Constantin HORBOVANU

Cu cărţile pe faţă

Constantin HORBOVANU

Cu cărţile pe faţă

Editura Mușatinii
Suceava, 2016

Consiliul Judeţean Suceava
Preşedinte: Ioan Cătălin NECHIFOR
Vicepreşedinţi: Ilie NIŢĂ, Alexandru RĂDULESCU
Centrul Cultural „Bucovina“
Manager: Viorel VARVAROI
Secţia pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava
Director: Victor T. RUSU
Editura „Muşatinii”
Suceava, str. Tipografiei nr. 1,
Tel. 0230 523640, 0757 076885 (I.D.)
Director general: Gheorghe DAVID

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

tipar:

Umorul ca nostalgie a normalității
Într-o epocă a dezbinărilor multiple, în care ura își caută și
își află justificări și întețiri în politică, în religie, în sport, ba chiar
și în spațiul creator, „un om între oameni”, umoristul Constantin
Horbovanu, propune, „cu cărțile pe față”, o ciudată nostalgie a
normalității, în care bucuria trăirii intense a fiecărei clipe, chiar și
prin nevinovăția unei farse, capătă dimensiuni existențiale ample,
mai ales prin semnificația disimulată, care nu provoacă, decât cu
rare excepții, și atitudini tranșante. Atitudini în contra dezbinărilor
și a urii sociale, deja patologică: „Am văzut toată lumea şi vă spun,
în cunoştinţă de cauză: aveţi o ţară ca în poveşti! Trebuie să o iubiţi
şi să vă uniţi, dacă mai vreţi să fie a voastră, dacă mai vreţi să fiţi!”.
Hobovanu operează, în noua lui carte, predominant cu
tipologii, iar senzația de frescă socială a clipitei, pe care o reprezintă
societatea generațiilor noastre, răbufnește din detalii, starea de
răbufnire definind, în fond, caracterul de nostalgie a normalității, pe
care îl are horbovanismul, adică stilul care îl definește pe Constantin
Horbovanu drept discret vehiculator și de înțelepciune – și nu doar
prin „însemnările unui trecător” – și de bucurii trăite. Statutul de
frescă socială, pe care îl capătă prozele scurte din această carte, ține
de străvezimea spre roman, spre conturarea unor tipologii distincte,
pe fundalul acelorași vremuri, vremuri din care nu se poate evada
decât printr-o exacerbare a optimismului, ba chiar și printr-un
dezarmant egoism al aceluiași optimism. Tipologii Ticu/Tilică sunt,
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uneori, desfășurate amplu în mai multe narațiuni, alteori travestite
în alte personaje, în intenția creatorului de tipologii de a reflecta
și descifra societatea contemporană din mai multe unghiuri, din
perspective, și ele tipologice, aparent diferite. Aparent, pentru că
tipologiile nu înseamnă, în fond, decât produse și producte sociale,
deci nu adversități, ci, în cel mai bun caz, dizidențe.
Construcția cărți, bazată pe aceeași dispunere tridimensională
(cugetări, proze umoristice scurte și, de data asta, miniaturi satirice,
în loc de epigrame), premeditată ca atare cu mult înainte de șiroirea
cuvintelor în pagini, întărește și argumentează, prin premeditare,
individualizarea stilului, a ceea ce numeam horbovanism. Un stil
în care seninătatea domină și, din perspectiva seninătății, impune
o blajină toleranță față de tot și de toate, toleranța zâmbet, adică
plină de înțelepciune existențială și, tocmai de aceea, în simetrie
antagonică sigură cu epoca dezbinărilor multiple, în care ne
împinim destinele.
Constantin Horbovanu ne oferă, prin noua lui carte, doar
„p-AS-tile de cap” (cum își numise rubrica umoristică de la Radio
AS și, în omagierea ei, miniaturile), încercând să ne lecuiască de
încrâncenări, să ne favorizeze evadări din cenușiul tipologic al
lumii în care trăim.
Fluidă, relaxată și relaxantă, noua carte a umoristului
sucevean poate însemna un refugiu propice pentru vindecarea
sufletelor noastre de sfârtecările provocate de epocă, dar numai
pentru cei care n-au uitat că mai au, ba chiar își conștientizeaă
cu luciditate sufletul. Fiind cel mai atent cititor al cărții, datorită
posturii de consultant, la rândul meu – „cu cărțile pe față”, o
recomand cu căldură. Și epocii, și oamenilor.
Ion Drăgușanul
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Din însemnările unui trecător
Dacă soţul şi soţia se înţeleg, pot construi chiar şi Turnul
Babel.
Oamenii dintr-o comunitate vorbesc aceeaşi limbă pentru a
se ajuta între ei, pentru a-şi înţelege păsurile, nu înjurăturile!
De obicei, îi criticăm pe cei care nu au cusururile noastre.
Cea mai anevoioasă cale e cea a adevărului. Nu ştiu cum
se face, dar, de-a lungul istoriei, minciuna are parte şi de drumuri
nivelate, şi de flori.
Multe fenomene sunt de necrezut. Asta nu înseamnă că nu
sunt adevărate.
Dacă vrei să nenoroceşti un sărac, dă-i un milion de euro şi
spune-i că trebuie să-i investească în modul cel mai înţelept, pentru
că, mai târziu, din profit, va trebui să-i returneze.
Adevărul, după un război, e 99% în pământ şi doar 1% în
cartea de istorie.
Ce este realitatea? Ceva ce noi credem că e adevărat.
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Alaltăieri – întuneric, ieri – întuneric, azi – întuneric…
Domnilor, dacă vreţi să se facă lumină în fiinţa noastră şi în istorie,
lăsaţi adevărul să-şi urmeze cursul firesc, nepolitizat.
acte.

Cei mai bogaţi şi mai periculoşi hoţi sunt aceia care fură cu

Toţi oamenii sunt născuţi ca să caute şi să aducă la suprafaţă
adevărul. Nu înţeleg de ce unii sunt şi plătiţi pentru asta.
Pe cel nefericit îl ajută, de obicei, alţi nefericiţi.
Ce este mai rea decât moartea? Durerea insuportabilă
permanentă, pentru unii; falimentul vieţii, pentru alţii.
Sunt copii care duc o viaţă cinstită, dar cu banii furaţi de
părinţii lor.
În natură, totul se leagă armonios. Numai intervenţia omului
strică din fantastica orânduială. De multe ori, mă întreb ce caută
omul în acest rai pământesc?! Nu cumva el este Lucifer?
Dacă am încerca să facem o selecţie: oamenii buni, la dreapta,
oamenii răi, la stânga, cei mai mulţi ar rămâne la mijloc şi ar oscila
între dreapta şi stânga, în fiecare zi.
Un om deosebit este acela care are toate motivele să fie fericit,
dar nu va fi, până nu-i va ajuta şi pe cei din jurul său să fie fericiţi.
Un filosof din Evul Mediu i-a promis regelui său că îl va
sprijini, în ceea ce face, numai dacă el, regele, va demonstra că ştie
să conducă, măcar pentru o zi, o turmă cu oi. După ce a trecut ziua
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cu pricina, filosoful i-a zis regelui: „Majestate, aţi lovit cu bâta, în
primul rând, pe acele oi care voiau să ducă turma la o hrană mai
îmbelşugată!”.
Beţia este cheia care deschide camera cu prostii, nebunii şi
fărădelegi.
După ce i-am citit, studiat şi înţeles, după ce am trecut prin
mai multe situaţii limită, dintre toţi prietenii pe care i-am avut am
rămas numai cu unul. Dar ce prieten! Am curajul să mă prezint cu
el chiar şi în faţa judecăţii de apoi!
Dacă pe acest pământ ar fi o singură fată frumoasă, fiecare
îndrăgostit ar spune că iubita lui este acea fată frumoasă.
Doi ambiţioşi fără măsură pot dezbina o ţară. Mai totdeauna
vom avea nevoie de oameni cu caracter, pentru a îndrepta ce au
stricat ambiţioşii fără măsură.
Eu sunt aşa cum ar trebui să fie toată lumea. De aceea sunt
şi iubit şi nesuferit.
Dacă un şef va descoperi printre subalternii săi un om mai
inteligent decât el, cu caracter, cultură vastă, drept, harnic şi cu
priză la ceilalţi salariaţi, sigur îl va concedia. Motive va găsi.
Când a ajuns în dreptul şefului său, l-a salutat: „Bună ziua!”,
iar după ce a mai făcut câţiva paşi, a adăugat, scrâşnind din dinţi:
„Nemernicule!”.
Acel om, plin pe dinafară, e sec… pe dinăuntru!
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Funcţia e ca un postament pe care urcă, rând pe rând, anumiţi
oameni. Când spun „domnule ministru!” sau „domnule primar!”
mă adresez, de fapt, postamentului, nu omului care e deasupra.
În schimb, dacă-i spun „salut, George!”, mă adresez omului de
deasupra funcţiei, pe care, sigur, îl stimez şi îl respect.
Sunt oameni cărora, dacă le fură cineva banii, vilele, maşinile,
hainele… înseamnă că le-a furat totul, adică şi personalitatea.
Mă voi înclina mereu în faţa eroilor. Ei şi-au dat viaţa pentru
ţara asta frumoasă şi scumpă, pe care noi o vindem, acum, cu
hectarul, pentru câţiva euro în plus!
Îi evit cât pot pe cei care nu ştiu cine au fost Aristotel, Mozart,
Shakespeare, Tolstoi, Da Vinci ș. a., în schimb cunosc cursul valutar
din ultimii 10 ani.
Dacă eşti stimat de cei care au caracter, înseamnă că eşti un
om deosebit.
Atunci când te trezeşti în casă cu şoareci sau şobolani, nu
abandonezi casa, ci anihilezi rozătoarele!
Ca să ai mari realizări, nu trebuie să fii un geniu, e îndeajuns
să fii şi un mediocru chibzuit.
Trebuie să ştii când, cui, cum şi ce să-i vorbeşti. Dar, şi mai
mult, trebuie să ştii când, cum, pe cine şi ce trebuie să asculţi. Bine
ar fi să ascultăm pe toţi oamenii, fiindcă de la fiecare învăţăm câte
ceva.
După cinci zile de rătăcire prin sălbăticie, căutătorul de aur
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şi-ar fi dat tot metalul preţios din desagi pentru o bucată de pâine
şi o cană cu apă!
Faceţi-vă că uitaţi un lucru preţios lângă un om şi-i veţi
vedea caracterul.
Eu, de câte ori am mâncat mult, m-am îmbolnăvit. Sute de
oameni de afaceri, parlamentari, guvernanţi au înghiţit sute de
milioane de euro, în ani de zile şi, curios, s-au îmbolnăvit abia
atunci când au fost prinşi. Dacă nu erau prinşi, nu se îmbolnăveau,
erau şi acum sănătoşi tun!
Un bogătan zgârcit trăieşte mai prost decât un sărac.
Mi-au trebuit atâţia ani să învăt să fiu om şi tu îmi ceri, acum,
să devin căutător de aur?!…
N-am avut niciodată boala banului, de aceea, poate, am avut
multe momente fericite.
Fii cumpătat! Nu încerca niciodată să-ţi demonstrezi geniul
în faţa unor oameni pe care nu-i cunoşti. Nu-i pune în situaţia să
te compătimească.
Dacă un bogat sponsorizează apariţia unei cărţi, înseamnă
că, pe lângă bani, mai are şi altceva.
Degeaba ne lăudăm că trăim întru Hristos, că suntem buni
creştini. Rugăciunea, pentru noi, nu-i altceva decât pauza dintre
două numărări de bani sau două înjurături.
Un tânăr bancher l-a întrebat, în zeflemea, pe-un bătrân sărac
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ce-i lipseşte. „Tinere, i-a răspuns moşul, eu am de toate, dar câte
puţin!…”.
Pentru orgolios, şi o critică neînsemnată poate declanşa o
adevărată furtună
După ce ai învăţat să fii copil, după ce ai învăţat să fii tânăr,
după ce ai învăţat să fii matur, descoperi că ai îmbătrânit şi ai uitat
tot ce-ai învăţat, în zeci de ani. Atunci, o iei de la capăt: reînveţi
să fii copil, reînveţi… Dar timpul nu-ţi mai permite.
În tinereţe, credeam mai puţin în Dumnezeu şi mai mult în
ziua de mâine. La bătrâneţe, credem mai mult în Dumnezeu şi mai
puţin în ziua de mâine.
În ziua de astăzi, oamenii drepţi şi cinstiţi sunt atât de puţini,
încât au ajuns nişte intruşi.
Amor propriu au toţi oamenii. Cei care au mai mult ajung
orgolioşi, cei care au doar cât trebuie se numesc echilibraţi, iar cei
care au foarte puţin sunt socotiţi slabi. Dacă nu ar fi cei echilibraţi,
orgolioşii ne-ar ţine numai în războaie şi teroare, iar slabii ar accepta
să fim robii altora.
E firesc ca fiecare om să aibă câte o nebunie a lui, ca să-l
putem deosebi de ceilalţi.
Adevărul are un singur drum care, chiar dacă nu-i neted, e
măcar curat. Cei care merg pe lângă drum, adică pe arătură, nu
înţeleg oare că, până la urmă, noroiul de pe pantofi îi va da de gol?
Bucuriile pot fi trimise prin poştă, telefon sau facebook.
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Fericirea este întotdeauna la purtător şi se clădeşte zi de zi, prin
tot ceea ce faci.
„Oamenii blânzi vor stăpâni pământul!”, spunea un mare
filosof. „Oamenii blânzi sunt cei mai buni muncitori!”, spunea,
zilele trecute, un parvenit, un patron, care nu-i deloc blând. Prin
blând el înţelege sclav!
Am şi eu două-trei calităţi, la viaţa mea, dar puţini doresc să
mi le cunoască; ba, mai rău, unii îmi laudă defectele!
Omul mediocru e precum găina care cotcodăceşte, lăudânduse după fiecare ou făcut. Astfel atrage stima altor mediocri.
Atunci când unor oameni răi le spunem „animalelor!”,
jignim animalele, şi nu merită, pentru că sunt mai drepte şi mai
bune decât noi.
Sunt liber!! Am voie să spun că sunt liber?…
Poate să-şi cumpere haine „Armani” şi să locuiască în cea
mai luxoasă casă. Minciuna, tot minciună rămâne.
În tinereţe, ne agonisim, iar la bătrâneţe, ne risipim.
Nu fi supărat că nu ai averi, fii supărat că nu ai prieteni.
Ştiţi ce este curios? Am vrut rege şi am ales preşedinţi. Am
vrut să merg drept, pe centru, şi am mers ca beţivul, legănat, când cu
stânga, când cu dreapta. Am avut libertatea să aleg, am ales, dar nu
am nimerit niciodată pe cei buni. Nu-i aşa că eu sunt vinovatul?...
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Cea mai bună armă a omului este înţelepciunea. Totodată, şi
cea mai valoroasă avere.
Corabia, în care toţi ofiţerii vor să fie comandanţi, se
scufundă.
De obicei, te ajută cei pe care i-ai ajutat. Ajută, deci, nu sta
pasiv, atunci când poţi să ajuţi!
Cel mai bine ar trebui să vadă un eveniment acela care e
prezent. Dar, de obicei, cel prezent vede ce vrea, sau cum vrea el.
Circulă o vorbă: prost la pătrat; adică şi prost şi arogant.
Am observat că un director de instituţie sau un patron doreşte
subalterni, conform cu chipul, dar mai ales, cu apucăturile sale.
După ce am citit multă literătură, dar mai ales poezie, am
aflat că cea mai frumoasă ispită e ultima!
De obicei, au răbdare săracii. Pentru unii dintre ei, răbdarea
înseamnă şi bucurie, şi forţă.
Nu denumirea unei societăţi ne asigură bunăstarea, ci calitatea
oamenilor, a tuturor oamenilor. Putem avea conducători buni, dar
dacă noi suntem răi şi ne sfâşiem politic şi fizic, mereu şi mereu,
nu vom avansa niciodată. Şi invers. Cunosc câţiva oameni bine
pregătiţi, înţelepţi şi drepţi, pe care i-aş pune şefi şi cu care aş merge
în orice societate, capitalistă, socialistă, comunistă, corporatistă,
nu contează numele ei, ştiind că ne vor conduce bine. Vom trăi
aşa cum vrem, în momentul în care cu toţii ne vom comporta aşa
cum scrie la carte.
14
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Când te jigneşte cineva din familie, te simţi mult mai rău
decât atunci când te bate un duşman.
Cel care-şi sacrifică cinstea, pentru a salva avuţiile făcute
necinstit, de către un necinstit, merită aceeaşi condamnare.
Omul are multe sfaturi de dat celor din jur. Pentru el, niciunul.
De mici, copiii trebuie învăţaţi cu ordinea, curăţenia, munca,
cinstea. După douăzeci de ani, nu te mai ascultă, iar cei mai mulţi
sunt deja pierduţi.
Portmoneul meu este atât de slab, încât nici cel mai renumit
medic nutriţionist nu-l poate îngrăşa!
Lumea este a noastră, cât timp noi suntem ai acestei lumi.
Un om, oricât de viteaz ar fi, fuge, atunci când are în faţa sa
mai mulţi duşmani, chiar dacă aceştia mor de frică!
Înţeleptul va şti, întotdeauna, că nu poate da un sfat, înainte
de a asculta, de a şti şi de a înţelege despre ce este vorba.
Balul mascat este un bun prilej pentru unii ca să-şi acopere
faţa, descoperindu-şi sufletul.
Când vizitezi o familie, trebuie să ţii cont de obiceiurile din
acea familie. Când mergi într-o ţară străină, trebuie să-i respecţi
legile.
Oamenii cu lipsuri mari sunt cei mai vehemenţi critici, când
e vorba să-şi critice semenii.
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Cei mai mulţi oameni nu fac păcate, din frică faţă de
Dumnezeu. Puţini sunt cei care nu fac rău semenilor, din dragoste
faţă de ei.
În viață, câştigăm şi pierdem. Câştigurile le uităm uşor. Dacă
nu vom învăţa să uităm şi să ne consolam şi după pierderi, ne vom
pierde şi noi, încet, încet.
Când cumperi o carte, de fapt îţi alegi un prieten pentru orice
moment, în orice loc.
În goana sa după avere şi funcţii, şi-a stricat sănătatea, dar
şi-a vândut şi prietenii. Astăzi, îşi cumpără, zilnic, sănătate, dar
prieteni, să cumpere, nu găseşte.
Pentru omul sărac, copiii, soţia iubitoare şi cinstea sunt cele
mai mari averi.
Când omul cu părul alb vine cu o părere, tânărul trebuie să
o asculte de două ori, înainte de a face ceea ce crede el că e bine.
Aluzia este valabilă între oamenii înţelepţi.
Omul drept poate dormi noaptea, nu-i este frică, atunci când
vede un poliţist, că vine spre el, nu se teme că i se ascultă telefonul.
Omul drept ştie că nu va fi niciodată suprimat de un alt om drept.
Atenţie! Nu mi-am pierdut toată dantura, am rămas cu
incisivii centrali. Pot să muşc!
Adevărul este valoros, este o comoară. De aceea îl găsim
greu, după ce înlăturăm, de multe ori, munţi de balast şi minciuni.
16
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Cel cu minte, rar dă cu banul. De obicei, gândeşte.
A fi bogat înseamnă a avea cât mai multe din inventarul
obiectelor care ne trebuie. Când ne vom mulţumi cu puţin, atunci
înseamnă că suntem, cu adevărat, bogaţi.
Când nu am ce face, îmi sprijin capul pe mâini şi meditez.
Nu mă întrebaţi ce şi cum…
Nu dispreţuiesc pe nimeni şi nimic. Încerc să fiu obiectiv sau
chiar laudativ. Am observat că respectul şi vorbele frumoase pot
transforma oamenii în bine.
Cel care ascultă, mai mult decât vorbeşte, învaţă mai multe.
Când ţăranul vrea ploaie, orăşeanul vrea soare pentru plajă;
când ţăranul doreşte zăpadă multă, orăşeanul doreşte străzi şi
trotuare curate. Dorinţele noastre nu sunt aceleaşi, dar ne sunt, de
cele mai multe ori, satisfăcute.
Sunt trei feluri de avocaţi: cei care vorbesc ce ştiu, cei care
ştiu ce vorbesc şi cei care vorbesc.
Curios! În zilele în care am bani, îi bucur pe prieteni, dar îi
enervez pe duşmani; în zilele în care sunt sărac, îi bucur pe duşmani,
dar îi enervez pe prieteni!
Oamenii săraci sunt mai veseli decât cei bogaţi, chiar dacă,
uneori, veselia lor este, de fapt, un fel de haz de necaz.
Nu pot să vă spun ce fel de om sunt. Dar, dacă vreţi, pe colegii
de serviciu şi pe vecinii mei de bloc vi-i caracterizez imediat!
17
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La un om poţi respecta două lucruri: pe el sau averea sa. Când
averea sa este mintea, înseamnă că acel om e deosebit şi merită
respectat de două ori.
Fapta bună se face atunci când se iveşte momentul să o faci,
nu când ai tu chef!
Datoria morală este, pentru un om cu caracter, mult mai
importantă decât cea financiară. Mai mult decât atât, omul cu
caracter se achită de toate datoriile.
Când dai un sfat cuiva, în public, trebuie să fii atent la cuvinte
şi ton, să nu fie interpretat ca o dojană.
Nu port pălării sau căciuli scumpe. Îmi acopăr capul cu ceea
ce cred că merită. Umblu descoperit.
Trebuie să vezi la fel de bine şi la distanţă, şi aproape, ca
să poţi spune că ai vederea bună. Nu poţi comenta, obiectiv, un
detaliu, dacă nu vezi şi întregul din care provine.
Când eşti singur, te crezi cel mai bun, cel mai frumos, cel
mai inteligent. Dar, dacă eşti într-adevăr inteligent, atunci îţi dai
seama care-i locul tău între oameni.
Puterea mea merge până la talentul tău… dacă inteligenţa
mea ştie să-ţi aprecieze valoarea şi să ţi-o respecte.
Ajută-ţi părinţii, cât timp sunt în viaţă. După moartea lor,
degeaba plângi că ai fost rece sau rău şi aprinzi mii de lumânări.
Nu ţi-am văzut inima, dar ţi-am văzut ochii. Şi i-am citit.
18
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Cele mai mari crime sunt cele făcute de istoricii care ascund
sau distrug dovezi, pentru a falsifica adevărul. Sunt convins că
multe dintre aşa-zisele adevăruri mari, din cartea de istorie, sunt
falsuri grosolane.
A împrumutat cântând şi a restituit plângând!
Carte? Bucurii, supărări, prietenii, duşmănii, gingăşie,
tandreţe, ştiintă ș. a… Toate, adunate în câteva file, pe care le poţi
purta lângă sufletul tău.
Cel care nu se poate aprecia pe sine nu-i va putea aprecia
nici pe semenii săi. Acel om nu va şti niciodată care-i adevărata
valoare a omului.
Trebuie să te porţi omeneşte şi cu oamenii, şi cu animalele,
şi cu plantele.
Înţelepciunea este piscul la care vor să ajungă cei mai mulţi
oameni, este liantul care leagă cele mai frumoase prietenii, este
arma care poate să ţină la distanţă pe cei mai periculoşi duşmani.
Un iaz se poate da drept mare sau ocean, numai acelora care
nu ştiu cum arată marea sau oceanul.
Cea mai periculoasă boală este cea care ţi se instalează în
suflet, pentru că leacul ei tot în sufletul tău este.
M-a privit de sus şi mi-a spus: „Domnule, sunt doctor în
tancuri!”. Atunci, m-am simţit dator să-i spun şi eu: „Domnule,
nu avem nimic în comun, eu nu cultiv şi nu mănânc tancuri; nu
mă poţi ajuta cu nimic!”.
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Sunt lucruri şi fapte pe care nu-i bine să le faci, în afara casei
tale, chiar dacă-ţi plac mult.
Nu culoarea sau forma feţei, nu greutatea sau înălţimea, nu
funcţia sau averea îi dau omului locul real între ceilalţi oameni, ci
roadele, faptele, care-l pot face nemuritor.
Unui om poţi să-i faci cadou orice, numai sănătate şi
înţelepciune nu.
Copiii noştri trebuie să fie oameni ai timpului lor. Nu putem
să-i obligăm să fie oameni ai timpului nostru, pentru că noi am fost
oamenii timpului nostru.
Cred că peste 80 la sută dintre curajoşii zilelor noastre sunt,
de fapt, impertinenţi.
L-am primit, l-am găzduit, l-am ospătat, iar la plecare mi-a
furat ceasurile şi bijuteriile! În ochii celor din jur, oameni suntem
amândoi!
Înţelepciunea nu trăieşte în aceeaşi localitate cu fudulia şi
prostia.
Când eşti în impas, ceri ajutorul fratelui. Dacă fratele nu te
ajută, atunci îţi devine frate cel care-ţi întinde mâna şi se sacrifică,
poate, pentru tine.
Pentru cei din jur, fiecare bărbat, în casa lui, e împărat… şi
proletar, pentru nevastă-sa!
Am de făcut multe lucruri şi vreau să le fac astăzi, pentru
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că mâine e prea departe şi nici nu sunt sigur că va fi, pentru mine.
Să nu fii nevoit, dar să fii în stare, oricând, să-ţi sacrifici
agoniseala pentru sănătatea şi pacea sufletească a părinţilor tăi.
Nu califica, dacă nu eşti calificat!
Este o mare diferenţă între cei mai mulţi cerşetori şi câini.
Cerşetorilor poţi să le dai bani, şi astăzi, şi mâine, şi poimâine,
că tot nu te ţin minte. Câinii, la al doilea os, deja dau din coadă,
te recunosc şi îţi mulţumesc cu o privire veselă, prietenoasă,
dezarmant de sinceră.
Cele mai mari averi? Sănătatea trupească şi sănătatea
sufletească. Între ele e o strânsă legătură.
Nu există om lipsit de apărare. Fiecare om are o armă a sa
secretă, pe care o descoperă într-un moment extrem.
Apa şi focul sunt duşmani dintotdeauna. Oricât de puternic
este focul, el se teme de picăturile de apă.
Când are cinci ani, copilul îmi este copil; când are douăzeci
și cinci de ani, copilul îmi este prieten; iar când are cincizeci de
ani, copilul îmi este sprijin.
Stă în firea omului să fie cât se poate de îngăduitor cu el şi
cât se poate de ferm cu ceilalţi.
Adevărul intră pe uşa din faţă şi nu mai iese. Minciuna poate
să intre pe orice uşă, dar de ieşit, iese numai pe uşa din dos.
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Spune-mi ce am de făcut, că eu ştiu ce putere am, şi-ţi spun
dacă pot să fac sau nu.
Ce alege omul să vâneze: fazan sau vrabie? Fazanul, fiindcă-i
valoros. La fel se întâmplă şi între oameni, sunt vânaţi cei valoroşi.
Dacă ai obiceiul să spui vrute şi nevrute despre alţii, atunci să
nu te superi dacă şi aceştia vor îndruga verzi şi uscate despre tine.
Cei care au intrat în casa mea şi s-au uitat, în primul rând,
ce cărţi am, mi-au devenit, repede, prieteni. Cei care s-au uitat, în
primul rând, la mobilă, covoare, bibelouri, au vorbit mai mult de
banii lor şi mai puţin i-a interesat persoana mea nu mi-au mai pășit
pragul și a doua oară.
La omul care nu vrea să aibă copii mă uit, câteodată, ca la
pomul care nu înfloreşte şi nu dă roade.
Când ajuţi oameni nevoiaşi, fă-o cu sufletul în faţă, nu cu
televiziunile în spate.
Zilele în care nu ai iubit sau nu ai făcut nimic folositor pentru
semenii tăi sunt zile pe care nu trebuie să le aduni la viaţa ta. Acelea
sunt zile în care nu ai trăit, ci ai consumat aer.
Normal este să devenim mai buni, mai frumoşi şi mai
înţelepţi, cu fiecare zi ce trece. Cei care îşi schimbă caracterul, în
funcţie de împrejurări, sunt periculoşi, iar amurgul lor e, de cele
mai multe ori, întunecat.
Când vremurile sunt tulburi, nu lipsa banilor sau banii cheltuiţi
ne dau cele mai mari dureri de cap, ci banii depozitaţi în bănci.
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Istoria universală laudă regii, împăraţii, domnitorii… care
au sprijinit, finanţat şi dezvoltat artele, cultura, şi în care omul a
fost tratat ca om. Ceilalţi sunt trecuţi în nişte tabele cronologice
sau sunt puşi la zid, pentru că au fost avari şi criminali, şi nu le-a
păsat de semenii lor.
Chiar dacă eşti foc şi arzi totul, tot nu-i bine să dai buzna în
apa altuia.
Cei şapte ani de acasă ajută să ne acomodăm timpurilor,
locurilor, să trăim în armonie cu oamenii timpurilor, locurilor,
rămânând oameni.
Chiar dacă aduce răul, adevărul tot adevăr rămâne.
În momentul în care spui o minciună, îţi asumi o răspundere,
aceea de a fi în afara legii.
Stau cu un amic, la o terasă, în faţa unor cafeluţe. El are vilă
în municipiu, casă de vacanţă la mare, pensiune la munte, terenuri,
maşini de lux, bani mulţi, bijuterii, trăieşte ca-n rai, vorba lui. Eu
locuiesc într-o garsonieră, am salariul mic, maşină Dacia 1300,
împrumut la C.A.R., trăiesc ca-n iad, vorba sa. Cafeluţele eu le
plătesc întotdeauna, că amicul stă rău cu banii. După cum vedeţi,
între rai şi iad e o distanţă foarte mică!
Arta înseamnă, de multe ori, scoaterea la lumină a frumosului
greu de văzut cu ochiul liber.
Pe vremuri, omul cinstit trăia bine acasă, hoţul trăia rău în
puşcărie. Astăzi, omul cinstit trăieşte rău acasă, iar hoţul este putred
de bogat şi trăieşte ca în basme, mai mult prin străinătate. Omului
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cinstit îi mai lipseşte puşcăria!...
Cel care minte mereu e bolnav.
Dacă nu-l poţi ajuta pe omul aflat la ananghie, măcar
îmbărbătează-l.
Nu eticheta pe cineva după spusele altora. Dacă judecătorii
ar proceda astfel, toţi oamenii ar fi condamnaţi, cei mai mulţi, pe
nedrept.
Grupul de prieteni este mai valoros decât muntele de bani.
Când mergi pe un drum periculos prin pădure, nu eşti atent la
frunze. Dacă reparcurgi drumul, fără să fii în pericol, nu recunoşti
nici ramurile.
Cu cât magazinul are mai multe mărfuri de acelaşi fel, cu
atât suntem mai nehotărâţi, atunci când alegem ce să cumpărăm.
Cel care deosebeşte binele de rău merită apreciat. Cel care
le arată celor din jur calea binelui şi luptă pentru acesta merită să
fie pomenit şi dat ca exemplu.
Dacă mănânci mult şi necontrolat, vei avea insomnie şi s-ar
putea să-ţi strici sănătatea pentru toată viaţa. Dacă vorbeşti mult şi
necontrolat, vei avea insomnie şi s-ar putea să-ţi strici… toată viaţa.
Omul, oricât de mult şi-ar ascunde felul de-a fi, până la urmă
tot şi-l dezvăluie. Un caracter frumos te apropie şi te simţi bine
în preajma lui. Caracterul urât emană nişte vibraţii joase, care te
îndepărtează, şi nu ştii de ce.
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Inima este motorul iubirii. Dacă ai probleme cu inima,
înseamnă că nu iubeşti îndeajuns.
La supărare, omul înţelept va folosi alte cuvinte şi se va
comporta altfel decât omul mai puţin dotat intelectual. Nu va jigni
şi nu va cădea în derizoriu. Îşi va păstra demnitatea.
Daţi-mi femeia pe care o iubesc, un acoperiş deasupra
noastră, sănătate, apă şi pâine, şi voi fi cel mai fericit om!
Când pornesc pe un drum nou, îl rog pe Dumnezeu să-mi
dea, în primul rând, înţelepciune şi apoi curaj. Curaj poate avea
oricine, înţelepciune, foarte puţini.
Grijile încep după ce începi să te maturizezi.
Fiecare om are, de la natură, o înclinaţie către ceva. Eu nu
am descoperit încă ce pot să fac mai bine. Până voi descoperi,
comentez ce fac alţii!
Omul generos este puternic, până se căsătoreşte cu o femeie
zgârcită.
Cugetarea se aseamănă cu ghinda în care stă îngrămădit
ditamai stejarul.
Noi suntem, de obicei, sclavii dogmelor religioase, politice,
cetăţeneşti, familiale. Atunci când vom înţelege că Iisus a venit pe
pământ pentru salvarea sufletelor, nu pentru salvarea portmoneelor
noastre, când vom înţelege că partidele actuale şi oamenii actuali
fac viaţa şi istoria actuală, când vom înţelege că patronul se poate
îmbogăţi datorită muncitorilor, iar muncitorii pot trăi bine datorită
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patronilor, când vom înţelege că soţul şi soţia sunt egali în familie,
niciunul dintre ei nefiind sclavul celuilalt, când vom înţelege că
toate nenorocirile, crimele, războaiele vin de la încăpăţânarea,
prostia şi neştiinţa noastră transformată în ştiinţă, atunci, în sfârşit,
vom înţelege de ce Iisus a întors şi celălalt obraz.
Nu contează că ai zece duşmani în oraş. Contează că ai un
duşman în familie.
Omul harnic nu are pretenţii mari, nu vrea bani nemunciţi şi
face lucruri de calitate, chiar dacă-i plătit prost. Pretenţioşi sunt,
de obicei, leneşii.
Nu-mi daţi cea mai frumoasă femeie din lume, nici pe cea
mai bogată, nici pe cea mai inteligentă… Daţi-mi femeia pe care
o iubesc. Şi atât.
Şi-a dat doctoratul în creşterea şi răspândirea bambusului şi
vrea să facă operaţii cardiovasculare!
Plăcerile sunt ca artificiile: se aprind, luminează, ne încântă,
dar durează puţin. Iubirea, în schimb, e ca o flacără olimpică, cu care
te mândreşti, o admiri, dar trebuie să o întreţii, ca să ardă continuu.
Am duşmani, pe care-i socot prieteni, pentru că sunt sinceri,
îmi arată ce lipsuri am, ce calităţi am, ce fac rău, ce fac bine… Şi
sunt sigur că aceştia nu mă vor ataca, niciodată, pe la spate.
Am fost cât se poate de politicos cu o domnişoară, iar peste
ani, am aflat că politeţea mea a fost interpretată altfel!
Cel care iubeşte, iubeşte! Cel care nu iubeşte, găseşte motive!
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Săracii suportă mai uşor greutăţile şi mor mai greu, pentru
că rezistă mai mult la frig, boli, supărări, foame…
De ani şi ani, mă roade o întrebare: ce iubeşte un invidios?
Mărimea efectului nu-i în funcţie de mărimea cauzei.
De multe ori, o cauză banală poate avea efecte dezastruoase,
irecuperabile.
Sunt femei ale căror pasiuni nu trec de lenjeria intimă.
Cele mai mari păcate ale acestei lumi: se moare de sete şi
de foame!
Un om mare este acela care face ceva folositor, ceva frumos,
ceva care să dăinuie, chiar dacă, după un timp, uităm numele
autorului.
Inima este fantezia omului, iar mintea, matematica. În viaţă
avem nevoie de amândouă.
Curios! El a murit fericit, iar familia îl plânge şi astăzi!…
Inventatorii ar trebui să fie cei mai bogaţi oameni. Viaţa,
însă, demonstrează că aceştia lucrează în pierdere pentru ei. Cu
mici excepţii.
Atunci când studiezi viaţa unei pisici, lasă puricii în pace,
dacă aceştia nu există sau nu influenţează comportamentul acelei
pisici.
Vocea omului trebuie să fie ca o muzică liniştitoare. Cel
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cu glas răstit şi cuvinte urâte nu va avea nici flori frumoase, nici
animale sănătoase.
Iubirea este darul, este dăruirea celui care iubeşte pentru
fericirea celui iubit.
Mi-a zis un român: „Curios! Despre Al. I. Cuza am învăţat,
în anii 30-40, că a fost într-un anumit fel, în anii 50-80, că a fost
mai altfel, iar după anii 90, că a fost complet altfel! Nu mai ştiu
cine a fost Al. I. Cuza!”.
Unui om înţelept nu-i poţi găsi limitele gândirii sale şi nici
nu-i vei înţelege, în totalitate, comportamentul.
Cei şapte ani de acasă ai părinţilor se răsfrâng şi la copii, şi
la nepoţi.
Trebuie să înveţi să faci numai fapte frumoase, iar mai târziu,
poţi să dai şi sfaturi. Cei care vor primi sfaturile se vor interesa, se
vor uita în urma ta şi, când vor vedea realizările tale deosebite, te
vor asculta, adică îţi vor urma exemplul.
Când sunt flămând, nu contează dacă ciorba-i rece, iar
pâinea-i uscată. Când sunt flămând, nu trebuie să mănânc mult, că
mă îmbolnăvesc. Asta trebuie să ştiu.
Nu mă feresc de oamenii care greşesc, pentru că toţi greşim.
Fug, însă, de oamenii care greşesc repetat. Greşelile repetate nu
mai sunt greşeli, iar cei care le fac nu sunt oameni.
Nu fi trist, când ai pierdut un lucru. Asta înseamnă că nu a
fost să fie al tău. Ce-i al tău e al tău, nu se pierde.
28

