţă, în spatele tău 
şi, totuşi, nu-i încâlcit.

Ce bine ar fi, dacă, dintr-o încurcătură, am putea ieşi pe la intrare!

Viaţa e ca un profesor, care nu-ţi predă niciodată, dar te ascultă în 
fiecare clipă. Ferice de acela care ştie să răspundă fiecărei 
clipe în acea clipă!

Pasul nesigur e, de fapt, un pas sigur spre nesiguranţă.

Când un tânăr vorbeşte numai de bătrâneţe, înseamnă că e optimist?

Nu cred că moare mai fericit cel ucis de un cartuş, decât cel ucis 
de o armă nucleară.

Unealta exprimă frumuseţea şi dăruirea sufletească a autorului ei. 
Uneltirea nu are nimic în comun cu uneltele.

Mediocru? Omul care, între oameni mari, se simte mic, iar între 
oameni mici, se dă mare.

Cât n-aş da, să-i văd pe gropari făcând grevă, pe motiv că nu au 
de lucru!

Sunt oameni care fac urme mai mari decât mărimea piciorului.

Cel care a zis „Să dăm, cât putem!” nu s-a gândit că forţele se pot 
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termina la mijloc de drum şi că sunt drumuri pe care, dacă 
nu le poţi termina, mai bine e să nu le începi.

Niciodată omul nu-i egal cu modestia lui.

Între fulgul de nea, căzut pe obraz, şi arivist, există o mare 
asemănare. Amândoi, când dau de cald, se moaie, se fac apă 
şi sunt şterşi de o palmă sau de o batistă uscată.

Oglinda nu-ţi poate arăta mai mult decât îi poţi arăta tu ei.

Melcul merge încet, dar merge cu totul.

Nu lăsaţi uneltele în mâna uneltelor, că devin periculoase.

Interesul poartă fesul… până ce-l pierde.

Poarta luminii e deschisă chiar şi întunericului.

Unde-i lumină, întunericul se ascunde.

Între a cunoaşte şi a recunoaşte se află un munte de motive sau de 
sentimente hotărâtoare.

Mai daţi-mi o viaţă, ca s-o trăiesc pe prima!

În faţa puterii, omul în putere pierde, fără putere.

Omul aflat pe culmi, numai dacă vrea, vede adâncurile. Omul din 
adâncuri se izbeşte de culmi, în orice clipă.

Ceasul te trezeşte, dar nu te deşteaptă.
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Socoteala din târg e între două socoteli de acasă. Şi niciuna nu se 
potriveşte.

Cea mai periculoasă minciună e minciuna cu sâmbure de adevăr.

Tinerii sunt mai orbi decât bătrânii.

Degeaba noi, tinerii, spunem că suntem sentimentali. Pe noi ne 
aleargă mai mult ochiul, decât inima. Întâi se aprind ochii, 
apoi inima.

Poţi să nu le spui lucrurilor pe nume, dar să le foloseşti după nume.

Linia porţii de fotbal e graniţa dintre cauză şi efect, dintre 
posibilitate şi adevăr. 

Ori de câte ori îmi amintesc de Păstorel, mi se face dor de un 
Cotnari adevărat şi de epigrame bune. 

Epigrame bune se mai găsesc, dar „Cotnari adevărat a băut Ştefan 
cel Mare”.

De multe ori, am avut nevoie de mine şi nu m-am găsit…

Sunt oameni, pentru care viaţa e un eşec, şi oameni, pentru care 
eşecul e o viaţă.

Viaţa eşecului poate fi scurtă şi, totuşi, poate fi eşecul vieţii.

Nu există drept, fără obligaţie.

Literatura pentru o zi, numai, o zi ţine. Grecii au gândit cât pentru 
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o viaţă pământească.

Oricât de buni am fi, dacă nu-s buni şi cei din jurul nostru, nu 
reuşim aproape nimic.

Pentru oamenii mari, statuile sunt prea mici.

O stare de spirit se poate crea şi într-o societate fără spirit.

Istoria se poate lipsi de filozofie, dar e mai seacă.

Când te repeţi, capeţi stil, dar devii monoton.

Să strigi după ajutorul prietenului şi să-ţi vină în ajutor duşmanul, 
iată o adevărată curiozitate prietenească.

Relaţia inimă-inimă poate da rezultate mai bune decât relaţia cap-
cap.

După oameni, şi căsniciile. Căsnicia durabilă are nevoie de 
parteneri durabili.

Mai degrabă supusul mediocrităţii mele, decât sclavul măreţiei 
altuia!

Nu mă tem de neprevăzut, ci de prevăzut. Prevăzutul poate fi atât 
de neprevăzut, câteodată!...

Lacrima copilaşului e mai sinceră decât sinceritatea omului mare.

Nu toate personalităţile sunt personalităţi.
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Femeia care se uită în oglindă des nu are încredere în oglindă sau 
în ea?

Pisica e suavă, gingaşă, fină, blândă, tăcută. Şi totuşi, n-aş vrea ca 
nevastă-mea să-i semene!

Căsătoritul are personalitate, cât e singur.

Sunt oameni care, într-o clipă, gândesc cât pentru o viaţă şi oameni 
care, într-o viaţă, nu reuşesc să gândească pentru o clipă.

Şi-a dorit o nevastă dintr-o bucată şi s-a căsătorit cu o… bucăţică!

Regretele dovedesc că există conştiinţă. Pătată, dar există.

Revelion? O adunare de oameni mari, puşi pe fapte mici, o 
adunătură de oameni mici, puşi pe fapte mari.

Oricât de mare ai fi, la vreme rea rămâi fără umbră.

O zi trecută înseamnă o zi câştigată la viaţă, dar şi o zi pierdută 
din viaţă.

Când un prost se laudă, înseamnă că nu-i mulţumit de prostiile lui?

Arta e o lume, dar şi lumea poate fi o artă.

Zilele triste sunt zilele pierdute.

În dialogul dintre actor sau cântăreţ şi spectator, actorul sau 
cântăreţul găseşte, întotdeauna, rezerve multiple pentru a-l 
face pe spectator mulţumit, iar spectatorul mulţumit, forţă 
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în aplauze, pentru a-l răsplăti pe actor sau cântăreţ. Când nu 
se întâmplă aşa, înseamnă că, la una dintre tabere sau chiar 
la amândouă, nu funcţionează bine sistemele de încălzire.

Viaţa, spunea un profesor de matematică, specialist în geometrie, e 
când ascuţită, când dreaptă, când obtuză. Niciodată nu merge 
pe linia dreaptă a celor 180 de grade.

Aşa cum actorii încearcă să cânte, în timp ce joacă, şi cântăreţii 
încearcă să joace, în timp ce cântă. La amândouă taberele, 
însă, intervine zicala cu „fuga după doi iepuri”.

Toţi oamenii sunt trecători, dar nu toţi trecătorii sunt oameni.

La cel care are, pofta vine mâncând. La cel care nu are, pofta vine 
aşteptând. Ferească sfântul de pofta celui care nu are!

Cu cât eşti mai tânăr, eşti mai în viitor.

Răscoala a fost o luptă a săracilor cu suflete înnobilate, împotriva 
înnobilaţilor cu suflete sărace.

Scuzaţi spatele, n-am decât o faţă!

Trecutul este profesorul viitorului.

Sunt oameni care, în viaţă, mai mult se amăgesc, decât se realizează.

Cred în tot ce fac, dar nu fac tot ce cred.

Am întâlnit străini, trăind ca nişte fraţi, şi fraţi, trăind ca nişte 
străini.
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Mai mulţi se întreabă cum şi când a fost începutul începutului, mai 
puţini, cum şi când va fi sfârşitul sfârşitului.

„Umblă cu capul în traistă”, spuneau bunicii. „Umblă cu capul 
în… Diplomat”, spun contemporanii.

Zici că banii n-au miros! Şi totuşi, sunt „specialişti”, care-i pot 
mirosi, oriunde s-ar ascunde ei.

Nu înţeleg de ce te interesează defectele altora, din moment ce nu 
te interesează defectele tale.

În relaţiile cu cei mici, cei mari trebuie să-şi justifice mărinimia, 
nu să şi-o impună.

Lucrurile făcute gândit şi pătrunse de adevăr nu vor fi, niciodată, 
în plus, şi nici obstacole în calea altor lucruri.

Neştiind care copil va ajunge mai valoros decât mine, mă aplec 
în faţa fiecăruia.

Neprevăzutul colorează viaţa fiecăruia, dar nu cu aceeaşi culoare. 

Dacă medicul şi-ar imagina că el ar putea fi în locul bolnavului, iar 
bolnavul, în locul lui, în mod sigur cimitirele ar fi mai goale.

Între lucrurile simple şi cele complexe, între fenomenele simple 
şi cele complexe, există o strânsă interdependenţă. Cele 
complexe nu pot exista fără cele simple, cele simple n-au 
personalitate, decât în cele complexe.

Un om e cu atât mai mare, cu cât cei din jur sunt mai mici.
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Nu luaţi, oamenilor, hainele! S-ar putea ca, odată cu ele, să le luaţi 
şi personalitatea.

Omul este cel mai mare duşman al omului şi nu numai al lui.

Nu funcţiile sunt urâte, ci cei care le ocupă.

Dacă poarta raiului ar fi păzită de un drac, mult mai mulţi oameni 
ar pătrunde în acel locaş sfânt, de veci.

Ce doresc de la viaţă? Viaţă. În rest, mă descurc singur.

Luxul din jur îţi poate luxa ambiţiile.

Sunt atât de mulţi oameni cu titlul mare şi conţinutul mic!...

Între vechi şi nou, există armonie perfectă numai atunci când 
vechiul e pe gustul noului, iar noul e pe gustul vechiului.

Fii unic, dar nu egoist!

Atenţie, când urci! Să nu cobori.

Uşor poţi întrista omul. Mai greu e să-l înveseleşti. Iată de ce 
umoriştii sunt atât de rari şi de preţuiţi.

Mai bine un om mare, într-o casă mică, decât un om mic, într-o 
casă mare.

Dealul strică valea.

Oare, aşa cum deşteptul doreşte să fie mai deştept, şi prostul doreşte 
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să fie mai prost?

Munca-i a doua frumuseţe a omului. Prima, caracterul, care se 
formează prin muncă.

De la adevărurile mici se ajunge la marele adevăr.

Stă cu gura închisă şi, totuşi, e gură-cască!

Viaţa are şi ferestre, şi scară de serviciu. Adevăraţii oameni folosesc 
numai intrarea şi ieşirea principală.

Arta-i rezultatul muncii, dar numai atunci când însăşi munca este 
artă.

Cum e mai bine: să te creadă proştii mai deştept sau deştepţii, mai 
prost?

Adevăratul sens al cuvântului avea, de fapt, două sensuri!

Mai lesne mori moral, decât fizic. Dar poţi şi reînvia.

Vorba frumoasă mângâie, nu tămăduie. Câţi bolnavi n-ar vrea să 
fie măcar mângâiaţi!

Prin moarte, şi-a găsit salvarea. Singura lui salvare a fost, de fapt, 
moartea.

Sunt şi cazuri în care trebuie să minţi, pentru a afla adevărul.

Fiecare om e cu felul lui. Ce monotoni am fi, dacă am arăta şi face 
toţi la fel!
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Nu-i, neapărat, nevoie să fii bun sau mare, ca să faci o faptă bună 
sau mare.

Moartea poate fi ultima şansă a vieţii.

Nu ştiu ce fel de minte are, dar pentru cei de jos e în aer, iar pentru 
cei de sus e… la pământ!

N-am întâlnit, încă, lăudăros cu funcţie mică, bani puţini şi fără 
subalterni.

Decât să mi se spună, timp de un an sau doi, „Să trăiţi!”, mai bine, 
timp de o viaţă, „Bună ziua!”.

Apropo de evoluţie… Bulevardul, la început, n-a fost, cumva, potecă?

Numărul măgăriilor nu-i în funcţie de numărul măgarilor.

Rar e omul care se consideră des.

Infinitul e cu atât mai mare, cu cât noi suntem mai mici.

Inimă? Marele univers mic, cu puteri infinite.

Omul are puterea de a corecta arta, dar şi arta are puterea de a 
corecta omul.

Pictorule, chiar dacă arta cere sacrificii, nu sacrifica florile pentru 
pânzele tale! Le poţi picta şi fără să le rupi!

De multe ori, dansul tematic are numai tema. Conţinutul lipseşte 
sau nu se potriveşte.
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Cele mai graţioase, mai dinamice şi mai serioase dansuri se fac 
pe poante. 

Îmi plac roboţii-oameni, dar nu-mi plac oamenii-roboţi.

Nu ştie să facă rău, dar nici bine.

Inima înfierbântată alte sentimente arată.

Semnele pământeşti sunt mai fatale decât cele cereşti.

Sunt oameni care descoperă oameni şi oameni care acoperă oameni.

Nu toţi marii cunoscători sunt şi mari recunoscători.

Umanitate? Măreaţa cotă a dezideratelor noastre.

Forţă? Puterea atomului de a reprezenta universul.

Artă? Puterea micilor creaţii de a reprezenta marea creaţie.

Ştiu câţi cunoscuţi am, dar nu ştiu câţi prieteni.

Oamenii care călătoresc mult devin mai umani. Cu păsările o fi 
la fel?

Spune tot ce vezi, dar vezi ce spui!

Adevăraţii cuceritori sunt aceia care-şi transformă greutăţile în 
bucurii.

Lupta este adevărata viaţă a vieţii.
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Natură? Cuvinte, fraze şi chiar poeme materializate.

Dacă vreţi ca şi copiii voştri să strălucească, străluciţi în faţa lor!

Suma măreţiilor mici dă măreţia mare.

Pasiune? Cea mai sinceră aerisire a caracterului.

Bătrâneţea e arta tinereţii, ajunsă la maturitate.

Bătrânii folosesc foarte puţin lumina electrică. Lor le ajunge 
lumina zilei.

Bătrânii au o mare calitate: ştiu ce-i aşteaptă.

Viaţă? Un castel al perseverenţei, în care zilele pierdute sunt tocmai 
găurile, prin care ne bate Crivăţul.

Priveşte, fiule, natura din jurul tău! E cel mai sincer afiş al vieţii, 
adus la zi.

Automobiliştii susţin că bunătatea este faza lungă a sufletului, care 
nu orbeşte pe nimeni, niciodată.

Detaliile fac ansamblul, nu ansamblul, detaliile.

Univers? O infinitate de atomi. Atom? Buturuga care poate deregla 
un univers.

Viaţa e ca un musafir. Unii îl aşteaptă să vină, alţii să-l întreţină, 
unii să-l distreze, alţii să-l facă să plece.
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Pământul? Izvorul şi mormântul vieţii.

Ziua se întâlneşte cu noaptea, dar nu ştiu dacă se văd.

Tinere domn, cu hainele pe care le porţi, nu prea văd să salvezi pe 
cineva de la înec!

După atâţia bieţi ani, a venit o clipă de milioane.

Şi înţelepţii rămân pe gânduri, dar de bunăvoie.

Degeaba mângâi iarba, dacă picioarele o calcă.

Fiecare cuvânt gândit e ca o torţă, care luminează atât cuvântul, 
cât şi gânditorul.

Credeţi că numai Rodin a pus oamenii pe gânduri?

Pe drumul vieţii, paşii noştri apar şi dispar, în funcţie de perseverenţa 
conştiinţei noastre.

Numai fericiţii susţin că fericirea e nemărginită.

Istovirea fizică întăreşte forţa morală.

Oricât de frumoşi am fi, strălucim, mai mult, prin faptele noastre.

Corabia e sfărâmată de o parte a oceanului. Celelalte părţi nu ştiu 
nimic, nu se amestecă sau sunt contra violenţei.

Istoria a demonstrat că bunătatea, care foloseşte drept armă 
adevărul, dezarmează pe cei mai fanatici adepţi ai războiului.
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Fericirea are un punct de cumpănă?

Să urci, din greu, o viaţă întreagă, şi să pierzi în vârful realizărilor 
tale, iată adevărata tragedie a morţii.

Bătrânii zâmbesc, în faţa copiilor, şi oftează, în faţa tinerilor.

Pe cei care trăiesc după deviza „ori Cezar, ori nimic”, nu-i rog 
altceva, decât să mă anunţe când vor fi Cezari.

Omul? Ultima aventură a naturii. Să sperăm că natura nu va fi 
ultima aventură a omului.

Cât de serios e râsul omului serios?

Oricât de geniali şi de optimişti am fi, nu putem trăi în viitor, păşind 
sau călcând prezentul.

Funcţia îi ridică numai pe cei goi pe dinăuntru.

Ce bine ar fi dacă şi viaţa ar avea termen de garanţie!

Realizările depind de vârstă, dar şi vârsta depinde de realizări.

Carte? Un crâmpei din conştiinţa scriitorului, care, uneori, îl poate 
reprezenta.

Conştiinţă? Marele rod al omului care vrea să dea roade.

Are o mare calitate: recunoaşte că nu are calităţi.

Ziua trece repede, dar ceea ce faci, în acea zi, durează mult.
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O cugetare bună poate salva o carte proastă.

După fiecare carte citită, tragem o linie şi cugetăm.

Ne cunoaştem de-o viaţă, dar din vedere.

Ştiaţi că există şi inspiraţii expirate? De fapt, până la urmă, orice 
inspiraţie expiră.

Înalţă-te, dar nu te lungi!

Nu există dragoste, fără ceva comercial în ea.

Între pesimist şi optimist, e o cale cât de la zâmbetul acru, la 
zâmbetul dulce.

Fericire veşnică? O întrebare, care mă chinuieşte de-o veşnicie.

Critica, adusă unui autor, ne prezintă autorul şi, implicit, reprezintă 
criticul.

Oamenii generoşi dau mai mult decât primesc, dau atunci când 
trebuie şi nu uită, niciodată, să zâmbească.

Pe marea scară a valorilor, cei care urcă fără merit nu trebuie să se 
supere, când coboară… pe merit.

Imaginaţia sclavului Esop nu l-a făcut, vreodată, sclavul imaginaţiei.

Principala armă a politicienilor, în lupta lor pentru supremaţie, 
este viitorul.
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Lacrimile prezentului curg din inima trecutului, în ochii viitorului.

După moarte, îţi poţi număra prietenii. E bine şi atunci, numai să 
ai ce număra.

Nu există om, care să nu fi fost, măcar o dată în viaţă, Dumnezeu 
sau Satana.

Una e să pierzi, aproape de aproape, şi alta e să pierzi, aproape 
de departe.

A privi lumea, din inimă, înseamnă a o iubi. A gândi lumea, din 
inimă, înseamnă a o înălţa la valoarea ei.

Melancolicul are firea închisă, dar nu-i încuiat.

Infinitul se află în puterea omului, în putinţa sau neputinţa lui.

Pentru fericire, cele mai bune reţete sunt cele proprii.

De multe ori, istoria unei iubiri poate fi istoria unei vieţi.

Lumea-i a noastră, atâta timp cât noi suntem ai acestei lumi.

În faţa greutăţilor, omul mare se descoperă, iar laşul se acoperă.

Cei mai mari duşmani ai geniului sunt… slăbiciunile.

Datoria-i piatra de căpătâi, baza tuturor activităţilor noastre.

Munca-i oglinda prin care mă văd cei din jur.

Cel care se laudă cu defectele sale sigur o face din interes.
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Pentru scuze, e nevoie de scuze?

Cel care a construit un drum, care nu ajută nimănui, n-a contribuit 
cu nimic la bunul mers al societăţii.

Am intrat, pentru cinci minute, în audienţă la şef şi l-am ascultat 
timp de o oră întreagă.

Dacă toată viaţa am fost mici, măcar în clipa morţii să fim mari.

Adevăraţii oameni nu anexează, niciodată, justificări, la scuze.

Mulţi dintre cei care vor să dea roade nu ştiu când să dea şi ce.

Pentru oamenii complecşi, e mai simplu să se dea aşa cum sunt şi 
mai complex să se dea simpli.

La greu, înţelepţii au, întotdeauna, soluţii de rezervă.

Lenea şi hărnicia nu au nimic în comun cu norocul.

Lipsuri? Tot ce e bun şi frumos, tot ce dă sufletului artă şi noi nu 
avem.

Cei care n-au iubit niciodată nu sunt buni de prieteni.

Sufletele care se aseamănă ajung uşor la o înţelegere. Sufletele 
diferite, în general se compromit.

Supărările nu trebuie să ne frângă elanul, ci să ne perfecţioneze 
aripile.
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Dragostea este cartea de vizită a îndrăgostitului, pe care o prezintă 
lumii întregi, cât timp este îndrăgostit.

Pasiunile ne fură mulţi ani din viaţă. Cât de plăcut e, totuşi, să fii 
furat de-o pasiune frumoasă!

Ştiinţa este arta care duce la marile descoperiri raţionale, arta este 
ştiinţa care duce la marile descoperiri sentimentale.

Prostia umblă mai bine îmbrăcată, decât inteligenţa. De aceea, 
cred, se găsesc atât de mulţi, care s-o salute.

Bine e ca timpul să ne bată din spate, dar şi mai bine e ca bătaia 
lui să nu ne ajungă.

Laudele de dinaintea reuşitei sunt ca florile de dinaintea fructelor.

Cât de monotonă ar fi dragostea, dacă toţi am iubi la fel.

Oamenii muncitori sunt şi drepţi. Se poate spune, deci, că munca 
e un drept, care te face drept.

Nu există oameni buni sau răi, ci oameni cu predilecţie.

Admir femeia frumoasă, respect femeia inteligentă.

Întunericul este lumina fărădelegilor.

Fiecare om poate fi, pentru el, un Pygmalion.

Sunt oameni născuţi, parcă, pentru a gândi şi oameni care nu 
gândesc, măcar pentru a se naşte.
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Talentul atrage invidia, dar invidia nu atrage talentul.

Un mare om de stat e acela care ridică ţara lui la nivel de monument, 
nicidecum acela care-şi face lui monument din ţară.

I-am dat vecinului meu o palmă. Cât de josnic am fost! Cerându-
mi scuze, i-am sărutat obrazul lovit. Cât de măreţ am fost!

Indulgenţă? Dreptatea caracterului.

Ştiinţa este produsul libertăţii, libertatea este produsul ştiinţei.

Pe cât de violentă este dragostea tânărului, pe atât de prudentă e 
cea a bătrânului.

În literatura unui popor, poezia arată sensibilitatea, iar umorul, 
isteţimea acelui popor.

La sfârşitul vieţii, omul devine, pentru ceilalţi oameni, un simplu 
inventar de fapte.

Femeia inteligentă se lasă cucerită, dar nu şi stăpânită.

Ca să intri în categoria oamenilor mari, trebuie să faci sau să susţii, 
din toată inima, lucruri mari.

Când dai un sfat, imaginează-ţi că-l primeşti!

Scopul certurilor, la orice nivel ar fi ele, nu este altul decât 
împăcarea convenabilă.

Ce bine ar fi dacă inima omului de stat ar trăi printre cei mulţi!
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Dacă toţi anonimii s-ar da mari filosofi, adevăraţii filosofi ar muri 
anonimi.

Eroii trăiesc prin noi, dar şi noi trăim prin eroi.

Pentru slugarnici, toţi şefii sunt valoroşi; pentru şefi, toţi slugarnicii 
sunt fără valoare.

Politeţea însoţeşte pe omul civilizat sau pe omul interesat.

Iertarea aparţine dreptăţii şi, foarte rar, milei.

Cu cât eşti mai recunoscător faţă de cineva, cu atât acel cineva 
crede că-i mai eşti, încă, îndatorat.

Periculos e omul care stă, mereu, cu capul în mâini şi strigă că, în 
tot acest timp, gândeşte.

Pe unii moartea i-a realizat.

Fiecare clipă trăită poate fi motiv de bucurie.

Ideea luminii a venit pe timp de noapte.

În dragoste, oamenii simpli nu vin cu cuvinte frumoase. Frumoasă-i, 
însă, dragostea lor!

Cele mai grandioase înfăptuiri s-au realizat prin gândirea celor 
mari şi prin eroismul celor mici.

Înţelepciunea este marea bogăţie a omului sărac şi marele argument 
al omului bogat.
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Trădătorii se vând foarte scump şi se cumpără foarte ieftin.

Mai puţin salutul dă respectul, mai mult respectul dă salutul.

Nu încercaţi să copiaţi geniile! Stârniţi ilaritate.

Drumul de la materia primă, până la produsul finit, poate fi atât 
de scurt sau de lung, în funcţie de cât de finiţi suntem noi.

Cea mai mare comoară a omului e sănătatea, nu înţelepciunea. 
Proşti fericiţi am întâlnit, dar bolnavi fericiţi, ba!

Mai bine să mi se spună că sunt materie primă neexploatată, decât 
produs finit prost realizat.

Dacă, primăvara, fruntea ţăranului va lumina pământul, toamna 
sigur pământul va lumina fruntea ţăranului.

Fericit este acela care este liber să scrie că este nefericit.

Oricât de puternic ar fi, răul nu învinge niciodată, în totalitate. 
Ultimul cuvânt e tot al adevărului.

Eşecul abate omul, de pe drumul lui, şi, de multe ori, îl orientează 
spre adevăratul drum.

Oricât de deştept ai fi, dacă n-ai făcut nimic în viaţă, mori prost.

Pe baza întrebărilor, oamenii de ştiinţă caută răspunsurile. Cele mai 
senzaţionale descoperiri sunt, însă, răspunsurile la întrebările 
nepuse încă.
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În viaţa cea de toate zilele, mulţi oameni, cărora li se pune punct, 
se transformă în virgule.

Omul, cât trăieşte, învaţă, numai să trăiască nu.

Dacă n-ar exista minciuna, adevărul n-ar fi atât de puternic.

Cu cât femeia este mai frumoasă şi mai delicată, cu atât sarcinile 
bărbatului sunt mai mari.

Pe invidioşi bucuriile altora îi supără mai mult decât supărările lor.

Oamenii mici se ţin, mai lesne, de promisiuni; cei mari găsesc, 
mai lesne, scuze.

Un univers, pe un metru pătrat de pânză; iată marea valoare a 
picturii.

În general, fantezia bătrânilor este denumită altfel.

Şi pisica, şi leul atacă. Prăzile sunt, însă, de proporţii diferite.

N-am făcut nici o descoperire ştiinţifică, în schimb am descoperit 
o mulţime de oameni, care au revoluţionat ştiinţa. Ce 
descoperire trebuia să mai fac?

A înţelege unele lucruri, fără să vrei, denotă marea personalitate. 
A nu vrea să înţelegi unele lucruri denotă mica personalitate.

Bine ar fi dacă viaţa, după punct, ar începe de la capăt!

În căsnicie, casa de piatră poate fi şi din chirpici.
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Pentru ca să existe, într-adevăr, progres, fiecare societate are nevoie 
de o Renaştere.

Femeie, dacă vrei ca bărbaţii să-ţi admire frumuseţea, nu te 
împodobi cu mult aur, argint şi pietre scumpe! Bărbaţii, dacă 
au la ce să se uite, nu se vor uita la tine.

A spune cuiva că nu-l poţi ajuta să facă o treabă grea tot un fel de 
ajutor este.

Ce este făcut voluntar e făcut cu nădejde.

Oricât de cruzi am fi, tot ni se pare că suntem mai buni decât ceilalţi.

Omul îndrăgostit de parale trebuie ţinut la distanţă de „iubitele” 
sale.

Aş vrea să trăiesc în trecut, dar cu mijloace moderne.

Oamenii mari se hrănesc din trecut şi trăiesc în viitor. Pentru 
ei, prezentul e doar indispensabila călăuză a paşilor şi a 
gândurilor.

A fi politicos cu bătrânii trebuie să ne fie obişnuinţă; a fi atent la 
ce spun bătrânii trebuie să ne fie ştiinţă.

Succesele sunt victorii mici ale oamenilor mari. Oamenilor mici 
le sunt necesare victorii mari, ca să fie, cu adevărat, succese.

Nu te lăuda cu ceea ce ai fi putut fi; mândreşte-te, dacă poţi, cu 
ceea ce eşti!
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Cel care trăieşte după principiul „salută-mă şi-ţi voi răspunde” nu 
poate fi numit om politicos.

De multe ori, mai înţelept e cel care răspunde, decât cel care pune 
întrebări.

A te bucura de bucuria omului, căruia i-ai făcut un bine, iată marea 
răsplată a gestului tău!

Nu este îndeajuns să fii liber. Trebuie să ştii să fii liber, să rămâi 
liber. Libertatea îşi are libertatea şi constrângerile ei.

Sunt oameni care şi-ar da viaţa pentru o cauză, dacă ar şti că şi 
acea cauză şi-ar da viaţa pentru ei.

Înainte de a te căsători cu o femeie, plimb-o, o dată, prin magazine,  
librării, restaurante, piaţă şi dă-i satisfacţia de a-ţi pregăti o masă!

Lasă-mă să-ţi fac ceea ce nu ştiu să-ţi spun!

Cel care-şi ajută fratele ţine la familie; cel care îi ajută pe străini 
ţine la omenie.

Degeaba faci greva foamei pentru o cauză, dacă tu te-ai închis în 
casă şi nimeni nu ştie că eşti un răzvrătit.

A avea puterea de a învăţa, de a şti şi a înţelege multe lucruri şi a 
nu te folosi de ea, iată marele rău pe care-l poate face omul 
lui însuşi!

Actorul poate fi şi profesor, şi inginer, şi doctor, şi cercetător, şi… 
nimic. Iată de ce funcţia de director de teatru este atât de grea!
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Legea e o necesitate a bunei convieţuiri. Buna convieţuire e o 
necesitate a lumii.

Înainte de a cunoaşte pe cineva, am încercat să mă cunosc pe mine 
însumi. Aşa am rămas singur, necăsătorit şi fără prieteni.

Viitorul nu poate fi, niciodată, la spate.

Dumnezeul dragostei e cel mai iubit şi mai hulit dumnezeu.

Fierul este visul de aur al ruginii.

E adevărat, oare, că toţi criticii au început şi încep cu autocritica?

Cunosc un doctor care are mână uşoară numai când buzunarul îi 
este greu.

De multe ori, tăcerea e mai auzită decât ţipătul.

Dracul nu-i atât de negru, cum îl credem noi, dar nici îngerul, atât 
de alb, cum ni-l imaginăm.

Matematica este ştiinţa în care credem numai atunci când suntem 
realişti.

Sunt oameni care, atunci când oftează sau zâmbesc, spun mai mult 
decât o mie de cuvinte.

Fiecare om încearcă să întregească lumea, chiar şi cei care fac 
găuri în ea.

Să crezi în nemurire e o prostie; să crezi că totul moare e şi mai 
mare prostie.
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L-au dus în Bucureşti, pentru a-i da pedeapsa… capitală!

O singură femeie iubim cu adevărat. Cu restul, facem comerţ.

Nu există metal sau piatră, care să reziste cât o operă de artă. Chiar 
dacă e distrusă fizic, ea rămâne în viul grai şi în amintirea 
generaţiilor care urmează.

Omul e marele univers, care se poate pierde într-un punct, pentru 
mulţi nedeterminabil.

Omul care nu râde, măcar o oră pe zi, nu este îndeajuns de 
sănătos. Râsul te face mai senin, mai drept, mai omenos, 
mai inteligent.

Curios! Până la 30 de ani, am fost răsfăţatul cucoanelor mai în 
vârstă; după 30 de ani, idolul puştoaicelor. Pentru duduile 
de-o vârstă cu mine, am fost un simplu coleg de generaţie.

Mai infirm e cel care nu gândeşte, decât cel care nu păşeşte.

Haina strâmtă nu te face mai slab. Din contra.

De la bucurie, până la supărare, nu există decât un singur pas greşit.

Femeia îi creează pe oamenii mici şi îi distruge pe cei mari.

Un iubitor de libertate şi de frumos nu va ţine, niciodată, păsări 
cântătoare în colivii. El are puterea şi satisfacţia de a le asculta 
acolo, unde ele îşi desfăşoară cântul în toată frumuseţea şi 
acurateţea lui, în pădure.
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Orice societate are nevoie de un Nero, dar şi de un Hristos.

Femeia frumoasă nu prea stă acasă.

Rău e când un individ este privat de libertate, dar tot rău e şi atunci 
când individul, liber fiind, interpretează greşit libertatea.

Nu mă supără faptul că nevastă-mea îmi cere socoteală pentru tot 
ce fac. Mă supără doar că nu-mi iartă nimic din ceea ce fac 
şi ei nu-i convine.

O faptă rea, făcută şi cu premeditare, nu poate fi numită greşeală 
şi nici scuză nu are.

Nefericiţii gândesc mai mult şi mai bine.

Spre deosebire de nehotărâţi, oamenii hotărâţi foarte rar regretă 
hotărârile luate, fie ele chiar rele.

Oare de ce trăim ca să uităm, de ce nu uităm ca să trăim?

Sunt oameni care tratează femeile ca pe mamele lor, oameni care 
tratează femeile ca pe surorile lor şi oameni care tratează 
femeile ca pe soţiile lor.

Talentul este acea formă a inteligenţei noastre, cu care ne lăudăm 
sau suntem lăudaţi.

Omul cumpătat nu-şi va arunca, vreodată, de bucurie, căciula în 
sus şi nici, de supărare, nu o va trimite în noroiul drumului.

Într-o societate, dacă oamenii mari nu-i vor ajuta pe cei mici, iar 
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cei mici nu vor avea ambiţia de a ajunge mari, nu va exista 
progres.

Multe dintre lipsurile mele le-am îndreptat, cu ajutorul duşmanilor, 
care mi-au vorbit sau mi-au reproşat în faţă. În acest sens, 
prietenii nu mi-au dat nici un ajutor.

Pentru nefericiţi, fericire înseamnă să nu mai fie nefericiţi.

Daţi-mi puterea de a deosebi, la timp, minciuna de adevăr şi salvez 
omenirea!

Sufletele noastre se curăţă şi se purifică, în fiecare zi. De o curăţenie 
generală nu se poate vorbi.

Natura ne-a înzestrat cu raţiune, poate pentru a ne purta cu ea într-
un mod cât mai gândit.

Cu omul care vorbeşte mult să nu te faci tovarăş de arme.

De multe ori, după moartea unor mari personalităţi, dacă nu intervin 
duşmanii, prietenii le împroaşcă cu noroi.

Trecutul sănătos al unui om trebuie să-ţi creeze îndoieli, nicidecum 
certitudini pentru viitor.

Munca e pentru toţi, dar nu toţi sunt pentru muncă.

La bătrâneţe, gelozia e o adevărată nebunie.

Viaţa e ca o sticlă, care se umple cu lichid, pe zi ce trece. De aceea, cred, 
la tinereţe suntem însetaţi, iar la bătrâneţe avem nevoie de aer.
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Cu cât lăsăm în urma noastră mai multe, mai valoroase şi mai 
frumoase lucruri, cu atât vom fi mai pomeniţi.

Oricât de diferiţi ar fi, suferinzii aceleaşi lacrimi varsă. 

Altfel aşteaptă moartea cel chinuit fizic şi altfel, cel chinuit moral. 
Primul o primeşte liniştit, al doilea, înjurând.

Bucuriile, ca şi supărările, trebuiesc dominate. Cel care nu reuşeşte 
să-şi menţină controlul, în situaţiile limită, sigur se distruge.

Nu vreau să trăiesc o sută de ani. Toate plăcerile programate ale 
vieţii daţi-mi-le în primii 45 de ani!

Aparenţa îi poate înşela pe toţi, dar nu toţi pot înşela aparenţa.

Vor să se nască şi a doua oară numai cei care n-au reuşit să se 
nască niciodată.

Greu de găsit un om pe placul tuturor! Mai uşor găseşti pe cineva, 
care să nu placă nimănui.

Mă place o singură femeie. Dar ce femeie!

Numele omului e ca şi titlul unei lucrări de artă. După ce priveşti 
lucrarea, după ce o înţelegi, îţi permiţi s-o exprimi prin titlu.

Două dintre anomaliile acestei lumi: să huzureşti, în mijlocul 
săracilor, şi să mori de foame, în mijlocul bogaţilor.

Omului care ne face un bine, atunci când avem nevoie de acel bine, 
îi atribuim şi calităţi pe care nu le are.
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Mare lucru este ca un om mic să fie pe placul celor mari, dar şi mai 
greu un om mare poate să fie pe placul celor mici.

Armele moderne ale unuia stârnesc invidie numai acelora care 
cred tot în arme.

Pentru cei care nu ştiu să măsoare, jumătăţile de măsură pot fi 
măsuri întregi.

Bogatul deschide multe uşi, dar la puţini înţelepţi.

Calmul e mantia celor care acoperă multe lipsuri.

Cei mai zgârciţi sunt cei care s-au îmbogăţit peste noapte.

Orbul nu va putea citi, niciodată, în spatele privirilor noastre.

Cel mai frumos mi-a vorbit şi zâmbit cel care, toată viaţa, a fost 
o canalie.

Bogat e acela care se descurcă în viaţă fără bogăţie.

Fiecare om e cu definiţia lui.

Dacă ar fi să mă nasc a doua oară, aş şti ce părinţi să-mi aleg şi 
unde să mă nasc.

Ca să ajungi să stăpâneşti o femeie, trebuie, mai întâi, să-i fii sclav.

Aş da orice aceluia care mi-ar spune care-i adevărata mea vocaţie. 
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Autograful

Cea mai mare bucurie a mea din ultimul timp a fost întâlnirea 
cu scriitorul Petrache Floricescu. Aceasta s-a întâmplat cu câteva 
ore în urmă.

– Vă salut, maestre!
– Salutare, tinere!
– Ce plăcere, să vă întâlnesc, maestre! Nu v-am văzut, de-un 

car de zile…
– Aşa e. Ce mai spui?
– Bine, mulţumesc...
– Mai scrii umor?
– Din când, în când… Dar dumneavoastră?
– Aşa şi aşa...
– La ce mai lucraţi?
– La o culegere de nuvele.
– Mă bucur!
– Ai citit ultima mea carte?
– Nu, ce carte?
– Un roman, care mi-a apărut, chiar zilele acestea, în 

librării….
– Serios?
– Da. E un roman de dragoste fantastic!
– N-am ştiut!...
– Atunci, am să ţi-l dau eu, cu o dedicaţie, ca pentru tine… 
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Cu umoriştii trebuie să te pui bine, întotdeauna. Este?
– O fi...
– Ha-ha!... Atunci, direcţia librărie!
Cu toată opoziţia mea, maestrul a găsit argumentele necesare, 

să mă convingă, să intru, cu el, în librărie. A vrut, cu tot dinadinsul, 
să-şi cumpere cartea şi să mi-o doneze, cu un autograf.

– Bună ziua!, a rostit scriitorul, înfăţişându-se, solemn, în 
faţa tejghelei.

– Bună ziua!, a răspuns librarul. Ce doriţi?
– Am auzit că, de curând, a apărut un roman al scriitorului 

Petrache Floricescu, intitulat „Dragoste afurisită”…
– Parcă...
– Mai aveţi vreun exemplar?
– Să...
– Eu am văzut-o la un amic şi mi-a plăcut enorm. Are 

scriitorul acesta o…
– Cum arată?
– Nu ştii cum arată scriitorul, autorul ei?
– Nu de autor e vorba, ci de carte…
– E aşa… de vreo trei sute de pagini, cu copertă bleu…
– Aaaa!, zâmbi librarul. Cu părere de rău, dar nu mai avem!
– Serios!? S-a vândut aşa de repede?!
– Păi, nu ştiu, încă…
– Nu înţeleg!
– Am avut câteva exemplare, pe care, însă, i le-am dat unui 

cumnat, care e gestionar la ţară. Ştiţi, acolo începe „Luna cărţilor, 
la sate” şi poate, poate le va pasa unor neştiutori…

– Cum!?
– Dar, dacă vreţi, într-adevăr, să cumpăraţi o carte bună, 

v-o recomand pe asta!,  şi ridică o cărţulie de pe tejghea, intitulată 
„Cum punem murături”.

– De murături îmi arde mie!? Eu o voiam pe aia, pentru a o 
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da cu autograf! Să-ţi fie ruşine!...
Prima parte a discuţiei dintre maestru şi librar am urmărit-o 

indiferent. Partea a doua, mi-a încreţit părul, şi-mi venea s-o şterg, 
precum un martor, acuzat de complicitate. Dar n-am fugit. Văzând 
cum maestrul gesticulează aprins şi cum librarul, nevinovat, 
pândeşte salvarea, pe uşa din spate a magaziei, m-am hotărât să 
intervin.

– Maestre, cumpăraţi-o! Chiar dacă e de pus murături, pentru 
mine autograful e autograf!

– Ce vrei să spui?; se repezi Floricescu la mine.
Era în stare de orice.
– Vrea să spună că nu contează murătura, contează 

semnătura!, spune librarul, calm şi mândru că mă poate ajuta, să 
ies din impas.
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Ceasul

Au trecut mulţi ani de atunci. Eram student şi stăteam în gazdă, 
împreună cu un coleg şi foarte bun prieten, Bogdan Pantelimonescu. 
Gazda era o femeie în vârstă şi de o senilitate proverbială, o doamnă 
de modă veche, dar cu gusturi alese.

Casa, aşezată pe un bot înalt de deal, avea forma unei redute, 
cu două turle ţuguiate, de la ferestrele cărora se putea contempla 
întregul oraş. În casă, o mulţime de lucruri vechi, dar frumoase. 
Îmi amintesc, şi acum, de mobila sculptată şi argintată, de fotoliile 
migălos împletite, de balansoarul bătut în catifea, neagră şi roasă de 
ani, dar, mai ales, de ceasul uriaş, aşezat în partea centrală a salonului.

– Acest ceas, ne-a informat bătrâna, chiar în prima zi de 
găzduire, îl am de la bunica, iar ea, la rândul ei, l-a moştenit de la un 
unchi… Cred că are peste trei sute de ani. Pentru a merge, trebuie să-l 
întorci, o dată, pe lună… Merge perfect. Nu s-a stricat niciodată… 
Şi totuşi, s-a oprit, de câteva ori. Prima dată, când a murit Napoleon. 
A doua oară, când a murit Franz Iosif. Şi a treia oară, când a murit 
Nicolae Iorga…

– Cum se explică!, a întrebat Bogdan.
– Simplu: e un ceas deosebit!
Atât de mult ţinea bătrâna la el, încât, în timpul orologiului, 

se oprea din orice activitate şi-l asculta, cu gândurile duse departe, 
departe… De multe ori, stătea, până la miezul nopţii, numai pentru 
a asculta cele douăsprezece bătăi.
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Atenţia deosebita faţă de acest obiect, destinat muzeului, 
era aproape enervantă. Şi chiar ne enerva. Într-o seară, pe o ploaie 
torenţială, am venit uzi, leoarcă, şi am sunat, de mai multe ori, la uşă. 
Dânsa nu s-a deranjat, până n-a ascultat cele nouă bătăi ale ceasului. 
Şi, pentru că am amintit de uşă, ţin să arat că cheie nu a vrut să ne 
dea, de frică să nu-i furăm ceasul.

Aproape toată ziulica, bătrâna stătea acasă şi fuma ţigară după 
ţigară. Rareori, ieşea la câte-o prietenă şi stătea, uitată, acolo, până 
după miezul nopţii. Vara, o aşteptam pe băncuţa din faţa casei, dar 
iarna!... Iarna, ne refugiam pe holul unui hotel, aflat la circa trei sute 
de metri depărtare.

La hotel, ţineam de urât recepţionerilor (naiba făcuse ca, la acel 
hotel, să nu lucreze nici o duduie). Când, pe la miezul nopţii, aceştia 
se retrăgeau pentru somn, noi ştiam că e semnalul de plecare. Asta, 
la început, pentru că, mai târziu, după ce s-au obişnuit cu prezenţa 
noastră, după ce-au căpătat încredere în noi, puteau pleca şi la un 
film în oraş, fără să le fie frică de ceva.

La aragaz, nu aveam voie să umblăm. Numai dânsa. Şi, pentru 
că eram săraci, nu ne puteam permite să luăm bunătăţi, pe care să le 
împărţim cu baba. Numai cafea aduceam, din când în când. Ea era 
mare amatoare de cafeluţe. Sorbea patru-cinci pe zi.

În acea casă, mai exista şi un aparat de radio mare, rusesc, în 
bună funcţionare. De deranjat, însă, nu aveam voie să-l deranjăm. 
Muzica n-o suferea, de meciuri, nici nu mai vorbesc. Singura treabă, 
pe care o putea suferi, era vorbăria. Discuţiile interminabile, cu fel 
de fel de prietene, se prelungeau până după miezul nopţii.

Am stat mult şi am chibzuit, împreună cu Bogdan, cum să 
facem, să ne îmbunătăţim situaţia. Şi am găsit. Ceasul a fost salvarea 
şi viitorul nostru, pentru un timp oricum relativ. Conform planului, 
într-una din zile, profitând de neatenţia babei, Bogdan s-a furişat în 
salon şi a introdus un chibrit între două rotiţe dinţate. Pendula s-a 
oprit.
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– Vai de mine!, a izbucnit bătrâna. S-a oprit ceasul!... Aleargă, 
Costele, la un specialist şi spune-i să vină, să mi-l repare!

– Ce specialist, doamnă!, am zâmbit eu. Ceasornicăriile sunt 
închise, la era asta. Meşterii cred că sforăie…

– Si eu ce fac?
– Doamnă, a intervenit Bogdan, tatăl meu a fost ceasornicar. 

Şi tatăl lui Costel e tot ceasornicar (ce minciună!), aşa că şi noi ne 
pricepea la reperat…

– Nu cred!...
– Eu, cu mâna mea, am reparat cinci ceasuri ca acesta. E un 

fleac!, am zis, stăpân pe situaţie.
– Dacă mi-l reparaţi, vă dau...
– N-avem nevoie de nimic, doamnă!, a intervenit, din nou, 

Bogdan. Rugămintea noastră e să ne daţi o cheie de la uşa de afară…
– Vă dau!, ne-a asigurat baba, cu vocea ceva mai vioaie.
Între timp, şi-a mai revenit din şocul cauzat de oprirea ceasului.
– Atunci, în cinci minute, e gata!
Bogdan a desfăcut capacul din spate, a mângâiat, de câteva ori, 

piesele interioare, a suflat praful de pe încheieturi, a scos chibritul 
cu pricina, şi a închis, apoi, capacul.

– De ce nu merge?!, a întrebat bătrâna, cu o voce tremurată.
– Va merge, doamnă! Uitaţi, aici!...
Şi Bogdan a pornit pendula. Câtă bucurie, pe capul babei! 

Ne-a pupat, ne-a dat cheia, ne-a servit cu cafea, cu dulceaţă… Ce 
dulceaţă bună avea! Tot restul serii, numai asta spunea:

– Măi băieţi, nici nu ştiţi câtă bucurie mi-aţi făcut!...
Şi aşa, din trei, în trei zile, profitând şi de senilitatea babei, 

aranjam câte o staţionare a ceasului. Reparaţiile le facem contra cafea, 
dulceaţă... Mai târziu, ne-a suprimat chiria. Aveam voie să ascultăm 
muzică şi meciuri, la radioul ei. Aveam voie şi să primim colegi.

Trăiam împărăteşte, dar vorba cu ulciorul s-a dovedit a fi, şi 
în cazul nostru, valabilă.
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Într-o zi, când am venit de la cursuri, am găsit-o pe babă în 
compania alteia, cam de aceeaşi vârstă.

– Băieţi, ne luă gazda în primire, chiar de la uşă, bine c-aţi 
venit! Dânsa e prietena mea, doamna Creţu... I-am povestit că sunteţi 
buni ceasornicari şi v-a adus un ceas, să îl reparaţi…

Am făcut feţe, feţe. Bogdan a ridicat privirea spre cer, căutând, 
parcă, o salvare dumnezeiască.

– S-a întâmplat ceva?, l-a iscodit bătrâna.
– Nu, dar suntem cam ocupaţi…
– Aha, lucraţi în particular. Doamna plăteşte bine…
– Nu-i vorba de bani....
– Cum puteţi repara pentru alţii, reparaţi şi pentru prietena 

mea! N-are nevoie de el chiar azi. Puteţi să îl daţi gata şi mâine…
Doamna Creţu a plecat, lăsând ceasul pe masă, şi pe noi cu 

limba făcută cravată.
Am stat, în acea după masă, apoi şi în acea noapte, şi ne-am 

gândit, şi ne-am sucit. Singura soluţie a fost să-1 ducem, a doua zi, 
la un ceasornicar. Reparaţia lui ne-a costat patruzeci de lei, iar de la 
babă am primit două cafeluţe!

Astfel, în două luni, am „reparat” unsprezece ceasuri, la 
ceasornicar – de fapt, la ceasornicari, pentru că prea multe ceasuri, 
duse la acelaşi meşter, era bătător la ochi; şi nu voiam să ajungem 
la miliţie, bănuiţi de mai ştiu eu ce.

După două luni, banii de buzunar s-au evaporat, aşa încât am 
ajuns la faliment. Pentru a scăpa de balamucul cu ceasurile, singura 
soluţie era să ne luăm catrafusele şi s-o ştergem la altă gazdă.

– De ce plecaţi?, ne-a întrebat bătrâna.
– Ca să fim mai aproape de facultate…
– Şi dacă mi se mai strică ceasul, ce fac?
– O să va dau noua noastră adresă. Deocamdată, n-o ştiu…
– Da? Foarte bine!... Voiam să vă spun că au venit nişte prietene 

şi v-au lăsat două ceasuri, pentru reparat. Le luaţi, acolo, cu voi sau…
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– Doamnă, acum, cu mutatul, cu examenele, nu avem timp 
pentru...

– Treceţi, săptămâna viitoare, să le luaţi?
– Nu!, a zis Bogdan hotărât şi, oricum, enervat de situaţie. 

Daţi ceasurile înapoi şi, după ce ne vom stabili ca lumea, vă vom da 
adresa, iar cei care au de reparat, să vină ei, personal, la noi! De ce 
să vă deranjeze şi pe dumneavoastră? Să ne deranjeze, direct, pe noi.

– Bun! Atunci, aştept să-mi aduceţi adresa…
Am plecat şi plecaţi am fost. O fi aşteptat baba noua noastră 

adresă sau poate, cu senilitatea ei, a uitat, chiar de a doua zi, de faptul 
că am existat, aproape un an de zile, în preajma ceasului ei?

*
Au trecut mulţi ani, de atunci. Zilele trecute, fiind în concediu 

şi în trecere prin oraşul studenţiei mele, n-am uitat să revăd, din 
stradă, şi acea casă. Curiozitatea dacă există sau nu mai există acel 
ceas, m-a determinat să-l întreb pe un băieţel, care se juca prin curte:

– Puştiule, tu locuieşti aici? 
– Da.
– Aici a locuit şi o tanti bătrână, bătrână… Nu ştii când a 

murit ea?
– Nu, nene.
– Dar, pe perete, în salon, nu aveţi, cumva, un ceas mare, vechi?
– Ba da, nene, dar nu merge.
– Nu merge? Spune-i lui tăticul, să vadă dacă nu are, cumva, 

vreun chibrit, înţepenit în piesele din spate!...
Şi am plecat, zâmbind, în timp ce puştiul mă privea cu 

curiozitate omului aflat dincolo de gardul unui ospiciu.
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… bat la poarta inimii!