Cu cărţile pe faţă

Un lucru, oricât de mic şi de ieftin ar fi, dacă-ţi trebuie şi
nu-l ai, este foarte valoros.
Dacă eşti bun şi dăruieşti continuu, din suflet şi cu bucurie,
înseamnă că eşti o comoară… de om.
Am o pasiune, care-mi răpeşte tot timpul liber. Dar nu mă
plâng, nu sunt un sclav, din contra, sunt un om fericit.
Dacă cineva îţi spune că un lucru pe care l-ai făcut putea fi
făcut şi altfel şi îţi arată, acel om ţine la tine, te respectă. Dacă-ţi
spune doar „Greşit!”, înseamnă că ţi-e duşman.
Am intrat în multe apartamente de lux, vile, palate, dar cel
mai bine m-am simţit şi mă simt în garsoniera mea.
Dacă i-aş spune firicelului de apă, de la izvorul fluviului, că,
peste sute de kilometri, va revărsa şi va omorî animale şi oameni,
m-ar crede nebun.
Viciile ascunse sunt cele mai periculoase. O nevastă era foarte
fericită că soţul ei nu bea şi nici nu fuma. Într-o zi, însă, a aflat că
soţul ei merge la alte femei!
Cel care mănâncă usturoi ştie că acesta mirose, dar sănătatea
este mai importantă! Multe lucruri le facem gândind astfel.
Pentru un om, nu leul sau tigrul este cel mai mare duşman,
ci alt om!
Omul zilelor noastre vrea să găsească repede ce caută, vrea
să obţină repede ce vrea, critică mereu, pedepseşte uşor şi vrea, cât
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se poate de urgent, să i se confere cele mai înalte titluri, însoţite de
cele mai alese cuvinte de recunoştinţă.
Ruda te atacă mai urât decât duşmanul. Foarte rar disputa
dintre rude este cavalerească.
Fiecare bărbat are câte o femeie pe gustul său. Interesant este
că am întâlnit o femeie pe gustul multor bărbaţi!
Nu ştiu cât de inteligent am fost la naştere. Ştiu că am învăţat
şi muncit zi de zi, iar facerea de bine mi-a fost crez. Astăzi, unii
oameni zic despre mine că spun vorbe înţelepte. Eu, că am doar
experienţa, care mă ajută să iubesc sincer şi să fiu fericit cu ceea
ce am.
În orice societate, oricât de democratică ar fi ea, oamenii cu
adevărat liberi nu îşi găsesc locul şi nici nu sunt bine văzuţi.
Atunci când puterea consideră că numai ea are dreptate,
dreptatea se trezeşte că nu mai are dreptate!
Cel care realizează, pentru el, lucruri durabile, iar pentru alţii
lucrează de mântuială, nu poate fi numit om conştiincios.
Mulţi oameni s-au născut, au crescut şi îşi desfăşoară
activitatea într-un mediu în care cuvântul „cinste” este necunoscut.
Dacă unul dintre ei ar dori să iasă din acel mediu, ceilalţi ar
considera gestul acestuia ca fiind necinstit!
Uneori, trebuie să cauţi şi ceea ce se găseşte!…
Nu te lăuda cu funcţia pe care o deţii, pentru că aceasta-i
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trecătoare. Dacă vrei neapărat să te lauzi, fă-o cu laudele celor din
jurul tău, la adresa ta, după ce nu mai eşti în acea funcţie.
Când nu iubeam pe nimeni, eram prieten cu toată lumea. De
când iubesc, mă cert cu toţi, chiar şi cu persoana iubită.
„Plec în Statele Unite ale Americii, să-mi caut jumătatea,
fericirea!”, mi-a zis o domnişoară, zilele trecute. Mi-a trebuit mult
timp să-i explic faptul că jumătatea ei ar putea fi oriunde, nu într-o
anumită ţară.
Când ai în faţa ta un om înţelept, nu încerca să-i dai sfaturi,
că te faci de râs. Dacă el va crede că sunt necesare, ţi le va cere.
Pentru un leneş, orice muncă este grea, iar cea grea, cu
adevărat, pentru el este imposibilă.
Am bani puţini, visez să am puţine lucruri, dorm liniştit, nu
sunt sclavul nimănui.
Omul are atâtea de făcut, încât o viaţă nu-i ajunge. Dacă ar
munci mereu, fără să se odihnească, ar realiza şi mai puţine lucruri.
Cel care se laudă cu iubirile sale multe şi importante, de fapt
nu iubeşte pe nimeni, nici măcar pe el, ci adoră publicitatea gratuită.
Când un om realizează că nu-i nici Einstein, nici Eminescu,
nici Da Vinci, nici Aristotel, nici Cehov, nici… înseamnă că are,
totuşi, mai multă minte decât a estimat el că are.
Omul înţelept îşi foloseste banii pentru sănătatea trupului şi
a sufletului său, dar şi pentru acţiuni caritabile.
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De multe ori, mă crucesc şi nu pot să-mi explic cum se face
că un afacerist atât de mare este un om atât de mic!…
Lacrimile vărsate din dragoste, pentru dragoste, sunt cele
mai limpezi.
Culmea birocraţiei? Să trimiţi Ziua, să aducă o adeverinţă,
din care să rezulte clar, ca lumina zilei, că nu este Noaptea!
Când omul înţelept oftează, optimismul Miticilor din jur nu
are valoare.
Cel care spune că iubeşte şi este, totodată, şi un om liber
minte. Când iubeşti, eşti un sclav, de cele mai multe ori, fericit!
Glumele sunt bune, atunci când cel care le face ştie să le
facă, iar cel care le ascultă ştie să le aprecieze. Gluma înseamnă
umor, nu jignire.
Dragostea îl poate prosti şi pe cel mai inteligent om, pentru
că îndrăgostitul gândeşte cu inima, iar inima îndrăgostitului a citit
numai romane de dragoste, cu final fericit.
Are maşină de o sută de mii de euro şi minte de doi bani!
Trebuie să facem mereu economie la apă, nu când rezervele
sunt gata. Ultimele picături greu pot fi gestionate.
Să povestească despre război cel care a luptat în război. Eu, din
cărţi sau din filme, nu pot da lecţii; în schimb, cel care a fost în iad poate.
Ceva bun am făcut şi eu în viaţă: nu am făcut nimic rău.
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Dacă cineva îţi cere ajutorul, fii alături de el, când are nevoie,
nu când ai tu chef. Culturile de pe câmp au mai multă nevoie de
apă în luna mai, şi mai puţin în septembrie.
Copilul este oglinda părinţilor săi, chiar dacă, de multe ori,
mai ales când juniorul face lucruri urâte, aceştia nu-l recunosc.
Ferească sfântul de denunţul hoţului!
Cei care se învaţă cu sărăcia şi greutătile, când sunt mici,
reuşesc mai uşor în viaţă şi sunt mai darnici.
Omul credul va avea cearcăne mari la inimă şi nu va şti
niciodată din ce cauză le-a făcut.
Cea mai mare nenorocire pentru o femeie: să fie marea
pasiune a unui bărbat, care e în stare să facă orice pentru a o avea,
chiar dacă ea nu-l vrea şi îl urăşte.
Degeaba semeni, dacă nu îngrijeşti planta, până se coace.
Degeaba naşti un copil, dacă nu-i călăuzeşti paşii, până ce se
maturizează şi poate să meargă singur pe drumul său.
Lucrurile plăcute sunt spuse cu voce tare, de cele mai multe
ori, pentru cel care le rosteşte.
Sunt sclavul unei mari iubiri, dar ştiţi cât de fericit sunt de
când iubesc?!
Înţelepciunea femeii aduce fericirea familiei, iar sensibilitatea
ei, poezia.
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Cel care se uită prin gaura cheii riscă să vadă multe lucruri
neplăcute.
Dovezile trecerii omului pe pământ – lucrurile lăsate în urma
sa; dovezile valorii acelui om sunt faptele bune, lăsate în urma sa;
dovezile omului dintre oameni – vorbele frumoase spuse de cei
rămaşi în urma sa.
Cel care a urât, ieri, urăşte, astăzi, va urî, mâine, nu cred că
va putea iubi poimâine.
Când completezi un careu de rebus, scrii întâi cuvintele pe
care le ştii şi, apoi, încet, încet, le afli şi pe celelalte, până termini
careul. La fel este şi în viaţă.
Motivul pentru care nu m-am căsătorit cu femeia pe care o
iubesc este simplu sau poate nu: amândoi minţim foarte des.
Dacă pisica şi şoarecele devin prieteni, se bucură copiii, dar
se supără bunicii, pentru că se aruncă la gunoi o veche poveste,
care vorbeşte despre duşmănia eternă dintre cele două animale.
Îl apreciez, totuşi, pe omul care nu a făcut niciodată rău, chiar
dacă nu a făcut nici bine.
Dispreţuiesc toţi oamenii lacomi, în afară de unul: cel care
nu se mai satură de cultură şi ştiinţă.
Omul care se supără repede, care se enervează de la orice,
nu va înţelege mare lucru din viaţa sa. Va trăi din supărări.
Voinţa este temelia marilor realizări, iar înţelegerea, cărămizile.
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Zâmbeşte-mi şi-ţi spun cât de spiritual eşti.
Omul care uită uşor doarme fericit; omul care uită greu este
distrus de insomnii.
Bătrâneţea este ultima haină a omului, pe care, uneori, nu
o poartă cu plăcere, chiar dacă experienţa şi înţelepciunea îl fac
superior tinerilor.
Toţi oamenii spun că iubesc trandafirii, chiar şi cei care-i rup.
Dacă nu ţi-ai pătat trecutul şi eşti devotat prezentului, poţi
avea încredere în viitor.
Viaţa are şi minciună şi adevăr. Unii oameni preferă
minciuna, alţii, adevărul. Dar cei mai periculoşi sunt cei care le
preferă pe amândouă, cu aceeaşi seninătate.
Omul se naşte singur în mijlocul oamenilor, trăieşte singur
în mijlocul oamenilor şi moare cum a trăit.
Nu doresc ca medicii să mă întinerească. Vreau doar să mă
ajute sau să mă lase să îmbătrănesc.
Pentru a înainta, uneori eşti nevoit să faci paşi în lateral, sau
chiar înapoi.
Orânduirile sociale, monarhiile, republicile, guvernele
militare, nu sunt decât trepte de dezvoltare, experienţe, încercări
ale omenirii, în drumul ei spre mai bine, spre adevăr şi fericire.
Dar niciuna, până acum, nu a fost perfectă. Părerea mea este că nu
forma de guvernare, ci calitatea conducătorilor, cât şi a celorlalţi
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oameni, este hotărâtoare.
Minciuna este adevărul mincinosului.
Când mă aflu printre străini, mi se pare că sunt un altul. Aş
putea spune că, atunci cănd sunt departe de casă, sunt departe de
mine.
Pescarul prinde mai mulţi peşti, când peştii sunt înfometaţi.
Cât timp sunt cinstit şi drept, nu mă închin în faţa nimănui.
Îmbogăţiţii ilegal, de peste noapte, ar trebui să mă invidieze. Fiind
curat, prin hainele mele trece soarele care-mi încălzeşte şi trupul, şi
sufletul. Prin hainele lor, nu trece. Ei se încălzesc cu bani, bijuterii,
aur… Căldură artificială.
În funcţia pe care o are, e om cu greutate; ca om, nu cântăreşte
nimic.
nu.

Mincinosul poate să aibă minte strălucitoare, dar faţă curată,

După ce a intrat în casa bogatului, înţeleptul s-a oprit, rând pe
rând, în faţa tablourilor, cărţilor, trofeelor de vânătoare, bibelourilor,
şi, în final, în faţa proprietarului. „Bun, rău, acesta mi-e obiceiul!
Mă uit, întâi, la ce este mai valoros”, mi-a zis el, mai tarziu.
Accept, cu greu, să fiu robul viciilor mele, dar nu şi ale altora.
Omul are două mâini, pentru a se putea ajuta singur. Dar ce
frumos este când, cu aceleaşi două mâini, îi ajută şi pe semenii săi.
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Din cauza unui om, nu poţi huli o societate, din cauza unei
societăţi, nu poţi huli un om.
Nu toţi căsătoriţii au familii.
Lumea de astăzi este rezultatul muncii depuse de generaţiile
trecute. E îndeajuns o generaţie egoistă sau crudă, pentru a strica
toată aşezarea şi munca strămoşilor.
Nu te bate cu pumnul în piept şi nu mai spune că eşti tare ca
o piatră. Dacă loveşti prea tare, s-ar putea să curgă nisipul din tine.
Şi mai trebuie să ştii că nisipul de pe plajă piatră a fost cândva.
Dacă ai acceptat să trăieşti frăţeşte cu oameni răi, atunci nu-ţi
mai plânge soarta.
În casa în care eşti primit cu vorbe frumoase şi sincere, cu
zâmbete şi bucate alese, nu poţi intra decât cu intenţii bune şi
inima deschisă.
Am avut ocazia să văd un om căzând din copac. În disperarea
sa, încerca să se agaţe şi de frunze!
Nu am auzit încă nici un îndrăgostit să se plângă de faptul
că iubita lui e urâtă.
Nu-ţi răsfăţa copiii, pregăteşte-i pentru viaţa reală, care nu
răsfaţă pe nimeni.
„Omule, îţi dăruiesc libertatea!”, a zis stăpânul. „Mulţumesc,
domnule!, s-a bucurat sclavul. De acum vă voi sluji cu credinţă!”.
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Destăinuindu-mi supărările pe care le ai, mă obligi să spun
ceva, care poate nu-ţi place.
Cine sunt eu? Un nimeni, un nimic, atunci când mă gândesc la
faptele rele făcute; un mare om, atunci când mă gândesc la faptele
bune făcute. Deci, eu pot fi şi mare şi mic, în funcţie de conştiinţa
mea din acel moment. Dar semenii vor exagera, ca întotdeauna,
făcând din mine ori un om prea mare, ori un om prea mic.
Nu te înclina în faţa operei de artă, ci în faţa creatorului ei.
Dacă-l ucizi pe creator, degeaba-i proslăveşti opera.
Cel care se îndrăgosteşte de o necunoscută nu se cheamă
îndrăgostit, ci curios.
M-am dus, într-o zi. la un înţelept, să-mi dea câteva sfaturi
şi, printre altele, l-am întrebat de ce e sărac. „Dacă eram sărac, nu
veneai la mine pentru învăţături!”, mi-a raspuns el, zâmbind.
Am văzut, de multe ori, cum săracii, între ei, s-au răsplătit
împărăteşte.
Bogăţia bogatului de la sărăcia săracului vine.
O femeie mai lesne iartă greşelile unui bărbat, decât
realizările altei femei.
Momentele de cădere din viaţa unei societăţi sunt, de fapt,
piste de lansare pentru arivişti, hoţi, mincinoşi, escroci şi alte
scursuri ale societăţii.
Noi ne mândrim cu strămoşii noştri, dar oare strămoşii noştri
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s-ar mândri cu noi?…
Dacă toţi scriitorii noştri ar pleca peste hotare, să se afirme
pe plan mondial, aş avea şi eu ocazia să mă afirm, pe plan naţional.
Întotdeauna, omenirea vrea să scoată la suprafaţă frumosul
şi binele, adică materia primă a poeţilor, şi încearcă să-şi ascundă
defectele, adică materia primă a umoriştilor. Iată de ce munca
umoriştilor ar trebui apreciată mai mult.
În general, pe bunătatea oamenilor buni se bazează fericirea
oamenilor răi.
Cea mai bună categorisire a oamenilor o putem face în funcţie
de modul cum privesc ei poziţia în care se află fiecare.
Atât de mult viitor e în trecutul lui, încât mă miră prezentul!
În viaţă, sunt fericiţi acei oameni care ştiu cât pot să facă, ce
pot să facă, care ştiu cât să ia, care ştiu cât să dea, şi care ştiu că
între aceste calităţi există o strânsă interdependenţă.
În familia în care bărbatul are forţa locomotivei, femeia
trebuie să aibă puterea şinelor.
Şi iazul poate să facă valuri, îndeajuns de mari ca să-l înece
pe cel care nu ştie să înoate.
Prin ceea ce fac, mulţi tineri vor să pară oameni maturi, adică
„bătrâni” în gândire, iar bătrânii vor să pară tineri. Unii chiar sunt,
tineri-bătrâni sau bătrâni-tineri.
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Şi tânărul, şi bătrânul se gândesc la viaţă, la viitor, dar cu un
alt fel de optimism în suflet.
Animalul nu atacă din răutate, ci din instinct. Omul, însă,
atacă din plăcere, duşmănie, cinism, cruzime… N-ar trebui să
închidem sau să legăm animalul, ci omul.
În zilele noastre, de la expresia „prostul satului”, lesne se
poate ajunge la expresia „satul prostului”.
Dacă sunt măr, fac mere. Nu încerc să fac nuci, pentru că nu
mă pricep; şi nu ies nici nuci, nici mere.
Minciunile şi adevărurile noastre sunt iadul şi raiul pe
pământ, adică viaţa unei singure vieţi.
Omul cu mai multe funcţii e ca un imperiu care, atunci când
se dărâmă, nu mai rămâne cu nimic sau, în cel mai bun caz, rămâne
cu ce a avut la început.
Ce este un succes literar? Zece la sută aprecieri şi nouăzeci
la sută bunăvoinţa celor din jur.
Omul care iubeşte arta, cu toată sensibilitatea lui, din toată
fiinţa lui, nu va fi niciodată grosolan.
Criticii n-ar trebui să se ia de autorii mici, care încearcă să
facă literatură mare şi nu reuşesc, ci, de scriitorii mari care, după
ce au ajuns mari, îşi bat joc de literatură şi de cititori.
Marile personalităţi n-au ajuns personalităţi pentru că au fost
lăudate de un om, ci pentru că au făcut lucruri deosebite pentru toţi
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oamenii, de astăzi şi de mâine.
Am observat, cu amar, că, în zilele noastre, omul trebuie să
fie mai mult pe gustul celorlalţi şi mai puţin pe gustul său.
Animalele se împart în două: animale şi oameni. Oamenii,
la rândul lor, se împart în două: oameni şi animale.
Raţiunea ne deosebeşte de animale, raţiunea ne deosebeşte
de ceilalţi oameni. Nu este ruşinos? Da, dar vă rog să nu afle
animalele!…
Daţi o lege, care să ajute la dispariţia sărăciei, şi voi spune
că n-am trăit degeaba.
Dacă, la bătrâneţe, voi avea neşansa să nu văd sau să nu aud
ceea ce fac alţii, vreau să am măcar şansa de a simţi, cu adevărat,
ceea ce fac eu, în depline calităţi mintale.
Numai faptul că stau printre oameni înţelepţi stârneşte
admiraţie, dar şi invidie în jurul meu.
Foarte puţini oameni se închină lui Dumnezeu. Cei mai mulţi
se închină slăbiciunilor sau chiar conştiinţei lor.
Înţeleptul îşi face repede cunoştinte, dar prieteni, foarte greu.
Atât raiul, cât şi iadul sunt pe pământ, nu în altă parte. Numai
că, în România, pentru cei mulţi, tot timpul a fost iad. Raiul a fost
şi este iluzia, marele vis al fiecărei generaţii.
Când o lege este dată ca să fericească pe cineva, ea distruge
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pe mulţi, mulţi alţii.
Pentru mulţi intelectuali moderni, Beethowen, Shakespeare,
Voltaire, Cehov, Tolstoi, Aristotel, Da Vinci şi mulţi, mulţi alţi
făuritori de oameni frumoşi, nu există. Există, în schimb, talk-showuri, manele, bani, maşini de lux, prostituţie, mincinoşi ș. a., adică tot
ce trebuie ca să-i facă pe oameni urâţi. Cu cât trece timpul, suntem
mai puţin receptivi la ce este grandios şi mai receptivi la nimicuri.
Dacă, într-o societate, mai multe legi se bat cap în cap,
înseamnă că acea societate are foarte mari dureri de cap!
Mizeria, sărăcia subjugă oamenii slabi şi-i eliberează din
tipare pe cei foarte puternici.
Unul dintre dezideratele oamenilor mici este înjosirea
oamenilor mari. Nu contează metoda, contează rezultatul.
Un om va ţine la natură, la tot ce înseamnă ecologie, atunci
când, în interiorul său, bogaţia sufletească va coordona celelalte
instincte de îmbogăţire.
Puţine idei bune, pornite de jos, au ajuns până sus, au fost
apreciate şi aplicate; în schimb, toate ideile proaste, pornite de
sus, au fost aplicate, cu stricteţe, până jos, chiar dacă au distrus şi
vieţi omeneşti.
O lege bună greu poate schimba în bine o societate proastă;
mai repede, o societate proastă poate schimba în rău o lege bună.
V-aţi uitat, vreodată, cum arată faţa celui care atacă şi cum
arată faţa celui atacat? Câtă deosebire!…
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Omul care zice că nu-i mare are, totuşi, ceva măreţ în el.
Arătaţi-mi în care parte să merg şi lăsaţi-mă să mă descurc
singur.
Prieten? Fratele sufletului meu.
Mai bine flămând, în bordeiul dreptăţii, decât sătul, în palatul
minciunii.
Asta e plăcerea lui: să nu-i placă nimic!
În acest început de secol, cu terorism, lupte pentru supremaţie,
lupte religioase, lupte pentru existenţă şi stres cotidian, un om
normal, cu simţul umorului, lesne poate să ajungaă la un spital
neurologic, pe motiv că râde aiurea!
Un titan ar putea să ajungă tiran, invers cred că-i imposibil.
Nu există societate vopsită numai în negru, aşa cum nu există
societate vopsită numai în alb. Viciile rod în toate, dar, mai ales, în
cele unde slăbiciunile guvernanţilor se transmit rapid în mulţime.
Pentru mâine, istoria de astăzi este mai nesigură decât istoria
de ieri.
Renaşterea a fost cea mai importantă revoluţie, în ceea ce
priveşte deschiderea sufletului omenesc, în toată frumuseţea lui.
Dar, în perioada Renaşterii, a acţionat şi Inchiziţia, adică cea mai
mare închizătoare de suflete, cu toate crimele ei abominabile, o
adevărată pată neagră în istoria omenirii.
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Om deosebit este cel cu învăţătură, dar şi cel cinstit şi cu
bun-simţ.
Oricât de prieteni ne-ar fi străinii, ei nu vor simţi niciodată
ceea ce simţim noi, atunci când citim „Mioriţa”, când citim despre
Eminescu, Avram Iancu, Mihai Viteazul, Decebal şi alţi eroi ai
acestor locuri.
Puteţi să mă denigraţi, să mă distrugeţi. Locul meu va fi
ocupat, întotdeauna, numai de mine, pentru că aşa este drept.
Cel care împrumută tot un fel de rob este, până-şi achită
datoria.
Un om cu bun simţ, aflat în mijlocul naturii, nu-şi va lăuda
niciodată realizările sale, pentru că realizările sale nu le pot depaşi,
în exactitate, farmec, frumuseţe şi unicitate, pe cele ale naturii. Un
om cu bun simţ ştie cine-i profesorul şi cine-i elevul.
Ce va fi mâine?, întreabă optimistul. Ce va fi mâine!, zice
pesimistul. Un semn de punctuaţie ne poate dezvălui un caracter.
Numai actorul are voie să se dea drept altcineva. Şi numai
pe scenă.
Educaţia copiilor începe de la educaţia părinţilor. De cele mai
multe ori, la început, cei mici îi copie pe părinţi, iar mai târziu, şi pe
alţii, buni sau răi, în funcţie de educaţia din acel moment a copiilor.
Cei care apără operele de artă de la distrugere merită să stea
în aceeaşi casă cu autorii acelor opere.
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Faţă de semeni, trebuie să avem inima la fel de caldă, şi la
bine şi la rău, iar braţul să să aibă aceeaşi măsură şi la luat, şi la dat.
L-am întrebat pe Shakespeare unde coboară şi mi-a spus că
el circulă continuu.
În ochii omului bolnav, sănătatea are altă culoare, mult
diferită de cea din ochii omului sănătos.
Mintea nu dă vârsta, dar vârsta trebuie să dea minte.
Nu daţi bani celor care cerşesc pe stradă, în fiecare zi, pentru
că aceştia sunt, de obicei, leneşi, calificaţi în cerşetori profesionişti.
Daţi bani celor care au nevoie de ei, dar le este ruşine să vă ceară.
Pentru un mincinos de profesie, exprimarea adevărului
reprezintă un viciu!
Cei mai mari eroi şi cele mai mari comori ale omenirii sunt
în pământ sau pe fundul apelor.
Sclavul este sclav numai cu voinţa sa.
Mai uşor te aperi de animalul care te atacă, decât de omul
care te urmăreşte ce faci şi cum faci. Mai tare te supără omul,
decât animalul.
Care ar fi rezultatul unui meci de fotbal, dacă nu ar greşi
nici un jucător?…
Cel mai bogat om din lume poate uşor să ajungă sărac, aşa cum
sunt eu. În schimb eu, bogat aşa cum este el, nu voi ajunge niciodată.
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Vrea să trăiască, nu pentru că-i place viaţa, ci pentru că îi
este frică de moarte.
Când voi ajunge să-mi calc soarta în picioare, când voi
putea spune deschis orice, oricui, când faptele mele vor fi puse
pe adevăratul cântar al valorilor, când frumuseţea e frumuseţe, iar
inteligenţa e inteligenţă, când legea pornită şi de la mine va fi un
instrument de apărare, voi declara sus şi tare că sunt un om liber.
Oamenii mici sunt ai timpului, oamenii mari sunt ai
timpurilor.
Oare de ce a fost nevoie de atâta evoluţie a vieţii, de atâtea
milenii şi generaţii pregătitoare, pentru a veni pe lume un Constantin
Horbovanu, care nu poate ajuta cu nimic omenirea?!…
Exteriorul este reacţia interiorului.
Dintre toţi duşmanii pe care-i am, cel puţin unul mi-e prieten
adevărat. Dintre toţi prietenii pe care-i am, cel puţin doi îmi sunt
duşmani înrăiţi.
E îndeajuns o hotărâre proastă, pentru a strica toate hotărârile
bune, luate într-o viaţă.
Când aveam douăzeci de ani, alergau doamnele după mine.
Dar degeaba. Acum, alerg eu după ele. Tot degeaba!
Păstrând legile nescrise, aperi legile scrise.
Avem elevi care stau în clase şi elevi care stau în cârciumi.
Avem profesori care predau în clase, şi ne-ar trebui profesori care
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să predea în cârciumi. Rezultatele bune nu vor întârzia să apară.
Concluzie: de aceea învăţământul românesc este slab, pentru că
ne lipsesc profesorii din cârciumi!
Paradox? Să fii luminat de o brunetă!
Vedeţi steaua aceea strălucitoare, de sus, de pe cer? Eu sunt.
Eu, în starea mea de libertate. Când sunt supusul altora sau al
proprie-mi existenţe, sunt om; când sunt liber, sunt stea.
Mai acceptabilă este nebunia, decât mânia. Chiar şi oamenii
inteligenţi, la mânie îşi pierd raţionamentul.
Fiecare zi trăită e şi o zi moartă. Oare câte zile trebuie să mai
moară, ca să trăiesc nouăzeci și cinci de ani?
Fericirea te face mai superficial, nenorocirea te duce spre o
gândire mai profundă. Dar acestea sunt numai valuri.
Haina ruptă, veche, decolorată, dă strălucire hainei noi.
Mi-am cumpărat un detector de metale şi caut bani pe sub
pământ, că la banii de pe pământ nu am acces!
Oamenii dau valoare aurului. Dar am întalnit şi oameni cărora
aurul le dă valoare!
Paradox? Atunci când eu, care am fost tot timpul eu,
demonstrez lumii că, de fapt, nu am fost niciodată eu!
Pentru ca seminţele înţelepciunii să încolţească şi să dea roade,
au nevoie de un suflet curat, nu de un suflet îmbâcsit cu gunoaie.
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Când cineva te-a supărat, gândeşte-te la toţi ceilalţi, care te
bucură, şi vei vedea că ai mari motive să fii vesel, optimist.
Contractele dintre firme şi contractele dintre oameni au
apărut… după ce au dispărut cinstea şi corectitudinea. Dar nu se
respectă, cum se respectau cele bazate pe cuvântul de onoare.
O, iubire! M-ai lăsat şi fără zi, şi fără noapte!
Din cauza neîncrederii în oameni, am pierdut mult, iar după
ce am căpătat încredere în ei, am pierdut totul.
Dumnezeul îndrăgostiţilor este, cred, cel mai permisiv
Dumnezeu!
Nu vreau să fiu iubit de toate femeile, ci de una singură: de
aceea pe care o iubesc şi eu.
Să fim foarte atenţi la oamenii care intră în sufletele noastre.
Cei răi, la început, vorbesc şi se comportă foarte frumos, de crezi
că-s pâinea lui Dumnezeu; după care, până să te dumireşti, te-au
băgat deja într-o nenorocire.
Oriunde ai fi, oricât de bine te-ai simţi, locul cel mai sfânt e
cel în care te-ai născut.
Ajunge o măciucă la un car de oale sau o vorbă aruncată
nepotrivit, la o stare de beţie.
Când pleci dintr-un grup de oameni harnici şi te alături unui
grup de oameni leneşi, cu care te simţi mai bine, nici nu realizezi
ce bine le-ai făcut celor harnici. Lor, poate, le-a fost ruşine să-ţi
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spună că nu eşti pentru muncă, că nu eşti de-al lor.
Înţeleptul nu va provoca niciodată, la o întrecere pugilistică,
un boxer profesionist.
Atât şerpii, cât şi oamenii se împart în două: cu venin şi fără
venin. Pe şerpii cu venin îi cunoşti pe dinafară, pe oamenii cu venin
îi depistăm pătrunzăndu-le în suflet, ceea ce este foarte greu. De
aceea, oamenii sunt mai periculoşi decât şerpii.
Mi-e frate, nu prieten. Nu pot avea încredere în el.
Vizionarul este omul care va vedea înaintea mea, şi mai bine
decât mine, ceea ce voi vedea eu mai târziu!…
De aceea sunt atât de multe uşi: când se închid unele, să se
deschidă altele. Doar oamenii slabi se prăbuşesc în faţa primelor
uşi închise.
Pacea, când este impusă, nu-i pace!
În ochii mei, eu sunt mai valoros decât Einstein. În ochii
voştri, nu ştiu cum sunt, fiindcă nici măcar nu ne salutăm.
Nu-ţi risca viaţa sau sănătatea numai pentru a arăta celor din
jur că poţi să rişti. Amândouă sunt de nepreţuit şi, dacă dai greş,
cei din jur atât vor spune: prostul! Sau, în cel mai bun caz: săracul!
Omul rău îţi provoacă rău, fără să-ţi facă nimic rău, ci numai
prin prezenţa sa, fiindcă te indispune.
Dacă, atunci când intri în casa unui om, îl vei trata pe acesta
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cu tot respectul cuvenit stăpânului casei, şi acesta, la rândul său,
te va trata cu tot respectul cuvenit unui oaspete de seamă.
Un orgolios, dacă este jignit, plânge mai tare şi mai mult
timp, decât dacă-şi pierde un deget.
Faptele şi vorbele sunt copiii legitimi ai caracterului.
Atunci când vreţi să vă războiţi cu leneşii, cu mincinoşii sau
cu cei care nu sunt punctuali, aveţi grijă să nu-i loviţi şi pe oamenii
buni, pentru că aceştia vă vor păraăsi şi veţi rămâne singuri, să
vă războiţi, în continuare, cu leneşii, mincinoşii şi cu cei care nu
sunt punctuali.
Omul înţelept te întinereşte, omul prost te îmbătrâneşte, omul
nebun îţi sapă groapa… înainte de vreme.
Oricât de bun prieten ţi-ar fi, să nu-i ceri să se sacrifice pentru
tine. Lasă-l pe el să aleagă.
Niciodată, nici măcar în glumă, să nu le spui prietenilor tăi
că tu ai doctorat, iar ei nu au.
Cine iubeşte trandafirul, îi vede frumuseţea, culoarea,
naturaleţea, gingăşia, îi simte mireasma; cine nu-l iubeşte, se
înţeapă în spini!…
Cel mai periculos duşman e fostul prieten. Îţi cunoaşte toate
punctele slabe.
Viaţa are şi bucurie, şi plictiseală. Cu cât sunt mai multe
momente de bucurie, cu atât zicem că viaţa e mai frumoasă. Dar
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bucuria nu este la fel pentru toată lumea. Dacă, pentru un pustnic,
bucurie înseamnă să trăiască şi să se roage singur, în chilia sa,
pentru un altul aceasta-i o mare plictiseală, o pierdere de timp, mai
direct spus, nu-i viaţă.
Avocatul câştigă după toate procesele. Culmea este că, după
unele procese, câştigă numai el!
Dacă am în faţă doi hoţi, care au fost, ani de zile, parteneri
la multe şi mari hoţii, nu pot să mă uit la ei şi să spun: ăsta-i om
rău, ăsta-i om bun. În politica românească, se poate face, însă,
această categorisire.
Am o mulţime de prieteni: câini, pisici, porci, iepuri, cai,
papagali… şi un singur om!
Omul care nu iubeşte animalele, nu iubeşte florile nu iubeşte
nici oamenii. Doar se preface.
Când doi oameni se iubesc cu adevărat, între ei nu există
punct, nici virgulă, nici semnul mirării, ci doar, din când în când,
câte un semn al întrebării.
Gestionarii care-şi salută clienţii, atunci când aceştia intră
în magazin, vând mai multe produse, decât cei care aşteaptă să fie
salutaţi de clienţi.
Sunt oameni care nu dorm, nopţile, din cauza banilor mulţi
pe care-i au, şi nu mai ştiu unde şi cum să-i investească, şi oameni
care nu dorm, nopţile, pentru că nu mai ştiu cum să facă rost de
un ban, pentru viaţa de zi cu zi.
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Cel care doreşte, cu adevărat, pacea nu va dori niciodată
războiul.
Viaţa este drumul pe care-l parcurgem, cu bune şi cu rele, cu
suişuri şi coborâşuri, în funcţie de caracterul nostru, în funcţie de
caracterul tovarăşilor care ne însoţesc sau cu care ne intersectăm
pe drum, dar şi în funcţie de vremurile pe care le străbatem.
Banii, cu cât sunt mai mulţi, cu atât sunt mai murdari şi
murdăresc, în primul rând, sufletul deţinătorului.
În tinereţe, cu răbdarea mai mult am pierdut, decât am
câştigat, mai ales în dragoste; la bătrâneţe, cu răbdarea mai mult
am câştigat, decât am pierdut, dar nu şi în dragoste.
De multe ori, gura politicianului nu pare a fi conectată la
creierul său. Şi nici mâna nu pare a avea vreun grad de rudenie cu
gura acelui om, îndepărtat de oameni.
Spinii care-mi înţeapă viaţa sunt faptele mele, vorbele mele,
gândurile mele, care se reîntorc, ca să-mi arate greşelile pe care
le-am făcut, în calitatea mea de om între oameni.
Nu numai proştii dau sfaturi proaste. Mai dau şi alţii,
câteodatâ. Dar toţi le dau din poziţia de oameni înţelepţi.
Prietenii vechi se cunosc atât de bine, încât până şi un banal
oftat poate să alarmeze.
În casa în care musafirii vin cu plăcere şi ar sta mai mult
decât pot să stea, locuiesc oameni deosebiţi.
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Un om prost, printre înţelepţi, mai rezistă ceva timp, pentru
că are obrazul „format”; un om înţelept, printre proşti, nu va rezista
mult, fiindcă prostia, întotdeauna, va urî şi fugări înţelepciunea.
Dacă duşmanul ţi-a intrat în casă, dar nu cu intenţii rele,
ci doar să discute cu tine, atunci ai obligaţia să-l tratezi ca pe un
musafir.
Unul dintre cele mai mari păcate: să furi din mâncarea unui
copil sărac şi flămând.
Criminal este şi acela care porneşte un război, pentru a-l
câştiga, şi, apoi, pentru a încheia o pace convenabilă. Nu numai
crimele celui învins trebuie judecate, ci şi ale învingătorului. Dar,
de obicei, învingătorul judecă şi tot el scrie şi istoria.
Nu lăsa vorba slobodă. Poate să şi ucidă şi vei fi condamnat.
Copiii orfani, ajunşi în îngrijirea ta, nu mai sunt copii orfani,
ci sunt ai tăi, iar tu trebuie să fii mândru că ai grijă de atâtea fiinţe
nevinovate, care, mai târziu, îţi vor umple sufletul de bucurie.
Noi numim natură frumuseţea pe care o întâlnim în fiecare
zi şi nu o vedem, în schimb îi dăm cu piciorul, o călcăm sau o
distrugem.
Sunt oameni care se îndrăgostesc de „n” ori în viaţă, care îşi
schimbă partenerii precum ciorapii (ceea ce înseamnă că partenerul
nu valorează mai mult decât ciorapul!). Nu vi-i recomand! În
schimb, cei care se îndrăgostesc o singură dată, iubesc o singură
fiinţă, din toată inima, sunt cei mai buni, mai loiali, sunt cei mai
de încredere parteneri, care nu te vor lăsa niciodată în mijlocul
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drumului, pentru o afacere mai bună. Vi-i recomand!
Când eşti într-o ţară străină, trebuie să te gândeşti că până
şi un animal de companie poate avea mai multă trecere decât tine,
în ochii locuitorilor acelei ţări.
Conducătorului care vrea război să i se dea o armă şi să fie
dus pe front, în prima linie. Să vedeţi ce repede ar încheia pacea!
Interesantă este latura umană a multor oameni din ziua de
astăzi. Nu au timp să se ocupe de propriii lor copii sau nepoţi,
pentru că se ocupă de câini sau pisici!
Săracului nu-i este ruşine că este sărac. Sărăcia nu-i furată,
nu-i făcută pe spinarea nimănui.
Cu cât oamenii au funcţii mai mari şi bani mai mulţi, cu atât
spun minciuni mai mari, unele incredibile. De multe ori, pe oamenii
cu funcţii mari îi deosebim după minciuni.
Cea mai periculoasă boală a oamenilor sănătoşi este stresul,
care te bagă foarte repede în rândul oamenilor bolvavi.
Chiar dacă are insomnii, noapte de noapte, visează.Visează
că doarme!
Povestea vieţii mele numai eu o ştiu. Oricât s-ar strădui
cineva, prieten sau străin, nu va putea să redea, cu adevărat, ceea
ce am trăit eu.
Nu judeca momentul! Este atât de scurt, încât s-ar putea să
nu-l înţelegi şi, deci, să-l judeci greşit.
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Sunt ucigaşi ale căror idei, teorii sau legi sunt pătate de sânge
şi ucigaşi ale căror mâini sunt pătate de sânge. Primii au mult mai
mulţi oameni pe conştiinţă, dar foarte rar apar în faţa justiţiei. Iar
atunci când câştigă războaie, culmea, ei se autointitulează eroi şi
scriu şi istoria!
Dacă ai mulţi prieteni buni, ai puţini duşmani periculoşi.
În ţara noastră, liniile partidelor sunt mult mai importante
decât liniile de cale ferată.
Cel care face lucruri rele şi se bucură de urmările lor nu
este om rău, pentru că aşa se întâmplă să fie, în unele momente, ci
pentru că în toate momentele este un om rău.
Multe dintre ideile şi părerile mele nu s-au materializat,
pentru că numai eu am crezut în ele.
Nici nu ştii cât drum am străbătut, ca să ajung aici! Înainte
de toate, întreabă-mă de unde am pornit.
Dacă ştiu valoarea unei bancnote, dacă ştiu valoarea unui
zâmbet, dacă ştiu valoarea unui pom, dacă ştiu valoarea unei flori,
dacă ştiu valoarea unui animal, dacă ştiu valoarea unui copil, dacă
ştiu valoarea unei mame, dacă ştiu valoarea unui om, înseamnă că
sunt om.
Întortocheate sunt căile Domnului, dar şi mai întortocheate
sunt căile oamenilor, mai ales ale românilor!
Dacă un prieten te jigneşte, nu-l certa, nu te răzbuna, pentru
că, dacă ţi-e prieten, înseamnă că nu a făcut-o cu intenţie, iar dojana
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ta s-ar putea să te lase fără prieten.
Oamenii săraci se ajută din respect, din conştiinţă, din
obişnuinţă; întotdeauna, cu plăcere.
Sunt lucruri pe care le pricep şi le pot face, şi lucruri pe
care nu le pricep, şi nu le pot face. Eu, care nu reuşesc să ţin
contabilitatea, la mine, în familie, nu pot visa, şi nici nu vreau să
ajung ministru de finanţe.
Natura este numai originală. Copiile nereuşite le fac oamenii.
Când sufăr din cauza cuiva, îi reproşez imediat, şi chiar mă
răzbun; când sufăr din cauza prostiei mele, dau vina pe soartă.
Când am în mâini o găină, înseamnă că întâi e găina şi după
aceea oul. Dacă nu păţeşte ceva, găina!…
Zilele trecute, la ţară, am auzit, din gura unei bătrâne, două
cuvinte, pe care le credeam dispărute din vocabularul românesc,
pentru că nu nu le mai auzisem de ani de zile. Acestea sunt: mi-e
ruşine!
Când regreţi, ţi se şterge păcatul sau ţi se reduce pedeapsa.
După zeci de ani de experienţă, am învăţat că trebuie să cer
sfaturi, atunci când nu sunt mulţumit de judecata mea, şi, ce este
iarăşi important, ştiu de la cine să cer, când şi cum.
Când fraţii şi prietenii locuiesc departe de tine, trebuie să ai
vecini buni.
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Cele mai mari adevăruri despre viaţa oamenilor mari se pierd,
odată cu dispariţia lor. În schimb, apar legendele.
El se consideră norocos, pentru că a găsit patru potcoave de
cal. Eu cred că era norocos, dacă găsea şi calul.
„Mulţumesc!” este unul dintre cele mai importante şi mai
frumoase cuvinte. Pentru existenţa noastră, a părinţilor, a copiilor,
a florilor, a animalelor, pentru sănătate, bucurii… pentru toate
trebuie să mulţumim.
Numai când eşti sănătos, râzi cu toată fiinţa ta.
Secretele, între prieteni, sunt ca foile albe ale cărţilor (greşeli
de tipărire). Cu cât sunt mai multe, cu atât se înţeleg mai puţin sau
nu se mai înţeleg.
Păcat! Tot mai multe adevăruri mari şi vechi sunt înlocuite
de minciuni mari şi noi!
Omul înţelept cultivă prietenia, nu ura; frumosul, nu urâtul;
pacea, nu războiul. Omul înţelept cultivă flori şi în suflet, şi în
grădină.
Dacă este sănătos şi, totuşi, nu poate dormi, noaptea, din
cauza insomniei, înseamnă că trăieşte într-un mediu lipsit de
sinceritate.
Prefer orice viaţă zbuciumată de pe pămănt, în locul vieţii
liniştite de sub…
Poate să ajungă un bun şef de stat şi un om cu mai puţină
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carte, cu condiţia să nu fie prost, nebun, orgolios, dar să fie drept,
cinstit şi curajos.
Cel care tace vorbeşte corect în orice limbă.
În familia mea, nimeni nu stă degeaba: nevasta-mea munceşte
pe rupte, iar eu transpir din greu!
Dacă, seara, când mergi la culcare, te frământă şi regreţi ceea
ce nu ai făcut în ziua care tocmai a trecut, nu poţi dormi şi, dacă nu
poţi dormi, nu vei putea să faci nici ceea ce ti-ai planificat, a doua zi.
De la un mic reproş, făcut fără temei, se poate ajunge la o
mare duşmănie!
Unii oameni îşi permit, cu zâmbetul pe buze, să rupă flori
sau, pentru distracţie, să omoare animale. Dar dacă o floare îl
înţeapă, iar un animal se apără, acei oameni devin atât de violenţi
şi răzbunători, încât culcă la pământ tot ce le iese în cale. Cei care
distrug florile şi omoară animalele nu iubesc, iar cinismul lor ar
putea ajunge şi la semeni. Feriţi-vă de astfel de oameni!
Săracul se satură şi cu mâncare multă, şi cu mâncare puţină.
De când locuiesc în alt oraş, mă împac bine cu toate rudele.
Petrolul, cărbunii, aurul, banii… se pot epuiza. Ideile
frumoase, transpuse în picturi, cărţi, filme, teatru, muzică, nu se
vor termina niciodată. Frumuseţea nu are limite.
Eu muncesc din greu, să strâng bani pentru ziua de mâine,
iar fiul meu bea în cârciumă! A cui e ziua de mâine?!…
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Oriunde şi oricând, cel mai sincer martor este inima, iar cel
mai înverşunat acuzator este limba!
Sunt oameni cărora nu le-aş da voie să intre în biserici,
fiindcă au mutrele atât de acre sau false, încât îi enervează şi pe
sfinţii de pe icoane!
Poţi să le dai prietenilor sfaturi multe, înţelepte, dar dacă eşti
înţelept, cu adevărat, nu le faci reproşuri.
Oamenii harnici se gândesc mai puţin la lucrurile pe care
nu le-au făcut, şi mai mult la lucrurile pe care trebuie să le facă.
N-am fost şi nu voi fi niciodată liber, cu adevărat. Sunt sclavul
banului, sclavul statului, sclavul patronului, sclavul soţiei, sclavul
copiilor, sclavul cărţilor, sclavul ideilor…
Cel mai bun prieten este acela cu care te ajuţi, oricând este nevoie.
În casa săracului, nu sunt multe obiecte, dar toate sunt preţioase.
Decât să-l urăşti pe cineva şi să nu-i spui, mai degrabă să-i
reproşezi ceea ce ţie ţi se pare că el a greşit. De multe ori, cel
criticat ţine cont de spusele tale şi îşi îndreaptă comportamentul.
Risipă de bani? Când cumperi un lucru care nu-ţi trebuie.
Dacă nu-ţi place culoarea cu care este vopsită o casă, nu
dărâma casa. Un meşter bun îi va schimba înfăţişarea, în foarte
puţin timp.
Tăcerea este o armă, o artă sau o ştiinţă. Depinde de situaţie
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şi de înţelepciunea celui care tace.
Interesant! Atunci când sunt trist, mi se pare că toţi cei din
jurul meu sunt veseli, fericiţi, iar atunci când sunt vesel, cei din
jurul meu mi se par trişti, cu probleme mari, de nerezolvat, şi mă
invidiază, pe mine, fericitul, că pot să râd!
Într-o societate cu mulţi mincinoşi, trebuie să spui adevărul
cu multă înţelepciune, ca să fii crezut de cei care nu mai ştiu în ce
şi în cine să creadă.
De trei lucruri, pierdute-n viaţă, îmi mai amintesc. Pe
celelalte le-am uitat chiar atunci, ceea ce înseamnă că nu erau vitale.
Am cunoscuţi care vorbesc atât de mult şi aiurea, încât, chiar
dacă ar sta de vorbă sau s-ar sfătui cu Aristotel, Pitagora, Seneca,
Platon, Solon sau Hristos, tot ei ar vorbi mai mult, tot ei ar filosofa
mai mult, fiindcă se „pricep” la toate.
Adevărul este acelaşi. Oamenii îl văd, în funcţie de caracterul
lor, de pregătirea lor, de locul unde se află atunci când se raportează
la acel adevăr şi de vremurile pe care le trăiesc.
Nu aduceti oameni bolnavi la căpătâiul unui om grav bolnav.
Oamenii bolnavi îi îmbolnăvesc, uneori, şi pe cei sănătoşi.
Mă contrazic doar cu cei care au alte nuanţe ale aceluiaşi
adevăr. Cei care au un alt adevăr, numai al lor, şi se încăpăţinează
să creadă în el, nu mă vor avea niciodată partener de dispută.
Dimineaţa, după răsăritul soarelui, se pot vedea fărădelegile
întunericului.
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Interesant!… Cele mai multe ajutoare le primesc tocmai
atunci când nu am nevoie de ajutor!
La nivel înalt, adevărurile sunt copiii vremurilor bune.
Iei bani cu împrumut când este vorba de sănătate, de hrănirea
copiilor, a ta, de educaţia copiilor, pentru un acoperiş deasupra
capului sau pentru îmbrăcăminte, iarna. Când le-ai rezolvat pe toate
acestea, mai poţi împrumuta şi pentru alte cele, dar cu condiţia să
fii sigur că poţi restitui suma de bani, fără a periclita sănătatea,
educaţia copiilor şi acoperişul de deasupra capului.
La pomeni şi chilipiruri, cei mai insistenţi oameni sunt
zgârciţii, nu săracii.
Mi-e frică să spun adevărul unei mulţimi care trăieşte în
minciună. Dar trebuie.
Vorba blândă rupe mai multe cătuşe decât sabia.
Nu arăta adevărul cu degetul! Înclină-te în faţa lui, chiar
dacă-i crud.
Cel mai rău lucru, care i se poate întâmpla unui părinte: să
lase datoriile şi nenorocirile sale moştenire copilului.
Dacă statele mari, importante nu ar fi şi orgolioase şi
mincinoase, am avea foarte puţine războaie.
Eu, care sunt paznic de noapte într-un oraş cu patru milioane
de locuitori, sunt privit ca un intelectual, atunci când merg în
cătunul meu de baştină, din inima munţilor.
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Nu norocul dă peste noi, ci noi dăm peste el, dar greu,
căutându-l insistent, cheltuind bani, energie, stres, timp…
După milioane de ani, s-a dus şi dealul la vale! Acesta da,
adevăr!
Leneşul are felul lui de a pierde ziua. Ca, apoi, să piardă şi
noaptea, încercând să o facă zi.
Lumea se împarte-n două: într-o parte, adevărurile, în cealaltă
parte, oamenii!
Ştiu mai multe despre planeta Marte, decât despre sufletul
omului de lângă mine!
De aceea mă cheamă rudele şi cunoştinţele să le vizitez:
fiindcă ştiu că nu merg.
De obicei, cei care vor să-ţi facă rău se lipesc de tine,
promiţându-ţi tot binele din lume!
Oricât ai fi de supărat pe cineva, primeşte-i scuzele, atunci
când ţi se adresează cu căinţă.
Când pierzi lucruri, sigur pierzi; când pierzi oameni, s-ar
putea să câştigi.
Eu sunt, pentru mine, cel mai bun prieten, sfătuitor, doctor…
Am un prieten vechi, pe care nu l-aş da nici pentru tezaurul
naţional. E prea valoros şi nu-l schimb cu nişte metale, care lucesc
numai, dar nu au frumuseţea şi căldura sufletului său.
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Cei răi se cred, întotdeauna, superiori celor buni.
Părinţii zgârciţi au parte de copii cheltuitori, mai ales după
moartea lor.
Cei mai luminaţi, cei mai măriminoşi, modeşti, cultivaţi
oameni, pe care i-am întâlnit, s-au născut în case sărace. Pe aceştia
i-aş pune eu pe tronul ţării, nu pe aceia care nu sunt în stare să facă
nimic pentru mulţimea umilită şi obidită.
În ţara în care corupţii şi averile lor vorbesc, dreptatea are
căluş în gură, iar cultura este a cincea roată la căruţă!
O căsătorie durabilă se încheie atunci, când la bază e o iubire
reciprocă. O alianţă durabilă se încheie, atunci când la bază e mai
mult o frică reciprocă.
De multe ori, când un un judecător îl găseşte nevinovat pe
un vinovat, el face o foarte mare nedreptate părţii adverse, adică
nevinovatului; mai precis, îl face pe nevinovat vinovat, în locul
vinovatului adevărat!
Problemele mari ale omenirii nu trebuie să le rezolve SUA
sau Rusia, în felul lor de-a rezolva, adică prin forţă, cu consecinţe
dramatice pentru miliarde de oameni, ci toate ţările, prin acord şi
bună înţelegere.
Când insistăm în a ne aminti de necazurile din trecut,
înseamnă că din acele necazuri am învaţat multe.
Omul rău şi cu ambiţii de mărire este în stare să provoace
multă nefericire semenilor săi, dacă aceasta îl ajută să urce pe scara
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ierarhică, adică să-şi satisfacă setea de mărire.
Ani de zile, a profitat de bunătatea mea, iar acum, când i-am
închis robinetul cu bani şi am reactionat pentru prima dată dur, mă
arată cu degetul la toată lumea şi spune că sunt un ticălos!
Dacă am împrumutat o carte de la bibliotecă şi am citit-o,
înseamnă că am făcut ceva pentru mine. Dacă am cumpărat o carte,
am citit-o şi apoi am aşezat-o pe un raft, în casă, înseamnă că am
făcut ceva şi pentru urmaşii mei.
Noul trebuie să completeze vechiul, să-l îmbunătăţească, să-l
înfrumuseţeze, nu să-l dărâme! Numai aşa poţi progresa, făcând
comparaţii, la fiecare generaţie.
Sfătuieşte-te cu oameni înţelepţi şi câştigi repede experienţă.
Când ceri un sfat, îl ceri pentru a-l folosi, pentru a te ajuta,
nu pentru a-l comenta.
Istoria omenirii a avut atât de multe zile negre şi atât de puţine
zile fericite, încât, pe drept cuvânt, cineva ar putea spune că a fost
mai mult întuneric, decât lumină.
Când se îmbolnăveşte zgârcitul? Când are de dat bani. De
obicei, îl dor capul şi mâna cu care trebuie să dea. Luxaţie!
Banii, casele, maşinile, pământurile se pot face cinstit sau
prin diverse moduri necinstite. Înţelepciunea şi sănătatea nu le poţi
obţine prin căpătuială, niciodată.
Draga mea, când mă aflu printre străini, sunt un alt om. Aş
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putea spune că, atunci când mă aflu departe de casă, sunt departe
de tine, dar şi de mine.
Când soţul şi soţia, în casă, se ceartă şi se bat, iar în public își
spun vorbe drăgăstoase, se îmbrăţişează şi se sărută, asta înseamnă
că trăiesc în armonie! Spun gurile rele.
În viaţă, chiar dacă am făcut multe rele şi am scăpat
nepedepsit, cu ajutorul judecătorilor corupţi, nu trebuie să uităm
că, la finalul finalurilor, ne aşteaptă judecătorul drept.
Autoritatea forţei nu va învinge niciodată autoritatea iubirii.
Există ceva mai puternic şi mai frumos decât iubirea?
Cele mai amânate treburi sunt cele care nu ne plac. Dar şi pe
cele care ne plac le amânăm, când suntem amânaţi mintal.
Dacă ar fi să-l judec pe om, după banii pe care-i deţine, astăzi
l-aş lăuda, mâine l-aş critica, fiindcă a mai pierdut din ei, poimâine
l-aș lăuda din nou, chiar dacă a obţinut banii în mod necinstit, adică
lovindu-mă, pe la spate, şi jefuindu-mi toată agoniseala vieţii.
Când te interesează viaţa fiecărui om, înseamnă că te
interesează viaţa tuturor.
Sunt prietenul politicienilor care vor să facă ceva pentru
toţi şi îi critic pe cei care vor să facă ceva, dar numai pentru ei,
sau mai mult pentru ei. „Dacă ne alegeţi pe noi, miere va curge
la robinete, peste doi, trei ani!”. Dar nu spun că-i vorba doar de
robinetele lor! Cei mai mulţi oameni nu-i pot deosebi pe buni de
răi, fiindcă cei răi, astăzi, par a fi buni, mâine, şi au ajuns să nu
mai voteze pentru, ci împotrivă. De aceea, aducem, la guvernare,
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mereu şi mereu, răi după răi şi, niciodată, buni după buni, pentru
că nu am avut niciodată conducători buni.
Când învăţaţii umblă ca bezmeticii prin ţară şi prin străinătate,
înseamnă că lumea este oarbă!
Dacă-ţi place adevărul, aşteptă-te să auzi şi lucruri neplăcute,
dar adevărate. Dacă-ţi place adevărul şi vrei să-l găseşti într-o ţară
lipsită de libertate, rişti să-ţi pierzi şi tu libertatea sau chiar viaţa.
Cu cât soarele este mai puternic, cu atât umbra este mai
valoroasă.
Zilele trecute, la o cafea, un prieten mi-a destănuit câteva
frânturi din zbuciumul său sufletesc. Pentru mine, nu există prieten
şi prieten foarte bun, aşa cum nu există prieten mai puţin bun sau
mai puţin prieten. Prietenul e prieten. Şi mă dor, la fel de mult,
problemele tuturor!
De ce, întotdeauna, un parlamentar sau un ministru ni se
pare mare? Pentru că adunăm, la mărimea lui, şi mărimea funcţiei!
Pentru cei de afară, anii trec precum zilele; pentru cei din
interior, adică de după gratii, zilele trec precum anii!
Când îi votăm pe cei răi, înseamnă că şi noi suntem răi, cu
ştiinţa sau fără ştiinţa noastră. Şi ne merităm soarta următorilor ani.
Nu sunt atât de înţelept, cum mă cred unii. Dar tac. Nu vreau
să le stric plăcerea!
În România, mulţi hoţi s-au lăsat de meserie sau au plecat
66

Cu cărţile pe faţă

în străinătate. Pentru că nu pot fura, la nivelul înalt, impus de cei
care ne conduc!
Nu scorni minciuni, pentru a dormi liniştit. Din cauza
minciunilor, nu vei dormi deloc!
babe.

Bărbatul care umblă după femei nu va sta niciodată între

Marile dezastre produse de oameni au pornit de la minciuni,
prostie, lăcomie, aroganţă, megalomanie. Şi totul porneşte de la
statele mari, care au crezut şi cred că toate bogăţiile li se cuvin,
iar statele mici trebuie să li se supună necondiţionat. Când un stat
mare supune cu forţa şi se face stăpân pe bogăţiile unei ţări mici, se
cheamă democratizarea ţării; iar când unii locuitori ai ţării mici se
răscoală împotriva statului mare, acţiunea lor se cheamă terorism.
Raiul este ţara care are pe tron pe regele Adevăr, regina
Munca, prinţesa Sufleţel şi prinţul Caracter.
Din spusele unor politicieni. „Oamenii manipulaţi merită
preţuire, o dată, la patru ani, adică înainte de alegeri sau atunci
când avem nevoie de ei, pentru a face ceva ce oamenii mulţi şi
înţelepţi nu vor să accepte. Oamenii mulţi şi înţelepţi nu merită
preţuire, pentru că nu sunt de partea noastră şi, prin tot ceea ce fac,
se gândesc numai la ei şi la Dumnezeul de deasupra lor”. Orice
asemănare cu realitatea românească este întâmplătoare!
Când lăcomia omului creşte, omul este, pentru el, în luptă
cu ceilalţi.
Atunci când mergi la drum lung şi vrei un prieten de nădejde,
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ia un câine cu tine.
Om mort nu-i acela care a plecat dintre noi, ci acela de care
nu ne mai amintim, pentru că nu a lăsat în urma sa nimic demn
de amintire.
Cei bolnavi de minciună se pot însănătoşi, numai când vor
apela la leacul adevărului.
Cu bani, poţi cumpăra obiecte şi oameni. Care nu mai sunt
oameni!
Ca să poată supravieţui, o ţară mică este nevoită se se bage
sub aripa protectoare a unei ţări mari. S-a constatat că, de cele mai
multe ori, tocmai ţara protectoare a distrus ţara mică!
Lucrurile mari sau de ansamblu le facem cu mintea. Detaliile,
fineţurile le facem cu inima.
Zgârcit este acel om care-i un ascuns faţă de cei din jur, nu se
respectă pe sine, se vaită continuu că e sărac şi nu ajută niciodată
pe nimeni, iar după moartea sa, rămâne o avere mare, cadou unui
urmaş, care o risipeşte în puţin timp.
Să nu devii judecătorul cuiva, dacă ai aceleaşi cusururi ca
ale sale. Nici avocatul său.
Dacă în fiecare zi îţi pleci urechea la cele spuse de oamenii
răi despre tine, ajungi să gândeşti totul deformat şi să te judeci
prin judecăţile altora.
Fiecare om are un dar de la Dumnezeu: să cânte, să scrie, să
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facă politică, să trateze boli, să crească animale, să cultive cereale…
Cei mai mulţi mor, fără să-şi fi descoperit darul. Însă, face păcat
mare cel care-şi cunoaşte aptitudinile şi nu le foloseşte, pentru că-i
este ruşine sau nu câştigă mulţi bani.
De cele mai multe ori, atunci când guvernanţii nu vor,
învăţaţii nu pot, chiar dacă ar vrea.
Adevărurile sunt ca florile, iar cei care iubesc florile sunt
oameni frumoşi la suflet.
Cel care minte trebuie să ştie că, din momentul în care a spus
minciuna, este condamnat.
Mintea se gândeşte la bani, maşini, case, funcţii… sufletul
se gândeşte la alte suflete.
Seara, când merg la culcare şi ştiu că am făcut un bine cuiva,
mă simt liber, liniştit, uşor. Şi adorm mai repede.
Putem vorbi româneşte şi să fim străini. Dar dacă simţim
româneşte, înseamnă că mergem în foc împreună.
Atunci când se află în faţa unor decizii importante pentru
comunitatea sa, înţeleptul apelează la sfaturile altor înţelepţi,
pentru a nu greşi, atunci când ia o hotărâre. El este conştient de
importanţa deciziei sale şi nu vrea, din greşeală, să strice viitorul
cuiva. Prostul, care le ştie pe toate, nici picurat cu ceară, nu va cere
şi nu va ţine cont de părerile celorlalţi.
Trebuie să-l tratezi pe musafirul neinvitat la fel de bine ca pe
cel invitat. Dacă faci diferentă, se vor simţi rău amândoi.
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Ştiţi de ce este atât de importantă şi de frumoasă ziua de
astăzi? Pentru că nu ştim dacă va există ziua de mâine.
Gazda primitoare, veselă şi cu umor face petrecerea reuşită.
Paradox? Avem atât de mulţi oameni drepţi, cinstiţi şi
frumoşi, iar noi alegem în fruntea noastră pe hoţi şi arivişti. Suntem
părtaşi la furturi, sărăcim cu voia noastră. Să nu ne mai plângem!
Uitam: hoţii autohtoni din banii furaţi mai fac câte ceva prin ţară,
un bloc, o cârciumă, un pub… hoţii străini nu ne fac decât … ţigani!
Mă feresc să stau, mult timp, în preajma pesimiştilor. La
primul căscat sau oftat, caut o scuză şi plec de lângă ei.
Învăţătura se obţine citind şi ascultând toată viaţa.
Cine ne-a furat şi ne fură în continuare din ţară? Cine a
devenit stăpân în casa mea? Cine mă crede inferior lui şi mă
respinge, cu vorbe jignitoare, atunci când încerc să mă apropii de
el? Negrul, galbenul sau albul? Albul! Adică, cel pe care-l consider
fratele şi prietenul meu cel mai apropiat.
Am momente în care un singur om m-ar putea înţelege.
Psihiatrul!
Nu este greşit să bem vin, numai că unii oameni, după o cupă
cu vin, devin înţelepţi, iar alţii, după o cupă, mai beau o cupă, mai
beau o cupă şi se transformă în animale sălbatice.
Nu vom trăi niciodată bine, dacă nu vom şti cum să privim
munca şi nu-i vom da importanţa cuvenită. Orice muncă-i
frumoasă, dacă aduce folos societăţii. Nu putem fi toţi medici sau
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judecători. Trebuie să fim şi măturători de stradă. Munca cinstită
nu-i ruşinoasă, nu-i înjositoare, nici urâtă. Urâte, ruşinoase,
înjositoare sunt hoţia, şantajul, şpaga, minciuna.
Zâmbetul cald este mai valoros decât costumul „Armani”.
Când îi faci un bine unui om, el merge acasă, la el, fericit.
Tu vii, acasă, fericit. Dacă-i faci un rău, el merge acasă nefericit,
tu vii, acasă, nefericit. Dacă tu vii acasă fericit, după răul pe care
l-ai făcut, înseamnă că nu eşti om.
Speranţele nu ne costă nimic. Ele se rânduiesc şi ne însoţesc
tot timpul. Fără ele, viaţa noastră ar fi seacă, lipsită de sens şi mai
scurtă.
Cinstea nu poate fi cumpărată cu bani, nici întreţinută cu pile.
Un şef adevărat nu este cel care a învăţat să dea ordine,
ci acela care i-a învăţat pe subalterni să zâmbească, atunci când
muncesc sau stau de vorbă; dar, în primul rând, să vină cu plăcere
la serviciu.
Ascultând, şi astăzi, şi mâine, cu multă atenţie, pe cei care
ştiu să vorbească, vei învăţa şi tu să vorbeşti, şi vei vorbi, poimâine.
Nu vreau să trăiesc aşa cum vor să-mi impună străinii de
neam şi suflet românesc, aflaţi dincolo de hotarele ţării mele.
Vreau să trăiesc aşa cum vreau eu, pentru că sunt pe pământul
meu, în casa mea, cu bogăţia sau sărăcia mea. Vreau să trăiesc în
intimitatea fiinţei mele!
Poţi să munceşti şi cu vorba, dar cu o condiţie: cei care
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muncesc cu braţele să înveţe ceva din vorbele tale.
Câinii, chiar dacă se adună de la mai multe case, se unesc
mai repede decât oamenii şi, când este vorba să apere cartierul de
un intrus, se înţeleg mai bine decât fraţii.
Sunt arme de atac şi arme de apărare. Dacă arma de atac este
concepută anume ca să omoare sau să distrugă, armă de apărare
poate fi orice obiect găsit la îndemână, atunci când trebuie să te
aperi.
Greutăţile, la cei tineri, sunt în inimi; greutăţile, la cei bătrâni,
sunt în picioare!
Cred că există o cetate locuită de adevăruri şi o cetate locuită
de minciuni. Între cele două cetăţi este un război continuu. Din când
în când, minciunile încearcă să se infiltreze în cetatea adevărurilor,
iar adevărurile, în cetatea minciunilor. Foarte rar izbutesc!
Prietenii nu ţi-i faci la paharele cu ţuică sau la concursurile
de bancuri. Prietenii vin, dacă vin, în momentele de cumpănă,
atunci când ai nevoie de ei.
Pentru unii, culoarea neagră este culoarea morţii. Pentru alţii,
este culoarea eleganţei.
Prima constatare: adevărul este scump, minciuna este ieftină.
Preferă minciuna. Ultima constatare: adevărul este ieftin, minciuna
costă scump. Din cauza minciunii, putem pierde planeta Pământ!
Înainte de război, toţi suntem viteji; după război, toţi suntem
eroi, chiar dacă am pierdut războiul din cauza laşităţii noastre!
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Dacă eu sunt şi judecătorul meu, în tot ceea ce fac pentru mine
şi semeni, atunci nu îmi va fi frică, niciodată, de alţi judecători. Cei
care judecă strâmb fac aceasta pentru că aşa sunt ei, în realitate, şi
nu concep să fie judecaţi, vreodată, de alţi judecători.
Omul flămând şi însetat este chinuit de cele mai mari dureri
fizice şi psihice.
El se lăuda că poate vorbi şi asta îl face superior animalelor.
Animalele l-au dat în judecată şi au demonstrat că tot ce vorbeşte
el face rău, atât animalelor, cât şi oamenilor. Asta înseamnă că el
nu le este superior animalelor, ci, din contra.
Drumul adevărului este drept. Omul merge strâmb. Dacă-l
priveşti din spate, zici că-i beat!
Orice cuvânt pe care-l rosteşti, mai ales când vorbeşti despre
oameni, trebuie să aibă acoperire. Nu critica, nu blama un om,
până nu ai dovezi.
Fiecare zi trecută ne-a luat câte ceva din viaţă. Unora le-a
dat, în loc, înţelepciune.
Oamenii cu bun-simţ acceptă multe nedreptăţi, făcute de
cei fără bun-simţ, gândindu-se că poate nu se vor repeta. Oamenii
fără bun-simţ nu acceptă nici măcar acea nedreptate făcută, din
greşeală, de oamenii cu bun-simţ.
Faptul că alegem necugetat, atunci când sunt alegerile, nu
se răsfrânge, în rău, asupra celor aleşi, ci asupra noastră. Plătim
gestul făcut cu multe suferinţe, ani de zile!
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Cei înţelepţi oricând ascultă de alţi înţelepţi. Şi, cu cât sunt
mai înţelepţi, cu atât învaţă mai multe. Pentru ei a asculta a devenit
o ştiinţă.
Este mai aspru cu copiii părintele care are un singur copil.
De obicei, femeia nu se pudrează, nu se fardează şi nu se
aranjează, ore în şir, în faţa oglinzii, pentru soţul ei!
Este frumos să spui, întotdeauna, adevărul, chiar dacă
adevărul nu este, întotdeauna, frumos!
Cei bogaţi obţin aurul şi argintul, cu care se laudă, din braţele
şi mintea celor săraci şi mulţi. Cât de nedreaptă poate fi această
lume, în care trăim!
Culmea justiţiei la români? Să prindă hoţii şi să le dea arest
la domiciliu, pentru a cheltui banii furaţi!
Interesant! Femeile cheltuiesc foarte mulţi bani, ca să se
îmbrace, iar bărbaţii cheltuiesc foarte mulţi bani, ca să le dezbrace!
După moarte, foarte mulţi oameni mă vor pomeni. De la cel
puţin două sute am împrumutat bani şi nu i-am restituit!
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Nicăieri nu-i ca acasă!
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Concursul de frumuseţe
După o pauză de zece ani, organizatorii concursurilor de
frumuseţe au apelat, din nou, la mine, în urmă cu două săptămâni,
pentru a prezenta „Miss Bucovina International”. M-am bucurat
şi m-am pregătit, ca de obicei, cu multe vorbe de duh, epigrame,
miniaturi umoristice, pe care să le plasez ca pe nişte paranteze sau
apropouri.
Datorită concursurilor de frumuseţe, le-am făcut rost multor
prieteni de neveste frumoase, care, în mod cert, sunt frumoase, în
rest, dacă au alte lipsuri, nu-i treaba mea, e treaba lor, că, la urma
urmelor, ei le-au luat, nu le-am băgat eu, forţat, pe gât, adică în
viaţa lor.
Ieri, după-amiază, s-a desfăşurat concursul. Au fost foarte
mulţi spectatori care au umplut, până la refuz, sala mare a Casei
de Cultură. Zeci de oameni au stat, claie peste grămadă, pe scări,
cât şi pe intervalele dintre locuri. Cei mai mulţi, însă, au rămas
pe afară şi au făcut gălăgie mare, de credeai, la o primă vedere,
că-i încă o revoluţie. Dar, la o a doua vedere, observai că-s numai
bărbaţi, bărbaţi de bărbaţi, frumos îmbrăcaţi, în costume scumpe,
nu în pulovere revoluţionare, şi cam toţi aveau braţele pline cu
flori. O revoluţie cu flori, în România, nu s-a mai pomenit şi nu
cred că va fi vreodată.
Când am început prezentarea concursului şi s-a făcut linişte,
am putut să aud şi mici frânturi din răspunsurile bărbaţilor din sală,
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la telefoanele mobile, neînchise, că aşa-i obiceiul la români, atunci
când sunt sunaţi de acasă. „Dragă, sunt la serviciu şi am mult de
lucru!” sau „Nu pot să merg, acum, acasă! Aştept să vină patronul
în control!” sau „Şi ce-mi spui mie, dacă s-a spart ţeava de apă rece,
de la baie! Caută un instalator!”. Nu vă mai spun cât de stresaţi au
fost membrii juriului. Oricare, oricând, se putea trezi cu nevasta
acolo, întrebându-l de sănătate sau de… „Ce naiba cauţi tu aici, că
trebuia să fii la muncă, la ora asta, golanule! Că de aia te plăteşte
statul, cu bani grei, sumși din sudoarea noastră, a angajatelor de la
patroni, să munceşti, nu să umbli după fuste străine!”.
Dar membrii juriului, înfierbântaţi de atmosferă şi privelişti,
nu s-au intimidat, ci au continuat să le judece, la rece, pe concurentele
frumoase de pe scenă. Pe la ora 16, în pauza pentru jurizare, a primit
un telefon şi poetul Ionescu-Cățui, preşedintele juriului. La acea
oră, pentru că, până atunci, avusese telefonul închis. Nevastă-sa,
săraca, după ce-l căutase prin mai toate cârciumile şi apartamentele
descendentelor Evei, bănuite de a fi gazde calde pentru poeţii
singuratici, adică pentru serioşi, a consultat netul şi a descoperit
că, în municipiu, se desfăşoară marele concurs de frumuseţe, dar,
şi mai frumos, că soţul ei va participa! El, care, la acea oră, trebuia
să fie în delegaţie, la Dolhasca, să verifice cât de bun e podul ce se
făcuse peste un pârâu. „Vino repede acasă, că avem inundaţie cu
apă fierbinte, în bucătărie!”, i-a zis, cred, nevastă-sa. Dar poetul
Ionescu-Cățui s-a prins că-i o minciună, o capcană, o scorneală
de-a soţiei sale! De unde apă caldă, că, de două săptămâni, centrala
termică a municipiului e în verificarea anuală, care mai durează
încă două săptămâni, şi-n timpul ăsta, ei încălzesc apa, să fie caldă,
într-o oală mai mare, pe aragaz. Ş-apoi, chiar dacă ar funcţiona
centrala, apă fierbinte nu s-a mai pomenit de ani de zile!
Două cuvinte despre concurente: frumoase foc! Când mă
uitam la ele, la modul cum îşi legănau fustiţele, mă gândeam că
acuşi dă strechea peste mine! Mai multe nu pot să spun, că citeşte
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şi nevastă-mea şi adio, mâncare caldă! Adio şi alte cele, dar din
alea mai găseşti şi-n alte părţi!…
Imediat după terminarea concursului, în faţa intrării B a Casei
de Cultură, s-a format o coadă mare, numai din bărbaţi, care de
care mai bărbaţi, dornici să obţină un autograf sau chiar originalul
câştigătoarei concursului de frumuseţe. Şi au aşteptat, şi au aşteptat
să apară Miss, dar Miss a ieşit pe o altă uşă, îmbrăcată mai aşa, să nu
fie recunoscută. Când au aflat înfierbântaţii de strategia frumoasei
şi că au fost traşi pe sfoară, au spart târgul, nervoşi, lăsând, în urma
lor, un morman mare cât toate zilele de flori rupte bucăţele, bucăţele
şi călcate în picioare. Printre flori, mai zăreai poze făcute ferfeniţă,
cât şi bileţele mototolite. Directorul Casei de Cultură, speriat de
gunoiul care-i eclipsa instituţia, a dat telefon la firma de salubritate.
Aceasta s-a conformat şi a trimis doi măturători profesionişti şi o
maşină cu remorcă. Oamenii curăţeniei au rămas tablou, când au
văzut cât au de lucru, mai ales că ei erau la sfârşitul programului
de muncă. Au început, totuşi, treaba, iar când eu am pornit spre
casă, ei lucrau cu mult avânt.
Astăzi, pe la prânz, am fost la piaţă şi, întâmplător, am trecut
prin faţa Casei de Cultură. Ce credeţi că am văzut? Dispăruse cam
90% din morman, în schimb, zece oameni, în uniforma firmei de
curăţenie, cu periuţe de dinţi în mâini, verificau, centimetru cu
centimetru, gunoiul fin rămas! M-am uitat la ei şi i-am admirat. Nici
cei care se ocupă de arheologie, care fac săpături şi caută obiecte
foarte mici, vechi de mii de ani, nu lucrează cu atâta delicateţe şi
conştiinciozitate. I-am întrebat, foarte curios, ce caută! Şi mi-au
răspuns: „Verighete!”.
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Cascheta
Cu câţiva ani în urmă, la trei luni după ce ne-am luat Dacia
Logan, am hotărât, împreună cu nevastă-mea, fiică-mea şi cei
trei membri ai familiei Matei, să mergem în concediu, la mare,
cu maşina noastră, bineînţeles. Pregătirile au durat o săptămână.
Urmând sfatul lui Matei, şeful, adică omul cu ideile, am pregătit,
pentru cele două săptămâni de litoral, şi cartofi, şi borcan cu brânză,
şi conserve de peşte, şi borcan cu castraveţi, şi sâmburi de bostan,
şi ulei pentru salată, şi chibrituri, şi ouă, şi griş, şi… Apoi, am scos
şi hainele, şi papucii. Adică am făcut un munte, în mijlocul casei.
Când am epuizat lista cu tot ce am pregătit, mi-am dat seama că,
totuşi, mergem la mare cu o maşină mică, nu cu tirul! Dar cui să
spun asta! Lui Matei? I-am spus, iar el, drept răspuns, mi-a arătat
muntele apărut în mijlocul casei lui!
– Măi omule!, i-am zis, niţel mai răstit. Mai avem două zile
până la plecare. În zilele astea, te rog să scapi de trei sferturi din
muntele ăsta! Mergem cu o maşină, o maşinuţă, nu mergem cu
tirul! Înţeles? Triez şi eu ce am scos în mijlocul casei…
– Pune un portbagaj pe maşină!
– La câte lucruri sunt, trebuie să pun un tir în spate!
Chiar dacă am eliminat multe, maşina s-a umplut până la
refuz. Cauciucurile s-au turtit, de credeai că acu-acu fac poc!
Înainte de-a o lua din loc, Matei fugi în apartament şi se întoarse
cu o caschetă de poliţist, pe care o aşeză pe bord.
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– Ce faci cu cascheta aia?!, l-am întrebat curios.
– E a unui verişor, care-i sergent major sau agent, că nu mai
ştiu cum li se spune acum. Dacă o punem pe bord, nu ne opreşte,
pe drum, nici un poliţist.
– Adu-ţi mintea acasă, măi omule! Vrei să dăm de dracul?!
Dacă ne întreabă cineva a cui este sau care dintre noi e poliţist,
ce-i răspunzi?
– Eu!
– Treaba ta!
Am plecat, spre mare, cu cascheta pe bord, în partea dreaptă,
unde stătea Matei, şeful. După Fălticeni, la Spătăreşti, am întâlnit
primul poliţist, care „se lega” de maşini. Am încetinit şi eram
pregătit să trag maşina pe dreapta, dar acesta, după ce s-a uitat
lung la Dacie, mi-a făcut semn să măresc viteza. Iar eu, bucuros,
m-am conformat.
– Ei, acum ce ai de zis?, m-a întrebat Matei.
– Încă nu mi-a venit glasul!
– Când ajungem la Eforie, dai un coniac sau trei beri.
– O bere nu-ţi ajunge?!
– Nu. Dacă te oprea, nenea-ţi găsea ceva nereguli, pe la
maşină, şi te uşura de vreo sută de lei, cel puţin.
– Orice amendă o împărţim pe din două.
– S-o crezi tu!
– Când merge numai familia mea în maşină, plăteşte amenda
numai ea; când e şi familia Matei, plăteşte şi aceasta. Logic! Înainte
de plecarea spre mare, eu am băgat în maşină piese de peste 600
de lei. Ca să ne deplasăm în siguranţă. N-am cerut nimic de la tine.
Doar la benzină şi amenzi împărţim. Simplu.
Matei a înţeles, nevastă-sa, nu. A început cearta. De fapt,
mai mult Adela, adică madam Matei, se certa. Cu toată lumea. În
centrul oraşului Bacău, i-a strigat lui, bărbatului ei:
– Opreşte maşina, să cobor!
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– De ce să cobori?!
– Să iau aer! Nu mai pot! Mă înăbuş! Opreşte!
Şi-l trage pe amic de gulerul cămăşii.
– De ce mă strângi pe mine de gât? Ce… eu conduc maşina?!
Spune-i lui!
Şi a arătat spre mine. Am oprit. Adela, care era pe bancheta
din spate, dreapta, a coborât grăbită. A coborât şi Matei. Pe stradă…
erau mulţi oameni. Unii mergeau la serviciu, se întorceau de la
serviciu. Între orele 7 şi 8, e cea mai mare aglomeraţie pe străzi.
– Ce urât îi stă lui Matei, cu şapca aia pe cap!, mi-a zis
nevastă-mea.
– Care şapcă?!
Din cauza zăpăcelii, a nervilor, amicul luase cascheta de
pe bordul maşinii şi, în loc să o pună înapoi, a pus-o pe cap! Iar
nevastă-mea avea dreptate. Adidaşi albi, şosete galbene, pantaloni
maro, scurţi, cămaşă roşie, cu flori verzi şi mâneci scurte, cascheta
albastră!.. Aşa o combinaţie de culori nici la papagali n-am întâlnit!
– Nu trebuia să le spui de amenzi!, m-a dojenit nevastă-mea.
– De ce nu?! Nu vezi ce fac poliţiştii? Dacă vor să-ţi dea
amendă sau dacă au primit sarcini pentru cât mai mulţi bani la stat,
prin amenzi, îţi desfac toată maşina, ca să găsească o chichiţă, să
te amendeze. Ai uitat de ăla, care mi-a văzut stema cu Steaua, de
pe bordul maşinii? De ciudă că Dinamo a luat bătaie, cu trei zile
înainte, m-a frecat jumătate de oră şi tot m-a amendat!
Afară, prietenii noştri se ciondăneau mai departe. La un
moment dat, am văzut, îndreptându-se spre Matei, un poliţist, cu
caschetă şi costum, deci unul adevărat. Mi s-a zbârlit părul! Am
ieşit rapid din maşină.
– Ce-i cu ţinuta asta, domnule?!, l-a întrebat poliţistul
adevărat.
– Lasă-mă-n pace! Vezi-ţi de drumul dumitale!, i-a răspuns
răstit amicul, fără să întoarcă privirea spre poliţist.
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aşa!