Soţii Popescu opriră BMW-ul la capătul parcării. Un tânăr 
îmbrăcat într-o ţinută de amiral îi întâmpină:

– Permiteţi să vă parchez eu maşina, zise acesta. Intră în 
preţul de cost al parcării.

– Ştiam, zâmbi domnul Popescu. Oricum... poftim!, zise 
întinzându-i cheile însoţite de o hârtie de 10 dolari.

Intrară în local.
– Bine aţi venit! Aveţi masă rezervată?, îi luă în primire o 

ospătară tânără, zâmbăreaţă, cu fustiţa atât de lungă, cât să-i acopere 
numai ce nu trebuie arătat la public.

– Nu.
– Doriţi una anume?
– La cea care am stat şi ieri, zise doamna Popescu.
Se aşezară, aprinseră câte un „Marlboro”, apoi comandară. 

El: anghemacht de găină, ciorbă rece rusească, vin alb şi cafea; ea: 
borş de gâscă, cu găluşte din făină de hrişcă, crap ursuz, la tavă, 
pe varză călită, ciocolată caldă şi apă minerală.

Pe la orele 18, în drum spre casă, hotărâră să se oprească, 
puţin, la Casa Noastră, locul de întâlnire al marilor personalităţi 
(guvernanţi, politicieni, ziarişti, lideri sindicali ş.a.).

Când au intrat, tocmai ţinea un discurs un domn în costum 
de culoare bleu, cămaşă galbenă şi cravată roşie.

– Ce frumos vorbeşte! Şi cât de corect, de literar!, se minună 
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doamna Popescu.
– Cred şi eu! Nu degeaba-i considerat unul dintre cei mai 

mari specialişti în limba şi literatura română.
– Face şi politică, nu?
– Da. E unul dintre fruntaşii UDMR-ului.
După discurs, au urmat ropote de aplauze, strângeri de mână, 

felicitările de rigoare. Toţi participanţii erau veseli, vorbăreţi, 
dispuşi să-şi asculte „adversarii” politici. După cum vorbeau, nu-i 
deosebeai pe liberali de românii mari, pe ţărănişti de pesemişti, pe 
udemerişti de peunerişti, pe trandafirii de trandafirii.

Deodată, se făcu linişte. Luă cuvântul un domn din partea 
conducerii:

– Doamnelor şi domnilor, începu el, după ce trase o tuse 
diplomatică, vă prezint ultimele noutăţi… În şedinţa de guvern 
de astăzi, s-a hotărât ca, începând cu data de întâi, să se mărească 
salariile...

– Iarăşi!?, interveniră vreo 20-30 de voci.
– Iarăşi! Deci, salariile au să crească cu 52,732 la sută, 

pensiile, de orice fel, cu 63,006 la sută, ajutorul de şomaj cu...
… Popescu simţi că cineva îl scutură zdravăn. Deschise ochii:
– Scoală, omule!, îi zise nevastă-sa.
– De ce nu m-ai lăsat măcar să văd cu cât se va mări ajutorul 

de şomaj!?
– Lasă prostiile! Scoală, că ai treabă!
– Ce treabă? Doar îs şomer, de unsprezece luni!
– Înseamnă că ai uitat, nătărăule, că trebuie să mergi să tai 

lemne, la doamna aia, de pe Zamca. Bani, anticipat, ai ştiut să iei!...
– Ca să plătesc cheltuielile comune, stimată doamnă, nu ca 

să-i beau!
În 30 de secunde, Popescu era echipat complet, gata de 

plecare. Această performanţă nu se datorează faptului că a făcut 
armata la infanterie, ci pentru că a dormit îmbrăcat.
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– Ştii, zise el înainte de-a ieşi din casă, avem un câine foarte 
deştept! Ieri, când m-am întors de la forţele de muncă, mi-a ieşit 
înainte, la cinci sute de metri de casă. Asta înseamnă că are un nas!...

– Explicabil. Din cauză că eşti răcit şi că în casă-i frig, n-ai 
făcut baie de vreo zece zile!
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Delegaţia la Roma

Nu ştiu cum se face, dar, după 1989, toţi colegii lui Radu 
au fost în delegaţii, schimburi de experienţă, consfătuiri prin ţări 
străine, numai el n-a fost nicăieri şi treaba asta îl roade, că doar 
nu-i cel mai prost din colectiv.

Zilele trecute, îl chemă directorul şi-i zice:
– Radule, n-ai vrea să mergi într-o delegaţie, de două, trei 

zile, să vezi cum lucrează instalaţiile alea D.K.W.I., apărute pe 
piaţa românească, anul trecut?

– Nu am timp, domnule director, zise Radu. Ştiţi că, acum, la 
sfârşit de an, trebuie făcute o mie şi una de hârtii, pe care trebuie 
să le termin până la Crăciun. Trimiteţi-l pe Huţanu!

– Huţanu va pleca, la Braşov, după nişte piese. Mă gândisem 
că ţie, proaspăt căsătorit, ţi-ar prii un drum până la Roma şi înapoi.

– Unde??!
– La Roma.
– Roma?! Se schimbă situaţiile, domnule director. Las totul 

baltă şi plec!
– Bine. Treci pe la secretariat, fă-ţi toate formele, adu-mi-le 

să le semnez şi drum bun!
– Că doar toate drumurile duc la Roma. Parcă aşa zicea 

bardul. Nu, domnule director?
– După cum se vede, ţi-a revenit simţul umorului!
– Treaba e că nu mi l-am pierdut niciodată.
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– Mai ai vreo nelămurire, vreo întrebare?
– Da. Două. Prima: două, trei zile nu ajung. Nu s-ar putea 

o săptămână?
– Ce să faci la Roma, o săptămână?
– Văd eu...
– Am înţeles. Nu ţi-ai terminat încă luna de miere. Ia o 

săptămână, să mai stai şi lângă nevastă. Şi a doua?
– A doua: ce să vă aduc de la Roma? Că meritaţi.
– Ce să-mi aduci?! N-ai ce aduce!
– Găsesc eu ceva potrivit mărinimiei dumneavoastră!…
– Domnule, dacă insişti, adu-mi un cocoş, pentru Crăciun.
– Un ce?!...
– Un cocoş.
– Nici dumneavoastră nu duceţi lipsă de umor!
– Nu glumesc. Am auzit că, în părţile Botoşanilor, cresc nişte 

cocoşi mai mari ca ăştia, de la noi.
– Ce legătură are Roma cu Botoşanii?!
– Are, pentru că această comună, Roma, se află în judeţul 

Botoşani. Dacă nu ştii unde e, ţi-o arăt pe hartă. Dar cred că ştii 
că toate drumurile duc acolo!

– Vorba bardului!...
– Ceea ce-mi place la tine e faptul că, niciodată, nu-ţi pierzi 

simţul umorului!
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Fiecare, cu feciorii lui

Într-o zi, vecinul Vasile, după ce-şi umplu găleţile cu apă, se 
aşeză pe prispă, îşi aprinse o ţigară şi începu să se destăinuiască 
tatălui meu:

– Au fost copiii mei acasă, ceva mai înainte au plecat. Ai tăi 
vin mai des, au, poate, mai mult timp la dispoziţie, ai mei vin, o 
dată, la două luni, şi n-au, săracii, timp să stea la mine, măcar o zi.

– De ce?, se interesează tata.
– Au magazinul lor. Proprietate. Nu vând ei, că, vorba aia, 

ci două fetişcane, dar, oricum, treabă au îndeajuns.
– Ce vând?
– De toate. Sucuri... Mi-au dat şi mie, când au venit, data 

trecută, două cutii, una am băut-o, adică, mai mult am gustat-o, 
că, neştiind cum s-o desfac, când am vrut să-i dau capacul jos, cu 
toporul, s-a stricat şi a curs aproape tot sucul. A doua o mai am, 
încă; dacă vrei să guşti, treci pe la mine, dar adu un fierăstrău mai 
mic, poate cu fierăstrăul se desface mai bine. Dar ei, acolo, în 
magazin mai vând şi zahăr, şi ulei...

– Am văzut, parcă, o sticlă de ulei, cu etichetă mai hoaţă, la 
tine, acasă.

– Aş! În aia, mi-a adus Fănică Barbălată nişte ţuică de zarzăre.
– Dar cizme de cauciuc n-au, cumva?
– Încălţăminte nu vând. În schimb, vând ţigări...Mi-au adus 

şi mie un pachet de ţigări din alea, scumpe, peste 15 lei, pachetul, 
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dar, când le-am spus că fumez numai „Plugarul”, l-au luat înapoi. 
Usturoi n-am prea avut să le dau, că, la mine, anul ăsta nu s-a făcut 
cum trebuie, dar au luat câteva căciulii de la lelea Frosina, să aibă 
la friptura de viţel.

– Nu cumva ai tăiat viţelul?
– Ba da.
– Îmi dai şi mie câteva kilograme?
– De unde! L-au luat tot! Nici mie nu mi-au lăsat, cică n-am 

dinţii ca lumea; ş-apoi mai am păsări, peste două săptămâni tai 
o oaie. Au luat viţelul, îl bagă în congelator şi au săracii, până 
la iarnă, când tai porcul. Asta e. Mă duc acasă, că te-am ţinut de 
vorbă cam mult… Ghiţă, ceva mai târziu, nu vii să mă ajuţi, să 
despic două lemne?

– Ba da, dar de ce nu l-ai pus pe fecioru-tău să le despice?
– Se grăbea. Trebuia să ajungă, acasă, devreme, să aibă 

timp să-şi facă şi baie, că, diseară, trebuie să meargă la nu ştiu ce 
petrecere. Rămâi sănătos!
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Ghetele

Când a început acţiunea de liberalizare a preţurilor, mi-am 
convocat familia (nevasta şi fiica) într-o scurtă şedinţă.

– Doamnelor şi domnişoarelor, m-am adresat, pe un ton 
superior şi sigur, de prim-ministru. Începând de astăzi, eu sunt 
guvernul familiei şi, în virtutea drepturilor pe care le am, dau 
următoarele hotărâri: 1. Nici un ban, aruncat fără folos!, 2. Orice 
lucru vechi, înainte de a fi aruncat la buncăr, trebuie analizat, 
verificat... şi, dacă se poate, reparat şi refolosit!, 3...

– Da?!, s-a încruntat nevastă-mea. Dacă-i aşa, atunci îi 
propun guvernului următoarele: 1. Să nu mai intre prin restaurante, 
ca să consume băuturi alcoolice şi cafea, de sute de lei, şi să dea 
bacşiş ospătăriţelor, în funcţie de lungimea fustiţelor purtate de 
acestea; 2. Să se lase de fumat, fiindcă, altfel, riscă să-şi dea întreg 
venitul pe ţigări; 3. Să-şi vadă de pantofii, pantalonii şi celelalte 
lucruri ale lui, că ale mele nu mai pot fi reparate; 4. Dacă guvernul 
doreşte să ajungem să avem şi noi un televizor în culori, atunci va 
trebui să-şi schimbe profesia. Vasilescu a abandonat ingineria, s-a 
făcut miliţian, acum e poliţist şi are de toate.

Nevastă-mea ar fi continuat cu propunerile, dar n-am lăsat-o. 
Împreună cu aia mică, am fugit la un vecin, să urmărim, la un 
televizor color, emisiunea de desene animate.

A doua zi, m-am prezentat la cizmărie, cu două perechi de 
pantofi şi cu o pereche de ghete, pentru reparat.
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– Nu am tălpi ca lumea!, mi-a zis cizmarul.
– Căutaţi măcar pentru ghete, că iarna-i la uşă!
– Aş avea ceva dar, cu ele, pe gheaţă, nu te văd stând pe 

picioare.
– Puneţi-le aşa cum sunt!
Trei săptămâni mai târziu, încălţat cu ghetele de curând 

reparate, am pornit spre birou. Afară domnea un polei, cum de 
mult nu văzusem. Tălpile, îngroşate şi dure, loveau trotuarul ca 
nişte butuci. Din cauza lunecuşului, nu-mi puteam controla mersul. 
În colţul blocului, unde-i o mică vale, văzând că nu mă mai pot 
controla, am strigat unei doamne, care urca cu nişte sticle cu lapte 
în mâini:

– La o parte, că vă dobor!
Când am ajuns în dreptul ei, am salutat-o, din mers, că-mi 

era vecină şi ne cunoşteam.
Din cauza gheţii, maşinile nu prea circulau. Am luat-o pe jos. 

E bine spus pe jos, fiindcă mai mult pe jos m-am deplasat, decât 
pe picioare. Trecătorii se uitau la mine şi comentau: 

– Ăsta-i drojdit de dimineaţă! Înseamnă că a avut o noapte 
grea!

– Pe ăsta îl cunosc, i-a zis, la un moment dat, o tânără, alteia. 
Spunea, pe vremuri, glume, la Casa de Cultură. Acuma, de când 
cu democraţia asta prost înţeleasă şi cu băuturile, n-ar mai ajunge 
cine le-a inventat, chiar că s-a făcut de râs! N-ai văzut cum arăta? 
Păcat de el, că e tânăr!

La o alta văioagă, m-am oprit lângă un stâlp de iluminat 
electric, pentru a analiza modul de coborâre: pe stradă? pe trotuar? 
sau prin spaţiul verde?

– Ce faci, tinere?, mă întreabă un bâtrânel. Aştepţi să se 
ilumineze strada? Degeaba. Becul ăsta nu arde de cinci ani. Dar, 
dacă-l strângi niţel mai tare în braţe, poate-şi revine!

Cei două mii de metri, de acasă, până la birou, i-am parcurs 
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într-o oră. Munca începuse, deja, de vreo treizeci de minute.
– Să trăiţi!, a sărit, ca niciodată, portarul, când am pătruns 

în incintă.
– Bună dimineaţa!, s-a auzit, chiar din spatele meu, vocea 

directorului.
Am avut prilejul să intru şi eu, o dată, în unitate, ca belferii, 

împreună cu şeful, dar n-a fost chip. În faţa scărilor de la clădirea 
birourilor, m-a pierdut pe drum. Norocul meu că n-am căzut cu 
capul de ştergătorul de noroi!

Colegii m-au primit cu multă căldură:
– Oooo, a venit privatizatul!
– Credeam că, ieri, ai fost în Polonia sau Turcia şi nu mai ai 

nevoie de unitate!
– De ce eşti aşa de transpirat? Ai cărat nisip pentru 

dezgheţarea străzilor?
– Nu, am răspuns. M-am dat eu săniuţa!
– Până la ora asta?, râse o colegă. Înseamnă că eşti viguros, 

viguros, tinere domn! O compătimesc pe nevastă-ta!
Prima grijă a fost să-mi descalţ ghetele şi să-mi iau, în 

picioare, o pereche de pantofi, pe care-i aveam, din întâmplare, 
la birou.

Aproape de sfârşitul programului, m-a căutat, la telefon, 
socru-meu. Venise în oraş, pentru nişte cumpărături.

– Ajută-mă să găsesc ceva de încălţat pentru iarnă, baterii 
pentru lanternă şi un ceas deşteptător!, mi-a zis, când am început 
să cutreierăm magazinele.

Până la urmă, baterii şi ceas a luat de la bazar, de la fraţii 
noştri de peste Prut, veniţi în vizită, dar încălţăminte pentru iarnă 
n-a găsit nicăieri.

– Dacă plăteşti bine, îţi dau eu o pereche de ghete!, i-am 
zis, la un moment dat, în glumă, în timp ce degustam din ţuica de 
prune, adusă de el.
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– Noi?
– Nu-s prea noi, în schimb îs năzdrăvane. Merg singure, mai 

ales pe gheaţă.
I le-am arătat, i-au plăcut.
– Ţi-am spus, au o hibă, lunecă zdravăn.
– Zi că nu mai vrei să le dai!
– Dar ţi le dau cu cea mai mare plăcere, tată-socrule!
Aseară, la două săptămâni de la vizita socrului, am primit, 

de la el următoarea scrisoare:
„Domnule, dacă nu te-a înjurat nimeni, până acum, înseamnă 

că eu sunt primul! Din cauza ghetelor, am căzut atât de tare, lângă 
cooperativă... mai tare decât în munţii Tatra, în primăvara lui 1945, 
când m-a luat pe sus obuzul acela, despre care ţi-am povestit! Dacă 
tu, oferindu-mi ghetele, ai vrut să te răzbuni pe mine, pentru că 
ţi-am dat-o pe fiică-mea de nevastă, înseamnă că ai gândit prost, 
fiindcă nu eu ţi-am dat-o, nu eu ţi-am vârât-o pe gât, ci tu al luat-o, 
de bună voie şi nesilit de nimeni!”.
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Ghicitori

Munte, aer curat, stână, cioban vorbăreţ, dialog la gura sobei.
– Şi matale, bade, stai tot timpul pe munte ?
– Cu oile şi câinii mei, dar, din când în când, cobor în oraş, 

să mai văd lumea, să aud una, alta...
– De ce-ţi place atât de mult muntele ?
– Apoi, tinere, îţi răspund printr-o ghicitoare: Unde-s brazii 

mai umbroşi / Şi căţeii mai frumoşi? / Unde-i aer mai curat / Şi 
iarbă bună de stat?

– Îmi placi, bade!
– Ştiu şi altele, de prin cărţile lui Anton Pann…
– Frumos! Dar să citeşti şi cărţi mai recente, mai la zi!
– Atunci, ascultă alta: Unde-i rece, an de an, / Igrasie pe 

tavan? / Unde-i tâmplăria rea / Şi-s găuri în duşumea?
– M-ai dat gata! De unde ai pescuit-o?
– Ultima dată, când am fost în oraş…
– Şi cunoşti şi răspunsul?
– Nu-l cunosc… nici n-am cum să-l cunosc, pentru că eu, 

după cum ţi-am spus, stau aici, în munte, cu oile şi câinii mei, în 
coliba asta de bârne… Nu locuiesc la bloc!
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La omul sărac

În martie, mi-am cumpărat un glob  pământesc. Pe el am 
trasat liniile viitorului concediu de odihnă liber.

– Dragă, am întrebat-o pe nevastă-mea, câţi bani putem 
împrumuta de la CAR?

– Douăzeci de mii…
– Aoleu! În cazul acesta, trebuie să cumpărăm o hartă a 

Europei. N-avem bani pentru întreg globul!...
Şi am cumpărat. Când am desfăcut-o, pe parchetul din 

sufragerie, a început cearta. Fiică-mea voia să ne petrecem 
concediul în Italia, Spania sau Grecia, nevastă-mea, în Franţa, 
Anglia sau Germania, eu, în Elveţia, Suedia sau Olanda. Până la 
urmă, am căzut de acord să mergem în ţara care ne va oferi cele 
mai avantajoase condiţii.

Am făcut investigaţii pe la agenţiile de turism. În cutare ţară, 
nu se putea, că nu ştiu ce probleme erau, în alta, nu se perfectaseră 
încă acele contracte turistice, în alta, aveam nevoie de vize, în alta, 
de dolari, în alta, de mărci; în toate, am înţeles că aveam nevoie, 
în primul rând, de rude.

– Vezi tăticule, a comentat fiică-mea, dacă, în 1975, te 
căsătoreai cu italianca aia, acuma eu şi mămica aveam rude în 
străinătate!…

– Să mergem în URSS!, a propus nevastă-mea.
– De acord. Dar unde?



Constantin Horbovanu

110

– La Vilnius, Riga...
– Acolo situaţia-i încordată...
– Erevan, Baku...
– Unde situaţia e şi mai încordată…
– Să mergem în Polonia sau Turcia!, a intervenit fiică-mea.
– În Polonia şi Turcia nu se merge cu nevasta şi cu copiii, ci 

cu lucruri pentru vânzare, pentru făcut dolari! Gata!, am sărit eu. 
Am găsit soluţia! Merg în Polonia sau în Turcia, fac dolari, apoi 
mergem în Egipt, să vedem piramidele...

Propunerea mea a fost bună, în schimb magazinele... 
goale! Nimic pentru dus. Ba, tot plimbându-mă exasperat, de la 
un magazin, la altul, la un moment dat şi maşina a făcut poc, iar 
mecanicul de la „Dacia” mi-a sugerat să-i pun husa, că piese nu 
se găsesc.

Situaţia devenise dramatică.
– Anul acesta, să mergem în ţară, cu trenul, dar, la anul, 

trebuie să ne scoatem pârleala!, a zis nevastă-mea.
În ţară, dar unde? Cluj? Oradea? Timişoara? Braşov? Iaşi?... 

Pentru ajutor, am cumpărat harta României.
Într-o seară, pe la mijlocul lui august, a trecut pe la noi Duţu, 

un prieten vechi.
– Am o propunere fantastică!, a zis el. Hai să mergem, în 

concediu, la munte! Două săptămâni, petrecute la Câmpulung, 
Vatra Dornei, Tihuţa, în aer curat, înseamnă ani în plus de viaţă…

– Maşina mi-e stricată...
– Nu cu maşina, ci cu bicicletele.
– N-avem biciclete.
– Vă fac eu rost. De la un vecin.
– Dar eu nu ştiu să merg pe bicicletă!, i-am spus.
– Vei învăţa!
A doua zi, am făcut rost şi de o hartă a judeţului, iar Duţu 

a adus bicicletele. Nu-i greu să mergi pe bicicletă. În trei zile, 
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am învăţat (nevastă-mea şi fiică-mea ştiau, deja). Ca loc pentru 
învăţare, am folosit terenul de sport al Şcolii generale nr. 12 din 
Suceava. Nu ştiu de câte ori am căzut sau de câte ori m-am izbit 
în bordură, în porţi sau în gard, cert este, însă, că directorul şcolii 
exagerează, când afirmă că eu i-am distrus baza sportivă şi când 
cere despăgubiri!

Între timp, pe baza unei liste, în sufragerie am adunat cele 
necesare concediului. Mormanul de lucruri a ajuns atât de mare, 
încât cei doi nepoţi, veniţi în vizită, se jucau, pe acolo, de-a 
ascunselea.

În seara zilei de 24 august, am făcut bagajele, iar pe 25, 
dimineaţa, la ora 8, s-a dat plecarea. Când Duţu mi-a atârnat, în 
spate, rucsacul, ce cântărea peste 30 de kilograme, fiică-mea a 
început să râdă. Arătam, probabil, ca unul dintre măgăruşii văzuţi 
prin Dobrogea, în drum spre litoral.

„De nu m-ar vedea vreun cunoscut!”, am gândit, când am 
pătruns, cu bicicleta, pe bulevard. Ţi-ai găsit! M-au văzut destul 
de mulţi şi toţi au făcut ochii mari.

Pe drum, nişte obiecte din rucsacul meu se loveau între ele, 
producând un zgomot enervant. În Ilişeşti, n-am mai răbdat.

– Ia uită-te, ce naiba îmi bate, la spate, de stârnesc toţi cânii?!, 
l-am rugat pe Duţu.

– Ceaunul, a râs el.
– Poftim?!
– Ceaunul se loveşte de ibric şi de acolo vine zgomotul.
– Dar cum de se lovesc?!
– Păi... sunt atârnate, legate în afară...
– Dezleagă-le, dracului, de acolo! Ce-s, la circ?!
– Aşa se obişnuieşte...
Până la urmă, le-a dezlegat şi le-a băgat în rucsacul său. Dar 

de ce mi-a fost frică n-am scăpat.
În Păltinoasa, din cauza unei căruţe, care ne-a tăiat calea, 
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mi-am pierdut echilibrul şi am căzut. Nu numai eu, ci şi Valeria, 
soţia lui Duţu. Ea a căzut pe iarbă, eu, pe ciment. Genunchiul mi-a 
trosnit ca un vreasc uscat, iar bicicleta s-a stricat. Nici vorbă să mai 
pot continua drumul. Au abandonat şi ceilalţi. Din cauza mea. Ca 
să mă ajute, la întoarcerea acasă.

Până la gară, am mers cu o căruţă, până la Suceava, cu trenul, 
până acasă, cu taxiul. Când am intrat în apartament, am dat peste 
Mircea, un alt amic, care venise la mine, neştiind că eu sunt plecat 
în concediu.

– Ce faci, bătrâne?, m-a luat el în primire. Tatăl tău tocmai 
îmi spunea că aţi plecat în concediu, la munte, cu bicicletele...

– N-am fost în concediu, ci aşa... o zi la iarbă verde.
– Dacă pentru o zi la iarbă verde, ai luat atâtea lucruri, d-apoi 

pentru un concediu! După cum se vede, numai mobila din sufragerie 
a scăpat de rucsacul tău!...

Aşa mi-am petrecut concediul din 1990. Dar la anul... Mi-
am cumpărat, deja, de la o consignaţie particulară, un program al 
zborurilor interplanetare.
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Călin Nebunul

După ce s-au înfruntat, vitejeşte;  în săbii, în buzdugane şi 
în trântă, de dimineaţă, până în seară, văzând că, altfel, nu-l poate 
învinge pe Călin Nebunul, zmeul veni cu o propunere ingenioasă:

– Vezi tu, Căline, cele patru cuptoare cu pâine şi cele patru 
butii cu vin?

– Le văd.
– Le împărţim pe din două şi care va reuşi să bea şi să 

mănânce primul porţia lui, acela va fi câştigătorul! Te învoieşti?
– Mă învoiesc.
Şi au început cei doi adversari să înfulece pâinile, cu mare 

repeziciune. După terminarea lor, au trecut la buţile cu vin. Dar, 
după câteva înghiţituri, zmeul s-a oprit, dând din mâini a lehamite.

– De ce te-ai oprit, zmeule?, întrebă Călin Nebunul.
– Vinul acesta e o adevărată poşircă! Numai eticheta e de 

el! N-am dreptate?
– Şi ce propui?
– Să trecem pe bere de Suceava!



Constantin Horbovanu

114

În seara de Ajun

Cu o săptămână înainte de Crăciun, doi dintre colegii mei 
de serviciu m-au rugat să fac pe Moşul, în seara de Ajun. Cu greu, 
dar, până la urmă, am acceptat.

În seara cu pricina, fiică-mea, care-i mare şi nu mai crede în 
basme, m-a ajutat să-mi fac toaleta de moş darnic (cea mai mare 
problemă a fost cu barba), am luat sacul, cu cadourile pregătite din 
vreme, de către colegi (trei cutii mari, dar uşoare, ceea ce înseamnă 
că, în interior, se aflau cadouri după buzunarele bugetarilor) şi am 
pornit la drum.

„Cum să străbat oraşul, în hainele astea incomode!”, gândii. 
Şi-am luat maşina. Numai că cel care a proiectat gluga mantiei nu 
s-a gândit că „moşul” va circula cu maşina. Aceasta îmi acoperea 
aproape toată faţa, îmi cădea pe ochi, încât nu puteam privi nici 
în dreapta, nici în stânga, să mă asigur, la intersecţii. Ba, mai mult 
decât atât, nu vedeam bine nici înainte.

În dreptul Staţiei de Salvare, maşina, bat-o vina, s-a oprit. 
Am încercat o cheie, două... nimic. Am dat gluga pe spate, mi-am 
scos barba şi mustăţile, am ridicat capota maşinii şi m-am dat la 
meşterit. Trecătorii mă urmăreau râzând, ba făcând, pe seama mea, 
şi glume de genul „Ce moş modern!”.

– Ăsta-i nene, nu-i moş!, se miră o fetiţă.
– Moş Crăciun nu poate să ducă greutăţi mari, pe spate, şi, 

atunci, angajează tineri, să-l ajute la cărat sacii, explică tatăl, fetiţei.
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În sfârşit, maşina a pornit, iar după cinci minute, am parcat-o 
în faţa blocului lui Radu, care are doi băieţi, unul de şase ani, celălalt 
de opt ani. După ce o doamnă m-a ajutat să-mi refac ţinuta (cât de 
cât), am sunat la uşă. Puştiul cel mic m-a primit fericit, cel mare, 
zâmbind pe sub mustaţă.

Le-am dat darurile, apoi, la rugăminţile părinţilor, m-am 
aşezat în faţa unei cafeluţe aburinde (trebuie să ştiţi că „moşul” 
nu refuză, niciodată, cafeaua). La plecare, după ce am luat sacul, 
lăsat la uşă, puştiul, cel mic m-a condus fericit, iar cel mare, iarăşi 
zâmbind pe sub mustaţă.

Al doilea coleg nu era acasă. Lipsea, momentan. M-au 
primit duduile casei, respectiv nevastă-sa, pe care, atunci, am 
văzut-o pentru prima dată, şi fetiţa, de şase ani, care mă aştepta 
nerăbdătoare.

După un scurt dialog cu aia mică şi o poezie de Coşbuc, am 
deschis sacul. Un pisoi, mare cât toate zilele şi arţăgos, sări din 
sac şi, din două salturi, ateriză pe televizorul „Philips”. Toţi am 
privit-o cu gura căscată.

– Ce-i asta?!, mă întrebă soţia colegului.
– Doamnă, să vedeţi!...
– E o pisică, mami!, interveni fetiţa. Ce frumoasă e!... Ziceai 

că Moş Crăciun îmi aduce o pijama şi a adus o pisică! Mai bine că 
a adus o pisica. Am cu cine mă juca. Vai, ce frumoasă e!

Între timp, pisica sări, de pe televizor, pe noptieră, de pe 
noptieră, se căţără pe bibliotecă; privea speriată, era cât se poate 
de agitată...

– Ce-i asta, domnule?, mă întreabă, din nou, soţia colegului. 
Ia animalul şi pleacă! Am alergie!

– Plec, doamnă!...
Fetiţa a început să plângă, să nu-i iau pisica, maică-sa bătea 

din picioare, să dispar cu ea cât mai repede. Noroc că, tocmai atunci, 
a intrat în casă colegul. I-am explicat ce s-a întâmplat, a râs, după 
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care m-a însoţit la celălalt coleg, de unde, cu greu, şi-a recuperat 
cadoul pentru cea mica. N-a mai apelat la serviciile mele, iar eu 
m-am hotărât să nu mai fiu, niciodată, Moş Crăciun.
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Legea pipăitului public

Am auzit că, după discutarea şi aprobarea mai multor legi şi 
documente de mare importanţă pentru ţară, printre care creşterea 
salariilor parlamentarilor, iarăşi creşterea salariilor parlamentarilor, 
indexarea salariilor parlamentarilor, cât şi altele, referitoare la 
locuinţe, maşini, secretare etc., Parlamentul României a hotărât, în 
sfârşit, să dezbată, după sărbători, şi mult aşteptata lege a pipăitului 
public, lege mai importantă decât cele ale învăţământului, sănătăţii, 
cadastrului etc., fără de care societatea noastră nu va putea coti, cu 
adevărat, spre unde trebuie.

În calitatea pe care o am, de consilier adjunct al Comisiei 
mondiale de aşchiere primară a coarnelor de iac, cunoscător, deci, 
în ale legislaţiei şi ale politicii de orice fel, doresc să arăt importanţa 
adoptării acestei legi, chiar dacă ea nu va fi, sută la sută, pe placul 
tuturor românilor.

În primul rând, legea va trebui să aibă două liste anexe, cu ce se 
poate pipăi şi cu ce nu, că omul, la beţie, nebunie sau prostie, pipăie 
multe, vrute şi nevrute!

Apoi, pe articole, să se arate, pentru fiecare obiect în parte, de 
ce nu este sau de ce este bine să-l pipăim.

Zilele trecute, o gestionară, de la alimentara X, striga unui 
cetăţean:

– Nu pipăi pâinea! Dacă toţi ar face aşa şi ar avea mâinile 
murdare, unde am ajunge?!
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În lipsa legii şi manipulată de forţe obscure, gestionara a făcut 
două greşeli: 1). L-a jignit pe om (chestia cu „mâinile murdare”) şi 
2). A minţit.

Ea ar fi trebuit să spună aşa:
– Domnule, pipăi-o cât vrei, cum vrei, îţi dau şi un scaun, dar 

pe răspunderea dumitale. Când vei merge la spital, să-ţi scoată cuiul 
sau sârma ruginită din deget şi să-ţi facă injecţie antitetanos, să nu 
zici că n-ai ştiut la ce riscuri te-ai expus!

Pentru cei care încă nu se pot debarasa de asemenea riscuri, 
legiuitorii ar putea găsi o soluţie de compromis, de tranziţie, de genul: 
în faţa fiecărui raion să se pună o pâine. Alături, o pancartă, pe care să 
scrie „Pâine pentru pipăit”, iar lângă pancartă, o trusă de prim ajutor.

Sunt obiecte, pe care nu le putem cumpăra, dacă nu le pipăim. 
La mine, în apartament, a venit iarna şi-mi trebuie palton.

Paltonul trebuie pipăit? Sigur că da, să-mi dau seama dacă 
materialul este natural sau sintetic, moale sau tare, forma, densitatea...

Dacă intru într-un magazin, cu intenţia de a-i cumpăra soţiei 
o fustă şi nu găsesc ceva ca lumea, în schimb zăresc o gestionară 
tinerică, frumuşică, subţirică, îmbrăcată cu o fustă (fustiţă) interesantă, 
să mi se dea voie s-o pipăi (fusta), să văd cum este materialul, dacă-i 
moale sau tare, densitatea ţesăturii, forma, rezistenţa... cât şi altele, 
iar dacă-mi place, s-o întreb de preţ, unde poate fi găsită şi cât de 
pretenţioasă este la călcat.

Dar, înainte de toate, legea trebuie să explice ce înseamnă 
cuvântul „public”, că la pipăit ne pricepem noi!... Ne pricepem şi la 
găsit fisuri în legi. Doriţi un exemplu?

Dacă legea va interzice pipăitul în public, intru în magazinul 
amintit mai sus, cel cu fuste, ochesc gestionara tinerică şi frumuşică, 
strig tare că, la buticul din colţ, s-au adus haine vechi din Occident, 
lumea, adică publicul, dispare cât ai zice peşte, iar eu mă dau la pipăit, 
că legea nu-mi interzice. Poate nu-mi interzice nici gestionara, dar, 
oarecum, sunt acoperit.



119

înţelepciunea umorului

Interviul

– Spuneţi-mi, vă rog, maestre, cine ar fi, după părerea 
dumneavoastră, cel mai mare scriitor contemporan?

– Tinere, cu precizie nu pot să-ţi spun...
– Totuşi ?
– Suntem câţiva...
– E greu să fii scriitor?
– Foarte! Apropo, ai citit ultima mea apariţie?
– Nu.
– În ultima mea carte, am, la un moment dat, o replică foarte...
– Referitoare la scriitori?
– Da. Un răspuns, la întrebarea dumitale. Sună aşa: „A fi 

scriitor înseamnă a vedea, a auzi, a avea simţul locului, al realului 
şi, mai ales, a fi inteligent!”. E fantastică, nu-i aşa?

– Păcat că nu toţi scriitorii sunt înţeleşi la timp…
– Apropo de asta... În ultima mea apariţie, am, la un moment 

dat, o replică sublimă: „Dacă nu mă veţi înţelege, acum, mă veţi 
înţelege, sigur în posteritate”… Sau cam aşa ceva... Ei?

– Da…
– E fenomenală!
– Dar, despre tineret, aveţi vreo replică?
– Desigur. Chiar dacă am şaptezeci de ani, m-a interesat şi mă 

interesează tineretul. În ultima mea apariţie, am, la un moment dat, 
o replică plastică tare: „Copiii de astăzi sunt oamenii de mâine”.
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– Logic. Maestre, ultima dumneavoastră apariţie pare a fi o 
capodoperă… Sincer să fiu, îmi pare rău că n-am citit-o. În schimb, 
mă pot lăuda că am citit-o pe prima!

– Da? E foarte bine!
– Nu înţeleg!...
– E una şi aceiaşi carte…
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Bombe

Cu vreo două luni în urmă, când TVR 1 a anunţat scopul 
vizitei şefului NATO în România, am zâmbit. Ce post dezinformat! 
Dar, a doua zi, când am ascultat aceleaşi ştiri şi la „PRO TV”, mi-am 
dat seama că ceva e putred în Danemarca. Vă spun asta, pentru că 
marele boss al NATO n-a venit pentru ce aţi auzit dumneavoastră,  
ci pentru teza mea de doctorat, cu tema „Bombe”, dânsul fiind 
preşedintele comisiei.

Trei zile a durat susţinerea lucrării, perioadă în care ditamai 
generalii doctori ingineri, pregătiţi la Paris, Hanovra, Londra, cei 
mai mari specialişti în arme şi explozibili din lume, m-au ascultat 
cu gura căscata

– Domnule Horbovanu, mi-a zis, înainte de a începe, 
generalul Von Shalke, membru ai comisiei, despre bombe nu ştiu 
dacă mai puteţi spune ceva în plus, faţă de cele ştiute de noi!

– Domnule general, m-am zburlit eu, înseamnă că nu aţi 
citit lucrarea! După titlul „Bombe”, urmează un subtitlu, „Bombe 
şi...bombe”, care, la rândul lui, are subtitlul „Bombe, bombe şi iar 
bombe” Dacă nu vreţi, despre primele bombe nu voi vorbi, dar 
despre celelalte bombe şi iar bombe sunt sigur că nu ştiţi nimic. 
Chiar dacă aveţi doctoratul la Hanovra şi aveţi, pe deasupra, şi 
peste 100 de invenţii în domeniul exploziilor…

Şi-am început:
– PSD-ul nu-i bombă? Dar PNL-ul? Preţurile n-au explodat, 
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din nou? Ce s-a ales din USL, după explozia de la începutul anului? 
Dar PDL-ul?...

– Bine, bine, mulţumim!, a intervenit, la un moment dat, 
preşedintele comisiei după ce le prezentasem 4.123 de astfel de 
exemple. Ziceţi că ar fi şi un al treilea fel de bombe?…

– Da, bombele de la urne.
– Pe ce bază?
– Cu sâmbure de adevăr.
– Cu ce efect?
– Cu efect sucit, dar imediat.
– Am vrea să vedem o mostră...
– Desigur. Vă prezint chiar acum…
Şi-am băgat mâna în buzunar... Aţi văzut filmul „Holocaust”? 

În film, după explozie, vreo douăzeci de oameni, care apăreau într-
un cadru, s-au evaporat, pur şi simplu; în cazul meu, n-au dispărut 
din încăpere chiar toţi. Doi generali, oameni mai în vârstă, se 
vârâseră sub mese şi, de acolo, îmi făceau semne disperate, să nu 
scot nimic din buzunar. Eu, însă, încăpăţânat cum sunt, nu i-am 
ascultat. Am scos, din buzunar, hârtia cu ultima bombă (glumă 
politică), făcută de mine, dar n-am mai avut cui s-o citesc. Tiptil, 
tiptil, ieşiseră şi ultimii examinatori.

Acum, sunt în aşteptarea altei comisii de examinare şi dacă, 
Doamne, fereşte!, ea va fi numită de Putin, mă las de bombe!
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Ce înseamnă să fii guvern

Imediat după Revoluţie, fiică-mea s-a înfiinţat, în faţă-mi, a 
bătut cu pumnul în masă şi a zis:

– Gata cu dictatura! Din acest moment, în această casă, va 
domni libertatea şl democraţia!

Drept dovadă, chiar a doua zi, cu cei 5.000 de lei, puşi de 
mine în noptieră (pentru a cumpăra, împreună cu un coleg, nişte 
carne de porc, pentru iarnă), şi-a luat un costum de blugi. Apoi, 
urmând exemplul ţărilor democrate, a făcut trei bilete, pe care a 
scris „Guvern”, „Opoziţie”, „Sindicat”, a chemat-o pe nevastă-
mea, m-a chemat şi pe mine, apoi ne-a pus să tragem, din căciulă.

– Fiecare dintre noi îşi va exercita funcţia aşa cum scrie la 
carte! În caz contrar, după un an de zile, facem alte alegerii!, ne-a 
precizat ea, în timp ce desfăceam biletele.

Eu am tras „Guvern”, nevastă-mea – „Opoziţie”, şi fiică-
mea, „Sindicat”.

– Bravo ţie, Constantine!, a râs un vecin, căruia îi povestisem 
toata tărăşenia. Tot belfer ai rămas!

Vai de capul meu de belfer! De când sunt guvern, am slăbit, 
n-am somn, iar părul a albit, de nu mă mai recunosc în oglindă. 
Am vrut să-mi dau demisia din funcţie, de nenumărate ori, dar 
opoziţiei şi sindicatului le convin, cred, poziţiile în care se găsesc, 
şi nu cea de guvern.

Ca să vă convingeţi cam prin ce trec, o să vă expun două 
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dintre problemele de ultimă oră.
Pe data de 2 decembrie, sindicatul, fără să bată la uşă, năvăli 

în camera, în care reparam fierul de călcat, şi zise:
– Vrei să iau zece în teză la matematică?
– Sigur!, răspund zâmbind.
– Atunci, trebuie să-mi cumperi, până pe 5, când am teza, o 

combină muzicală „Sony” şi un videorecorder „Panasonic”!
– Bine, măi fată, dar de unde, păcatele mele, să iau eu atâţia 

bani?!
– Nu ştiu, nu mă interesează!... Dacă vrei să iau zece, 

cumpără-mi, că de aia eşti guvern, ca să stimulezi productivitatea 
muncii!

Pe 9 decembrie, ne-am adunat toţi, pentru a discuta planul 
de venituri şi cheltuieli pentru luna ianuarie.

– Salariul meu, plus încă jumătate, venitul opoziţiei, ăsta-i 
tot venitul, am zis.

– Numai atât?!, s-a mirat opoziţia.
– Numai!.
– N-ar fi rău să mai vinzi câte ceva: seminţe, gume de 

mestecat, alune, biscuiţi, să mai faci un ban!, opinează sindicatul.
– Dar tu de ce nu vinzi? Nu vezi că, de când eşti sindicat, 

nici măcar găleata cu resturi, la buncărul de gunoi, n-o mai duci?, 
mă sprijină, politic, opoziţia.

După patru zile de dezbateri furtunoase, planul a fost aprobat, 
chiar dacă sindicatul nu împărtăşeşte, nici acum, punctul de vedere 
al guvernului şi al opoziţiei, referitor la faptul că ciocolata intră la 
cheltuieli alimentare, iar telefoanele date în plus duc, de asemenea, 
la.... scăderea nivelului de trai.

Oricum, planul de cheltuieli a fost aprobat, iar aceasta 
înseamnă, pentru guvern, o mare reuşită, chiar dacă sentimentală, 
personală. De ce? Pentru că, la capitolul cheltuieli îmbrăcăminte-
încălţăminte, s-a votat şi alocat o sumă destul de austeră. Cum 
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opoziţia are nevoie de cizme, iar sindicatul, de palton şi ghete, să 
le văd eu cum împart banii!

Primele runde de negocieri au şi început, şi se aşteaptă 
tulburări sociale, care vor culmina, între Crăciun şi Anul Nou.

Eu, guvernul, stau deoparte, nu mă bag, nu-i treaba mea, mă 
bucur de linişte şi, la o adică, voi putea „sufleca” şi o „Grasă de 
Cotnari”, fără probleme.
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Lovituri

Văzând că la modă-i privatizarea (şi nu-i rău, deloc!), astă-
vară am hotărât să mă realizez şi eu, că nu-s chiar cel mai prost 
din oraşul ăsta. Mi-am întocmit actele necesare şi m-am prezentat, 
cu societatea mea, „Costică el comp”, la organele în drept, pentru 
aprobare. Un domn, îmbrăcat în negru, după ce s-a uitat prin hârtii, 
mi-a zis:

– Îţi trebuie un statut.
– Se rezolvă, i-am spus şi, după o jumătate de oră, i-am 

prezentat statutul PDSR.
– Nu-i bun!
– Aşa am zis şi eu, dar mulţi nu m-au crezut!
I-am dus, apoi, şi statutele partidelor PNL, PD.
– Nici astea nu-s bune!
– Eram sigur. Mai am statutul Partidului Socialist al Muncii, 

dar ăsta...
Abia după o oră de explicaţii, am înţeles că domnul voia, de 

fapt, statutul de funcţionare a societăţii mele.
L-am făcut. L-am dus.
– Ce vrei să faci?, mă întrebă domnul în negru.
– Eu vreau să fac bani!
– Cum???
– Ca tot românul!
– Vei face prestări de servicii sau producţie?
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– Şi prestări de servicii, şi producţie.
– Adică?
– Prestări servicii: îi voi ajuta pe oameni să treacă strada, 

când este gheţuş, noroi sau apă. Producţie: faptul că i-am ajutat le 
va produce mare bucurie.

După o lună de umblătură, am reuşit să rezolv toate 
problemele, societatea primind dreptul de a funcţiona.

Dimineaţa, de la ora cinci şi până la şapte, că după aia plec 
la slujbă, şi după-amiaza, de la ora patru, la unsprezece, mă postez 
în intersecţiile aglomerate şi cu probleme, ochesc femeile, că ăia 
mici n-au bani, iar bărbaţii, chiar dacă-s ameţiţi şi cad, tot nu vor 
să fie ajutaţi, apoi, în funcţie de vârstă sau aspectul fizic, le iau, fie 
de mână, fie de braţ, şi le trec strada. Pentru o trecere simplă (două 
benzi de circulaţie, încasez 5 lei, cu chitanţă, iar pentru o trecere 
dublă (patru benzi de circulaţie) încasez 10 lei. Am încasat şi câteva 
palme dar asta-i altă poveste; numai cine nu munceşte nu greşeşte.

Nu fac concurenţă nimănui, nimeni nu-mi face concurenţă. 
Treaba merge ca pe roate. Sunt cunoscut, salutat, respectat. M-am: 
înscris în clubul oamenilor de afaceri, am făcut Revelionul cu ei.

Având în vedere că, în anul care urmează, va trebui să fac 
trei mari investiţii (două scânduri, necesare la traversarea pe polei, 
patru bărci, pentru cartierul Burdujeni, vara, telescaun cu agăţători, 
necesare transportului de persoane, între bazar şi centru, iarna), 
investiţii care vor necesita mulţi bani, am încheiat, deja, contracte 
avantajoase cu firme occidentale: eu să le livrez noroi bun pentru 
agricultură, iar ele să-mi furnizeze clienţi serioşi, cu bani, dispuşi 
să treacă dincolo, sau, mai bine zis, dispuşi să treacă dincoace.
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Marea ratare

Era seara, linişte, urmăream ceva la televizor, când sună 
telefonul.

– Pe tine te caută!, îmi strigă fiică-mea.
– Cine e?
– Unul care, cică, e preşedintele Statelor Unite!
– O fi vreun cherchelit care a greşit numărul. Închide 

telefonul!
– Nu pare a fi cherchelit şi culmea e că vorbeşte foarte bine 

engleza!
Atunci ştiu cine e!, am zis, gândindu-mă la Ghiţă, frate-

meu, care, după 4-5 halbe de bere, are obiceiul de a se da drept 
altcineva. Prin ’91, s-a prezentat ca fiind preot şi tare a mai râs, 
după aceea, de modul în l-am tratat, cu „Săru’ mâna, părinte!”, de 
vreo cinci-şase ori.

– Alo?, am rostit nervos, cu receptorul în mână.
– Domnul Horbovanu?
– Ghiţă, tu eşti?
– Nu. Nu sunt Ghiţă. Ghiţă Bush mi-a cedat locul, în ianuarie. 

Eu sunt Bill, Bill Clinton, actualul preşedinte al Statelor Unite; 
cum, n-ai auzit încă de mine?

– Dacă dumneata eşti preşedintele Statelor Unite, atunci eu 
sunt cel puţin ministru…

– Tocmai de aceea te-am sunat: vreau să fii ministru!
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– De când numeşte preşedintele SUA miniştri în România?
– Vreau să fii ministru în Statele Unite, nu în România.
– Frumos!... Ce fel de ministru?
– Ministru al umorului.
– Interesant. De ce n-aţi apelat la un umorist american?
– Aşa s-a pronunţat calculatorul.
– Poftim?
– Testele, efectuate pe calculator, te-au scos pe dumneata 

câştigător, cu 2.911 puncte, pe locul doi – un umorist din Fiji, şi abia 
pe locul trei vine un american. Ce zici, eşti de acord cu propunerea 
mea? Cred că e… OK!

– Nu-i OK. Eu sunt român...
– Congresul a aprobat deja...
– Şi, dacă vin în SUA, unde stau?
– Am aranjat. Pentru început, veţi locui intr-o vilă, cu 

unsprezece camere, la doi kilometri de Casa Albă.
– Dar familia?...
– Pentru domnişoara, am vorbit, deja, să urmeze cursurile 

la Colegiul diplomatic, iar doamna, dacă va dori să lucreze, va fi 
încadrată la Departamentul de Stat.

– Ar mai fi...
– Toate sunt rezolvate, sau rezolvabile, în câteva zile, nu-

ţi rămâne decât să te prezinţi, sâmbătă, la 6 p. m., la Casa Albă, 
pentru instalare.

– Cum rămâne cu viza?
– Mâine, dimineaţă, secretarul ambasadei noastre va fi la 

Inspectoratul de poliţie Suceava, la ora 8, şi-ţi va pune viza. OK?
– OK...
– Atunci, pe sâmbătă, la ora 18!
Şi a închis telefonul.
După două săptămâni, într-o seară, mă uitam liniştit la 

televizor, când sună telefonul.
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– Clinton sunt, se auzi la celălalt capăt al firului vocea 
preşedintelui. Ce-ai făcut, domnule?, m-a întrebat apoi.

– Ce să fac, domnule preşedinte!? A doua zi, după ce am 
vorbit cu dumneavoastră, a venit secretarul ambasadei SUA, 
mi-a pus viza, apoi au venit şi reprezentanţi de pe la parlamentul 
României, guvern, prefectură, poliţie, SRI, să mă felicite pentru 
noua funcţie –  naiba ştie de unde au aflat! Mi-am făcut bagajele, 
tot, dar...

– Ştii că l-am instalat pe umoristul din Fiji?
– Da. Am văzut la televizor, îmi pare rău!...
– Dacă ai avut şi viza, şi bagajele făcute, şi voinţă, de ce 

n-ai venit?
– Ştiţi, ambasadorul cred că a uitat... mie mi-a fost ruşine să-i 

spun... Părinţii, vecinii, prietenii n-au avut, să-mi dea...
– Despre ce vorbeşti, domnule?
– Despre bani. N-am avut bani de drum!...
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Imaginaţie

De curând, s-a deschis, la Galeriile de Artă, expoziţia de 
pictură a maestrului Dragomirescu. La deschidere, am participat 
şi eu, ca reprezentant al ziarului local. Nefiind mare cunoscător 
în ale picturii, m-am postat pe lângă Dragomirescu, pentru a fura 
din părerile criticilor, prezenţi în număr destul de impresionant.

Marea revelaţie a expoziţiei a fost un tablou, intitulat 
„Imaginaţie”.

Primul care a venit cu păreri despre acest tablou a fost criticul 
Trancă.

– E fenomenală pânza, maestre!, a zis el, privind-o îndelung, 
prin ochelarii lui fumurii. E adevărata senzaţie a acestei expoziţii! 
Ce tente! Ce colorit! Iar soarele acesta parcă-i coborât dintr-o 
odisee apocaliptică. Nu mai vorbesc de umbrele acestea brune, 
care te bagă într-un peisaj shakeaspearian! Şi a tras, cu astfel de 
cuvinte, timp de aproape un sfert de oră. Maestrul dădea aprobator 
din cap şi zâmbea.