– Sunt subcomisarul Icsulescu şi nu-ţi permit să-mi vorbeşti

– Leagă-te de găinari, de potlogari, de hoţi, nu de oamenii
cinstiţi!, zise Matei, după ce întoarse capul spre ofiţer.
– Faci uniforma de râs! Asta-i ţinută?!
– Este! N-am voie să umblu în pantalon scurt? În papuci
sport? N-am voie?…
M-am apropiat de el şi i-am luat cascheta de pe cap. Când a
văzut-o, s-a făcut negru la faţă şi mic, mic…
– Sunt subcomisarul Icsulescu!
– Eu… eu… sunt inginerul Matei!.. Din Suceava…
– Inginer?! Nu eşti agent principal??
– Nu!
– Şi de ce umbli cu caschetă, să creadă lumea că eşti un organ
de poliţie, în stare de ebrietate!
– Scuze!…
– Să vă explic!, am intervenit eu. Cascheta este a fratelui lui,
care-i poliţist şi e detaşat, temporar, de la Suceava, pe litoral. A
uitat-o acasă, iar noi, fiindcă mergem la mare, i-o ducem.
– De ce aţi pus-o pe cap?
– Ne jucam! Fără intenţia de a… Cerem iertare, dacă s-a
interpretat în alt mod.
– Fapta trebuie pedepsită. Vii, cu mine, la inspectorat!, i s-a
adresat lui Matei.
– Pot să merg şi eu?, am întrebat.
– Nu. Dumneata parchează maşina, într-un loc de parcare, că
aici e parcarea interzisă! Aveţi atât de mulţi bani, ca să vă permiteţi
atât de multe prostii, într-o singură zi?!…
– Vă rugăm!…
Degeaba. Matei l-a însoţit pe subcomisarul de poliţie şi s-a
întors, după aproape două ore. Supărat.
– Ai gândit bine treaba cu împărţitul pierderilor! Felicitări! Şi
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prezintă-te la neica cu 200 de lei, acum!, mi-a zis el. Atât e partea
ta din amenda primită.
– Da?! Îţi dau 50, diferenţa de la o altă amendă primită.
– Poftim?!
– După ce ai plecat, a venit un agent de circulaţie şi ne-a dat
amendă de 300 de lei, pentru parcare într-un loc nepermis.
– Cine te-a pus să parchezi într-un loc nepermis??!
– Cascheta ta!
Am râs din toata inima toţi şi nu ne-am mai certat… tot
concediul.
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Arta cere sacrificii
Locuiam, în Suceava, de câteva luni. Nu aveam multe
cunoştinţe. Nici prieteni. Îmi petreceam timpul liber citind,
ascultând muzică, vizionând filme. Telefoanele şi calculatoarele
nu le pot suferi. Eu folosesc telefonul mobil, numai în caz de
forţă majoră. De cele mai multe ori, îl uit acasă. Singurul prieten
cu care mă întâlneam mai des, ca să mergem împreună la diverse
activităţi, era Alioşa.
La începutul lunii octombrie, într-o zi de sâmbătă, a fost ziua
lui. Sărbătorirea a fost, pentru mine, destul de plictisitoare, până a
început să cânte, la o orgă mare electronică, o tânără frumoasă. A
cântat fenomenal. Am ascultat Bach, Handel, Chopin şi Mozart.
Mi-a plăcut, ce mai! I-am spus asta şi lui Alioşa.
– O cheamă Renata şi a terminat Conservatorul. Vrei să-ti fac
cunoştinţă cu ea? Numai că, te avertizez, are doua semne mari de
întrebare: unul, în comportamentul ei, celălalt, în comportamentul
maică-si.
N-am apucat să-l întreb ce e cu semnele alea de întrebare,
că ne-am trezit cu Renata lângă noi. Alioşa a făcut prezentările,
după care a dispărut. Băiat simţit. Am început să discutăm. Avea
cultură muzicală. M-au impresionat cunoştinţele ei, în ceea ce
priveşte muzica simfonică, opera, opereta şi baletul clasic. În rest,
botă! Sau aproape! Mi-a povestit, cât se poate de amănunţit, cum a
cântat Paganini la o singură coardă, cum a surzit Beethoven, cum
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a murit Mozart şi multe altele. În schimb, nici nu auzise sau auzise
foarte puţine lucruri despre Esenin, Voltaire, Gandhi, Socrate,
Giordano Bruno şi mulţi, mulţi alţii. Am simţit că-i face plăcere
conversaţia cu mine şi am stat de vorbă, ca două ţaţe, aproape trei
ore. Şi poate că mai stăteam, dacă nu venea, pe la ora şapte, seara,
mama Renatei, ca să anunţe plecarea acasă.
– V-am urmărit!, ne-a zis ea. Va stă bine împreună! Sunteţi
ca doi porumbei. Nu ştiam cine eşti, ce hram porţi!, mi-a zis, apoi,
mie, mai aproape de ureche. Dar Alioşa m-a asigurat că eşti băiat
serios, civilizat, citit! Că te cheamă Costeluş şi pot avea încredere
în tine. Nu eşti un fustangiu! Să ştii, Costele, că arta cere mari
sacrificii! Ai auzit ce frumos cântă, ce melodii frumoase are? Şi
orga, şi partiturile le-am obţinut cu mari sacrificii financiare, prin
multe comenzi, tocmai din Austria! Noi plecăm, că locuim hăt, în
Burdujeni, la casă, şi de multe ori, noaptea, nu avem lumină pe
stradă. Te invităm la noi, să asculţi muzică, să discutăm, să servim
un pahar de vin sau o cafea. Promiţi? Dacă-ţi place arta muzicală,
trebuie să vii! Poftim cartea mea de vizită. Invită-l şi tu, Renata,
să nu creadă băiatul că m-am îndrăgostit eu de el şi-l invit, ca să-i
fac curte! Dă-i şi numărul tău de mobil!
M-a invitat şi Renata şi am promis că voi merge. Ce nu fac
eu pentru artă!
În acea seară, când am ajuns acasă, am descoperit, la telefonul
uitat acasă, că aveam două apeluri pierdute. Unul dintre ele era de
la un apreciat redactor al televiziunii centrale, care are, în fiecare
sâmbătă, la ora 17, o emisiune foarte interesantă, intitulată „Invenţii
româneşti”. Cu câteva luni în urmă, la un salon internaţional de
invenţii, ne-am întâlnit, m-a felicitat pentru locul ocupat cu invenţia
mea şi a zis că mă va chema într-o emisiune de 50 de minute, să
explic, cât se poate de detaliat, funcţionarea robinetului electronic,
inventat de mine.
Am convenit să particip la emisiunea din sâmbăta următoare,
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ora 17, dar m-a rugat să merg la televiziune cu doua ore înainte,
pentru a pregăti emisiunea, care se transmite în direct. Emisiunea
va avea doi invitaţi, cu două invenţii diferite.
Nu vă mai spun ce emoţii am avut, în săptămâna aceea, de
dinaintea emisiunii! Am împachetat materialele, adică cele două
robinete, al doilea fiind de rezervă, mi-am pregătit costum, cravată,
cămaşă, pardesiu, să nu arăt ca un borfaş, mi-am cumpărat bilet
de tren, la vagonul de dormit, pentru seara de vineri. Am aranjat,
la birou, să nu merg, vineri, la treabă, să nu răcesc cumva şi să nu
pot vorbi, sâmbătă.
Joi, după-amiază, m-a sunat Renata. Avea două zile libere şi
voia să ne întâlnim, să mai ascult muzică bună. Am convenit să trec
pe la ea, vineri seară, pe la ora 18 sau 19, fiindcă, la miezul nopţii,
aveam trenul spre capitală. Ce nu fac eu pentru două arte! Că şi
fizicul Renatei avea multă artă în el! Sincer, eram puţin îndrăgostit
de fată. Iar cu această ocazie, voiam să o strâng niţel în braţe şi să
o sărut, măcar.
Greu am găsit strada şi apoi casa unde locuieşte ea. E departe
de blocuri, departe de lumea dezlănţuită. Credeam, la un moment
dat, că, din greşeală, am ajuns într-un sat oarecare, cu case rare
şi câini deşi, vorba unui hâtru, vecin cu Renata, care stătea la o
poartă! Tot el mi-a zis că, dacă le spui câinilor „Cuţu-cuţu, cuţucuţu!”, nu-ţi fac nimic, cât şi faptul că majoritatea locuitorilor din
zona aia sunt ucraineni.
M-a întâmpinat mama Renatei, care a zis că o cheamă Maria.
Mi s-a părut că nu o supără vizita mea.
– Te-ai îmbrăcat ca pentru nuntă, domnu’ Costel!
– Peste câteva ore, merg la Bucureşti, doamna Maria. Pentru
o emisiune în direct, mâine, la televiziune…
– Ştiu. Mi-a spus fetiţa! Felicitări! Ninge sau nu ninge, în
seara asta, că e tare frig şi înnorat!?
– S-ar putea să ne trezim cu lapoviţă!
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Gazdele m-au întrebat dacă servesc un pahar cu vin şi o
gustare. Am zis că da. M-au servit cu plăcinte cu dovleac alb.
Adevărate bunătăţi! În timp ce le savuram, le-am povestit de ce
sunt îmbrăcat ca pentru nuntă.
– Am o valiză mare, enormă! E bună numai pentru excursii,
când ai nevoie de multe schimburi, haine groase. Şi această geantă
de voiaj, care este mică. Nu poţi să bagi în ea sacouri, cămăşi, că
se boţesc. Mi-am luat o cămaşă de schimb, pijamale şi lucrurile
mici, necesare la un drum de două zile.
Mi-au dat dreptate. După ce am servit câte un pahar cu vin
roşu, mai mult negru, am căpătat mai mult curaj, atât eu, cât şi ele.
Seria glumelor a fost inaugurată de mama Renatei.
Când a văzut că s-a epuizat, oarecum, stocul de bancuri,
domnişoara a început să cânte şi nu ce voia ea, ci ceea ce doream
eu. Iar eu i-am „comandat” numai melodii greu de interpretat,
aparţinând compozitorilor Chopin, Liszt sau Bach. De mai multe
ori, am rugat-o pe doamna Maria, care stătea ca un paznic între noi,
să-mi aducă o cană cu apă, un prosopel, orice îmi venea în minte,
cu speranţa că rămân singur cu fata şi pot să o strâng puţin în braţe
şi să o sărut, măcar. Simţisem că şi Renata dorea asta. Dar n-am
avut noroc. Cotoroanţa, care sigur nu avea mai mult de 55 de ani,
adică nu era deloc babă, revenea în câteva secunde. Mai rapidă a
fost ea cu umblatul, decât eu cu pupatul!
În atmosfera aceea plăcută, cu muzică, glume, vin roşu,
gustări alese, am stat până la ora 23, că aşa mi-a zis gazda cea mare,
că, până la gară, fac 25 de minute, dacă merg pe jos, în pas normal.
Când am ieşit din casă, am descoperit că, afară, lapoviţa sau
ploua tare şi de multă vreme. Pământul se muiase, deja. Călcam
în multe bălţi. Nu aveam umbrelă şi mi-a fost ruşine să cer una.
Becurile nu erau aprinse sau poate că nici nu erau becuri pe uliţă.
După vreo cinci sau zece minute de mers, am simţit cum apa cobora
de pe păr, pe gât şi faţă. Până la gară, mă muram cu totul. Am
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scos mobilul, să sun pentru un taxi, dar nu ştiam nici un număr de
telefon. „Trebuie să ştie vecinul meu, care a fost taximetrist!”, am
gândit. L-am sunat. M-a bodogănit, că l-am trezit din somn. Mi-a
dat un număr de telefon. Dar, în liniştea aceea sătească şi de miez
de noapte, gura mea a avut darul de a-i trezi pe câinii vagabonzi
şi nu numai.
Întâi, a venit un prăpădit, care s-a uitat la mijloacele mele
de apărare, după care a dat semnalul. Apoi a venit artileria grea,
formată din patru sau cinci dolofani, că era întuneric şi nu se vedea
bine. Am strigat „cuţu-cuţu!”, dar degeaba! Nu ştiau româneşte!
M-au îngrămădit într-un gard viu, dens. M-am apărat cu picioarele,
până am simţit colţii unuia, înfipţi într-un pantof. În spate, am
desluşit o mică livadă. Cu greu, am trecut prin gard. Câinii, printr-o
gaură, după mine. Neavând băţ, nici altceva, ca să mă apăr, m-am
gândit să mă urc într-un pom. M-am prins de o creangă groasă,
m-am ridicat în muşchi, cum se zicea pe la mine, la ţară, m-am
răsucit cu pieptul, apoi cu şoldul şi am ajuns pe creangă. Numai
că, la un moment dat, am auzit un zgomot de plastic sfărâmat. Am
băgat mâna în buzunarul pardesiului si am descoperit că făcusem
praf telefonul mobil! Câinii continuau să latre şi să „comenteze”
sub copac, eu tremuram de nu mai puteam. De frig şi de frică.
Mai ales după ce am zărit o lumină de lanternă, că se apropie de
mine. În spatele luminii, discutau doi inşi. Unul zicea că în copac
e o vulpe, celălalt, că ar fi un hoţ de găini. S-au răstit cu nişte bâte
groase la câini, iar aceştia au fugit. Apoi, au fixat lumina în ochii
mei. Am sărit din pom, atent să nu stric invenţia din geanta de voiaj.
– Ce cauţi, domnule, în copac?!, m-a întrebat cel mai solid.
Tremurând de frică şi de frig, i-am explicat, în câteva fraze,
ce s-a întâmplat. I-am arătat şi geanta, cu robinetele şi celelalte
lucruri. Cetăţeanul solid şi mai în vârstă a început să râdă.
– Îl crezi, tată?, a întrebat cel tânăr.
– Da. Îl cred. Ce boschetar sau găinar ar veni la furat în
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costum, cu cravată, pardesiu scump, trusă pentru bărbierit, şampon
pentru baie şi periuţă de dinţi? Află, domnule, că, toamna trecută,
am mai avut în livadă un admirator al Renatei, fugărit, la fel ca
şi dumneata, de câini. Numai că acela nu a reuşit să se caţere în
copac şi i-au rupt griveii pantalonii!
Când am ajuns la gară, am observat că oamenii se uitau cam
lung la mine. Am mers la toaletă şi m-am privit. Eram ud, murdar,
cu un crac al pantalonului puţin spintecat.
M-am suit într-un taxi si direcţia acasă.
N-am dormit deloc. Am băgat fierul în priză şi, până
dimineaţă, am spălat, am uscat, am călcat.
Dimineaţă, m-am dus la gară. Am cumpărat alte bilete, m-am
urcat în tren şi direcţia Bucureşti. Totul era aproximativ bine, în
afară de faptul că, din cauza răcelii, abia vorbeam.
Am ajuns la televiziune, după începerea emisiunii. Întârzierea
a fost de şapte minute. În prima pauză publicitară, redactorul, om
înţelegător, a vrut să mă introducă în platou, dar când a văzut că
nu pot vorbi, că nu se înţelege nimic din ceea ce spun, s-a lăsat
păgubaş. A rămas cu un singur invitat, până la finalul emisiunii.
Peste o lună, adică după ce mi-am cumpărat un alt telefon
mobil, m-a sunat mama Renatei, să mă întrebe de ce n-am apărut
la televiziune şi să mă invite pe la ele. Că, dintre toţi băieţii care
le-au călcat pragul casei, eu sunt cel mai mare amator de artă.
După ce am închis mobilul, am desfăcut o sticlă cu vin şi
am inventariat sacrificiile pe care le-am făcut pentru artă: telefon
stricat, pardesiu distrus, pantofi rupţi, pantaloni pătaţi şi spintecaţi,
două bilete de tren pentru capitală, trei drumuri cu taxiul, o noapte
pierdută, un drum la Bucureşti, făcut degeaba, şi, ce era cel mai
grav, ratarea unei şanse de a-mi prezenta invenţia, în faţa întregii
naţiuni. Am fost, rând pe rând, îndrăgostit, meloman, fondist, vulpe,
hoţ de găini, figurant.
Aveţi dreptate, doamna Maria! Arta cere mari sacrificii!
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Telegrama
S-a întâmplat, cu ani în urmă. Caz real.
– Alo?
– Da.
– Doamnă, pot să trimit, prin serviciul dumneavoastră, o
telegramă?
– Sigur, domnule!
– Am numărul de telefon 203… şi vreau…
– Închideţi, că vă sunăm noi.
După trei minute.
– Alo? Telegrama.
– Imediat. Aşa… „Pentru Lenuţa şi…”.
– Daţi-mi, întâi, adresa!
– A mea?
– Nu, a destinatarului.
– Dănuţ Posoacă, satul Răzleţ, comuna Lupul din Vale.
– Mai departe, textul!
– Da. „Pentru Lenuţa şi Dănuţ Posoacă”... Acum, nu scrieţi.
Vă citesc, să-mi spuneţi dacă e bine.
– Ascult.
– „Mâine, nu pot veni la cununia civilă. Patronul e dus în
Turcia, după marfă, iar celălalt gestionar e bolnav, la spital. Nu pot
închide, că mă dă patronul afară, când se întoarce! Daţi dreptul,
daţi stângul, dar faceţi totul, ca să rezolvaţi cununia fără mine.
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Sănătate şi să ne vedem cât mai repede!”.
– Nu-i prea lungă?
– E foarte importantă, doamnă!
– Vă cred. Dar nu-i, totuşi, prea lungă?
– Ajutaţi-mă să o scurtez!
– Cu plăcere, domnule! Spuneţi aşa: „Mulţi ani fericiţi şi
sănătoşi, împreună!”.
– Da…
– Cum rămâne?
– „Pentru Lenuţa şi Dănuţ Posoacă. Mulţi ani fericiţi
împreună! La cununia civilă nu pot veni. Daţi, faceţi, aranjaţi, cum
puteţi, dar rezolvaţi fără mine! Sănătate miresei!”.
– Numai miresei?!
– Numai.
– De ce nu şi mirelui?
– Pentru că mirele sunt eu, doamnă, Dănuţ Posoacă, adică
cel care semnează telegrama!
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Băi de nămol
E o mare fericire, pentru mine, că locuiesc la ţară, chiar dacă
lucrez în oraş, ca învăţător, la o şcoală generală. Zece kilometri
parcurg, de acasă, până la şcoală, adică douăzeci, dus şi întors. Şi
am, sincer vă spun, copii foarte buni, numai că, ştiţi cum e treaba
cu noua tehnologie, mai mult stau în casă, la desene, filme, decât la
joacă sau vorbesc la telefon vrute şi nevrute. O fetiţă scrie poezii,
alta cântă la vioară. De citit, doar patru sau cinci copii din clasă
citesc. I-am întrebat ce animale au văzut în realitate şi mi-au spus
că doar câini, pisici şi şoareci. Şoareci, mai rar. M-am hotărât:
trebuie să-mi ajut elevii, să vadă cât mai multe animale.
– Gicule, mai eşti coproprietar la ferma aceea de vaci şi
viţei, care funcţionează chiar în fostele grajduri ale CAP-ului?,
l-am întrebat, într-o zi de primăvară târzie, pe vecinul meu, de la
ţară – se înţelege.
– Da.
– Pot veni, cu clasa mea de elevi din oraş, să vadă vacile şi
viţeii?
– Sigur. Când vreţi, când puteţi.
Pe la începutul lunii iunie, după ce s-au astâmpărat ploile, că
a plouat, continuu, aproape două săptămâni, am hotărât, împreună
cu cei mici, să facem o vizită „doamnelor vaci”, cum s-a exprimat
un băieţel. Am „împrumutat” un microbuz, de la un amic, am pus
nişte motorină, i-am îngrămădit puţin pe copii, vreo optsprezece,
92

Cu cărţile pe faţă

pentru că şase nu au putut să meargă, şi direcţia la ferma de vaci a
lui Gicu şi asociaţii. Chiar dacă plouase mult, până cu o zi înainte,
afară era frumos, cald, vreme care îndemnă la drumeţii. Copiii erau
veseli, puşi pe glume. Gicu nu era la fermă. Greşeala mea, nu-l
anunţasem că mergem.
S-a oferit să ne arate ferma şi să ne spună câteva cuvinte
despre vaci şi viţei moş Năstase, bătrânul care era de serviciu, în
acea dimineaţă, şi care mi-a plăcut. Hâtru! Le-a arătat copiilor viţeii
mai mari, viţeii mai mici, cum stau, unde stau, cum sunt hrăniţi…
Apoi, vacile, cum sunt hrănite, adăpate, mulse… Totul. Pe un ton
glumeţ. Copiii s-au ataşat de el ca de un bunic. O fetiţă l-a luat
chiar de mână. Îngrădită cu un gard modern de sârmă, ferma se
întindea de la drumul pietruit şi până la un pârâu, aflat în vale, la
peste 300 de metri. Totul a fost perfect, până ne-am dus să vedem
pârâiaşul. Acolo, am dat peste cinci vaci, care îşi făceau siesta, dar
atât de murdare de noroi, un noroi negru, cum nu mai văzusem în
viaţa mea! Copiii au făcut ochii mari, au început să râdă şi să-şi
dea ghionturi.
– Copii, să ştiţi că nu-i de râs!, le-a zis, pe un ton serios,
moş Năstase.
– De ce?, a întrebat cineva.
– Pentru că aceste vaci sunt suferinde. Aceste fiinţe, atât de
frumoase şi de gingaşe, sunt bolnave.
– Bolnave!?, au întrebat mai multe voci.
– Da. Au reumatism!, a zis moş Năstase, oftând. Aici, ele
fac tratament cu nămol negru, care-i cel mai valoros din ţară. Voi,
copii, aţi auzit de boala asta, numită reumatism?
– Da!, au răspuns câţiva.
– Dacă ai reumatism, nu poţi să mergi!, a zis o fetiţă.
– Aşa este!, a încuviințat moşul. Dar să ştiţi, copii, că, după
zece zile de tratament cu nămol negru, vacile astea vor merge la
fel de bine ca şi celelalte. Peste două săptămâni, dacă reveniţi, le
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găsiţi zburdând, adică alergând vesele prin fermă.
La plecare, copiii au dat mâna cu moş Năstase şi i-au promis
că vor mai veni, să-l vadă. Pe la mijlocul lunii iunie, după serbarea
anuală, am ţinut o mică şedinţă, la care au participat şi părinţii,
şi elevii. Am vorbit despre învăţătură, disciplină, curăţenie, dar şi
despre petrecerea timpului liber. Copiii, în cor, au apreciat vizita
la fermă, ceea ce au văzut şi ce au aflat de la moş Năstase.
– Am aflat lucruri foarte interesante!, a zis o fetiţă. Nici la
televizor nu s-a vorbit de ele. De exemplu, are cineva reumatism?
– Eu!, a ridicat mâna directoarea, o femeie corpolentă, care
abia se mişcă şi pe care o rugasem să participe la şedinţa noastră.
– Da? Înseamnă că trebuie să vă daţi cu nămol negru, lângă
pârâu, acolo unde se dau şi vacile lui moş Năstase. Iar după zece
zile, vă trece reumatismul. Şi puteţi, după aceea, să zburdaţi, adică
să alergaţi, prin fermă sau prin şcoală, cât vreţi, că nu vă mai doare
nimic!
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Cea mai mare pedeapsă
– Gata! Nu te mai iert, Costică!
– Domnule Ionescu, cu autobuzele astea, cu lucrările care se
fac prin fosta zonă industrială, e greu de ajuns la timp.
– Lasă întârzierea de astăzi, de mai mult de o oră!…
– Nu-i vina mea!
– Pe mine m-a supărat mai tare faptul că ai plecat, ieri, pe la
10, şi nu ai mai venit, până la terminarea programului!
– Am făcut un control inopinat în bazar.
– Control inopinat în bazar?!… Cine te-a trimis?
– Când sunt trimis, toţi bazariştii ştiu că vine controlul. Am
vrut să văd, dacă ştiu de control, şi atunci când merg inopinat,
incognito, adică fără să fiu trimis şi fără să ştie cineva că merg!
– Aha! Şi au ştiut de control?
– Înclin să cred că da.
– Interesant!
– Şi mie mi s-a părut interesant că nu am găsit nicio neregulă!
– Foarte interesant!
– Adevărat! Foarte interesant! I-am scuturat, de le-a mers
praful! Pe unii i-am ţinut şi după terminarea programului.
– Al cui program?
– Al lor. Al meu… Şi tot n-am găsit nimic!
– Fii atent, Costică! Faptul că te-ai dus, de capul tău, e o
treabă urâtă! Dacă află şeful cel mare, te jupoaie! După care,
95

Constantin Horbovanu

urmează sancţiuni, salarii micşorate, sau chiar… afară!
– Promit că nu are să se mai întâmple!
– Sunt sătul de promisiuni! Te spun!
– Şefului puteţi să-i spuneţi. Nevastă-mea nu trebuie să afle!
– De ce?
– Dacă află nevastă-mea, e prăpăd!
– Ce-ţi face?
– Nici n-am cuvinte să spun! Începând de la masajul cu
făcăleţul şi terminând cu hrana foarte rece! Iar reabilitarea ar dura
ani de zile!
– Costică, tu nu cumva ai o amantă?
„Ăsta sigur are o amantă!”, gândi Ionescu. „Lasă că-l
aranjez!… Eu, în atâţia ani, nu am reuşit să-mi găsesc o gagică,
iar el are!”.
– Eu?!
– Iar nevastă-ta nu trebuie să afle? A? Ieri, după câteva minute
prin bazar, ca să te vadă lumea, ţuşti la amantă! Astăzi, dimineaţa,
ai trecut iarăşi pe la ea, ţi-ai făcut datoria, după care ai venit la
serviciu şi mi-ai turnat mie minciuna cu autobuzele! Aşa-i?
– Nu…
– M-ai supărat! Tare! Formează numărul soţiei tale, ca să
vorbesc cu ea la telefon!
– Domnule!…
– Vreau să vorbesc cu soţia ta, la telefon! Formează numărul
soţiei tale! Ordin!
– Domnule Ionescu, doar n-o să vă coborâţi până acolo, încât
să-mi faceţi o aşa… Mă nenorociţi! Bine. Formez numărul. Poftim
telefonul! Vorbeşte!
– Mulţumesc!
– Pot să plec?
– Nu! Stai lângă mine, să auzi ce spun. Să nu zici, după aia,
că i-am făcut curte soţiei tale!
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Ionescu, după ce-şi ceru scuze pentru deranj, îi explică soţiei
lui Costică comportamentul ciudat al acestuia, din ultimule două
zile, în final rugând-o să fie cu ochii pe el.
La o jumătate de oră după terminarea programului, Costică
a ajuns acasă.
– Era nervos tare şeful tău!, i-a zis nevastă-sa.
– Când?
– Când mi-a povestit, la telefon, despre „boacăna” ta.
– Aaa!...
– Bine că ai terminat de făcut garajul!
– Aşa este. Acum, trebuie să mă gândesc bine, ce minciună
să mai spun, credibilă, ca să fac şi gardul!
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Angajăm hoţ
În urmă cu doi ani, nu mică mi-a fost mirarea când, pe ultima
pagină a ziarului „Urletul”, la rubrica de mică publicitate, a apărut
următorul anunţ:
”S.C. O.R.I.C.E. SRL angajează hoţ cu experienţă. CV-urile
se depun până pe data de 15, iar examenul oral va avea loc pe data
de 23, luna curentă, începând cu ora 8.00”.
În ziua examenului, profitând de faptul că aveam o legitimaţie
de ziarist, mai veche, am mers la O.R.I.C.E. SRL, să văd ceva…
nemaivăzut până atunci, şi anume concursul pentru ocuparea unui
post de hoţ, la o unitate serioasă, care produce strunguri, piese de
schimb, mobilă ş.a.
Când am ajuns în preajma societăţii, am dat peste atât de
multe maşini, încât am căutat, mai bine de o jumătate de oră, un
colţ mititel pentru maşina mea mititică, să o parchez cumva.
Şi, cu multă greutate, am găsit, în sfârşit. Erau, dacă vreţi să
mă credeţi, toate tipurile de automobile, care de care mai luxoase,
toate cred că de peste 30.000 de euro bucata! Sincer, până atunci,
nu văzusem o adunare atât de selectă de maşini de lux!
Ca să nu mai vorbesc despre candidaţi! Cei mai mulţi erau
atât de spilcuiţi, de credeai că sunt miri sau actori la Hollywood
şi au venit pentru decernarea premiilor „Oscar”. Doar câţiva erau
mai prost îmbrăcaţi şi cu maşini de duzină, adică de 10.000 de
euro bucata, la prima sau la a doua mână, ceea ce a şi atras bârfa
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majorităţii, care comenta, mai în faţă, mai pe la spate: „Ăştia ori
beau tot ce fură, ori nu ştiu să fure, ori au neveste din alea!... ”.
Treaba cu nevestele n-am înţeles-o, dar nici nu mă interesează, că
am trecut de 50 de ani.
August. Căldură mare. La ideea lui Vicu, bun prieten şi
ziarist adevărat, ne-am postat afară, sub fereastră, de unde să
auzim întrebările comisiei şi răspunsurile. Eram foarte curioşi.
Patronul societăţii, Vladimir Ionescu, un domn de 45-50 de ani,
care era şi preşedintele comisiei, punea concurenţilor întrebări
destul de directe, referitoare la ceea ce fură, de unde le place mai
mult să fure, de la stat sau de la particulari, cum valorifică lucrurile
furate, ce fac cu banii, dacă au fost vreodată prinşi, dacă au făcut
închisoare, dacă se consideră hoţi amatori sau profesionişti ş.a. Iar
răspunsurile erau pe măsură! Noroc de faptul că aveam amândoi
părul creţ, că, altfel, ni se încreţea atunci! Vă dau câteva răspunsuri,
alese la întâmplare.
– Eu am un nas!... Miros unde sunt bani şi unde nu!, a zis
unul.
– Astăzi, am colectat șapte portofele, cât se poate de grase!,
s-a lăudat un altul.
– Sunt un profesionist. Am scos, dintr-o întreprindere de
stat, nu spun care, piese pentru utilaje în valoare de milioane de
euro! Singur! Iar cu ajutorul directorului, am scos şi… utilajele!,
spuse un altul.
– Eu acţionez peste hotare, unde am ce fura, nu mă joc cu
mizilicuri. Am luat bancomate, case de bani, cu totul! Şi maşini
de lux, din alea care costă peste 50.000 de euro!, s-a lăudat un hoţ
în costum „Armani”.
Concursul a durat până la ora 22.00, iar la ora 23.00, s-a
dat rezultatul. A ieşit câştigător Ghiţă Vasilescu. Imediat după
concurs, patronul, adică şeful comisiei, a ţinut o conferinţă de
presă. Întrebarea tuturor ziariştilor a fost: De ce aţi angajat un hoţ?!
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zis el.

– L-am angajat pe post de paznic. Să ne păzească de hoţi!, a

– Şi dacă nu-şi uită năravul şi va fura?, l-am întrebat.
– Cel puţin, vom avea satisfacţia că ne fură hoţul nostru! Am
glumit!... Nu va fura!, a râs el.
Toţi ziariştii prezenţi s-au năpustit, apoi, la masa plină cu băuturi
şi gustări. Eu, mai puţin… M-am lipit de Ghiţă Vasilescu, câştigătorul
concursului.
– Pot să te întreb ceva?
– Desigur!, mi-a răspuns.
– De ce portar, adică paznic?! Că sunt sigur că ai de toate!
– Ca să nu zică lumea că nu lucrez nicăieri, că trăiesc pe banii
statului!
Am plecat de la masa bucuriei. În parcare, un tip de vreo 45-50
de ani, nervos, făcea gălăgie în faţa a doi, trei gură-cască. Gură-cască
am devenit şi eu, după ce am început să-l ascult.
– Dumnezeu nu bate cu băţul! Va pierde O.R.I.C.E.-ul!
Comunistul!, a zis el.
– A fost un mare comunist sau este acum?, l-am întrebat, când
mi-am dat seama că vorbeşte despre patronul de la O.R.I.C.E.
– Ce comunist?! Ăsta n-a fost bun nici pentru utecişti! E un
şmecher, un hoţ, un prefăcut, pentru orice societate! Şi, datorită mie, a
ajuns patron, că am fost, ani de zile, parteneri de afaceri; înţelegeţi ce
fel de afaceri! Pe unde am trecut, în ţară sau în străinătate, am uscat! Iar
acum, s-a prefăcut că nu mă cunoaşte! Dumnezeu nu bate cu băţul!...
*
Au trecut doi ani, de atunci. Ieri, uitându-mă prin rubrica de
mică publicitate a ziarului „Urletul”, am găsit următorul anunţ: „Firma
O.R.I.C.E. SRL anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea
postului de paznic. Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretariat
sau direct de la domnul Ghiţă Vasilescu, noul patron al firmei”.
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Cadouri pentru o aniversare mare
Era duminică. După ce a venit de la meci, satisfăcut de
rezultat, Gicu şi-a pregătit o cafeluţă, apoi, tolănit pe fotoliul de
pe hol, se apucă de citit.
Marta, soţia lui, l-a urmărit discret, mult timp, cu coada
ochiului, de la distanţă, adică de la televizor. Apoi, a venit lângă el.
– Spune-mi, te rog, Gicule!…
– Poftim?
– Avem ceva de discutat. Lasă cititul…
– Care-i treaba?..
– Lasă cartea aia, ca să putem vorbi!
– Am atenţia distributivă.
– Aşa ai zis şi ieri, când ai ars friptura, şi duminica trecută,
când ai dat laptele în foc!... Şi-n alte mii de dăţi, când n-ai auzit
ce ţi-am spus, ce te-am rugat!
– Mă rog… Despre ce este vorba?, a întrebat Gicu, după ce
a închis cartea.
– Ce zi mare este astăzi?
– Dumunică. Zi liberă. Zi cu meciuri. Pentru asta m-ai
deranjat?
– Pentru viaţa noastră, dragă! Ce dată-i astăzi?
– 26.
– Luna?
– Septembrie.
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– Şi? …
– Sunt fericit!
– Mă bucur că-mi spui asta! Frumos! Mai departe!De când
eşti tu fericit?
– De astăzi, 26 septembrie! Echipa noastră a bătut cu 3 la 0!
– Ziua de 26 septembrie numai atât înseamnă pentru tine?!
– Ce-ai vrea, mă rog, să mai însemne?
– Dar cununia noastră!?…
– Aoleu, dragă!… Ai dreptate!, a oftat Gicu şi s-a bătut cu
palma peste frunte. Astăzi, aniversăm douăzeci de ani de căsătorie!
– Vezi că ştii! Credeam că tu, cu fotbalul tău, cu… ai uitat!
Marta a dispărut în sufragerie şi, după câteva clipe, s-a întors
cu un pacheţel.
– Am un cadou pentru tine!, a zis ea.
Gicu şi-a sărutat nevasta cu foc, după care, curios, a desfăcut
pacheţelul. Înăuntru se aflau: o unghieră, un tricou culoare verde
şi un tub de spumă de ras.
– Tricou verde?!, s-a mirat el.
– Dacă nu-ţi place, îl port eu, prin casă! Aaa!… Ţi-am luat
şi o sticlă de vin, pe care am pus-o la rece. Dar tu, dragostea mea,
mi-ai cumpărat ceva, un cadou, o atenţie cât de mică?
Gicu s-a încruntat, a sorbit din cafeluţa aflată lângă el, s-a
uitat la fecioru-său, Mircea, care tocmai a venit lângă ei, dar nu
pentru ei, ci pentru a intra pe facebook, după care a izbucnit întrun râs forţat.
– Am vrut să-ţi iau ceva, dragă, dar nu am ştiut ce! Nu mă
pricep!… Nu ştiu ce ţi-ar trebui sau ţi-ar face plăcere!
– Poate nu ai avut bani… Sau nu ai vrut să cheltuieşti…
– Pentru tine am bani întotdeauna şi nu mă zgârcesc
niciodată! Cel mai bine ar fi să-ţi iei singură cadoul care-ţi place
şi să consideri că e de la mine. Dar să fie un cadou mai acătării,
demn de o aniversare aşa de mare!
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Ultimule cuvinte le-a spus teatral, ca să-şi impresioneze
consoarta, dar şi pe cel mic, adică pe Mircea, băiatul lor în vârstă
de 14 ani, care chinuia netul. În sinea lui, însă, a gândit ceva de
genul: am scăpat şi de data asta!
– Vino să te pup, Gicule!, s-a repezit Marta la el. Află,
dragule, că m-am gândit la gândirea ta, dacă pot să spun aşa!
– Poftim?!
– M-am îngrijit şi de cadoul meu.
La asta Gicu nu s-a aşteptat. A fost o adevărată bombă
cardiacă, ştiind că ea, pentru ea, este foarte darnică. Până să se
dumirească mai bine, se trezi cu un pachet, cât o cutie de pantofi,
în braţe.
– Ăsta-i cadoul tău pentru mine!, s-a bucurat ea. Poţi să mi-l
dai!
Gicu, ca un adevărat gentleman, i-a înmânat cadoul, iar
Marta, ca o adevărată lady, l-a pupat zgomotos pe amândoi obrajii.
– Ghiceşti ce „mi-ai cumpărat”?
– Nu.
– Lucruri pentru doamne. Să arate frumos!
– Apoi da, obrazul subţire cu cheltuială se… menţine!
– Ţinând cont că-i o aniversare atât de mare, a meritat nişte
bani. Să-ţi arăt?
– Da…
– Ăsta-i ruj Imperial Majesty by Clive Cristian. Acesta-i
parfum, tot de aceeaşi firmă. Asta, cu cristale, e Liquid Surgery
serum, adică ser anti-îmbătrânire, de la MBR. Acesta-i ser pentru
ten, de La Mer. Cutia asta frumoasă e Cremă pentru ten de La
Prairie, care are… Ce faci, domnule, nu mă mai asculţi?!…
– Simt aşa!… Cât au costat?
– Sunt şi mai scumpe, bătute-n pietre preţioase veritabile,
care pot să ajungă şi la zeci de mii de dolari. Pe astea am dat puţin
peste 2.000 de lei! Gata cu vorba. Aduc sticla cu vin!
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– Mamă, mai degrabă ai aduce apă! Cred că tata a leşinat!,
a bolborosit băiatul, care, între timp, venise lângă ei şi privea
cadourile.
Şi, în timp ce Marta s-a ocupat de soţul leşinat, Mircea,
băiatul, a admirat cadourile gândind: „Ce mult ţin unul la celalalt!
Aşa ceva, mai rar, în zilele noastre!”.
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Are balta peşte
În blocul meu, care are şase scări, sunt cel puţin douăzeci de
pescari, dintre care cinci sunt bolnavi, apucaţi, duşi de-a binelea,
când e vorba de peşte, iazuri, râuri şi de tot ce se leagă de acest
sport frumos. Când mă întâlnesc cu unul dintre cei cinci, nu discută
despre fotbal, politică sau femei, ci numai despre peşti, câţi a prins,
cât de valoroşi, unde, dar mai ales cât de mari au fost. Cei cinci
au prins, întotdeauna, peşti de la cinci kilograme în sus şi numai
din ăia mari.
M-am gândit mult ce să fac, cum să fac, să aflu cât de sinceri
sunt, atunci când spun că au venit acasă cu portbagajul maşinii
plin cu peşti. Şi, profitând de drumurile mele prin judeţ, că aşa mă
poartă meseria, prin toate părţile, am găsit ce trebuie să fac.
Într-o frumoasă sâmbătă, după-amiază, de octombrie, am
făcut în aşa fel încât să mă întâlnesc „întâmplător” cu fiecare dintre
ei şi să le spun despre descoperirea mea, adică un iaz de care nu
au aflat muritorii de rând, situat la douăzeci de kilometri de oraş,
într-o zonă pitorească, în mijlocul unei păduri. Apoi, le-am explicat
cum se ajunge acolo şi când să meargă. Adică duminică, a doua
zi. Dacă vine cineva de la silvic şi îi întreabă de sănătate, să spună
că sunt prieteni cu mine. Eu am vorbit cu proprietarii iazului, iar
aceştia ştiu că vor avea musafiri, duminică, pe lac, la prins peste.
Astfel de informaţii şi explicaţii i-am dat fiecăruia, pe rând. Şi am
făcut în aşa fel încât să nu ştie că merg şi ceilalţi, la acelaşi iaz,
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în aceeaşi zi.
A doua zi, duminică, m-am trezit pe la ora cinci, dimineaţă,
şi am stat cu ochii pe parcarea dintre blocuri, unde ne ţinem toţi
maşinile. Primul a plecat nea Dogaru, pe la șase şi jumătate.
Apoi, până la ora opt şi jumătate, au plecat şi ceilalţi, în ordinea:
Dragomirescu, Istrate, Ionescu şi Ostafe.
După ce a plecat şi ultimul, adică Ostafe, m-am culcat, ca
să-mi împlinesc somnul. Făcusem imprudenţa să citesc până la
ora unu, noaptea.
A trecut acea duminică. Au trecut şi alte zile. Cu niciunul
dintre cei cinci nu m-am întâlnit, în perioada asta, ca să aflu ce au
făcut. Începuse să-mi fie frică. Dacă ei s-au întâlnit la iaz şi, din
vorbă-n vorbă, au aflat de aranjamentul meu? Până acum, eram
considerat de locatarii blocului un om serios, chiar dacă scriu umor.
În următoarea duminică, pe la ora opt dimineaţă, când tocmai
deschisesem ochii, m-am trezit la uşă cu Ionescu.
– Vecine, mi-a zis el, nu te superi dacă te rog ceva?
– Nu mă supăr.
– Eu plec la pescuit şi vreau să-ţi las cheia asta, ca să i-o dai
nevesti-mi, când vine de la bazar. Că a uitat-o acasă!
– Cu multă plăcere. Apropo de pescuit, duminica trecută, ai
prins ceva, în iazul acela?
– Nu prea… Numai şase bucăţi. Crap. Cel mai mic, de un kil
şi ceva, cel mai mare, de aproape şapte kile. Total – şaptesprezece
kilograme.
– Şi asta înseamnă puţin?!
– Faţă de cât sunt eu învăţat să prind, da!
După aproape o oră, în drum spre piaţă, m-am întâlnit cu
Dragomirescu. Era foarte vesel.
– Salut, Constantine!, mi-a zis.
– Bună.
– Nu eşti singurul care ai pile la iazul acela! Pe la opt, când
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am ajuns, nea Dogaru era deja cu coada în apă!
– Care Dogaru?!, m-am prefăcut eu că nu-l cunosc.
– De la scara A. Nenea acela cu chelie şi păr blond, mare
la spate.
– Cred că ştiu care e! Ai vorbit cu el?
– Nu. Am mers pe marginea pădurii, prin spatele lui, şi m-am
oprit la mai bine de o sută de metri de el. Şi nici bine nu mi-am
instalat uneltele, că a trecut pe lângă mine Istrate şi s-a oprit după,
la vreo sută de metri.
– Nici cu el nu ai vorbit?
– Nu. S-a făcut că nu mă vede!
– Interesant!
– Interesant e faptul că au apărut şi Ionescu şi Ostafe!
– Nici cu ăia nu ai vorbit?
– Nu. Fiecare s-a prefăcut că nu-l vede pe celălalt!
– Ai prins ceva?
– Se putea să nu prind!? Mi-am făcut provizii de peşte pentru
două luni!
– Adică?
– Peste cincisprezece kile!
– Dar ceilalţi au prins?
– Nimic! Chiar dacă stăteam la mare distanţă, unul de celălalt,
totuşi vedeam ce face fiecare, cum şomează, cum se enervează.
– Ionescu întotdeauna se dă mare, zicând că scoate peşte şi
din piatră seacă. A prins ceva?
– Aş! Numai gura e de el!
Cele relatate de cei doi m-au făcut atât de curios, încât m-am
hotărât să vorbesc, musai, şi cu ceilalţi.
L-am sunat pe nea Dogaru, cu pretextul că aş avea nevoie
de o carte de circulaţie. Nu avea.
– Dar la iazul acela, unde v-am trimis eu, cum a fost?, l-am
întrebat.
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– Fain! O geantă plină!
– Asta cât înseamnă?
– Unsprezece kilograme!
– Mai erau pescari?
– Puţini. Dar n-au prins deloc!
Cu Istrate a fost mai simplu. Ne-am întâlnit în faţa blocului,
fără să ne dăm întâlnire. N-am apucat să-l salut şi a început să
vorbească despre cum a fost la iaz.
– Măi, Costică, pe mine mă compari cu alde Drgomirescu,
Ostafe, Ionescu sau boşorogul de Dogaru?!
– Nu înţeleg!
– Au fost şi ei la iaz! Dar nu au prins nimic!
– Interesant! Cât ai prins?
– Cât crezi?
– Trei kilograme?
– Înmulţeşte cu trei! Le-ai spus tu ceva de faptul că merg la
iazul acela?
– Nu. Doar dacă au ascultat, întâmplător, sâmbătă seara, când
am vorbit la telefon cu cei de la silvic! Că aveam geamul deschis
şi, pentru că stau la parter, se aude până departe.
– Se poate.
Ca să aflu câţi peşti a prins Ostafe, al cincilea pescar, a trebuit
să sun la el, la uşă.
– Spune-mi, la ce trage mai bine crapul: la boabe de porumb
sau la râme?, l-am întrebat, ca să mă aflu în treabă.
– La mămăligă.
– La iazul acela, unde te-am trimis eu, ai prins ceva?
— Unsprezece bucăţi!
– Adică? În kilograme?
– Treisprezece.
– Felicitări! Nu ai mers degeaba!
– Eu, nu, dar alţii, da! Cred că-i ştii pe lăudăroşii de lângă noi!
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Ei nu au prins nimic! Dar de ce te interesezi de treburi pescăreşti,
că doar nu eşti pescar?
– Peste două zile vine fratele meu, de la Iaşi, şi vrea să-l duc,
undeva, să pescuiască. El e pescar înrăit! Am vorbit, deja, cu cei
de la silvic şi le-am spus că vom merge.
– Puteai să nu vorbeşti, că n-am văzut ţipenie de paznic!
Seara, când a venit fiică-mea acasă, de la facultate, m-a găsit
râzând cu lacrimi.
– Ce te-a apucat?! Spune, ca să râd şi eu!, mi-a zis.
– Cu o săptămână în urmă, de la un iaz al silvicului, Dogaru
a adus acasă unsprezece kilograme, Dragomirescu – cincisprezece,
Istrate – nouă, Ionescu – şaptesprezece şi Ostafe – treisprezece.
Total – şaizeci şi cinci de kilograme!
– Bravo lor! Ei nu pierd timpul, ca tine, scriind glumiţe!
– O fi! Dar, dacă au scos, dintr-un iaz, şaizeci şi cinci de
kilograme, ce înseamnă asta?
– Că are balta peşte!
– Tocmai asta e: balta, adică iazul, nu are peşte! Nu au băgat
puiet în el, din cauza unor probleme la dig, a unor scurgeri de apă,
la bază! L-au reparat de două ori, anul acesta. Acum, specialiştii
aşteaptă să vadă cum se comportă şi, dacă nu are, iarăşi, infiltraţii,
dacă nu vor mai fi probleme, îl vor popula cu puiet de crap
românesc. Asta, poate, la primăvară!
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Directiva A
Poate nu o să mă credeţi, dar să ştiţi că şi eu am jucat fotbal.
Un an. În acel an, am fost jucător, şi antrenor, în liga a V-a, dacămi amintesc bine.
După terminarea facultăţii, am prins un post de profesor, în
satul Covăceşti, aflat la 22 de kilometri de oraşul R. Eram singur,
adică necăsătorit, astfel încât nu m-am dat în lături să locuiesc, un
an, în podul Căminului Cultural, fiindcă doar acolo era o cameră,
a primăriei, special amenajată, pregătită pentru cei care servesc
comuna şi nu au unde sta.
În oraş, găseşti multe ispite pentru petrecerea timpului liber:
teatru, cinema, bibliotecă, muzeu, restaurante, terase, cofetării,
bulevarde, fetiţe în mini rochiţe…
În sat, cârciumile-s la putere, iar după trei sute de votcă,
femeia de cincizeci de ani ţi se pare cea mai cea Ileană Cosânzeană!
Evitând locurile cu „damf”, am dat peste stadionul satului, unde
mulţi puşti veneau, destul de des, şi jucau fotbal. Şi jucau frumos.
Câţiva aveau chiar reale calităţi fotbalistice, adică ştiau să jongleze
cu mingea, să dribleze, să paseze…
Primul meci, pe care l-am văzut, pe terenul satului, a fost
cel dintre Real Steaua Covăceşti, adică echipa noastră, şi Rapsodia
Ţintirimești, care a fost şi meciul de încălzire a echipei noastre,
în liga în care promovase. Dar eu nu vreau să vă povestesc despre
primul meci, ci despre ultimul. Nu trebuia să fie ultimul, dar a fost
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ultimul. Pentru mine. În acel meci, am fost şi antrenor şi jucător.
La ţară, nu-i ca la oraş! Aceasta-i, cred, o parafrazare a unui
cunoscut om din ţara noastră. La ţară, greu găseşti amatori de fotbal,
adică sponsori, jucători, antrenori, maseuri, medici, spectatori.
La Covăceşti, a fost antrenor, timp de câteva luni, la început,
preotul din sat. A fost, cred, cel mai ascultat şi stimat antrenor, dar,
duminica, pe la ora 10 sau 11, adică la ora meciurilor, atunci când
era cea mai mare nevoie de el, el era la altă slujbă, era „antrenor”
în altă parte! Odată, s-a grăbit şi a terminat slujba de la biserică mai
repede, ca să vină lângă fotbaliştii săi, să-i îndrume, ca să câştige
meciul, dar scurtarea slujbei i-a enervat pe enoriaşi, care au venit
la stadion şi, după 2-3 sute de ţuică, au început să-l fluiere pe preot
şi să strige: „Demisia, demisia / chiar de-i ceva trist, / însă vrem
un popă / nefotbalist!”.
Această „strigătură” i-a supărat pe sătenii microbişti, care
au început, la rândul lor, să fluiere şi să strige la enoriaşi: „La vaci
cu voi, marş pe păşuni! / că numa-acolo sunteţi buni!/ şi-acolo vă
rugaţi în voie, / de popă n-aveţi nevoie!”.
Dacă nu intervenea tot popa, cele două tabere ar fi ajuns la
bătaie! A doua zi, preotul şi-a dat demisia din funcţia de antrenor.
A urmat, la antrenorat, Tache Stoleru, care avea vederea atât
de slabă, încât nu-i vedea pe jucătorii aflaţi la distante mai mari de
10 metri, dar nu recunoştea că nu vede. În timpul unui meci, pe
teren propriu, jucătorii adverşi trăgeau de timp, pasând mingea,
de la unul, la altul, sau, cum se zice în popor, „na-ţi-o ţie, dă-mi-o
mie”! Tache, radiind, nu are ce face şi strigă spre jucători:
– Bravo! Aşa vă vreau, până la final!
Spectatorii s-au uitat urât la el, dar, din politeţe, că era om
în vârstă, au tăcut. La finalul meciului, însă, a făcut-o şi mai lată!
Era 0 la 0, în minutul 90, şi un atacant advers a căzut, aiurea, în
careul nostru, aşa, ca să mai tragă de timp. Prinzând din zbor
câteva strigăte ale spectatorilor adverşi şi nevăzând faza, Tache a
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început să strige:
– Penalti, dom’ arbitru! S-a văzut de la o poştă! De ce furi?!
Când spectatorii au început să-l fluiere şi să-l înjure, şi-a dat
seama că a comis-o şi, a doua zi, nu s-a mai prezentat la treabă.
Apoi, a făcut-o pe antrenorul Viorel Şurub, un mincinos
de prim rang, care venea la stadion numai după ce se trezea din
beţii, iar secretarul primăriei, supărat pe situaţie, l-a adus pe unul
Zdrancă, specialist în tăierea şi tranşarea porcilor şi a vacilor. Sau
a viţeilor. Dar care, pe vremuri, cică, ar fi jucat în divizia B, la o
echipă din capitală. Acesta, cum ajungea la teren, adică în localitate,
că locuia în municipiul S., se interesa, în primul rând, cine mai are
porci sau viţei de tăiat, că el e naşul, şi are doctorat în aşa ceva.
Nu făcea nimic, dar pretenţiile sale privitoare la bani, casă, masă,
maşină îi erau mari, nerealiste. Văzând că nimeni nu-i dă nicio
atenţie, după cinci etape, a plecat bombănind, ba, mai mult decât
atât, blestemând că, fără el, echipa va retrograda!
Blestem, ne-blestem, cert este că treburile au mers din ce în
ce mai prost. Ne-au plecat fotbalişti, ne-a părăsit singurul sponsor
pe care-l aveam şi care ne ajuta la deplasări, cu un microbuz de 17
locuri, ne-a lăsat şi asistentul medical, care ne ajuta să-i oblojim
pe zgâriaţi, loviţi, accidentaţi. Cei scuipaţi se „oblojeau” singuri!
Atunci, m-am autoinstalat antrenor, dar, totodată, m-am
legitimat şi ca jucător, că nu mai aveam jucători de rezervă!
Dacă după primele meciuri, adică pe vremea popii, echipa s-a
clasat şi pe locul trei, la ultimul meci, cel despre care vreau să vă
povestesc mai pe larg şi pe care l-am disputat în deplasare, echipa
noastră avea nevoie de un egal, pentru a nu retrograda, iar echipei
gazdă îi trebuia o victorie, pentru a promova în divizia superioară.
Deci, a fost un joc de care pe care!
Deplasarea pentru ultimul meci, la Bocăneşti, s-a făcut
cu ce-am avut! Cei care aveau maşini mai hoaţe n-au vrut să le
folosească, pentru a nu le aduce acasă cu caii sau fără geamuri.
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La ţară, nu-i ca la oraş! La o situaţie mai ceţoasă, mai tensionată,
nu ştii de unde pică bâta sau piatra! Aşa încât am apelat la cinci
maşini Dacia vechi, ruginite, şi la un ARO, cârpit serios, pe la
toate încheieturile.
Ce aşezare frumoasă avea terenul lor de fotbal! La marginea
satului, într-un parc mirific, cu copaci seculari, cred, pentru că erau
foarte groşi, înalţi şi stufoşi, şi se învecina şi cu un râu învolburat
de munte, destul de lat şi cu ape repezi! La astea se adăugau un
gazon ca lumea, bănci, WC-uri, cabine pentru jucători şi arbitri, un
chioşc cu seminţe şi dulciuri, dar şi băutură, la neoficial ș. a. m. d.
După ce am analizat topografia locului, am ţinut o scurtă
şedinţă cu jucătorii, stabilind „Directiva A”.
Fanfara din sat şi cei peste trei sute de spectatori au început
să-şi facă datoria, în momentul când echipele au ieşit pe teren,
pentru meci, că încălzire nu am mai făcut. La mijlocul terenului,
într-un minut, am stabilit, cu jucătorii mei, şi „Directiva B”.
A început meciul. Primul atac a fost al nostru. Dar numai atac
nu a fost, că am pasat, între noi, de cel puţin douăzeci de ori, cele
mai multe pase, între mijlocaşi şi apărători. Parte din „Directiva
B”. Atunci a început şi fanfara să cânte un marş funebru, trist, urât,
de mi s-a făcut pielea ca la găină! Când am pierdut mingea şi a
început atacul gazdelor, s-a schimbat şi melodia! Fanfara a trecut
la muzică veselă, săltăreaţă, rapidă; prima melodie cântată a fost
„Ciocârlia”, dacă-mi mai amintesc bine! Au fost 10-15 minute de
tatonare, când muzică veselă, când marş funebru, după care au
început să domine melodiile săltăreţe. Atunci, am strigat la băieţi:
– Directiva A!
Şi nu a durat nici un minut şi prima minge a şi aterizat în
apele repezi şi învolburate ale râului. Trimisă de un apărător de-al
nostru. Asta însemna „Directiva A”, mingi în apă!
– Cine scoate mingea din râu are o sticlă de votcă, gratis!, a
strigat gestionarul de la chioşcul cu dulciuri.
113