A venit, apoi, criticul Păscăruţ:
– Dă-mi voie să-ţi strâng mâna, maestre!, a zis el, pe un ton 

protocolar. Se cunoaşte că provii din mediul rural. Forţa semantică 
a pământului, a roadelor lui, a fost extraordinar de bine redată. 
Acest cartof, continuă el, arătând pe tablou, reprezentat printr-un 
întreg de tente e fenomenal de bine imaginat. Iar astea, se înţeleg 
de la sine ca sunt biloanele… Nu mai vorbesc de razele solare! 
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Sunt atât de frumos împrăştiate, încât pune la dispoziţia ochiului 
cele mai mici amănunte ale epopeii rurale… 

Rând pe rând, au mai venit şi alţi cunoscători în ale picturii. 
Păstrăvanu a susţinut că tabloul reprezintă o femeie gravidă, aflată 
în pragul naşterii.   Parpalete, că ar fi o idee,  semănată pe un 
teren fertil, dar cu un univers puţin generos. Pachiţa, că ar fi ceva 
extraterestru şi aşa mai departe.

După plecarea lor, maestrul a început să râdă şi s-a apropiat 
de mine:

– Dumneavoastră cum găsiţi tabloul?, m-a întrebat şiret.
– Ştiţi, eu nu mă prea pricep…
– Îmi pare bine că sunteţi sincer!
– Aş putea să vă întreb ceva, la care să-mi răspundeţi la fel 

de sincer?
– Desigur.
– Trancă a zis una, Păscăruţ, alta, Păstrăvanu, alta… Fiecare 

a venit cu câte o idee… Dumneavoastră, când aţi pictat tabloul, la 
ce v-aţi gândit, de fapt?

– La… imaginaţia criticilor!...
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Masa tăcerii

Consiliul de conducere al Asociaţiei pensionarilor liberi 
din cartier s-a reunit, într-o zi, pentru a dezbate o chestiune foarte 
serioasă: Cum îşi petrec pensionarii timpul liber.

După şapte ore de discuţii, s-a aprobat amplasarea unei mese 
a tăcerii, în centrul cartierului, unde, cei care nu au nepoţei, pământ 
la ţară sau alte griji, să vină şi să se reculeagă.

După două săptămâni de muncă, masa tăcerii, executată 
din scândură solidă de fag, rotundă şi înconjurată de doisprezece 
butuci, deghizaţi în scaune, se află la locul planificat.

După scontata festivitate de inaugurare, cu masivă participare 
internaţională, naţională, municipală şi (parţial) de cartier, a urmat 
o săptămână în care masa a fost, cu adevărat, o masă a tăcerii. Ţi -
era mai mare dragul să stai pe butuc şi să gândeşti sau să urmăreşti 
viaţa, în toate culorile ei. Apoi, s-a întâmplat ceva: masa a fost 
descoperită de ţaţele urbanizate, care au ocupat-o imediat şi, de la 
opt, dimineaţa, şi până la doisprezece, noaptea, analizau tot ce e 
de analizat sau nu pe lumea asta, dar, în primul rând, pe trecători, 
la care vedeau sau anticipau numai defectele.

Disperat, consiliul de conducere al asociaţiei s-a întrunit 
într-o şedinţa fulger şi, după ce a convenit că moldovenii s-au 
opus, cu succes, întotdeauna, tuturor cotropitorilor, şi numai 
moldovencelor nu, a hotărât mutarea mesei şi a butucilor, pe un 
teren de lângă pădurice, care se întâmpla să fie, sezonier, viran.
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Cucoanele au descoperit-o şi acolo, iar „orchestra” lor o 
depăşea, cu mult, pe cea a broaştelor, aflate în apropiere.

Altă şedinţă de consiliu, altă hotărâre: Să se îngrădească 
masa cu un gard de sârmă!

– Dom’ Costică, îmi zice, într-o seară, Demostene Ciubăr, 
preşedintele Asociaţiei pensionarilor din cartier, dă-ne o idee bună!

– Vârsta înţelepciunii apelează la... sfaturile tinerilor?
– Acuma, da! Spune ce să facem, că nici gardul nu a ajutat!
– Îmi daţi 50 la sută din câştig?
– Ce câştig?! Dacă va fi să câştigăm ceva, dăm jumătate!
– Bine! Începând de mâine, puneţi, la intrare, un om, care să 

vândă bilete, cu valoarea de 5 lei, pentru două ore! Ca la spectacol...
Cele relatate mai sus s-au petrecut cu un an în urmă. În acest 

timp, „afacerea Masa tăcerii” a mers strună. Doar din jumătatea mea, 
am reuşit să-mi cumpăr o „căsuţă” cu opt camere, un Mercedes, 
ultimul model, să depun în bancă 60.000 lei, să sponsorizez o 
duzină de concursuri artistice, cât şi echipa naţională, în calificările 
ratate la Campionatul Mondial de Fotbal. Bineînţeles, toate astea, 
din modestie, încă nu le-am adus la cunoştinţa publicului larg, care 
o duce prost, pentru că nu are idei.

Acum, m-am hotărât să dau totul în vileag, şi din vina presei, 
a posturilor de radio şi tv din ţară şi străinătate, care vehiculează 
ştiri şi comentarii, de genul: „În nordul României, se află un lagăr 
de prizonieri politici”, „Bărbaţii din Suceava şi-au închis femeile 
în ţarc şi vor să o aducă pe Madonna, cu un corp de balet, alcătuit 
din cinci mii de fete, pentru o serie de spectacole”, „Femeile din 
Suceava au manifestat pentru republică”, „Femeile din Suceava 
au manifestat pentru monarhie” etc. 

Prin urmare, consider că e de datoria mea să dezmint 
zvonurile şi să vă asigur că, atunci când moldoveanul are un dram 
de inteligenţă şi un scapăr de idee, moldovencele intră... singure-n 
ţarc. Ba, mai şi plătesc, pe deasupra!
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Din nou, Moş Crăciun!

L-am rugat pe vecinul meu, care-i Moş Crăciun şef la 
Asociaţia Moşilor din municipiu, să-mi dea şi mie ceva de lucru, 
după-amiaza, ca să pot câştiga un ban în plus, cinstit, că salariul 
meu de bugetar nu ajunge nici măcar pentru mâncare, d-apoi pentru 
cheltuielile comune şi alte cele...

A fost de acord. Mi-a dat o adresă, un pachet frumos legat, 
un costum de Moş; mi-a zis ora, la care trebuie să duc cadoul, în 
aşa fel încât să fie ăla mic acasă, şi mi-a urat succes.

La ora stabilită, eu sunam la uşa apartamentului cu pricina, 
la etajul întâi al unui bloc bine întreţinut. Mi-a deschis o doamnă 
destul de tânără, destul de speriată şi... udă!

– Aţi picat cam rău, domnule sau Moş Crăciun, că nici nu 
ştiu cum să vă zic! Băiatul e pe undeva, prin vecini, soţul, care-i 
patron şi are multe hârțoage de făcut, la sfârşit de an, n-a ajuns, 
încă, acasă, iar eu mă lupt cu o ţeavă din baie, care-i fisurată şi 
împroaşcă apă pe pereţi! Am dat telefon la... dar văd că întârzie!

– Pot să vă ajut cu ceva, doamnă?, am întrebat-o.
– Stricaţi costumul lui Moş Crăciun...
– Nici o problemă. Îl dau jos!
Îmbrăcat în civil şi cu ajutorul unui patent, am reuşit, cu greu, 

să închid robinetul de apă caldă, de sub chiuvetă. Măcar să nu mai 
curgă apă. Înlocuirea ţevii e treabă de specialist.

– Vă mulţumesc!, a zis doamna. Luaţi loc, pe fotoliu, şi 
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scuzaţi-mă, două minute, să mă schimb de hainele astea.
Nici bine nu m-am aşezat pe fotoliul de pe hol, lângă hainele 

de moş, că s-a deschis uşa şi, în apartament, a intrat o matahală de 
om, cât Bud Spencer de mare, dar niţel mai tânăr...

– Bună seara!, i-am zis.
– Cine eşti tu şi ce cauţi în casa mea?!, m-a luat el tare.
După vorbă mi-am dat seama că-i beat criţă.
– Sunt Moş Crăciun şi am adus cadoul pentru băiat, i-am 

răspuns, în timp ce-mi îmbrăcam costumaţia de moş.
– Unde-i nevastă-mea?!
– În dormitor. Îşi schimbă hainele, ude din cauza...
– Nu mai spune! Frumos!... Moş Crăciun ştie unde-i 

dormitorul şi ce face nevastă-mea acolo!
A luat-o spre dormitor. Când a trecut pe lângă mine, am 

realizat ce diferenţă de gabarit era între noi. Era să leşin. A deschis, 
cu furie, uşa dormitorului.

– Ieşi afară!, a strigat.
– Nu pot! Sunt dezbrăcată!, a zis ea.
– Când îşi vine gagiul, te dezbraci, iar când îţi vine bărbatul 

te îmbraci!?
– S-a spart o ţeava de la baie şi…
– Gura! Ieşi!
– Domnule, am intervenit eu, sunt Moş Crăciun, angajat! Aţi 

făcut apel, să vin cu un cadou...
– N-am făcut nici un apel!
– Eu am trecut pe la Asociaţie şi-am făcut comandă, zise ea.
– Arată-mi legitimaţia!, se răsti el la mine.
– Nu am... Dar pe cuvântul meu de onoare că am venit să 

aduc...
– Altădată n-ai să mai vii, muieraticule! Şi nici în altă parte 

n-o să te mai duci! Te castrez!
Şi a scos, din buzunar, un cuţit, mare cât toate zilele de post.
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Nu ştiu alţii cum sunt, dat eu sunt slab de fire. Când am 
văzut iataganul, m-am făcut mititel, m-am uitat la uşă, la fereastră 
şi, cum aceasta era deschisă, din trei paşi am fost în balcon. Din 
balcon, prin săritură, am aterizat în spaţiul rezervat florilor din faţa 
blocului, iar de acolo, cu o sută pe oră, spre casă.

– Doamne, îşi făcu cruce o femeie, s-a stricat şi Moş Crăciun!
M-am hotărât. Nu mai ies din casă, nici măcar până la piaţa 

mică, fără legitimaţie.
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Ţara lui Moş Crăciun

Departamentul de formare a imaginii României în străinătate 
(că, în ţară, se cunoaşte!) mi-a trimis, pe la sfârşitul anului trecut, 
o adresă, prin care mă ruga să fac investigaţiile de rigoare şi să 
răspund, în modul cel mai serios, la întrebările: „Care este ţara de 
origine a lui Moş Crăciun?; „Când a dat Moşul primele daruri?; 
„Care a fost evoluţia Moşului, de-a lungul timpului?”.

După numeroase săpături arheologice, analize cu C14, cât şi 
alte investigaţii, unele chiar pe bază de martori oculari, la sfârşitul 
lunii trecute, am dat răspunsurile, cerute de forumul sus amintit, 
şi se pare că ele au fost destul de bune, din moment ce am fost 
propus să primesc premiul anual special al Academiei Române, 
cu specificaţia „Cel mai bun umorist al secolului”.

Iată câteva fragmente din ampla mea lucrare:
„Ţara de origine a lui Moş Crăciun nu este Laponia, nici 

Japonia, nici... ci România. S-a născut, în anul 1915 î.e.n., undeva, 
la ţară, părinţii lui fiind ţărani. Chiar dacă, mai târziu, s-a trâmbiţat 
că, în acea perioadă, se trăia bine, Moş Crăciun, în jurnalele sale, 
arată cât de prost trăia familia lui şi cum, pentru un costum de 
haine, tatăl său a vândut toată recolta dintr-un an, cât şi faptul că, 
până la căsătorie, Moş Crăciun n-a avut ghete sau pantofi, ci a 
umblat încălţat cu opinci din piele de porc, iar pe dedesubt, în loc 
de ciorapi, avea obiele”.

„Moş Crăciun a făcut primul dar în anul 1962 î.e.n. El a 
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donat pământul său unei gospodării colective, care avea menirea să 
întreţină nişte năpăstuiţi de soartă, ajunşi în funcţii de conducere, 
adică şefi de ginţi şi de triburi. Acei năpăstuiţi au fost ajutaţi să-şi 
făurească o viaţă mai bună, să mănânce mai bine, să poarte costume 
elegante, să-şi poarte copiii la şcoală, în străinătate”.

„În 1990 î.e.n., la conducere au venit alţi năpăstuiţi de soartă. 
Şi aceştia o duceau prost, din toate punctele de vedere. Moşul, 
bun la suflet, din nou a făcut daruri. I-a ajutat să se mute în case 
spaţioase, să-şi facă salarii mari, să aibă secretare şi maşini, după 
pofta inimii, să călătorească în străinătate, după cumpărături, la 
fel de uşor cum ar fi călătorit moşul până la buticul din colţ, să-şi 
acorde, reciproc, premii substanţiale.

„Ăştia de acum nu mai au nevoie de darurile mele. Şi le 
fac singuri!”, gândi moşul şi-şi îndreptă atenţia asupra celor 
mulţi, care ajunseseră să caute daruri prin buncărele de gunoi, iar 
îmbrăcămintea şi încălţămintea şi-o cumpărau la kilogram.

„Trebuie să se termine, odată, şi tranziţia asta!”, medita 
el. Dar, după zeci de ani, tranziţia s-a adâncit şi săracul moş, din 
pensia lui, nu mai reuşea să-şi achite cheltuielile comune, d-apoi să 
mai cumpere şi daruri pentru cei mulţi, în special, copii. Şi totuşi, 
cumpăra. Cât putea dăruia celor mai nefericiţi ca el. De atunci, se 
zice că a rămas vorba asta la români (sau, mai bine zis, meteahna 
asta): „cel sărac să dăruiască, cel bogat să primească”.

„Gânditorul de la Hamangia” este adevăratul Moş Crăciun, 
care şi-a vândut şi hainele de pe el, ca să poată oferi, celor dragi, 
daruri. Ceea ce ne pune, însă, pe gânduri, pe noi, muritorii de astăzi, 
este faptul că a fost descoperit lângă un pod!...
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Nimic paranormal!

Iată ce mi-a povestit un cetăţean, care a înviat, după multe 
minute în care a fost mort ca toţi morţii, şi, cu această ocazie, îl 
rog pe Liviu Popescu să nu se supere, dacă cele relatate de clientul 
meu nu coincid cu cele relatate de clienţii săi.

– Îmi amintesc cum m-am ridicat de pe pământ, am intrat, 
zburând, într-un tunel, iluminat precum bulevardul „George 
Enescu”, noaptea, şi, după un sfert de oră, cred, de zbor, am ajuns 
într-o bifurcaţie.

La dreapta, o săgeată albă arăta spre Rai, iar la stânga, o 
săgeată neagră te îndrepta spre Iad.

Recunosc că mi-am înşelat, de câteva ori nevasta, şi că, prin 
’87, am dat pe mâna miliţiei un hoţ de buzunare. Dar astea n-au 
adus prejudicii morale sau alte cele nimănui. Din contra. Nevastă-
mea e bine, mersi, în timp ce eu sufăr de reumatism. Iar hoţul, după 
’89, e considerat victimă a regimului comunist şi se plimbă, prin 
ţară şi prin străinătate, mai ceva ca Iliescu.

În Rai e locul meu!... Poarta raiului era închisă. Doi paznici 
moţăiau.

M-am uitat printr-o gură din gard. Cum arată raiul? Frumos; 
pomi, iarbă verde, păsări cântătoare, ape cristaline...

Ce făceau oamenii? Asta nu mi-a plăcut: dormitau pe 
bănci, citeau cărţi despre purificarea sufletului şi despre ocrotirea 
animalelor, se plimbau, îngrijeau pomii, iarba şi florile...
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Între timp, un paznic deschise ochi:
– Vreţi să intraţi?, mă întrebă el.
– Întâi, merg să văd cum e şi dincolo, în Iad, şi mă reîntorc, 

i-am răspuns.
– Bine, dar nu mai târziu de ora 22, să nu-i deranjaţi pe 

ceilalţi din somn…
– Cum, aici culcarea e la ora 22?! Nu aveţi TV la cablu?! Nu 

aveţi filme, după miezul nopţii?! Nu aveţi?!…
– N-am auzit de aşa ceva!, zise paznicul, după care scoase, 

din buzunar cartea „Cum să ne ferim de ispită” şi începu să citească.
La poarta Iadului, erau mai mulţi paznici şi nici unul nu 

moţăia, din contra, erau cât se poate de vigilenţi, să nu intre cineva 
fără bilet (care se obţinea, pe valută, de la nişte bişniţari cu mutre 
dubioase, postaţi la vreo zece metri de intrare).

Am ochit o gaură mai mare, în gard, şi m-am uitat...
Cum arată Iadul? Pe o alee, asemănătoare cu cea din piaţa 

mică, se aflau, unele lângă altele, o mulţime de baruri, videoteci, 
discoteci (cu muzică de petrecere, cu muzică orientală, cu muzică 
occidentală), afişe cu femei goale sau aproape goale...

Ce făceau oamenii? Se distrau, se îmbrăţişau, beau, cântau, 
se pupau, nu le era frică de ora 22, pentru că, pe fiecare uşă, scria 
că programu-i non-stop; într-un cuvânt, îşi trăiau, într-un mod, 
plăcut veşnicia.

Am decis: faţă de atmosfera de grevă generală din Rai, aici 
e „titan ice”.

– Ce faci, bă,: intri sau nu intri?, mă întreabă un paznic tânăr, 
tuns în stilul Harlem.

– N-am valută!, i-am răspuns.
– Dă ceasul şi portmoneul, gagiule, că tot n-o să mai ai 

nevoie!...
I le-am dat şi am intrat, iar înăuntru, după câţiva metri, dădui 

nas în nas cu patronul Iadului.



143

înţelepciunea umorului



Constantin Horbovanu

144

– Bine ai venit!, mi-a zis, îmbrâncindu-mă spre un cazan cu 
smoală fierbinte, în care înotau mii de oameni.

– Ce faci, domnule!, am strigat, Eu n-am venit pentru smoală, 
ci pentru cele văzute prin gaura de la gard!

– Ha-ha-ha!, râse el. Ceea ce-ai văzut prin gaură e publicitate, 
pentru care dau bani grei, dar se merită!

Atunci am auzit un strigăt, am simţit cum cineva mă scutură 
şi... am înviat!

Zăceam pe gheaţa precum sticla, de pe trotuar, vedeam, 
auzeam, simţeam, dar n-aveam putere să vorbesc, nici să mă mişc.

– Stă de mult aici?, îl auzii pe cel care mă scuturase.
– Nu ştiu!, răspunse altul.
– E beat?
– L-am mirosit. Nu e beat. Cred că a alunecat şi s-a lovit la 

cap...
– Oare cum îl cheamă? Unde stă? Hai să vedem în buletin!... 
– N-are portofel!... nici ceas!...
– Ce oameni, domnule! În loc să-l ajute, i-au furat banii şi 

ceasul!... Ba şi bocancii!... şi căciula! ..şi mănuşile!...
Am murit, am înviat, ştiu ce e în Rai, ştiu cum e în Iad, 

ştiu că am dat portofelul şi ceasul tânărului care m-a făcut gagiu, 
dar o întrebare tot mă roade: Ce-am făcut cu bocancii, căciula şi 
mănuşile?!?
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Nostalgia etajului mai mare

E un mare avantaj, pentru cei din jur, că stau la parter şi, mai 
ales, la un parter atât de jos, cum e al meu. Păzesc gardul viu, copacii, 
florile, viţa de vie, alung pisicile, care fac ca toţi dracii, atunci când 
le-apucă strechea, îi alung pe cei de la „irigaţii”, care, mai ales vara, 
consumă prea multă bere; în urmă cu vreo doi ani, după ce am sărit 
pe fereastră, am reuşit să opresc o maşină fără stăpân; zilele trecute, 
am acordat primul ajutor unui puşti, lovit la cap, şi exemplele pot 
continua. Toamna aceasta, însă, am trăit o aventură!.

În momentul începerii meciului de fotbal Juventus-Steaua, 
mi-am pregătit, ca de obicei, cafeluţa, am aprins o ţigară, am deschis 
fereastra şi m-am instalat, comod, în fotoliu, cu spatele la geam şi, 
evident, cu fata la TV.

La o acţiune nereuşită a jucătorilor români, am sărit în sus, 
pronunţând şi un cuvânt, pe care, oricât v-aţi strădui, nu-l veţi găsi 
în dicţionare.

– Ai dreptate! Eşti stelist?, auzii o voce, în spatele meu.
– Da!, i-am răspuns cu mândrie, urmărind, mai departe, meciul.
La o altă fază, am sărit, iarăşi, în sus, iar chibiţul din spatele 

meu a bătut puternic, cu pumnul, în tocul geamului.
La o a treia fază, când a lovit cu pumnul, în afara zgomotului, 

s-au auzit şi nişte clinchete, mai puţin cristaline, mai mult de cioburi. 
Am întors capul.

Cetăţeanul care-mi ţinea companie, un bărbat de vreo cincizeci 
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de ani, prost îmbrăcat, nebărbierit şi bronzat natural, aplecat peste 
fereastră, culegea ceva de jos, din sufrageria mea!

– Ce faci?!, l-am întrebat.
– A căzut... o figurină...
– Ai dat cu pumnul în ea?!
– Nu, în perete. Nu m-am gândit că are să cadă năzdrăvănia 

asta!...
Două statuete aveam şi eu, mai acătării, în casă. Una, de 

valoare sentimentală inestimabilă, făcută din ghips, de un prieten, 
sculptor din Bucureşti, îl reprezenta pe Dobrin, în plină acţiune, 
cu mingea la picior; a doua, din abanos, o aveam de la fiul unui 
ambasador dintr-o ţară africană şi reprezenta un băştinaş bătrân şi 
bărbos; valora o grămadă de bani.

Chibiţul tocmai culegea, de pe jos, ceea ce mai rămăsese din 
Dobrin.

– Măi, omule, uite ce mi-ai făcut!, mă zburlii eu.
– Se mai întâmplă...
– Asta, pentru că ai tras tare cu vodca! Miroşi, de la o poştă!
– Pardon! Am făcut-o cu rom.
Se aplecă, să mai culeagă un ciob.
– Ce cauţi, la mine, în casă!?, l-am întrebat.
– Poftim?? Nu sunt în casa dumitale!
– Cum nu eşti, dacă eu văd că trupul ţi-e în casă!
– Dar picioarele sunt afară!, protestă „musafirul”.
– Nu mă interesează picioarele, ci restul!
– Şi restul e afară!, zise el, îndreptându-şi trupul slăbănog.
– Acum, e afară, dar, mai înainte, a fost înăuntru. Când adunai 

cioburile, nu erai in sufrageria mea?!
– Ba eram afară!
Văzând că nu ajung la nici un rezultat, am făcut apel umanitar 

la un trecător, să lămurească el situaţia. Au venit şi mulţi curioşi. 
După o oră de discuţii, n-am concluzionat nimic.
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Unii ziceau că da, a fost în casă, alţii, că nu; o altă categorie, 
că şi în casă, şi afară, numai un moş, care, cică, fusese jurist, susţinea 
că „amicul” n-a fost nici în casă, nici afară! Toţi, în schimb, l-au 
sfătuit să plătească statueta.

– Nu-i din magazin, le-am zis, cuprins fiind de un acces brusc 
de sinceritate. Era făcută de un prieten.

– Aţi auzit, oameni buni? Cât tărăboi, pentru nimic! Nici 
n-avea valoare!

Curioşii au plecat. S-a auzit ceasul. Semn că trebuia să merg 
la gară, după nevastă-mea.

M-am îmbrăcat, în grabă. Când am vrut să închid geamul, 
l-am găsit pe „amic”... tot la geam!

– Ce faci, omule?!
– Aştept ştirile, să văd dacă nu mai măresc, cumva, ajutoarele 

sociale!
– Acasă, nu te poţi uita la televizor?! Pleacă!
Şi a plecat.
Când ne-am întors de la gară, nevastă-mea, după ce inspectă 

apartamentul (obicei prost), mă întrebă:
– Unde-s statuetele?
– Dobrin s-a făcut praf...
– Dar bărbosul african?
– E la locul lui.
– Adică în Africa, că la noi, în casă, nu mai e!
Şi... nu era.
Uitându-mă, nostalgic, prin apartament şi încercând să explic 

misterioasa dispariţie, găsesc, pe tocul ferestrei, un bileţel edificator:
„Am luat, ca amintire, tuciuriul. Nu-i stelist, dar e drăguţ şi-

mi seamănă”.
Şi am devenit şi mai nostalgic...
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Papucii, la uşă!

Anul trecut, cu două zile înainte de Moş Neculai, am trecut pe 
la colegul meu, Fane. La un moment dat, în timp ce Fane pregătea 
o cafeluţă, fiul său, Răducu, un simpatic puşti, de şase anişori, s-a 
apropiat de mine şi m-a întrebat în şoaptă:

– Nene Costel, e adevărat că vine Moş Neculai şi aduce 
daruri?

– Da, i-am răspuns, tot în şoaptă. Vine, aduce daruri, dar 
numai la cei care-şi lasă papucii la uşă.

Am vrut să-i spun mai multe, dar, când a intrat colegul, cu 
cafeluţele, puştiul a dispărut.

În dimineaţa zilei de Moş Neculai, pe la ora 8, m-a chemat 
directorul.

– Costică, îmi zise, vezi ce naiba se întâmplă cu Fane, de 
întârzie! Acuşi, apar ăia, de la minister, iar situaţiile sunt la el!

L-am sunat pe Fane.
– Ce faci, omule, inventariezi cele aduse de Moş?, glumii eu.
– Lasă-te de glume!
– Vino, repede, la birou!
– Nu pot.
– De ce?
– I-ai spus ălui mic că Moş Nicolae aduce daruri numai 

acelora care-şi lasă papucii la uşă! El te-a luat în serios şi, astă-
noapte, după ce ne-am culcat, a scos toată încălţămintea, pe care 
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o aveam, inclusiv papucii de cameră, în faţa uşii apartamentului!
– Şi?
– Au dispărut! Dacă vrei să merg la birou, cumpără-mi o 

pereche de pantofi, mărimea 43. Măcar atât să te coste prostia de 
a glumi cu cei mici!
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Pictorul şi ciobanul 

– Bună dimineaţa!
– Bună dimineaţa, bade! Ce vânt te aduce pe la mine?
– Am văzut prin geam nişte pânză...
– Pânze, adică picturi. Află, bade, că încăperea aceasta e un 

loc sfânt.
– Nu mai spune! Doar n-o fi biserică?!...
– Nu, nu...Nu-i biserică, dar e loc sfânt, pentru că, aici, se 

face artă, se fac tablouri, ca să fiu mai pe înţelesul matale.
– Şi unde-s tablourile?
– Cum adică: unde-s tablourile?! Dar alea de pe pereţi ce-s?  

Alea de colo, atârnate, ce sunt, nu-s tablouri?!
– Matale şuguieşti! Şi cine le colorează aşa?
– Eu. Sunt pictor. Acesta-i atelierul meu de creaţie, magazinul 

meu. Eu le pictez, eu le vând. Nu vrei să cumperi unul pentru babă, 
să-i faci o bucurie? Sau n-ai bani?

– Am bani, că tocmai am vândut nişte brânză, la piaţă.
– A, eşti cioban! Să ştii că am un tablou numai bun pentru 

matale. Se intitulează „Suflet de munte”. Uite, ăsta e! Îţi place?
– Îmi place.. Dar ce-i colorat pe el?
– Tabloul prezintă o stână, o turmă de oi...
– Unde-s oile?
– Astea-s oile, le vezi? Petele astea roşcate reprezintă oile. 

Asta e stâna, ăsta-i muntele, asta verde, aşa, e iarba....
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– Nu era rău dacă pătai şi un câine, un cal...
– Sunt. Pata asta neagră e câinele. Alea dinspre munte, sunt 

caii...
– Apoi, dom’…
– Maestru, aşa mi se spune.
– Apoi, dom’ maistru, să ştii că nu prea seamănă oile cu oile, 

caii cu caii, câinele cu câinele, iarba cu iarba...
– Asta pentru că tabloul este făcut conform unui curent artistic 

nou. Ai înţeles? N-ai înţeles! Fii atent la mine: te uiţi la ce este pe 
tablou şi îţi imaginezi ce trebuie să fie.

– Măi, da’ multe sau mai schimbat în ultima vreme!
– Pe naiba! Nu s-a schimbat nimic. Bade, îţi mai explic o 

dată. Deci: te uiţi la ce este pe tablou, închizi apoi ochii, aşa... şi 
îţi imaginezi ce trebuie să fie. Acum, ai înţeles?

– Aha! Abia acum am înţeles cum vine cu curentul ăsta!
– ÎI cumperi? Pleaşcă! Ţi-l las cu cinci sute şi n-o să regreţi!
– Apoi, îl cumpăr, na... deşi pânza-i cam deasă pentru 

strecurătoare. Ţine banii şi s-auzim de bine!
– Stai, bade, că nu-i bine!
– De ce?
– Era vorba de cinci sute şi nu mi-ai dat decât 70 lei!
– Înseamnă ca n-ai închis ochii…
– Cum să închid ochii, dacă, între 70 lei şi cinci sute, e o aşa 

mare diferenţă?
– Ha-ha! Tocmai matale să uiţi de curent?!... Fii atent la 

moşul: te uiţi la câţi bani sunt în mână, închizi ochii… Închide 
ochii, aşa, şi îţi imaginezi câţi trebuie să fie! Vezi că ţi-ai amintit 
de curent? S-auzim de bine!
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Puşi pe fapte

Foarte mulţi oameni se întreabă când a apărut revelionul, 
cum a evoluat el, de-a lungul anilor, şi ce este, de fapt, revelionul.

Pentru a răspunde mai exact la aceste întrebări, Comitetul 
internaţional pentru organizarea cât mai frumoasă a sfârşitului de 
an şi începutului de alt an a chemat „sub arme” un mare număr de 
specialişti, din diferite domenii (printre care şi specialişti în umor), 
şi i-a rugat să facă cercetări cât mal exacte şi să vină cu răspunsuri 
cât mai apropiate de realitate.

Cercetările au durat, nu întâmplător, 13 ani, la sfârşit dându-
se publicităţii un raport.

După publicarea raportului, comentatorii de presă şi de 
radioteleviziune au ajuns la concluzia că cele mai serioase 
investigaţii au fost făcute de umorişti. Pentru subliniere, am ales, 
pentru dumneavoastră, câteva pasaje şi comentarii.

„Revelionul a apărut în comuna primitivă. Atunci, spre 
deosebire de zilele noastre, oamenii mergeau, cu mâncarea lor, 
de acasă, şi se ospătau, în zgomote infernale (nu de muzică rock, 
ci de Ho!, Tio!, La, la, la! Tra, la, la!, Buf! Trosc! Poc! ultimele 
produse, se pare, de bâtele lor mari şi noduroase)”.

„Cert este, se spune într-un alt pasaj, că, atunci când s-a 
încercat incendierea Capitoliului, Revelionul era cu adevărat 
revelion. Ca dovadă, stă fraza unui mare înţelept, care sună cam 
aşa: „Gâştele au salvat Capitoliul, iar curcanii Revelionul”.
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„În Roma, circula o legendă, în care se spune că un împărat 
ar fi invitat (nu ştiu dacă personal, prin scrisori sau prin telefon) 
un mare număr de prieteni, să facă Revelionul la el. La întrebarea 
nevesti-si: Ce-ai făcut, omule? Balamuc ne trebuie nouă?!, el ar 
fi răspuns: Ai dreptate, dragă, dar nu mai pot da înapoi. Zarurile 
au fost aruncate!”.

„Richard al III-lea a făcut, într-un an, revelionul la nişte 
prieteni (care prieteni, nu s-a putut descoperi), de unde a ieşit 
dimineaţa, bine „parfumat”. Simţind că nu-l mai duc picioarele, 
până acasă, a strigat servitorilor, care râdeau pe după ostreţe: Dau 
un regat, pentru un cal!

Deoarece cercetările n-au scos la iveală nici un servitor cu 
regat la CEC, se presupune că nu i-a dat nimeni nici un cal, aşa 
încât regele a fost nevoit să meargă pe jos declamând, cu voce 
tare, versurile bardului: Mai lungă-mi pare calea, / Acum, la-ntors 
acasă!”.

În alte pasaje, specialiştii în umor caută să demonstreze 
strânsa legătură dintre revelion şi marile descoperiri ştiinţifice.

„După 3-4 sticle de „Cotnari” original, Galilei a vrut să se 
ridice, la un dans. Dar n-a reuşit. Picioarele îi tremurau, pământul 
de învârtea. „Ce faci, domnule!, a strigat duduia, pe care o invitase 
el la dans. Mă mai dansezi sau nu?”. „Nu pot, doamnă! Se învârte 
pământul!”.

Ea l-a luat de braţ şi l-a scos la aer. „Aşa-i că nu se mai 
învârte?”, l-a întrebat ea, apoi. „Şi totuşi, se învârte!”, a şoptit el, 
complet epuizat”.

„După un revelion, Newton a luat-o spre casă, împreună 
cu nevastă-sa. La un moment dat, ori din cauza vântului, ori din 
altă cauză, s-a sprijinit, mai băţos, de un pom şi poc!, s-a trezit 
cu un măr în cap. „Evrika!”, a strigat el (descoperise, doar, legea 
gravitaţiei). „De Evrika îţi arde ţie, acum, beţivule!? Nevastă-ta 
nu-ţi mai ajunge?!”, s-a zbârlit, la el, soţia, scuturându-i, se zice, 
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şi câteva castane sau... nu se ştie sigur ce. Dar el n-a ţinut cont de 
nevastă şi, de aceea, a ajuns celebru!”.

În finalul raportului, toţi specialiştii, umorişti şi ne-umorişti, 
au dat, după părerea mea, cea mai frumoasă definiţie a revelionului:

„Revelionul este o adunătură de oameni mari, puşi pe fapte 
mici, sau o adunătură de oameni mici, puşi pe fapte mari”.

Depinde de cine-l organizează.
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Răzbunarea

Seara zilei de 31 decembrie 2004 şi ceva. Paraschiv, care-i 
necăsătorit şi-şi petrece revelioanele numai acasă, tocmai degusta 
vinul adus, când se auzi soneria. Deschise, bombănind. În prag, 
surpriză, stătea, zâmbitor, Radu, cel mai bun prieten din timpul 
studenţiei.

– Bine te-am găsit, Paraschive, şi la mulţi ani!
– Radule, tu eşti!? Bine ai venit! Cum m-ai găsit?
– Greu, noroc că oraşu-i mic.
– Pe unde mai trăieşti? Căsătorit?
– Aproape. În seara asta facem logodna. Petrecem, împreună, 

revelionul, la o cabană…
– Felicitări! Bei ceva ?
– Nu, mulţumesc. E ora şase, am, încă, mult de mers şi… 

am păţit un necaz.
– Ce necaz?
– Când am parcat Skodiţa aici, lângă blocul tău, am lovit, din 

greşeală, o Dacie. Acum, trebuie sä anunţ poliţia, să…
– Te-a văzut cineva?
– Nu, şi nici Skoda n-a păţit nimic, mai ales că-i împrumutată.
– Dacă-i aşa, pleacă liniştit la logodnă!
– Mulţumesc, prietene. Am zburat, pa!
După vreo oră, sună telefonul.
– Mulţi ani, Paraschive! Anul nou să-ţi aducă numai sănătate 
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şi bani cu carul!
Era Mardare, colegul de birou.
– Mulţumesc, dar de bani n-am nevoie.
– O să ai, ca să-ţi repari maşina!
– Ce maşină?
– A ta, e boţită bine, nu ştiai?!
Paraschiv trânti receptorul în furcă şi, în zece secunde, se 

afla în parcare.
Patru mii l-a costat reparaţia Daciei, că nu avea asigurare.   A 

luat, cu greu, legătura cu Radu. Nu i-a spus nimic de maşină, dar a 
insistat, însă, să vină, cu soţia, să facă revelionul următor, împreună.

Aseară, 30 decembrie a. c., au sosit la Suceava. Cu maşina. 
Pe la ora 21, Paraschiv s-a scuzat puţin, a coborât în parcare, s-a 
oprit în dreptul unei Skodiţe (singura din parcare) şi, în câteva 
secunde, a făcut-o praf. Apoi, a luat trei sticle de vin, din boxă, şi 
s-a întors în apartament. Se simţea uşurat...

– Şi cum vă merge Skodiţa?, întrebă el, gustând din vin.
– Care Skodiţă?
– A voastră!
– Bine, zise Radu, dar noi avem o Dacie Logan roşie!
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Revelion, cu familia Aşezatu

Cu o zi înaintea Revelionului, nevastă-mea a răcit atât de 
tare, încât, de comun acord, am hotărât să rămânem acasă, în faţa 
televizorului, cu cea mică şi cu părinţii.

În seara evenimentului, pe la ora 21, televizorul a făcut poc!, 
a scos niţel fum, după care a tras pe dreapta. La fel au procedat şi 
nevastă-mea, şi cea mică, cu precizarea că ele nu au scos fum, dar 
m-au bombănit cum se cuvine.

Pe la ora 23, am hotărât să mă culc şi eu. Mă aflam în baie, 
deja dezbrăcat, când s-a auzit soneria.

– Noi nu suntem acasă!, le-am strigat părinţilor, care se 
grăbeau să deschidă. Suntem la Revelionul tineretului!

Tata a deschis şi, astfel, ne-au intrat în apartament cei doi 
membri ai familiei Aşezatu, care, când vin, uită să mai plece. 
Părinţii mei, oameni binecrescuţi, i-au invitat în camera lor, dar 
au uitat uşa deschisă, astfel încât eu, care „nu eram acasă”, nu mai 
puteam ieşi din baie.

După multe minute de aşteptare, văzând că Aşezaţii nu au 
de gând să plece (se aşezaseră, serios, pe mâncare şi băutură), am 
decis să ies, prin geamul din baie, să cobor în luminator, iar de 
acolo, să pătrund în bucătărie, după care, ţuşti!, în pat, fără zgomot.

„Norocul meu e că stau la parter!”, mi-am zis.
Când să cobor în luminator, din cauza umezelii de pe perete, 

întâi mi-am pierdut papucii, apoi echilibrul şi pleosc!, în apa care 
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băltea, aici. Primele griji, după baia atât de rece (că, în privinţa 
zăpezii, vedeţi şi dumneavoastră cam cum stau treburile), au fost: 
să nu mă vadă cineva, să-mi caut papucii, să găsesc scara, pe 
care o folosesc femeile de serviciu, atunci când vor să împiedice 
transformarea luminatorului în buncăr (locatarii de sus folosesc 
toate mijloacele, în acest sens: coji, hârtii, chiştoace, resturi, lăzi, 
capace ş. a., pentru a ne oferi nouă, norocoşilor de la parter, cele 
mai năstruşnice mirosuri), să mă feresc, cât de cât, de ploaia care 
turna zdravăn.

Am controlat, metru cu metru, atât pereţii, cât şi fundul 
„iazului”, dar scara n-am găsit-o. Pentru a ajunge la bucătărie, a 
trebuit să pun, unele peste altele, obiectele găsite prin apă.

Ploaia îmi udase îmbrăcămintea, şi aşa sumară, apa-mi 
şiroia pe tot corpul. Din când în când, chiştoace de ţigări plonjau 
în jurul meu.

La ora 2 şi 35 minute, când, în sfârşit, am ajuns în bucătărie, 
după o căţărare spectaculoasă, familia Aşezatu era plecată. De 
puţin timp.
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Romeo şi Julieta

Într-o seară, m-a vizitat Demostene Ciubăr, preşedintele 
Asociaţiei pensionarilor din cartier.

– Domnu Costică, începu el, un pensionar de-al nostru a 
adus, din Austria, un aparat de filmat şi se pricepe la filmat; oameni 
pentru figuraţie avem, actori avem, vrem să facem un film artistic, 
iar dumneata, chiar dacă eşti tânăr, cu mulţi ani până la pensie, să 
asiguri regia. Să nu zici că nu poţi, ştiu că poţi, iar filmul se va 
intitula „Romeo şi Julieta”.

– Shakespeare?!...
– Shakespeare. De ce nu? În ceea ce priveşte actorii, eu zic 

că nu contează vârsta lor, ci jocul, transpunerea…
La prima întâlnire cu actorii şi ceilalţi colaboratori, am aflat, 

din surse cotilite, care, în limbaj românesc, se numesc bârfă, că 
Surugel, cel care îl va interpreta pe Romeo, este pensionat de patru 
ani, că a fost electrician, că are reumatism, patru măsele lipsă, că 
fumează ,,Doina” şi, de aia, dinţii îi sunt galbeni; că Magdalena, 
cea care o va interpreta pe Julieta, e prea voinică, urâţică, că a fost 
gestionară la un aprozar, iar actualmente are un butic acătării şi 
că buticul i-a adus rolul, altfel nici măturătorii de pe stradă n-ar fi 
„descoperit-o”!

După primii metri de peliculă traşi, cu exterioare, pieţe şi 
figuranţi, am vrut să filmez balul mascat. Cu măştile, n-am avut 
probleme, dar cu dansul, da. Unul vroia vals, altul „Nevestica”, 
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altul „Ciobănaşul”, altul „Trilişeşti”.
– Numai rock să nu fie, că eu mi-s femeie în vârstă!, a zis 

Julieta.
– Dacă te simţi bătrână, cedează locul alteia!, s-au auzit voci 

feminine.
Văzând că n-o scot la capăt, am vrut să filmez scena cu 

balconul. Am găsit o casă mai veche, cu balcon mai italian, dar...
– Vai de păcatele mele!, a exclamat Romeo (Surugel). Cum 

mă cocoţ eu acolo?! Înainte... Dar, acum, am reumatism! Să 
angajăm un cascador!

– Nu-i nevoie, le-am zis. Voi face eu pe cascadorul, dar 
filmările de sus tot cu Surugel le voi face, pe o schelă, ceva.

Îmbrăcat în hainele lui Romeo, m-am urcat, sprinten, în 
balcon. Operatorul filma. Acolo, Julieta (Magdalena), după ce 
mi-a zâmbit „feciorelnic”, m-a cuprins cu braţele ei puternice şi 
m-a pupat cu atâta pasiune, de mi-a îngheţat sângele-n vene. Cei 
de jos au râs, pe săturate.

– Şefule!, i-a strigat, apoi, lui Ciubăr. N-ar fi mai bine, 
dacă domnul Costeluş ar face pe Romeo, tot timpul? E mult mai 
potrivit!... Şi atât de tinerel!...

– Eu cred, îmi strigă Surugel de jos, că pe matale te-a 
cumpărat coana Magdalena, cu buticul ei, să vii şi, încet, încet, 
să-mi iei locul!

Dacă pupicul şi părerile Magdalenei m-au enervat de ori-
ori, apoi cele debitate de Surugel au pus capac la toate. Mi-am dat 
demisia din funcţia de regizor.

După şase luni, într-o seară m-a vizitat, din nou, Ciubăr.
– Domnu’ Costică, am abandonat Romeo şi Julieta, în 

schimb, vrem să facem „Robin Hood”. Pe dumneata te rugăm să 
scrii scenariul şi să faci regia.

– Cine-l joacă pe Robin Hood?
– Surugel.
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– Daaa?!... De acord!
Stimaţi cinefili, când veţi merge la filmul „Robin Hood”, 

varianta românească, veţi vedea, poate, şi altceva, dar, în primul 
rând, veţi urmări un fel de Tarzan, care se caţără în toţi brazii din 
pădurea Adâncată. Umoristul nu bate cu bâta!
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Se întrezăreşte ceva

Zilele trecute, pe adresa „Asociaţiei bărbaţilor cu părul 
creţ” (asociaţie pe care o conduc, în urma alegerilor democratice, 
din octombrie 1990), a venit o scrisoare foarte interesantă, de la 
cetăţeanul V. A. Trepăduş.

„Domnule Horbovanu, vă scriu dumneavoastră pentru că, 
dintre toţi cei care scrieţi pe la „Bucovina literară”, aveţi numele 
cel mai scurt şi mai uşor de ţinut minte.

După doi ani de căutări şi munca asiduă, în luna iulie, anul 
curent, am reuşit să pun la punct o invenţie, care va revoluţiona 
activitatea din Suceava şi pe care am botezat-o „Viitorul”.

În speranţa că veţi face publicitatea cuvenită creaţiei mele, 
vă spun despre ce este vorba.

Lifturile de stat, în ultima vreme, se strică tot mai des şi sunt 
reparate tot mai rar. „Viitorul” meu va fi un lift personal, pe care-l va 
putea cumpăra orice cetăţean al urbei şi nu numai. Se compune din: 
scripete metalic, care se prinde pe peretele exterior al blocului, în 
dreptul balconului proprietarului, o frânghie solidă, de preferat din 
sârmă, trecută pe după scripete, lungă cât să facă balansul parter-
etajul dorit, şi două coşuri, care se prind la cele două capete. Cum 
funcţionează? Simplu. Vă descriu modul de funcţionare al liftului, 
pe care-1 folosesc, deja, cu succes, din iulie curent.

Dimineaţa, când eu, inventatorul, bossul, şeful familiei, plec 
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la serviciu, ies în balcon, fredonez cântecul acela, din folclorul 
vechi, „Bălălău”, ca să mă audă fecioru-meu, care vine din oraş şi 
aşteaptă, pe undeva, tupilat pe sub vreun boschet. El urcă în coşul 
de jos, eu urc în coşul de sus şi, pentru că sunt mai greu, mai borţos, 
cobor la parter, iar fiu-meu ajunge în apartament, să se odihnească.

La ora 16, când mă întorc de la serviciu, vesel ca tot omul în 
tranziţie, urc în coşul de jos, fredonez „Bălălău”, iar nevastă-mea, 
care-i deja pregătită pentru a merge la cumpărături şi fecioru-meu, 
care pleacă în oraş, să se mai distreze, aud, se urcă în coşul de sus 
şi, pentru că ei sunt mai grei, coboară, iar eu urc, să servesc masa 
şi să mă odihnesc niţel, ca tot omul după muncă.

Vă spun, „Viitorul” meu este fantastic şi ar fi şi mai fantastic, 
dacă aş mai avea un băiat, şi acela tot şomer”.

Răspuns: „Domnule V. A. Trepăduş, aflaţi că o idee 
asemănătoare cu a dumneavoastră a avut şi celebrul Alphonse 
Allais, pe la sfârşitul secolului al XIX-lea. Dar, pentru că Franţa 
s-a pus repede pe picioare, ideea a căzut; în schimb, la noi, după 
cum merg treburile, ea va prinde viaţă, la scară naţională. Liftul 
dumneavoastră, după ultimele statistici, se pare că va funcţiona 
ireproşabil. „Viitorul” are viitor! 
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Soarta preşedinţilor

Traian şi Georgică au fost colegi de generală, colegi de 
profesională şi foarte buni prieteni. După armată însă, unul a rămas 
în Suceava, iar celălalt a plecat la Rădăuţi. Dar tot prieteni au rămas. 
Se vizitau, se ajutau, la nevoie, timpul liber şi-l petreceau împreună, 
fie la Suceava, fie la Rădăuţi.

La doi sau trei ani după armată, Traian, care locuia la Rădăuţi, 
s-a căsătorit, iar Georgică s-a înscris la liceu, liceu pe care la terminat, 
cinci ani mai târziu. După terminarea liceului, Georgică a căpătat o 
funcţie înaltă, a devenit inspector şi mergea, adesea, la Rădăuţi, la 
Traían. Mai mult ca inspector şi mai puţin ca prieten.

După o astfel de inspecţie, Georgică s-a întors, la Suceava, 
şi cu Ileana, nevasta prietenului său din Rădăuţi. Atunci s-a produs 
marea ruptură.

– Să-mi ia mie nevasta el, care se considera cel mai bun prieten 
al meu!... Să nu-l mai văd în ochi pe acest inspector ticălos!

Şi, într-adevăr, nu s-au mai întâlnit.

*
Au trecut treizeci şi cinci de ani, de atunci. Era, într-o seară 

frumoasă, de mai, când Traian a fost deranjat de un apel telefonic.
– Alo ?
– Da.
– Traian ?
– Da.
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– Măi Traiane, măi!... Ce bine-mi pare că-ţi aud glasul!... Au 
trecut atâţia ani, de când nu l-am mai auzit, încât, sincer să fiu, îl 
uitasem...

– Nu te supăra, cu cine vorbesc?
– Cu Georgică...
– Care Georgică?
– Prietenul tău din tinereţe.
– Prietenul meu din tinereţe...
– Da, inspectorul!...
– Inspectorul? Cel care a venit, odată, în control şi a plecat cu 

nevastă-mea, Ileana?
– Aşa e! Vezi că ţi-ai amintit?
– Asta nu se uită uşor! Şi, acum, ce vrei, să-mi dai soţia înapoi?
– Chiar dacă aş vrea, nu pot. Nu-mi stă în putinţă...
– Poftim?
– La un an de zile, după aceea, mi-a venit şi mie un control, 

şi m-a lăsat fără...
– Fără ce?
– Fără Ileana…
– Aha!
– Tu ce mai faci ?
– Ce să fac, m-am pensionat... Am mai mult timp liber. Sunt 

preşedintele asociaţiei de locatari numărul cinci, de aici...
– Da? Apoi, să ştii că şi eu sunt preşedinte! Sunt preşedintele 

asociaţiei numărul unsprezece, din Suceava…
– Mă bucur, colega!
– M-am pensionat, am timp pentru o plimbare, pentru o tablă, 

pentru o carte…
– Apropo, am citit, zilele trecute, o carte foarte interesantă…
– Ce anume?
– O carte cu atentate, cu moartea unor preşedinţi, Lincoln, 

Kennedy... Tragic sfârşit!
– Ce să-i faci, colega: aşa-i soarta noastră, a preşedinţilor!
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Serviciul „Îndrumare”

Acest serviciu, ca multe altele, de alte genuri, s-a înfiinţat 
după 1989. Cu se ce ocupă? Simplu. Dacă cineva se rătăceşte 
prin oraş, dă un telefon la 00.00.00.00, iar serviciul „Îndrumare” 
îl scoate la liman; mai mult decât atât, îl îndrumă la locul unde 
vrea să ajungă.

– Nu vă supăraţi, m-am rătăcit şi..., s-a adresat, zilele trecute, 
un cetăţean de la ţară, unui orăşean, care fuma, aşteptând parcă 
pe cineva. 

– Foarte simplu. Formează 00.00.00.00, iar serviciul te 
îndrumă unde vrei să ajungi.

– La Păiusu.
– Lasă Păiuşu! Vezi? Acolo e un telefon. Dai...
– N-am dat niciodată. La noi, fetele dau, fetele umblă cu 

bucşele, cu sârma... Eu vorbesc numai.
– Orăşeanul se oferi să formeze numărul serviciului 

„Îndrumare”.
– Spuneţi, vă rog!, se auzi la celălalt capăt al firului.
– Nu te supăra, m-am rătăcit şi vreau să ajung la Păiuşu.
– Unde-i strada asta?
– Nu-i stradă. E haltă. E satul meu. Şi merg cu personalul 

de şase.
– Unde te afli?
– Între blocuri, lângă un stâlp de curent.
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– Lasă stâlpul! Ce scrie pe firme?
– Care filme?
– Firme! Adică: „Tutungerie”, „Mercerie”, „Alimentară”...
– Ce bine le ştiţi! Chiar în faţa mea, e „Tutungeria”! Mai 

la dreapta, văd „Alimentara”, dar a treia, cum se cheamă... n-o 
zăresc! Mai încercaţi...

– Eu!? Ce să încerc?! Află pe ce stradă eşti!
– Imediat. Ei, domnul... se adresă orăşeanului, care fuma, la 

cinci metri distanţă. Ce stradă-i asta?
– „Revoluţionarilor”, răspunse acesta.
– „Revoluţionarilor”, domnişoară.
– Da? Un moment... Domnule, poţi să te linişteşti. Prinzi 

personalul de şase. Gara e la cinci minute de mers pe jos. Întreabă, 
numai, pe cineva, care-i drumul cel mai scurt.

– Mulţumesc frumos!, zise ţăranul, ridicându-şi basca.
– Ei, cum a fost?, se interesă orăşeanul, care, între timp, 

aprinsese o altă ţigară.
– Fain! Unde-i gara?
– După colţ... După taraba aia, la dreapta. Cum ţi s-a părut 

serviciul „Îndrumare”?
– Deştept, domnule! Dacă nu era, pierdeam trenul!…
– Da? Dacă-i aşa, să încerc şi eu, poate o găsesc pe nevastă-

mea, că, de dimineaţă, a plecat la coafor, dar naiba ştie unde-i ăla, 
că toate, pe care le ştiam, pe vremuri acuma-s buticuri şi cârciumi!
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Sfaturi noi, la viaţă nouă

Noi, românii (inclusiv naţionalităţile minoritare), chiar 
dacă se trâmbiţează atâta, nu trebuie să ne îndreptăm spre Europa 
Occidentală, că-n Europa Occidentală nu mai găsim nici pâine, nici 
haine vechi, nici maşini vechi, nici păduri zoologice, nici lebede, 
nici păstrăvi, ci spre alte lumi, care ne pot asigura existenţa, cât şi 
celelalte mijloace decente de viaţă, la un preţ mult mai mic.

După un an de analiză şi studiu personal, prezint, în premieră 
mondială, câteva idei, menite să îmbunătăţească viaţa românilor, 
şi pentru care mi s-ar cuveni, dacă nu Premiul „Nobel”, cel puţin 
„Ordinul Jordierei” (autorul trecuse „Ordinul Jartierei”, dar s-a 
cenzurat, cu ciorapi, cu tot).

1. Pe cei bolnavi, bătrâni, anemici, care nu găsesc 
medicamente (cu bon, fără reţetă gratuită), îi sfătuiesc să se îndrepte 
spre Africa Occidentală, unde creşte un copac, nu prea înalt, cu 
tulpină strâmbă şi coroană ramificată, însă cu o sevă care este 
un excelent şi verificat medicament împotriva a numeroase boli. 
Arborele se numeşte SAR COCEFALIUS, iar alcaloizii pe care-i 
conţine, în masa sa lemnoasă, distrug microbii, adunaţi în corp, 
de-a lungul anilor.

2. Pe şomeri, îi sfătuiesc să meargă în zonele tropicale ale 
Asiei şi ale Americii, unde îi aşteaptă, cu drag şi dor, un arbore de 
10-15 metri înălţime, cu fructul mare, sferic, care se consumă fiert 
sau copt, şi se cheamă ARTOCARPUS INCISA, adică arborele de 
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pâine. Recolta unui arbore de pâine este suficientă pentru a asigura 
hrana a 2-3 români, pe timp de un an, cu condiţia ca aceştia să nu 
fie prea mâncăcioşi.

3. Pe cei care locuiesc în cartierele sau oraşele mari, unde se 
întrerupe des apa, îi sfătuiesc să meargă în zonele de deşert, unde 
trăiesc copacii ADENIUM, care înmagazinează mari cantităţi de 
apă şi o păstrează, multă vreme, proaspătă.

4. Cei care nu au locuinţe şi fac greva foamei prin faţa 
Primăriei să meargă în zonele exotice africane, unde creşte 
boababul (ADANSONIA DIGITATA). Fără cereri, stres, lacrimi, 
înjurături, bacşişuri, repartiţie, aşteptare, puteţi deveni proprietarul 
unui „bloc” cât se poate de înalt, cu o circumferinţă de 25-30 de 
metri, în care să vă proiectaţi câte dormitoare, WC-uri, băi, cămări, 
holuri, bucătării şi sufragerii doriţi.

5. Proprietarilor de maşini, pe benzină, le recomand arborele 
EUPHORA, care creşte niţel mai rar, în regiuni mai izolate, dar 
merită căutat. Purificat, lichidul pe care-l degajă acest copac are 
însuşiri superioare benzinei noastre „Premium”.

Proprietarilor de maşini pe motorină le recomand să meargă 
în Brazilia, unde copacul Copaiba (COPAIFER LANGDORFFI) 
le asigură motorina necesară muncilor agricole sau drumurilor de 
afaceri Cernăuți şi retur. În numai patru ore, face plinul, fără nici 
un ban. Aşa pleaşcă, mai rar, nu?

Deocamdată atât. Alte sfaturi, în următoarea carte.
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Sunt un multilateral

Fac umor, poezie, critică literară, critică muzicală, dar ce 
nu fac eu!

Spre exemplificare, vă prezint ultima creaţie, o cronică, 
întocmită, zilele trecute, imediat după apariţia cântecului de muzică 
populară „Măi, Gheorghiţă, măi!”.

Deci: „Frunză verde de susai, / Măi Gheorghiţă, tu erai, /
Aseară, când fluierai…”.

Ce-i asta? Ascultătorul rămâne cu o dilemă: la finalul celor 
trei versuri, se pune semnul „?” sau „!”. Adică interpreta se 
întâlneşte cu Gheorghiţă, a doua zi, şi-l întreabă: „Frunză verde de 
susai, / Măi Gheorghiţă, tu erai, / Aseară, când fluierai?”. La care, 
el să răspundă: „Fii pe pace, măi fată! Ieri, chiar dacă aş fi venit, 
mai târziu, de la muncă, de fluierat îmi ardea mie?! A fluierat, cred, 
nea Mitică, poliţaiul, să nu dea vreun beat peste el”.

Dacă punea semnul exclamării, se schimba placa: Aha! 
„Frunză verde de susai, / Măi Gheorghiţă, tu erai, / Aseară, când 
fluierai!”. La care, el, săracul, tremurând, să răspundă: „Da, Mărie, 
eu eram, / Aseară, când fluieram, / De la muncă mă-ntorceam, / 
Tare bine mă simţeam!”.

Strofa a doua: „Eu eram, Mărie, zău, / Ş-aşteptam cu calul 
meu / Luna să răsară-n vale, / Iar tu ca să-mi ieşi în cale”.

Imediat după ascultarea acestei strofe, se naşte întrebarea: 
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Oare acest Gheorghiţă are vreun dram de cenuşă în scăfârlie? Eu 
cred că nu. Calul, care, astăzi, costă milioane, după ce se achită 
de sarcini, trebuie lăsat, noaptea, în grajd, să se odihnească, 
nicidecum nu trebuie luat, prin sat, unde-l duce p-ăsta pălăria, adică 
la întâlnirea cu Măria, să giugiulească mândra lui, la botul calului!

Mai departe: „Aş fi vrut să ies, bădiţă, / Să-ţi dau dulce guriţă, 
/ Dar nu m-a lăsat mămuca / Şi nici soră-mea Lenuca”.

Hm! Ce chestie! În oraşe, la fiecare pas, văd tineri strângându-
se, pupându-se, ziua-n amiaza mare, fără... prejudecăţi, iar Măria, 
noaptea, fără martori, deşi arde de dorinţă, nu poate ieşi la portiţă, 
să-i de-a lui Ghiţă guriţă!

De ce nu poate ieşi? Pentru că au pus hamul pe ea maică-sa 
şi sora Lenuca, aceasta din urmă fiind, sigur, o soră mai mare, care 
ştie ea ce ştie; la vremea ei, poate că şi Lenuca a ieşit la portiţă, ca 
să capete guriţă, după care, sigur, ea a înmulţit familia!

Urmează strofa finală: „Noi, bădiţă, ne iubim, / Amândoi ne 
potrivim, / Toamna asta, facem nuntă / Cu lăutari şi lume multă”.

Asta-i culmea! Nici măcar să se întâlnească nu reuşesc şi 
cică se potrivesc! Oare el nu realizează că o fată, cu gură dulce, 
mult necaz aduce? Dar ea, poate avea încredere în Gheorghiţă, 
care fluieră, noaptea, pe la portiţă şi strică liniştea publică? Nu-şi 
dă seama că acest bădiţă, bătând noaptea tot berbuncă, ziua nu mai 
e bun de muncă, şi n-o s-ajungă niciodat’ fruntaş în sat? Unde-i 
spiritul ei critic, revoluţionar???

De aceea, propun schimbarea ultimei strofe, cu alta, cât se 
poate de mobilizatoare: „Frunză verde matostat, / Te iau, Ghiţă, 
de bărbat / Numai dac-o să obţii, / La porumb, cincizeci de mii!”. 
Pardon! Asta era valabilă pe vremea lui Ceauşescu; acum, când 
suntem în economia de piaţă, ultima strofă e: „Frunză verde 
matostat, / Te iau, Ghiţă, de bărbat, / Ca să faci butic în sat / Cu 
gume de mestecat!”.
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Un guvern deştept

Guvernul, opoziţia şi sindicatul familiei Horbovanu s-au 
întrunit, duminică, 4 decembrie a. c., pentru a discuta cea mai 
arzătoare problemă de la sfârşitul anului: „Ce daruri va aduce Moş 
Crăciun”.

Sindicatul (fiică-mea) a luat primul cuvântul:
– Eu vreau combina aia muzicală, Sharp, din capătul 

bulevardului. Costă numai 495 de lei.
Atunci, pentru prima dată, am văzut opoziţia (nevastă-mea), 

zburlindu-se la sindicat:
– Nu eşti în toate minţile! Mie-mi trebuie haină groasă, de 

iarnă, iar ţie-ţi arde de muzică!
– Nu-mi ia tata (guvernul) combină muzicală, nu mai iau 

note bune şi fac şi grevă, să ştiţi!
– Eu, a zis opoziţia, vreau o haină de blană. Am văzut, deja, 

una, în centru, şi costă numai 500 de lei. Dar ţie, ce-ţi trebuie?, 
mă întreabă.

Eu (guvernul) am oftat adânc şi, după câteva secunde, am 
cugetat:

– Mie-mi trebuie un zero.
– Vorbeşte serios, omule!
– Sunt cât se poate de serios. La banii pe care-i luăm, pe 

16 decembrie, adică 1.000 de lei, dacă aş adăuga un zero, ar face 
zece mii, sumă îndeajuns de mare, pentru a-i cumpăra sindicatului 
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combina muzicală, opoziţiei, haină de blană, iar guvernului, două 
pachete de ţigări mai acătării...

– „Carpaţi” nu-ţi mai priesc!?
– Ba-mi priesc... Dar nu se mai găsesc!
Pe 17 decembrie, la o zi după ce am luat salariul, a avut loc 

altă întrunire a celor trei mari puteri din familia Horbovanu.
– Care-i treaba?, se interesă opoziţia.
– Cotoioasă! Din banii, luaţi ieri, după ce am plătit toate 

cheltuielile, au mai rămas 300 de lei. Eu, conform convenţiei, îmi 
opresc 50 lei, voi împărţiţi frăţeşte restul, de 250 lei!

Aviz celor interesaţi: dacă doriţi să băgaţi zâzanie între 
opoziţie şi sindicat, pardon, între două femei, daţi-le bani puţini, 
pentru câte au ele de cumpărat, şi spuneţi-le să-i împartă... frăţeşte!

Cele două puteri din familia mea nu numai că n-au reuşit să-i 
împartă, dar, sunt sigur, la anul, pe vremea asta, se vor certa încă!

Ce face guvernul, în timpul ăsta, pardon, ce fac eu în timpul 
acesta?

Mi-am cumpărat vin, trag câte un păhărel şi mă amuz. Merită. 
Petrec sărbătorile liniştit.
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Unde dai şi unde crapă!

Reîntâlnirea de ieri, după 14 ani, cu Gicu Luhan, poreclit 
Marele Mincinos, în faţa vitrinei unui magazin din Suceava, m-a 
bucurat mult.

– Spune, repede, o minciună!, i-am zis, aşa cum îi ziceam şi 
pe vremuri, când ne adunam, la o cafea, împreună cu alţi prieteni.

Era renumit pentru minciunile, pe care le debita.
– N-ai uitat!, a zâmbit el.
– Cum să uit! Hai, spune o minciună, aşa, pentru a ne reaminti 

de tinereţea noastră!
– Aş vrea eu, să mai spun, dar, acum, sunt căsătorit, am doi 

copii…
– Felicitări!
– Om serios, vorba aia...
– Totuşi...
– Dacă insişti, îţi voi spune, că timp am berechet. Până vine 

gestionara… 
– Ce vrei să cumperi?
– Peşte.
– Peşte? Şi de ce trebuie să aştepţi, aici, aproape două ore, 

când, la alte magazine, găseşti cât vrei?
– Da, dar nu ca acesta!
– Ăsta cum e, mă rog?
– Fantastic: mare, de culoare violet, cu pete bleu!...
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– Îţi baţi joc de mine!
– Îmi pare rău! Cică-i pescuit pe undeva, pe lângă insulele 

Hawaii.
– Vorbeşti serios ?
– Dacă te-aş minţi, n-aş sta, aici, până la deschidere. Tu nu 

vrei?
– Ba, din curiozitate, zău că aş lua vreo două-trei kilograme...
Primul care a întărit rândul nostru la peşte a fost Zaharia, 

un fost coleg de serviciu, actualmente pensionar. Apoi, treptat, 
numărul amatorilor pentru peşte mare, violet şi cu pete bleu, a 
crescut considerabil. Numărasem, la un moment dat, vreo patruzeci 
de bătrâni, tineri, chiar femei, cu copii in braţe.

Când mai erau doar 15 minute, până la deschidere, Gicu 
Luhan s-a uitat la ceas:

– Îmi ţineţi rândul, două secunde?, ne-a întrebat el. Mă duc, 
să cumpăr o pereche de papuci, pentru ăl mai mic.

– Numai să găseşti!, a râs Zaharia. Bişniţarii au dus cam 
totul din ţară.

Gestionara a venit, cu cinci minute mai devreme. Când a 
văzut atâta lume, la uşa ei, a făcut ochii mari de tot.

– Ce vreţi, oameni buni?!
– Peşte, din ăla mare, violet şi cu pete bleu!, au strigat 

oamenii.
– Cine v-a spus că am primit aşa-ceva?
– Ăia, din faţă!
Toate privirile erau aţintite spre mine şi spre Zaharia. Mai 

ales, spre Zaharia.
– Dumneata ţi-ai bătut joc de atâta lume?, îl apostrofă 

gestionara pe fostul meu coleg de serviciu.
– Bătrân sclerozat! Pensionar împuţit! Golanule!, începu 

corul păcăliţilor.
Cineva îl apucă chiar de reverul hainei, iar Zaharia, speriat, 
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o luă din loc. Eu, în urma lui. În faţa Casei de Cultură, s-a oprit. 
Răsufla din greu, iar cravata îi atârna anapoda.

– Când îl prind pe Luhan, acela, să ştii că-1 bat!, zise.
– Nu cred! Eu sunt de vină. Când ne-am întâlnit, în fota 

magazinului, l-am rugat să spună o minciună şi… a spus!
Doua palme grele se abătură asupra obrajilor mei.
– Ticălosule!, mai zise Zaharia, înainte de a traversa strada.
Nu descriam această întâmplare, dacă, astăzi, nu citeam, 

într-o publicaţie locală, următoarele fraze, dintr-un articol mai 
lung: „Ieri, pe la ora 10, a fost văzut, în faţa Casei de Cultură, 
individul acela tânăr, înalţ şi cu părul creţ, care a coordonat atacul 
legionar, împotriva televiziunii române, din seara de 18 iunie a.c. 
Individul, care a participat şi la alte acţiuni condamnabile, a fost 
recunoscut de un cetăţean onorabil, a cărui fată se zice că a fost 
sedusă şi apoi abandonată de acelaşi individ. Cetăţeanul onorabil 
i-a tras individului două palme, după care a fugit, deoarece zărise, 
sub geaca acestuia, un pistol, cum nu au nici forţele militare, nici 
cele de ordine, din ţara noastră”...

Şi tot astăzi, după citirea articolului, un coleg mi-a zis:
– Costică, eu, din întâmplare, am văzut scena cu cetăţeanul 

onorabil şi cu banditul, din faţa Casei de Cultură. Ştii ce mutră are 
ticălosul ăla: Deplorabilă. Se droghează, cred. Şi-am mai auzit, de 
la cei din jur, că mànincà, bea şi se plimbă, numai pè dolari!
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Să nu mai laşi uşa deschisă!

Chiar dacă a plecat, numai pentru o zi, la ţară, şi asta, la 
rugămintea mea, eu având nevoie de bani, pe care intenţionam 
să-i împrumut de la mama-soacră, nevastă-mea mi-a lăsat o listă 
întreagă cu probleme, pe care trebuia să le rezolv, în lipsa ei, 
dintre care, cea mai mare era scuturatul covoarelor din dormitoare, 
sufragerie, holuri şi bucătărie.

Ascultător fiind, sâmbătă, dimineaţa, după o oră de chin, 
reuşii să le strâng, în mijlocul sufrageriei, şi, când am văzut câte 
sunt, m-au luat durerile de cap. Şi auzii soneria. Am deschis. La 
uşă, două ţigăncuşe, una de vreo 18-20 de ani, cealaltă, de vreo 
16-17 ani, veniseră cu cerutul.

– Ajută-ne cu un leu!, au zis în cor.
M-am uitat la cea mare – drăguţă, bine făcută, m-am uitat la 

cea mică – oacheşă, statură atletică!...
Atunci, undeva, s-a aprins un beculeţ.
– Vă dau şi mai mulţi!, le-am zis. Intraţi!
– Să intru numai eu?, zâmbi, provocator, cea mare.
– Nu, amândouă.
Au intrat.
– Vedeţi covoarele astea?, le-am întrebat. Dacă le scăpaţi de 

praf, vă plătesc împărăteşte.
– Eu mă prind!, zise cea mică.
– Dacă te prinzi, mergi şi scutură-le! Eu rămân în casă, să 
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şterg praful!, hotărî cea mare.
– Nu-i nevoie de şters praful, i-am zis. Mergeţi amândouă, 

le scuturaţi, vă plătesc şi plecaţi; într-o oră, e gata.
Cu chin, cu vai, a acceptat şi cea mare.
– Ştiţi unde e locul pentru?..., le-am întrebat.
– Da. L-am văzut...
Cea mică înşfacă trei covoare, luă şi cealaltă trei, dar, când 

să iasă din sufragerie, răsturnă veioza şi-i strică becul.
– Ce-am făcut!, se tângui ea.
– Nu-i nimic. Sunt, de cumpărat, cu sutele!, o liniştii eu.
Radiam de bucurie. Hotărâi că merit o cafeluţă. Am şi făcut-o, 

imediat. Sună telefonul. Era Adi, un prieten.
– Ce faci, omule?, mă întrebă.
– Bine. Mulţumesc. Pentru prima dată, după atâţia ani, am 

scăpat de bătut covoarele…
– Nu mai spune! Cum?
– Simplu. Cap să ai!...
– Nu te lăuda, spune cum ai procedat!
Într-o singură frază, i-am explicat.
– Da... într-adevăr, ai avut cap!, mă lăudă Adi. Cam când 

s-a întâmplat asta?
– În urmă cu vreo zece minute.
– A-ha! Înseamnă că n-au ajuns, încă, la bazar!
Am trântit telefonul şi în câteva clipe, am fost la „locul de 

muncă” al fetelor. Deşi ele fumau, se certau şi nu făceau nimic 
(covoarelor), eram fericit.

– Fetelor, puteţi pleca!, le-am zis.
– Cu plata, cum rămâne?, mă întreabă cea mare.
– Le scutur eu.
– Nu pentru scuturat, ci pentru transport.
– Plătesc.
Dar banii erau în casă. Cum să merg în casă? Dacă dispar 
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domnişoarele şi se leagă vreun covor de ele?!
– Treceţi, peste o oră, şi vi-i dau...
– Ha-ha!, sări cea mare. Zicea că ne plăteşte împărăteşte şi, 

când colo… Află că nu plecăm, până nu ne dai! Ai auzit? Facem 
tărăboi!

– Dacă faci tărăboi, te oblig să plăteşti becul de la veioză!
M-am uitat în jur – nici un vecin, nici un cunoscut. Doi inşi 

reparau o maşină. L-am rugat pe unul dintre ei să mă ajute, să duc 
covoarele în casă. A acceptat. Ţigăncuşele au plecat, bombănind.

Când am intrat în apartament, i-am găsit pe Radu şi pe Stela 
Pascalopol, doi prieteni de familie, plimbându-se prin camere, ca 
pe bulevad.

– Ce om harnic!, zise Stela. Le-ai făcut praf?
Ce era să spun?
– Da. Le-am scuturat, niţel.
– Să nu mai laşi, domnule, uşa deschisă!, mă certă Radu. 

Putea să-ţi facă cineva o curăţenie!...
S-au oferit şi m-au ajutat să le aştern la locul lor.
După plecarea soţilor Pascalopol, am băgat aspiratorul în 

funcţiune şi sigur am făcut treabă bună, altfel nu m-ar fi lăudat 
nevastă-mea.

După câteva zile, într-o seara, când m-am întors de pe teren, 
nevastă-mea, după ce-şi drese glasul, de câteva ori, mă întrebă:

– Ce activităţi cultural-artistice şi sportive faci tu, în lipsa 
mea, de plesnesc şi becurile de la veioză?!

– Nici un fel de activitate!
– Sigur?
– Sigur.
– Află, stimabile, că te-a căutat o fetişcană, cam dubioasă, 

după înfăţişare, care a lăsat un bec şi mi-a zis să-ţi transmit că tot 
nu scapi tu fără să plăteşti!
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Abaterea de la un principiu

Trăiesc după un principiu bun (sau rău, dar n-am ce-i face, 
ăsta e): nu beau băuturi alcoolice, în afara spaţiului vastelor mele 
apartamente. Intru în restaurante (cârciumi), dar numai pentru 
cafea, ţigări şi apă minerală.

Miercurea trecută, pe la patru, m-am întâlnit, în drum spre 
casă, cu Petrică, o veche cunoştinţă.

– Costică, dragă, mi-a zis el, astăzi e ziua neveste-mi şi aş 
vrea să mă ajuţi, să-i scriu o felicitare, cu un text mai... intelectual.

– Şi unde-i felicitarea?
– Acasă.
Am acceptat, să merg cu el, şi am conceput, în liniştea oferită 

de schimbul doi al soţiei în cauză, un text, pe care prietenul meu l-a 
etichetat drept capodoperă literară. Drept premiu, a scos o veche 
şi prăfuită sticlă de „Metaxa”.

– Din principiu, i-am zis, nu beau!
– Ţi-ai încercat, vreodată, rezistenţa principiului cu 

„Metaxa”?, m-a întrebat.
– Nu.
– Nici eu. Merită să încercăm!
Am încercat... Într-o oră, îl detronam, deja, pe Victor Ponta, 

din postul de prim-ministru, iar pe la şapte, Băsescu era eliminat din 
viaţa politică; pe la opt, ONU şi NA TO erau în pragul dizolvării; 
o oră mai târziu găsisem o soluţie pitagoreică la problema 
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Triunghiului Bermudelor şi eram în stare să descifrez enigmele 
piramidelor, iar pe la miezul nopţii, lansam un apel, bine simţit, 
tuturor şefilor de state.

– Să-ţi arăt ce i-am cumpărat neveste-mi!, a zis, la un moment 
dat, Petrică şi a adus, din dormitor, un pulover frumos, asortat la 
un ruj de bună calitate.

– Nu înţeleg ce plăcere văd cucoanele în vopseaua asta!, îşi 
arătă Petrică nedumerirea, înroşindu-şi buzele cu ruj.

– Vezi? Îţi place?
– Nu-mi place!, am zis.
– Ş-apoi, dacă mai bei ceva sau fumezi, rămân amprente 

roşii, urâte, pe filtru sau pe pahar. Să-ţi dau, în dar, o ştampilă?
– O ce!?...
– O ştampilă!
Lipi buzele pe o coală albă de hârtie şi-mi arătă, mândru, 

formele roşii, imprimate pe alb.
– Lasă-l naibii de ruj, şi gata, pleacă acasă, că ne-am înveselit 

serios, iar mâine, adică astăzi, conduc maşina!
Petrică s-a ridicat şi s-a apropiat de uşă.
– Unde să mă duc?!, mă întreabă el.
– Acasă.
– Nu-i asta casa mea?!
– Nu, asta-i casa mea!
– Ăla nu-i dulapul meu? Alea nu-s fotoliile mele?
– Parcă numai tu ai dulap şi fotolii!... Şi pe urmă, dacă am 

băut, înseamnă că sunt la mine acasă. Gata! Noapte bună!
În faţa argumentului suprem, Petrică s-a lăsat scos pe uşă, 

afară. Am stins lumina şi m-am culcat pe un fotoliu.
Nu ştiu cât să fi dormit, doar că, la un moment dat, am simţit 

nevoia să fiu şi mai singur; mai pe româneşte spus, să elimin 
surplusul de interior. Am luat-o într-acolo, lăsând, în urma mea, un 
şir nesfârşit de dezastre: pahare căzute, sticle făcându-se cioburi...
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Am apăsat întrerupătorul şi m-am luminat: Doamne, ce 
făcusem! Încetişor, mi-am luat pantofii şi mi-am stabilit direcţia: 
casa mea.

Cum s-au descurcat ceilalţi eroi ai povestirii mele?
Datorită „bunei” funcţionări a mijloacelor de transport, 

Corina, nevasta prietenului meu, a ajuns, acasă, după miezul nopţii, 
iar în locul unei primiri romantice, a fost întâmpinată de un miros 
greu de băutură şi de ţigări, care i-a paralizat orice bună dispoziţie. 
Supărată, cu lacrimi în ochi, s-a închis în dormitor.

Petrică, alungat din casă, a coborât, cu greu, scările, apoi, 
din obişnuinţă, a luat-o spre birou. În dreptul magazinului de 
încălţăminte, s-a oprit:

„Cum naiba, gândi el, când vin de la slujbă, întotdeauna, 
magazinul ăsta e în stânga iar acum e în dreapta!? Eu trebuie să 
merg acasă, nu la serviciu!

A făcut stânga-mprejur, a urcat cele nouă etaje, dar, de intrat 
în casă, n-a intrat: cheile erau în geantă, iar geanta... A sunat la un 
vecin, a băut două cafele, a mai stat de vorbă şi s-a hotărât să bată 
la uşă, până îi voi deschide. Dar nu a fost nevoie: uşa era deschisă. 
S-a culcat îmbrăcat pe fotoliu...

A doua zi, spre seară, când m-am întors de la serviciu, a intrat 
în scenă şi nevasta mea.

– Unde zici că ai fost, aseară?, m-a întrebat.
– La Petrică.
– Până acum, e bine. Şi ce-aţi făcut?
– Am scris o felicitare, am băut „Metaxa”, am fumat 

„Dunhill”…
– Numai voi doi?
– Numai.
– Află, stimabile, că mi-a telefonat Corina. Aseară, aţi adus 

femei la ea, în casă, aţi băut, aţi fumat, aţi spart sticle, oglindă, 
pahare; v-aţi destrăbălat!...
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– De acord cu unele... dar de unde femei, la ea, în casă?
– După urmele de ruj, lăsate pe pahare, pe chiştoace, pe o 

hârtie!... Recunoşti că te-ai distrat cu o femeie străină?
– Nu recunosc, nici în faţa marii adunări naţionale!
Acuma, nu ştiu ce a supărat-o mai tare: faptul că nu am 

recunoscut... sau că am amintit de marea adunare... Cert este, însă, 
că de o săptămână, nu vorbeşte cu mine, nu-mi dă nici o importanţă, 
iar eu am ajuns să mă întreţin cu grisine, scobitori şi alune turceşti; 
că bani, pentru ceva mai ca lumea, nu am!
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Din cauza unei legi

Comisia ştiinţifică pentru şlefuirea primară a coarnelor de 
iac, de pe lângă ONU, mi-a trimis, pe la sfârşitul anului 1993, o 
adresă, în care, printre altele, mă ruga următoarele:

„Domnule Horbovanu, având în vedere frumoasele 
dumneavoastră colaborări ştiinţifice cu Academia din Londra, cu 
Clubul de la Roma, cât şi fructuoasa colaborare cu Alvin Toffler, 
fără de care colaborări „Al treilea val” şi „Puterea în mişcare” poate 
ca n-ar fi văzut lumina tiparului, vă rugăm să faceţi investigaţiile 
necesare şi să ne comunicaţi cauza reală a dispariţiei oamenilor, 
din localităţile Sodoma şi Gomora.

După zece ani de cercetări arheologice, analize, paraanalize 
ş. a., am reuşit să descopăr adevărul, pe care l-am trimis la ONU, 
şi se pare că-i foarte bun, din moment ce am fost propus pentru 
„Ordinul Jartierei” (Numai să fie o jartieră... tânără!).

Oamenii din cele două oraşe au dispărut, iar casele s-au 
dărâmat, nu din cauză că s-a supărat bunul Dumnezeu, nici din 
cauza vreunei bombe atomice, cum afirmă unii. Ei (oamenii) s-au 
înrăit, s-au certat, au ajuns la judecată, s-au bătut, s-au ucis unii pe 
alţii şi au dispărut, încet; încet, din cauza unei legi, numită legea 
18/1991, a fondului funciar.



Constantin Horbovanu

188

*
În vara anului 1991, un reporter îl întreabă pe un bătrân:
– Matale, ai auzit că s-a dat o lege şi se revine la situaţia de 

dinainte de 1962?
– Am auzit.
– Te bucuri, nu? Înseamnă că are să-ţi fie mai bine…
– Nu mă bucur... N-are să-mi fie mai bine...
– Şi ce propui?
– O lege, prin care să revin la situaţia de dinainte de căsătorie!
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O, Charlie Chaplin!...

„Râsul lungeşte viata”, a zis un mare filosof şi aşa este. 
Noi, românii, nu prea dăm importanţă acestui fenomen, în schimb 
străinii, mai ales occidentalii, da.

Nu de mult, m-am întors din Hawaii, unde am conferenţiat, 
în calitatea mea de lider al umoriştilor, varianta WHC, timp de 
două luni, într-o clinică specială de menţinere a tinereţii prin râs, 
umor. Pacienţii, milionari sau miliardari, toţi cu facultăţi şi para-
facultăţi, doxaţi în toate domeniile, plătesc sume imense de bani, 
ca să... râdă!

Tot, în acest timp, alături de mine, au mai prezentat materiale 
sau au vorbit liber, mari personalităţi contemporane, printre care 
Bill Clinton, Vladimir Putin, Dalai Lama, Papa de la Roma, Victor 
Ponta, Laszlo Tokes ş.a.

Ceea ce m-a mirat pe mine, în aceste două luni, e faptul 
că acei oameni (pacienţii) au ajuns să râdă nu numai la glumele 
umoriştilor, ci şi la cele zise de oameni serioşi. De exemplu, când 
Bill Clinton a spus că SUA se bagă, cu armata, în toate zonele 
conflictuale din lume, fără nici un folos, ci doar ca să aplaneze 
situaţia, cei din sală au râs cât se poate de zgomotos; când Vladimir 
Putin a susţinut că Rusia priveşte înainte, că n-o mai interesează 
testamentul lui Petru cel Mare şi nu mai doreşte să existe zone de 
influenţă, asistenţa a râs, să leşine, nu altceva; când Dalai Lama 
a afirmat că puritatea oamenilor e cea mai mare bogăţie, cei din 
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sală s-au prăpădit de râs; când Papa de la Roma a declarat, sus 
şi tare, că el este „fruncea” credincioşilor; că-l interesează viaţa 
spirituală a oamenilor, nu cea materială, că fiecare om e liber să 
creadă ce vrea, în orice religie doreşte, iar în politica ţărilor nu se 
bagă, „pacienţii” au râs bătându-se, pur şi simplu, cu mâinile pe 
burtă, de parc-ar fi fost cu toţii atei, musulmani, protestanţi, budişti, 
ortodocşi!; iar când Victor Ponta a zis că România se află pe drumul 
cel bun, iar vânzarea ţării va duce la prosperitatea românilor, cei 
din sală au râs cu lacrimi; În sfârşit, când Laszlo Tokes a afirmat 
că, fără pile la Comunitatea Europeană, ci numai cu acceptul 
entuziast al românilor, regiunile locuite, în majoritate, de etnici 
maghiari vor deveni autonome, cei din sală au râs, tăvălindu-se 
pe jos, ca apucaţii.

Vreţi să ştiţi, sunt sigur, dacă au râs şi la glumele mele. Da, 
au râs, deşi mi-am încheiat „recitalul” cu următoarea întâmplare:

Înainte de apleca în Hawaii, în timp ce căutam, prin 
magazine, nişte haine mai acătării, m-am întâlnit cu un prieten, 
inginer, care umbla, pe la rude şi cunoştinţe, să împrumute nişte 
bani, ca să-şi plătească cheltuielile comune, telefonul, aparatul de 
radio şi celelalte.

– Şi unde zici că trebuie să mergi?, m-a întrebat el.
– În Hawaii, să spun nişte glume unor miliardari, să-i fac 

să râdă...
– Da!?, s-a mirat el. Apoi, bine le faci, că nici eu nu-i pot 

suferi!
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Înţelepciunea umorului

Pe data de 4 ianuarie 1995, călătoream, cu avionul, între Paris 
şi Bonn. Bucuros că am nimerit lângă geam, contemplam peisajul, 
fără să-mi pese de ceilalţi călători..

– Nu doriţi să conversăm?, mă întrebă, în germană, la un 
moment dat, vecina, o blondă subţirică, drăguţă, cu părul tuns scurt.

– N-am obiceiul să..., i-am răspuns, în franceză.
– Francez?, mă întreabă ea, în franceză.
– Nu. Român.
– Da? Mă bucur! România... Braşov... Nadia... Zamfir... 

Hagi... Pintilie... Năstase...
– Până la Bonn, poate terminaţi!...
– Nu vă plac?
– Ba-mi plăceţi...
– Atunci, de ce vă uitaţi, mai mult, pe geam?
– Admir natura.
– Moartă...
– Când admir natura vie, se supără nevastă-mea.
– Ha-ha! Interesant! Nu cred că există vreun bărbat, în 

avionul acesta, care să nu dorească măcar să stea de vorbă cu mine, 
iar dumneavoastră!… Să vă dau o fotografie cu dedicaţie specială?

– Nu. Mulţumesc. Asta mi-ar mai trebui!
După un sfert de oră de conversaţie, derulată în sensul de 

mai sus, blonda a oftat adânc şi s-a lăsat păgubaşă.
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La Bonn, înainte de-a coborî din avion, îmi întinse mâna şi 
zise:

– Eşti un bărbat deosebit. Mi-a făcut plăcere, să te întâlnesc. 
Dacă vrei să ne cunoaştem mai bine, treci pe la hotelul, în care voi 
fi găzduită. Să-ţi dau adresa?

– Nu cred că voi avea timp să trec. Am nişte afaceri de 
rezolvat, apoi o iau spre România… Îmi pare rău.

– Şi mie.
Ne-am despărţit. În momentul când a coborât scara, blonda 

a fost înconjurată de foarte mulţi oameni, cei mai mulţi cu aparate 
de filmat sau de fotografiat. M-am uitat, mirat, în urma ei, până a 
urcat în Mercedesul negru, ultimul tip, care o aştepta.

– Cine e blonda?, am întrebat o stewardesă, care, la fel ca 
mine, i-a urmărit toate mişcările.

– Cum, n-o cunoşti?!
– Nu.
– E Patricia Kaas!
Era să leşin. Cu ani în urmă, un umorist celebru a trăit o 

întâmplare asemănătoare, pe care am citit-o, dar nu am învăţat 
nimic din ea! 
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Întâmplări, pe patru roţi

Pe Ticu l-am cunoscut întâmplător, în 1980. Într-o zi, ieşind 
din librăria din „Enescu”, m-am lovit de el.

– De ce nu te uiţi, domnule, pe unde mergi!?, mi-a zis.
– Dar dumneata de ce nu mergi, domnule, pe unde te uiţi?!, 

i-am răspuns, după ce am observat că e saşiu.
Gluma mea nu l-a supărat, din contra, câteva minute mai 

târziu, la o bere, mi-a povestit, râzând, cum, la examenul de 
conducere, prin oraş, miliţianul i-a zis, după ce a început traseul:

– Tovarăşe, te rog frumos să te uiţi pe unde mergi şi nu te 
mai uita la mine!

La o lună, după ce ne-am cunoscut, m-a rugat să-i fiu martor, 
la cumpărarea unei maşini. Veche. Acasă, la el, s-au dat banii, 
s-a băut adălmaşul. În timp ce fumam o ţigară, în bucătărie (în 
apartamentul lui, se fumează numai în bucătărie, şi nu este rău), 
fetiţa lui Ticu, Angelica, pe atunci, de vreo zece ani, a întrebat-o 
pe maică-sa:

– Mamă, ce se întâmplă cu o maşină, care se învecheşte tare, 
tare, şi nu mai merge?

– O cumpără taică-tu!, i-a răspuns aceasta.
Hotărât lucru, Ticu nu are stofă de şofer. Sau poate-i 

ghinionist! Abia după un an de conducere, a început să vireze şi 
şoseaua, când vira el. Prin ’82, veneam, împreună, dar cu Ticu 
la volan, de la Dumbrăveni şi am zărit amândoi un lucrător de la 
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telecomunicaţii, căţărat pe un stâlp. Repara, cred, un cablu. După 
ce am trecut de el, Ticu mi-a zis:

– L-ai văzut pe imbecilul ăla? Şi-a închipuit că e prima oară 
când conduc!

Prin ’88, Ticu n-a putut „rezista” şi a lovit o cucoană foarte 
corpolentă, care traversa strada aiurea. Duduia s-a ridicat, de jos, 
nevătămată, şi l-a întrebat furioasă:

– N-ai putut să mă ocoleşti?!
– Nu, doamnă!, a răspuns Ticu. Nu mi-ar fi ajuns benzina!
Prin ’91, într-o seară, priveam la televizor, când s-a auzit un 

zgomot puternic. Imediat, am trimis-o pe fiică-mea să vadă ce s-a 
întâmplat.

– Care-i treaba?, am întrebat-o, când s-a reîntors.
– Prietenul tău, Ticu, a cotit, cu maşina, la dreapta…
– Şi, pentru a o lua pe strada din dreapta, trebuia să facă 

atâta gălăgie?
– Chestia e că, la dreapta, nu-i nici o stradă!...
Prin ianuarie, neavând timp, l-am trimis pe Ticu, să-mi ducă 

maşina la un atelier particular, să vadă meşterii de ce face zgomot 
o roată. După un sfert de oră, am primit un telefon.

– Alo? Domnul Horbovanu?
– Da.
– Popescu sunt, de la SC Reparaţia SRL. A venit un prieten, 

cu maşina dumneavoastră, la reparat şi nu ştiu cine plăteşte...
– Eu plătesc. Vin, peste o jumătate de oră, şi plătesc tot ce-i 

de plătit.
– Înseamnă că sunteţi milionar! Ştiţi, mi-a făcut atelierul... 

praf!...
Aseară, Ticu m-a vizitat. Ţinea în mână un ziar.
– Costică, dragă, zise, am găsit, aici, în ziar, un anunţ: „Vând 

„Dacia”, stare excepţională, 50.000 km la bord, preţ convenabil”. 
Aş vrea să mă ajuţi, să dau şi eu un anunţ: „Cumpăr „Dacia”, stare 
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excepţională, 50.000 km la bord, preţ convenabil”…
– Nu înţeleg de ce nu te duci tu, direct, la cetăţeanul cu 

maşina şi!...
– Ce-s prost?! De ce să merg eu la el, să se neguţeze el, cu 

mine, şi să nu vină el la mine, să mă negoţ eu, cu el!



Constantin Horbovanu

196

Aniversarea

Domnul Ticu a împlinit, vinerea trecută, 60 de ani. A 
sărbătorit. Acasă. M-a invitat şi pe mine.

– Domnule, i-am zis, să ştii că arăţi foarte bine!
– Află, tinere prieten, că am făcut mult sport. Printre altele, 

am alergat suta de metri în numai şapte secunde!
– Serios?! Păi, ăsta-i un extraordinar record mondial!
– Ştiu, dar nu s-a omologat…
– De ce? A bătut vânt puternic, din spate?
– Mai rău. A bătut un… grivei puternic, din spate!
Mi-a făcut cunoştinţă cu copiii lui: Simon, Laura, Lavinia, 

Petru şi Mao-Tze-Dun.
– De ce Mao-Tze-Dun?!, l-am întrebat pe ultimul, un blond 

cu alura lui Redford.
– Eh! Tata… A citit, undeva, că fiecare al cincilea copil, care 

se naşte, e chinez!
Puţin mai târziu, la un păhărel, i-am zis lui Ticu:
– Se zice că arată bine, la 60 de ani, cei care se împacă bine 

cu soţiile…
– Eu mă împac bine cu nevastă-mea, zâmbi sărbătoritul. 

Trăim ca doi porumbei. Când zboară unul, pe geam, când celălalt!
– Stimaţi invitaţi, interveni soţia lui Ticu, bucătarul va trece 

pe la fiecare dintre dumneavoastră. Spuneţi-i ce doriţi să serviţi şi 
veţi fi serviţi cu ceea ce doriţi!
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Pe la mine, a ajuns pe la orele 23, când deja nu mai puteam 
de foame.

– Cu ce să vă servesc?
– Cu o duzină de melci.
– Îi aduc imediat…
– Nu, nu, lasă-i să vină singuri. Durează mai puţin!
Printre invitaţi, era şi Gigel, un nepot de-al lui Ticu, un băieţel 

de vreo 8 ani.
– Gigele, zice proprietăreasa, te-aş ruga să nu iei masa, în 

sufragerie, odată cu oaspeţii.
– De ce, bunico, eu nu-s de nasul lor?
– Nu-i vorba de asta. Dar tu ai o asemenea poftă de mâncare, 

încât dai un rău exemplu…
Totul era excelent. Şi mâncarea, şi băutura.
– La mine, în casă, nevastă-mea cumpără băutura, zise Ticu.
– Da? Mă bucur.
– Da. Dar tot ea o şi bea!
Am discutat de toate, începând de la afaceri (Ticu şi încă 

vreo 5-6 fiind oameni de afaceri), politică, fotbal, băuturi, femei, 
maşini...

– Mie, a zis un cetăţean mai modest îmbrăcat, mi s-a furat 
maşina. Ştiu cine a furat-o, dar n-am anunţat Poliţia…

– De ce?, am intervenit.
– Îl las, poate îi schimbă setul motor şi anvelopele, şi după 

aia...
Petrecerea s-a prelungit până sâmbătă, dimineaţă. Pe la 8 

şi 30, când tocmai voiam să plec, sună, la uşă, o doamnă, de la o 
societate de caritate.

– Domnule, i se adresă lui Ticu, nu vreţi să contribuiţi, cu 
ceva, la Azilul de bătrâne?

– Cum să nu!, zice Ticu. Nevastă! Pune-ţi pălăria şi 
pardesiul!...
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Din cauza oboselii, simţeam că, pe jos, nu mai ajung acasă. 
Am oprit un taxi.

– Costă 30 de lei, mi-a zis şoferul.
– Atât de mult?!, m-am mirat. Ştii ceva. Treci dumneata în 

dreapta, urc eu la volan şi dacă nu te duc, până la „Nordic”, cu 
numai cu 5 lei, să nu-mi spui mie Horbovanu!
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Prietenul

Unii oameni au păsărele, alţii sunt duşi cu pluta. Numai Ticu, 
prietenul şi vecinul meu de-o viaţă, are şi păsărele, şi plută; mai 
mult decât atât, vorba cuiva, nu-i mare lucru să aibă şi o armată 
de pitici, care-i joacă tropoţica în scăfârlie.

Anul trecut, de ziua lui, după două beri, în drum spre casă, 
s-a aşezat în faţa alimentarei „Nordic” şi a început să cerşească:

– Miluiţi-mă, doamnă, cu o bucăţică de tort „Napoleon”!, îi 
zice unei doamne, care tocmai ieşea din magazin.

– Nu prea arăţi a cerşetor!, se miră aceasta.
– Nici dumneavoastră nu arătaţi a doamnă!
– Nu ţi-e ruşine! Şi mai vrei şi tort? Pâinea nu-ţi prieşte?
– Ba da, doamnă, dar, ştiţi, azi e ziua mea de naştere.
Anul acesta, pe la sfârşitul lui aprilie, într-o seară, la o oră 

destul de înaintată, mi-a bătut în uşă.
– Costică, dragă, află că, de două zile, soacră-mea a dispărut 

de acasă!
– Ai fost la poliţie, ca s-o descrii?
– Nu... nu m-ar crede.
Prin iulie, împreună cu Ticu şi cu doi colegi de-ai săi, am 

fost, la peşte, în judeţul Botoşani. După o vreme, din cauza unui 
cârcel, unul dintre colegi s-a înecat. Poliţie, spital! În sfârşit, cineva 
trebuia să anunţe familia acestuia. S-a oferit Ticu.

La câteva secunde, după ce a sunat, îi deschise o tânără, 
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blondă, drăguţă.
– Scuzaţi deranjul!, zise Ticu. Dumneavoastră sunteţi văduva 

lui Doru?
– Nici vorbă!
– Punem pariu?
Şi, fiindcă veni vorba de peşte, într-o luni, după-amiază, 

amicul s-a postat în spatele unei tarabe, din piaţa mică, pentru a-şi 
vinde trofeele, prinse cu o zi în urmă.

– Cât costă peştele ăsta?, îl întrebă un domn, arătând spre un 
crap mare, de peste un kilogram.

– Treizeci de lei.
– Dar ăsta mic?
– Tot atât.
– De ce?
– L-am prins fa fel de greu…
 Nu aş fi scris aceste rânduri, dacă ieri, dimineaţă, pe la patru, 

nu mi-ar fi bătut Ticu în uşă.
– Ce te-a apucat, omule? N-ai somn?
– Am avut, zise el, dar nu mai am. Mi-a trecut.
– Ce-ai păţit?
– Am visat că cineva mi-a pus  o bombă, sub pernă, şi a 

explodat,  iar când m-am trezit şi m-am uitat în oglindă, am văzut 
că am o gaură mare în cap!

– Şi unde ţi-e gaura din cap?
– A dispărut, când am închis gura!
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D-ale lui Ticu

Astă-vară, un turist american, aflându-se prin Suceava, şi-a 
pierdut câinele.

– Domnule, i-a zis Ticu, prietenul meu năzdrăvan, care, 
întâmplător, se afla prin preajmă, dă un anunţ la ziar, promite o 
recompensă de zece mii de dolari şi-l vei găsi imediat!

Americanul a procedat întocmai. A doua zi, împreună cu 
Ticu, cu care se împrietenise deja, se postă lângă o tarabă, aşteptând 
apariţia ziarului. Trecu o oră, trecură două, se făcu seară, dar 
ziarul nu apăru. Furios, americanul se prezentă la redacţia ziarului 
respectiv, unde, însă, nu găsi pe nimeni.

– Pe cine căutaţi?, îl întrebă un cetăţean, care dădea cu var 
pe hol.

– Ce e cu ziarul de azi, nu mai apare?
– Nu cred, domnule. Tot personalul a plecat, de ieri, în 

căutarea unui câine!...
A treia zi, americanul se întâlni cu Ticu, într-un restaurant.
– Eu, zise turistul, mă aflu în România şi petrec în restaurante, 

datorită celor o sută de mii de dolari, primiţi pentru pagubele, 
cauzate de un incendiu, în locuinţa din Dallas…

– Eu, zise şi Ticu, mă aflu aici, datorită nevesti-mi, care m-a 
trimis să cumpăr peşte, şi datorită gestionarului, care a zis că-l 
primeşte peste vreo două ore!

– Înseamnă că ai bani, dacă îţi permiţi să intri în localuri?
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– Sigur. Totuşi, nu mi-ar strica un incendiu sau chiar mai 
multe…

Americanul comandă whisky, Ticu, bere.
– Bei bere, aşa de dimineaţă?, întreabă americanul.
– Sunt obligat!, oftă Ticu. Doctorul mi-a zis să nu beau tării 

pe stomacul gol, aşa încât mi-l umplu, întâi, cu patru-cinci sticle 
de bere…

– Îmi place Bucovina!, spuse, pe neaşteptate, turistul. S-au 
născut mulţi oameni mari prin partea locului?

– Aş!, răspunse Ticu. N-am reuşit, până acum, să dăm naştere 
decât la prunci. Poate că, în America, e altfel!

Străinul l-a rugat pe amic să-l însoţească, timp de două-trei 
zile, pe la mănăstiri. Ticu s-a învoit. În drum spre Putna, americanul 
zărind o sperietoare, îmbrăcată în zdrenţe, în mijlocul unui lan, 
glumi:

– E un localnic, presupun!
– Ti-ai găsit!, râse Ticu. E un turist, care s-a dus să facă treaba 

mică şi a dat peste romi!
Duminică, dimineaţa, Ticu împrumută o undiţă şi se duse să 

prindă păstrăvi. N-a prins nici unul. Seara, dezamăgit, o luă, de-a 
lungul răului, spre cabană. Pe drum, întâlni doi îndrăgostiţi.

– Ai prins ceva?, îl întrebă pe tânăr.
– Nu.
– Înseamnă că nici dumneata n-ai folosit momeala care 

trebuia!
Până la urmă, Ticu întâlni un puşti, cu treizeci de păstrăvi, 

înşiraţi pe o sfoară. Se neguţă. Îi cumpără. Nu făcu nici cincizeci 
de paşi şi îl întâlni pe preotul din sat. Văzând că acesta se uită cam 
lung la peşte, îi zise.

– Ia, uitaţi-vă, părinte, cum au fost pedepsiţi păstrăvii iştea, 
fiindcă au mâncat de saţ, duminica!

Excursia americanului se apropia de sfârşit. La rugămintea 
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acestuia, Ticu îl însoţi şi până la Bucureşti. Când ajunse în 
Bucureşti, turistul îi zise:

– Cred că mi-am dat seama, după ce am parcurs o asemenea 
distanţă, cam care este întinderea Texasului. Toată România ar 
încăpea într-un colţişor al său...

– Aşa se pare!, filozofă Ticu. Şi ce bine i-ar prinde statului 
Texas!