Constantin Horbovanu

Doi hojmalăi s-au dezbrăcat, cât ai zice peşte, au fugit, mai
mult de cincizeci de metri, după care s-au băgat în apă. Aveau şi
nişte beţe mari, pentru a opri mingea. Dar degeaba. Purtată de apă,
mingea a sărit peste beţele lor şi s-a dus! Au dat altă minge, cu care
am terminat prima repriză, în favoarea noastră, chiar dacă scorul
era 0 la 0. La acest scor, nu retrogradam.
În repriza secundă, nici bine nu a apucat fanfara să cânte
marşul, că noi iar am degajat mingea în apă. Asta, după ce le-am
strigat băieţilor:
– Directiva A!
Nu au putut recupera nici a doua minge, chiar dacă s-au băgat
în apă mai mulţi amatori de votcă. Cu a treia minge, am jucat un
sfert de oră. Şi iar am strigat:
– Directiva A!
A patra minge nu exista. La gazde. Noi aveam o minge, dar
şeful delegaţiei a refuzat să o dea. Atunci, au început înjurăturile
deocheate, la adresa noastră! Şi ameninţările! Dure! Urâte!
După o scurtă discuţie între arbitri şi observator, aceştia m-au
chemat la ei şi m-au rugat să dăm mingea noastră, pentru terminarea
jocului, că, altfel, ţinând cont de cantitatea de votcă servită de
spectatorii locali, s-ar putea să se termine toată treaba cu scântei,
fugărite şi bătute. Eu am fost de acord şi le-am dat mingea, chiar
dacă şeful delegaţiei noastre şi încă vreo câţiva au ţipat la mine, şi
chiar m-au înjurat. Dar măcar erau înjurăturile alor mei!
– Ce-ai făcut, domnule!, m-a luat tare Tică, şeful delegaţiei
noastre.
– Trebuie să fim gentlemeni!, i-am răspus.
– În România!… Mă gândeam că toţi gentlemenii din ţara
asta sunt în spitalele de nebuni! Dar m-am înşelat! Au mai rămas
câţiva, dosiţi prin localităţi izolate, unul dintre ei fiind chiar în
faţa mea!
– Domnule Tică, peste cinci minute, o dăm la spălat! Staţi
114

Cu cărţile pe faţă

liniştit!
De două sau de trei ori le-am strigat băieţilor:
– Directiva A!
Dar, ca un făcut, ori degajau mingea în copacii de pe margine,
ori în adversari, ori în gardul care împrejmuia terenul! Când am
ajuns în ultimul minut de joc, nu ştiu ce l-a apucat pe un fundaş deal lor, de-a şutat cu sete în minge, spre poarta noastră, iar mingea,
proastă, a intrat unde nu trebuia, adică în poarta noastră!
– Goool!!!
– La atac!, le-am strigat băieţilor mei şi ne-am năpustit, cu
toţii, spre poarta lor, pentru a marca un gol şi a egala scorul.
– Directiva A!, a strigat căpitanul lor de echipă şi acelaşi
apărător, care ne-a dat golul, a degajat mingea departe, departe, în
apele învolburate ale râului!
Şase fotbalişti de-ai noştri au sărit în apă după minge, dar
mingea, proastă, nu s-a lăsat prinsă şi a luat-o la vale, după celelalte!
Degeaba ne-am buricat la arbitru, să mai aştepte, poate găsim
o minge, ca să jucăm mai departe, măcar trei minute de prelungire.
A fluierat sfârşitul meciului! Iar sfârşitul acelui meci a fost şi
sfârşitul carierei mele de fotbalist şi antrenor.
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Asociaţia model
Asociaţia noastră de locatari se confrunta, pe vremuri, cu mari
probleme în ceea ce priveşte curăţenia la subsolul blocurilor, adică
în zona boxelor, curăţenia pe casa scării, în faţa, dar şi în spatele
blocurilor, pe alei. Adică în toate locurile unde se pot arunca pe jos
hârtii, chiştoace de ţigări, pahare de plastic, sticle, mere putrede,
ceapă, lădiţe, cât şi altele. Iar murdăria era provocată de locatarii
blocurilor, de trecătorii prin zonă, dar şi de elevii şcolii generale,
cu care se învecinează asociaţia noastră. Ne certam cu elevii, ne
certam cu directorii şcolii, ne certam cu trecătorii. Dar, mai ales, ne
certam noi între noi! Vorbe „duioase” zburau deseori, de la etajul
patru, la parter, de la etajul patru, pe alee, de la parter, către etajul
patru. De la parter, către alee, nu, fiindcă cel de pe alee nu ştie,
întotdeauna, de „glumă”, uneori, în locul vorbelor, răspunzând cu
pietre, care fac geamurile praf, mai bine zis ţăndări, că, dacă ar fi
praf, l-ai şterge cu cârpa.
Grea este viaţa celui care locuieşte la parter, în speţă, a
mea. Trebuie să mă port frumos cu toţi beţivii, proştii, nebunii,
necivilizaţii, nespălaţii, certăreţii, iubăreţii şi celelalte categorii,
care-mi trec pe la uşă sau prin faţa geamului. Am probleme şi cu
cei normali, care cred că-i normal să-mi inunde baia şi boxa cu
apă fierbinte, din trei în trei zile, de se duc naibii becurile, pereţii,
rafturile, făina, legumele, fructele şi conservele pentru iarnă. La fel
de normal este şi gunoiul lăsat în faţa uşii mele, de unii, că până
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la buncăr e cale lungă, şi-i cred, nu trebuie să-şi piardă tinereţea
cărând gunoi! În luminator, la fel, în faţa blocului, aceeaşi situaţie.
Dar cu normalii pot vorbi, le pot explica, chiar dacă nu mă
ascultă sau nu mă înţeleg. Normalul nu sare la bătaie, cum sare
celălalt „normal” şi nici nu-ți ameninţă mutra. Cum s-a întâmplat
zilele trecute.
După vizita unui prieten, care fumează, am deschis fereastra
de la sufragerie, taman când un tip, care băuse multă bere, îşi
„descărca plosca” lângă o tuia, aflată, la doi metri, în faţa geamului
meu.
– Ce te holbezi, băi!?, m-a apostrofat tipul, care, din punct
de vedere fizic, arăta ca un boxer de categoria grea.
– Întâmplător am deschis geamul! Nu mă uit!, i-am zis, puţin
speriat.
– Eşti prost crescut! Ai lipsit de la şcoală, atunci când s-a
vorbit despre uitatul prin gaura cheii!
– Domnule, închid fereastra, să nu te mai văd!
– Bine faci! Şi să ştii că, dacă se mai întâmplă, îţi boţesc
mutra, cu oglinzi, cu tot!
Se referea la ochelari.
Bineînţeles că a trebuit să-şi anunţe plecarea de lângă tuia,
cu o creangă destul de groasă, cu care a lovit, de mai multe ori, în
geam, de credeam că-l sparge. Nu m-am arătat. A aşteptat, câteva
secunde, apoi a plecat, legănându-se.
Mă uit destul de des pe geam, ca să-mi admir florile, pe care
le ud, le plivesc şi le prăşesc, din aprilie, până-n octombrie. Şi nu
numai atât. Trebuie să le apăr! Da. Trebuie să le apăr, cu eroism,
de hoţi, de beţivi, de îndrăgostiţi şi de stăpâni de câini.
Am făcut multe studii ştiinţifice, în viaţa mea. Printre
ultimele, se numără şi cel referitor la modul cum comportamentul
oamenilor strică pe cel al câinilor.
Câinii vagabonzi, care locuiesc, se hrănesc, se joacă şi se
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plimbă prin faţa blocului meu, îmi respectă munca. Nu umblă
printre flori, nu le calcă, nu le mănâncă. Când vor să-şi facă
treburile, merg sub doi boscheţi, de la scara vecină, ca să nu-i vadă
nimeni şi, acolo, fac tot ce au de făcut.
Câinii cu stăpâni, sau norocoşi, sau bogaţi, vorba unui puşti,
sunt, de obicei, mai sălbatici decât cei sălbatici, atunci când ies
afară, la plimbare. Cu mici excepţii. Iar vinovaţi pentru asta sunt
stăpânii lor, care, cu mici excepţii, nu sunt educaţi, ca să poată
educa pe alţii, chiar dacă-s animale.
Din cauza asta, îi vezi pe trecători mergând pe trotuar, în
salturi, de parcă ar juca şotron, încercând, cu dificultate, să nu calce
în murdăria făcută de câinii de apartament. Stăpânii de câini, în
loc să strângă murdăria, se bucură că animalele lor şi-au descărcat
reziduurile pe afară. Cum se comportă câinii de casă cu florile mele?
Mai urât decât câinii vagabonzi, dar mai frumos decât proprietarii
de câini. Umblă printre flori, le udă, le îngraşă pământul, dar nu le
calcă, aşa cum fac însoţitorii lor. Pentru stăpânii de câini, crinii şi
trandafirii mei nu au importanţă, îi calcă şi îi culcă la pământ, de
crezi că au şenile în picioare, nu pantofi! Importanţi sunt griveii,
care trebuie să miroasă frumos, atunci când intră în casă.
Când am încercat să le spun că-mi strică florile, mi-au
reproşat că nu iubesc animalele. Am întrebat, într-o zi, o doamnă,
care se plimba printre florile mele ca Vodă prin lobodă, ce iubeşte
mai mult, câinii sau florile, şi mi-a zis că atât de mult îşi iubeşte
labradorul, încât e în stare să-l strângă de gât pe cel care i-ar face
ceva rău. Atunci m-am enervat şi i-am zis că şi eu sunt în stare
să-l strâng de gât pe cel care mi-ar călca o floare. A plecat, dar nu
a uitat să strige către mine:
– Eşti nebun! La Socola cu tine!
O altă grupă de „dăunători” pentru grădinuţa mea o reprezintă
cuplurile de iubiţi. După ce zăreşte florile, el, cavalerul, prinţul,
o lasă pe prinţesă pe trotuar şi intră-n flori precum boul, pardon,
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taurul în coridă. Nu se uită cum calcă, pe ce calcă. Ocheşte, în
viteză, trei trandafiri roşii, frumoşi, mai boboci, mai tineri, îi ia,
de cele mai multe ori cu tot cu rădăcină, şi îi înghesuie prinţesei
în braţe. Numai că prinţesa nu vrea să se murdărească de noroi şi
îi aruncă, fie pe trotuar, fie în grădină. Şi acolo rămân!
Dar, la parter, se întâmplă şi treburi mai comice. În urmă cu
două săptămâni, m-am uitat, întâmplător, pe geam şi am văzut, pe
trotuarul din faţă, mulţi oameni, care stăteau gură-cască şi se uitau
la ceva ce se derula la parterul scării vecine. Când am ieşit afară
şi m-am alăturat mulţimii, ce credeţi că am văzut?
Vecinul Stroiescu, de la scara B, striga cât îl ţinea gura:
– Ce-i cu drăcăraia asta, în casă, la mine, afară cu voi!, şi-şi
arunca, unul câte unul, cei şase copii, pe geamul de la dormitor, cei
mici aterizând fie pe iarba moale din faţa blocului, fie pe trotuarul
din beton.
Dar cei mici nu rămâneau afară, ci mergeau roată, înconjurau
blocul şi, plângând, intrau iar în casă. De unde erau aruncaţi, din
nou, pe geam şi iar intrau în casă, ocolind blocul… spre deliciul
spectatorilor ocazionali, printre care mă număram şi eu!
Astfel de întâmplări comice sau triste am trăit cu sutele,
în anii care au trecut. Însă, despre altceva vreau să vă vorbesc în
continuare.
Totul a pornit de la o idee trăsnită de-a mea. În urmă cu cinci
ani, într-o adunare generală, am propus ca, pe lângă şefii de scări,
de blocuri, de asociaţie, adulţi, să alegem, în aceleaşi funcţii, şi
copii, între 10 şi 15 ani. În asociaţia noastră. Şi aşa am făcut.
Nu au fost aleşi copii cei mai buni la învăţătură, ci acei
cu personalitate, sportivi, pe care i-am crezut mai serioşi şi mai
descurcăreţi. La prima şedinţă cu ei, le-am explicat ce au de făcut:
linişte, ordine şi păstrarea curăţeniei în asociaţie.
S-au bucurat pentru încrederea acordată şi, chiar de-a doua
zi, şi-au luat sarcinile în serios.
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Ţi-era mai mare dragul, să-i vezi pe băieţii noştri cum îi
fugăreau pe colegii lor de la şcoală, care veneau şi fumau sau
mâncau seminţe sau beau bere, pe băncile din faţa scărilor. Nu-i
alungau într-un mod violent, ci cu vorbe calme, de genul:
– Dacă mai fumezi pe la blocurile astea, te spun lui taică-tu
şi profei de mate, care abia aşteaptă să te prindă în ofsaid!
Pe trecătorii care aruncau hârtii sau alte cele nu-i lăsau să
meargă mai departe, până nu ridicau murdăria aruncată.
– De aceea sunt coşuri de gunoi! Ce exemplu ne daţi nouă,
copiilor?
Procedând astfel, băieţii noştri au reuşit ce n-au reuşit
niciodată cei mari, adică au făcut ordine, disciplină şi curăţenie
în asociaţie.
Datorită lor, am ajuns cea mai renumită asociaţie de locatari
din ţară, datorită lor am văzut treizeci şi şase de ţări, de pe trei
continente.
Chiar aseară, o delegaţie a asociaţiei noastre, formată din
reprezentanţi de frunte ai tuturor partidelor politice şi ai sindicatelor
din oraş, s-a întors din Marea Britanie, unde a vorbit, în faţa
asociaţiilor de locatari de acolo, despre rolul important pe care-l
au copiii în bunul mers al vieţii şi civilizaţiei contemporane.
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Cu maşina, la reparat
Pe la sfârşitul lunii septembrie, m-a vizitat socrul meu, de
la ţară.
– Costeluş!, a început el, după ce şi-a dres glasul de câteva ori.
Când îmi zice Costeluş, înseamnă că vrea să mă roage ceva
important, adică sunt, totuşi, cineva, în faţa lui. Când îmi zice
Costel, înseamnă că stăm de vorbă ca să treacă timpul; iar când
îmi zice Costică, vrea să-mi reproşeze anumite lucruri, să mă ia
la întrebări, în două cuvinte, e de rău pentru mine! Asta, în ciuda
faptului că l-am rugat, de atâtea ori, să-mi spună simplu, Constantin,
aşa cum scrie în buletin.
– Spune, tată socrule!
– Ţi-am adus maşina…
– Care maşină?
– Dacia 1300. Să o duci la reparat, aici, în oraş, că tractoristul
ăla din sat zice că nu are piese; la Dorohoi n-o mai duc, fiindcă,
ultima dată, m-au pârlit de bani şi m-au ţinut peste o lună…
– Din ce an e maşina?
– Din ’78, ’79 sau ’80! Nu mai ţin minte…
– Înseamnă că a luptat și cu turcii, la Plevna, domnule! E
piesă de muzeu!
– Pentru cărat purcei, bostani, fasole, struguri… e bună.
Şi vreau să mi-o repari repede, că nu-i stricată tare. Trebuie să-i
schimbe doar o garnitură. Mâine, în două ore, o termină.
121

Constantin Horbovanu

– Îl sun pe meşter, ţi-l dau la telefon, îi explici ce are maşina,
îţi spune dacă poate să o repare, în cât timp, când şi… gata!
L-am sunat pe Ilie, un amic de-al meu, bun mecanic, printre
puţinii care se mai ocupă, în mod serios, de maşinile vechi, dar
care are o mare problemă: dacă nu stai pe capul lui, rezolvă o mie
de lucruri, numai ce trebuie nu. Cu ani în urmă, pentru o banală
reparaţie, maşina mea a zăcut, în faţa garajului său, două săptămâni.
După ce a vorbit cu socru-meu şi i-a zis că se poate rezolva
treaba, am stabilit cu Ilie să mă prezint, a doua zi, la ora 8, la
garajul său din Burdujeni, care-i folosit și ca atelier de reparaţii.
M-am bucurat. Socrul meu m-a asigurat că, până-n Burdujeni,
ajung cu Dacia, dar mai departe să nu mă încumet. E riscant. Iar
el nu va pleca acasă, ci mă va aştepta, până termin cu maşina, asta
însemnând, în traducere liberă, că nu am ce căuta acasă, până nu-i
aduc maşina reparată.
A doua zi, dimineaţă, la ora fixată, mă aflam, deja, în faţa
atelierului. Ilie a întârziat zece minute.
– Te rog să mă scuzi, a zis el, când a venit, dar situaţia s-a
complicat.
– Ceva grav?
– Nu. Am cinci sau şase ani, de când iau struguri, de la
o mătuşă din Plopeni, şi fac vin. Pentru mine. Iese puţin, dar e
aromat, natural, fără zahăr adăugat. Iar din tescovină fac ţuică.
Mi-a dat telefon acum, dimineaţă, să merg şi să-mi strâng strugurii,
că, mâine, pleacă la spital, la Iaşi, pentru nişte analize. A fost
programată şi au anunţat-o, de vreo săptămână, dar ea a uitat să
mă înştiinţeze.
– Cu aproximaţie, cât timp durează?, am întrebat.
– Dacă era şi fecioru-meu acasă şi mergea cu mine, în două
ore terminam. Hai să zic trei ore, cu drum, cu tot. Dar aşa, singur…
– Bine!, i-am zis. Merg să te ajut, să terminăm în trei ore.
Astăzi, trebuie să rezolvăm şi cu Dacia socrului meu. Ai promis.
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Mă ţin de tine!
M-am dus. Înainte de-a urca în maşina lui, prin atelier am
zărit pisica, pe care i-am adus-o eu, de la ţară, cu jumătate de an
în urmă, mai precis, în preajma Paştelui, şi pe care am luat-o de
la o învăţătoare, vecină cu socrii mei. I-am adus pisica, fiindcă
m-a rugat. Avea şoareci în atelier. Mulţi. La o săptămână după ce
i-am dat felina, o frumuseţe de mâţă, m-am întâlnit, prin oraş, cu
fecioru-său, Dan, care are în jur de 14 ani.
– Ce are, nene Costel, pisica aia de la tine, de nu mănâncă
şoareci? Mai degrabă cred că s-ar juca cu ei şi i-ar hrăni, nu să-i
mănânce!, m-a admonestat juniorul.
– E de viţă nobilă!
– Este, dar asta nu are nimic cu…
– Bine crescută… Ortodoxă!
– Ce are mâţa cu ortodoxia?!
– Nu papă deloc carne, în perioadele de post sau în zilele de
post. Posteşte!
– Glumeşti, nene Costel!
– Şi dacă nu mănâncă, nici nu prinde şoareci, că nu are
congelator, ca să-i pună la păstrare!
I-am făcut cu ochiul, de mai multe ori, ca să se prindă că-i
glumă.
– V-a intrat ceva în ochiul drept?, m-a întrebat.
– Nu!
– Ochiul a făcut aşa, un fel de strâmbătură!
– Se poate să-mi fi intrat ceva şi să nu fi simţit!, i-am răspuns,
dându-mi seama că nu s-a prins de glumă şi nici de semnul cu
ochiul.
La cinci, şase zile după această întâmplare, m-a sunat Ilie.
– Ce bazaconii i-ai băgat în cap fiului meu?!, m-a întrebat.
– Poftim? În legătură cu ce?
– Cu pisica! De când ne-ai adus-o şi până te-ai întâlnit cu
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fecioru-meu, am hrănit-o numai eu şi i-am dat cărniţă, că numai
cărniţă mănâncă, şi aia pregătită într-un anume fel! E foarte
pretenţioasă! După ce te-ai întâlnit cu băiatul, acesta m-a rugat să-l
las pe el să o hrănească şi-i duce pisicii, atenţie!, numai mâncare
de post, adică – bucăţi de mămăligă, bucăţi de cartof, orez fiert!…
Pisica nu a mâncat nimic de-o săptămână şi, după cum arată, în
câteva zile se duce pe copcă!
– Îmi pare rău, Ilie! Eu am făcut o glumă, iar el a luat-o în
serios!
– La revedere!
A închis telefonul. Era supărat.
A doua zi, am profitat de faptul că era sâmbătă, sâmbăta de
dinaintea Floriilor, şi m-am dus la el, la garaj, să-mi cer scuze şi să-i
povestesc gluma făcută cu ăla mic. L-am găsit vesel, petrecându-şi
un client.
– Ilie, te rog să mă crezi şi să mă ierţi!, am început eu, smerit.
– Vreau să-ţi povestesc ceva!, m-a luat el repede.
– Să-ţi povestesc eu întâi!
– Povestea ta e cu final neaşteptat! Îţi spun eu, acum, finalul!
– De ce?
– Pentru că tu nu-l ştii! Pisica noastră, înainte de a muri de
foame, şi-a amintit că e pisică, iar pisicile au ce au cu şoriceii. Mai
direct spus, a început să prindă şoareci! Am văzut-o eu, astăzi!
*
Am ajuns repede la Plopeni. Mătuşa ne-a aşteptat în faţa
casei, o casă veche, aşezată în marginea satului, la capătul unei uliţe
fără sămânţă de piatră pe ea. După urările de bun găsit şi bun venit,
ne-am dat repede la cules struguri, pentru că cerul se acoperise cu
nori urâţi şi, din când în când, picura.
Am început cu strugurii cocoţaţi pe sârmele din faţa casei.
Destul de mulţi. Chiar dacă ne-am urcat pe scăunele, tot greu am
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ajuns la ei. Între timp, picăturile de ploaie se înmulţiseră, iar apa
de pe frunze îmi cădea pe faţă şi pe pulover. Nu cred că aveam
jumătate din struguri culeşi şi eram, deja, ud leoarcă. Lunecam uşor
şi pe scaun, şi pe pământ. Din cauza asta, am şi căzut, cu genunchii,
într-o lădiţă cu struguri. Nu m-am lovit, în schimb strugurii roşii
mi-au colorat binişor pantalonii.
În jurul orei 13, eram gata cu treaba, pregătiţi pentru
întoarcerea la Burdujeni. Însă, ceva nu luasem în calcul: drumul,
care nu era pietruit şi aveam și o pantă de urcat. Ilie este bun şofer,
dar nu a putut urca. Toate improvizaţiile noastre, cu fân, cu lemne,
cu nisip, nu au ajutat. Trebuia să căutăm doi cai buni sau un tractor,
să ne treacă dealul. M-am dus la un cetăţean, care avea căruţă. Nu
a vrut să vină cu caii, motivând că panta este mărişoară, iar caii
sunt obosiţi. Nu avea nici o oră, de când venise, cu un transport de
lemne, din pădure. Ne-a sugerat să căutăm un tractor.
Ilie a luat-o spre nord, eu spre sud, împărţind satul în două.
Care găseşte primul îl anunţă, prin mobil, pe celălalt. Am căutat
pe la toate adresele date de căruţaş. Nici un tractor, acasă. Toate
erau la treabă.
În sfârşit, pe la 17, Ilie a găsit un tractor, pe la 18 eram în
Burdujeni, la garajul său.
– Lasă orice treabă şi ocupă-te, te rog, de Dacia socrului!,
l-am rugat pe Ilie.
– Ce are?
– Cum, ce are?!
– Ce trebuie să-i fac, că eu am uitat!?
– Pe mine mă întrebi?! N-ai vorbit cu el la telefon, aseară?
Eu nu mă pricep! I-ai spus că ai piesa, că poţi repara maşina, şi să
vin la ora 8. Am venit!
– Sincer îţi spun, aseară, când am vorbit la telefon, aveam
ceva băutură la bord. Când beau, uit totul! Noroc că am notat,
pe o bucată de hârtie, faptul că vii la ora 8, că, altfel, nici nu mai
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treceam pe la garaj, mergeam direct la Plopeni. Ce bine era dacă
notam şi ce are maşina, ce piesă trebuie să-i schimb!
– Tu eşti specialist. Dacă te urci în maşină, porneşti motorul
şi faci câteva sute de metri, îţi dai seama ce are.
– Nu poţi să-l suni?
– Astăzi, am primit unsprezece apeluri, de la nevastă-mea!
Am răspuns numai la patru. În spatele acelor apeluri a fost el. El
a tocat-o să mă sune. Sigur! Bine. O sun pe nevasta-mea, să-l dea
la telefon! Vorbeşte tu cu el!
Au vorbit.
– Ce ţi-a spus?, l-am întrebat pe Ilie, după ce mi-a restituit
telefonul.
– Să iei maşina şi să mergi acasă. N-o mai vrea reparată!
– E fantastic omul ăsta!
– Nu ai curajul să-l înfrunţi, aşa este? Eu am avut un vecin
afurisit. Luam o votcă şi-l „astâmpăram”. Îmi lipsea curajul. Ştii?
Dacă mă ajuţi, într-o oră termin ce am de schimbat şi mergi cu
fruntea sus acasă!
La ora 20, parcam maşina în faţa blocului meu. Înainte de-a
intra în casă, am luat o votcă şi încă una. Pentru curaj. Mult, mult
curaj mi-a trebuit să iau acele pahare cu tărie, eu fiind băutor de vin!
– Doamne, cum arăţi!, m-a luat în primire nevastă-mea.
Parc-ai veni de la război!
Socrul tăcea şi scrâşnea din dinţi. Am încercat să-i explic prin
ce peripeţii am trecut, și asta numai ca să repar maşina. Degeaba.
La plecare, înainte de-a deschide uşa, s-a uitat lung la mine.
– Costică dragă, în aceste momente regret că am un astfel
de ginere!
– Tată socrule, în aceste momente şi eu regret că am un astfel
de socru!
A plecat bombănind. După ce i-am povestit neveste-mi prin
ce am trecut, aceasta a început să râdă.
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– Cum de-ai îndrăznit să-i zici că regreţi că ai un astfel un
socru?!
– N-am îndrăznit eu!
– Dar cine?
– Votca!
– Dar tu nu bei tărie, că nu-ţi face bine!
– Astăzi, mi-a făcut foarte bine!
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Anonimul
– M-aţi chemat, domnule director?
– Da, Costică!
– Despre ce-i vorba?
– Stai jos!
– Vă mulţumesc!
– Este vorba!… Vezi tu foaia asta?
– O văd!
– Ştii ce scrie în ea?
– Staţi, să-mi pun ochelarii!… Nu ştiu!
– A fost trimisă prefectului. Nu ştii nimic despre ea?
– Nu, domnule director! Eu nu sunt prieten cu prefectul!
– Cel care a scris-o şi care se dă drept anonim, zice că sunt un
director slab, că iau bani de la salariaţi, la examenele de promovare,
că folosesc maşina unităţii, atunci când mă plimb prin ţară, cu
familia, că mi-am făcut gard, trotuare şi curăţenie în vilă, atunci
când s-a făcut curăţenia generală la unitate, că mi-am încadrat toate
rudele şi prietenii sau copiii prietenilor în aceasta instituţie, că mai
mult mă preocupă afacerile personale şi spionarea angajaţilor decât
soarta unităţii!… Să mai citesc, Costică?
– Nu, domnule director!
– Deci, ca să fiu direct, tu ai scris anonima?
– Nu!
– Sigur?
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– Sigur! Credeţi, domnule director, că numai eu ştiu ce
defecte aveţi, ce faceţi şi ce a ajuns această unitate?!
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Bate toba
După două luni de investigaţii, bănuielile lui Valer s-au
confirmat. Salariul său era printre cele mai mici salarii din societatea
în care lucra şi care avea peste o sută de angajaţi. De fapt, avea cu
puţin mai mult decât salariul minim pe economie. Asta l-a scos din
papuci. Nervos, a vorbit cu şeful său direct. Acesta i-a zis că, în
privinţa banilor, el nu are nicio putere. Să meargă la director sau la
patron… Dar la patron nu intra nimeni, niciun salariat. Venea rar
pe la societate şi nu primea pe nimeni. Valer s-a înscris în audienţă
la director. A aşteptat, mai bine de o lună de zile, ca să fie chemat.
Fiindcă aşa se obişnuia. Când îţi venea rândul, erai chemat. Şi nu
în timpul lucrului, ci după.
– Spune repede despre ce-i vorba, că timpul costă bani!, i-a
spus directorul.
– Despre salariul meu. E foarte mic!
– Altceva?
– Păi…
– Repede, ţi-am zis, că timpul costă bani!
– Eu sunt în timpul liber!
– De aia ai salariul mic, pentru ca ai mult timp liber!
– Apoi…
– Eu sunt în timpul serviciului. Şi am salariul mare, pentru
că nu am timp de pierdut.
– Dacă-mi măriţi leafa, stau şi eu după orele de lucru.
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– Ce să faci?
– Creşteţi-mi salariul, măcar cu 300 de lei, să-mi scot
cheltuielile cu transportul. Că fac naveta. De la ceva distanţă.
– Nu te obligă nimeni. De ce nu-ţi cauţi de lucru în satul tău?
Şi nu mai cheltuieşti bani. Dar, pentru că eşti om bun, muncitor,
ascultător, îţi cresc leafa cu 200 de lei.
– Vă mulţumesc mult, domnule director! Sunteţi un om
cumsecade! N-am să vă uit niciodată!
– Dar, atenţie la mine, Valer! Aşa scrie, aici, că te numeşti,
Valer!
– Da. Valer mă numesc.
– Nu trebuie să afle nimeni că ai mai mulţi bani. Gura închisă!
Dacă nu-ţi ţii gura închisă, afară! Deci, să nu baţi toba! Ai înţeles?
Să nu baţi toba, aşa se spune, nu?!
– Dacă-mi măriţi…nu bat…
– Astăzi, suntem în 7. Luna viitoare, vei avea leafa mărită.
Bine? Gata! Că timpul costă bani. La revedere!
– Să trăiţi! Vă mulţumesc! Să vă dea Dumnezeu sănătate!
La revedere!
Această discuţie, dintre Valer şi director, a avut loc pe data
de 7 martie. A trecut martie. Au trecut şi aprilie, şi mai, şi iunie,
şi… Am ajuns în luna noiembrie. La poartă, întâmplător, Valer l-a
întâlnit pe director şi l-a întrebat de creşterea salarială promisă.
– Domnule, nu sunt bani!, i-a răspuns acesta.
– Se poate… Dar văd că dumneavoastră aţi schimbat
Loganul, cu o Toyota hoaţă!
– Eşti obraznic!
A doua zi, la ora 8, când salariaţii au venit la lucru, l-au găsit
pe Valer, bătând o tobă mare, în faţa societăţii. Nimeni nu a înţeles
de ce colegul lor bate acea tobă. Culmea e că nici Valer nu a fost
în stare să le explice! Fiindcă nu putea să deschidă gura, ca să nu
fie dat afară!
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Excursia în Hawaii
Mărar, funcţionarul agricol de la o primărie dintr-un mic
oraş de provincie, a organizat o excursie, de douăzeci de zile, în
Hawaii. Plata a fost în dolari, 1.200 de dolari, fiecare. Dar nu au
dat decât câte 800 fiecare, restul banilor fiind scoşi dintr-un fond
de premii al primăriei.
Au fost în Hawaii primarul, şeful poliţiei, secretarul, vicele,
directorul şcolii, Mărar – funcţionarul agricol, notarul, omul de
afaceri Georgescu, zis Al Capone, cel mai bogat om al urbei, Tavi,
un alt om de afaceri, care face comerţ cu maşini, adică le aduce
din străinătate, le înfrumuseţează şi, apoi, le vinde, toţi cu soţiile,
cu prietenele, cu amantele, cu copii sau fără copii, că, dacă mergi
cu amanta, nu poţi să mergi şi cu cei mici, care pârăsc repede şi
află uşor cei din localitate cine şi cu cine şi cum s-au mai cuplat.
La o săptămână după ce s-au întors din excursie, pe adresa
organizatorului a venit un fax, prin care se mai solicitau 300 de
dolari, pentru ceva băuturi consumate, cât şi pentru o oglindă
stricată, la baia unei camere.
– Ce fac, dom’primar?, a întrebat funcţionarul.
– Eu n-am băut, n-am stricat, nu plătesc! Să faci o anchetă şi
să-l pui să plătească pe cel care a făcut paguba!, a răspuns primarul.
– Nu mă pricep la anchete!
– Atunci, plăteşte tu!
– Ancheta să o facă şeful poliţiei!
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– Cam bea!… Sigur nu va găsi făptaşul!
– Spuneţi-mi, de la cine să iau banii?
– Fără proba vinovăţiei, de la nimeni.
Mărar părăsi biroul primarului, cu ochii în lacrimi. Intră în
biroul său şi, profitând de faptul că nu avea petenţi, se aşeză pe
scaun, stând aşa, nemişcat, multe minute, timp în care a privit în
gol şi s-a gândit la cei 300 de dolari.
În birou, a intrat femeia de serviciu. Voia cheia de la arhivă,
să facă puţină curăţenie, pe acolo.
– Dom’ Mărar! Dom’ Mărar, sunteţi bolnav?
– A?… Nu!
– Dar sunteți galben tare la faţă şi cu ochii aiurea!
– Cum adică, aiurea?
– Adică nu vă uitaţi nicăieri! Sau poate că v-au rămas ochii
la vreo cucoană, de pe insula aia, unde ați fost în excursie.
– Pentru că ai adus vorba de excursie… Tanti Aglaia, mâine,
dimineaţă, la prima oră, să te prezinţi la mine cu 300 de dolari!
– Cu ce?!
– Cu 300 de dolari.
– Pentru?…
– Pentru excursia din Hawaii.
– Păcatele mele, dar eu n-am fost în niciun Ha…, că nu ştiu
nici cum se spune!
– Şi cine nu te-a lăsat?! Să vii cu banii!
– Dom’ Mărar, gluma asta am auzit-o, pe vremuri, la radio!
Vreți să vă vând un pont?
– Spune.
– L-am auzit pe primar, vorbind la telefon cu Tavi, ăla care
vinde maşini aduse din afară, şi care ţi-e prieten...
– Şi?
– Primarul l-a rugat pe Tavi să-i caute o maşină mai acătării,
chiar dacă costă mai mulţi bani, să i-o pregătească până mâine
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dimineaţă, când va merge să o cumpere.
– Şi?
– Şi i-a mai spus ceva, cam aşa, lui Tavi: „A venit să plătim
treaba aia și costă 300 de dolari! Dar nimeni nu ştie că noi am
stricat-o!”. Ei, ce zici?
– Mulţumesc, tanti Aglaia!
După ce a ieşit femeia de serviciu din birou, Mărar l-a sunat
pe prietenul Tavi.
A doua zi, pe la prânz, acesta a intrat în biroul lui Mărar.
– Îţi mulţumesc, amice, pentru faptul că nu ai zis la nimeni.
Poftim banii, 300 de dolari, şi să-i spui primarului că i-ai pus tu,
din buzunarul tău, poate-ţi mai dă şi el ceva.
– Tavi, nu mă interesează ce aţi făcut voi, acolo! Ce aţi stricat
sau cumpărat! Îţi permiţi să dai 300 de dolari singur, din fondul
tău, din avutul tău?!
– Da, îmi permit! Măi, Mărar!... Mă crezi atât de prost? Am
umflat preţul, la maşina vândută primarului, cu 400 de euro! Aşa
încât avem bani şi pentru un vin bun!
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Cum s-a desfăşurat
prima lansare de carte
După cum vedeţi, la cele mai multe posturi de televiziune
merg şi comentează, în serii, de dimineaţă până-n seară, orice
eveniment, important sau nu, fel de fel de comentatori, de analişti,
paraanalişti, preşedinţi de asociaţii şi de câte și mai câte. Văzând
ce inflaţie de comentatori şi de analişti este astăzi, am zis că unul
în plus nu mai contează, mai ales că e şi comentator umoristic.
M-am autointitulat Preşedintele Asociaţiei Internaţionale
a Bărbaţilor cu Părul Ondulat şi gata, la treabă! Ca o paranteză,
vreau să vă spun că, pe vremuri, părul meu era creţ, dar de când cu
democraţia asta originală, mereu în tranziţie şi gri la culoare, s-a
enervat şi el, săracul, şi nu se mai încreţeşte. De plecat, nu pleacă,
fiindcă suferim împreună!
Vedeţi şi dumneavoastră cum se procedează. Realizatoarea
anunţă: „Mătuşa Floarea Poantă, din localitatea Şugubăţ, şi-a lovit
vecina cu cârja, din cauza unei găini care a trecut prin gard. Pentru
a comenta acest eveniment, am invitat în studio pe domnii analişti
Ics şi Igrec”.
– Domnule Ics, ce părere aveţi?
– Apoi, doamnă, de vină este PDL-ul, acum PNL! Dacă, în
urmă cu ani, cei din PDL, pe atunci PNL, omorau toate găinile din
ţară, când au scornit boala aia generală, din cauza câtorva găini
asmatice, la ora asta nu mai aveam ouă, nu mai aveam găini, iar
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mătuşa Floarea Poantă nu mai avea motiv să o lovească pe vecină
cu cârja!
– Domnule Igrec?
– Eu zic că de vină e PSD-ul, doamnă! Dacă PSD-ul guverna
ca lumea, noi eram mai bogaţi, ţăranii erau mai bogaţi şi îşi
permiteau să cumpere găini din alea care se fac mari, mari, mari,
care nu pot trece prin gard. Astfel, mătuşa Floarea Poantă nu mai
avea motiv să-şi lovească vecina cu cârja!
Vedeţi? Aşa se procedează. Muncă uşoară, treaba asta, de
analist. Şi bănoasă!
Îmi aranjasem şi eu ploile, să apar la un post de televiziune,
dar… n-am apucat.
Comisia pentru cultură, de pe lângă ONU, mi-a trimis, la
începutul anului trecut, o adresă, prin care m-a rugat să răspund,
în modul cel mai competent posibil, la o importantă întrebare, care
frământa omenirea: Când s-a organizat prima lansare de carte din
lume şi cum s-a desfăşurat ea?
După un an de săpături, investigaţii cu radiocarbon, ADN,
colaborări cu arheologi, antropologi, lingvişti, membri CIL,
umorişti, am reuşit să dau un răspuns atât de bun, încât ambasadorii
tuturor ţărilor au fost chemaţi la sediul ONU, pentru învăţământ
politic, timp de patru zile, cu examen la final, iar trupele americane,
care trebuiau să facă o excursie în Iran sau în Coreea de Nord sau
în Siria, nu-mi mai aminteau unde unde trebuiau să plece și au
amânat excursia, numai pentru a studia materialul meu!
Iată, pe scurt, când a avut loc prima lansare de carte şi cum
s-a desfăşurat ea.
În anul 2014 î.e.n., pe aceste meleaguri, mai mulţi entuziaşti
dintr-un trib ciudat, neavând ce face, că pe vremea aceea nevestele
nu-şi puneau bărbaţii la treabă, şi nici facebook nu exista, se adunau
într-o peşteră şi îşi prezentau unii, altora, fel de fel de năzbâtii,
cărora li se zise creaţii: poezii, glume, eseuri, SF-uri şi multe, multe
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altele. După un timp, s-au plictisit să se tot asculte unii pe ceilalţi,
aşa că s-au gândit să aducă şi alţi membri ai tribului, să asculte.
Ba, mai mult, cineva a venit cu ideea să dăltuiască operele lor pe
pietre şi să vândă pietrele, poate, poate face ceva bani, pentru un
zaibăr sau o bericică. Ăia, capitalişti! Ăia, din Comuna Primitivă.
Zis şi făcut. După ce au cioplit pietrele, au pus mâna pe bâte şi
s-au dat la adunat auditoriul şi cumpărătorii. Aşa era moda, atunci.
Bâtele rezolvau toate problemele. Chiar şi alea prezidenţiale. Unii
prieteni, vecini, colegi, rude au venit de ruşine, adică de plăcere.
Bineînţeles, de bunăvoie, ca şi în zilele noastre. Prin faţa lor, rând
pe rând au defilat scriitorii, care, umflaţi în pene, şi-au prezentat
nemuritoarele opere. Au fost aplaudaţi. Dacă vreun spectator uita
să se manifeste, membrii cenaclului, infiltraţi printre ascultători, îi
dădeau cu bâtele la gioale, până când acesta sărea în sus de bucurie
şi striga entuziasmat: Bravo! Bravo! Fantastic! Foarte frumos!
După ce s-a terminat prezentarea cărţii şi a scriitorilor, s-a
trecut la partea relaxantă. Prăjituri, whisky, vin, cafea... Scriitorii
s-au înveselit de ori-ori! Dar şi ceilalţi. Ziarele, revistele şi posturile
de televiziune au anunţat, în zilele următoare, că o atât de frumoasă
manifestare culturală nu s-a mai pomenit pe faţa pământului!
După toată treaba, scriitorii, pe mai multe cărări, s-au întors
la peşteri, cântând cu greu, pe cel puţin două voci: „Mai lung îmi
pare drumul / Acum la-ntors acasă!”, în timp ce soţiile, cu bâtele şi
celelalte sarsanale în braţe, au mărşăluit, tăcute, în spatele marilor
intelectuali ai vremii, ba i-au apărat şi de haitele de câini, care, pe
vremea aceea, nu ştiau ce sunt scriitorii şi ce hram poartă.
Ieri, am primit de la Comisia pentru cultură, de pe lângă
ONU, o altă adresă, prin care mă roagă să fac toate cercetările şi
să explic cum se face că acele femei, cu multe bagaje în mâini,
mergeau în spatele soţilor, prăfuiţi de numa-numa, şi tăceau?!...
A, să vă mai spun ceva! Căutând prin arhivele babiloniene,
am găsit răspunsul la o altă întrebare, foarte importantă, care
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frământa, de zeci de ani, omenirea, şi anume: Când au apărut, pe
scena istoriei, partidele politice? Ştiţi? Nu? Bine, vă spun eu. Deci,
partidele politice au apărut în timp ce se construia Turnul Babel.
Au apărut şi nu s-a mai terminat de construit Turnul!
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„Discuţii în familie”
Asociaţia noastră de locatari a făcut multe lucruri deosebite,
de aceea a ajuns una dintre cele mai celebre asociaţii din lume.
Ultima realizare? Am înfiinţat o trupă de teatru, în care actorii
amatori sunt numai din asociaţia noastră, scenaristul sunt eu,
scenograful şi regizorul sunt tot de la noi, adică Mirel Guduianu,
care se ocupă şi de muzică. Prima piesă se intitulează „Discuţii în
familie”. Premiera, astăzi, la ora 17. Sala? O cameră de la Grădiniţa
4, de lângă noi. Recuzită? Ce-am găsit prin camerele celor mici,
adică, pătuţ, scăunele, dulap. Cortină? Trei cearşafuri, prinse cu
agrafe.
Este ora 17. Începe spectacolul. În sală, sunt oameni din
asociaţia noastră, de la primărie, dar şi străini. Se trag cearşafurile,
pardon, se trage cortina. Pe scenă, se află doar actriţa principală.
Actriţa: E ora nouă şi jumătate! Unde este soţul meu, la ora
asta! De ce nu vine?
Sufleurul, de după cortină: O fi la vreo cârciumă...
Actriţa: O fi la vreo cârciumă!
Popescu, din primul rând, tare, către Ionescu, vecinul său de
scaun: Vorbeşte prostii! Pe bărbat-său îl cunosc. Nu intră niciodată
în cârciumi!
Ionescu, tare: De unde-l cunoşti?
Popescu: Suntem amici.
Ionescu: Cu care eşti prieten? Cu bărbatul ei din realitate
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sau cu acesta din piesă?
Popescu: Cu acela din realitate.
Ionescu: Ea vorbeşte despre acesta din piesă!
Actriţa: E ora zece şi el tot nu vine!
Popeasca: Ce repede a trecut o jumătate de oră!
Actriţa: Ba a trecut al naibii de greu!
Dragomireasca: Şi la mine, când îl aştept pe bărbatu-meu,
tot greu trece timpul!
Dragomirescu: Taci din gură, femeie, şi urmăreşte acţiunea
piesei!
Dragomireasca: Ce acţiune?! Tu nu vezi că, pe scenă, e
numai femeia aia, săraca?
Dragomirescu: Dacă taci, vine şi el.
Dragomireasca: El vine, dar tu, când te duci undeva, uiţi
să mai vii!
Dragomirescu: Taci, că aud vecinii!
Actriţa: E ora zece şi un sfert şi tot nu apare! (Intră soţul)
A, uite-l! Unde ai stat, până la ora asta?
Actorul: Am…
Sufleurul, care este o femeie foarte tânără: Am fost…
Ioneasca, sufleurului, adică tinerei: Dumneata să taci din
gură, că nu eşti căsătorită şi nu ştii încă ce zace în capul bărbaţilor!
Ionescu: Ce te-a apucat, dragă?! Ce vrei să insinuezi?
(Actorului) Zi şi tu că ai fost la o şedinţă, cu patronul!
Ioneasca: Asta-i placă veche! Scorneşte altceva!
Un spectator, puţin cherchelit, urcând pe scenă și adresânduse actriţei: Doamnă, scuzaţi-l un pic pe soţul dumneavoastră!
Actriţa: Cu plăcere!
Spectatorul, după ce îl duce pe actor în partea opusă locului
unde se află actriţa: Spune-mi sincer unde ai stat până acum şi te
scap de belea!
Actorul: Am stat după şifonierul acela!
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Spectatorul: Nu aşa, bre! În piesă.
Actorul: Am protestat!
Spectatorul: Credeam că eşti om serios! Am vrut să te ajut,
dar dacă!... Treaba ta!
Pleacă de pe scenă.
Actriţa: Aţi terminat?
Actorul: Am terminat. Pot să merg la culcare?
Actriţa: Cum să te culci! Stai, să terminăm piesa.
Popeasca, uitându-se spre Popescu: Să vezi ce „piesă” îi
face acum!
Dragomireasca: Să-i facă! Merită!
Dragomirescu: Toate femeile sunt la fel!
Dragomireasca: Şi bărbaţii! (Către Dragomirescu) Între tine
şi acela de pe scenă nu-i nicio deosebire!
Actorul, spre Dragomireasca: Doamnă, îţi interzic să mă
jigneşti!
Actriţa: Ti-a zis-o bine! Şi, pentru că eşti neserios, plec la
mama!
Actorul: Dragă!...
Actriţa: Eu nu sunt draga dumitale! Dragă să-i spui nevestiti!
Actorul: Vă rog să mă iertaţi, doamnă Lucreţia, dar, ştiţi,
piesa!...
Actriţa: Ai dreptate... Spune-mi „dragă”. Doar suntem soţ
şi soţie, nu?
Actorul: Da.
Actriţa, reintrând în rol: Divorţez! Plec la mama!
Popescu: Pleacă!
Actorul, lui Popescu: Dumneata să-i zici să plece nevestei
dumitale, nu nevesti-mi!
Popeasca: Eu mă cert, de multe ori şi mult mai tare, cu soţul
meu, dar nu-s proastă să plec de acasă şi să-l las de capul lui!
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Actriţa, spre Popeasca: Ştiu eu de ce nu pleci! Am aflat de
la vecina dumitale. Te-ai înhăitat cu încă două specialiste şi faceţi,
zilnic, campionat de bârfe!
Popeasca: Eu?!
Actriţa: Tu!
Popeasca: Să-ţi fie ruşine!
Ionescu: Linişte! (S-a făcut linişte. Apoi, însre actriţă) Mai
pleci la mama ta sau nu mai pleci?
Actorul: Cum să plece?! Eu ţin la ea. O iubesc!
Popescu, întrebându-l pe Ionescu: Asta-i din piesă sau din
realitate!?
Ionescu: Din piesă. În realitate, nu cred că se dă el la Lucreţia,
că soţul ei a fost boxer!
Actriţa: Terminaţi cu prostiile! V-aţi învăţat de la soţii să
bârfiţi?
Dragomireasca: Tu vorbeşti?! N-ai reuşit să afli, de la
bărbatul tău, nici măcar motivul pentru care a întârziat şi vrei să
ne dai lecţii!?
Ionescu: Linişte! Faceţi linişte!(Actorului) Ia zi, domnule, de
ce ai întârziat, ca să terminăm, odată, discuţiile astea din familie!
Actorul: Am fost la manifestaţiile din Piaţa Mare. S-au
adunat peste cincizeci de mii de pensionari, cu lozinci, pancarte!
Spectatorul: Bravo lor!
Actorul: Şi-am strigat cu toţii! Am cântat! Iar am strigat!…
Dragomirescu: Ce aţi strigat?
Actorul: „Vrem pensii mai mari!”.
Spectatorul: Frumos!
Actorul: Şi a venit Preşedintele ţării, în mijlocul nostru!
Ioneasca: Nu mai spune! Serios? Şi ce-a făcut?
Actorul: Ne-a mărit pensiile cu 60 la sută, de la întâi ianuarie!
În afară de doi copilaşi şi patru tineri, în sală se aflau numai
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pensionari. Când au auzit că vor creşte pensiile cu 60 la sută, s-au
ridicat, cu toţii, în picioare şi au aplaudat, vreme de câteva minute.
Apoi au plecat, extrem de fericiţi, la casele lor. În sală am rămas eu,
cei doi actori şi regizorul. Nu eram fericiţi. Ştiam că acea creştere
de pensie, de 60 la sută, era din piesa de teatru, nu din realitate!
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Doaga
Zilele trecute, i-am făcut o vizită bunului meu prieten
Vasilescu, un tânăr învăţător, dar și un mare sufletist. E genul de
om care face totul cu pasiune, şi la şcoală, şi la cenaclu, şi la plantat
pomi sau la făcut curăţenie în curtea şcolii. Acasă, la el, însă e o
dezordine cum rar întâlneşti, şi asta e, poate, şi din cauza faptului
că nu este căsătorit, adică nu are cine să-l tragă de mânecă, să-l
povăţuiască sau să-l oblige. În timp ce discutam, la o cafeluţă, a
venit un elev de-al său, din clasa a patra, dacă am înţeles eu bine.
– Domnule învăţător, a zis puştiul, mă iertaţi pentru deranj,
dar eu aşa am înţeles de la dumneavoastră, că putem veni, oricând
avem probleme sau neclarităţi.
– Da.
– Aşa aţi zis.
– Aşa am zis.
– Şi am venit.
– Foarte bine. S-a întâmplat ceva?
– Nu. Am venit la dumneavoastră, dacă aveţi timp şi vreţi,
să-mi mai explicaţi, încă o dată, lecţia cu coastele omului.
– Cu plăcere, Vlăduţ! Părinţii lui Vlăduţ, îmi zise, apoi, mie,
sunt plecaţi, la muncă, în Anglia. Băiatul stă la o bunică, o femeie
foarte harnică, dar cu mari probleme de auz, adică, mai direct spus,
e aproape surdă. Cum te împaci cu bunica, Vlăduţ?
– Bine…
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spun.

– Cât de tare vorbeşti cu ea?
– Nu chiar tare, tare, că, dacă se uită la mine, înţelege ce-i