Americanul n-a fost atât de darnic, pe cât se aştepta Ticu. 
După ce avionul îşi luă zborul, amicul meu năzdrăvan intră într-o 
cârciumă şi comandă o dublă de vodcă. Apoi, zise tare:

– Să bea toată lumea! Când beau eu, toată lumea trebuie să 
bea!

Barmanul i-a servit pe toţi cei prezenţi. Ticu ridică paharul 
şi spuse:

– Toată lumea să fie fericită! Când eu sunt fericit, toată lumea 
trebuie să fie fericită!

După ce-şi termină vodca, puse pe masă 16 lei şi dădu să 
plece.

– Hei!, strigă barmanul. Ăştia sunt numai pentru ce aţi 
comandat dumneavoastră!

– Aşa este!, spuse Ticu, tare. Când plătesc eu, toată lumea 
trebuie să plătească!
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Aventurile continuă

Pe la începutul lui octombrie, Ticu, amicul meu de o viaţă, 
primi o telegramă de la Paşcani. Un verişor de-al său murise. Ce 
sa-i faci? N-ai ce-i face! S-a îmbrăcat, în grabă, şi direcţia, gară!

Cu o ţigară poţi omorî şi timpul, aşa că, în cele câteva minute, 
până la plecarea trenului, se hotărî să stea pe o bancă, în sala de 
aşteptare, să fumeze. Un domn, cu prestanţa şi vârsta adecvate, îi 
zise:

– Dom’le, nu vezi ce scrie, acolo? „Fumatul interzis!”.
– Da, da. Dar nu pot să fac tot ce scrie pe pereţi. De exemplu,  

„Purtaţi corsete Spirella!”.
În timpul înmormântării, apropiindu-se de sicriu, Ticu 

constată:
– Ăsta zic şi eu, sicriu bun! Solid şi bine lucrat. Sunt sigur 

că o să te ţină toată viaţa!
La întoarcere, se hotărî să-şi încerce norocul cu o maşină 

de ocazie. Scrise, pe o bucată de carton „Suceava” şi începu să 
numere, în acelaşi timp, şi maşinile, şi stropii de ploaie. Odată cu 
ploaia, s-a oprit, în dreptul lui, o maşină nouă, modernă, frumoasă, 
condusă de o tânără.

– Până la Suceava?, întreabă tânăra.
– Până la Suceava.
Pe drum, din cauza noroiului şi a vitezei prea mari, maşina 

părăsi şoseaua şi intră în nişte boscheţi. Speriată, tânăra se uită 
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într-o parte, în alta, apoi îl întreabă pe Ticu:
– Acum, ce facem?!
– De făcut, facem noi... zise Ticu. Dar nu era mai simplu, 

dacă spuneai că s-a terminat benzina?
Din cauza ploii şi a frigului, îndurat la întoarcerea de la 

Paşcani, amicul răci bocnă. Chemă un medic. Acesta, după ce-l 
consultă şi-i prescrise o reţetă, i-a spus lui Ticu, la plecare:

– Te văd mâine!
– Sunt sigur că dumneata ai să mă vezi!… Dar, oare, eu am 

să te mai văd?
După ce s-a înzdrăvenit, Ticu, nevastă-sa şi ăla mic s-au dus 

la un spectacol de teatru. La un moment dat, micuţul începu să facă 
gălăgie. O plasatoare îi preveni că, dacă nu-l potolesc, va trebui să 
părăsească sala toţi trei. În schimb, li se va restitui costul biletelor. 
Pe la jumătatea spectacolului, Ticu o întrebă pe nevastă-sa:

– Îţi place ce vezi?
– Nu.
– Nici mie… Îl cârpeşti tu sau îl cârpesc eu pe ăla mic?
Duminică, mă simţeam atât de obosit, după o săptămână de 

muncă, încât n-am mai putut rezista, în faţa televizorului.
– De ce te culci?!, mi-a reproşat nevastă-mea. Ştii, doar, că 

trebuie să apară musafirii (nişte verişori de-ai soţiei).
– Poate să vină şi Hristos! Mă scoli, numai dacă-i foc sau 

inundaţie!
Am adormit repede, dar, de dormit, n-am dormit decât un 

sfert de oră.
– Scoală!, mă scutură nevastă-mea.
– Arde?!
– Mai rău! A venit prietenul tău, Ticu!
– Şi ce vrea?!
– Zice că trebuie să-ţi povestească ceva extraordinar.
Cu ochii înroşiţi de nesomn, m-am înfiinţat în sufragerie.
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– Măi omule, tu mai scrii umor?, mă întreabă Ticu.
– Din când, în când…
– Atunci ascultă o chestie nostimă, care mi s-a întâmplat 

mie, astăzi, la pescuit. Fii atent: rămân, la un moment dat, fără 
momeală. Prin iarbă, văd un şarpe, din aceia nevinovaţi, cu o 
broască în gură. I-am luat broasca şi am folosit-o drept nadă. Mă 
simţeam, totuşi, vinovat că i-am luat şarpelui broasca din gură. Ca 
mică despăgubire, i-am turnat puţină palincă pe gât. Nu după mult 
timp, am simţit că ceva îmi gâdilă piciorul… Când m-am uitat, era 
şarpele, cu două broaşte în gură! Ce zici? Nostimă, nu? Merită să 
dai un pahar cu vin pentru asta!
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Prietenul nostru comun

Cu vreo două luni în urmă, după apariţia, în ziar, a unei schiţe 
de-a mele, m-am trezit cu un telefon.

– Domnule, a zis cetăţeanul de la capătul celălalt al firului, 
mă numesc Panaitescu. Am cincizeci şi doi de ani, sunt om serios şi 
aş dori să întreb dacă Ticu, acela, al dumitale, din schiţa de vineri, 
care se ţine numai de năzdrăvănii, există în realitate?

– Există, domnule Panaitescu!
– Nu-mi faci şi mie cunoştinţă cu el?
– Ba da. Când doriţi?
– Poţi să-l aduci, mâine, pe la orele 17, în piaţa mică, la o 

bere?
– Îl aduc.
A doua zi, la ora fixată, ne aflam, toţi trei, la o terasă din 

piaţa mică, fiecare cu câte o bere blondă în faţă. S-au cunoscut. 
Au început discuţiile. A venit şi al doilea rând de bere. Neagră.

– Blondă, brună, tot un drac!, zise Panaitescu, după ce gustă 
dintr-a doua sticlă.

– Pun pariu că nu-i înger nici roşcata!, răspunse Ticu, amicul 
meu năzdrăvan, care tocmai admira fustiţa unei roşcate, ce trecea 
pe lângă noi.

Apropo de privirile agăţătoare ale lui Ticu. Într-o zi, se 
plimba, cu nevastă-sa, prin centru. În timp ce ea vorbea de toate 
cele, prietenul contempla, ca de obicei, picioruşele fetişcanelor, 



Constantin Horbovanu

208

cu care se întâlneau.
– Dragă, îi zise nevastă-sa, de o oră ne plimbăm; eu vorbesc 

iar tu te uiţi la fete! La mine de ce nu te uiţi?
– Nu-i frumos.
– De ce nu-i frumos?!
– Pentru că tu, dragă, eşti căsătorită…
La propunerea lui Panaitescu, căruia, atât eu, cât şi Ticu, 

începusem să-i spunem nea Piti, am petrecut, la începutul lui 
septembrie, o săptămână, în deltă.

– Ticule, i se adresă, încă din prima zi, nea Piti, tu ştii ce 
măsuri trebuie să iei pentru a readuce în simţiri un om care se 
îneacă?

– Bărbat sau femeie?
– Bărbat, hoţomanule!
– Apoi, filozofă Ticu, trebuie făcute două acţiuni: întâi se 

scoate omul din apă, şi apoi se scoate apa din om…
A doua zi, în zori, nea Piti scotocea bagajele, bodogănind.
– Ce faci?, se interesă Ticu.
– Vreau să mă bărbieresc şi...
– Foarte bine, zâmbi Ticu, dar ai o memorie bună a feţelor?
– Am. De ce mă întrebi?
– Fiindcă, aseară, ţi-am spart oglinda de bărbierit!
În perioada cât am stat în deltă, am fost, prin rotaţie, de 

serviciu la bucătărie, adică la pregătit peştele, eu şi nea Piti, Ticu, 
motivând că nu se pricepe. În ultima zi, i-am acordat şi lui această 
cinste, mai ales că, sătui de atâta peşte, cumpărasem, pentru acea 
zi, nişte cârnaţi de mistreţ, pe care trebuia doar să-i prăjească.

La prânz, când ne-am întors, flămânzi, şi-am ridicat capacul 
tigăii, am constatat, stupefiaţi, că, în tigaie, erau numai nişte pieliţe 
prăjite.

– Ce-i asta!?; l-a întrebat nea Piti.
– Păi, dădu Ticu din umeri, e tot ce-a mai rămas, după ce 
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le-am scos maţele!
Nu scriam aceste rânduri, dacă nu se întâmpla un fapt care 

m-a pus pe gânduri. Ieri, dimineaţă, pe la patru şi ceva, m-au trezit 
bătăi în uşă. Am deschis. La uşă, în maiou şi cu papuci de casă, 
nea Piti.

– Ce te-a apucat, omule, să mă trezeşti la ora asta!? De unde 
vii?

– De la Ticu. Am jucat table, toată noaptea, cu el. Ne-am 
împăcat, am băut, iar, acuma, la ziuă, nu ştiu ce l-a apucat, din 
cauza unui zar căzut aiurea, că m-a atacat cu o armă de foc!

– Cu ce te-a atacat?
– Cu o armă de foc!
– Cu ce, cu pistolul?
– Nu!
– Cu puşca?
– Nu!
– Cu mitraliera?
– Nu!
– Cu tunul?
– Nu!
– Cu tancul?
– Nu!
– Atunci, cu ce armă de foc te-a atacat?
– Cu vătraiul!
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Ce ţi-i şi cu democraţia asta!

Până în anul acesta, ziua femeii a fost ziua de 8 Martie. Anul 
acesta, însă, pe la jumătatea lunii februarie, Comitetul Executiv 
al Consiliului Femeilor Libere a hotărât ca această dată fixă, tipic 
ceauşistă, să fie schimbată imediat. Dar, pentru că, după zece zile de 
dezbateri, nu s-a reuşit stabilirea unei zile, în majoritate de voturi, 
ziua femeii este sărbătorită, de fiecare femeie, atunci când poate, 
în funcţie de abundenţa din pieţe şi de abundenţa din portmoneu.

Auzind aceasta, dar, mai ales, simţind-o, din punct de vedere 
financiar, membrii Biroului Executiv al Consiliului Bărbaţilor 
Liberi s-au întrunit, într-o şedinţă extraordinară, şi au hotărât să 
ia măsuri, în primul rând împotriva polonezilor, care vin şi vând 
merele discordiei: pantofi de damă, fuste de damă, săpunuri, spray-
uri, truse de machiaj...

Aceste hotărâri n-au convenit femeilor. Ele s-au adunat, 
după cum poate aţi aflat, în faţa tarabelor polonezilor din piaţa 
agroindustrială, agitând fel de fel de lozinci, printre care: „Fără 
violenţă!”, „Fără lame de ras!”, „Fără blugi pentru bărbaţi!”...

Bărbaţii, iarăşi, au intervenit şi, pentru că, la nivel local, 
situaţia nu putea fi aplanată, femeile au cerut ajutorul Franţei, iar 
bărbaţii, ajutorul SUA. Aseară, postul de radio „Europa liberă” a 
transmis:

„Franţa este decisă să ajute femeile din România. Primele 
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ajutoare, 6 garnituri de tren, trimise de cunoscutele   firme „Vichy”, 
„L’Oreal Paris” şi „Garnier”, vor ajunge la destinaţie, pe data de 
10 martie a. c”.

Tot aseară, postul de radio „Vocea Americii” a spus, printre 
altele:

„SUA sunt decise să ajute bărbaţii din România. Cunoscuta 
cântăreaţă Madonna, care are obiceiul să apară, pe scenă, şi în 
costumul lui… Adam, împreună cu un corp de balet, format din 
5.000 de balerine, care de care mai balerină, va începe un turneu 
de ajutorare a bărbaţilor din România, începând cu data de 15 
martie 2014. Ar fi vrut să-i ajute pe români şi marea Amanda 
Lear, dar o telegramă, venită din ţară, a împiedicat-o, pe motiv că 
„revoluţia din România a fost făcută, de tineri, pentru tinere, nu 
pentru pensionare!”.

Până la revoluţie, dacă mă întâlneam cu cineva, nu scăpam 
până nu-i spuneam un banc politic, mai ales cu Ceauşescu.

– Nu se poate, să nu cunoşti vreun banc nou!, îmi spuneau ei. 
Voi, umoriştii, le faceţi. Asta o ştiu şi securiştii, şi ăl mai mare…

Apropo de „ăl mai mare”. Auzind că umoriştii fac glume 
pe seama sa, Ceauşescu a dat ordin, să-i fie adus un umorist, în 
carne şi oase. Când colegul de breaslă a fost „invitat” să intre în 
cabinetul nr. 1 şi a văzut ce covor e pe jos, să te îneci în lână şi 
puf, nu altceva, a vrut să se descalţe la uşă.

– Intră, umoristule!, i-a zis ăl mai mare. Calcă pe covor, nu 
te sfii! Peste doi, trei ani, în fiecare casă va exista câte un covor 
ca acesta!...

La care, colegul de breaslă a zis, zâmbind:
– Şi mai spuneţi, tovarăşe secretar general, că umoriştii se 

ţin de bancuri!...
Dacă, înainte de 22 decembrie 1989, mă ocupam de politică, 

atât cât ştie un umorist să facă politică, acuma nu mai vreau să fac 
politică. Deloc. Dar parcă poţi!?
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Ieri, am fost la piaţă, să cumpăr brânză şi smântână.
– Cu cine ţii dumneata?, m-a întrebat ţăranul, în faţa căruia 

m-am oprit.
– Eu ţin cu bănuţii mei…
– Nu aşa! Cu ce partid ţii?
– Păi... Nu fac politică.
– Nu?! Să-ţi fie ruşine! Înseamnă că nu te interesează viitorul, 

că nu eşti patriot!
Am şters-o din faţa lui şi m-am oprit în faţa altuia. În timp 

ce-mi turna smântâna în borcan, acesta nu s-a putut abţine, să nu 
mă întrebe:

– Cu ce partid ţii?
– Păi... cu Frontul.
– Cu Frontul, ă!? Află, domnule, ca să nu-ţi spun altfel, că, 

în baza celor 50 de ari, daţi de Front, nu mai mâncaţi voi, ăştia, de 
la oraş, smântână! Să ţii cu naţional-ţărăniştii, care dau pământ la 
ţărani, auzi? Ţăranii vor pământ! Valea!

Valea... M-am prezentat în faţa altui ţăran, care părea a fi mai 
blajin. I-am cerut, la fel: brânză şi smântână.

– Cu ce partid ţii?, m-a întrebat blajinul.
– Păi... Cu naţional-ţărăniştii…
– Adică cu Coposu!, s-a zbârlit el. Vrei să te îmbogăţeşti 

peste noapte! Pleacă din faţa mea!
Era să mă las păgubaş, dar am zărit şi o bătrânică. „Asta, 

sigur, nu face politică!”, mi-am zis şi, imediat, m-am prezentat 
la tejgheaua la care-şi expunea produsele. Văzând că mă serveşte 
frumos, civilizat, fără să mă întrebe nimic, m-am gândit că n-ar fi 
rău, dacă aş întreba-o eu anumite treburi.

– Spune-mi, te rog, mătuşă, matale faci politică?
– Doamne, fereşte! Îs bătrână, proastă, nu mă pricep!
– Nu ţii cu Coposu?, am întrebat, iarăşi… Nici cu Iliescu?... 

Vrei pământ sau nu vrei?... Dar ceilalţi oameni, din sat, ce zic?
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În tot acest timp, mătuşa se uita, speriată, când spre mine, 
când în jurul nostru.

– Dar dumneata cine eşti, de mă întrebi toate acestea?! Nu 
cumva eşti securist?

Când a pronunţat cuvântul securist, cel puţin zece capete s-au 
întors, încruntate, spre mine. Am abandonat şi borcane, şi plasă, 
şi... direcţia! Nu de altceva, dar n-aveam nici un act de identitate 
la mine. Şi cunosc pe cineva, care a fost bontănit, tot din lipsă de 
acte de justificare.

Pe vremuri, tinerii care n-aveau unde să doarmă, care fugeau 
de acasă, care nu se împăcau cu şcoala sau cu munca, care-şi 
cheltuiau toţi banii pe băutură, se odihneau pe băncile din parcuri 
sau din săli de aşteptare.

Astăzi, însă, de când cu democraţia, moda s-a schimbat: 
merg de-şi aleg un fotoliu sau un birou de lux, în Palatul Victoriei.

Până-n revoluţie, ori de câte ori mergeam la socri, mă 
întorceam cu portbagajul „Daciei” plin.

– Tată-socrule, băteam eu şaua, în Suceava, prin magazine, 
dai cu puşca şi nu găseşti nimic: nici ouă, nici smântână, nici carne, 
nici unt, nici ţuică, nici vin, nici aia, nici cealaltă... Ceauşescu vrea 
să ne omoare, prin înfometare, nu altceva!

Iar socrii (mai ales, el), după ce-l blestemau serios pe „cel 
mai iubit dintre pământeni”, îmi dădeau (mai ales ea), din ce aveau 
pe lângă casă şi-i comestibil.

Duminică, în timpul celei mai recente vizite, am bătut, iarăşi, 
şaua:

– Tată-socrule, în Suceava, prin magazine, dai cu puşca şi 
nu găseşti nimic: nici unt, nici smântână, nici...

– Cred şi eu!, s-a zburlit socru-meu la mine. Cum să aveţi, 
dacă, toată ziua, demonstraţi, manifestaţi, faceţi grevă, faceţi 
politică, iar treabă, ioc! Ar trebui să-ţi fie ruşine, să mai vorbeşti 
de treburi de acestea!
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Şi, aşa, am plecat cu portbagajul gol! Pardon. Ceva tot mi-a 
dat socru-meu: nişte sâmburi de floarea soarelui. Cică, în magazine, 
nu sunt şi, de aceea, e generos.

Dacă, până la revoluţie, la nivel central, era un şef, pe care-l 
asculta toată lumea, la nivel familial, tot un şef era, destul de 
ascultat şi acesta. Iar acel şef am fost eu. Ce ziceam eu era sfânt. 
Acuma nu.

Pe 22 decembrie 1989, când m-am întors acasă, după ore 
de zbucium, fără violenţă, în faţa primăriei judeţului, m-am trezit 
detronat. Nevastă-mea preluase puterea politică şi administrativă.

– De acum, la treabă, dictatorule!, mi-a zis ea, iar fiică-
mea, elevă în clasa a VII-a, îi ţinea hangul (aportul tineretului la 
revoluţie!).

Pentru a mă compromite definitiv, au scos toate pozele, pe 
care le aveam, încă din tinereţe, şi s-au dat la trierea lor.

– Cine-i acesta?, mă întreba nevastă-mea, când întâlnea o 
figură necunoscută.

– Un prieten, din armată…
– Asta să i-o spui lui mutu’! E terorist! Se cunoaşte după 

mutră şi după păr!
Şi, la gunoi, cu poza.
– Dar asta, în minijupă, cine-i?
– În nici un caz, nu-i teroristă!...
– Ba este! Din cauza ăstora, n-avem somn şi linişte noi, 

femeile credincioase, care vă aşteptăm, cu mâncarea caldă, iar voi 
întârziaţi la şedinţe!

Aş fi vrut să-i spun că duduile în minijupe ne terorizează, 
în primul rând, pe noi, bărbaţii, dar n-am reuşit, debitul ei verbal 
fiind mult mai mare, decât cel al crainicului sportiv Ion Ghiţulescu, 
când transmitea un meci cu Dinamo.

Dacă, înainte de 22 decembrie 1989, eu am fost procuror, 
adică am procurat cele necesare pentru bucătărie, casă, nevastă-mea 
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le-a pregătit, iar aia mică a dus gunoiul la buncăr, după 22, situaţia 
s-a schimbat. După preluarea puterii de către nevastă-mea, eu am 
trecut în opoziţie şi o critic de-i merg fulgii, la orice ar face, fie bine, 
fie rău, iar fiică-mea a devenit lidera sindicatului liber din familie, 
şi-şi cere drepturile. Printre ultimele drepturi cerute, amintesc: un 
televizor color, video, costum de blugi, adidaşi, bicicletă şi mult, 
mult timp la dispoziţie. Eu nu mai am timp să umblu după pâine, 
lapte, carne şi celelalte. Toată ziua, studiez platformele partidelor, 
ale formaţiunilor politice şi aştept oferte avantajoase, pentru a mă 
înscrie.

Nevastă-mea e şi mai ocupată; dintr-un magazin, cumpără 
un spray, din altul, un săpun de lux, de la polonezi, o mie şi una de 
lucruri, care de care mai inutile. Dar cea mai ocupată e fiică-mea, 
care nu are timp nici măcar pentru a rezolva un biet exerciţiu de 
matematică: într-o zi, manifestează pentru a schimba directoarea, 
în alta, pe profesorul de matematică; urmează ceilalţi profesori, în 
ordine alfabetică, secretara, contabila, femeile de serviciu; pe viitor, 
elevii cer să intre pe uşa principală, iar profesorii, prin spate; elevii 
să fumeze în cancelarie, iar profesorii, în WC-uri; ca să nu mai 
spun că, în oraşul acesta, sunt multe întreprinderi, care poluează şi 
solidaritatea cu locuitorii oraşului, trebuie să se manifesteze, nu?

În afară de acestea, s-au deschis şi videotecile. Iar ca să mergi 
la videotecă, trebuie să ştii să dansezi „Lambada”.

– Tăticule, ştiu că, pe vremuri, ai avut o prietenă, balerină la 
Teatrul „Constantin Tănase”...

– De unde ştii?
– De la mămica. Într-o seară, îţi vorbea mai ţipat şi am auzit.
– Asculţi la uşă, da?
– N-am ascultat la uşă! Eram în faţa blocului, la joacă. Deci, 

învaţă-mă să dansez „Lambada”!
– Nu ştiu să dansez!
Dar, până la urmă, am acceptat. Nu de altceva, dar trebuie 
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s-o mai ţin pe acasă, s-o apăr de atâta libertate. Pe ea, pentru că pe 
nevastă-mea am pierdut-o, deja. Naiba ştie unde şi cu cine învaţă 
să danseze dansul acesta, care a început să mă enerveze la culme!

V-aş mai spune şi alte treburi, dar... trebuie să dau un telefon, 
unui prieten, bucureştean, statistician de meserie, care m-a rugat să 
aflu dacă, în Suceava, din 22 decembrie 1989 şi până în prezent, 
s-au căsătorit mai mulţi bărbaţi sau mai multe femei.

M-am interesat, la primărie, şi am aflat că s-au căsătorit cu 
380 mai multe femei, decât bărbaţi!

Ce chestie şi cu democraţia asta! 
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Narcisa

Nu ştiu cum pot tinerii de astăzi să lege prietenii, băieţi, cu 
fete, prin corespondenţă, fără să se cunoască cât de cât.

Eu am procedat aşa numai o singură dată şi, în afara faptului 
că m-am lecuit definitiv, sunt, şi astăzi, ţinta ironiilor lui Radu, cel 
mai bun prieten al meu, de atunci, dar şi de acum.

Cum s-a întâmplat?
Stăteam, pe vremea aceea, la cămin, în cameră cu Mitică şi 

cu Radu, doi colegi, ultimul fiindu-mi şi foarte bun prieten. Într-una 
din zile, pe adresa lui Mitica a venit o scrisoare. Acesta s-a uitat la 
ea, s-a gândit, câteva clipe, după care a vrut s-o rupă.

– Ce faci, Mitică?, l-am întrebat.
În cameră, eram numai noi doi.
– O rup...
– De ce?
– Nu mai vreau să…
– Dacă rupi plicul acesta, îţi trimite altul, apoi altul... Gândeşte-

te la un mod mai eficient de a rupe relaţiile cu...Ce e, fată?
– Da.
– Drăguţă?
– E o întrebare, la care nu vreau să-ţi răspund…
– Auzi? Hai să procedăm mai „igienic”! Îi trimit eu scrisoarea, 

înapoi, şi-i spun că tu ai plecat, ai părăsit căminul, că nu mai ştiu 
nimic de tine…
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– Treaba ta. Poftim plicul!
Am băgat plicul ei în alt plic şi l-am trimis expeditoarei. În 

plic, am băgat şi o hârtiuţă, în care am scris: „Stimată domnişoară, 
Mitică a părăsit căminul, a părăsit institutul şi nu mai ştiu nimic de 
el. Sper să-ţi trimită noua lui adresă. Cu respect, colegul de cameră”.

Mare mi-a fost mirarea când, peste o săptămână, m-am trezit 
cu o scrisoare de la ea. Neştiindu-mi numele, a trimis-o tot pe adresa 
lui Mitică, dar, în paranteză, a specificat „Colegului de cameră”.

– Ia uite, Mitică!, i-am spus, arătându-i scrisoarea.
– Treaba ta! Eu, unul, am terminat cu ea.
– Şi eu?!...
– N-ar fi rău, dacă-ai citi-o, totuşi!, a râs el.
Cu sfială, dar şi cu o mare curiozitate, am desfăcut plicul.
Cu multă putere de convingere, duduiţa îmi propunea să 

corespondăm, să ne trimitem scrisori, fotografii etc. Şi aşa am făcut 
– naiba m-a pus! I-am aşternut, pe doua coli de hârtie, toate datele 
despre mine, începând cu numele, prenumele, vârsta, înălţimea şi 
terminând cu ce studiez şi cu ce-mi place – cum se procedează de 
obicei.

Corespondenţa noastră a luat un avânt serios, spre bucuria 
lui Mitică. Scriam şi primeam în jur de două scrisori pe săptămână, 
începusem să ne facem, reciproc, declaraţii de dragoste, promisiuni. 
Nici nu mai ştiu câte poze i-am trimis! Ea, însă, mai zgârcită, mi-a 
trimis una. „Drăguţă!”, mi-am zis, când am privit-o, în copie alb-
negru.

După aproape două luni de corespondenţă, am hotărât să ne 
întâlnim. „Voi veni, mi-a scris ea, în ziua cutare, cu trenul cutare. 
Te rog să mă aştepţi în gară! Pentru a fi recunoscută mai uşor, voi fi 
îmbrăcată într-o rochie verde, cu geantă şi pantofi maro. Tu poţi să vii 
îmbrăcat cum vrei, numai să ai, în mâna stângă, o revistă „Cinema”.”.

A sosit şi ziua cu pricina. Radu, al treilea locatar al camerei, 
a ţinut morţiş s-o cunoască pe fată şi m-a însoţit la gară. În drum, 
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am cumpărat o revistă „Urzica”, pentru că „Cinema” se terminase.
– Ce mă fac?, l-am întrebat pe Radu, când am ajuns în gară
– Adică?
– În loc de „Cinema”, am „Urzica”…
– E cel mai bun prilej de a-ţi demonstra şi pasiunea, marea ta 

pasiune: umorul!
– Râzi de mine!
– Nu râd. După mine, cea mai grea şi mai nobilă treabă, în 

ziua de astăzi, e să faci umor.
– Asta, după tine!... Dar să lăsăm umorul! Să zicem că vine…
– Cine? Claudia Cardinale?
– N-are să fie o Claudie, pentru că Narcisa e blondă.
– Atunci, o Bardot!
– Află că asta nu prea ştie de glumă.
Radu era cât se poate de dispus, iar eu nu ştiam cum să-mi 

ascund emoţiile.
– Dacă, într-adevăr, e frumoasă-frumoasă, ca în fotografie, nu 

mă las, până n-o duc, la dans, în „Codrescu”!
Au mai trecut câteva minute şi iată că trenul aducător de 

minuni s-a apropiat de peron. Mi-am potrivit revista, în mâna stângă, 
conform înţelegerii, şi m-am postat într-un colţ al peronului, de unde 
puteam avea o vedere bună spre tren.

– Nici când ai picat, astă-iarnă, în Bahlui, n-ai tremurat aşa!, 
a râs de mine Radu.

– Ţi se pare!
L-am privit cu răutate... Cine naiba m-a pus să-l aduc cu mine!
– Nu te uita la mine!, mi-a reproşat el. Uită-te la tren! Fii atent 

la cei care coboară! Vrei s-o pierzi pe aleasa… plicurilor tale?
Deşi am căutat să rămân liniştit, m-a cuprins o emoţie nebună, 

totul furnica şi tremura în mine. Chiar şi vocea.
– Uite-o!, a sărit Radu, care a zărit-o primul.
Am privit-o. Emoţia şi mai tare îşi apunea cuvântul. Narcisa 
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coborâse printre ultimii.
După ce s-a uitat mult în jur, a început să prospecteze colţurile 

îndepărtate. În sfârşit, şi-a oprit privirea spre noi.
– M-a zărit!, am îngânat eu.
Într-adevăr, m-a depistat şi, acum, se apropia lent, dar sigur, de 

mine. Cu cât se apropia mai mult, cu atât iluziile mele, clădite timp 
de o lună şi ceva, se sfărâmau de colţurile unei stânci nevăzute. Purta 
o rochie verde, frumoasă, sub care se ascundeau forme ispititoare 
oricărui ochi bărbătesc, dar faţa!... Dar faţa!... Cu cât se apropia mai 
mult, cu atât ieşeau mai în relief coşurile, ridurile, nasul gros şi cârn, 
dar, mai ales, o culoare galbenă a feţei, împrumutată, parcă, de la o 
eternă locatară a cimitirului „Eternitatea”.

Nici pe departe nu semăna cu tânăra din fotografie.
– Să fiu al dracului, dacă nu arată ca bunică-mea!, s-a mirat 

Radu, chiar lângă urechea mea.
Între timp, ea a ajuna la doi paşi de mine. Nu ştiam, pur şi 

simplu, ce să fac, cum să procedez, cum s-o şterg din faţa ei, cu 
cămaşa curată. Mă uitam, pierdut, în toate părţile, căutând un mijloc 
de salvare.

– Nu te supăra, m-a întrebat ea, aştepţi pe cineva?
Eram pierdut cu totul.
– Nuuu... Adică, da… O aştept pe bunica, să vină de la..., am 

reuşit să mint, până la urmă.
– Să vedeţi, domnişoară!, îmi sări Radu în ajutor. Costel 

aşteaptă o bunică şi, în locul ei, a venit o floare. Sau invers!…
– Scuzaţi-mă!
– Deci, te cheamă Costel?, mă iscodi ea.
– Da, aşa mă numesc… Adică, nu, Costel îmi zic prietenii – şi 

am arătat spre Radu.Pe mine mă cheamă altfel…
– Sigur?, se încruntă Narcisa.
– Sigur...
– Dă-mi buletinul, să vad!, spuse ea, hotărâtă, făcând încă un 
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pas înainte, spre mine.
Era atât de aproape, o simţeam cum fierbe ca un vulcan, gata 

să erupă. Între timp, nevoia mă îmbărbătase şi devenisem mai stăpân 
pe mine.

– Pentru ce să-ţi dau buletinul?, am întrebat-o sec.
– Să văd cum te cheamă…
– Şi dacă n-am buletin?
– Trebuie să ai!
– Dumneata eşti de la miliţie?, i-am spus răstit, privind în jur, 

spre mulţimea gură-cască, ce se adunase, în cerc, ca la circ.
– Nu sunt de la miliţie, dar...
– Am impresia că faci o confuzie!
– Nu fac nici o confuzie. Sunt sigură.
– Sigură de ce?, întrebă Radu.
– Sigură că el e băiatul, cu care trebuia să mă întâlnesc.
– Mă cunoşti de undeva, domnişoară?, am întrebat-o, ofensat.
– Da.
– Minţi!, am strigat.
– Ba nu mint!Uite scrisorile tale” Ăsta nu-i scrisul tău?
Scoase, din geantă, un teanc serios de plicuri.
– Să mergem, Costele!, a zis Radu, prinzându-mă de mână. 

Dacă mai stăm, în mod sigur va spune că i-ai făcut şi declaraţii de 
dragoste, şi propuneri de căsătorie sau... mai ştiu eu ce!

Şi m-a tras după el. Cu greu, am reuşit să străpungem cercul 
de curioşi, care se adunase în jurul nostru.

– Nu mint, oameni buni!, am auzit-o, strigând. Mi-a făcut şi 
declaraţii!.. Uitaţi-vă, aici!  Proastă am fost că l-am crezut!... Ziceai că 
eşti o fire aparte!, strigă, apoi, spre mine. Nu-i adevărat! Eşti la fel ca 
ceilalţi! Toţi, toţi sunteţi la fel! Una scrieţi, alta faceţi!! Vă ştiu eu!...

Aceasta a fost prima şi ultima mea dragoste prin corespondenţă.
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Fata moşului

Povestea spune că demult, tare demult, pe când Băsescu, 
Iliescu şi Ponta îşi disputau supremaţia democratică, într-un sat 
trăia un moş, care avea o fată foarte frumoasă. La soare te puteai 
uita, dar la dânsa, ba.

Când a venit vremea măritişului, la casa moşului s-a prezentat 
o mulţime de tineri, toţi frumoşi, sosiţi din toate colţurile lumii. 
Dar nici unul n-a fost pe placul moşului. Nici unul n-a putut trece 
de cele trei încercări, impuse de tatăl fetei.

În sfârşit, iată că s-a prezentat şi un prinţ, un Făt-Frumos, 
scos parcă din poveştile lui Crin Antonescu.

– Bine te-am găsit, tată-socrule!, a spus acesta, făcând o 
plecăciune sumară, în faţa bătrânului.

– Bine ai venit, prinţe! Numai că, deocamdată, nu-ţi sunt 
socru!

– Moşule, am venit, de peste mări şi ţări, şi nu cred că voi 
pierde ocazia de a-ţi fi ginere.

– Vom vedea…
– N-avem ce vedea!
– Ba da! Va trebui să treci, mai întâi, de cele trei încercări, 

de care n-a trecut nimeni, până acum…
– Eu voi trece, moşule! Uiţi că sunt fiul lui Negru-Împărat?
– Nu, prinţe.
– Atunci, care sunt cele trei încercări?
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– Unu: Să-i asiguri fericirea Ilenei, să nu ducă lipsă de nimic...
– Se face, moşule! Va avea rochii, cizmuliţe, blănuri, 

servitoare. Va avea tot ce doreşte. Ai uitat că sunt fecior de împărat?
– Mă bucur. Doi: Să-i asiguri un viitor. După câte mi-am dat 

seama, vrea să se facă euro-parlamentar... O pilă, ceva, cred că ai 
la partidul de guvernământ!...

– Am, moşule. Ai uitat că sunt mare, că sunt fecior de 
împărat?

– Până aici, e bine!... Acuma-i acuma!
– Nu mă tem, moşule! Sunt în stare să-i aduc şi luna de pe 

cer, dacă-i nevoie!
– Nu-i nevoie! Trei: Să mă iei şi pe mine, să locuiesc în 

palatul vostru, că-s bătrân şi singur!...
– Cum, adică, să locuieşti cu noii în palat?! Ai uitat că sunt 

fiu de împărat? Auzi, dom’le, ce moft: un sărăntoc să locuiască, 
în palat, cu prinţul!



225

înţelepciunea umorului

Inventarul

– Nu înţeleg, naşule, de ce doreşti, neapărat, să facem 
inventarul ăsta!

– Finule, nu vreau ca, mâine sau poimâine, să mă trezesc 
cu belele!...

– Adică?
– Cu un inventar inopinat, care să mă scoată lipsă.
– De ce să te scoată lipsă?
– Ai fost la ultimele mele două cununii?
– Fost.
– Ai văzut cât am dat pe masă şi ce cadouri am făcut?
– Văzut.
– Ei, astea, plus alte cheltuieli, înţelegi...
– Am înţeles! Stăm, până terminăm?
– Da.
– Înseamnă că pierdem toată noaptea! Noroc că suntem la 

ţară şi nu ne vede prea multă lume!
– Şi dacă ne-ar vedea? Începem, da? Eu măsor, număr, iar 

tu scrii pe formularele astea!
– Începem, dar o tărie nu dai, matale? Aşa, ca să meargă 

treaba mai cu spor…
– Dau, finule! Uite, desfundă sticla aia şi bea cât poţi! Numai 

să nu te îmbeţi, cumva, că… Gata?
Şi au început inventarul. Orele treceau, treaba mergea, dar şi 
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sticla de votcă se golea. S-a făcut ora două, noaptea, şi inventarul 
continua.

– 45 de metri, la 210 lei metrul, spunea gestionarul, care 
mânuia, acuma, metrul de lemn. Ce faci, finule, iar te aghezmuieşti? 
Văd că sticla e aproape goală şi bagă de seamă, că are 40 de grade!

– Naşule, măcar cu atâta să mă aleg şi eu de la inventarul 
acesta! Cât ai zis, ultima dată: 95 sau 65?

– 45 şi nu mai bea! Hai, că mai avem puţin, şi gata!
– Ai dreptate! Dintr-un kil, a mai rămas cam l00 de grame! 

Cam puţin! O jamaică nu ai?
– Îţi dau, la urmă. Hai, să continuăm, că acuşi e dimineaţă!
– Băi!... Floare verde sulfinică, / bun e romul jamaică, măi!...
– Ce scrii, finule, acolo, că doar nu ţi-am spus nimica?, întrebă 

gestionarul, în timp ce desfăcea un alt val de stofă.
– Am trecut la băuturi... Unu: Jamaică. Cât îmi dai? Pardon!... 

Cât ai?
– Te-ai îmbătat! Dă formularele la mine!
Şi naşul înşfacă, nervos, formularele, din mâna finului. Se 

uită pe ele, păli, se uită lung la fin, iar pe formulare...
– Ai mâzgălit, pur şi simplu!... Nu se înţelege nimic!... Ce-ai 

scris, aicea?
– Păi, du… da… na... Ai dreptate, nu se prea înţelege!
– Ce-ai scris, finule? Ce denumire-i asta?
Finul luă hârtia, se uită la ea, o ridică, apoi, mai înspre lumină, 

după care o pune, brusc, sub tejghea.
– Ce denumire-i aia?, întrebă, din nou, gestionarul nervos.
– De unde să ştiu eu?!... Ce, sunt de specialitate, ca matale!? 

Eu îs, vorba cântecului „Bade-al meu e ţapinar!”.
– Am pierdut o noapte degeaba!, oftă gestionarul. Trebuie 

să fac alt inventar!...
– Facem, naşule!, sări finul. Mâine-seară, facem altul. Că 

doar n-or veni belelele chiar mâine! Mâine e miercuri? Miercuri… 
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Îţi aduce şi marfă... Poate am norocul să aducă şi bitter... Poate nu 
ştii, dar bitterul e preferinţa mea… Şi dacă aduce, ai să vezi ce 
inventar facem, mâine-seară!...

Nu ştiu dacă au mai făcut inventar sau nu. Ceea ce ştiu e că 
gestionarul nu mai e gestionar, de vreo trei ani, şi că, nu de mult, 
a ieşit de acolo, de unde te duc belelele.
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Biletele de la Amara

Aflând că Ionescu are şi două bilete pentru Amara, Costică 
s-a prezentat, dis de-dimineaţă, sa-l roage pe Ionescu să-i-le dea lui.

– Nu se poate, tov. Costică!, i-a spus şeful. Biletele pentru 
Amara i le voi da lui Georgescu, care s-a înscris înaintea ta..

– Totuşi, insistă Costică, vă rog!...
– Degeaba mă rogi!...
– Se poate să mă refuzaţi, tov. Ionescu!...
– Da’ înţelege, măi omule, că i le voi da lui Georgescu, care...
– … s-a înscris înaintea mea.
– Vezi că ştii! Cât e ceasul?
– Nouă şi treizeci…
– Trebuie să vină, deja, să le ia.
Costică căzu pe gânduri. În interiorul lui, se pusese în mişcare 

întregul angrenaj de inteligenţă. Deodată, i-a venit o idee.
– Tovarăşe Ionescu, dar dacă fac în aşa fel, încât Georgescu 

să renunţe, mi le daţi mie?
– Glumeşti, Costică! Cum o să renunţe el la bilete, aşa!...
– Asta-i treaba mea. Dumneavoastră nu vă amestecaţi!... Dar, 

dacă renunţă, mi le daţi?
– Dacă renunţă Georgescu... Bine, atunci să aşteptăm, să 

vină Georgescu!...
Au trecut câteva minute, până la sosirea lui Georgescu, timp 

în care Ionescu s-a apucat de rezolvarea unui dosar, iar Costică şi-a 
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şlefuit planul de bătaie.
– Să trăiţi!, salută Georgescu, după ce intră.
– Bună!...
– Tovarăşe şef, am venit după biletele alea...
– Da’ unde vrei să mergi, colega?, întrebă Costică.
– La Amara.
– La Amara?!, se miră Costică. Vai de mine!... Dar în altă 

parte n-ai putut găsi?
– Păi...
– Tu ştii că, anul trecut, au fost peste două sute de victime, 

iar anul acesta, de la început şi până acuma, peste treizeci?!
– Victime?! Ce fel de victime?
– Cum, n-ai auzit că, în lac, s-a descoperit un crocodil?!
– Nu!, spune Georgescu, speriat.
– Păi, eşti în urmă cu ştiinţa, Georgescule! Se crede că ar fi 

un fel de crocodil-monstru, mai urât decât ăla… Ness!…
– Măi Costică, tu vorbeşti serios?
– Auzi ce întrebare! Dacă vrei, îţi aduc şi articolul din 

„Flacăra”, să-l vezi!
– Dacă-i aşa, tovarăşe Ionescu, eu renunţ… Le dau naibii de 

bilete! Mai bine-i acasă, decât în gura crocodilului!…
– Cum, Georgescule, renunţi?!, nu-şi crezu Ionescu auzului.
– Renunţ, tov. şef! Cu reumatismul, mai poţi, dar cu 

crocodilul, ioc! Să trăiţi!...
Şi a plecat, speriat de vestea pe care a auzit-o, iar Ionescu 

a rămas zăpăcit şi încurcat de minciuna pe care a putut-o debita 
Costică.

– Aţi văzut cât de uşor a renunţat Georgescu?, se fuduli 
Costică, bucurându-se ca un copil.

– Eşti o pramatie şi jumătate! Cum de ţi-a venit în cap să 
torni o asemenea minciună? Auzi, un crocodil-monstru, urât şi 
feroce!... A făcut… victime!
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– Să lăsăm asta, tov. şef! Îmi daţi biletele? Doar aşa aţi 
promis, că, dacă renunţă Georgescu, mi le daţi mie…

– Ţi le dau, Costică. Dar, sincer să fiu, n-am mai auzit o 
minciună  cu aşa grad de minciunie!... Ai banii la tine?

– Nu, n-am fost sigur de ele, dar îi aduc mâine, dimineaţă, 
la prima oră. Adică, mai precis, are să vină nevastă-mea, pentru că 
eu plec în delegaţie şi am tren la cinci şi un sfert.

– Bine, Costică, să vină nevastă-ta şi i le dau…
A doua zi, Costică a plecat în delegaţie, la Timişoara. Aici, 

dimineaţa, îşi rezolva treburile profesionale, iar după-amiaza, pe 
cele personale. „Voi cumpăra tot ce ştiu că-mi trebuie în staţiune 
şi nu se găseşte la noi, în oraş!”. Şi s-a ţinut de cuvânt. După cinci 
zile de delegaţie, s-a întors acasă, cu două genţi de voiaj, pline cu 
lucruri pentru concediu.

– Cum a fost în delegaţie, Costică?, l-a întrebat soţia, imediat 
după ce a intrat în casă.

– Ca de obicei, dragă. Dar să ştii că, în timpul liber, n-am bătut 
bărbuncul, ci am cumpărat aproape tot ce ne trebuie în staţiune…

– Apropo de staţiune!, sări ea. Nici nu ştii ce prostie era să 
facem!

– Ce prostie, dragă?
– Noroc că m-am întâlnit cu Geogeasca şi mi-a spus, căci, 

altfel, luam biletele alea, la Amara, şi ne mânca crocodilul!...
– Ce crocodil?!...
– Dacă nu crezi, cer, de la Georgeasca, „Flacăra”, să-ţi arăt, 

negru pe alb!…
– Ce să!?... Unde-s biletele??
– Am renunţat la ele… Mai bine zis, i le-am dat lui Popeasca, 

secretara... Doamne, ce bine ar fi, să-i stâlcească crocodilul acela 
picioarele, să nu-şi mai poată fâţâi fundul, pe culoar, pe sub privirile 
bărbaţilor!
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Schimb de locuinţă

Ce înseamnă să ai muncă de teren, să pleci, aproape în flecare 
zi, de acasă, să dormi prin alte locuri, străine? Înseamnă să te plimbi 
mai puţin, prin oraşul tău, cu copilul şi nevasta, să te cerţi mai 
puţin cu nevasta şi vecinii sau chiar să nu-ţi cunoşti bine vecinii.

Cumnatu-meu, Fasolă, s-a mutat, în apartament, de vreo şase 
luni, şi nu cunoaşte decât doi vecini. În schimb, nevastă-sa (adică 
soră-mea) îi cunoaşte pe toţi, dar, mai ales, pe cel de deasupra lor, 
de la apartamentul 10, care, zi şi noapte, bate, geluieşte, scârţâie 
şi aşa mai departe. L-a avertizat ea, de câteva ori, dar degeaba.

Văzând că nu-i chip, au hotărât să facă schimb de locuinţă. 
„Să vezi ce-i fac vecinului de deasupra!, gândi Fasolă. Dar, mai 
întâi, vreau să văd ceva, mai ales că el a dat anunţ că vrea să se 
mute, prin schimb, la etajul întâi!”.

– Bună ziua!
– Bună ziua!
– Dumneavoastră aţi dat, la ziar, anunţul cu schimbul de 

locuinţă?
– Da. Poftiţi!...
Au intrat în apartament. Clientul îl privi îndelung, apoi spuse:
– E mare, e frumos, e… puternic!, şi bătu, cu piciorul, de 

două ori, în parchet.
– Lucru bun!, zise gazda.
– Da, recunosc. Şi al meu e la fel. Ce meserie aveţi?



233

înţelepciunea umorului

– Tâmplar.
– Într-un aşa apartament, cu trei camere mari, puteaţi să vă 

faceţi şi un atelier...
– Hm! Mi-am făcut, deja; dar parcă v-aş cunoaşte…
– Se poate. Pot să vad atelierul?
– Da, poftiţi! E aici, în ultimul dormitor.
Clientul şi gazda au intrat în atelierul, improvizat la domiciliu.
– Fantastic! Ăsta nu mai e dormitor, e un atelier mai dihai 

decât alea profesioniste!... Şi ce lucraţi?, întrebă clientul,
– Scaune, dormeze, tocuri... pentru familie. Toate sunt pentru 

familie… Dar nu lucrez decât în timpul liber.
– Înseamnă că aveţi timp berechet!...
– Poftiţi?
– Foarte bun apartament! De ce vreţi să faceţi schimb?
– Caut ceva la etajul întâi...
– Da? Aveţi dreptate... Aşa-i scris şi în anunţ, uitasem.
– Dumneavoastră, de ce vreţi să vă mutaţi de la etajul întâi?
– Păi ...
– Fiţi sincer!
– Sincer să fiu? Din cauza vecinului de deasupra, care îmi 

face zgomot în cap, când mi-e lumea mai dragă!
– Şi n-aţi luat măsuri cu el?
– Eu n-am avut timp, dar soţia i-a atras atenţia, de nenumărate 

ori. Degeaba!
– Înseamnă că-i neruşinat! Dacă am să mă mut, acolo, i-arăt 

eu lui!
– Întotdeauna spune: „E casa mea, fac ce vreau în ea!”.
– Ăăă-hă! Cu mine n-o să-i meargă!
– Fiecare om, cu ideologia lui. Facem târgul?
– Facem!
– Abia aştept să mă mut! Dumneavoastră în primul dormitor 

dormiţi, nu-i aşa? Eu cred că, în primul rând, am să-l aduc pe tata, 
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cu atelierul lui de tinichigerie…
– Tinichigerie? Auleu, ce are să păţească vecina de jos!... 

Dar aşa-i trebuie, că-i colţoasă!
Se auzi soneria de la uşă. Gazda deschise.
– Bună ziua, vecine! Soţul meu nu-i aici?
– Nu. Ce să caute…
– Ba, sunt!, zise clientul, care, cred că v-aţi dat seama, era 

cumnatu-meu Fasolă.
– Dumneata eşti Fasolă… de sub mine?, se miră gazda.
– Eu.
– Hai, dragă!, strigă soră-mea, de la uşă. Noi cărăbănim 

lucrurile şi tu stai la palavre!
Şi avea dreptate, pentru că ea, împreună cu mine, cu doi 

verişori, cu taică-meu şi cu un coleg de al meu, mişunam, cu scaune, 
mese, dulapuri, pe casa scărilor...

– Aaa... Va să zică dumneata, începu vecinul, nervos, ai venit 
să faci mişto de mine, cu schimbul, cu chestii, cu!... Ai încercat să 
mă minţi, să schimb cu dumneata? Ei, află, dom’le, că, pe sănătatea 
mea, n-am să mă mut de aici! Iar de zgomot, să nu te mai prind că 
te plângi pe la uşa mea, că asta-i casa mea şi fac ce vreau în ea!

– Uşi, tocuri, scaune, zâmbi cumnatu-meu.
– Chiar şi altele, mai zgomotoase!
– Vom vedea care, pe care…
– Până atunci, ieşiţi afară!, zbieră tâmplarul.
Fasolă s-a oprit lângă uşă şi o întrebă pe soră-mea:
– Aţi adus trusa de tinichigerie a tatei?
– Da, am adus-o. Am şi dus-o sus...
– Foarte bine!
Apoi, întorcând privirea spre tâmplar:
– De fapt, pentru altceva venisem: să te anunţ că fac schimb 

cu Pajură, pensionarul de de-asupra dumitale… El suferă de 
reumatism, aşa că… Şi mai voiam să văd unde dormi, pentru a 
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şti unde să postez atelierul tatii… Nu-mi rămâne decât să-ţi urez 
„Somn uşor!”.

– N-o să-ţi meargă!, ameninţă tâmplarul.
– Ba da! E casa mea, fac ce vreau în ea!... Şi poate te prind 

pe la uşă!...
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Pregătirile pentru un mare meci

Norocul a făcut ca, anul acesta, echipa noastră de fotbal, 
„Recolta”, să se califice în optimele de finală ale Cupei României.

Cu trei zile înainte de meci, a avut o mare şedinţă de lucru, 
la sediul clubului. La şedinţă, au participat: tovarăşul Zurgălău – 
preşedintele clubului, Mardare – delegatul permanent al clubului, 
Gicu – căpitanul de echipă, Mătăsache – antrenorul echipei şi 
subsemnatul, responsabilul gazetei de perete „Recolta” a clubului 
cu acelaşi nume.