– Şi dacă nu se uită la tine?, am întrebat eu.
– O trag de mânecă, o bat pe umăr, ca să se uite.
– Vlăduţ, tu l-ai văzut pe vecinul nostru, de la şcoală, nea
Mardare, cum face butoaie, da?
– Da.
– Ştii cum arată un butoi?
– Ştiu.
– Imaginează-ti, deci, un butoi! Ştii cum se cheamă scândurile
alea, care înconjoară butoiul?
– Doage.
– Coastele omului sunt ca şi doagele butoiului. Coasta,
doaga…
– Domnule învăţător, e adevărat că femeia e făcută din coasta
bărbatului?
– Da.
– Mai aşa spus… înseamnă că femeia e făcută dintr-o doagă.
Are o singură doagă, coastă.
– Eeeee!… Nuuu! Femeia are toate doagele-coastele.
Bărbatului îi lipseşte o doagă!
– Dacă femeia e coasta bărbatului, poate fi numită doagă?
– Aşa, ca să înţelegi tu lecţia, poate! Da!
– Domnule învăţător, înseamnă că dumneavoastră vă lipseşte
o doagă!, concluzionă elevul, zâmbind enigmatic, în timp ce privea
spre dezordinea din jur.
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Doi curcani
Cu două săptămâni înainte de Crăciunul anului trecut,
soţii Pânzaru au avut o aşa-zisă consfătuire de familie, la care au
participat şi cei trei băieţi ai lor, chiar dacă aceştia nu au dreptul
la opinie și nici la vot. Cu această ocazie, au stabilit ce sumă de
bani vor cheltui pentru petrecerea cât mai frumoasă a Crăciunului
şi ce vor cumpăra, în acest sens. Cu zece zile înainte de Crăciun,
prin grija doamnei Pânzaru, congelatorul familiei era deja plin cu
carne, iar debaraua, prin grija domnului Pânzaru, adăpostea două
damigene cu vin şi una cu ţuică de prune.
Cu o săptămână înainte de Crăciun, pentru a fi mai eficienţi
la cumpărături, cei doi soţi şi-au împărţit sarcinile: domnul să
cumpere, din piaţă, fructe şi legume, conform unei liste, doamna
să-şi cumpere, de la magazinul „Central”, o rochie mai acătării,
adică, mai pe româneşte spus, „Moşul” să-i aducă şi ei un cadou
frumos.
Au ieşit din casă odată: el, spre piaţă, ea, spre o prietenă, cu
care urma să meargă, să-şi aleagă rochia. Dar, înainte de-a merge
la magazin, conform unui vechi protocol, cele două doamne vor
servi câte o cafeluţă.
Domnul Pânzaru nu s-a oprit, nicăieri, la cafea. A mers direct
la piaţă. Chiar la intrare, a dat peste ţărani cu găini, cocoşi, gâşte
sau curcani în braţe. Fiind fecior de negustor, nu stătu mult pe
gânduri şi începu să negocieze cu aceştia. Ca să nu mai spun că, de
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la un evreu din Dorohoi, învăţase cum să aleagă păsările sau cum
să le găsească beteşuguri, ca să le mai scadă la preţ. Într-un final,
se opri la un ţăran cu patru curcani frumoşi, frumoşi! I-a examinat,
învârtit, sucit… Nu le-a găsit niciun cusur.
– Bade, i-a zis ţăranului, aşteaptă cinci minute! Dau un
telefon şi, mai mult ca sigur, îţi cumpăr unul!
La douăzeci de metri distanţă, chiar la intrarea în cârciuma
pieţii, dădu peste un telefon public. Fise avea, dar mai avea ceva:
mult zgomot de la cârciumă, dar şi de la piaţă. Formă numărul de
telefon de acasă.
– Alo!…. E gălăgie!… Mă auzi?… Eu te aud greu!…
Sunt la piaţă!… Am ajuns la piaţă!… Da!… Sunt curcani foarte
frumoşi!… Da!… Şi preţul e convenabil!… Graşi, frumoşi!… Să
iau unul?… Ce zici?!… Doi?… Să cumpăr doi curcani?!… Dacă
zici tu!… Bine. Pa!
După ce a pus telefonul în furcă, a mers la ţăranul cu cei
patru curcani.
– V-aţi hotărât?, a întrebat ţăranul.
– Da.
– Pe care-l vreţi?
– Pe doi!
– N-am înţeles. Eu sunt de la ţară, mă prind mai greu la
glume!
– Nu glumesc. Cumpăr doi curcani.
– Aha!…
– Ce se întâmplă, dacă eu cumpăr doi curcani?
– Înseamnă că se întâmplă să aveţi bani!
– Nu.
– Aveţi mulţi musafiri de Crăciun sau de Anul Nou!
– Nu.
– Aveţi congelatorul mare!
– Nu.
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– Gata! M-am prins! Aveţi cap! Sunteţi documentat! Ştiţi că
cea mai bună carne e carnea de curcan!
– Ştiu că e bună carnea de curcan. Ştiu că am cap, dar şi
dumneata trebuie să ai cap!
– Ăăă?!
– Dacă eu iau doi curcani, înseamnă că trebuie să faci o
reducere! Asta voiam să aud de la dumneata!
– De ce să fac reducere?
– Ca să ţi-i cumpăr. Dacă nu faci reducere, merg la nenea
ăla, de colo, şi cumpăr de la el.
S-au mai tocmit, s-au înţepat, iar până la urmă, au convenit un
preţ. După ce-a plătit, a băgat curcanii în saci, unul – într-o mână,
celălalt – în cealaltă mână, şi a luat-o spre casă. Dar, până acasă,
a făcut trei opriri, fiindcă cei doi curcani, împreună, aveau 15 kg.
A ajuns acasă, la două minute după nevastă-sa. Când a intrat, ea
îşi aşeza paltonul pe cuier.
– Ce ai în sacii ăia?, a întrebat ea. Parcă mişcă ceva!
– Curcanii!, a răspuns el, în timp ce-şi ştergea transpiraţia
de pe faţă şi gât.
– Ce curcani?! Ai cui?
– Ai noştri! N-ai zis tu, la telefon, să cumpăr doi curcani?!
– Cred că ai băut! Când ţi-am zis?! Când am vorbit la
telefon?!
– În urmă cu jumătate de oră!
– În urmă cu jumătate de oră, ai sunat acasă şi eu ţi-am zis
să cumperi doi curcani?!
– Da!
– Omule, aminteşte-ţi că am ieşit din casă împreună! N-ai
vorbit cu mine! Naiba ştie ce număr ai format, cu cine ai vorbit!
Ai nimerit la vreo cucoană, iar ea şi-a bătut joc de tine!…
N-aş fi aflat de această întâmplare, dacă amicul Pânzaru nu
m-ar fi chemat să-i tai curcanii, căci el nu taie păsări. I-am spus
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că nu tai nici eu. Mi-e milă. A apelat şi la alţii. Niciunul dintre cei
întrebaţi nu a vrut să-i taie. Atunci, am dat telefon la un profesionist,
un cioban, o cunoştinţă de-a mea, dintr-un sat aflat la cincisprezece
kilometri de oraş, de la care mai cumpăr miei, oi sau iepuri, la
sărbători. Şi pentru că nici eu, nici Pânzaru, nu aveam maşină, am
apelat la un tip, o cunoştinţă de-a amicului, care, la întoarcerea
acasă, ne-a încasat la preţ de taxi!
– Gata!, a răsuflat el uşurat, după ce am pus, pe masa de la
bucătărie, curcanii tăiaţi, curăţaţi, pârliţi şi cinătuiţi.
– Nu-i gata!, a zis doamna Pânzaru.
– Ce vrei să spui?! I-am cumpărat?
– Da.
– I-am tăiat? I-am curăţat? I-am pârlit? I-am cinătuit?
– Da.
– Ce trebuie să mai fac?
– Nu mai avem loc în congelator! Nu am unde să-i pun, şi
aşa, în casă sau în balcon, nu stau până la Crăciun! Vinde-i!! Scapă
de ei, până nu se strică! Şi dacă nu găseşti amatori să-i vinzi, dă-i
de pomană domnului Costel, care a pierdut atâta timp pentru tine!
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Ziua copilului
Departamentul pentru copii şi tineret, de pe lângă Organizaţia
Naţiunilor Unite, organizaţie cu care colaborez fructuos, de mulţi
ani, mi-a trimis, la începutul anului trecut, o hârtie, prin care m-a
rugat să fac cele mai serioase investigaţii şi să răspund la întrebarea:
„Când şi cum a fost sărbătorită, pentru prima dată, Ziua Copilului?”.
După un an şi ceva de cercetări, săpături, analize, paraanalize,
discuţii cu numeroşi savanţi, am reuşit să răspund la această
întrebare grea, iar răspunsul a fost, se pare, foarte bun.
ONU a convocat o şedinţa extraordinară, în care s-a hotărât
ca răspunsul meu, rezultatul investigaţiilor mele, să fie difuzat pe
google, facebook, să fie dat în şcoli, în ziare, în reviste, la radio,
la televiziune, la toate chioşcurile cu ziare, la cinematografe, ca
să ajungă şi la copii, dar şi la părinţi, să afle toată lumea care e
chestia cu Ziua Copilului. Iată rezumatul celor 28 de pagini, cât
cuprinde materialul meu:
În anul 2040 î. H., Costică Gheorghe, un locuitor al
acestor locuri, şomer de meserie, de ani buni, chiar dacă poseda,
întâmplător, şi o diplomă de inginer, având insomnii şi neavând
altceva de făcut, că nevastă-sa nu era acasă, ca să-i dea treabă, s-a
gândit că dacă femeile au o zi a lor, bărbaţii au 365 de zile, ale lor,
pompierii au o zi a lor, toţi au zilele lor, de ce n-ar avea şi copii o
zi, numai a lor?…
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A întocmit un proiect de lege şi o anexă cu numele tuturor
copiilor şi le-a înmânat Parlamentului, pentru legiferare. Dar,
Parlamentul de atunci era foarte ocupat cu dezbaterea altor legi,
mult mai importante, printre care: Legea salarizării parlamentarilor,
Legea înfiinţării farmaciilor pentru parlamentari, Legea construirii
spitalelor pentru parlamentari, Legea acordării premiilor pentru
parlamentari, Legea acordării de concedii gratuite pentru
parlamentari, Legea acordării de măgari de lux parlamentarilor;
pe vremea aceea, nu existau maşini de lux. Şi mai vreau să spun,
tot în această paranteză, faptul că toate greşelile făcute de aleşii
de atunci erau puse pe seama măgarilor, cuvântul măgărie, care
e şi astăzi la putere, atunci a intrat în Dicţionarul politic. Au mai
dezbătut și aprobat Legea acordării de secretare parlamentarilor
– pe vremea aceea, se acordau secretare de lux parlamentarilor
–, Legea acordării de pensii suplimentare parlamentarilor, Legea
protecţiei parlamentarilor în faţa justiţiei, Legea acordării de peşteri
spaţioase parlamentarilor – nu existau vile şi hoteluri de lux – şi
multe alte legi, societatea de atunci fiind în veşnică tranziţie, de la
Epoca de piatră 1, la Epoca de piatră 2 sau invers.
Proiectul pentru sărbătorirea zilei copilului a stat, în dulapul
Parlamentului, mult şi bine, iar când a fost luat în seamă, s-a
constatat că cei mici, trecuţi în anexă, ajunseseră mari și că, la rândul
lor, aveau copii. Dar Costică Gheorghe, revoluţionar cu diplomă,
nu s-a lăsat. A apelat la foruri internaţionale, supermondiale, care,
ştiţi cum sunt, când nu le convine ceva, scormonesc, de te trezeşti
că-ţi bagă în cârcă faptul că nu respecţi drepturile gândacilor de
Colorado sau că eşti rasist, creşti pisici ca să mănânce şoareci sau
că ai, în grădinile zoologice, mai multe cămile cu o singură cocoaşă
şi mai puţine cămile cu două cocoaşe!
Când FMI-ul s-a zbârlit niţel, parlamentarii noştri s-au speriat
şi s-au adunat, nu toţi, că şi pe vremea aceea se organizau „excursii”
în ţări exotice, la meciuri internaţionale de fotbal, existau întâlniri
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bilaterale cu anumite dame, în anumite cuibuşoare de nebunii,
şedinţe de partid, interese de partid etc. Cei prezenţi au votat, după
patruzeci de zile de dezbateri, sărbătorirea Zilei Copilului. Dar
în ce zi să se sărbătorească? Pentru o alegere cât mai ştiinţifică
a datei, parlamentarii au plecat în Egipt, să consulte Sfinxul,
să analizeze piramidele, apoi în China, să consulte zodiacul, în
Tibet, să se consulte cu învăţaţii tibetani, în Japonia, să stea de
vorbă cu samuraii… Dar unde n-au fost ei! Chiar şi în Insula
Paştelui, unde au stat de vorbă cu… statuile, cred! După doi ani,
s-au reîntâlnit. Alte certuri, alte păruieli, că, deh, liniile partidelor
sunt mai importante chiar și decât liniile de cale ferată! Văzând
aceasta, Costică Gheorghe, eroul nostru, un adevărat revoluţionar,
s-a enervat, a pătruns cu forţa în Palatul Parlamentului şi le-a zis
nehotărâţilor:
– Domnilor, legaţi-mă la ochi, şi data pe care pun eu degetul
să rămână în veci ziua în care se va sărbători Ziua Copilului!
Aşa au făcut şi degetul s-a oprit pe 1 iunie. Aţi văzut ce
simplu şi democratic se lucra, atunci? Numai că, în următoarele
clipe, cei din opoziţie au zis că el e omul puterii, cei de la putere,
că el e un opozant periculos! Alte certuri, alte… Dar, până la urmă,
s-au liniştit. Le-a fost frică de o nouă revoluţie, mai revoluţie, că
prima a fost mai mult o amestecătură!
Pe data de 1 iunie 2016 î. H., s-a sărbătorit prima zi a
copilului. Au participat copii, părinţi, personalităţi, cetăţeni liberi.
Copiilor li s-au dat câte un pahar de suc, câte o felie de prăjitură
şi câte un set de culori pentru desen. Nişte actori, de la teatrul din
localitate, le-au prezentat, în final, un spectacol de păpuşi. Apoi,
sărbătoriţii au fost trimişi la odihnă şi somn, toată petrecerea lor
durând mai puţin de o oră.
Cei mari, însă, au rămas, mai departe, la iarbă verde;
personalităţile, la o masă mare, plină cu mâncăruri alese şi cu
băuturi asortate; părinţii copiilor şi cetăţenii liberi, la o altă masă,
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la fel de mare, plină cu de toate de-ale gurii şi cu băuturi pe măsură.
La ora 19, au apărut şi trupele cu muzică uşoară şi populară, însoţite
de dansatoare şi dansatori. Vreme frumoasă, mâncare, băutură,
muzică, dansatoare, mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate, ce mai,
o petrecere a zilei copilului ca în poveşti! Din când în când, mai
apăreau copii, care se uitau miraţi, de după copaci sau de după
ostreţe, neînţelegând ce se întâmplă cu oamenii mari, de sunt atât
de veseli, dar părinţii îi luau repede de urechi şi îi fugăreau acasă.
Nu pentru că ar fi fost noaptea târziu şi trebuiau să doarmă, ci, mai
mult, pentru că deja cei mari aveau mult „curaj” la bord şi se aflau
la faza de dans cu strigături: „Frunză verde şi-o lalea, / astăzi este
ziua mea!”; „Foaie verde foi de fag, / iaca, iaca cum ţi-o fac!”, cât
şi altele, din folclorul de specialitate.
Petrecerea Zilei Copilului s-a terminat pe data de 2 iunie, la
ora 5. Dimineața.
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Execut lucrări științifice
În urmă cu doi ani, când am văzut că nu mă mai descurc
cu pensia mea de boală, pentru cheltuielile curente, că, pentru o
maşină, excursii şi alte cele, nici pomeneală, am hotărât să fac o
cotitură, în felul meu de-a fi şi să mă comport, măcar câţiva ani,
aşa cum se comportă unii oameni de succes din ţara noastră.
La sugestia unor amici, pe care i-am întâlnit întâmplător, în
parcul „Trei Bărboşi”, şi pe care, culmea, nu i-am servit cu măcar
câte o cafeluţă, pentru idee, am dat anunţ, chiar în acea zi, în mai
multe ziare şi reviste: „Execut lucrări ştiinţifice, relaţii la telefonul
numărul…”.
La o săptămână după publicarea anunţului, aveam deja
perfectate 32 de comenzi pentru „lucrări ştiinţifice”, teme diverse,
toate comenzile venind de la cetăţeni onorabili, aflaţi, în acele
momente, după gratii, din diverse motive, care, pe mine, nu m-au
interesat. Dar acele multe şi diverse motive erau, de fapt, trei sau
patru.
De la emisiunile de ştiri ale televiziunilor sau din presă, aţi
aflat ce s-a întâmplat în închisorile speciale din celelalte ţări? Nu?
Vă spun eu: s-au golit! Nu, nu le-au dat drumul puşcăriaşilor, să
meargă acasă, adică să facă închisoare la domiciliu. S-au golit,
pentru că puşcăriaşii s-au sinucis, când au aflat că ei făceau pârnaie,
ani mulţi, pentru şpăgi de cinzeci de mii de euro sau maxim de
o sută de mii de euro, iar în România, pentru şpăgi de sute de
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milioane de euro, inculpaţii primesc câteva luni cu suspendare sau
trai nineacă, la domiciliu, care se cheamă „aia, acasă”, ca să citez
un client de-al meu!
Atunci, cu prilejul negocierilor, mi-am dat seama ce potenţial
am, când vreau şi cât am pierdut în viaţă, mă refer la bani, că la
celelalte am mers pe zero. Pentru că sunt mai moale, mai puţin
îndrăzneţ şi mă mulţumesc cu nimic, am cerut sprijinul unui
amic, întâmplător şi avocat, un tip cu gura mare şi hapsân după
bani. A fost bucuros să facă pe negociatorul, mulţumindu-se cu
10% din câştigul de la fiecare. Angajamentul meu a fost să le dau
manuscrisele, gata pentru publicare, iar de aprobări, edituri şi
celelalte urmând să se ocupe beneficiarii.
Prima lucrare scrisă, în trei săptămâni, a fost „Superioritatea
gardului de ostreţe din lemn, în faţa gardului de sârmă”, pentru
care am primit 30.000 de euro. Pe parcursul celor aproape două
sute de pagini, am arătat cât de important este gardul din ostreţe,
atunci când eşti atacat de câini, cât de valoros este un astfel de gard,
atunci când e o păruială generală, între două bande de borfaşi. De
asemenea, ostreţele sunt bune şi atunci când este viscol, inundaţie
sau nu vrei să se vadă bine, din drum, ce faci tu în curte. Astea-s
doar câteva idei din măreaţa lucrare. Din cele şaptezeci şi trei
de lucrări scrise, până acum, mai amintesc câteva titluri: „Cum
deosebim caprele de oi”, „Fanfara face mai mult zgomot decât
orchestra”, „Traducerea din germană în română a Simfoniei a
cincea de Beethoven”…
Am atacat toate domeniile. Aşa mi-au cerut clienţii. La SF
mi-a fost mai greu, că habar nu am, dar, până la urmă, extraterestrul
inventat de mine, cu un ochi pe burtă şi un altul la călcâiul lui Ahile,
a fost îndrăgit repede de cititori şi de critici, eu primind, pentru
lucrare, marele premiu al Revistei SF Bow.
Despre partea materială, îmi place să vorbesc mai mult. Cu
banii luaţi din lucrări, am făcut, în numai doi ani, ce nu am făcut
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în 35 de ani de serviciu. Am casă cu teren de golf şi teren tenis,
livadă, plantaţie arbuşti, culturi bio, diverse legume. Am o cabană
la munte, cu o păstrăvărie mare, deja renumită, am două maşini
Mercedes, ultimul răcnet. Îmi permit să joc table sau barbut, la
Monte Carlo, să fac plajă la Miami, să mă plimb prin toată lumea.
Îmi permit să merg la Paris, pentru haine, încălţăminte sau pentru
un parfum mai acătării. Am lojă rezervată la Scala din Milano.
Sunt salutat chiar şi de cei care, până-n urmă cu doi ani, ar fi vrut
să şteargă cu mine pe jos!
Oamenii care nu au avut şi nu au idei bănoase, precum ale
mele, continuă să se zbată în lipsuri. Ba, unul şi-a permis să mă
critice, spunând că i-am fraierit pe puşcăriaşi, că le-am luat prea
mulţi bani. Ce ştie el! Dacă-mi reproşa că am luat şi din banii lui,
lăsam privirea în jos, pentru că, da, am luat de la cei care ne-au luat
nouă, tuturora. Adică, vorba avocatului, am făcut puţină haiducie,
fără să împart banii!
Şi mai am un avantaj: am intrat într-o lume, în care totul e
posibil. Dacă vreau să intru în masonerie, intru, dacă sufleţelul meu
doreşte lapte de cuc, lapte de cuc mi se oferă. Iar Icsulescu, pentru
care am făcut cinci lucrări de foarte mare importanţă şi care va
ajunge, sigur, preşedinte al Uniunii Scriitorilor, că are cunoştinte
şi ştie cum să dea „ atenţii” celor „atenţi”, a promis că mă va primi
măcar în Societatea Scriitorilor Bucovineni.
Pentru un client, care mă va plăti cu o sută de mii de euro,
lucrez, acum, la cel mai complex studiu, la cea mai amplă lucrare,
care se intitulează „Aria de răspândire a crocodilului în Bucovina”.
Poftim? Ce să caute crocodilul în Bucovina?! Exact aceeaşi
întrebare mi-o pun şi eu, în introducerea lucrării ştiinţifice!
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Friptura
Pe Viorel îl cunosc de treizeci de ani. Este primul ospătar
care m-a servit ca la carte. Întotdeauna. De aceea, l-am stimat şi îl
stimez şi în ziua de astăzi. Pot spune chiar că ne-am împrietenit.
După Revoluţie, şi-a deschis un restaurant, în partea cealaltă a
oraşului… Asta, faţă de locuinţa mea, că, faţă de casa lui, nu-i prea
departe. Dar, când vreau să mănânc o pizza bună, să beau o cafea
aromată sau un vin de calitate, merg la el, chiar dacă-i departe. La
el am fost şi aseară.
În restaurant, era o atmosferă plăcută: se vorbea încet, fumul
lipsea, muzica nu depăşea nivelul enervant, pe care-l întâlneşti,
de obicei, în localuri. Clienţi erau, cei mai mulţi, cred, de peste
treizeci de ani.
– Poftiţi!, mă luă în primire o ospătară. Aveţi masă rezervată?
– Nu.
– Sunteţi singur? Mai aşteptaţi pe cineva?
– Singur.
– Ocupaţi ce masă doriţi!
– Mulţumesc! Aş dori să vorbesc cu Viorel, cu patronul…
Se poate? Spuneţi-i că-l caută Constantin!
– Cu plăcere! Numai să fi scăpat de fotbalişti.
– Aveţi fotbalişti aici, în cantonament ?
– Nu! Sunt câţiva fotbalişti, din echipa noastră, care vin şi
beau, până cad sub mese, şi-l trimite şeful pe barman, să-i ducă pe
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la casele lor, fără să-i vadă cineva, ca să nu se facă de râs și să-i
fluiere oamenii, la meciul următor, când vor juca prost. Merg, să
văd dacă au plecat, şi să-i spun şefului!…
Ospătara, cu acelaşi zâmbet amabil şi senin, cu care m-a
întâmpinat, plecă să mă anunţe, la patron. După un minut, apăru
Viorel.
– Bine ai venit, coane! Hai în birou, la mine!, zise şi m-a
introdus în biroul său modest. O tărie? Un vin? O cafea?
– Mulţumesc. Duc o viaţă sportivă.
– Sportivă, sportivă, nu ca… a sportivilor, care au plecat
adineauri, de aici, pe şapte cărări!
– Viorele, ca să nu te refuz, dacă mă serveşti cu un ceai verde,
aromat cu mentă şi scorţişoară, îţi spun sărumâna!
– Se face, coane Costică, numai că scorţişoară îţi pui tu, cât
vrei! Scuză-mă, un minut! Merg în bucătărie.
Reveni, după cinci minute, cu cana de ceai şi cu scorţişoara.
Nu apucă să spună ceva, că intră o altă domnişoară, la fel de
frumoasă ca și aceea care m-a întâmpinat.
– Patroane, am încurcat-o!
– Poftim?! S-a legat vreun golan de tine?
– Nu! Am doi clienţi, care doresc friptură sambartonată şi
salată de ghiordele!…
– Poate nu ai înţeles bine!
– Mi-au repetat de trei ori! Am şi notat.
– Zi-le că nu mai avem! Stai, stai! Să ne mai gândim, să ne
informăm…Îl sun pe Ionescu! Ăsta a lucrat pe vapoare, după aia,
a stat prin Franţa…Trebuie să ştie. Acuma… Sună! Alo? Ce faci,
coane? Mă bucur! Aşa e când ai familie numeroasă! Coane, ce e
aia friptura sambartonată? Nu te cred! Cum să nu ştii? În Franţa
nu există?!… Am înţeles. Întreabă-l! Aştept să mă suni! Pa!
– Nu ştie!?, se miră domnişoara.
– Nu, dar se interesează şi mă sună. Laura, întreabă-i pe cei
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doi clienţi dacă nu vor ceva de băut, înainte de masă, gratis, din
partea restaurantului. Dacă vor tărie, atunci le dai o ţuică de prune,
daca vor vin, le dai câte un pahar de vin, din ăla adus de la Cotnari.
– Da, şefu’!, zise fata şi ieşi.
– Ca să nu ştiu un fel de mâncare sau de băutură nu mi s-a
întâmplat de multe ori!, îmi zise Viorel.
– Ăia n-or fi „neamuri” de-ale mele, că, pe vremuri, şi eu
intram în localuri şi ceream, adică pronunţam, denumiri de băuturi
sau de mâncăruri inexistente, de îşi făceau chelie şi ospătarii, şi
bucătarii, până le spuneam că a fost o glumă!, zisei.
– Dar de la mine n-ai cerut, că dacă-mi cereai astfel de
năzbâtii, te scoteam în şuturi din local!
– Să ne gândim la denumire. Putem împărţi cuvântul în
sâmbar…şi …tonata, na!
– Sau sam-barton-ată! Sam Barton e un whisky canadian,
bun.
– Am înţeles: e o friptură care dansează samba sau e înecată
în whisky!
Şi tot aşa, ne-am învârtit în jurul denumirilor de sambartonata
şi ghiordele, vreme de aproape două ore. Uitasem de toate, până
şi de cei doi clienţi. Sună telefonul lui Viorel.
– Eu sunt!, răspunse Viorel. Îmi faci surprize din astea, când
nu am schimburi la mine! De unde suni? Ce cauţi tu la Oslo?!
Bravo! Meriţi! Ai fost cel mai bun bucătar din generaţia noastră!
Casa regală din Norvegia îţi va ridica statuie! Spune! Hahaha!
Nu ştiu ce e aia friptură sambartonata! Apoi, află că eu am lansat
provocarea! Doi clienţi, doi… că nici nu ştiu cum să le spun, miau cerut friptura asta! Cine te-a rugat să te interesezi? Aha, Pârvu,
care e în Napoli! Am înţeles! Şi el, la rândul lui!… Mulţumesc!
Mai vorbim. Pa!
Viorel închise mobilul şi rămase cu ochii aţintiţi undeva, pe
peretele alb gălbui.
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– Ai păţit ceva?, l-am întrebat.
– Ţi-e rău, şefu’?!, se alarmă şi Laura, ospătara, care tocmai
intrase grăbită.
– Mă simt aşa…
– Să vorbesc cu şoferul de la salvare, să vă ia până la spital,
la urgenţe?, întrebă Laura.
– Care salvare?!…
– Care-i aici, în faţa restaurantului!
– Ce caută salvarea aici, în faţa restaurantului?
– A venit să-i ia pe cei doi clienţi, care ne-au băut doi litri
din vinul casei!
– Şi pentru asta a trebuit să vină salvarea?!
– Nu! A venit pentru că cei doi fugiseră de la spitalul ăla,
special, de jos, ăla de nebuni!
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Iepurele
Ticu este unul dintre cei mai harnici oameni, dintre câți am
întâlnit. Are apartament în oraş, casă la ţară, pământ, oi, porci, găini.
Nu ştiu când doarme, nu ştiu când mănâncă. Vine în oraş seara, pe
la ora 22, şi pleacă înapoi, în sat, dimineaţa, pe la ora 4, vara, pe la
ora 6, iarna.
Zilele trecute, mai precis pe la jumătatea lui octombrie, era în
jur de ora 5, când a pornit spre casa de la ţară. Afară era întuneric
şi ceaţă. Conform obişnuinţei, Ticu fredona şlagăre care i-au plăcut
mult, de-a lungul anilor. Asta, ca să scape de somn şi să-i treacă de
urât.
Când a ieşit din localitatea S, un animal cu urechi mari s-a
izbit de botul maşinii, provocând mult zgomot.
– Un iepure!, s-a bucurat Ticu. Ce noroc pe capul meu! Să
mănânc carne de iepure sălbatic! Gratis!
A coborât repede din maşină şi, după câteva clipe de căutări,
l-a găsit între roţi. A luat un cuţit, pe care-l poartă mereu în torpedo,
şi l-a tăiat la gât, să se scurgă sângele. A făcut treaba aceasta cu
sânge rece, chiar dacă nu a tăiat, în viaţa lui, nici măcar un puişor
de găină. Apoi, a înşfăcat, din portbagaj, sacul de nailon, pe care i-l
dăduse nevastă-sa, pentru a cumpăra făină de porumb, şi a băgat
rapid iepurele în el. Nu a avut timp, şi nici lumină, să se uite cum e,
unde fusese lovit. Dar era mare, era greu. Şi pentru că, din faţă, se
apropiau două maşini, a aruncat rapid iepurele în portbagaj şi a pornit
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maşina. Era fericit. O friptură de iepure nu mai mâncase de ani de
zile. De un singur lucru îi părea rău. După sângele găsit pe mâini, a
dedus că iepurele sângera tare, deci îi va păta serios portbagajul, în
cazul în care nu a strâns bine gura sacului.
Când a ajuns acasă şi a proiectat luminile pe geamurile de la
dormitor, a văzut ceva ce i-a zbârlit părul: câinele său privea afară,
pe geam! Încuiase câinele în casă! A tras câteva înjurături şi a deschis
uşa grăbit. Câinele, care, de obicei, nu fuge din faţa lui, acum a ieşit
afară scheunând, semn că făcuse şotii. Şi făcuse. Căutând mâncare,
a răsturnat oala cu ciorbă de pe plită, a rupt o pungă cu făină de
grâu, cutiile cu sare şi zahăr se amestecaseră cu gunoiul din găleata
cu gunoi… Alte înjurături. S-a dat la făcut curat. Cu zahărul, cu
făina, cu sarea şi cu celelalte a fost uşor. Trăiască aspiratorul! Cu
grăsimea de porc, de la ciorbă, a fost mai greu. A frecat cu apă şi
cu detergent, dar tot a rămas pătat covorul, pe care-l cumpărase în
urmă cu câteva luni.
Supărat, a ieşit să fumeze o ţigară, în faţa casei, la aer curat. Se
crăpa de ziuă. Câinele uitase de şotiile făcute şi se gudura pe lângă
el. Ticu descoperi, pe la picioarele sale, mingea de fotbal, uitată de
băiatul vecinului, şi-o aşeză cât mai bine pentru şut şi chemă griveiul.
– Să vezi ce gol îţi dau eu, acum, pramatie! Hai, puţin mai
aproape!
Câinele, prost, a venit la trei metri de stăpân. Ticu a şutat
mingea de fotbal în direcţia animalului. Acesta s-a ferit, iar mingea,
lovită cu sete, s-a izbit de stâlpul cu antena de televiziune şi, de acolo,
a ricoşat într-un geam de la sufragerie, pe care l-a spart cu zgomot.
Altă belea, alte înjurături. Uitându-se la maşină şi la farurile lăsate
aprinse, şi-a amintit de iepure. Îl sună pe Cezar.
– Cezărică, vino, repede, la mine, că ai de lucru!
– Măi, nea Ticule, nu eşti sănătos! Sau poate că, din greşeală,
ai băut gaz! Ştii ce oră e!? Șase fără un sfert!
– Vreau să jupeşti un iepure sălbatic dolofan! Îţi dau şi ţie
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de-o mâncărică. Vino cu un cuţit bun şi cu diamantul de tăiat sticlă.
– Bine! Văd că arde! Vin!
– Repede! Te aştept. Până ajungi, îţi pregătesc o cafea, ca să
te trezească.
Cezar a ajuns în mai puţin de un sfert de oră. Locuia destul de
aproape. Cafeluţa fierbinte îl aştepta. Au aprins amândoi câte o ţigară.
– De unde ai cumpărat iepurele?, a întrebat Cezar, după ce au
terminat ţigările şi au mers la maşină.
– L-am pocnit cu maşina!
Au scos sacul din portbagaj. Sub sacul de nailon, de culoare
neagră, rămăsese o baltă de culoare roşie, adică de sânge. Alte
înjurături!
– Nea Ticule, până-l scot din sac şi îl şterg de sânge, caută
repede o bucată de sfoară, dar mai rezistentă, că trebuie să spânzur
iepurele de creanga aia de măr!
Ticu a intrat în magazie şi, după un minut de căutare, a întrebat:
– Cât de lungă să fie sfoara?
– De vreo doi metri.
– Te mai întreb ceva. O măsurică de palincă, pentru norocul
meu şi munca ta, merge?
– Merg şi două! Nea Ticule, pot să te întreb şi eu ceva?
– Sigur.
– Mai ai vreun iepure?
– Nu. De ce mă întrebi?
– Pentru că ăsta nu-i iepure! E vulpe!
Ticu veni în pas alergător. Într-adevăr, iepurele era vulpe! Alte,
ştiţi dumneavoastră ce!
– Asta e!, zise Ticu, după ce s-a calmat. Îţi dau vulpea ţie, o
jupeşti şi te-ai ales măcar cu o blană. Pentru deranj.
– Blana e ruptă chiar pe spate! Nu ştiu cum ai agăţat-o, dar e
praf! Uită-te la ea! Nu merită să mai muncesc.
– Şi ce fac cu vulpea?
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– O îngropi. Dar nu în grădină, că-ţi vin toţi câinii din sat,
la dezgropat, şi, apoi, la praznic. Îi aduce mirosul de hoit şi sânge.
– După-amiază, trebuie să merg în oraş, că am o treabă. Arunc
vulpea la un buncăr de gunoi. E bine?
– Foarte bine! Am terminat treaba. Plec acasă, nea Ticu!
– N-ai terminat treaba! Trebuie să tai şi să pui sticla la geamul
acela, de la sufragerie. Sticlă găseşti în magazie. Vezi ce bine este să
ai bucăţi de sticlă de rezervă? În timpul acesta, eu mă dau la frecat!…
– Menta?!
– Nu. Portbagajul. De sânge.
După-amiază, pe la ora 5 p. m., Ticu a oprit maşina în dreptul
buncărului de lângă apartamentul său. A coborât din maşină, a deschis
portbagajul, a pus mâna pe sac… şi a rămas aşa. La zece metri de el,
doi poliţişti, într-o maşină de serviciu, aşteptau ceva. Ticu a început să
mediteze. Dacă aruncă sacul, să nu creadă aceştia că aruncă la gunoi
cadavrul unui copil! Doamne, fereşte! Ca să demonstreze că nu-i
cadavrul unui copil, trebuie să coboare în tomberon, printre gunoaie,
unele chiar greţoase, să scoată sacul de plastic şi să-l desfacă. Iar
vulpea deja a început să miroase a stricat. Şi dacă, în timpul acesta,
apare un vecin, şi-l vede, ce va crede el? Poate să creadă orice! A
închis portbagajul şi a mers, cu maşina, la un alt buncăr de gunoi.
Acolo, a aruncat „iepurele”, după ce s-a convins că nu-l vede nimeni.
La ora 19, era din nou în sat. După ce a terminat treaba pe
afară, l-a chemat pe Cezar. Acesta veni, în 15 minute.
– Cu ce te pot ajuta?
– Vreau să golim împreună sticla asta de vin roşu!
– Nu era mai bună o palincă? Merge mai bine vinul!?
– Da. Friptura de iepure merge, cel mai bine, cu vin roşu
demisec!
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Inelul de aur
A doua zi după operaţie, chiar dacă avea faţa cu bandaje şi
se simţea slăbit, Tilică a zis ceva de genul „Fie ce-o fi, eu tot ies, la
o ţigară” în curtea spitalului!” și a ieşit, într-adevăr, să savureze o
cafea cu garnitură de piparoasă. Cafeluţa o adusese din clădire, de
la automat, ţigările le ţinea în maşina sa, cu care venise, la operaţie,
de la 300 kilometri.
Băncuţa pe care poposise se afla la douăzeci de metri de
parcare, adică de maşină. Era la amiază, înaintea mesei de prânz.
Tilică trăgea al treilea sau al patrulea fum din ţigară, când, la câţiva
metri în faţa lui, un cetăţean se aplecă şi ridică de pe trotuar ceva.
– Un inel de aur!, exclamă cetăţeanul, un om de vreo 50-60
de ani.
– Poftim!?, se miră Tilică.
– Am găsit un inel de aur!
Tilică s-a dus lângă cetăţean şi s-au uitat împreună, timp de
câteva secunde, la el. Era mare, strălucitor, frumos.
– La cât e de mare, ar fi prea frumos să fie de aur!, comentă
Tilică.
– E de aur!
– Tinichea!
– Ba-i aur! 18 carate!
– De unde ştii?
– Mă pricep. Un frate de-al meu a lucrat cu mult aur, la viaţa
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lui. A fost bijutier, aici, în oraş. Of!, zise cetăţeanul, după ce s-a
uitat la ceas. Peste o oră, am trenul, să merg acasă. Că eu nu sunt
de aici, ci dintr-un sat, aflat la 80 de kilometri. Domnule, hai să
facem o afacere!, îl îndemnă el pe Tilică.
– Ce afacere?
– Îţi dau dumitale inelul, că eu, la ţară, cu oile şi vacile mele,
nu am ce face cu el.
– De ce nu-l duci la poliţie?
– Nu am timp!
– Îmi dai nişte bani şi e al dumitale. Iar după aceea, îl vinzi
şi câştigi de zece ori mai mult.
– Nu te cred!
– De aia ai maşină Dacia, şi aia veche, că eşti un fricos! Dămi 250 de lei şi e al dumitale.
– Nu sunt fricos! Nu am bani. M-am operat. De aceea sunt
cu bandaje pe faţă.
– Norocosule!
– Poftim?!
– Îl las cu 200. Dar repede, că pierd trenul.
– 150!
– Prea puţin!
– Mai mult nu dau.
– Fie.
Cetăţeanul a luat banii, a dat inelul şi a plecat, grăbit, spre
gară.
După ce a luat inelul, Tilică s-a uitat în toate părţile, să vadă
dacă nu sunt spioni sau curioşi în jur. S-a aşezat pe o bancă şi a
stat, aproape o oră, timp în care a fumat patru ţigări. Nu a venit
nimeni să revendice aurul. Nici căutători prin iarbă nu au fost.
Totuşi, ceva îl rodea. Conştiinţa. Dacă inelul e al unui cetăţean
sărac, bolnav grav, care trebuie să se opereze, care are nevoie de
bani şi intenţiona să meargă la bijutier? Sau l-a dat cuiva, să facă
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rost de bani! Însuşi faptul că aurul a fost găsit în faţă, la Oncologie,
spune multe!
Gata. S-a hotărât. Îl va lăsa la portarul de la Oncologie.
– Nu-i de aur!, i-a zis portarul, după ce s-a uitat atent la el.
– Cred că te pricepi la aur cum mă pricep eu la muzică
simfonică!, s-a zbârlit Tilică.
– Să ştii că mă pricep! Am un frate care a fost bijutier...
– Interesant! Când este vorba de aur, toţi din zona asta sunteţi
pricepuţi, pentru că aveţi fraţi foşti bijutieri!
– Eu chiar am! Pe cuvânt!
– Îţi las inelul ăsta, să-l dai celui care l-a pierdut. Va veni,
sigur, să întrebe.
– Nu-mi laşi nimic! Nu primesc tinichele! Nu vreau să mă
fac de râs cu fierătania asta!
– E aur, omule!
– Dacă-i aur, mergi la poliţie. Aici nu-i nici secţie de poliţie,
nici birou de obiecte pierdute. Dacă-i aur şi îl pierd? Să-l plătesc
eu? Du-te la poliţie!
– Să ştii că chiar mă duc la poliţie! M-ai enervat! E departe?
– Douăzeci de minute de mers pe jos .
În salon, cei doi colegi de suferinţă spuneau bancuri, ca să
mai uite de dureri.
– Vă pricepeţi la aur?, i-a întrebat Tilică.
– Eu mă pricep puţin!, a zis unul dintre ei.
– Ăsta-i aur sau nu-i aur?
Şi Tilică i-a arătat inelul.
– Parcă nu! Dar se poate verifica. Fratele meu care...
– ... a fost bijutier!
– Nu a fost bijutier. Dar a cumpărat, odată, un inel, de la o
persoană dubioasă şi a aflat că nu-i de aur, cu ajutorul oţetului şi
al sării.
– Ce fac oţetul şi sarea?
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– Înnegresc!
Îmbrăcat în treningul cu care ieşea, de obicei, afară, la aer
curat, adică la fumat, Tilică părăsi spitalul, destul de grăbit. Nu avea
nici învoire, nici timp, nici haine de oraş acătării, chiar dacă vezi,
astăzi, destui oameni care se plimbă sau merg la cumpărături, în
costumaţie sport. A luat un taxi, care l-a dus până aproape de scările
de intrare în clădirea Poliţiei. Când a intrat, un poliţist, aflat după
un birou, a strigat către alţi doi, care voiau să părăsească parterul:
– Înapoi! A mai venit unul bătut!
Cei doi agenţi au venit lângă Tilică şi l-au rugat să se aşeze
pe un scaun, aflat lângă o masă. Apoi, i-au dat câteva coli albe de
hârtie şi un pix.
– Să scrii totul, de la cap, la coadă, exact aşa cum s-a
întâmplat!, i-a zis agentul mai tânăr.
– Scriu!, se fâstâci Tilică.
– Dar mai întâi, aşa, de curiozitate, spune-ne cine te-a
căpăcit?
– Poftim?! Nimeni! Nu m-a bătut nimeni!
– În cazul acesta, cel mai bine ar fi să te arestăm, să te băgăm,
o noapte, două, la răcoare, şi suntem siguri că-ţi vei aminti!, a zis
cel mai în vârstă. Ţi-e frică să spui? E vorba de o bandă, de un clan
cunoscut şi periculos?
– Nu!
– Atunci, cine şi-a bătut joc de faţa dumitale?
– Acum, am înţeles! Doctorul. Sunt operat. De ieri. Am venit,
de la spital, să vă dau un inel de aur, pe care l-am găsit în iarbă,
în curtea spitalului.
Tilică a pus pe masă, în faţa celor doi agenţi, inelul buclucaş.
– Vi-l las, facem un proces verbal de predare-primire, şi mă
întorc la spital, că mă spânzură doctorul, dacă află că am plecat
fără...
Cei doi agenţi s-au uitat la inel, apoi la Tilică, lung, după
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care au început să râdă, cu mult zgomot.
– Dumneata nu cumva ai fugit de la Psihiatrie?, a râs cel mai
tânăr. Nu cumva te caută doctorul, să te bage în cămaşă de forţă?
– N-am fugit de la nebuni! M-am operat la nas. Am găsit, în
curtea spitalului, un inel de aur, în timp ce fumam şi mă plimbam.
L-am adus la Poliţie. Facem procesul verbal şi mă reîntorc la
spital. Simplu.
– Nu putem să-l primim, că nu-i din aur. Dacă era din aur, îl
lăsai şi făceam proces verbal. E tinichea, fratele meu!
– Şi dumneata ai frate fost bijutier?
– N-am fraţi!
– Dar ai zis „fratele meu”!
– E o expresie, măi fratele meu!
– O uitasem!
– Ia-ţi tinicheaua şi fuga la spital, că, dacă te prinde doctorul
că ai plecat fără aprobare, îţi taie nasul de tot!, l-a povățuit agentul
mai în vârstă.
De la poliţie şi până la spital, Tilică a bombănit tot timpul.
Înainte de a intra în curtea spitalului, a cumpărat, de la un
minimarket, o pungă cu sare şi o sticlă de oţet. Când ceilalţi doi
colegi de salon nu au fost atenţi, eroul nostru a băgat inelul într-o
cană, după care a umplut cana cu oţet şi sare.
A doua zi, dimineaţă, s-a uitat la inel şi a oftat, cu jale. Inelul
se înnegrise!
După două luni, în timp ce se uita la un meci, Tilică a simţit
cum nevastă-sa îl trăgea de mânecă.
– Chiar dacă-i meci, răspunde-mi la o întrebare!
– Răspund.
– Tu ai pus urâţenia asta, şi arătă inelul de „aur”, în vitrină,
la loc de cinste, alături de balerina aia frumoasă şi scumpă?
– Da. Eu. Câţi bani ai dat pe balerină?
– Şaizeci de lei.
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– Urâţenia asta, cum îi spui tu, este o adevărată operă de
artă şi costă de trei ori mai mult! Las-o, acolo, unde am pus-o eu!
Pentru mine este foarte valoroasă!
Nevasta lui Tilică s-a uitat lung la el, după care a început să
se uite pe sub masă, pe sub scaune, prin dulapuri…
– Ce cauţi?!, a întrebat-o Tilică.
– Sticla cu băutură! Că văd că ai început să bei!
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Plec la piaţă
– Alo! Salut, Costică!
– Salve, Gicule!
– Ce faci?
– Citesc. Tu?
– Joc şah.
– Frumos! Cu cine?
– Singur.
– Rele zile ai ajuns, dacă joci şah singur! Vreun prieten disponibil
n-ai găsit?
– Prietenii ţi-s prieteni, până apelezi la ei, sau până apelează ei la
tine. Cam toţi sunt profitori, nu prieteni.
– Uite, vin eu să-ţi ţin de urât, să jucăm şah, dar cu o condiţie: să
servim o afinată. Am făcut o afinată de te lingi pe buze, nu altceva, un
adevărat medicament. De acord?
– De acord.
– În 30 de minute sunt la tine.
– Auzi, Costele? De fapt te-am sunat pentru altceva. Dacă ai, ia cu
tine, adică împrumută-mi, 700 de lei. Peste trei, patru luni, ţi-i restitui.
– Poftim?!… N-am auzit bine!
– Să-mi aduci 700 de lei!…
– Nu cu tine vorbeam, Gicule, ci cu nevastă-mea! Vrea să mă
trimită la piaţă! Aşa că, îmi pare rău, dar nu mai pot veni la tine! Nu te
supăra! Pa!
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Întârziaţii
Luni, dimineaţă, la ora 10 şi 15 minute. La secretariatul
instituţiei, se adună întârziaţii. Ordinul directorului. Fiecare trebuie
să justifice de ce a întârziat. Dacă justificările nu sunt pe placul
şefului, se lasă cu sancţiuni.
– Ce facem, fraţilor?, se plânse Dogaru, de la Relaţii cu
publicul.
– Facem ca turcii, la Plevna!, glumi Ilucă. Doamne, ce mulţi
suntem!
– Treisprezece!, se miră Dogaru. Să vedem cu ce minciună
a venit fiecare!
– Voi citiţi umor? Ascultaţi, vizionaţi emisiunile de umor?,
se interesă secretara.
– Numai de umor nu ne arde nouă, acum!, se lamentă un
întârziat.
– Eu, zise secretara, am ascultat, mai demult, o schiţă, la
radio, în care șaptesprezece întârziaţi au scăpat de furia şefului,
datorită unei minciuni mari, cu un carambol!… Hai să adaptăm
acea schiţă, la ziua de astăzi. Veţi vedea cât de înţelept este umorul!
Ştie cineva cu ce echipă de fotbal ţine şeful?
– Dinamo!
– Ce a făcut ieri Dinamo?
– A bătut cu 1-0, la Iaşi!
– Iar voi aţi fost la Iaşi, la meci! Toţi, care aţi întârziat, astăzi,
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aţi fost la meci!…
– N-am fost la niciun meci!
– Vreţi să daţi 10 la sută din salariu?! Deci, ascultaţi, vă rog,
ce vă spun!… Aţi fost la meci, aţi strigat „Hai, Dinamo!” şi, pentru
asta, de ciudă, suporterii ieşeni v-au aşteptat la ieşirea din oraş şi
au tăiat anvelopele maşinilor în care eraţi!
– Prea gogonată!
– Dar de război, din cauza unui meci de fotbal, dar de maşini
incendiate, aţi auzit?! Linişte, că mă cheamă şeful!
Secretara intră în biroul directorului şi reveni, după un minut.
– Câte unul!, zise ea zâmbind. Cine sparge gheaţa?
– Eu!, se hotărâ Ilucă. N-am ce pierde! Sunt ultimul venit în
unitate şi, la următorul cutremur, primul trecut pe lista plecărilor.
După ce făcu o cruce mare cât o zi de post, intră în biroul
directorului.
– Domnule director, eu!…
– De ce ai întârziat?
– Să vedeţi!… Ieri, am fost la meci! Poate nu ştiţi, dar sunt
un înfocat susţinător al echipei Dinamo!
– Zău?!…
– Am bătut cu 1 la 0! Se putea să nu merg la Iaşi, pe stadion,
să-i văd pe dinamoviştii mei cum bat!? Şi am strigat! Şi m-am
bucurat! Când să ies cu maşina din oraş, suporterii ieşeni, cu nişte
chestii ascuţite, mi-au tăiat anvelopele de la maşină, aşa încât am
rămas blocat în mijlocul şoselei!
– N-au spus nimic despre asta la televizor! Ce chestie!…
Data viitoare să fii mai atent! Poţi pleca!
Intră al doilea întârziat.
– Tu, Ionescule, ce ai păţit?
– Ieri, am fost la meci, domnule director! La Iaşi.
– Şi tu?!
– Da. Sunt dinamovist! Şi m-am bucurat! Dar când să mă
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întorc acasă, nişte fanatici mi-au tăiat anvelopele de la maşină, în
mijlocul drumului!
– Fantastic! N-am mai pomenit aş-ceva în România! Să nu
se mai întâmple! Poţi pleca.
Intră al treilea întârziat.
– Tu, ce ai păţit, de ai întârziat?
– Am fost ieri la meci, la Iaşi!…
– Şi tu?!…
– Da! Când să ies din oraş!…
– Ţi-au tăiat anvelopele, în mijlocul drumului!!!
– Da! De unde ştiţi?
– Poţi pleca!
Rând pe rând, au intrat şi ceilalţi întârziaţi. Dogaru a intrat
ultimul.
– Mai sunt?
– Nu. Eu sunt ultimul, domnule director!
– De ce ai întârziat?
– Ştiţi, eu, ieri după masă, am fost la Iaşi, la meci.
– Şi tu?!
– Da.
– Şi te-ai bucurat că a bătut Dinamo!
– Da! De unde ştiţi?
– După meci, când să ieşi cu maşina din oraş, nişte fanatici
ţi-au tăiat anvelopele!
– Da! Adică, nu!… Nu! Nu mi-au tăiat anvelopele!
– Cum, nu!? De ce minţi! Nu ţi-au tăiat anvelopele şi te-au
lăsat cu maşina în mijlocul drumului?
– Nu! Nu mi-a tăiat nimeni, nici o anvelopă de la maşină!
– Sigur? Nu minţi?! Dă-ţi cuvântul!
– Sigur! Aveţi cuvântul meu!…
– Acum, sincer, sunt tare curios să aflu!… De ce ai întârziat?
– Nu am avut pe unde trece, cu maşina, domnule director!
174

Cu cărţile pe faţă

Drumul era blocat!
– Blocat?! De cine?
– De douăsprezece maşini cu număr de Suceava, care aveau
anvelopele tăiate!
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Păcăleli
Am păcălit câţiva oameni, la viaţa mea, dar niciodată de întâi
aprilie. În acea zi, chiar dacă spun ceva serios, oamenii tot nu mă
cred, „Mai lasă-ne! Tu eşti umorist, ştim noi! Vrei să ne păcăleşti!”.
Cunosc, însă, un om, care reuşeşte să păcălească aproape
întotdeauna. E Tilică, amicul meu. Şi pe mine m-a păcălit. De
foarte multe ori.
În urmă cu câţiva ani, în data de 31 martie, m-a sunat, să-mi
spună că merge la Cernăuţi, să-şi facă ochelari de vedere, fiindcă,
acolo, costă jumătate din banii pe care i-ar da la noi.
– Vrei să-ti aduc ceva?, m-a întrebat.
– Da. Cărbune medicinal, că mă simt umflat la burtă. Când
pleci?
– Mâine, dimineaţă. Astăzi vreau să schimb două anvelope,
la maşină.
A doua zi, adică de 1 aprilie, spre seară, m-a sunat.
– Unde eşti?, m-a întrebat.
– La nişte prieteni, care au venit din Suedia. Stăm de vorbă.
De ce mă întrebi?
– Poţi să ieşi pe bulevard, peste zece minute? Ca să-ţi dau
cărbunii medicinali!
– Încerc.
– Că eu plec la ţară. Şi revin peste o săptămână.
– Ies. Sigur.
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Am ieşit, aşa cum am promis. Dar el nu s-a ţinut de cuvânt.
A întârziat o jumătate de oră! N-ar fi fost o problemă întârzierea
asta, dacă afară nu ar fi plouat! Până a venit, fără umbrelă, m-am
murat serios!
– Ţi-am luat cărbunii. Vărsaţi, cum se zice. Douăzeci. E bine?
– E bine!
– Poftim! Mă grăbesc, banii mi-i dai când ne întâlnim! După
ce mă reîntorc de la ţară.
Când am ajuns în casă, m-am uitat pe net, să văd dacă pot
să iau doi cărbuni odată, că mă simţeam umflat tare la burtă. Am
aflat că da. Dar nu am luat niciunul! În pliculeţ, nu erau cărbuni,
ci fasole negre, mari şi puţin lunguieţe! Adevărat: douăzeci, de
culoarea neagră, dar fasole!
Am râs de păcăleală, dar mi-am ras smalţul de pe cel puţin
două măsele! De ciudă! „Nu mă mai prinde el!”, am gândit.
În anul următor, cu două zile înainte de 1 aprilie, am vorbit
la telefon. El m-a sunat. Era la ţară.
– Poţi să-mi dai un sfat, în legătură cu modul cum putem
împărţi noi, fraţii, casa şi pământul?, m-a întrebat.
– Sigur. Ce acte aveţi?
– Am un dosar întreg, dar despre casă şi teren, nu ştiu ce am!
Vrem să împărţim între fraţi, părţi egale.
– Trebuie să-ţi văd actele. După aceea, vorbim.
– Pot să ţi le aduc, ca să te uiţi la ele, sâmbătă, seara, când
vin în oraş? Şi-ţi aduc şi un caş dulce, pentru bunăvoinţă.
– Nu-i nevoie!
Sâmbătă, seara, adică pe 1 aprilie, pe la ora 20, Tilică m-a
sunat, ca să-mi spună că nu a venit încă ciobanul cu caşul. Pe la
ora 23, m-a sunat din nou.
– Acum plec spre oraş. La şi jumătate, să ieşi la bulevard.
– Nu putem să ne întâlnim mâine?
– Am şi două sticle cu lapte, pentru tine, şi se strică, până
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mâine.
Am fost punctual. Afară era destul de frig. În aşteptarea
maşinii, m-am plimbat. Nu numai eu. S-a mai plimbat un tip, o
namilă – mai bine spus, cu o figură de om cu multe votci la bord.
Nu ştiu ce aştepta, pe cine, cert este că, atunci când trecea pe lângă
mine, pufnea, scuipa şi scotea vorbe dintr-un alt registru decât cel
clasic uman. Am început să mă agit. De frică.
Simţeam că prezenţa mea îl incomodează, că mă pot trezi,
oricând, cu mâinile lui în beregata mea. M-am îndepărtat de el,
la cel puţin cinzeci de metri. Tremuram, fiindcă plimbarea lui tot
până la mine ajungea! Când s-a făcut ora 23,55, a sunat telefonul.
– S-a terminat!, mi-a zis Tilică. Mergi acasă! La culcare!
– Ce s-a terminat?
– Păcăleala! Şi ziua de păcăleli, că-i miezul nopţii!
În acele momente, dacă ar fi fost lângă mine, îl altoiam
serios, chiar dacă n-am lovit, niciodată, pe nimeni! I-am spus asta,
a doua zi.
Din ziua aceea, n-a mai încercat să mă păcălească.
În schimb, pe cel mai bun prieten al său, căruia îi vom spune
Naşul, îl păcăleşte şi în ziua de astăzi.
Cu câţiva ani în urmă, Magda, nevasta lui Tilică, împreună
cu cumnată-sa, a plecat în Irlanda, la cules de ciuperci. La două
zile după plecarea ei, a venit ziua de 1 aprilie. Tilică, aşa cum îl
ştim, a dospit o păcăleală. L-a sunat pe Naşul.
– Hai, cu mine, la gară, la ora 11!, l-a rugat.
– E ziua nepoată-mi! Nu pot să merg! Am foarte multă treabă!
Dar ce vrei să faci la gară?
– Să o iau pe Magda, că are multe bagaje!
– Nu a plecat în Irlanda?!
– N-au primit-o! Are nişte probleme cu actele şi, de când cu
chestiile alea de terorism, sunt atenţi la toţi cei care intră.
– Ce are Magda cu terorismul?!
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– E brunetă!
Naşul, care este un om săritor, atent şi de o blândeţe aparte, se
învoi, să meargă la gară, dar are şi el două rugăminţi: să fie iertat,
că nu poate să meargă la tren, să o ajute pe Magda, fiindcă îl doare
un picior, şi, a doua rugăminte, Tilică să se grăbească, deoarece
mai are de făcut încă trei drumuri, cu maşina, până la ora 14, când
îi vin musafirii.
La ora 11 fără un sfert, au ajuns la gară. Naşul a rămas în
maşină, Tilică a mers pe peron, să o aştepte pe Magda. A stat pe
peron până la ora 11. 30, apoi a mers la maşină.
– Unde-i Magda?!, a întrebat, curios, Naşul.
În loc să răspundă, Tilică s-a aşezat pe bancheta din dreapta
şoferului, a scos portmoneul, din portmoneu a scos un calendar
mic, pe care i l-a pus Naşului în faţă.
– Ce vrei să-mi arăţi?, a întrebat Naşul.
– Că astăzi este 1 aprilie!
– Tilică, recunosc, m-ai păcălit! Acum, mergi cu mine, să mă
ajuţi la o treabă serioasă, adică la cumpărături! O sun pe nevastămea, îmi dă lista cu ce trebuie să cumpărăm şi ne oprim la Piaţa
Mare!
Pe la ora 13,30, au ajuns, acasă la Naşul, cu sacoşele pline cu
de toate. Când naşul a povestit cum a fost păcălit, naşa a început să
râdă atât de tare, încât a scăpat, din mâini, farfuriile, pe care voia
să le aşeze pe masă.
În anul următor, pe data de 1 aprilie, la ora 5 dimineaţa, Tilică
i-a dat telefon Naşului.
– Ia un cric bun, urcă în maşină şi mergi după patroană, la
Păltinoasa, că a rămas acolo!
– Eu sunt şoferul ei! De ce nu m-a sunat pe mine? Finule,
ceva nu-i în regulă!, a zis Naşul supărat.
– Faci cum vrei! Să nu zici că nu ţi-am spus! Poate că a
încercat să te sune, dar nu s-a format numărul. Şi eu am păţit-o,
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de câteva ori cu tine. Telefonul tău a obosit!
– Îl am de câteva luni! E nou!
– Eu zic să o iei din loc, să nu se supere patroana.
– Bine!
La ora 5 şi 30 de minute, Naşul bătea în uşa cabanei, pe care
a construit-o patroana sa. Cabana nu era terminată. Îi lipseau multe,
printre care şi o sonerie. Naşul şi-a întrebuinţat serios pumnii, atunci
când a bătut în uşa de la intrare.
– Cine e?, s-a auzit o voce din interior.
– Eu, domnişoară Aurora! Am venit cu cricul.
S-a deschis uşa. Patroana, cu părul vâlvoi şi cu faţa obosită
de nesomn, s-a uitat cât se poate de strâmb la şofer.
– Ai visat urât, domnule?! Horror? Ce te-a apucat? Am avut
oameni la asamblat mobila de comandă, până la ora 11 noaptea!
Au lucrat şi la lumânare, fiindcă a fost şi o pană de curent. Am
adormit pe la ora 3! De ce-ai venit?
– Pentru pană. Am adus şi cricul.
– Pana de curent nu se face cu cricul!
– Tilică m-a trimis. A zis că aveţi pană la o roată.
– N-am nicio pană! Zău, Tilică ăla e bolnav! Chiar dacă astăzi
e 1 aprilie, tot nu se face o astfel de glumă! E deplasată! Intră, te
rog! Bem câte o cafeluţă şi mergem la birou.
Deznodământul? În acea zi Tilică, a fost penalizat, pentru că
nu a depus un decont la timp, iar, la plecare, a trebuit să dea serios
la pompă, fiindcă avea două roţi dezumflate!
În anul următor, 1 aprilie a căzut într-o zi de duminică.
Sâmbătă, 31 martie, spre seară, Tilică l-a sunat pe Naşul.
– Naşule, drept răsplată, pentru că l-am servit cu ceva, un
cioban a promis că-mi dă, mâine, dimineaţă, un caş mare, de peste
15 kilograme. Eu nu am nevoie de aşa-ceva. M-am gândit, dacă
vrei, să-ţi dau ţie jumătate din el, iar cealaltă jumătate să i-o dau
soră-mi.
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– Mă las păgubaş.
– Ai?
– Nu am.
– Şi nu vrei o bucată de caş dulce, gustos, pe care să-l mănânci
cu o ceapă sau cu o ridichie roşie?
– Ba da. Aş vrea. Dar mâine e 1 aprilie şi asta-i păcăleală.
– Da? Na! Cum vrei. Dacă te răzgândeşti, treci mâine, după
ora 12, pe la nevastă-mea, pe la chioşc, să iei jumătatea de caş. Să
ai o geantă bună, că-i mare caşul.
A doua zi, pe la prânz, Naşul, cu o geantă solidă în mână, s-a
prezentat la chioşcul de pâine, unde vindea Magda.
– Am venit!, a zis el. De aici, merg la spital, la un vecin de-al
meu, care şi-a rupt o mână. Am vorbit cu el la telefon şi, fiind un
mare amator de brânzeturi, i-am promis o bucată de caş.
– Naşule, i-a zis Magda, iar te-a păcălit! E 1 aprilie! Ce să-ţi
fac! Să-ţi dau un colac pentru vecinul care-i la spital?
– Nu. Merg să cumpăr o bucată de caş, din piaţă, să-i duc
vecinului, aşa cum am promis. Dar să ştiţi că nu mai vorbesc cu
voi! Aaa! Uitam! Mi-a dat naşă-ta o eşarfă, din alea aduse din
Germania şi care ţi-au plăcut mult. Să o porţi sănătoasă!
Şi a plecat.
După trei ore, când a ajuns acasă, Magda a găsit sufrageria
plină. În jurul mesei, se găseau Tilică, băieţii, nurorile și copiii.
Mâncau, se veseleau.
– Cum staţi cu păcălelile?, i-a întrebat Magda.
În afară de Tilică, toţi ceilalţi au răspuns că foarte slab. Tilică
avea cu ce să se laude, îl păcălise pe Naşul.
– Eu, zise Magda, chiar dacă am păcălit urât pe cineva,
Dumnezeu a fost bun şi mi-a adus un cadou frumos!
– Te lauzi!, zise Tilică. Tu ţi-ai cumpărat ceva, ai împachetat
frumos şi te dai mare!
– Pe cuvânt că nu! E o eşarfă. Naşul mi-a adus-o. De la Naşa.
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E din Germania. Să vedeţi ce frumoasă e!
Şi desfăcu pachetul. Numai că, în pachet, nu era eşarfa mult
dorită, ci o cârpă ordinară şi murdară, de şters pe jos!
Ultimul 1 aprilie, despre care vreau să vorbesc, a fost în
urmă cu două luni. Tilică, aflat la ţară, a încercat, de două ori, să
mă păcălească, ba că nu-i merge maşina, ba că-l doare o măsea şi
avea nevoie de un medicament. N-am căzut în capcană.
Pe la ora 14, Adi, un coleg de serviciu, m-a chemat pe holul
unităţii.
– Tu te cunoşti, din câte ştiu, cu Tilică, vecinul meu. Vă
vizitaţi.
– Aşa este.
– Mi-a telefonat nevastă-mea şi mi-a zis că, pe sub uşa de
intrare în apartamentul lui, iese apă! S-o fi spart vreo ţeavă din
apartament!
– Te-a pus Tilică să mă păcăleşti!
– Pe cuvântul meu că nu. Urcăm în maşina mea şi mergem
să vedem!
Ne-am dus şi aşa era. Pe sub uşă, ieşea apă, destul de multă.
O doamnă, dintre cele adunate acolo, manevra două cârpe mari,
pentru a împiedica apa să curgă pe scări. Cineva propunea să se
spargă uşa. Am vrut să-l sun pe Tilică, de la faţa locului, dar nu am
putut. Uitasem telefonul la serviciu. Am fugit la birou şi l-am sunat.
– Vino, repede, acasă!, i-am zis. Ai o ţeavă spartă în
apartament! Curge multă apă pe sub uşă. Dacă nu vii repede,
vecinii îţi sparg uşa!
– La sfârşitul programului, ai tras un păhărel şi te-ai gândit să
păcăleşti pe cineva. Dintre toţi, pe mine m-ai găsit cel mai prost?
Nu-ţi merge, stimabile!
– Înţelege, omule, că ai apă în apartament! Situaţia e gravă!
Vino cât poţi de repede!
– Aia nu-i apă, ci votcă! Răsplată pentru cei care fac glume
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bune!