Şedinţa a fost deschisă de tovarăşul Zurgălău.
– Tovarăşi, mâine, după-amiază, vom merge în Capitală, 

pentru un meci mare. Trebuie să ne mândrim că am ajuns, cu 
fotbalul, atât de sus! Echipa cu care vom juca este una dintre cele 
mai bune din ţară. Aşa că va trebui să luăm măsuri, să jucăm bine, 
să nu ne facem de râs. Autobuzul, cu care ne vom deplasa, are 30 
de locuri, aşa că va trebui să ne gândim bine pe cine să luăm...

– Nu sunt decât şaisprezece jucători, interveni Gicu, căpitanul 
de echipă.

– Vă rog să nu mă întrerupeţi. Când am zis „pe cine să luăm”, 
m-am gândit şi la ceilalţi tovarăşi, care ajută, într-un fel sau altul, 
clubul nostru. Tovarăşe Mătăsache, să faci un tabel... Câţi jucători 
fac deplasarea?

– Şaisprezece, tovarăşe Zurgălău.
– Bine, scrie, deci, 16; adică 16, cu tot cu dumneata şi…
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– Nouăsprezece, pentru că-l iau şi pe fecioru-miu…
– Nouăsprezece, întări Zurgălău. Aşa, mai departe... Pe cine 

mai luăm? Propun pe doctorul Pastelache, ca medic pentru echipă, 
pe tov. Bobeică, pe tov. Strechea, subsemnatul, tov. Costică, care 
e aici, de faţă şi e responsabilul literar al gazetei noastre, tov. 
Muscalu, fotograful, tov. Mardare, delegatul nostru, Dechisescu, 
administratorul, Pamfil, fostul antrenor, şi… mai are cineva vreo 
propunere? Nu?.. Atunci câţi au ieşit?

– Păi, mai adăugăm încă nouă, spune Mătăsache, pe un ton 
matematic.

– Nu nouă, ci optsprezece! Crezi că soţiile noastre n-au 
nevoie de un moment de recreare?

– Au tovarăşe Zurgălău, dar se făcură treizeci şi şapte, acum!
– Nu se poate!
– Dacă vreţi, mai verificăm, o dată.
Şi au verificat încă o dată; tot treizeci şi şapte!
– Trebuie să mai tăiem, tovarăşe Mătăsache!
– Dar pe cine? N-avem!...
– Să ne gândim…
–  Tov. Mătăsache, interveni delegatul, nu ai nici un jucător 

accidentat?
– Cei accidentaţi rămân acasă.
– Totuşi, dintre cei care merg, nu are nimeni nimic?
– Ce să aibă?
– Hai, gândiţi-vă!...
– Dogaru are un furuncul pe nas, dar asta…
– Un furuncul pe nas!, se miră Zurgălău. Asta-i grav! Dacă-i 

vine o minge peste nas? De durere, nu mai poate juca. Eu sunt de 
părere să-l lăsăm acasă… Asta, şi pentru sănătatea lui.

– Tov., Zurgălău!, vru să intervină căpitanul de echipă.
– Taie-l, tovarăşe antrenor!
– L-am tăiat...
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– Eu aş zice, interveni, din nou, delegatul permanent al 
clubului, să-l tăiem, de pe listă, şi pe Laurenţiu…

– Poftim?, sări, iarăşi, Gicu, căpitanul de echipă.
– De ce?, se interesă antrenorul.
– Alaltăieri, după cum ştiţi cu toţii, s-a împotmolit, cu 

tractorul, în tarlaua „Cai verzi” şi n-a mai putut ieşi…
– Şi ce are asta cu fotbalul?!, întrebă, mirat, Gicu.
– Are, continuă delegatul. Dacă terenul e moale, e în stare 

să se împotmolească şi acolo.
L-au şters de pe listă şi pe Laurenţiu.
– Eu aş zice, interveni Zurgălău, să-l lăsăm, acasă, şi pe 

Brumaru. În ultima vreme, a jucat cam slab. La „Trestia”, a primit 
trei goluri, pe care le puteam apăra şi eu...

Din vorbă, în vorbă, mai cu ceartă, mai cu binişorul, au mai 
tăiat de pe listă câţiva jucători. Erau acuzaţi de pasivitate, în timpul 
meciului, de indisciplină în producţie, de lipsă de la antrenament.

În aceste discuţii nu m-am băgat. Nu-i bine să te pui rău nici 
cu cei din conducerea clubului, nici cu jucătorii. În cazul în care 
m-aş pune rău eu şefii, aceştia nu m-ar lua, în timpul deplasărilor, 
şi aş pierde mult. Dacă m-aş pune rău cu jucătorii, atunci, în mod 
sigur, nu m-ar mai ajuta la casă.

Am uitat să apun că eu îmi fac casă, chiar lângă terenul de 
fotbal, şi fotbaliştii mă mai ajută, în timpul lor de antrenament, să 
car balast, cărămizi, să aduc scânduri, cât şi la alte treburi. Iar eu, 
drept recompensă, îi laud în gazetă.

Mi-aduc aminte că, înaintea meciului cu „Porumbul” 
Frăsineşti, au venit, cu toţii, să mă ajute, iar după meci, meci pe care 
l-am avut în deplasare, i-am lăudat atât de tare, încât oamenii, care 
citeau articolul, se întrebau: „Dacă au jucat toţi şaptesprezece atât 
de bine, cum dracu au luat bătaie cu 10-0?”. Ca să nu mai vorbesc 
de faptul că, într-un meci, nu pot juca mai mult de paisprezece 
jucători.
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Dar oamenii nu se prea pricep la sport. Nici Zurgălău, la 
început, nu se pricepea. Acum, cinci ani, când a devenit preşedinte 
al clubului, a vrut să vadă terenul, şi l-am însoţit! Tocmai atunci, 
făcea antrenamente Pătrunjel, cel care a fost, până nu de mult, 
în lotul naţional de atletism. Profitând de o pauză, Zurgălău l-a 
întrebat:

– Dumneata ce sport faci?
– Atletism, a răspuns Pătrunjel.
– Si ce fel de atletism faci?
– Alergări pe o sută de metri.
– Tovarăşul Pătrunjel fuge, o sută de metri, în zece secunde, 

am căutat eu să-l înştiinţez pe preşedinte.
– Numai atât!, s-a mirat el. Slab, slab, tovarăşe Pătrunjel! 

Clubul ţi-a creat condiţii atât de bune şi dumneata alergi numai o 
sută de metri!...

– Apoi!…, vru să spună ceva atletul.
– La primul concurs, să aud că ai alergat măcar cinci 

kilometri!
S-a râs mult pe chestia asta.
În sfârşit, să revin la discuţiile despre participarea echipei la 

marele meci din Cupă.
– Ai tăiat şi pe Brumaru, şi pe ceilalţi, puşi în discuţie?
– Da!, a răspuns antrenorul, nervos.
– Tovarăşe preşedinte!, sări Gicu, căpitanul echipei.
– Şterge-l şi pe Gicu! E recalcitrant, nervos… Meciul s-ar 

putea să fie televizat. Vrei ca Gicu, cu tupeul lui, să sară, la bătaie, 
la arbitru, să ne facă de ruşine? Auzi, comedie!:..

L-au tăiat şi pe Gicu.
– Câţi au rămas, acum?
– Treizeci şi unu…
– Încă unul...
– Am găsit: n-o mai iau pe nevastă-mea!, decide Mătăsache, 
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trăgând o linie orizontală pe hârtie.
– Perfect, acuma sunt treizeci!
– Ba douăzeci şi nouă!, interveni, din nou, Mătăsache.
– De ce?
– Cine va juca, pe teren, tovarăşe Zurgălău? Aproape toată 

echipa rămâne acasă…
– Asta-i treaba mea!
– Atunci, nu mai merg nici eu!
– Tov. Mătăsache, dumneata trebuie să mergi, neapărat!
– Cum, adică? De ce să merg?
– Ca să le spui tovarăşilor adversari că câştigă, prin 

neprezentarea noastră, cu 3 la 0. E un scor onorabil. Au bătut pe 
„Avântul” cu 7-0, iar „Avântul” ne-a bătut pe noi, anul trecut, cu 
4-0. Diferenţa dintre ei şi noi e de unsprezece goluri. Just? Deci, 
mai onorabil e să pierdem cu 3-0, prin neprezentare…

– Şi dacă eu merg, să le spun că nu ne prezentăm la meci, 
tovarăşul delegat de ce mai merge?

– Tovarăşe Mătăsache, tov. delegat merge cu soţia! Şi nu 
ştii dumneata cum sunt soţiile care merg rar în capitală?... Deci, 
tovarăşi, mâine, la orele 10, ne întâlnim la autobuz!, încheie, vesel 
şi mândru, şedinţa, preşedintele Zurgălău.
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Maşina de cusut

– Dumneavoastră aţi dat anunţul, la mica publicitate, că 
vindeţi o maşină veche de cusut „Singer”?

– Da. Poftiţi, vă rog!
Şi cetăţeanul, care a dat anunţul, l-a invitat pe client în camera 

în care se găsea maşina cu pricina.
– Uitaţi-vă la ea, iar pe mine să mă scuzaţi!, un pic, zise 

cetăţeanul de casă. Am ceva pe foc şi mă tem să nu se facă scrum!
În lipsa gazdei, clientul s-a făcut confortabil, pe un fotoliu, 

şi a început să răsfoiască o revistă sportivă. Gazda reveni, peste 
câteva minute.

– Bine că s-a terminat! V-aţi uitat la ea?
– Nu.
– Atunci, să-i dau husa jos şi…
– Spuneţi-mi, cât cereţi?
– Opt sute. Nici un leu mai puţin.
– Da, poftiţi banii!
Şi clientul scoase, din buzunar, banii, pe care-i numără 

vânzătorului.
– V-am dat cât aţi cerut, nici un leu mai puţin. Ştiţi, nu-mi 

place să mă negoţ pentru un fleac…
– Înseamnă că aveţi bani!
– Munciţi!...
– Bineînţeles că munciţi!, întări şi gazda, băgând banii 
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în buzunar. S-o stăpâniţi sănătos! Dar... nu înţeleg o treabă: aţi 
cumpărat-o şi nici măcar nu v-aţi uitat la ea!...

– O miros, dinainte, că e o marfă bună! De ce aţi vândut-o?
– Apoi, cum să zic... Maşina a fost a soacrei, ne-a dat-o cadou, 

la nuntă, dar nevastă-mea o ţine ca mobilier…
– De ce o ţine ca mobilier?
– Nu se pricepe la cusut.
– Nici nevastă-mea nu se pricepe, dar va învăţa. Nu vezi 

dumneata, că numai un cearşaf, dacă-l cumperi, te costă o groază 
de bani? Pe când, acasă, cumperi materialul, coşi cearşaful şi 
preţul ajunge la jumătate! Aşa se face economie, aşa-ţi cumperi 
casă, maşină şi alte acareturi… Pot să-i dau, un pic, husa jos, s-o 
analizez mai bine?

– Desigur! Poţi s-o şi demontezi! Doar e a dumitale…
– Cum, adică, a mea?
– Da. Nu mi-ai dat banii? Uite-i, aici, în buzunarul meu!...
– Ai dreptate!
Trage husa de pe maşină.
– Fantastic!... Fenomenal!, exclamă noul proprietar.
– Poftiţi??
– Maşina e, de-a dreptul, fantastică! Ştii dumneata cât 

valorează o maşină ca asta? N-ai de unde şti!... În ţară sunt, cred, 
zece-cincisprezece exemplare, maxim! Ia, uite, ce roată în relief 
are! Şi e din metal masiv, ţine minte! Dar ce loc de băgat aţa! Nu 
mai vorbesc de pedale: aduc a ceva exotic... a ceva de pe timpul 
lui Ludovic al XIV-lea!… Ştiai că, la maşina asta, se poate coase 
orice, începând cu mătasea foarte fină şi terminând cu cojoace? 
Nu ştiai? Dacă ştiai, n-o mai vindeai!…

– Poftim?!
– Am zis că, dacă ştiai ce comoară ţii în casă, n-o mai vindeai!
– Dar încă nu e vândută!
– Ba e vândută! Banii sunt în buzunarul dumitale, iar maşina 
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e în mâinile mele. Ce-o să se mai bucure nevastă-mea! Mai ales, 
când o afla că am luat-o cu opt sute lei! Ha-ha!... Cumnată-meu, 
săracul, a dat pe una, la fel ca asta, o mie cinci sute lei şi se laudă 
că a luat-o ieftin!... La Cluj se vinde cu 5000 lei!

– M-am răzgândit! Poftim banii, înapoi! N-o mai vând!
– Prea târziu!
– Vă rog! Dacă primiţi banii, vă servesc cu o vişinată…
– Ascultă, omule! Să ne înţelegem: eu am cumpărat maşina 

de la dumneata. Este?
– Este.
– Ce sunt eu, acum?
– Ce-aţi vrea să fiţi?...
– Sunt sau nu proprietarul ei? Sunt. Acum, dumneata, ca s-o 

iei de la mine, trebuie s-o cumperi!
– Nu înţeleg!...
– Dacă vrei s-o cumperi, află că eu n-o dau fără două mii 

de lei…
– Aoleu!...
– Şi asta, pentru că îmi eşti simpatic! Altfel, din Bucureşti 

aş veni cu şase mii…
– Cum adică, să vă mai dau eu încă o mie două sute lei?!...
– Te-a rugat cineva să-mi dai? Maşina îmi aparţine; acuşi 

vine o camionetă, s-o ia, aşa că...
– Bine, domnule! Îţi mai dau încă o mie două sute lei!... 

Noroc că am ceva bani în casă, că, altfel, rămâneam fără maşină!...
Proprietarul casei se scormoni în portofel şi scoase o mie 

două sute, pe care îi dădu străinului, împreună cu ceilalţi opt sute 
lei. Apoi trase un oftat:

– Acum, sunteţi mulţumit?
– Ştiu eu!... Spuneai că dai şi o vişinată…
– Dumneata trebuie să faci cinste!
– Greşeşti!... Cinste trebuie să facă ăla care cumpără, dar 
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mai repede, că mă grăbesc!
Vrând, nevrând, gazda scoate o sticlă cu vişinată şi două 

pahare, destul de mari, pe care le umplu.
– Serviţi, vă rog!, îl invită pe străin.
– Ce-oi face, trebuie să sărbătorim evenimentul, nu ? Mulţi 

ani şi s-o stăpâneşti sănătos!
– Mulţumesc!...
Cinstirea evenimentului a durat până la golirea sticlei.
– No, zise străinul înainte de plecare, acuma te las! Nu sta 

posac, prietene! Bucură-te că ai o astfel de maşină! Cât n-ar da 
nevastă-mea, să aibă şi ea una la fel!...

Şi străinul plecă, promiţând proprietarului că va găsi o 
minciună, pentru a o linişti pe soţia sa, dar abia ieşi în stradă şi 
pufni în râs.

– Aici, ai stat cel mai mult, dragă!, îi reproşă, Teodora, soţia 
lui, care-l aştepta în maşină, după primul colţ de clădire.

– Ce să-i faci, m-a servit omul cu o vişinată!
– Şi cum a mers?
– O mie două sute de lei şi bifează-l şi pe acesta!... Ce 

vechitură a mai rămas de văzut?
– Aia din „Enescu”...
– Prea departe!
– Si ce facem?
– Cât zici că face maşina aia nouă, de la magazin?
–  O mie cinci sute…
– Punem trei sute de la noi, din buzunarul nostru…
– Da? Atunci, hai repede, s-o cumpărăm, să n-o ia altcineva! 

Iar la celelalte rable vom merge luna viitoare, când dăm acontul 
pentru apartamentul fetei. Trebuie să facem rost de mulți bani!
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Maniere

Călătoream, acum, câteva zile, cu un autobuz, care era umplut 
până la refuz de călători şi care venea dintr-un cartier mărginaş, 
spre centrul oraşului.

– Mai în faţă!... Mai în faţă, vă rog!, se auzi vocea puternică a 
unui mătăhălos, cu căciulă de iepure pe cap. Uh!... Ce îngrămădeală, 
dom’le! Ce-i cu lumea asta? Nu mai sunt autobuze? Unele circulă 
chiar goale!...

 Avantajat de înălţimea mea, îl puteam urmări, cum înainta 
încet, dar sigur, printre nasturi rupţi, haine descheiate şi exclamaţii 
de genul „Vai, piciorul, domnule!”.

– Dumneata de ce nu te urci într-unul „chiar gol”?, l-a întrebat 
o cetăţeancă.

– Am treburi importante. Şi timpul circulă! Mai în faţă, mai 
în faţă, tinere!... Hai, că stau pe un picior!

– Acela-i piciorul meu!, s-a plâns un puşti.
– Ţine-l şi tu acasă!
În sfârşit, a ajuns pe la mijlocul autobuzului, iar privirea îi 

juca printre scaune, în căutarea unui loc.
– Dumneavoastră ţineţi geanta pe scaun, iar călătorii merg 

în picioare!, îl apostrofă pe un bătrânel.
– Poftim?...
– Dă geanta aia jos! Auzi, eu stau în picioare şi dumnealui 

ţine, pe scaun, o geantă, care ar sta, tot atât de bine, şi jos! Asta-i 
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civilizaţie?
Bătrânelul s-a uitat la el, apoi coborî geanta, se dădu pe 

scaunul de la fereastră şi-l lăsă pe revoltat să ocupe celălalt loc.
– Poftiţi! Şi vă rog să mă scuzaţi!...
– Nu face nimic! Se mai întâmplă... Dar ce e rău e că se 

întâmplă cam des. Civilizaţie!... Să ştii, bade, că acest cuvânt era 
valabil, cândva, demult!... Acum, nu mai e la modă. Mergi pe 
stradă, în autobuz, şi nu găseşti decât din ăştia, care se îngrămădesc, 
care-ţi rup nasturii, care stau pe două scaune, te înjură...Ce oameni, 
domnule!, zâmbi el unei femei, care stătea, în picioare, lângă 
scaunul lui.

Autobuzul continua să se apropie de centru. De la urcarea, în 
autobuz, a călătorului cu căciulă de iepure, trecuse mai bine de un 
sfert de oră, şi el tot nu contenea cu aprecierile asupra oamenilor 
din ziua de azi.

– Ce oamenii! Pur şi simplu, e revoltător! Astea-s maniere 
civilizate!?

– Tovarăşe!, izbucni bătrânelul. Mi-ai reproşat că geanta 
ocupă un loc, şi am dat-o jos; ai ocupat locul rămas liber şi, de 
mai bine de un sfert de oră, continui să mă jigneşti!... Ce mai vrei?

– Să fii politicos!
– Am fost!
– Ba n-ai!, îl contră mătăhălosul cu căciulă de iepure. 

Priveşte în jur şi ai să vezi câte doamne stau în picioare, în vreme 
ce dumneata, om voinic şi bărbat în toată firea, stai jos! Acesta-i 
respectul civilizat, asta numeşti dumneata politeţe?!
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Întâmplare de sezon

Era în plină vară, când un cetăţean s-a oprit în dreptul 
primului ghişeu de bilete, de la Agenţia de voiaj CFR.

– Daţi-mi, vă rog, un bilet pentru Predeal, la primul accelerat, 
de mâine dimineaţă!

– Sunteţi în concediu?, se interesă tovarăşa de la ghişeul unu.
– Da, de astăzi...
– Şi vreţi să mergeţi la Predeal, acum, în plină vară, pe un 

timp atât de bun pentru plajă, pentru baie?
–?
– Mergi la mare, tovarăşe!... Acolo-i nisip, căldură, plaja, 

apă, bere rece!…
– Ştiu eu?... Daţi-mi, atunci, un bilet pentru Constanţa!
– Pentru Constanţa, se dau la casa doi, de vizavì.
Cetăţeanul se prezentă la casa nr. 2.
– Daţi-mi, vă rog, un bilet pentru Constanţa, la primul 

accelerat, de mâine, dimineaţă!
– Sunteţi în concediu?, se interesă tovarăşa de la ghişeul doi.
– Da, de astăzi...
– Şi vreţi să alergaţi la Constanţa, acuma, pe zăpuşeala asta, 

când lumea preferă umbra?!
– ?!
– Mergi la munte, tovarăşe! Acolo-s brazi, munţi frumoşi, 

iarbă moale, aer curat, bere rece precum izvorul!…
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– Daţi-mi, atunci, un bilet pentru Predeal! Şi să ştiţi că, iniţial, 
la Predeal voiam să merg…

– Colega de la ghişeul unu v-a spus să mergeţi la mare?
– Da.
– Asta pentru că nu a văzut, niciodată, muntele!...
– Să-ţi fie ruşine!,sări casieriţa de la ghişeul unu, scoţând 

capul pe ferestruică. Tu  vorbeşti de mare, că-i urâtă? Tu, care n-ai 
văzut-o niciodată!...

– Dar tu ai văzut, vreodată, muntele?
– Dacă-ai şti ce fin e nisipul mării, n-ai mai vorbi!
– Şi, pentru asta, trebuie să ridici glasul? Crezi că mă sperii?, 

se oţărî casiera de la doi. 
– Eşti o încrezută!
– Tu vorbeşti, fandosito?!
Cearta luase proporţii. Cu toate că avea un calm extraordinar, 

un calm englezesc, cetăţeanul n-a putut rezista, să intervină, măcar 
pentru a le mai domoli.

– Nu vă mai certaţi!, zise.
– Ce te priveşte?! Vezi-ţi de treburile dumitale!!
–Bine!, zise el. Certaţi-vă, bateţi-vă, n-aveţi decât!... Am să 

iau bilete, mâine, dimineaţă, de la gară…
Şi a plecat.
– Ia uite, dragă, vine, ne ţine de vorbă, bagă intrigă între 

noi!... Un încurcă-lume! Ce om!, spuse acru prima casieră.
– Şi aşa, la prima vedere, părea serios, dragă!, completă 

cealaltă, de-a dreptul revoltată.
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Angelica

Acum vreo cincisprezece ani, într-una din zile, uşa biroului 
nostru s-a deschis şi, în încăpere, a intrat directorul, împreună cu 
o tânără foarte drăguţă, îmbrăcată cu gust.

– Bună ziua, tovarăşi!, ne-a salutat el. V-o prezint pe tovarăşa 
Angelica!...

După ce a dat mâna cu noi, Angelica şi-a pironit ochii în 
duşumea, prilej, pentru noi, de a o examina cu luare aminte: avea 
nişte ochi, să-i sorbi, nu altceva! Obrăjorii, doi trandafiri, a căror 
roşeaţă atinsese şi limitele posterioare ale buzelor. Trupul, o trestie, 
alintată de vânt. Ce mai, în unanimitate, prin ghionturi şi zâmbete, 
am votat concluzia finală: e frumoasă foc!

– Tovarăşe Costică, mi-a întrerupt directorii iluziile, plecate 
undeva, pe derdeluş, cu săniuţa. Tovarăşe Costică, arată-i dumneata 
celelalte birouri şi magazia de ustensile!

M-am executat cu plăcere (oricare ar fi făcut la fel). Câtă 
risipă de politeţe am făcut, în acea zi, până la orele 15,30, când 
i-am urmărit ultimii paşi, umbriţi de pletele-i argintii, dispărând 
după blocul vecin unităţii!

A doua zi, am început să comentăm între noi.
Gicu a fost de părere că Angelica e prea gingaşă, pentru 

munca de îngrijitoare, Ionel l-a completat, zicând că unei făpturi 
atât de fine îi va fi cu neputinţă să bată covoarele, iar Radu ne-a 
atras atenţia asupra mâinilor ei, de adevărată pianistă! Ce mai, era 
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clar că noua noastră angajată nu era făcută pentru mătură şi pentru 
cârpe de praf! Concluzia? Noi, bărbaţii, trebuie să fim cavaleri şi 
s-o ajutăm la muncă!

*
Ce repede au trecut anii! Gicu s-a pensionat, Ionel, la fel, 

Radu s-a transferat la Timişoara. Ăştia tineri nu vor s-o ajute deloc. 
Am rămas numai eu. Şi uite că m-a apucat noaptea. Se cunoaşte 
că am îmbătrânit: înainte, până termina Angelica de băut cafeaua, 
eu eram gata cu curăţenia! Deh, eram şi eu mai tânăr!...
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Un Revelion de pomină

Cu vreo două zile, înainte de Revelion, mă întâlnesc, în staţia 
de autobuz, cu amicul meu, Pandele.

– Felicitări, Costele!, mă luă el tare, întinzându-mi mâna. 
Am auzit că ai o fetiţă! Felicitări!

– Mulţumesc!
– Şi unde faci Revelionul, anul acesta?
– Am copil mic, aşa că…
– Stai acasă, E şi asta o cauză...
– Şi ar mai fi una: sunt mulţi ani, de când n-am mai văzut un 

Revelion la televizor. Ştii, doar, că eu sunt amator de poante, de... 
iar nevastă-mea, de muzică.

– Auzi!, a întrerupt el tăcerea, după ce s-a gândit niţel. Dacă 
voi nu mergeţi nicăieri, atunci te rog ceva… Sper să nu mă refuzi...

– Voi încerca…
– Ţi-l las şi pe Daniel al meu. Acum, e mărişor, are unsprezece 

luni. Şi să ştii că nu plânge şi n-o să-ţi facă greutăţi... Vom lăsa şi 
mâncare, şi schimburi…

– Apoi...
– Ştiam că n-ai să ne refuzi. Am fi vrut şi noi să stăm... dar 

mi-a venit cumnatul, de la Ploieşti, şi ne-am înscris la „Central”…
Vrând, nevrând, am acceptat. Şi-a trebuit să mai accept şi 

rugăminţile altor doi colegi de serviciu, plus pe cea a fratelui mai 
mare.
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În seara de Revelion, o cameră s-a umplut cu cinci locatari 
mici.

– Măi, să fie!, meditam eu, cu voce tare. Când or începe 
ăştia!...

– Ce să înceapă?!, se răsti cumnata. Cezar al meu e 
extraordinar de cuminte!

– Şi Ovidiu e la fel!, m-a asigurat Sechelăreasa.
– Nu mai vorbesc de Cătălin!, completă, mândră, Păsculeasca.
Camera celor mici, a lui Daniel, Ovidiu, Cătălin, Cezar şi 

Claudia (fetiţa mea), arăta ca o magazie de haine şi de alimente, 
în care se găseau şi paturi.

Revelionul a debutat frumos. Copii corespundeau întocmai 
recomandărilor făcute. Dar, mai târziu, prin timpul urăturii –mi se 
pare, sfânta lor încăpere s-a transformat într-un infern.

Vizionarea programului tv mi-a fost întreruptă de Cătălin, 
care şi-a început recitalul printr-un sughiţ îndelungat. Câteva 
minute mai târziu, au început, odată, Dem Rădulescu, la televizor, 
şi Daniel, în pătucul lui. Dar nu aceeaşi schiţă satirică.

L-am luat pe-al doilea în braţe şi am venit, în sufragerie, la 
televizor, cu gândul să-l urmăresc pe primul. Dar n-am avut noroc. 
A trebuit să arunc sarmalele de pe aragaz, pentru că începuseră să 
se închidă la culoare.

– Nevastă, unde eşti?, am strigat eu.
Nu mi-a răspuns nimeni, în schimb aşa, prin fum, am auzit 

un „nani, nani, puiul mamei!”.
ÎI legăna pe Cătălin.
Pe la orele 24, în loc să manevrez cupa de şampanie, 

manevram sticla cu laptele încălzit pentru Ovidiu. Când pendula 
a bătut orele 2, aveam, în braţe, pe Claudia, trezită de plânsul 
celorlalţi, legănam, cu picioarele, pe Daniel, în timp ce nevastă-
mea, într-un ritm antrenant de rock, schimba scutecele lui Cezar, 
roşcatul.



253

înţelepciunea umorului

După o jumătate de oră, când mă aflam în bucătărie, a sunat 
telefonul.

– Mulţi ani, Costică!, l-am auzit pe Dafinoiu, cel mai bun 
coleg al meu ( şi el făcea Revelionul acasă).

– Mulţumesc! La fel!
– Ce dorinţă ţi-ai pus pentru anul ăsta, Costică?, mă întrebă 

el, râzând.
Buna lui dispoziţie mă enerva. Iar întrebarea mirosea a...
– Mă scuzi, Dafinoiule!, am căutat eu să pun punct convorbirii.
– Ce, bă, arde ceva!, s-a supărat el.
– Arde şi se afumă!...
Am trântit receptorul în furcă şi am fugit în bucătărie, unde, 

într-adevăr, ardea laptele cu griş, pentru Daniel.
Pe la orele 3, simţeam că pierdem bătălia cu ăia mici, aşa că, 

prin telefon, am cerut ajutorul soacră-mi. A lăsat săraca totul baltă 
şi a venit, cât a putut de repede.

Între timp, eu am fixat sarcini fixe şi precise, pentru fiecare: 
soacra – spălatul schimburilor (scutece, cămăşuţe, pantaloni, bonete 
etc., etc.), nevastă-mea –încălzitul laptelui, ceaiului, schimbatul 
celor murdăriţi, iar eu, necalificat în astfel de treburi, cu legănatul 
şi adormitul lor.

Spre dimineaţă, dansam, în ritm de periniţă, cu Ovidiu în 
braţe, prin casă, în timp ce Daniel mi-a sacrificat, ilegal, cel mai 
drăguţ bibelou, pe care-l aveam în casă. Un bibelou chinezesc, 
care reprezenta doi miei, care sug (mai bine zis, sugeau) la o oaie. 
Cum a ajuns la el, cum l-a dat jos de pe recamier, nici acum nu-mi 
pot explica! 

– Nu i-o fi plăcut tematica!, avea să râdă Pandele, mai târziu.
Dimineaţa, s-au liniştit şi au adormit, care-încotro, atât cei 

mici, cât şi cei mari. Singurul care a rezistat „taifunului” am fost eu, 
care mă uitam, din cinci, în cinci minute, la ceas, aşteptând să vină 
părinţii, să-şi ia odraslele acasă, să mă pot culca, în linişte şi pace.
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Şi, în sfârşit, pe la orele şase, au apărut petrecăreţii! Radiau a 
fum de ţigară, a băutură şi a voie bună, iar eu nici măcar o cafeluţă 
n-am reuşit să beau! Ochii mi se lipeau, fără voie, iar mâinile-mi 
tremurau nervoase.

– Vai, ce frumos doarme!, a exclamat cumnată-mea, când 
a intrat la ei. Ia, uitaţi-vă ce frumos dorm! Mi-e milă să-l iau pe 
Cezar... Nu cumva să se trezească!...

– Ce drăguţi sunt!, gânguri şi Sachelăreasa, care a venit mai 
târziu.

– Acuma, cred şi eu că sunt drăguţi!...
Mai mult n-am putut spune, pe moment. Între timp, s-a trezit 

şi a apărut lângă noi şi soacră-mea.
– Matale, începu Păsculeasca, ai venit să faci Revelionul cu 

ginerele, cu copiii?... Foarte frumos!
– Eee… nu veneam, dacă nu mă chemau ei!…
– Foarte frumos că te-au chemat!, continuă Păsculeasca.
– Şi nu mă chemau, dacă nu plângeau ăştia mici…
– Nu se poate!, exclamă Păsculeasca. Cătălin al meu plânge 

foarte rar. Câteodată, eu îl gâdil, îl… ca să-l mai fac să plângă, 
să-şi întărească plămânii…

– Nici al meu nu plânge!, continuă şi Sachelăreasa. Doar 
dacă o fi plâns Claudia şi l-o fi speriat.

– Nici Claudia nu plânge!, izbucnii eu.
– Cum nu plânge!? Se aude, câteodată, chiar şi din bulevard!, 

spuse, cu răutate, Păsculeasca.
Şi-au luat copiii şi au plecat, supărate.
– Auzi, îi plânge fata şi el dă vina pe-al nostru!
Aşa am petrecut eu, de Revelion, dar la anul!…
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Variaţiuni

– Amice, ştiind că tu mai scrii pe la gazetă, te mai pricepi 
la umor, ţi-am adus o anecdotă, s-o citeşti şi să-mi spui cum ţi se 
pare…

– Ce anecdotă?
– Una, scrisă de mine. Hai să ţi-o citesc eu! Ascultă, aici: 

„Dialog între două vecine”:
– Ai auzit că Georgescu scrie umor?, întreabă una din ele.
– Nu, răspunde cealaltă.
– Da, scrie umor şi îşi culege personajele din restaurante.
– Serios? Înseamnă că de acolo o aducea pe nevastă-sa, 

aseară?... Ei, cum ţi se pare?
– E bunişoară, numai că, vezi tu, din punct de vedere etic, 

moral…
– Aha, înţeleg unde baţi! Şi ce sugestie-mi dai?
– Mergi acasă şi mai şlefuieşte-o, mai răstoarn-o…
– O răstorn de nu se vede! Salut!
A doua zi:
– Am venit, iarăşi, cu anecdota!
– Care anecdotă? Aaa… Anecdota cu Georgescu, ăla care 

scrie umor…
– Nu cu ăla, ci cu aia…
– Care aia?
– Georgeasca! Ascultă, aici: „Dialog între două vecine”:
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– Ai auzit că Georgeasca scrie umor?, întrebă una din ele.
– Nu, răspunde cealaltă.
– Scrie umor şi îşi culege personajele din restaurante.
– Daaa? Înseamnă ca de acolo îl aducea pe bărbatu-său, 

aseară!... E bună, ce zici?
– E, dar vezi tu... Nu-i prea frumos ca o femeie să umble, 

singură, prin crâşme…
– Nu-i?...
– Nu.
– Atunci... am găsit! Georgescu scrie umor şi îşi culege 

personajele din restaurante... Dar la restaurant, cu Georgescu, 
merge şi nevastă-sa…

– Scrie şi ea umor?
– Nu. Ea se uită, să vadă de ce sex sunt personajele… culese 

de el. Ă? Ce zici? E perfectă aşa?
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Egalitatea

Preşedintele: Stimaţi cetăţeni ai asociaţiei de locatari numărul 
45! Adunarea de astăzi are, pe ordinea de zi, un punct foarte frumos, 
după părerea mea…

Georgescu: Spaţiile verzi!...
Preşedintele: Nu. E vorba de ceva mai frumos!
Ionescu: Problema florilor…
Preşedintele: Şi mai frumos!
Paraschivescu: Doar n-o fi despre buncărul de gunoi…
Preşedintele: „Egalitatea deplină a femeii cu bărbatul”, iată 

marea problemă, pe care o vom discuta, astăzi!
Georgescu: Bine, dar asta nu-i treabă de asociaţie!
Preşedintele: Ba este! Propun ca asociaţia noastră să devină 

asociaţie model, în ceea ce priveşte egalitatea femeii cu bărbatul!...
Paraschivescu: Dar există egalitate, domnule!
Preşedintele: Hm!... Hai să fim serioşi! Bărbatul spală? Nu! 

Găteşte? Nu! Femeia merge, cu noi, la meci? Nu! La crâşmă?...
Ionescu: … sau la şedinţă?
Preşedintele: Just! Apoi, când e vorba de piaţă, de curăţenie, 

ce fac femeile şi ce fac bărbaţii? Cine-i cu „Sportul” în mână, femeia 
sau bărbatul? Bărbatul! Unde-i egalitatea, tovarăşe Paraschivescu?

Paraschivescu: Asta cam aşa e...
Preşedintele: Propun, deci, ca, de azi, înainte, fiecare bărbat 

al asociaţiei noastre să devină un model, în ceea ce priveşte munca, 
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alături de soţia lui, la orice!
Georgescu: Chiar şi la spălat rufe?
Preşedintele: Şi!
Georgescu: Da’ nu mă pricep deloc!...
Preşedintele: În scurt timp, vei învăţa.
Mitică: Simaţi cetăţeni, propunerea tovarăşului preşedinte al 

asociaţiei noastre este foarte frumoasă! Sincer sa fiu, eu am mai 
ajutat-o pe nevastă-mea, dar nu atât cât trebuia. Se poate şi mai 
mult!...

Preşedintele: Bravo! Aşa să facem cu toţii!... Buun... (Se uită 
la ceas) Ce repede trece timpul! Au trecut, deja, patru ore, de la 
începerea şedinţei noastre!... La ce oră se dă meciul la televizor?

Ionescu: La optsprezece…
Preşedintele: Mai sunt câteva minute… Şi cu aceasta, şedinţa 

noastră s-a terminat. Ne vom reîntâlni, în fiecare sâmbătă, aici,  
după-amiaza, la aceeaşi oră, pentru a analiza ce progrese am făcut 
şi ce trebuie să mai facem, în ceea ce priveşte nobila dorinţă de a 
stabili o egalitate perfectă între noi şi nevestele noastre…

*
Rodica: Mitică, dragă, de-o bucată de vreme, sâmbăta, când 

avem mai multă treabă, dispari de acasă. Înainte mă mai ajutai, dar 
acum… Ce te-a apucat?

Mitică: Dacă ai şti!…
Rodica: Dacă ai şti tu, câte sunt de făcut, sâmbăta, n-ai mai 

fi atâta de pasiv! Nu-i atâta de uşor să mergi la piaţă, la alimentară, 
să faci mâncare, să baţi covoarele, să dai cu cârpa, să speli şi să ai 
grijă de acela mic!...

Mitică: Să mai crească el puţin, şi-l iau cu mine, că doar e 
bărbat, ce naiba!

Rodica: Unde să-l iei?
Mitică: La şedinţe.
Rodica: La şedinţe? Sâmbăta?
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Mitică: Şi încă ce şedinţe! Dacă ai şti ce discutăm noi, acolo, 
ai tăcea din gură!

Rodica: Ce discutaţi?
Mitică: Egalitatea deplină a femeii cu bărbatul, în executarea 

treburilor gospodăreşti… 
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Visul

– Alo? Costică?
– Da.       
– Eu sunt, Gicu…
– Te-am recunoscut.
– Eşti singur?
– Da.
– Şi eu sunt singur şi profit de asta, ca să-ţi spun ce am visat 

aseară.
– Ceva frumos.
– Foarte! Auzi? Am visat că m-am căsătorit…
– Păi, eşti, deja, căsătorit!
– Lasă-mă să-ţi povestesc visul! Deci, am visat că m-am 

căsătorit cu o femeie frumoasă, fină, drăguţă, manierată, atentă, 
tăcută; şi se mai făcea că eu stăteam la masă şi îi povesteam ultimul 
meci, în timp ce ea, zâmbind, pregătea cafeluţele… Ei, ce zici?

– Frumos! Numai că ăsta nu-i vis de om căsătorit, nu-i pentru 
tine!...

– Dar pentru cine?
– Pentru mine, adică pentru un necăsătorit!
– Ce ştii tu!...
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Moş Crăciun şi fraţii cei isteţi

Vecinii spun că fraţii Gigel şi Dănuţ Popescu sunt cei mai 
isteţi copii, de pe scara noastră. Dacă-i întrebi pe ce-şi bazează 
afirmaţia sau, hai să-i zicem, concluzia, îţi aduc fel de fel de 
argumente, printre care şi următoarea întâmplare,  care s-a petrecut, 
în urmă cu câteva zile.

Era pe la ora prânzului, când Gigel, fratele mai mare, radiind 
de bucurie, a părăsit sania, pe care, iniţial, vruse să o chinuiască 
vreo câteva ore, şi a intrat furtunos în casă.

– Dănuţ!, strigă el.
– Poftim!, s-a auzit din bucătărie şi, în următoarea clipă, 

un puşti, cu păr roşcat şi niţel zbârlit, şi-a făcut apariţia pe holul 
apartamentului. Ce vrei?

– Ai auzit că, în oraş, s-a înfiinţat Asociaţia „Moş Crăciun”?
– Nu. Ce-i asta?, se interesă Dănuţ.
– Un fel de cooperativă… De exemplu, tata dă telefon şi 

comandă, pentru noi, o minge, o maşină, o pereche de patine, iar 
un Moş Crăciun vine şi le aduce acasă, ni le dăruieşte, pentru că 
am fost cuminţi şi ne sfătuieşte să fim cuminţi şi pe viitor, iar tata 
plăteşte obiectele şi comisionul, după care moşul pleacă, mulţumit 
că şi-a făcut o părticică din plan…

– Aha! Frumos! Numai tata poate să dea telefon?
– Poate şi mămica, şi bunica…
– Noi nu?
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– Nu!
– Auzi!, se lumină Dănuţ la faţă. Ce-ar fi dacă am vorbi noi, 

în numele bunicii?
– La asta m-am gândit şi, eu numai că bunica-i la ţară, la 

douăzeci de kilometri de aici…
– Şi ce, crezi că ăia ştiu că bunica-i la ţară?
– Nu… Încercăm?, întrebă Gigel, în timp ce se apropie de 

telefon.
– De ce nu?!... Eu vreau o pereche de patine. Tu?
– O minge de fotbal…
După ce se uită pe o hârtiuţă, Gigel formă un număr de 

telefon.
– Alo?
– Da, se auzi la celălalt capăt al firului.
– Sunteţi Asociaţia „Moş Crăciun”?
– Da…
– Aş vrea să fac o comandă…
– Poftiţi!
– Pentru nepoţelul meu, Gigel, vă rog să aduceţi o minge de 

fotbal, din alea frumoase, iar pentru Dănuţ, o pereche de patine, 
numărul 36!...

– La ce adresă?, se interesă cel de la asociaţie.
– Strada Bobocul Verde, numărul 4 bis, familia Popescu 

Mihai…
– Când doriţi să le aduc?
– Cât mai repede, chiar după-amiază…
– S-a făcut!
– Da?, se bucură Gigel. Vă mulţumesc! La revedere…
Şi închise telefonul.
– Dacă ne merge, râse Dănuţ, la anul comandăm câte o 

bicicletă „Pegas”…
În după-amiaza aceleiaşi zile, pe la ora 17, când toţi membrii 
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familiei Popescu se aflau în casă, soneria zbârnâi lung. Tatăl 
băieţilor, care meşterea ceva pe la debara, deschise rapid. Cine 
credeţi că se afla la uşă? Aţi ghicit: Moş Crăciun!

– Bună seara!, spuse acesta.
– Bună seara!, răspunse Popescu, privindu-i curios barba, 

ochii, mantia şi sacul plin, pe care-l ţinea pe umăr. Ce doriţi?
– Unde-s copii ăia frumoşi şi cuminţi?
– Aici suntem!, se auzi glasul lui Dănuţ, care, într-o clipă, 

ajunse, din dormitor, la uşă.
– Ce aveţi cu ei?!, se interesă Popescu.
– Vreau să le dau nişte daruri!...
Între timp, lângă moş venise şi Gigel.
– Măi, da’ frumoşi şi isteţi copii aveţi! Şi cuminţi, aşa-i? 

Pentru că, învăţaţi bine şi nu faceţi obrăznicii, ascultaţi de părinţi 
şi nu spuneţi minciuni, cum spun alţii, vă dau câte ceva... Care-i 
Gigel?

– Eu!, ţopăi băiatul, uitându-se lung la cum deschide Moş 
Crăciun sacul.

– Poftim!, şi îi întinse un pachet frumos legat.
– E chiar minge de fotbal?
– De unde ştii!?, tresari Moşul.
– Asta mi-am dorit cel mai mult…
– Chiar minge e! S-o joci sănătos, la vară! Tu eşti Dănuţ?
– Da.
– Pentru tine am altceva…
– O pereche de patine!
– Şi tu!?!...
– Asta mi-am dorit!
– Copiii!; interveni Popescu, după ce şi Dănuţ îşi primi darul. 

Acum, mulţumiţi-i lui Moş Crăciun şi mergeţi în camera voastră!
– Mulţumim, Moş Crăciun!, spuseră şi plecară, voioşi, în 

camera lor.
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– Săracii copii!, medită, în şoaptă, trimisul Asociaţiei. Oare 
cât o să-i mai înşelăm cu existenţa moşului darnic?

– Ştiu eu!, dădu din umeri Popescu.
– Vă rog, tovarăşe Popescu, să-mi semnaţi, aici, de primire!, 

spuse Moş Crăciun, după ce scoase, cu greu, de sub mantia-i roşie, 
o hârtie boţită.

– De la şcoală sunteţi?, se interesă Popescu.
– Nu.
– De la sindicat?
– Nu, de la Asociaţie.
– Asociaţia de locatari s-a apucat să dea cadouri la copii?
– Nu, domnule Popescu!, râse Moşul, care, după aparenţe, era 

mai tânăr decât stăpânul casei. Sunt de la Asociaţia „Moş Crăciun” 
şi distribuim cadouri, conform comenzilor…

– Eu n-am făcut nici o comandă!, se încruntă Popescu.
– N-aţi făcut dumneavoastră. În schimb, a făcut mama 

dumneavoastră sau a doamnei!; şi arătă spre doamna Popescu, 
care tocmai ieşise din bucătărie. O minge de fotbal, pentru Gigel, 
şi o pereche de patine, pentru Dănuţ; aşa ni s-a comandat, aşa am 
adus. Semnaţi, aici, de primire, daţi-mi 500 de lei şi să ne întâlnim 
sănătoşi, la anul!

– Curios!, zâmbi Popescu. Soacră-mea e la tară, e ţărancă!... 
De unde a ştiut ea de Asociaţie? De unde a telefonat?... Ştiu eu, 
însă, cine e bunica!...

– Dacă ştiţi, cu atât mai bine!, se bucură Moşul.
După ce luă banii şi două păhărele de coniac, Moş Crăciun 

plecă, salutând milităreşte.
– Dănuţ!Gigel!, strigă Popescu, după ce închise uşa, în urma 

darnicului trimis de Asociaţia. Veniţi aici!
Cei doi puşti se iviră şovăind.
– Va plac cadourile, aduse de Moş Crăciun?
– Da, tată…
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– Dacă-i aşa, atunci, mâine, vă duceţi la ţară, la bunica!
– La bunica!?, se miră cel mic. Nu mergem!
– Ba o să mergeţi!
– Ce să facem acolo?
– Să-i mulţumiţi, pentru că v-a lăudat şi, drept răsplată, s-o 

ajutaţi la adus apă, la tăiat lemne, la îndepărtat zăpada, din jurul 
casei…

– Chiar vrei să-i trimiţi?, interveni nevastă-sa, care iarăşi 
ieşise din bucătărie.

– Da. Iar dacă nu se duc ei, mă duc eu, să o întreb de ce l-a 
trimis pe Moş Crăciun, fără ştirea mea…

– Mergem, tată!, se auzi glăsciorul lui Gigel.
– Da? Vezi, nevastă, ce copii cuminţi avem noi? Să mai 

zică cineva că umblă cu fofârlica sau că mint... Dacă vor fi aşa 
ascultători, tot timpul, Moş Crăciun va veni şl la anul. Numai că, 
la anul, am auzit că bunicile vor trebui să meargă personal, să facă 
comenzile... Ştiţi şi voi, nu?
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O soacră model

O soacră e socotită, din oficiu, o pacoste naturală pe capul 
nurorii sau al ginerelui. Aşa o fi, dar mai sunt şi excepţii. De 
exemplu, eu, multă vreme, am considerat-o pe soacră-mea o femeie 
„proţăpită” pe ideile ei învechite, o mamă vitregă, impusă de soartă, 
o emancipată în flori artificiale şi în tone de pudră. Cum am ajuns la 
concluziile astea? Când? Încă din Institut, când o iubeam pe fiică-
sa, Aurica,viitoarea mea nevastă. La întâlnire, veneau amândouă, 
iar la cofetărie sau restaurant, aia „mare” consuma mai dihai decât 
aia „mică”. Singurele mele distracţii erau cele de la institut, unde 
baba nu prea avea curaj să vină.

Imediat după căsătorie, i-am spus Auricăi:
– O fi maică-ta femeie umblată, emancipată etc., etc., dar s-o 

văd cât mài rar, în casa noastră!
Şi pentru ca întâlnirile cu ea să fie, într-adevăr, rare, ne-am 

luat repartiţiile pentru Suceava, lăsând-o pe soacră-mea cu gura 
căscată, cât Drumul Taberei de mare.

– De ce, adică, să plecaţi la Suceava?, m-a întrebat nervoasă, 
în timp ce noi ne pregăteam bocceluţele. Cu mine nu puteţi sta? 
Am trei camere mari, frumoase...

– Doctorul mi-a recomandat cât mai mult aer curat!, minţii eu.
– Eşti beteag?
– Am un picuţ de alergie, zâmbii degajat.
– Minţi, păcătosule!
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– Nu mint.
– Şi chiar ai de gând să mă laşi singură?
– Cine a zis că rămâi singură!?... Ai, doar, patru pisici!
– Dacă-i aşa, să nu te mai prind pe la Bucureşti, nerecunoscă-

torule!
– Mare scârbă!...
Şi am venit toată familia, adică eu şi Aurica, la Suceava. Doi 

ani au durat parlamentările, tratativele de împăcare prin scrisori. 
După doi ani, i-a telefonat nevesti-mi că nu mai poate, şi vine s-o 
vadă.

– A zis că vine să te vadă?, am întrebat-o pe Aurica.
– Da.
– Înseamnă că eu pot pleca de acasă!
– De ce să pleci?
– Păi, doar nu vine să mă vadă şi pe mine!
– Lasă, că are să fie bine! Nu-i el, dracul, chiar atât de negru, 

cum crezi tu...
– Sper că nu va sta mai mult de o zi!
– Şi ce dacă stă mai mult de o zi? Ne e mamă!
– Ţie!
– Mie. Va sta, cât va pofti. Şi, cu asta, basta!
Tare aş fi vrut să-i plătesc „datoriile” de la Bucureşti. 

Neavând timp pentru bucătărie, ne invita să luăm masa la local. 
Dar pe banii cui? Ai lui Costică! Odată, mi-au trimis părinţii bani 
pentru un costum şi un sfert din ei s-au dus la restaurant. Bani de 
mâncare baba nu avea, dar ca să-şi cumpere inele pentru toate 
degetele de la mâini avea!

A sosit şi ziua mult „aşteptată”. După serviciu, eu mi-am 
făcut treabă pe la o şedinţă, la Casa de Cultură, astfel că Aurica a 
fost nevoită s-o întâmpine la gară.

– Cum să merg eu, la gară?, mă apostrofă, prin telefon, când 
am anunţat-o de şedinţa cu care îmi făcusem de lucru. Poate ne 
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aduce ceva, poate are bagaj mult...
– Iei un taxi.
Seara, cu chiu, cu vai, m-am retras acasă, sperând, totuşi, să 

nu mă cert cu ea.
– Bună seara, mamă soacră! Bine ai venit la noi!
– Bine te-am găsit, Costică! Măi, da frumos te-ai mai făcut!...
– Mulţumesc pentru compliment!
– Te-ai mai îngrăşat...
– Şi Aurica a început să se mai… îngraşe…
– Am observat. Să fie într-un ceas bun!
După ce m-a pupat duhovniceşte, m-a poftit la un sfert 

de lichior, adus de ea, ca pentru casă nouă. În timp ce cinstea, 
îi admiram inelele de pe degete. Cu ele mi-aş fi putut cumpăra 
mobilă pentru sufragerie… Deh! Fiecare om, cu păsărică lui, numai 
soacră-mea, cu struţul ei.

Prea mult n-am discutat, în acea sâmbătă. Seara. Nici n-a 
fost posibil. Un film banal, pe care nu-l rata niciodată, o făcea să 
ofteze; dar şi eu, gândindu-mă la prezenţa ei, în sărăcăciosul, dar 
liniştitul meu cămin, oftam odată cu ea.

A doua zi, am fost trezit, de Aurica, pe la ora şapte.
– Scoală, dragă!...
– Arde!?
– Nu, du-te la alimentară!
– La ora asta?!, m-am burzuluit şi mi-am tras plapuma peste 

cap.
Duminica, sunt învăţat să mă trezesc pe la ora opt sau nouă. 

Somnul de dimineaţă, pentru mine, e mai dulce decât mierea.
– Scoală, Costică!, a insistat nevastă-mea. Mergi la alimentară 

şi cumpără ce-i scris pe lista asta!
Cu greu m-am îmbrăcat şi, înainte de a-mi lua pantofii, m-am 

uitat pe listă.
– De ce-ţi trebuiesc atâtea!?, am întrebat-o, arătându-i lista, 
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plină cu denumiri alimentare.
– Mama vrea să mă înveţe o prăjitură italiană…
– Din aia, din care dă la pisici?
– Taci, să nu te audă, cumva!
O oră, mai târziu, ele s-au apucat de prăjitură, iar eu m-am 

refugiat la televizor. Dar nici acolo n-am avut noroc.
– Costică!, o aud pe Aurica. Ce stai, acolo? Serveşte-o pe 

mama cu o votcă!
Şi am servit-o, până s-a terminat din sticlă. În timpul votcii, 

am şi discutat. Mai ales ele, pentru că eu... urmăream ceasul.
– Te cam uiţi la ceas, Costică!, a zâmbit soacră-mea.
– Adevărat. Aş vrea să merg la meci…
– Şi cine nu te lasă?
 – Eu!, izbucni nevastă-mea. Ce să caute el pe stadion? Acolo 

merg numai ăia care n-au ce face acasă!
– Nu-i adevărat, Aurico!, o auzii, atunci, pe soacră-mea.
Am înmărmurit!
– Aşa cum ţie-ţi place să te îmbraci frumos, să te machiezi, 

să te... aşa şi lor, bărbaţilor, le place să meargă la un meci, la o 
tablă, la un şpriţ, la pescuit!, continuă ea.

Eu ascultam cu gura căscată. Aurica spumega, iar soacră-
mea, foarte calmă, continua să filozofeze:

– După atâtea ore de muncă, are şi el dreptul la relaxare…
– El are dreptul, şi eu nu!?, se răsti nevastă-mea.
– Cine a zis că tu nu ai dreptul?, zâmbi soacra cea filozoafă. 

Ia, îmbrăcarea şi hai, cu mine, la o plimbare, la o partidă de cască-
gură, prin magazine!

Până să mai zică ceva Aurica, am şters-o, la meci, Dar, la dus, 
la întors, şi chiar în timpul meciului, mă frământa comportamentul 
soacră-mi.

După-amiază şi seara, totul a decurs normal. Aurica s-a 
mai dat pe brazdă, iar purtarea mea faţă de „oaspete” a fost mai 
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frumoasă.
A venit şi ziua de luni, după-amiază.
– Ce program ai, azi, Costică?, m-a întrebat soacră-mea, în 

timpul prânzului.
– Doamne, fereşte, să mai spui că iar e meci!, a intervenit 

Aurica.
– De unde atâtea meciuri!
– Dar nu înţeleg, de ce l-ai mai întrebat, mamă! Costică 

merge, cu noi, în oraş!
Am vrut să spun ceva, dar mi-a luat-o soacră-mea pe dinainte.
– Aurică, dragă, Costel e bărbat. De ce să-l târâm prin oraş? 

De ce să-l ducem, aiurea, pe la magazine, pe la raioanele de damă, 
care ne interesează numai pe noi? Ce să facă el, acolo? Să-ţi ducă 
trena? Noi mergem, cu treburile noastre, el rămâne, cu treburile 
lui... Poate vrea să meargă la o tablă, cu cineva…

– Table!, exclamă Aurica.
– Da, table.
– Dacă eu o iau într-o parte, iar el, în altă parte, atunci de ce 

ne-am mai căsătorit?
– În nici un caz, ca să-l ai coadă prin magazine…
– Ceea ce spui matale, mamă, e!...
– Vezi? Tu nu ştii cum să-ţi trăieşti viaţa. Dacă ar trăi săracul 

tată-tău, ţi-ar spune cât de frumos m-am purtat eu cu el! Se amesteca 
el în modă, în pălării? Nici pomeneală! Uite că, anul acesta, se 
împlinesc zece ani, de la moartea lui... Şi când te gândeşti că n-a 
suferit de nimic!... Ce om bun a fost! Niciodată nu mi-a zis măcar 
„Dă-te-ncolo!”. Chiar dacă se supăra sau nu-i convenea ceva, tăcea 
din gură. Costică are acelaşi temperament. Şi presimt că la fel are 
să se poarte cu tine. Aşa-i Costică?

–?...
– În privinţa asta, trebuie să mai înveţi multe de la mine, 

Aurico!
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Am închis apartamentul şi am plecat, ele, spre magazin, eu, 
spre Pandele, care mă aştepta cu berea şi tablele pregătite.

Restul vizitei soacrei a decurs frumos. Ajunsese să se certe 
cu fiică-sa pentru mine. Pleda frumos şi convingător. Când am 
condus-o, marţi, după-amiază, la gară, am pupat-o din tot sufletul şi 
i-am spus să revină cât mai repede. Vizetele ei îmi vor face plăcere.

De la gară, ne-am reîntors, eu şi Aurica, cu taxiul. Prin dreptul 
stadionului, nu s-a putut abţine, să nu-mi zică ceva.

– Nu înţeleg ce folos aveţi voi, de le un meci de fotbal!...
– Vrei să spui că, de acum, nu mă mai laşi?
– Cum să nu! Şi la fotbal, şi la pescuit, te las...
– Dar voi ce înţelegeţi de la căscat gura prin magazine? Ce 

folos vă aduce?
– Câte ceva tot ne aduce…
– Vrei să spui că, şi în zilele astea, cât a stat maică-ta, ţi-ai 

luat?!...
– Mi-am…
– Ce anume?
– Lasă, că-ţi arăt, acasă!...
Şi, acasă, spre marea mea „bucurie”, a scos un braţ de 

pachete. Dând, la o parte, hârtiile, a scos la iveală: o fustă la modă, 
una pereche de cizme, una rochie de seară, una pereche pantofi de 
lac, asortaţi la rochie, una pălărie, una trusă de cosmetică şi altele, 
de genul feminin. Să leşin, nu alta! Am avut, totuşi, tăria să iau o 
foaie şi un creion şi să fac o socoteală. 2.412 lei!...

– Să n-o mai prind pe maică-ta, în Suceava, că-i rup 
picioarele!, am strigat, pe un ton suveran.

– Tu? Tu vorbeşti!? După ce ţi-a dat, întotdeauna, dreptate 
şi ai făcut ce-ai vrut, mai ai îndrăzneală să spui, să nu mai treacă 
pe la noii? A avut dreptate, atunci, la Bucureşti, când ţi-a spus că 
eşti un nerecunoscător!...

Am tăcut, pentru că avea dreptate.
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Acum, merg la meci, când vreau, la table, când poftesc. Poate 
să-şi cumpere Aurica cele mai scumpe rochii, eu nu zic nimic. 
Zic, mă consum, dar numai în sinea mea. Ce să-i fac! Ăsta mi-e 
temperamentul! Seamăn cu răposatul de socru-meu!...
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Vârsta întrebărilor

O femeie şi o fetiţă, de cinci-şase ani, se plimbau pe aleea 
marginală a unui parc. Fetiţa nu mai contenea cu întrebările:

– Tanti, cum se cheamă strada asta?
– Prieteniei.
– Dar statuia, de acolo, a cui e?
– A lui Ştefan cel Mare.
– Ce frumoasă! Dar parcul cum se numeşte?
– Parcul Tineretului.
În timp ce răspundea la întrebările fetiţei, femeia se uita, 

poate-poate va reuşi să găsească o bancă liberă. În sfârşit, a văzut 
una, pe care stătea un tânăr, cu „Sportul” în faţă. S-au îndreptat 
într-acolo.

– Fii atentă, Angelico!, i-a spus fetiţei, când au ajuns la bancă. 
Stai aici, lângă nenea, până mă reîntorc de la coafor! Şi te mai rog 
ceva: să nu-l superi, cumva, pe nenea, cu fel de fel de întrebări, 
după cum ţi-i obiceiul, că nenea se supără şi pleacă!...

– Poate să mă întrebe, doamnă, că nu mă supăr. Vârsta ei e, 
doar, vârsta întrebărilor!, interveni, cât se poate de serios, tânărul.

– Totuşi... Angelico, promiţi că ai să fii cuminte?
– Promit!
– Dacă ai ceva de întrebat, mă întrebi pe mine, după ce mă 

întorc. Eu vin repede…
Şi femeia a plecat, grăbită, spre coafor.
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– Pe tine te cheamă Angelica?, o întreabă tânărul pe fetiţă.
– Da, nene.
– Frumos nume!
– Frumos.
– Ea e mama ta?
– Nu. E sora mamei.
– Şi e căsătorită?
– Nu.
– Dar prieteni, aşa, are?
– Nu prea…
– E drăguţă şi tânără tanti asta!...
– Are douăzeci şi şase de ani.
– Da? Şi unde lucrează?
– La un laborator.
– Dar părinţii ei ce-s?
– Învăţători.
– Maşină au?
– Nu.
– Locuieşte în apartament sau la casă?
– Apartament.
 
– De stat sau proprietate?
– Să ştii, nene, că, dacă-mi mai pui vreo întrebare, mă supăr 

şi plec sau te spun la tanti, când vine!... Uite-o că vine!... 
– Chiar mă spui?
– Te spun.
– Atunci, am plecat.
Şi, în timp ce femeia se apropia, cu paşi vioi, de bancă, tânărul 

de depărta de ea, cu paşi şi mai vioi.
– Angelico!, a zis femeia, în timp ce urmărea depărtarea 

tânărului. Mi-ai promis că nu-i vei pune lui nenea nici o întrebare, 
că vei fi cuminte şi uite că n-ai fost!
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– Ba am fost!
– Atunci de ce-a plecat nenea?
– Tanti, ce-i aia vârsta întrebărilor?
– Vârsta acelora care pun multe întrebări...
– Înseamnă că şi nenea e tot la vârsta asta!
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D-ale pensionarilor patimi

Toţi pensionarii din cartierul nostru s-au adunat, într-una din 
zile, şi-au înfiinţat Asociaţia pensionarilor din cartier, asociaţie 
care şi-a trecut, în programul de activităţi, o mulţime de lucruri 
frumoase, printre care: petrecerea, în comun, a timpului liber, 
întâlniri cu pensionarii din alte asociaţii sau oraşe, înfrumuseţarea 
spaţiilor verzi şi păstrarea curăţeniei cartierului. Preşedinte al 
asociaţiei a fost ales tovarăşul Ciubăr, un cetăţean vioi, cu părul 
alb-alb, fost învăţător la o cunoscută şcoală din oraş.

Prima adunare generală, convocată imediat după constituire, 
s-a ţinut într-o sâmbătă, dimineaţa.

– Dragii şi dragele mele, a început Ciubăr. Astăzi, vom 
discuta despre una din modalităţile de petrecere a timpului liber, 
filmul. În oraşul nostru, sunt şase cinematografe. Prin vot, vom 
hotărî la care film vom merge. Deocamdată, propun numai o 
vizionare, în comun, pe săptămână. Mai târziu, vom vedea. De 
procurarea biletelor, propun să se ocupe tovarăşul Căruntu, cum 
s-a ocupat, şi în timpul producţiei, de aşa-ceva, şi a cărui nepoţei 
sunt mai mari. Deci, în fiecare sâmbătă, dimineaţa, ne vom întâlni, 
aici, la aceeaşi oră, şi, ştiind ce filme vor rula, în săptămâna viitoare, 
vom hotărî la care să mergem.

– N-ar fi mai bine, să aşteptăm, până luni sau marţi, să vedem 
la care cinematograf se fac cozi mai mari le bilete?, se interesă 
Sandu.



Constantin Horbovanu

278

– Ce avem noi cu cozile?
– Avem. Unde-s cozile mai mari, înseamnă că rulează un 

film mai frumos.
– Fii, cucoană, serioasă! Cozile mari se fac din cauza puştimii 

şi, în general, la filme din alea ieftine, cu vaci, cu pistoale, cu 
bărboşi, care nu-s…

– S-avem iertare!, interveni, nervoasă, Chersînoaia. Alea sunt 
cele mai bune. Te deconectează, te dispun...

– S-o crezi dumneata!, sări cineva, din spate.
– Terminaţi cu cearta! Toate filmele au câte ceva frumos în 

ele!, caută să aplaneze situaţia Surdu.
– Numai că unele au ceva mai mult…
– Gata! Gata!, interveni, hotărât Ciubăr. Ştiţi ce filme vor 

rula, în săptămâna viitoare, aşa încât propun să trecem direct la vot.
– Eu nu ştiu…
– Nici eu.
– Atunci vi le spun eu: „Jubileu”, „Întâlnirea de la miezul 

nopţii”…
– Despre ce e?
– Spionaj.
– Poate fi şi de dragoste.
– Sau de război…
– Dar pe poză ce arată?
– Un tip, care se dă jos, dintr-o maşină.
– Are pistol?
– Nu.
– E cu vreo duduie sau cu o vreo floare în mină?
– Nu.
– Înseamnă ca nici de dragoste nu e...
– Eu propun, tovarăşe Ciubăr, să trecea peste ăsta!
– Trecem. Cinema „Cocorul”: „Dracul şi cele 10 porunci”...
– Doamne, Dumnezeule!... Acuma, înainte de moarte, numai 
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dracul lipseşte!...
– Crezi, chiar, că-i drac adevărat?
– Mort, împăiat, tot negru e! Păcat să vorbeşti de el, d-apoi 

să mergi, de bună voie, să-l şi vezi!...
– Nu-i nimic. De la film, mergi la biserică, te spovedeşti şi-ţi 

iartă popa păcatele!, a râs Geambaşu.
– Eu îs cea mai bătrână, de aici, şi nu permit să se râdă de 

mine!
– N-a râs nimeni, ţaţă Leonuţa!, caută Ciubăr să liniştească 

râsetele celorlalţi. Pentru că tovarăşa Leonuţa nu vrea să meargă 
şi pentru că, în hotărâre, scrie că trebuie să meargă toţi, propun să 
trecem şi peste ăsta… De acord?

– De acord!, a strigat majoritatea.
– Cinema „Central”: „Cerul începe la etajul III”...
– Ăsta ce mai e?
– Film artistic.
– Mă refeream la titlu.
– E o figură de stil, interveni Sandu, zâmbind filosofic.
– Figură de stil eşti dumneata!, se burzului Chersînoaia.
– Dacă zice că cerul începe la etajul trei, înseamnă că e 

ştiinţifico-fantastic.
– Altul!, strigară câţiva...
– Altul... Cinema „Modern”: „Rodeo”...
– Ăsta nu-i muzicantul ăla?...
– Ăla-i Rodin!
– Hai, cultivaţi-vă, oameni buni! Rodin a fost pictor.
– Pictorul, despre care vorbeşte, e Rubens!…
Însoţit de mici certuri, înţepături, comentarii, preşedintele a 

reuşit să citească toate filmele, dar fără nici un rezultat.
După o alta oră de discuţii, s-a votat propunerea Magdalenei, 

şi anume, să meargă şase dintre asociaţi, câte unul, la fiecare 
cinematograf, ca să vadă filmele şi, apoi, să se hotărască, în comun, 
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cu toţii, la care să meargă. Dar nici aşa n-a fost bine.
– De ce să merg eu la un film prost, iar altul la un film bun?
Sau:
– Şi dacă l-am văzut, de ce să mai merg, după aia, şi cu 

grupul?
Şi, uite-aşa, au trecut săptămâni în şir, fără să se ajungă la 

o înţelegere.
S-a hotărât abandonarea ideii şi vizionarea filmelor în 

particular. Vladimirescu a venit, însă, cu o altă idee.
– Fraţilor, a început el, radiind de importanţă, pentru că sunt 

împotriva râsului pe la spate...
– Ce vrei să spui cu asta?, l-a întrerupt cineva, din spate.
– Un moment…
– Nici un moment, la cine faci dumneata aluzii?
– La nimeni. Dar, pentru că în locuinţe, pe străzi, în parcuri, 

se râde dezordonat...
– Cum adică dezordonat?!, întreabă, mirat, Ciubăr.
– Imaginează-ţi că treci pe lângă nişte oameni şi, după ce ai 

trecut, ei încep să râdă. Prima întrebare, pe care ţi-o pui e: oamenii 
ăia nu râd, cumva, de mine? Iar ei, săracii, nu râd de tine, ci de o 
poantă bună…

– De multe ori, mi s-a întâmplat să aud o glumă bună şi să 
doresc s-o spun cuiva. Vouă nu? Da?

– De aceea spun că, săptămânal, ar trebui să ne întâlnim, 
să spunem glume, să citim glume, să ascultăm la radio sau la 
televiziune, glume, să râdem împreună, să le analizăm, să nu mai 
ajungem în situaţia de a râde, pe stradă, în spatele cuiva…

Ideea lui Vladimirescu n-a fost rea. Astfel că, în procesul 
verbal din acea zi, a fost înscrisă următoarea hotărâre: „Audierea, în 
comun, a tuturor emisiunilor de umor ale radio-televiziunii, citirea, 
în comun, a tuturor ziarelor, cărţilor, revistelor, care au umor. Toate 
comentariile să se facă în comun! Sala – uscătoria scării A, bloc 6”. 
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Prima întâlnire a fost într-o duminică, ziua în care, pe 
programul 3, radio, se transmite o emisiune de umor, în premieră.

După ce s-au deconectat, timp de două ore, Popescu a propus 
să înceapă discuţiile.

– Care discuţii?, a întrebat Ciubăr. Nu-i vreme de aşa-ceva. 
Peste câteva minute, începe umor şi muzică la televizor.

– Şi atunci...
– Tovarăşi, eu propun sistarea discuţiilor. Emisiunea a fost 

frumoasă, dar timp nu avem... Să ne rezervăm energia pentru 
televiziune!...

Au dat drumul la televizor. Crainica a anunţat că, în prima 
oră, se va transmite umor şi muzică, dar timpul trecea ca nebunul, 
melodiile se scurgeau gârlă, dar umorul nu apărea.

– Nea Ghiţă!, interveni cineva, din al doilea rândul de scaune, 
ai prins bine postul?

– Da. De ce?
– Nu cumva dau umorul pe alt canal?
Timp de două, trei minute, au râs, cu toţii, de poantă. Apoi, 

s-au înveselit şi mai dihai, la apariţia celebrilor Stan şi Bran. Până 
la urmă, toată ora de umor şi muzică a durat doar 5 minute, salvate, 
la ora 14, de „Tom şi Jerry”.

– Acum,  putea trece la discuţii!, a propus cineva, după ultima 
secvenţă, în care şoricelul şi pisoiul se împăcau, prieteneşte.

– Propun sistarea discuţiilor!, a intervenit Vladimirescu.
– Iarăşi?
– Iarăşi. În definitiv, nici nu avem ce critica. Umor n-a prea 

fost, Stan şi Bran au trecut prin toate criticile posibile şi imposibile, 
iar de Tom şi Jerry nu ne putem lega…

– De ce?
– Sunt pentru copii. Şi, în afară de asta, nici nu intră în ora 

de umor.
De aici, s-au iscat discuţii, comentarii şi, în final, ideea de a 
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se urmări emisiunile de divertisment în comun a fost abandonată…
Anii au trecut ca vântul şi, odată cu vântul, colb şi cenuşă 

s-a ales din toate..
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Sfatul

Luna trecută, într-o seară senină şi blândă, mă aflam, cu 
prietenul meu, Mişu, la o bere, pe terasa restaurantului „Naţional”. 
Şi cum berea nu merge, de una singură, am început o partidă de 
poante.

Râdeam, beam, ne veseleam, când, de masa noastră, s-a 
apropiat un cetăţean de vreo treizeci de ani, cu o privire severă şi 
cu mers încordat.

– Bună seara!
– Ooo!... Salut, amice!, a zis Mişu, ridicându-se, şi, după 

ce-a strâns mâna noului venit, l-a poftit să ia loc.
– N-aş vrea să vă deranjez!, a zis străinul, aşezându-se.
– Nici un deranj,Georgică. A!, am uitat să vă prezint: el e 

Costică, prietenul meu din veci, pentru vecii vecilor, amin, cu care 
am evadat, în seara asta, pentru o bericică, iar tânărul (şi a arătat 
spre noul venit) e Geórgică, un fost elev de-al meu. E un băiat de 
treabă, pe care-l stimez, chiar dacă, demult, l-am tras de urechi. 
Câteodată. Aşa-i, Georgică?

– Aşa e.
– Mai eşti supărat pe mine?
– Nu. Nici pe vremea aia n-am fost supărat.
– Dacă-i aşa, atunci dă-mi voie să te servesc cu o bere şi cu 

o anecdotă, pe care am cules-o, chiar în seara asta!...
– Mulţumesc.
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 – Ce-i cu mutra asta a ta, Georgică? Mi se pare mie sau eşti 
supărat?

– Cam sunt...
– Foarte rău! Uite că întristarea ta m-a întristat şi pe mine, care 

eram lansat, cu prietenul meu, Costică, într-o paradă a umorului…
Mişu e un om deschis, un om veşnic cu zâmbetul pe buze. 

De douăzeci de ani, de când îl cunosc, o singură dată l-am văzut 
supărat şi chiar şi atunci mi-a zâmbit:

– Ce să-i faci, Costică, asta-i viaţa!...
El găseşte replici la toate şi, în general, replici cu mult haz. 

Întotdeauna, are ultimul cuvânt.
– Înseamnă că v-am stricat buna dispoziţie!, căută Georgică 

să se scuze.
– Deocamdată, nu, dar, după ce ne vei spune despre ce-i 

vorba, s-ar putea.
– Vă spun. Sincer să fiu, pentru asta am venit la masa 

dumneavoastră…
– Numai secret de stat sau de serviciu să nu fie, că nu 

acceptăm. Aşa-i Costică?, m-a întrebat, râzând.
– Aşa e.
– Nu e secret… Totuşi, e o treabă delicată... Cum să vă spun, 

e în legătura cu nevastă-mea…
– Ai, deja, nevastă? Să-ţi trăiască! Dar prunci, pe acasă, ai?
– Încă nu.
– Nici prin vecini?
– Arăt eu a!...
– Vai de mine! Mai degrabă, arăţi a sihastru! Şi?...
– Cum să zic… Sâmbăta trecută, după serial, am avut o 

discuţie cu nevastă-mea…
– Despre?
– Despre femei frumoase… Având un păhărel în cap, cred 

că am vorbit prea multe şi am jignit-o…
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– Ce te face să crezi că ai jignit-o?
– S-a schimbat radical. Se retrage, stă îngândurată, oftează, 

nu prea găteşte… Ce mai!...
– Aha!
– Şi, de aceea, aş vrea să-mi daţi un sfat.
– Numai unul? Aş putea să-ţi dau mai multe, din care să 

alegi unul bun.
– E îndeajuns unul.
– Daca promiţi că n-ai să mă înjuri…
– Vă asigur că n-am să vă înjur!
– Bun!... Să vedem ce putem face... Aşa! Eu aş zice să bei 

câteva sticle de bere, să ţi se dezlege limba. Mergi acasă şi începi 
o discuţie similară cu cealaltă. Numai că, de data asta, te apropii 
mai mult de ea. Îi spui că e frumoasă, că e cochetă, că are mult 
gust în vestimentaţie, că...

– Şi daca nu mă crede?
– Dacă nu te crede, îi spui că te-ai întâlnit cu nişte prieteni 

şi că te-au întrebat: „Mă, aia e soţia ta? Da? Să ştii că ai o soţie 
foarte frumoasă!”. Aşa să-i spui, ai înţeles?

– Înţeles!
– Imaginează-ţi că îţi faci autocritica, la o şedinţă, şi că 

trebuie să-i tragi tare.
Tânărul a mulţumit pentru sfat, a băut câteva sticle de bere, 

apoi a dispărut, să pună sfatul în aplicare.
Au trecut zile, săptămâni şi iată că, aseară (cred că providenţa 

a făcut asta), ne aflam, pe aceeaşi terasă, cam pe la aceeaşi oră, 
şi cine credeţi că s-a apropiat de noi? Acelaşi Georgică, tânărul 
sobru, cu mersul apăsat.

– Vă salut!, a zis aşezându-se.
– Salutăm!, am răspuns amândoi, într-un cor nereglat.
– E voie?
– Pentru oameni cu greutăţi, dar cu femei frumoase, ce nu 
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facem noi?, a râs Mişu.
– Facem chiar şi imposibilul!, am zâmbit şi eu.
– Ei? Cum a fost?, s-a interesat Mişu.
– De fost a fost... Dar, acum, treaba-i şi mai oablă!
– Nu înţeleg!... Ai făcut exact cum ţi-am spus noi?
– Mai mult decât atât… Având berea aia în căpăţână şi scuipat 

la furcă, am reuşit să-i demonstrez că seamănă cu Angela Similea. 
Vreo două, trei ore, am manevrat poze de-ale ei şi de ale Angelei… 
Am fost fantastic! După ce-am terminat pledoaria, am adăugat şi 
spusele prietenilor, cum că e, într-adevăr, frumoasă. Când discuţia 
s-a sfârşit, m-a pupat, o dată, de-a răsunat blocul!...

– Frumos! Acum, pentru că totu-i bine, ar trebui să dai şi tu 
o bere!, a sărit Mişu.

– Cine v-a spus că totu-i bine?
– Tu.
– Eu am explicat cum am reuşit s-o fac să înţeleagă că e o 

femeie frumoasă, dar asta!...
– Ce vrei să spui?
– Că, de atunci, treaba e şi mai oablă!
– Ajută-mă, să nu mor prost!
– Crezând că, într-adevăr, e frumoasă, de atunci n-a mai făcut 

chiar nimic. Cu mine nu mai vorbeşte; zice că sunt un amărât! 
Mâncare nu face, treabă nu face, toată ziua stă, în faţa oglinzii, se 
fardează, se rujează...

– Măcar rimează!, a râs Mişu încet, în timp ce-şi pregătea 
pălăria şi geanta, pentru plecare.

L-am privit amândoi, serioşi, după care a început un râs 
zgomotos. Tonul l-a dat Georgică.

– Gata cu râsul!, a încheiat Mişu. Hai, să mergem acasă, unde 
ne aşteaptă frumoasele noastre. Iar acasă, Georgică, spune-i soţiei 
tale că ai citit, la cineva, într-un almanah, că Angela Similea este 
cea mai bună soţie şi gospodină din întreaga Românie!
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Viaţa de familie

Am zece ani de căsnicie, perioadă în care n-am cumpărat, 
măcar o dată, o floare, s-o duc nevesti-mi, sau, pur şi simplu, s-o 
pun în vază, să parfumeze aerul din încăperi.

Săptămâna trecută, însă, m-am decis. Am luat trei crini 
frumoşi – dintre toate florile, crinii îmi plac cel mai mult – şi 
direcţia, eu ei, acasă. Întâmplarea a făcut să ajung înaintea nevesti-
mi. Asta m-a bucurat. Am pus crinii într-o vază, am luat o revistă 
şi, în aşteptarea soţiei, dar, mai ales, a reacţiei ei de surpriză şi de 
bucurie, m-am cufundat în lectură. După o mică aşteptare, a venit 
şi ea.

– Simt un miros aşa..., a zis, strâmbând nasul, în timp ce-şi 
agăţa geanta în cuier.

– O fi de la butelie, dragă!, i-am răspuns, zâmbind pe sub 
mustaţă, fără să ridic privirea de pe revistă.

– Nu, nu... e altfel…
Luându-se după miros, a descoperit cei trei crini. I-a pipăit, 

i-a privit, m-a privit, iar i-a privit. Spionând-o cu coada ochilor, 
aceştia începuseră să mă doară. În sfârşit, s-a apropiat de mine. „Să 
vezi ce pupic îmi dă!”, gândii, uitându-mă, mai departe, aiurea, 
în revistă.

– A trecut cineva pe la noi?, m-a întrebat.
– Nu.
– Atunci, de unde au apărut florile astea?
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– De la băiatu’!
– Daaa? Află, dragă Costeluş, că ziua mea a fost, săptămâna 

trecută!
– Nu ne poate!
– Ba se poate! Să nu zici că mi le-ai adus mie, că niciodată 

nu-i prea târziu...
– Adevărat. Nu ţi le-am adus ţie. Le-am adus aşa, pur şi 

simplu  să mai înveselesc casa…
– Vrei să spui că eu o ţin posomorâtă?
– Nicidecum, dragă! Nu interpreta...
– În zece ani de căsătorie, tu n-ai adus, în casă, un ghiocel, 

măcar. Dacă, astăzi, ai venit cu trei crini, înseamnă că s-a întâmplat 
ceva… Aştept!

– Ce aştepţi?
– Să-mi spui pentru ce i-ai luat!
– Ţi-am spus, i-am luat aşa…
– Nu cred. Matilda?
– Ce-i cu Matilda?
– Nu le-ai luat, cumva, să i le dai, ca să-ţi bată manuscrisul 

ăla la maşină?
– Fii serioasă!
– Eu sunt. Te nu eşti! În mod sigur, le-ai luat pentru o duduie, 

n-ai găsit-o şi, din greşeală, le-ai adus acasă. 
– Dragă!...
În afară de faptul că nu sunt atent cu nevastă-mea, că nu aduc 

flori în casă, nu ştiu dacă mai am vreun defect. Un bărbat ca mine, 
care nu umblă prin cârciumi, care nu frecventează stadionul, care 
au are darul contrazicerii sau al fustelor străine, şi-ar dori oricare 
femeie. Numai nevastă-mea!…

Două ore a ţinut certălăul dintre noi, iscat din cauza florilor.
De fapt, mai mult nevastă-mea s-a certat! Eu interveneam ca 

o virgulă, pentru ridicarea sau coborârea tonului ei. Când am văzut 
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că încep să mă enervez, i-am trântit un „Am terminat, lasă-mă să 
mă odihnesc!” şi m-am tolănit pe fotoliu.

La fel a procedat şi ea, pe celălalt fotoliu.
Multă vreme, am stat cu ochii închişi, gândindu-mă. Cine 

naiba m-a pus să cumpăr florile! Eu aşteptam un pupic şi, când 
acolo… Nu, singura soluţie e să le mătrăşesc…

Am spionat-o cu coada ochilor. Dormea. M-am ridicat, 
încetişor şi fără zgomot, am deschis fereastra. Ea dormea, mai 
departe. Am dat drumul florilor, să curgă afară, după care m-am 
întins, din nou, pe fotoliu, hotărât să dorm. Faptul că scăpasem de 
flori îmi îmblânzise, oarecum, nervii.

Tocmai trecusem în lumea viselor, când zbârnâi soneria. 
Zgomotul ei a trezit-o şi pe nevastă-mea. Eu mă prefăceam că dorm.

– Bună ziua, auzii vocea tinerei vecine, de la parter.
Tânăra vecină e o blondă oacheşă, bine făcută, puţin zurlie, 

puţin melancolică, necăsătorită şi care e îndrăgostită, până peste 
cap, de un poet cu funcţie mare, care lucrează sus de tot, în 
conducerea scriitorilor. Locuia, sub noi, de aproape cinci luni, dar 
nu reuşise să-şi facă măcar o prietenă, din cauza temperamentului 
şi apucăturilor ei. În rest, era chiar frumoasă.

– Bună ziua!, a răspuns nevastă-mea.
– Doamnă, uitaţi-vă ce am găsit pe fereastră, trei crini!
– Îi văd!
– Întrebarea e: cum au ajuns pe fereastră? Cineva, de jos, nu-i 

putea pune, căci nivelul geamului e la aproape trei metri înălţime… 
Singura variantă posibilă ar fi aceea că au venit de sus…

Casa, în care locuiam, era destul de veche. Nu avea 
decât parter şi etaj. Geamurile nu se deschideau orizontal, ca în 
apartamentele construite astăzi, ci vertical, prin rotirea lor în  jurul 
unui ax metalic orizontal, fixat la mijlocul geamului. Când am dat 
drumul florilor, sigur era deschis şi geamul vecinei, şi florile au 
căzut pe el!
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Auzind paşi, am crezut că nevastă-mea vine să mă întrebe 
ceva. Dar n-a fost aşa. A venit, s-a uitat la vaza goală, după care 
s-a reîntors la uşă.

– În mod sigur, domnişoară, au căzut de sus!, a zis ea, pe un 
ton iritat. Şi cred că n-au căzut întâmplător, ci oferiţi!…

– De cine, că doar sus?!...
– De cineva care te iubeşte şi stă sus.
– Sunteţi sigură?
– Sută la sută!
– Vai, cum de nu m-am gândit! Deci, speranţele mele n-au 

fost deşarte…
– După cum se vede, nici ale lui!
– Curios! Poet, poet, şi să nu-mi scrie el măcar două versuri!
– Scrie versuri!?
– Şi încă ce versuri! Nu-l cunoaşteţi?
– Ca poet, nu.
– Vă mulţumesc, doamnă, pentru ajutorul dat! Scuzaţi 

deranjul, la revedere!
Şi vecina a plecat fericită. Nevastă-mea, cu paşi lenţi, dar 

apăsaţi, a intrat în cameră şi s-a proţăpit în faţa mea. Discuţia 
cu vecina, cât şi alura ei îmi alungaseră somnul. O priveam 
neputincios.

– Te-am trezit, poetule?, mă luă tare.
– Recunosc că am aruncat florile, dar nu recunosc că i le-am 

oferit…
– Gata, plec la mama! Cu un Casanova ca tine nu se poate trăi!
A început să-şi strângă lucrurile în grabă.
Încercai să-i explic adevărul, dar n-a vrut să asculte. Singura 

soluţie a fost s-o aduc pe vecină, să-i spună şi ea ce relaţii există 
între noi. Şi am adus-o.

Vecina a plecat, apoi, dezamăgită de apariţia prostească a 
florilor, iar eu am rămas dezamăgit de rezultatul întrevederii.
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– V-aţi înţeles!, a zis nevastă-mea, după plecarea blondei. 
De data asta, nu plec la mama, dar, dacă te mai prind cu o treabă 
ca asta, să ştii că chiar plec!

A trecut o zi. Era seară. Tocmai mă pregăteam pentru 
televizor, când a sunat la telefon o voce de duduie. O caută pe 
nevastă-mea.

– În seara aceasta, avem o musafiră!, mă anunţă, după ce a 
pus telefonul în furcă.

– Pe cine?
– Pe Dorica, o fosta colegă de liceu, care locuieşte, acum, 

la Cluj.
– Şi vine cu tot familionul? Ştii, doar, că, în frigider, bate 

vântul…
– Ştiu, dar vine singură. E divorţată. L-a lăsat pe bărbatu-său, 

pentru că era un beţiv.
– Frumos!
– Ce este între noi este, dar nu vreau să observe că suntem 

certaţi sau că mai ştiu eu ce. Poartă-te frumos eu ea!
După două ore, a sosit clujeanca. Era o brunetă frumoasă, cu 

ochi albaştri, ten alb, îmbrăcată tinereşte şi foarte vorbăreaţa. Venise 
într-o delegaţie şi, a doua zi, trebuia să se întoarcă la Cluj, acasă.

Printre dulciuri, mâncare şi glume, s-au dus şi două jumătăţi 
de votcă. Înainte de culoare, pe la miezul nopţii, eram cât se poate 
de încălziţi. Băutura ne dezlegase serios limbile.

Pentru că dormeza din sufragerie avea câteva arcuri rupte, 
nevasta-mea s-a gândit ca Dorica să doarmă în dormitor, iar noi, 
în sufragerie. Şi aşa am făcut.

La o bucată de noapte, din cauza votcii, mă ardea gâtul 
şi m-am dus să beau o gură de apă. Cred că am băut cel puţin o 
jumătate de litru. Apoi, m-am dus în dormitor şi m-am culcat.

Ce vis frumos visam! Eram, parcă, singur, într-o pădure, şi 
culegeam flori multicolore, când, deodată, s-au auzit ţipete, urlete. 
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M-am uitat în toate părţile, nimeni. Am deschis ochii. Ce credeţi că 
am văzut? Nevastă-mea, în pragul dormitorului, făcea ca toţi dracii.

– Animalule!.. Abia ai terminat cu una şi ai început cu alta?! 
Casanova! Don Juan, ce eşti! Iar tu, curvo, să ieşi afară din casa 
mea!

– Ce te-a apucat draga?!
Patul a început să se mişte şi, întorcând privirea, am văzut 

cum capul Doricăi, buimăcit de somn şi de ţipete, se ridica uşor şi 
curios. Când m-a văzut lângă ea, a început, la rându-i, să ţipe şi să 
urle. Abia am făcut legătura. Ameţit de somn şi de votcă, după ce 
am băut apă, în loc să mă culc în sufragerie, lângă nevastă-mea, 
din obişnuinţă am venit în dormitor, unde dormea Dorica.

Dorica a vrut să sară din pat, dar s-a răzgândit, forţată de 
îmbrăcămintea-i sumară… Nu îmbrăcase cămaşa, pe care i-o 
dăduse nevastă-mea. Parcă numai ea uitase! Nici eu nu-mi luasem 
pijamaua. Eram numai în chiloţi.

Am sărit din pat şi am ieşit din cameră, trăgând-o şi pe 
nevastă-mea după mine. Dacă o lăsam, cred că se băga în frumosul 
păr al Doricăi.

În timp ce mă echipam, nevastă-mea, scăpată niţel de sub 
supraveghere, a ajuns, iarăşi, la uşa dormitorului, strigând:

– Nu ţi-e ruşine! Vii, pentru prima dată, în casa mea şi vrei 
să mi-o distrugi?! Acum, înţeleg: nu l-ai lăsat tu pe bărbatu-tău, ci 
el te-a lăsat pe tine, pentru că eşti o târfă ordinară!

După ce ne-am îmbrăcat şi unul, şi altul, am încercat, mai 
ales eu, pentru că Dorica mai mult plângea, să-i explicăm nevesti-
mi că, la mijloc, e o greşeală. Nici n-a vrut să audă.

Dorica şi-a luat geanta şi a ieşit, strigând că e cinstită şi că 
se duce să se omoare, în timp ce consoarta mea, printre lacrimi 
şi fraze maşcate, îşi făcea bagajul, pentru călătoria definitivă, la 
maică-sa. Am fugit după prima, s-o conving că nu are pentru ce 
să-şi ia viaţa, şi, după o jumătate de oră de discuţii, şi-a dat seama 
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că am dreptate. Am revenit, cu 120 pe oră, în casă, dar, când acolo, 
ia-o pe nevastă-mea de unde nu-i!

Am înşfăcat haina, l-am anunţat pe Pintilie, şeful meu, că 
întârzii puţin şi am luat-o spre gară. Când am ajuns, ea tocmai se 
îndrepta, cu biletul în mână, spre tren. Am iuţit pasul. Deodată, 
cineva m-a apucat de mână.

– Ce faci, bădie, nu mai cunoşti lumea?
Era Silvestru, un bun prieten, din copilărie, actualmente mare 

actor şi regizor.
– Lasă-mă, că-s amărât. Îmi pleacă nevasta…
– Se întoarce ea!
– Nu se mai întoarce. Pleacă de tot.
– Ai fugărit-o?
– Dacă o fugăream, nu veneam, la gară, după ea!
– Cu care tren pleacă?
– Cu acela…
Şi i-am arătat trenul, în care ea tocmai urcase.
– N-ai de ce să te grăbeşti. Până la dezmorţirea roţilor, sunt fix 

cincizeci de minute. Şi eu merg tot cu acela. Fac o vizită socrilor… 
Zi-mi, te rog, ce s-a întâmplat!

În mare, i-am povestit amândouă întâmplările. După ce am 
terminat, râzând cât îl ţineau baierele, mi-a zis că un scenariu de 
film mai excelent ca ăsta nici nu se poate găsi.

– Mie nu-mi arde de râs, nici de film!, i-am spus pe au ton 
tăios.

– Şi dacă o fac, tot din „greşeală”, să se reîntoarcă acasă, 
dai o ţuică?

M-am uitat la el chiorâş.
– Nu glumesc. O ţuică şi mergeţi, împreună, acasă, ca doi 

tineri căsătoriţi.
Am acceptat.
– Ştii să joci teatru?, m-a întrebat.
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– Puţin.
– Nevastă-ta nu mă cunoaşte, dar eu o cunosc. Voi folosi 

acest prilej pentru o înscenare. Tu trebuie doar să întregeşti jocul 
meu, să fii dur şi gelos, dar, mai ales, să accepţi tot ceea ce voi 
spune. Voi intra în compartimentul ei. Peste cinci minute, vii şi tu.

Am acceptat propunerea lui, pentru că nu mai aveam ce 
pierde. După ce au trecut cele cinci minute, am intrat şi eu în 
compartimentul în care se afla nevastă-mea.

– V-am mai spus, o dată, domnule, că nu vă cunosc!, se răţoia 
nevastă-mea la Silvestru, tocmai în clipa când intram.

– Minţi, duduie!, se răţoi şi Silvestru.
– Mă confundaţi!
M-am aşezat. În compartiment eram numai noi trei.
– Nu mai vrei să recunoşti, continuă Silvestru, că am petrecut, 

împreună, câteva seri, la hotelul!…
– Nu te cunosc! Lasă-mă în pace! Sunt căsătorită…
– Şi atunci erai căsătorită. Ce frumos a fost! Parcă eram în 

luna de miere!…
– Când s-a întâmplat asta, domnule?, l-am întrebat.
– Acum cinci ani. Era într-o toamnă aurie, cu cer… Dar 

dumneata cine eşti, de ce te bagi în intimităţile altora?
– Sunt soţul ei.
– Ce soţ, domnule! Arăţi prea bine, prea serios, pentru a fi 

soţul acestei femei!
– Auzi?, m-am adresat soţiei. Nu cumva treaba cu hotelul a 

fost în toamna în care ai fost la ţară, ca să faci zacuscă? A?
– E o confuzie, la mijloc, dragă! mi-a zis ea.
Vai, ce mutră distrusă avea! Fără să vreau, m-a cuprins mila.
– E o greşeală!, continuă ea.
– Ce greşeală!?, izbucni Silvestru. Ce confuzie? O femeie, 

pe care o cunoşti de aproape, aproape, n-o mai poţi confunda!
– Va să zică aşa!
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Sării de pe banchetă.
– Ai înscenat cele două aventuri, cu blonda şi cu Dorica, 

pentru ca, sub pretext că mergi acasă, să vii, să te întâlneşti cu 
dumnealui şi să plecaţi, împreună, la un alt hotel! Apoi!... Hai acasă!

*
Ar fi putut fi un final fericit, dar, pe la 7, l-am sunat pe 

Silvestru.
– Care-i treaba, bătrâne?, m-a întrebat.
După uşă, consoarta asculta.
– Ia vino până încoace!
– Vin, dar care-i mişcarea?
– Pentru tine e bună, pentru mine e rea!
– Adică?
– Dacă va zice că eşti uşuratic şi că te-ai agăţat de ea, în 

tren, înseamnă că vă cunoaşteţi mai de mult şi-i adevărată treaba 
cu hotelul. În cazul acesta, să plece din casa asta! Eu n-am nevoie 
de bucăţică-n casă! Şi cum ea nu-i bucăţică, va accepta înscenarea, 
ceea ce e bine pentru tine, dar e rău pentru mine: rămân uşuraticul 
care a vrut să se răzbune… Spune-mi, nu mai cunoşti vreun regizor, 
cu idei, să mă ajute?
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Caut gazdă

Când am primit repartiţia la Suceava, m-am bucurat mult, 
chiar dacă, în acest oraş, nu cunoşteam pe nimeni. În schimb, 
cunoşteam oraşul, cu farmecul, frumuseţea şi tinereţea lui.

Ajuns în Suceava, prima grijă a fost să-mi găsesc o gazdă ca 
lumea, cu aparat de radio şi televizor în cameră, cu intrare separată, 
cu frigider şi aragaz la dispoziţie, cât şi cu multe alte lucruri, pe 
care şi le doreşte un tânăr, care n-a mai stat cu chirie. N-am găsit. 
După o lună, m-aş fi bucurat pentru o cameră fără intrare separată, 
fără frigider şi fără covor pe jos, iar după trei luni, aş fi acceptat 
orice, numai să am unde dormi. 

În tot acest timp, am ocupat o cameră la un hotel, categoria 
întâia, unde mă simţeam foarte bine, dar banii nu se ţineau de 
mine, căci toţi cei ce-mi rămâneau, după plata cazării şi a mesei, 
se duceau pe băuturi scumpe, dar mondene.

Vreme de cinci luni, am stat la hotel, după care m-am mutat 
la o bătrână, care domicilia, la câţiva paşi, într-o casă uitată de 
vreme şi de sistematizare. Încă de la prima vedere, femeia m-a 
măsurat, de jos, în sus, apoi de sus, în jos, după care mi-a spus că 
mă primeşte în gazdă, dar cheie nu-mi dă; ceva din mutra mea nu-i 
inspira încredere, aşa că a ţinut să mă şi avertizeze ca nu cumva 
să-i fac surprize de genul… feminin.

În acea iarnă, am tăiat lemne cât pentru toată viaţa. Şi acum 
văd, în faţa ochilor, butuci noduroşi şi mari, din care săreau scântei 
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şi aşchii cât scobitorile, dar de tăiat nu voiau să se lase tăiaţi.
Fiind descurcăreţ, pentru înmuierea oaselor nu apelam la 

baia comunală, ci la recepţionerii hotelului în care stătusem, care 
mă cunoşteau foarte bine, mă simpatizau şi mă lăsau să stau, două, 
trei ore, în cadă sau sub duş.

Într-o duminică, dimineaţa, când m-am prezentat pentru 
obişnuita încălzire, am dat peste Adi, care mi-a zis:

– Camera 218, şi să nu se cunoască, Doamne, fereşte!, că a 
trecut cineva prin baie sau prin cameră, că te jupoi!

– Cheia?
– E descuiată.
Am urcat. Din cauza întunericului de pe hol, cu greu am găsit 

camera. Apa, fierbinte, fierbinte, m-a înmuiat cu adevărat. Simţeam 
o puternică ameţeală şi mi-am zis: „Fie ce-o fi, dar mă bag în pat, 
să mă liniştesc! La o adică, plătesc şi gata!”.

Abia mă liniştisem, când, în încăpere, a intrat o tânără 
brunetă, simpatică, puţin durdulie. Dând ochii cu mine, a trântit 
un „Vai!”, s-a scuzat şi a ieşit în fugă.

Mormăind, mi-am tras păturile pe cap şi am încercat să dorm. 
– Boc, boc, boc!, se auzi în uşă.
„Acesta-i Adi, gândii. Face pe nebunul… sau te pomeneşti 

că vrea să mă scoată afară?!...”.
– Intră!
A intrat tânăra brunetă, simpatică, puţin durdulie.
– Nu vă supăraţi!, a început sfioasă. Dumneavoastră aici staţi?
– După cum se vede…
– Astă-noapte, tot aici aţi dormit?
– Astă-noapte, am dormit acasă…
– Când aţi luat camera?
– Adineauri…
– În cazul acesta, recepţioneru-i neserios!… I-am spus, doar, 

că stăm până la prânz!...
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– Nu ştiu, nu mă amestec! Mie atât mi-a zis: 218, uşa e 
deschisă! 

– 218?, sări ea.
– Cum aţi auzit…
– Păi, dragă tovarăşe, asta e 216!
– Nu se poate!
– Ba se poate!
Am vrut să sar din pat, dar m-am răzgândit.
– N-ai de gând să pleci?, strigă ea la mine.
– Ba da, dar… nu pot!
– Eşti beat, olog?
– Mai rău, sunt dezbrăcat! Gol, puşcă!
– Bine, eu mă întorc cu spatele, iar tu îmbracă-te! Dar repede, 

cât mai repede!
Tocmai îmi trăgeam pantalonii, când, în cameră, au intrat 

doi bătrâni, un bărbat şi o femeie.
– Hai, dragă!, a vrut să spună cetăţeanul, dar, dând cu ochii 

de mine, i-au îngheţat sunetele în gură, nereuşind decât un „Hai, 
dra…” speriat. Ce se întâmplă, aici?, întrebă, după ce-şi reveni în 
fire.

– Nimic, răspunse tânăra.
– Dar dumnealui cine e?
– Un aiurit, care a greşit camera. În loc să intre la 218, a dat 

buzna în 216…
Bătrânul deveni suspicios, ronţăindu-şi gândurile.
– Să admitem că a greşit camera… Dar de ce-i dezbrăcat? 
– Întreabă-l dumneata!
– Frumos răspuns! Frumoasă purtare, Anuţă! Mai rar, aşa 

noră, ca tine! Bărbatu-tău face o facultate, să mâncaţi şi voi o pâine 
mai albă, iar tu îţi faci de cap! Hai!

Vru s-o ia de mănă.
– Stai, să iasă derbedeul acesta, şi încui uşa!
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– Acuma, degeaba mai încui! Trebuia s-o faci înainte de-a 
veni noi… 

Între timp, mă îmbrăcasem şi am vrut să ies.
– Ce faci, domnule!, mă bruscă vocal aia tânără. Ia lenjeria 

asta, pe care ai udat-o, şi adu-mi alta, uscată!
„Aţoasă fată!, gândii. O nevastă ca asta m-ar băga repede în 

rândul martirilor!…”.
Cu cearşafurile şi perna sub braţ, am ieşit, de la 216, cu 

gândul de a intra la 218. N-am reuşit. Uşa era încuiată. Sprinten, 
am coborât la recepţie, ajungând în faţa lui Adi, în acelaşi timp cu 
doi turişti străini.

Unul dintre ei, cu o barbă roşcată şi stufoasă, mi-a strigat:
– Garcon, garcon, mon bagaje!...
Şi-mi arătă un geamantan cât Ceahlăul de mare.
Eu m-am uitat la francez, francezul, la Adi, Adi, la mine, dar, 

mai ales, la lenjeria şi la perna de sub braţ.
– Ce faci, mă?, m-a întrebat.
– Deschide, repede, la 218, că am dat de dracul!
– Unde ai fost, până acum? Te-am căutat…
– Dă-mi cheia şi lasă-mă-n pace! Îţi explic mai târziu…
Când, cu cheia în mână, am ajuns la uşa mea (dacă 218 poate 

fi numită camera mea), bătrânul trăgea de clanţă, bătea cu picioarele 
în uşă şi striga ca un apucat:

– Deschide, derbedeule! Dacă nu deschizi, chem miliţia!
Când m-a văzut în spatele lui, şi-a făcut cruce.
– De unde ai apărut?
– De la recepţie.
Am deschis, i-am dat lenjeria uscată şi perna de pe pat, apoi 

m-am apucat, liniştit, meticulos, să fac în aşa fel, încât nici să nu 
se observe că am trecut şi pe la 218.

– Ce-ai făcut, Costele?, mă luă în primire Adi, când am 
coborât la recepţie.
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Lângă el, se aflau tânăra cu necazul, socrii ei şi bătrâna mea 
gazdă, care venise, probabil, să cumpere ţigări, de la bar.

– Ce-ai făcut, băiete?, mă întrebă, pentru a doua oară, Adi. 
– Nimic, am zis.
– Ai putea să-ţi ceri scuze!
– N-a greşit-o, domnule!, strigă socrul fetei. Intenţionat a 

intrat în ea: au avut întâlnire!
– Poate că, totuşi, a greşit camera!, încercă Adi să-mi ia 

apărarea.
– Ce zici?!, spumegă bătrânul. Dumneata îl crezi pe el sau 

pe mine, care am părul albit de viaţă, de război şi de prizonierat?... 
Chem miliţia! Dă-mi condica de reclamaţii! Te reclam că aranjezi 
întâlniri la hotel şi iei bani, codoşule!... 

– Ei, nici chiar aşa! Tovarăşul recepţioner este un om al 
muncii cinstit; îl cunosc eu, de când era mititel…, zise gazda mea.

– Dar dumneata, în ce calitate vorbeşti?, se burzului bătrânul.
– În calitate de gazdă a lui!
Şi arătă, acuzator, spre mine.
– Da? Îmi închipui, atunci, cum vin şi cum pleacă fetele în 

şi din casa dumitale, madam! Ca la!…
– Ba, s-avem pardon!, se oţărî gazda. Nu-i aşa cum crezi, 

pentru că nu i-am dat cheie; l-am mirosit eu, de la început, că nu-i 
poamă bună!...

Chiar dacă lucrurile s-au liniştit, în cele din urmă, şi fără 
prezenţa miliţiei, şi fără reclamaţii în condică, seara, odată cu 
întunericul, şi eu rătăceam pe străzi, cu tot bagajul de burlac în 
spate: un geamantan şi două sacoşe, pline cu cărţi.

În cele din urmă, am intrat la recepţia unui alt hotel. Şi, uite-
aşa, negăsind altă gazdă, de atunci mă tot mut dintr-un hotel, în 
altul, cu ghinionul ţinându-se scai de mine. Caut gazdă!
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Bazinul    

Inginerul Popescu, vicepreşedintele Asociaţiei noastre de 
locatari, un om harnic, bătăios şi plin de iniţiative, care de care mai 
frumoase, a propus înfiinţarea unui teren de tenis de câmp.

În două săptămâni, prin munca lui şi a altor locatari, a ieşit un 
teren cu dimensiuni olimpice, demn de admirat şi de elogiat. Tot el a 
propus şi alte obiective, care au fost realizate la fel de bine.

În urmă cu patru ani, într-o frumoasă primăvară, cu flori şi cu 
soare dezmorţit, s-a trecut la realizarea unui alt proiect frumos, şi anume 
la construirea, în faţa blocului nostru, a unui părculeţ, cu o coloană a 
infinitului şi cu o masă a tăcerii, părculeţ destinat pensionarilor, care 
vor să stea la aer, să joace o tablă, un şah sau să schimbe o vorbă; toată 
treaba a durat trei săptămâni.

După terminarea părculeţului, spre stupoarea bărbaţilor, el s-a 
umplut, repede, dar nu cu pensionari, ci cu gospodine, care-şi dădeau 
întâlnire acolo, la masa tăcerii, pentru a comenta „ultimele ştiri” interne 
şi internaţionale.

Pentru restabilirea liniştii, noi, bărbaţii, în frunte cu inginerul 
Popescu, ne-am adunat, într-o noapte, şi am demontat tot parcul. 
Explozia fonică femeiască, care s-a produs, a doua zi, a ţinut aproape 
o săptămână, perioadă în care noi, bărbaţii, sub pretext că mergem să 
căutăm urzici, puneam la cale transpunerea în viaţă a unui proiect şi 
mai îndrăzneţ decât celelalte, şi anume: construirea unui bazin de înot.

– Un bazin de înot?!, s-a mirat Toacă, vecinul meu, când a auzit 
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despre ce e vorba.
– Da, şi să ştiţi că e mai mult decât atât!, l-a asigurat 

vicepreşedintele. Vara, î1 folosim ca bazin de înot sau ca ring pentru 
discotecă, iar iarna, drept patinoar.

– Splendidă idee!, s-a entuziasmat Drăguşanu, a cărui fiică, 
pentru a face patinaj, trebuie să meargă în celălalt capăt al oraşului.

– Dar cu aprobările, cu consiliul?, se interesă cineva.
– Nici o problemă! Terenul din spate, până la pădurice, e viran, 

deci nefolosit... Noi îi vom da o folosinţă, o...
– Aveţi dreptate! a intervenit Mişu, de la 4.
Am mers, apoi, cu toţii, la pădurice şi vicepreşedintele, cu 

perspicacitatea-i duhovnicească, ne-a arătat unde va fi construit şi cu 
ce orientare; ne-a demonstrat că poate fi realizat, cu un minim de bani, 
dar cu un maxim de voinţă.

La o săptămână după asta, am trecut, cu mic, cu mare, la 
treabă. Ne speteam, muncind în schimburi, săpând, cărând, măsurând, 
fredonând şlagăre la modă. Aveam de ce să fim operativi şi veseli. 
Eram, doar, şi beneficiarii construcţiei, nu?

Orăşenii din celelalte asociaţii sau cei care veneau, la pădurice, 
pentru linişte, iarbă verde şi aer curat, ne invidiau, ne încurajau sau 
ne înjurau.

După aproape o lună de muncă asiduă, a ieşit un bazin mai mult 
decât extraordinar, pentru care însuşi Trestianu, cel mai renumit inginer 
constructor din urbe, ne-a felicitat. Bazinul, făcut în trepte, pornea de 
la adâncimea de cincizeci de centimetri, destinată copiilor, pentru ca, 
în final, adică sub trambulină, să ajungă la peste trei metri.

Într-o frumoasă dimineaţă de duminică, cu mic, cu mare, cu 
„fiole”, cu pături, cu gustări care mai de care mai consistente, am 
înconjurat bazinul şi ne-am instalat în jurul lui, ca la ştrand, pentru că 
şi ştrand era, pe bune. La inaugurare, au sosit, ca invitaţi, specialişti 
şi autorităţi cu priză la populaţie.

Popescu a fixat capătul unui furtun de pompieri la ţeava 
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izvorului, redirecţionat şi modernizat, iar celălalt capăt l-a lăsat, uşor, 
în bazin. Prin cădere liberă, apa a început să se adune în magistrala 
noastră construcţie. După aproape trei ore, bazinul era plin. Văzându-şi 
visul împlinit, Popescu a sărit în sus de bucurie, în timp ce noi, ceilalţi, 
ne îmbrăţişam şi chicoteam ca nişte copii.

– Stimaţi tovarăşi!, s-a auzit vocea baritonală a lui Toacă. Un 
moment de linişte, vă rog!... Mulţumesc!... Stimaţi cetăţeni şi oaspeţi, 
mai întâi eu vreau să propun ca bazinul să fie botezat de cel mai harnic, 
mai săritor şi mai muncitor dintre noi, adică de tovarăşul Popescu, 
vicepreşedintele Asociaţiei!...

Prin aplauze, am votat în unanimitate.
În văzul tuturor locatarilor, dar şi ai curioşilor, veniţi în număr 

destul de mare, Popescu, fără să spună o vorbă, dar cu faţa radiind de 
satisfacţie, şi-a dat jos pantalonii şi bluza, apoi a urcat pe marginea 
bazinului.

– Dacă traversezi, dintr-un capăt, în altul, suntem mulţumiţi!, a 
strigat Ciubăr, preşedintele Asociaţiei.

Popescu a intrat în apă şi a început, încet, încet, să înainteze, 
dar, spre mirarea noastră, după câţiva paşi, s-a oprit.

– Ce s-a întâmplat, Popescule?, a întrebat Ciubăr.
– Nu ştie să înoate!, şi-a dat cu părerea Lungu, chicotind 

răutăcios.
Popescu n-a zis nimic, dar s-a întors şi a fugit din bazin. Ne 

uitam la el stupefiaţi, dar şi plini de curiozitate.
– E prea rece!, a hârâit el, printre dinţii care-i clănţăneau 

zgomotos.
– Ţi se pare, amice! a râs zeflemitor Lungu. Cetăţeni, îmi daţi 

voie să fac eu botezul?
Bineînţeles că am fost de acord. După ce şi-a potrivit costumul 

nou de baie, cumpărat pentru această inaugurare, a fluturat ceremonios 
din mână şi s-a avântat în bazin, dar nu înainte de a ne informa că a 
făcut armata la marină. Dar şi încercarea lui a eşuat.
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– Fraţilor, apa-i ca gheaţa!, a silabisit ritmic, după ce a ieşit din 
apă.

La sugestia unui doctor mustăcios de la Sanepid, am hotărât, 
de comun acord, să lăsăm apa să se încălzească.

Dacă vă spun cât a durat încălzirea apei, n-o să mă credeţi. Trei 
zile! După trei zile, ne-am adunat, în aceeaşi formaţie, pentru a face, 
în sfârşit, inaugurarea.

– Nu se poate folosi apa asta!, a zis mustăciosul de la Sanepid. 
Ia uitaţi-vă ce înverzită e!

– Apoi…
– Şi, pe deasupra, are şi o armată de broaşte!
– De unde naiba au apărut atâtea broaşte?!, s-a mirat Ciubăr.
Am hotărât schimbarea apei. Ghiţău, cel mai optimist dintre noi, 

a scos dopul de la bazin şi a dat drumul apei, care, desigur, se ducea 
la vale, dar broaştele... rămâneau. Mai mult decât atât, au început să 
facă şi scandal. Dar cea mai mare „bucurie” a fost când am constatat 
că gura de scurgere a fost făcută prea sus şi rămăsese multă apă în 
ştrandul nostru, extraordinar de bine proiectat şi executat – vorba 
inginerului Trestianu.

– Ce facem, domnule?, l-am întrebat, direct, pe Popescu.
– Vom folosi găleţile...
– Aoleu!, a sărit Postolescu, un ins care se crede mare 

matematician. Ştiţi voi câţi metri cubi de apă sunt aici? Ca să scoţi... 
ai nevoie de-o armată de oameni şi de găleţi!…

Ca de obicei, Popescu a găsit soluţia: pompierii. N-a durat 
nici o oră şi aceştia au şi venit. Furtunul lor a început, zgomotos, să 
soarbă apa.

– De câte ori aveţi nevoie, chemaţi-ne!, a zis şeful lor, care, cu 
mâinile la spate, privea satisfăcut cum apa se împuţina, iar broaştele 
îşi căutau salvarea.

Bucuria lor şi a noastră a fost scurtă. Furtunul s-a umplut cu 
broaşte şi operaţia a eşuat. Am trecut, din nou, la găleţi. Pe la 8, seara, 
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apa din bazin era scoasă. Broaştele, însă, nu.
La întrebarea cum le scoatem, au venit o mulţime de propuneri.
– Le prindem, le băgăm în găleţi, şi le scoatem afară.
– Nu-i bine! Din găleată sar. Cel mai bine e să le aruncam, 

direct, pe mal.
– Nici aşa nu-i bine: de pe mal, sar, înapoi, în bazin! Propun să 

le băgăm în saci de plastic şi să le ducem în pădurice…
– Just!, a întrerupt Popescu propunerile.
Am adus un sac de plastic, dar când a fost să intrăm în bazin, au 

început scuzele: unul zicea că se gâdilă, altul că s-ar putea să aibă râie, 
şi altele de genul ăsta. Singurul curajos a fost Lungu, fostul marinar.

– Credeam că marinarii sunt specialişti numai la prins peşte, dar 
văd că au pregătire multilaterală!, a râs Postolescu.

– Tu vorbeşti? Tu, care ai făcut armata pe haturi, unde bântuie 
numai miros de... Doamne, iartă-i mirosul şi vorbele, că iepure a fost 
toată viaţa lui!, a zis Lungu, în timp ce, cu iuţeala unei berze, ciugulea 
şi băga în sac, una câte una, broaşte de diferite mărimi.

Lungu le prindea, iar noi le transportam. Am terminat, odată cu 
ziua. Un singur lucru a mai rămas, totuşi, de făcut, de umplut bazinul.

– Pentru azi, ajunge! Îl vom umple mâine. Dimineaţă!
A doua zi, a fost umplut, iar în trei zile, apa s-a încălzit, s-a… 

înverzit şi s-a umplut, iarăşi, cu broaşte... Iar mustăciosul de la Sanepid 
iar ne-a arătat gura de scurgere. Asta ne-a enervat la culme!

Văzând că nu se poate face nimic în această privinţă, s-a 
convocat o şedinţă fulger şi s-a hotărât trecerea la a doua folosinţă, 
cea de arenă de discotecă. Staţia de sunet a fost amplasată la înălţime, 
adică pe trambulină, iar bazinul a fost acoperit cu o duşumea solidă, 
din scânduri.

Dansul a început fără botez. Cui îi mai ardea de botez, după 
eşecul cu apa! La prânz, s-a dat pauză. Nu de altceva, ci pentru că 
dansatorii erau uzi leoarcă, activitatea muzico-ritmică desfăşurându-se 
la +27 C. Ce bună ar fi fost o baie!
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Marinarul şi încă vreo doi tineri s-au clătit, puţin, la izvor, 
dar ceilalţi.... Ceilalţi au apelat la prosoape, la pădurice sau la berea 
ţinută la umbră. Pe la ora 15, un rock îndrăcit a dat alarmă amatorilor 
de zbânţuială. Treaba e că, până la urmă, toţi au trecut la zbânţuială, 
deoarece şeful discotecii era student şi altfel de muzică nu avea. Când 
dansurile moderne erau în toi, cam pe la ora 17, Popescu a venit nervos, 
s-a urcat la staţie şi a anunţat că dansul s-a terminat.

– Ce-a făcut?, s-a enervat cineva.
– S-a terminat.
Cei mai amatori de rock şi disco au sărit, imediat, pe capul lui 

Popescu, cu fel de fel de întrebări.
– S-a terminat, pentru că... pentru că s-au primit nişte 

reclamaţii!... A venit cineva de la miliţie...
– Reclamaţii?!... Miliţie!?...
– Da. Cetăţenii veniţi la aer curat, la plajă, la pădurice, deci 

cetăţenii, veniţi să se odihnească, ne-au reclamat că tulburăm liniştea 
publică! Au reclamat şi o parte dintre locatari...

Singura soluţie a fost să se convoace, iarăşi, comitetul, într-o 
şedinţă fulger.

– Ce facem, fraţilor?, a întrebat Lungu.
– Ceea ce putem face e să aşteptăm iarna.
– Cum?
S-au iscat fel de fel de discuţii contradictorii, care s-au prelungit 

până hăt, târziu, dar şi în zilele următoare. Oamenii ajunseseră să nu 
se mai salute, să se privească chiorâş. Nevestele, însă, din propria lor 
iniţiativă, au refăcut masa „tăcerii” şi, odată cu ea, şi bârfa.

Supăraţi pe soţiile lor, soţii au început să înainteze reclamaţii, pe 
la Consiliu, pe la miliţie, pe la mai cine credeau că-i poate ajuta. Ăia, 
reprezentaţii autorităţilor, adică, oameni înţelegători fiind, au dispus 
plantarea unor tăbliţe, prin care se avertiza că femeile, care vorbesc cu 
un volum mai mare de 20 de decibeli, vor fi amendate. Cu ce amendă, 
nu se menţiona.
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Tăbliţa n-a fost luată în seamă. Văzând aceasta bărbaţii s-au 
adunat, într-o noapte, după miezul nopţii, şi au mutat, cu totul, masa 
şi scaunele tăcerii în pădurice. Apoi, s-a găsit cineva, care să nu le mai 
reclame, ci să le înjure pe româneşte, să termine cu bârfa şi cu discuţiile 
alea interminabile, dar nici înjurăturile n-au prea ajutat.

Şi, uite-aşa, a trecut vara, a trecut şi toamna, şi a venit iarna.
Uitând, parcă, de vechile supărări şi nereuşite, ne-am adunat 

pentru înfiinţarea patinoarului.
Nevasta lui Ghiţău, pensionară fiind, a primit sarcina să se ocupe 

de bunul mers al patinoarului şi de distribuirea biletelor, celor care vin 
să patineze, dar nu sunt din asociaţia noastră de locatari.

Exista şi o clauză: rudele apropiate ale celor din asociaţie erau 
lăsate să intre pe gratis.

După o lună de funcţionare a patinoarului, Teodora, nevasta lui 
Ghiţău, a fost rugată să prezinte o situaţie a încasărilor.

– Ţin să vă anunţ că, până astăzi, am strâns numai 3o de lei...
– Nu se poate!, a sărit Popescu.
– Ba se poate. Am, aici, cotorul biletelor vândute...
– Cum se explică?; se interesă Popescu. Că doar, întotdeauna, 

e plin!
– Simplu: vine, de exemplu, fiica dumneavoastră, cu încă două 

fete, pe care le prezintă drept verişoare. Conform clauzei, mai pot să 
le cer bani? Nu! Şi nu numai fata dumneavoastră procedează aşa. Toţi, 
din asociaţie, de la cel mai în vârstă şi până la prichindei, vin, fie cu 
feciorii, fie cu fraţii, nepoţii, verişoarele inventate... Ce mai!... Pentru 
câţi vin, n-avem spaţiu.

– Aşa nu se mai poate!, hotărî Popescu. Asociaţia a investit o 
mulţime de bani în... nici nu ştiu cum să-i mai spun gropii aceleia! 
Şi, în loc să amortizăm, noi n-avem nici cu ce-o plăti pe Teodora! De 
astăzi, înainte, toţi cei, care vor veni să patineze, vor plăti, fără nici 
o excepţie!

Unii au fost de acord cu hotărârea lui Popescu, alţii nu. S-a 
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convocat adunarea generală a asociaţiei. Aici, după certuri puternice, 
s-a hotărât abandonarea ştrandului – discotecă – patinoar. Şi, pentru 
ca să nu-l folosească nici străinii, cineva a avut frumoasa idee de a-i 
face o gaură mare, la gura de scurgere a apei.

A trecut iarna, a trecut şi primăvara, a venit, apoi, vara, cu 
căldura şi cu frumuseţea ei. Fugărite din toate locurile, gospodinele, 
dornice de flecăreală şi de bârfă, au ajuns să se posteze pe balustrada 
din jurul bazinului rămas în paragină. Era mai mare dragul, să treci pe 
acolo. Sus, recitalul, pe mai multe voci, şi bisericuţele femeilor; jos, 
recitalul broaştelor, aciuate în apa strânsă după ploi. Mai puternic şi 
mai nuanţat era, însă, recitalul nevestelor.

Altă şedinţă fulger.
– Trebuie să facem ceva, ca să desfiinţăm bârfa de la bazin!, a 

zis cineva.
– Din contra!, a zis Popescu. Propun să le lăsăm pe tovarăşe 

la bazin. Dar vor plăti, 5 lei. Biletul va fi valabil douăsprezece ore…
Unii au început să râdă, alţii să se mire, şi aveau de ce. O aşa 

propunere n-am auzit, în viaţa noastră. Până la urmă, însă, gândindu-
ne că vom desfiinţa bârfa, am acceptat.

Au trecut patru ani, de atunci. Aseară, într-o şedinţă mai puţin 
fulger, Popescu, care e tot vicepreşedinte, a informat comitetul că 
banii, cheltuiţi pentru construirea bazinului, au fost recuperaţi, şi a 
propus ca depăşirile, adică aproximativ 400.000 de lei, să fie folosiţi 
la construirea unei grădini zoologice.

Propunerea a fost votată în unanimitate.

*
P.S.: Preţul biletului de bazin a crescut vertiginos, de la 5 lei, la 

15, multe gospodine solicitând abonamente, care costă, nici mai mult, 
nici mai puţin, decât 270 de lei pe lună.
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Activitate cultural sportivă

Câte lucruri nu se discută într-o adunare de sindicat! Se fac 
analize, dări de seamă, se fac o mulţime de propuneri, care mai de 
care mai constructive, mai ingenioase, mai frumoase.

Îmi amintesc perfect cum, astă-vară, Dragomirescu, de la 
administrativ, a propus organizarea, din două, în două săptămâni, 
duminica, a unei activităţi sportive de anvergură. Propunerea a 
fost primită cu oarecare rezervă, majoritatea colegilor având peste 
patruzeci de ani.

– Şi ce facem noi, la acea activitate sportivă?, s-a interesat 
cineva.

– Orice, începând de la remi, table, şah, şi terminând cu volei 
sau fotbal, a răspuns autorul propunerii.

S-au dat telefoane la întreprinderile mari, pe la diferiţi 
tovarăşi cu funcţii mari, pentru a se găsi un teren de închiriat, 
câteva ore, duminica, dar degeaba.

– Dragomirescule dragă, i-a spus şeful sindicatului, 
propunerea ta sportivă e foarte bună, dar, din păcate, nu se poate 
realiza, din lipsă de teren!

– Nu-i nici o problemă!, a zâmbit Dragomirescu. Cunosc eu 
un loc, cum puţine sunt în judeţul nostru…

– Unde?
– La un kilometru de oraş, în Poiana Ursului; are panta de 

zero grade şi o iarbă!...
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– S-a făcut, Dragomirescule!
După această discuţie, şeful a convocat o şedinţă fulger, unde 

s-a hotărât ca prima activitate sportivă să se desfăşoare chiar în 
prima duminică. A dat cuvântul, apoi, lui Dragomirescu, omul cu 
iniţiativa, care a propus să se vină de dimineaţă, iar dacă timpul 
permite, să se stea, în poiană, până-n seară. Deci, fiecare va trebui 
să aducă, în afară de remi, table şi mingi, şi ceva de-ale gurii.

A sosit şi duminica cu pricina. Câte doi, câte trei, cu bagaje, 
care mai de care mai mari, ne-am adunat în Poiana Ursului. N-au 
venit chiar toţi, dar vreo cincizeci tot au fost. Ce loc de agrement 
frumos! Iarba, mare şi curată, terenul, drept şi întins, izvoarele, 
pomii  din jur şi păsărele vesele îţi ungeau sufletul, nu altceva!

Au început întrecerile. Cei mai tineri s-au dat la fotbal şi volei, 
cei mai în vârstă, la remi, table, şah sau discuţii. Asta, în primele 
două ore. Pe la zece-unsprezece, s-au desfăcut bocceluţele, iar 
păturile, pline de bunătăţi, au devenit ţinta sportivilor şi sportivelor. 
După o gustărică destul de consistentă, sportivii au început să se 
aghezmuiască cu berea şi cu vinul, aduse pe şestache, iar sportivele, 
să facă schimb util de experienţă, pe tema artei culinare.

După masă, activitatea s-a desfăşurat şi mai frumos. 
Femeile s-au dat la remi, copiii, la table şi fotbal, iar ceilalţi, adică 
majoritatea, în grupuri compacte, au făcut un cor, pe un număr 
neprecizat de voci. Repertoriul a fost foarte variat; s-a început 
cu „Dă-i cu şpriţul, pân’ la ziuă” şi s-a terminat cu „Să-mi cânţi, 
cobzar!”, „Leliţă cârciumăreasă”, „Du-mă-acasă, măi tramvai” şi 
cu alte astfel de piese, din folclorul petrecăreţ. Numai Tăbăcaru, 
săracul, n-a cântat. N-a cântat, dar nici n-a stat degeaba, ci a adus, 
din oraş, patru transporturi de bere, de vin, de apă minerală şi de 
alte răcoritoare.

Când s-a înnoptat, câte doi, câte trei, am luat-o spre case. 
Eram atât de obosiţi, încât picioarele nu ne mai ascultau, şi atât de 
răguşiţi, încât nici nu mai puteam cânta.
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A doua zi, la birou, am căzut cu toţii de acord că a fost o 
duminică model, ca-n poveşti, şi am hotărât ca şi celelalte activităţi 
să se desfăşoare, în fiecare duminică. Degeaba a încercat şeful de 
sindicat să ne demonstreze că acelea nu-s activităţi sportive, că nu 
i-a mers. Mai mult decât atât, noi i-am demonstrat că sunt nu numai 
activităţi sportive, ci şi culturale, fără să mai punem la socoteală 
şi schimburile de experienţe culinare.

Acuma, ne întâlnim în fiecare duminică. Atmosfera e la fel 
de încinsă, de veselă. Fotbal şi volei nu mai joacă nimeni. Table 
şi remi se joacă, dar pe bere. „Tanti Miţa” şi „Fata mamei, fată” 
sunt cele mai recente melodii, incluse în repertoriu. Suntem foarte 
mulţumiţi, deşi niţel şi îngrijoraţi: sezonul rece bate la uşă!

Ce vom face, la iarnă, cum ne vom descurca? Unde vom mai 
face sport şi muzică corală? Va trebui să găsim un teren acoperit, 
iar Dragomirescu, cu siguranţă, îl va găsi la vreme. 
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Vieţi paralele

Era noapte şi linişte deplină. Doar din când în când se auzea 
câte un lătrat de câini. Casele păreau nişte pietre foarte frumos 
aranjate şi despărţite de o întreagă reţea de drumuri, paralele şi 
perpendiculare.

Deodată, s-a auzit un mic scârţâit şi, dintr-o clădire înaltă, 
lungă, şi lată, s-a strecurat o umbră… Cu mişcări rapide şi sigure, 
umbra s-a urcat pe un gard de piatră şi sârmă ghimpată, iar peste 
câteva clipe, se afla de cealaltă parte a lui. Unde s-o apuce? Încotro 
să se îndrepte? S-a uitat în toate părţile.

Strada era pustie. Numai o maşină stătea parcată şi tăcută, 
la câţiva paşi de el. Ce-ar fi s-o încerce? După ce s-a asigurat că 
nu-l vede nimeni, s-a apropiat de maşină şi i-a încercat portiera. 
Fericire! Portiera era deschisă. A căutat contactul. Culmea! Cheia 
era în contact. Radiind de bucurie, umbra, un tânăr de aproape 
treizeci de ani, a pornit, încet, maşina. Cu grijă, el o rulă pe asfaltul 
neted, încercând să se depărteze, fără zgomot, de clădirea din care 
s-a strecurat.

Dar, chiar la prima intersecţie, observă că două drumuri aveau 
sens interzis, şi numai cel din stânga nu avea nici o interdicţie. 
Trebuia s-o ia obligatoriu la stânga şi la stânga a luat-o. După 
câteva minute, a ajuns iar în faţa altei intersecţii. Şi de această dată, 
două drumuri aveau sens interzis, numai unul (cel care trecea prin 
spatele clădirii înalte) nu avea nici un semn de interdicţie. „Iarăşi, 
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la stânga!?”. Şi a luat-o spre partea liberă.
Povestea s-a repetat şi la a treia, şi la a patra intersecţie, astfel 

că s-a trezit de unde a plecat. „Mare e grădina ta, Doamne!”, gândi. 
„Cred că erau beţi, când au pus indicatoarele. Sau poate că nu erau 
beţi… Dacă nu, atunci trebuie să existe o ieşire!”.

Tot căutând ieşirea şi înjurând pe cei care au instalat semnele, 
s-a trezit că a mai făcut câteva ture, în jurul clădirii de care voia să 
se depărteze. Când a ajuns, a nu ştiu câta oară pe la locul de unde 
a furat maşina, a auzit un foşnet uşor. Vru să întoarcă privirea spre 
bancheta din spate, dar...

– Mâinile pe volan, amice, şi calcă pe frână!, se auzi o voce 
groasă, venind de după urechea lui.

A tresărit şi, fără voie, a încercat să privească în spate, dar 
obrazul i s-a oprit în răceala unei ţevi de pistol.

– Dacă faci o mişcare în plus, trag!, a continuat aceeaşi voce.
– Am înţeles...
Prin oglindă, a reuşit să vadă doi ochi încruntaţi şi doi epoleţi, 

care zâmbeau la lumina becurilor de pe stradă, becuri care luminau 
anemic.

– Sunteţi poliţist?, s-a interesat tânărul, în timp ce oprea 
maşina.

– Da. Sunt căpitanul U, comandantul închisorii de unde ai 
avut onoarea să evadezi.

După ce-a amintit de evadare, căpitanul a început să râdă, 
pe un ton sănătos.

– Eu?!... Eu am vrut să evadez?!, se miră necunoscutul. Îmi 
pare rău, domnule…

– Hai, nu te mai preface! Te cunoşti de la o poştă că eşti un 
fugit. Vrei să-ţi spun un secret?

– Spuneţi…
Într-adevăr, tânărul evadase din acea clădire, care era una 

dintre cele mai afurisite închisori ale regiunii. Iar pe căpitan, chiar 
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dacă nu-l recunoscuse, la început, îl cunoştea, pentru că avuse de-a 
face cu el.

– Eu am fost acela care ţi-am înlesnit fuga!, spune căpitanul 
cu mândrie.

– Poftim!?... Dumneata!?
– Da!, şi-a început, din nou, să râdă.
– În cazul acesta, vă mulţumesc din suflet şi să ştiţi că vă voi 

fi recunoscător toată viaţa…
– Pentru ce?
– Pentru că mi-aţi dat drumul. Ah, abia aştept să ajung la ai 

mei, la logodnica mea, care mă aşteaptă de atâta timp, la prieteni, 
care ţin atât de mult...

– La tine?
– La mine.
– Nu eşti căsătorit?
– Nu. Logodit.
– Da, înseamnă că-i mai bine!
– Ce să fie mai bine?
– Faptul că nu eşti căsătorit. Logodnica te mai poate aştepta. 

Şi, dacă te iubeşte cu adevărat, te va aştepta până ce vei termina 
de ispăşit pedeapsa.

– Care pedeapsă?!
– Îmi pare rău, amice! Eşti un băiat simpatic, dar n-am ce-ţi 

face. Decât să plângă mama, mai bine...
– Ce vreţi să spuneţi?
– Vreau să spun că bâlciul s-a terminat. Hai să intrăm, înapoi, 

în închisoare!
– În închisoare!? Iarăşi!? Atunci, pentru ce m-aţi lăsat să 

evadez?....
– Ha-ha-ha!, începu, din nou, să râdă căpitanul. Asta-i altă 

poveste, tinere! Să-ţi spun despre ce-i vorba?
– Spuneţi!



Constantin Horbovanu

316

– Dar, mai întâi, ia zi-mi tu, de ce te-ai învârtit în jurul 
închisorii?

– Din cauza semnelor de circulaţie. Nătărăii ăştia de la 
circulaţie au pus semnele atât de afurisit, încât nu există nici o 
ieşire!

– N-ai putut să pleci pe interzis?
– În viaţă, pentru viaţă, e bine să respecţi regulile de 

circulaţie…
– Daaa?... Află, amice, că aşa este şi, prin dumneata, am 

demonstrat ceea ce nu vor să creadă şefii mei. Semnele de circulaţie 
eu le-am pus şi ştii de ce? Acum, urmează bomba. Pentru ca să nu 
fugă nimeni. Maşina tot eu am lăsat-o, cu cheia în contact. Te-ai 
bucurat şi aşa se vor bucura toţi cei care vor încerca să fugă, dar 
sfârşitul va fi la fel ca al dumitale.

– Glumiţi!
– Nu glumesc deloc. Să vezi ce decoraţie voi primi, după 

omologarea „invenţiei”! Testarea, amice, tu ai făcut-o şi e reuşită!
– Dacă ziceţi că semnele de circulaţie au fost... înseamnă 

că aţi trişat!
– Desigur. De fapt, aceasta-i şi regula jocului meu, dacă se 

poate numi joc.
– Aşa, deci!...
Evadatul a oprit motorul, a scos cheile din contact şi s-a 

rezemat de speteaza banchetei.
– Ce faci, pramatie!, se burzului căpitanul.
– Nu discut cu oamenii care trişează…
– Unde-s cheile?
– În mâna mea.
– Dă-mi-le!
– Nu vreau.
– Dă-mi cheile , n-auzi?
– Poftim!
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Şi s-a întors spre căpitan, scuturând cheile, în mâna dreaptă. 
Şeful închisorii a întins mâna, plecându-se puţin în faţă, pentru a 
le lua, dar n-a reuşit nici măcar să le atingă. Un pumn zdravăn l-a 
izbit în bărbie. S-a clătinat. Al doilea pumn i-a zburat pistolul. O 
mulţime de pumni au tăbărât, apoi, în mutra rezistentă a căpitanului. 
În sfârşit, a căzut greoi.

Necunoscutul a ridicat pistolul şi l-a lovit după ceafă.
– Dacă tu ai trişat, de ce n-aş trişa şi eu?
Porni motorul şi, la prima intersecţie, o luă la dreapta, pe sens 

interzis. După câteva minute, a ajuns în marginea oraşului, unde a 
oprit şi l-a aruncat în şanţ pe fostul lui şef, apoi s-a făcut nevăzut.

Ani de zile au trecut, de la această aventură, terminată în 
favoarea tânărului care a evadat.

Era vară. Pe o bancă, într-o curte, populată cu mulţi gălăgioşi, 
stătea un om, îmbrăcat în haine militare vechi şi amărâte. De altfel, 
nici înfăţişarea militarului nu părea să fie mai veselă. Pe neaşteptate, 
de el s-a apropiat un tânăr.

– Nu vă supăraţi, spuse tânărul, parcă v-aş cunoaşte de 
undeva…

– Cred că m-ai văzut, de mai multe ori, pe aici, replică 
bătrânul militar, ridicând greoi privirea.

– Mi se pare, totuşi, că vă cunosc mai de mult. Unde aţi 
lucrat, înainte de a veni aici?

– De ce te interesează?
– Ca să ştiu de unde să vă iau.
– Dacă te interesează atât de mult, află că am fost şeful unei 

închisori.
– Fantastic! De acolo vă cunosc!
– Ai fost gardian?
– Nu.
– Înseamnă că...
– Aşa e. Am fost deţinut. Şi nu unul oarecare.
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– Ce vrei sa spui?
– Vreau să spun, domnule căpitan U, că eu sunt acela care a 

fugit, cu maşina dumitale.
– Ăla care a evadat şi m-a lăsat, lovit, pe marginea şanţului?
– Acela.
Bătrânul căpitan s-a repezit, cu pumnii, spre tânăr, dar acesta, 

mai în putere, l-a imobilizat repede.
– Nemernicule!, urlă fostul căpitan.
– Linişteşte-te, şefule! Dacă te aud ăştia...
Căpitanul a încetat să mai strige şi s-a aşezat, vlăguit, pe 

bancă.
– Şi cu şefia la închisoare ai terminat-o?, se interesă tânărul.
– Da. Dar tu ce faci, pe aici? Eşti meseriaş, lucrezi?
– Aş. Sunt bolnav.
– Nebun!?
– Da.
– De unde şi până unde?!
– După ce am evadat, le-am explicat prietenilor treaba cu 

semnele de circulaţie, cu discuţia noastră... cu fuga, cu maşina 
dumitale, iar ei au crezut că am luat-o razna, înţelegeţi ce vreau 
să spun, şi m-au adus aici. Vă spun sincer că nu-mi place deloc 
ambianţa! De două ori, era s-o încurc cu glumeţii ăştia! N-aţi putea 
să mă arestaţi şi să mă duceţi, înapoi, la închisoare?

– Nu. Nu pot. Chiar dacă-aş vrea...
– De ce?
– După ce-ai fugit, după ce m-am trezit, m-am dus la 

închisoare. Acolo, le-am povestit şefilor cum te-ai rotit cu maşina, 
cum invenţia mea dăduse rezultate, apoi cum m-ai lovit şi cum ai 
şters-o cu maşina mea…

– Si?
– Şefii m-au dus la un doctor, să mă consulte. Iar după 

consultaţie...
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– După consultaţie?...
– M-am trezit aici, la ospiciu. Cică am luat-o razna, vorba ta!
Şi cei doi au râs zgomotos, vreme îndelungată.
– Auziţi?, interveni, într-un târziu, tânărul. Ce-ar fi să 

evadăm, de aici? Ştiţi, doar, că sunt specialist în aşa-ceva…
– N-ar fi rău... Numai că nebunii ăştia nu-s proşti, să inventeze 

sensuri giratorii şi să pună maşină la dispoziţie!..
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De Ziua Femeii

Amicul meu, Nelu, e un om foarte serios şi un soţ ideal; îşi 
iubeşte nevasta, copiii, soacra, meseria, nu intră prin cârciumi, nu 
înjură, nu umblă după alte fuste. Dacă, până în anul aceasta 1 şi 8 
martie erau două zile, pe care le aştepta nerăbdător, de pe 8 martie 
anul curent, nici nu vrea să mai audă de ele, ba chiar face alergie 
numai când le pomeneşti. De ce ?

În dimineaţa zilei de 1 martie, când ajunsese la birou, fu 
întâmpinat de o tânără mai apetisantă şi decât Nicole Kidman.

– Aş vrea să mă ajutaţi într-o problemă!, îi zise ea, după care 
îi poveşti despre ce era vorba.

– Domnişoară, vă servesc cu plăcere, dar va dura, timp de 
zece-cincisprezece zile. Suntem foarte aglomeraţi.

– Am înţeles. A! Uitam. De 1 martie, se pun mărţişoare, nu-i 
aşa? Îmi daţi voie? M-am născut într-o zonă, în care femeile pun 
mărţisoare bărbaţilor şi păstrez tradiţia.

Cu grijă, tânăra îi atârnă amicului, pe reverul hainei, un 
ghiocel miniaturizat, de toată frumuseţea.

– Când credeţi că va fi gata?
– Păi... în jurul datei de l0 martie...
Pe 8 martie, pe la ora zece, Nelu primi un telefon, de la 

nevastă-sa, prin care îl anunţa că, la cinematograf, rulează un film 
frumos şi că n-ar fi rău să meargă, cu toţii, ea, Nelu şi copiii, să-l 
vadă; numai că nu sunt bilete, dar a rugat-o pe Silvia, o prietenă 
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de familie, care are cunoştinţe pe acolo, să meargă şi să ia patru 
bilete; iar după film, să petreacă Ziua Femeii la Silvia, care are 
câteva sticle cu vin, adus de prin părţile Bârladului.

Nelu fu de acord.
Pe la ora douăsprezece, îl sună şi domnişoara.
– Regret, domnişoară, dar n-am reuşit, încă, să fac treaba aia!
– Păcat, credeam că-mi veţi face o bucurie, astăzi, de 8 

martie!
– Dacă-i aşa, atunci treceţi, pe la ora cincisprezece!
Tânăra a fost punctuală, numai că lucrarea încă nu era 

gata. Nu era gata nici la cincisprezece şi treizeci, când se termină 
programul.

În vreme ce Nelu se lupta, încă, cu cifre, cu hârtii şi  cu maşina 
de scris, domnişoara scoase dopul unei sticle de votcă rusească, 
din care turnă în două pahare mari, de apă.

Sună telefonul. Era portarul.
– Credeam că aţi plecat, dom’ Nelu… Vă caută soţia. Urcă, 

acuma...
Nelu încremeni, cu ochii la fată, la sticlă şi la pahare.
– Ce s-a întâmplat?, se interesă tânăra
– Vine nevastă-mea!
– Şi e geloasă ?
– Cumplit de geloasă!...
– Unde mă pot ascunde?... N-aş vrea să aveţi probleme, din 

cauza mea…
Aflat, pentru prima dată, într-o astfel de situaţie, Nelu se 

pierdu.
– Rămâi, aici!, zise. Pleci, după mine. Voi lăsa uşa descuiată...
Fără alt explicaţii, îşi luă scurta şi ieşi pe hol. Nevastă-sa se 

afla, deja, la cinci, şase paşi de uşa biroului lui.
– Să ne grăbim!, zise ea. Spectacolul începe la ora 

şaisprezece…
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– Hai!, se grăbi şi Nelu.
– Nu încui?
– N-am cheia de la yale…
– Dar de la broască, văd că ai; încuie măcar broasca!
Nelu se conformă, cu greu, oftând.
În timpul filmului, deşi acesta era cât se poate de interesant, 

amicul nu-şi găsea astâmpărul.
– Ce te frămânţi aşa?!, îl întrebă soţia.
– Cred că am lăsat reşoul în priză...
– Când ajungem acasă, îi telefonezi portarului, să verifice...
Acasă, n-a mai telefonat portarului. La Silvia merseseră cu 

maşina, sub pretext că-l cam supără stomacul şi nu va bea.
Ocazia de a fugi la birou se ivi abia pe la ora douăzeci şi trei.
– Unde fugi?!, l-a întrebat soţia.
– La birou. Să aduc termo-plonjonul, pentru fiert cafea. S-a 

terminat gazul din butelie.
– Se poate şi fără cafea…
– Voi puteţi, dar eu, nu, fiindcă nu beau vin!
Şi o luă din loc, cu optzeci pe oră.
– Ce te-a apucat, dom’le?!, îl întrebă portarul.
– Am uitat reşoul în priză.
– Doamne, fereşte! Bine că ţi-ai amintit!
Nelu urcă câte trei-patru trepte o dată. Inima-i bătea ca o 

tobă. Deschise şi aprinse lumina. De după un fişet, se ivi, speriată, 
domnişoara… O palmă răsună în întreaga clădire.

– Să-ţi fie ruşine! Ţi-ai bătut joc de mine!
– De ce m-ai lovit, domnişoară?! N-a fost vina mea!...
Coborâră grăbiţi şi fără cuvinte. Portarul se uită lung la 

amândoi.
– Văd că ai găsit reşoul!... Într-adevăr, ardea!... Se vede după 

faţa dumitale!...
Fata ieşi grăbită, iar Nelu rămase lângă portar.
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– Mi-e verişoară, nea Mardare!
– Se poate... Dar când a intrat?
– Odată cu mine. I-am dat nişte bani, pe care-i aveam în 

birou, Mâine, pleacă la ţară şi are nevoie de ei.
– Curios!... N-am văzut-o intrând!
– Dacă aveai un păhărel la bord, ochii erau mai ageri şi o 

vedeai…
– Ai dreptate! Dar imediat mă voi… ageri!, zise, arătând o 

sticlă, plină cu ţuică.
– Află că şi pe mine mă aşteaptă câteva sticle, cu vin negru, 

puterea ursului. Aşa că, mâine, dimineaţă, o să întârzii la serviciu; 
dă un telefon, la numărul acesta, să mă trezeşti!

Şi lăsă scris, pe o bucată de hârtie, numărul Silviei.
În drum spre „puterea ursului”, făcu o pană, care-i luă 

aproape o oră. Când ajunse la Silvia, nevastă-sa spumega.
– Ai adus termo-plonjonul??
– Fantastic! Am uitat!
– Bietul de tine! Mititelul! Uitucul!...  Apropo, află că portarul 

n-a uitat. A dat telefon, în urmă cu cinci minute…
– Ce vroia?
– Verişoara, care a fost cu tine, ştii tu unde, şi-a uitat geanta!...
Nu vă mai spun ce-a urmat, atunci; vă spun, doar, că, nici 

astăzi, relaţiile dintre Nelu şi nevasta-sa nu sunt complet restabilite.
În ciuda propagandei defăimătoare, făcută de opoziţie, pentru 

mine Nelu rămâne acelaşi soţ ideal, acelaşi om serios, dar care a 
încercat, o dată-n viaţă, să facă o faptă bună, de Ziua Femeii.
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Salvarea de nostalgie

Unei cochete

Pe fata asta, mi se pare
Că-am întâlnit-o dimineaţă,
Nu strălucea atât de tare,
În schimb avea mai multă faţă!

S-a plâns un pensionar

Maşina mea, bat-o s-o bată,
Seamănă cu-o… vezi matale:
Ca să mă simt bine o dată,
Dau o groază de parale!

Ce s-a schimbat, faţă de 1989

Schimbarea de care vorbeai
S-ar traduce, după mine:
Cel ce-a mâncat pâine cu ceai,
Acum mănâncă ceai cu pâine! 



325

înţelepciunea umorului



Constantin Horbovanu

326

De Moş Nicolae

În loc să vină, stă năuc
Moş Nicolae şi se spune
Că daruri n-are unde pune
Fiindcă tot... cizmele conduc!

Unei rebusiste

Aspectul – damă de pică,
Ochii – sclipire de mică,
Zâmbetul – o caldă briză,
Purtarea – careu surpriză!

De vorbă cu Denzel Washington

Când a aflat câţi bani primesc pe lună
Şi cum îmi târâi, zi de zi, amarul,
O vorbă n-a mai reuşit să spună
Şi s-a făcut, la faţă, alb ca varul!

Telegramă din concediul cu soţia

Cu maşina. Stop. Pe jos.
Am ajuns. Cabana Rediu.
Fete multe. Ce folos.
Cu nevasta. Stop. Concediu!
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Algoritmul USL, în familie

Mie: privatizare, sport, cultură,
Externe, bani, agricultură.
Ei: să nu se depună şunca,
I-am internele şi… munca!

Madonna a cântat la Istanbul

Când pe scenă a apărut,
Eu cam astea am văzut:
Două mii urechi ciulite
Şi cincizeci mii mustăţi zbârlite!

Dilemă

Dacă nu-mi rezolv dantura, voi ajunge, sincer zic,
Să trăiesc numai cu ceaiuri, că nu pot mânca nimic;
Dacă mi-o repar, e bine… şi nu-i bine, fiori trec:
Nefiind bani de bucate, tot cu ceaiuri mă petrec!

Mondenă

Cinci pensionari, de-o săptămână,
Vă spun sincer că nu-i poantă,
Pun bani, mână de la mână,
Să-ntreţină o… amantă!
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Femeia

Femeia-i înger, e mister,
Zeiţă e, sculptată-n jad,
Fiinţa ce te urcă-n cer
Ca să te-arunce… tot în iad!

Dilemă modernă

O Evă, cum cuvinte n-am
Din alea, fără de perdea,
S-a rupt din coasta lui Adam
Şi s-a lipit de… coasta mea!

Epitaf, pe mormântul unui vânător

Doarme somnul agitat
Vânătorul mic şi chel
Ce-a mâncat numai vânat,
Iar nevastă-sa… pe el!

Adevăr

Susţin, acum, dragii mei
Un adevăr greu de crezut:
Eu am văzut multe femei,
Dar prea puţine m-au… văzut!
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Un altfel de chibiţ

Chiar dacă-i unic, plin de vrajă,
Chiar dacă-i palpitant prin scoruri,
Nu merg la fotbal, căci pe plajă
Se-adună mult mai multe… goluri!

Unui violonist compozitor

Încordat cânta pe strune
Compoziţia „Năpasta”,
Iar soţia mea îmi spune:
Vezi cum l-a strunit… nevasta?! 

Eterne promisiuni electorale

„N-au să mai fie alte generaţii
De sacrificiu!” – cu sporit elan
Au tot promis aleşii astei naţii
Şi-acum le lichidează an de an! 

Vis

În viitoru-acestei naţii
Visez – şi nu fără motiv –
Să-ajungă-n Parlament bărbaţii,
Iar soaţele-n… executiv!
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Speranţe

Anchete, din Oradea, la Constanţa,
Mai fac, de-o vreme, numai ziariştii;
Nu-i bai, căci ne-a rămas speranţa
Să nu se facă „presă”… poliţiştii!

Telegrama unui microbist sucevean

Ieri. Meci. Spectator. Nea Stere,
Suceava. Dat. Goluri. Trei.
Bucurii. Vin. Votcă. Bere.
Parc. Somn. Mângâiat. Grivei!

Căsnicie modernă

În căsnicie au pornit
Cu câte-un lucru, gest cinstit,
Adică, după cum vă spui,
Cu fardul ei şi… Fordul lui!

Unui tânăr coleg de serviciu

Ne-a spus, când s-a prezentat
La lucru, colegul nou:
Vreau o muncă de birou,
Căci am diplomă de… stat!
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Unui automobilist

Toate semnele le ştie
(Are cap în pălărie),
Doar de curbă a uitat
Şi, de-atunci, umblă… curbat!

Revendicări greviste rurale

Vrem salariul mult mărit
Şi la vârstnici, şi la tineri,
Iar când este de prăşit,
Să fim liberi luni şi vineri!

Turism, în Europa

Cu turiştii noştri, lucru evident,
Se întâmplă-o treabă ce inima-mi frânge:
Pleacă rromi pur-sânge, către Occident,
Şi ajung, acolo, românaşi… pur-sânge!

Românilor sătui de tranziţie

Românii noştri să trăiască
În belşug, din astă vară,
Dacă nu viaţă regească,
Măcar vag… parlamentară!
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Erată electorală

În capul paginii întâia,
De azi, românii vor citi
Contractul nu cu România,
Ci (îngroşat) cu F.M.I.!

Legislaturi

O vrea pământul, dar o vrea şi cerul,
Şi astfel pentru bieţii pământeni
Minciuna stă la masă-n Cotroceni,
Arareori schimbându-şi partenerul!

Aniversarea vitezomanului

Acum, când ziua îţi petreci,
Urare-ţi fac ai tăi cumetri
Să prinzi o sută nouăzeci
De ani, nu şi de… kilometri!

Credinţe

În multe nevăzute crede,
Căci ăsta-i el, fire ciudată,
Doar pe nevastă, cum o vede,
Nu vrea s-o creadă niciodată!
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Dilemă

Oare gropile, în care
Proştii cad, cu mic, cu mare,
Şi ies strâmbi, în loc de drepţi,
Sunt făcute de… deştepţi?

Schimbări şi stagnare

Schimbări politice de clase
(După năpastă, tot năpasta!),
Schimbare prin anume case,
Unde conduce tot… nevasta!

Salvarea de nostalgie

Sub flori suave de salcâm,
Simt nostalgia cum mă-mpunge
Să-mi cumpăr, iar, un pui tacâm,
Noroc că leafa nu-mi ajunge!

Fiecare, cu sportul lui

Mulţi sunt cei care se-ndeasă
Pe gazon sau chiar pe zgură,
Chiar şi eu fac sport de masă…
Ospătar, încă-o friptură!...
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Unui politician, fost manechin

Eşti mare, domnule, mă-nchin!
Te-ai pregătit şi ai talent
Încât e clar: ca manechin
Poţi să ajungi şi-n Parlament!

Lansarea unei cărţi de poezie

De la treburi m-am sustras
Şi, plecând în mare grabă,
Am văzut poetul, gras
Lângă cartea lui prea… slabă!

Fiecare numără ce are

Unu-şi numără ban cu ban,
Altul case, altul arme,
Numai Tache, de vreun an,
Numără… că nu adoarme!

Unui geniu de provincie

Şi umor, şi poezie
Scrie dânsul, nu se lasă;
În a doua, e urgie,
Iar în prima, soacră-n casă!
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Conexiuni europene

O româncă din Banat
Cu un neamţ s-a măritat
Şi-a născut, într-un hangar,
O mândreţe de… bulgar!

Pe drumuri europene

Lângă Hamburg, pe autostradă,
Un Ford trecu peste o Ladă,
Iar Dacia a exclamat:
Halal bărbat!

Spiritul meu de observaţie

Poate că nu mă veţi crede,
Dar vă spun, chiar fără frică:
Ce-i frumos şi tata vede,
D-apoi fiul lui, Costică!
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