– Tilică, eu!...
– Aaa, iertare! Tu eşti cu vinul, nu cu votca! Data viitoare,
voi ţine cont. Acum, te rog să mă scuzi, că am multă treabă!, a zis
Tilică, după care a închis telefonul.
L-am sunat din nou, dar nu a vrut să răspundă.
Vecinii au aşteptat, mai bine de o oră, apoi, la îndemnul
unui instalator, chemat prin serviciul de urgenţe, au spart uşa. În
apartament, era prăpăd!
Astăzi, la două luni de la acea păţanie, Tilică tot nu vorbeşte
cu mine. Îmi reproşează că nu i-am spus răspicat şi nu m-am jurat
că-i treabă serioasă, nu păcăleală!
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Votcă fără alcool
În urmă cu vreo lună de zile, un amic mi-a spus, râzând
în hohote, că, în oraş, la noi, doi hâtri au trimis pe cineva la un
magazin, să cumpere votcă fără alcool. Nu cunosc povestea, dar
ideea mi s-a părut demnă de o schiţă umoristică.
Zilele trecute, aflându-mă în capitală şi dispunând, de trei
ore, până la plecarea trenului, m-am gândit că n-ar fi rău dacă aş
căuta, pe la magazine, o sticlă de „votcă fără alcool”, să am pe
drum şi să văd cum reacţionează gestionarele la o astfel de cerere.
Precum se ştie, şmecherii din capitală nu râd niciodată de ei,
ci numai de provinciali; toate glumele proaste pe seama noastră
sunt făcute. Acesta a fost un prilej, pentru mine, să văd dacă putem
râde şi noi, provincialii, de ei.
Am intrat într-un magazin obişnuit, din apropierea gării, cu
două raioane, două gestionare. M-am oprit în faţa raionului care
avea şi băuturi.
– Ce doreşte domnul?, m-a luat în primire doamna de după
tejghea.
– Deocamdată, mă uit…
– Uitatul nu costă bani, iar eu iau salariul în funcţie de
vânzări! Altceva?
– Doresc o băutură uşoară, să o am pe drum, în tren…
– Am înţeles! Cola light!
– Nu, nu!… Aş vrea, dar nu văd pe raft, o sticlă de votcă
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fără alcool.
– Ce fel de votcă?!
– Fără alcool.
– Tu, Tiţo, lucrezi de mai mulţi ani în comerţ, decât mine, ai
auzit de votcă fără alcool?, a întrebat-o gestionara mea, pe cealaltă.
– Nu, dragoste!, răspunse cealaltă domniţă. În schimb, l-am
ginit pe domnul, de când a intrat. Cred că lucrează la Camera
Ascunsă!
– Zău?
– Da.
– Are mutra ăluia, cum îl cheamă?…
– N-are nicio mutră, fată!
– Deci, nu aveţi votcă fără alcool?, am întrebat-o pe gestionara
mea, adică pe doamna de la băuturi, în timp ce mă îndreptam spre
ieşirea din unitate.
– Nu.
– Mergi după el, fată, şi vezi unde ţine camera secretă!
A ieşit gestionara de la băuturi şi s-a uitat în stânga, în
dreapta, dar nu a descoperit niciun cameraman, pitit pe după ziduri
sau boscheţi. Ceea ce n-au ştiut ele a fost faptul că am înregistrat
discuţia cu un reportofon.
La mai puţin de o sută de metri, am găsit un alt magazin,
mai mare, cu mai multe articole şi cu mai mulţi gestionari. La
„băuturi”, am dat peste o doamnă pudrată, aranjată, de credeai
că a venit la serviciu ca să-şi găsească partener de viaţă sau de…
Tot partener. Sincer, era frumoasă, dar parcă prea vopsită. Am dat
drumul reportofonului.
– Săru’mâna!, i-am zis şi am zâmbit cât se poate de fotogenic.
– Poftiţi, stimate domn!
– Stimată doamnă, aş dori o votcă mai deosebită…
– Uitaţi-vă pe raft, domnule! Astea-s toate sortimentele de
votcă, pe care le avem în magazin.
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– Eu aş vrea o votcă mătăsoasă, cremoasă, delicată, cu gust
plin… Şi să fie fără alcool.
– Cine, berea?
– Votca, doamnă!
– Poftim?!…
– Aş prefera o „Beluga”, „Vestal Podlasie”, „Konik’s Tail”,
„Chase Smoked” sau chiar „Finlandia”, dar fără alcool.
– Dumneata lucrezi în străinătate şi vii să te dai mare, în faţa
noastră, cu chestii citite pe pereţi!
– Nu, doamnă! Mărcile enumerate mai sus, plus altele, se
găsesc în Bucovina, în Suceava, la mine, în magazinele deschise
de austrieci, nemţi, danezi, norvegieni, suedezi, şi sunt şi la 40, 50
de grade tărie, dar şi fără alcool.
– Şi cine cumpără votcă fără alcool, că oamenii vor să se
îmbete!? Băutura trebuie să fie ieftină şi capabilă să te facă praf
din două pahare!
– Ba se cumpără, doamnă! Şoferii, bolnavii beau votcă fără
alcool. E mai bună, mai indicată decât berea. Eu, la volan, beau
votcă fără alcool, în loc de bere. Uitaţi-vă, vă rog, la „Finlandia”
aia, din colţ, de acolo! Vă rog! După aspectul etichetei, pare a fi
ce caut.
Gestionara a căutat şi în colţ, şi în magazie, şi sub rafturi, dar
nu am avut „noroc”. S-a uitat săraca la toate etichetele. A pierdut,
cred, mai bine de jumătate de oră, căutând votca inventată de mine.
Mi se făcuse milă de ea. Regretam toată tărăşenia. Voiam să ies,
cât mai repede, din magazin.
– Am vrut să vă servesc. Am căutat în toate locurile posibile.
Am fost cât se poate de amabilă. Este?
– Da, doamnă! Aţi fost şi sunteţi, foarte, foarte amabilă! Vă
mulţumesc mult!
– Din curiozitate, cât costă o sticlă de votcă fără alcool?,
m-a întrebat ea.
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– Poate să ajungă şi la 300 de lei. De obicei, 160, 190 de lei…
A sunat un telefon. Al gestionarei. A început să vorbească.
La telefon.
– Sunt bine, dragă!… Puţin obosită… Da. Am căutat, pentru
cineva din nord, de unde se agaţă harta-n cui… Ha-ha!… Din
Suceava… Da… Ha-ha-ha!… Am căutat, de m-am îmbolnăvit,
votcă fără alcool, că el, la volan, din aia bea, în loc de apă!… Tu,
care ai fost prin toată lumea, ai băut aşa-ceva?… Poftim?… Ce
zici?…
Şi, după ce îmi aruncă o privire aspră, s-a depărtat de mine,
întorcându-mi chiar spatele, pentru a nu auzi ceea ce vorbeşte ea
la telefon, în şoaptă. Dar tot am auzit.
– Cum să-şi bată joc?… Cum şi-a permis aşa ceva!… Da!…
Te aştept!… Vino repede!
– Te rog să mă scuzi!, îmi zise ea, după ce-a terminat
convorbirea. Zâmbea forţat.
– Nu face nimic, doamnă!
– Am vorbit cu un amic şi mi-a zis că te rezolvă el… cu votca
aia, fără alcool! Vine imediat! Cinci minute durează.
– Mă bucur, doamnă! Îl aştept… Până vine, mă învârt pe aici
sau cred că-i mai bine să merg la magazinul de alături, să cumpăr
nişte gogoşi calde, să le am în maşină, pe drum.
– Nu cumva să nu revii! Că amicul…
– Revin, doamnă! E în interesul meu.
Am ieşit din magazin, încet-încet, uitându-mă şi la mărfurile
din stânga, şi la cele din dreapta. Numai nu fluieram! Când am
observat că nu mai sunt în aria de acţiune a privirilor doamnei, am
demarat ca în Formula 1. Până m-am depărtat de locul faptei. Adică
la vreo sută de metri. Poate mai mulţi. Am dezbrăcat geaca albă,
m-am dat după o maşină mare, de marfă şi am început pânda. Să văd
cine vine. A venit o maşină bengoasă, din care au coborât trei tipi.
Nu spun cât de solizi erau, spun doar că, la o coridă, taurul, oricât
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de fioros şi rău ar fi fost el, după ce i-ar fi văzut pe ăştia trei, s-ar fi
retras, tremurând, înapoi în boxă. Au ieşit, împreună cu gestionara,
în faţa magazinului, s-au uitat în stânga, în dreapta, au gesticulat,
dar, într-un final, au intrat în clădire. Atunci, iar am demarat şi nu
m-am oprit până la gară. Nu vă mai spun cât de tare îmi bătea inima!
Mi-am revenit, abia după ce s-a pus trenul în mişcare.
Puteau să-mi pună pielea pe băţ. Gata! M-am lecuit. Nu mai
fac astfel de glume!
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Înlocuitorul
Vă povestesc ceea ce mi-a spus un prieten. El susţine că
întâmplarea este adevărată, că a trăit-o chiar el. Am schimbat numele
personajelor, denumirile societăţilor. De asemenea, o voi povesti ca
pe o trăire de-a mea, pentru a nu supăra pe nimeni.
Era pe la începutul lunii mai, când în instituţia noastră a venit
o contabilă nouă, cu un nume întâlnit mai rar, Iolanda. Asta nu ar
sări în ochi, de obicei, pentru că salariaţii vin şi pleacă. Puţini sunt
cei care stau mulţi ani. Iar venirile şi plecările, în ziua de astăzi, sunt
frecvente. Şefii vin şi pleacă, pentru că aşa vor partidele politice; cei
mai mulţi salariaţi vin şi pleacă, pentru că aşa vor şefii.
Iolanda, contabila nouă, era tânără şi foarte frumoasă, de aceea
a sărit repede în ochii tuturor!
Chiar din prima zi, eu şi colegii, mai bine zis, eu şi subalternii,
pentru că eu sunt şef de birou, am ajuns la concluzia că Iolanda era
cea mai frumoasă femeie din instituţie, poate chiar din municipiu.
Când contabilul şef a venit, cu ea, în biroul nostru, pentru că
eu, chiar dacă-s şef, stau în birou cu încă cinci colegi, şi m-a rugat
să am grijă de ea, dar mai ales să o învăţ meserie, toate privirile
noastre au căzut asupra mâinilor Iolandei. Nu pentru a vedea dacă
acestea sunt gingaşe, ci pentru a vedea dacă are verighetă! Şi avea!
Cei necăsătoriţi au oftat amar, cei căsătoriţi au oftat şi ei! Dar şi unii,
şi ceilalţii au început, pe ascuns, să-şi facă planuri de bătaie pentru
cucerirea noii colege.
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Eu aveam un avantaj faţă de ceilalţi colegi, bărbaţi: mi-o
dăduse contabilul şef în primire, ca să o învăţ meserie. Şi am hotărât,
chiar de-a doua zi, să trec la fapte.
Am mers la birou cu un sfert de oră mai devreme, dar şi cu un
buchet frumos de flori. Interesant este că nu am fost primul intrat
în birou, ci al doilea, adică după Matilda, singura colegă femeie din
birou, până la venirea Iolandei.
– O, Constantine! Ca întotdeauna, demonstrezi că eşti nu numai
un şef bun, ci şi un om respectuos, unul dintre cei mai gentlemeni
bărbaţi, pe care i-am cunoscut în viaţa mea! Bărbatu-meu a uitat că,
azi, e ziua mea, că am împlinit 36 de ani, tu nu! Se cunoaşte că nu
eşti căsătorit! Cumperi flori şi ţii minte zilele de naştere ale femeilor.
Cei căsătoriţi au uitat de flori şi de multe altele! Mulţumesc!
A luat florile din mâna mea, m-a îmbrăţişat şi m-a pupat, de-a
răsunat biroul. În timp ce Matilda mă ţuca tare şi cu forţă, am auzit,
în spatele meu, uşa deschizându-se şi închizându-se, dar nu am putut
să văd cine a intrat.
– Mă iertaţi pentru că am intrat aşa, fără să bat la uşă!, am
auzit-o pe Iolanda, fiindcă ea intrase, atunci când auzisem uşa.
– Nicio problemă, domnişoară, sau doamnă! Ne-am sărutat
în afara serviciului, mai bine zis, în afara orelor de muncă la stat!
Un minut, ne-am îmbrăţişat şi pupat, aşa, în particuler. Astăzi,
sărbătoresc împlinirea vârstei de 36 de ani, iar domnul Constantin,
şeful nostru, mi-a adus flori şi m-a binecuvântat gospodăreşte!
Cât aş fi vrut să nu fie Iolanda de faţă, la scena cu Matilda!
– Sunt doamnă! Vă urez şi eu mulţi ani şi sănătate!
– Mulţumesc mult! Eu sunt Matilda, el este Constantin, tu
eşti Iolanda! Aşa trebuie să ne adresăm, simplu, pe nume, pentru
că suntem colegi.
– Am înţeles. E bine aşa. Mă bucur că am nimerit într-un
colectiv frumos.
Au venit şi ceilalţi colegi de birou şi am început ziua de muncă.
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Din discuţiile Iolandei cu Matilda, cât şi cu noi, am aflat că
a lucrat, imediat după terminarea facultăţii, la o agenţie imobiliară,
timp de trei ani, apoi la o mică societate, care făcea garduri şi altele
din fier forjat, în final la o societate de construcţii. Soţul ei nu ne-a
spus ce meserie are, dar că face mult teren, că, într-o lună, şase, şapte
zile dacă stă pe acasă, ne-a spus.
În după-amiaza, cât şi în seara acelei zile, m-am gândit, m-am
tot gândit, m-am frământat, să răspund la o întrebare: fac bine dacă
îi fac curte? Mintea îmi spunea că nu fac bine, inima-mi spunea că
da! Până la urmă, noaptea, cu întunericul ei, adunat la singurătatea
mea, a fost un sfetnic bun. A învins inima!
A doua zi, am adus-o pe Iolanda lângă mine, să lucrăm
împreună, ca să înveţe meserie. Zilele treceau, ea, ascultătoare şi
harnică, învăţa, iar eu, încet-încet, încercam să-i intru în sufleţel.
Ajunsesem să vorbim deschis, să ne spunem glume. Am mai aflat
că iubeşte muzica, lectura, filmele, teatrul, că avem multe afinităţi
comune. I-am cumpărat bilete la unele spectacole, i-am plătit, de
câteva ori, şi televiziunea prin cablu.
Într-o după-amiază, după terminarea programului, încălzit
de cele două sferturi de vin, consumate la ziua unui coleg, am
condus-o pe Iolanda, câteva sute de metri, mai bine zis, până la
poarta spitalului.
– Ştii ceva? Hai să ne întâlnim, astăzi, mai târziu, undeva,
la un pahar de vin vechi şi bun, să stăm de vorbă mai pe îndelete!,
i-am propus.
– Nu cred că-i bine!
– Ai cuvântul meu că nu va şti nimeni de întâlnirea noastră.
Servim un vin vechi, bun, o cafea, o gustare fină, pe fondul unei
muzici deosebite.
– Nu cred…
– Dacă vrei la tine, e bine. Dacă nu, atunci în garsoniera mea.
– Nici!
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– Cunosc un local cu mult gust, intim, ferit, cu lumina mai
slabă, cu separeuri mici, şi care se cheamă chiar „Intim”.
– Nu am auzit de el.
– E în spatele băncii ABXZ.
– Tot nu ştiu!
– Ne întâlnim în faţa băncii şi mergem împreună. Sunt cincizeci
de metri, maxim. La ora 20, e bine?
– Cred…
– … că da. Ora 20. Te aştept. Pa!
Cele trei ore şi jumătate, de la despărţirea de Iolanda şi până
la ora 20, au trecut repede.
M-am spălat, m-am parfumat, mi-am pregătit un costum,
cămaşă, cravată, să arăt a om serios. Am avut emoţii mari, tremuram,
nu altceva! Degeaba am încercat să fluier sau să fredonez melodii,
nu a mers. Sincer, nu mai dădusem niciodată întâlnire unei femei
căsătorite. Şi cu Iolanda a fost greu. Mi-au trebuit luni de zile, şi
niţel vin la bord, ca să-mi iau inima-n dinţi.
La ora 19,50, eram în faţa băncii. Afară era încă soare, era
cald, frumos, iar eu tremuram! De frig? De frică? De emoţie? Mai
mult cred că de emoţie.
Când mai erau două minute până la ora 20, în faţa mea s-a oprit
un tânăr înalt, bine legat fizic, cu ochii negri, pătrunzători.
– Dumneata eşti domnul Constantin?, m-a întrebat el.
– Da. Cum să zic!... Da!, m-am fâstâcit eu.
– Îmi pare bine!, mi-a zis, după care mi-a strâns mâna, de-am
crezut că mi-o face aşchii! Eu sunt Daniel, soţul Iolandei. Domnule,
nevastă-mea te roagă să o scuzi, că nu a putut veni la întâlnire. A
băut, astăzi, un pahar de vin, la ziua colegului pe care l-aţi sărbătorit
împreună, şi o doare capul. Tare. Aflând, însă, că-i vorba de vin vechi,
bun, cafea, gustări fine şi muzică deosebită, m-am gândit să vin eu,
în locul ei, la întâlnire!
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Nuntă cu peripeţii
Luni de zile, s-au ţinut scai de noi, mai ales de mine, rugândune să le fim naşi de cununie, şi, până la urmă, am consimţit.
Nevastă-mea a făcut puţin tărăboi, pentru că eu am cedat uşor, dar,
în final, a acceptat, s-a împăcat cu ideea de a cununa pe cineva de
la ţară, la ţară, într-un sat uitat de lumea civilizată, aflat undeva,
între dealuri şi munţi, la peste o sută de kilometri de noi.
Pregătirile pentru o nuntă la ţară nu s-au deosebit prea
mult de pregătirile pentru o nuntă în municipiu. Rochii, costum,
pantofi, papion, bijuterii şi altele necesare n-am mai cumpărat din
magazine, considerând că e, totuşi, o nuntă la ţară, într-un fel de
Cămin Cultural, şi le-am folosit pe cele vechi, care nu erau deloc
vechi, pentru că nu făcusem decât o nuntă cu ele. Celelalte lucruri,
în schimb, le-am cumpărat normal, ca pentru o petrecere obişnuită.
Am mers cu maşina noastră şi am făcut mai bine de două
ore, din cauza drumurilor proaste, cu multe gropi. Am ajuns destul
de greu. Ne-am rătăcit de trei ori, a treia oară intrând pe un drum
desfundat, din care era să nu mai ieşim. Noroc că nu înjur, că lipsa
tăbliţelor indicatoare, pentru localităţi şi pe unde ajungi în acele
localităţi, ar fi meritat măcar o înjurătură! Până la urmă, mirele, prin
telefonul mobil, ne-a îndrumat şi, în sfârşit, am ajuns la casa lui.
Am ajuns odată cu ploaia. Ploaie de toamnă, de septembrie,
cu picături mici şi reci. Apoi, au început obiceiurile şi tradiţiile, care
trebuiau respectate ca la carte, că, altfel, se supărau babele, care
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coordonau toată nunta. După ce l-au ferchezuit pe mire, au urmat
naşii, adică noi, apoi, cu alai mare, am pornit spre casa miresei.
Din cauza ploii, pământul se înmuiase, drumul devenise alunecos.
Nevastă-mea s-a trezit că-i intră tocurile, aproape cui, de la pantofi,
în pământ şi nu mai poate să înainteze! Se clătina, se împiedica,
să cadă în nas, nu altceva! Până la urmă, s-a produs dezastrul! S-a
rupt un toc! De tot! Adică a rămas înfipt în pământ, iar nevastămea, buf, în genunchi! Dar a avut noroc. Nu s-a murdărit prea tare.
Mirele, care se cunoştea cu toţi sătenii, a intrat într-o casă şi
a ieşit cu doi gumari, aproape noi. Să-i poarte nevastă-mea, până
trece treaba cu gătitul miresei. Cinci ore mai târziu, adică după
gătitul miresei, cununie religioasă, la biserică, poze, drumuri, iar
nevastă-mea tot cu gumarii era încălţată. Se simţea foarte bine în
ei. Chiar ea mi-a zis!
Dansul din faţa Căminului Cultural, cu mirele, apoi cu mine,
a mers perfect cu acei gumari. Mai mare stabilitate a avut ea, decât
mine, care eram cu pantofi de sute de lei, şi nici probleme cu apa
nu a avut! Când mireasa i-a oferit o pereche de pantofi, luată de
la cineva, nevasta-mea a refuzat, spunând că se simte bine în acei
gumari, că, pe aşa o vreme, sunt chiar excelenţi.
Nunta la Căminul Cultural a debutat cu multe dansuri în aer
liber, să aibă timp bucătăresele să pună pe mese. Chiar dacă mai
picura, chiar dacă mai alunecau sau se udau la picioare, nuntaşii
dansau, se distrau, nu ţineau cont de vreme sau alte chestii; nu
se gândeau, cred, la cât trebuie să dea pe masă, aşa cum, deja,
începusem să mă gândesc eu! Uitam să va spun că cei mai mulţi
nuntaşi veniseră din oraşe, unii chiar din străinătate, dintre cei
plecaţi la lucru. Cred că aproape un sfert dintre cei veniţi să petreacă
erau săteni, localnici.
S-a întunecat afară. Când s-a făcut noapte, în toată
întunecimea ei, s-au stins luminile. Pur şi simplu! Aşa cum se
stingeau şi pe vremuri, adică înainte de Revoluţie, mai ales pe
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la ţară. Cu diferenţa că, atunci, se stingeau în cursul săptămânii,
iar sâmbăta şi duminica, nu. Becurile, pe care noi, orăşenii, le
divinizăm, sunt stăpâne şi aici, în lumea neurbanizată, vorba cuiva.
Fără lumină, afară călcai în bălţi, noroi, gropi, de care te fereai,
la început, până te udai sau te înglodai, că, după aia, mergeai prin
bălţi ca vodă prin lobodă!
Înăuntru, şi mai rău. Te izbeai de scaune, de mese sau de
alţi nuntaşi. Dacă mergeai vorbind, evitai contactul direct cu
cineva, dar, mai ales, evitai pericolul de a te trezi dat cu fundul de
duşumea. Fără lumină, lumea era mai guralivă, mai veselă, chiar
dacă se mai auzeau şi înjurături, pe ici-colo, unele deocheate rău.
Muzica a continuat să cânte, câţiva nuntaşi au dansat mai departe
de intrarea în Cămin, unde era o zonă mai liberă, fără mese şi cu
puţini nuntaşi.
Într-o scurtă pauză muzicală, dinspre orchestră am auzit un
sforăit puternic şi baritonal. „Cine poate dormi, în gălăgia asta?!”,
m-am întrebat. Curios, am luat-o într-acolo. Ce-am descoperit?
Dormea un membru al orchestrei! Cu greu, pe întuneric, am depistat
şi cine este: chitaristul de la chitara bas. Sincer, în zgomotul acela,
făcut de ceilalţi cinci membri ai trupei, nici morţii din cimitir, dacă
cimitirul ar fi fost aproape, nu şi-ar fi dormit somnul de veci! Atât
de tare se auzeau difuzoarele! Am vrut să-mi fac cruce, dar bine
că nu mi-am făcut, că trebuia să mai fac una și după… Adică după
ce s-au reaprins luminile.
În ora aceea, cât au fost stinse becurile, s-au întâmplat
multe! Pe mese!… Mai precis, profitând de întuneric, au năvălit
hunii şi au mâncat şi băut tot ce era pus pe mese: gustări, fructe,
legume, pâine, apă, ţuică. Poate au mai fost şi altele. S-au crucit
mai mulţi, nu numai eu, dar, în primul rând, bucătăresele, socrii,
mirii şi naşii. N-am mai văzut aşa ceva! Nici n-am auzit! Greul a
căzut pe capul bucătăreselor, care, după o scurtă şedinţă cu mirii
şi cu socrii, au făcut tot ce s-a putut pentru a pune alte porţii pe
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mese. Organizatorii nici nu au servit gustări. S-au plimbat printre
mese, îndemnându-i pe nuntaşi cu ţuica de prune, adusă de la socrii
mici. Noroc că aceştia aveau rezerve de tărie acasă, şi nu stăteau
departe. Alte evenimente nu au fost.
A doua zi, după terminarea nunţii, adică pe la ora 10, am
plecat spre casă. Nu mai ploua, doar aşa, mai picura, din când în
când. Când am ajuns în pădurea de la Ilişeşti, maşina m-a lăsat,
adică s-a oprit şi nu a vrut să mai meargă. Să mai crezi în maşinile
scumpe! Nişte oameni, care culegeau opintici, m-au ajutat să o
duc în parcarea de la cabană. Am lăsat-o acolo. Supărat pe situaţie
şi împotriva voinţei neveste-mi, am intrat în restaurant, le-am
mulţumit cu câte o bere prietenilor de ocazie, care m-au ajutat la
împins maşina, după care am servit și eu o dublă de coniac. Şi încă
o măsurică, de cincizeci. Apoi, am hotărât, aşa, din senin – „senin”
era capul meu, că afară era înnorat şi picura! – să mergem la cules
de opintici, în pădure, ceea ce a însemnat că licoarea şi-a făcut
pe deplin datoria! Am fost, cred, singurul om care a cules bureţi,
într-o pădure bucovineană, îmbrăcat în haine de firmă, pantofi de
firmă, ceas de firmă şi papion, toate scumpe. Ce noroc am avut!
La bureţi. Într-o oră, am umplut o sacoşă şi trei sferturi de sac, de
rafie, pe care-l aveam prin maşină. Dar, din cauza noroiului și a
ploii, ne-am murdărit, ne-am udat, de arătam ca naiba. Nimeni nu
voia să ne ia la „ia-mă, nene!”, să nu le murdărim maşina. Până
la urmă, a oprit un tip mai sentimental, care călătorea împreună
cu nevastă-sa.
– Vă mulţumesc!, le-am zis eu. Nimeni n-a vrut să oprească!
– Vă cred!, a zâmbit tipul de la volan. Dumneavoastră, dacă
aţi fi cu maşina şi aţi vedea, pe marginea drumului, două persoane
îmbrăcate ca pentru nuntă la un local de cinci stele, dar ude, murdare
şi cu sacoşe cu bureţi în braţe, aţi opri?
– Nu cred…
– Vedeţi!
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– Norocul nostru e că nu-i nici un spital de nebuni prin
preajmă, să creadă lumea că am scăpat de acolo!
– Cam aşa…
– Cum de aţi oprit?!
– Pentru că vă cunosc. Oarecum. Mai bine zis, am fost,
de două ori, în sala de la Centrul pentru Susţinerea Tradiţiilor
Bucovinene, când aţi citit epigrame şi cugetări. Şi mi-au plăcut!
– Vă mulţumesc!
– Numai că, sincer vă spun, păreaţi un om la locul lui, liniştit,
serios, normal!… Şi când colo!
– Şi când colo?!
– Sunteţi cel mai excentric om, pe care l-am întâlnit! Mai
pe româneşte spus, cel mai bizar, cel mai ciudat!… Şi doamna, la
fel! Ha-ha! Nu m-am gândit şi nici nu cred că aş fi visat, vreodată,
că voi găsi, în pădure, la cules de bureţi, doi oameni îmbrăcaţi ca
pentru nunta prinţului Charles, din Anglia!
Un sfert de oră mi-a luat să le explic ce s-a întâmplat, şi să mă
creadă. După ce au înţeles situaţia noastră, au râs gospodăreşte şi,
având funie de remorcare, ne-au cărat, cu tot cu maşină, până acasă.
Oricum, pentru ei am rămas cei mai ciudaţi oameni întâlniţi
vreodată!
Deci, luaţi aminte, oameni buni: faceţi tot posibilul să nu vi se
strice maşina vreodată, mai ales atunci când sunteţi printre străini,
pentru că, odată cu maşina, se duce naibii şi reputaţia!
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Nuntă la doi stăpâni
Mi s-a întâmplat, de multe ori, să ascult pe cineva, povestind
o întâmplare din viaţa lui, iar eu să-l întreb dacă nu a citit cumva
păţania, zisă a lui, în Cehov sau în Caragiale. Multe, în viaţa asta,
se repetă. Poate nu întocmai, dar pe undeva, pe aproape. Ca în
povestirea următoare.
De la ce s-au certat familiile Dobrotă şi Lungu? De la o
întâmplare banală. Trebuie spus că cele două familii au hatul din
spatele grădinilor comun, casele fiind opuse, pe uliţe diferite.
Într-o primăvară, găinile familiei Lungu au intrat pe terenul,
proaspăt semănat, al familiei Dobrotă, au scormonit şi au mâncat
multe grăunţe, dintre cele semănate. Numai că grăunţele semănate
fuseseră tratate. Şi asta a dus la moartea câtorva găini. Doamna
Lungu a sărit la gâtul doamnei Dobrotă:
– Mi-ai otrăvit găinuşele! Are să te bată Dumnezeu pentru
asta!
– Cine le-a pus să vină în grădina mea? Dacă le-ai pus tu, pe
tine are să te bată Cel de Sus!
– Nu ţi-e frică, nu? Să mi le plăteşti!
– Iaca, fleaşc!
– Sfrijito!
– Vaco!
– Toanto!
– Hahalero!
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S-au luat de păr. La început, bărbaţii au stat mai deoparte,
dar, când au văzut că nu-i de glumă, că nevestele lor chiar se bat,
au intervenit şi le-au despărţit.
Anii au trecut, iar cele două familii vecine nu s-au mai
împăcat. În schimb, copiiI lor, Radu Dobrotă şi Milica Lungu, îşi
făceau ochi dulci şi îşi dădeau întâlniri, pe ascuns. Ba, mai mult
decât atât, au hotărât să se căsătorească.
– Tată, vreau să mă însor!, i-a zis, într-o seară, Radu Dobrotă,
lui taică-său.
– Foarte bine, măi băiete!
– Cu cine?, s-a interesat, doamna Dobrotă.
– Cu Milica Lungu.
– Cu Milica Lungu!? Doamne, măi băiete, dragul mamei,
apoi mai bine-mi dădea Sfântul Ilie un trăsnet peste căpăţână, decât
o veste ca asta! Altă fată n-ai găsit?
– Nu.
– Caută! Oricare poate să fie, numai Lungu nu!
– Măi băiete, tu caută o fată pentru tine, nu pentru altcineva!,
interveni tatăl.
– Am găsit-o, tată! Milica!
– Atunci, însoară-te cu ea şi gata!
– Vorbeşti, de parcă nu i-ai fi tată!, s-a oțărât nevastă-sa.
– Ba pentru că-i sunt tată! Recunosc, am nişte ghimpi în fund
(adică familia Lungu, din fundul grădinii), dar decizia îi aparţine
lui Radu.
– Adică noi, părinţii, suntem nişte statui?!, se crispă doamna
Dobrotă.
– Am înţeles! O iau pe Milica şi fugim din sat!, a decis Radu.
Până la urmă, părinţii lui Radu au aprobat căsătoria, dar cu
o condiţie: nunta să o facă ei, la ei, pentru că sunt mai gospodari.
În aceeaşi seară, o discuţie, la fel de antrenantă, s-a purtat
şi în casa familiei Lungu, între Milica şi părinţii ei. Aceştia, cu
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greu, au încuviinţat căsătoria fetei cu un reprezentant al familiei
Dobrotă, dar cu o singură condiţie: nunta să o facă ei, la ei, pentru
că familia lor este mai bine văzută în sat.
A doua zi, cei doi tineri, Milica şi Radu, s-au întâlnit
„întâmplător” (trăiască telefonia mobilă!), la mini-market-ul din
sat. O întrebare îi rodea pe amândoi: unde să facă nunta? Acolo nu
voiau ăia, dincolo nu voiau ceilalţi. La Căminul Cultural nu voiau
nici ăia, nici ceilalţi.
Vanghele, unul dintre bunicii lui Radu, om respectat şi de
familia Lungu, a făcut în aşa fel, încât socrii mari şi mici să se
întâlnească, tot „întâmplător”, asupra barului din localitate. Au
vorbit, au tot vorbit, s-au certat, s-au sfătuit, în final căzându-se
nu la o înţelegere, ci la două, adică să se facă două nunţi, una la
Dobrotă, cealaltă la Lungu, şi ambele să se desfăşoare în aceeaşi
sâmbătă!
A venit ziua nunţilor, o zi urâtă, ploioasă şi rece, de toamnă.
În loc de bucurie şi linişte sufletească, acea zi le-a adus mirilor
numai neplăceri, supărări şi multă alergătură, de-a făcut mireasa
băşici la picioare. Dacă nu ar fi fost copii de ţărani, obişnuiţi cu
munca, cu mersul pe jos, cu mersul prin noroi şi ploaie, ar fi ajuns,
mai mult ca sigur, la spital.
O fanfară, formată din nouă muzicanţi, au dorit socrii mari,
o fanfară, formată din nouă muzicanţi, au tocmit şi socrii mici, doi
naşi au luat socrii mari, doi naşi au luat şi socrii mici.
Multe se potriveau sau trebuia să se potrivească, altfel ceilalţi
socri s-ar fi simţit lezaţi. Totul se făcea conform tradiţiilor locale.
Un pluton de babe se ţineau după miri sau după vornicei şi dădeau
fel de fel de comenzi, unele contradictorii, dar toate erau făcute în
numele tradiţiilor locale.
Mirele a fost bărbierit, conform tradiţiei, la el, acasă, de către
Pandelache, cel mai bun frizer din sat, după care au fugit amândoi,
prin grădini, la casa miresei, unde Pandelache l-a mai bărbierit o
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dată! Dar, din viteză, i-a luat şi câteva mostre de piele, ceea ce
a dus la un comentariu dur din partea soacrei mari: „La ăia, nici
briciul nu rade ca lumea!”.
Văzând cât de ud şi de murdar este, din cauza ploii, a
noroiului din grădini, cât şi din cauza sfeclei furajere, prin care
trecea, Radu s-a enervat, a tras un pahar de vin, după care şi-a luat
vorniceii şi fanfara şi a plecat la naşii puşi de familia Dobrotă. Nu
a stat mult la ei, că nu era timp. I-a adus la el, acasă, după care,
prin grădini, fuga la mireasă şi, cu ceilalţi vornicei, plus fanfara,
a adus şi pe naşii din partea miresei, la casa miresei. Apoi, prin
grădini, tulea acasă!
Ud, murdar şi nervos, aşa era mirele atunci. A tras un păhărel
de vin, şi-a spălat pantofii cu apă de ploaie, luată direct de la un
burlan, şi a dat adunarea nuntaşilor.
– Dragilor, mergem să gătim mireasa! Cu toţii!
Pentru prima dată, de la începutul nunţii, folosea drumul,
pentru a merge la aleasa inimii sale. Vorniceii, naşii, fanfara şi
ceilalţi nuntaşi s-au luat după el. Şi taică-său. Iar după un minut,
i-a ajuns din urmă, gâfâind, şi maică-sa.
– Măi, băiete, întoarce-te, că a venit mireasa, pentru a fi
gătită!, a strigat ea.
– Unde?
– Cum, unde?! La noi!
– Pe unde a venit?!
– Prin grădini! A adus voalul şi tot ce trebuie!
La loc comanda! Toată lumea, înapoi, la mire, acasă! Mireasa
a fost gătită de babele specializate, în casă, la Dobrotă, s-a dezgătit,
singură, în grajdul din spate, după care, fuga, prin sfeclă şi porumb,
la familia Lungu, unde a venit şi mirele, cu ai lui, pe drum, ca
oamenii, şi, împreună cu cei care se aflau aici, au mai gătit o dată
mireasa. Ca la teatru! Unii se amuzau, alţii scrâşneau din dinţi.
Plutonul de sfătuitori era mulţumit, fiindcă se respectau regulile
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impuse de desfăşurarea a două nunţi şi erau ascultați de cei din jur.
În legătură cu fanfara, plătită de familia Lungu, au fost două
probleme. Prima. Având mari dureri de cap şi gât, unul dintre
muzicanţi a plecat acasă. Ca să nu rămână fanfara în opt oameni,
doamna Lungu l-a adus pe moş Coteţ, un muzicant foarte bătrân,
care nu mai cânta, la trombon, de vreo zece ani, şi l-a pus între
ceilalţi, să fie acolo, la număr, adică al nouălea, fiindcă nouă
muzicanţi aveau şi socrii mari.
A doua problemă. Nu se ştie pe unde a văzut domnul Lungu
obiceiul acesta, dar a construit, la intrare, chiar la poartă, o mică
scenă din lemn, la trei metri înălţime, unde să stea un muzicant cu
trompetă şi să cânte melodia aia, de primire a nuntaşilor. Niciun
trompetist nu a vrut să urce acolo, pentru că îl uda ploaia, dar exista
şi pericolul să fie doborât la pământ de vântul puternic.
Au urmat cununia religioasă, pozele de grup și împărţirea
nuntaşilor la cele două nunţi.
Pe la ora 9, seara, mirii, care au continuat naveta, încă se mai
fereau de bălti sau de frunzele de sfeclă mai mari. După miezul
nopţii, nu se mai fereau de nimic, mergeau pe unde se nimerea,
atât de uzi, de murdari şi de amărâţi erau.
Şi nuntaşii au avut probleme. Dacă nunteau, de exemplu, întâi
la familia Dobrotă, când ajungeau la familia Lungu, erau făcuţi cu
ouă şi cu oţet, că nu au venit întâi la Lungu. Cei care nu mâncau
mult erau certaţi că nu le place mâncarea sau că au consumat de
s-au spart dincolo.
Spre dimineaţă, a venit și obiceiul mult aşteptat de tinerii
care vor o sticlă de băutură bună sau nişte bani: răpirea miresei.
Mireasa a dispărut, mirele s-a dus să o caute şi a dispărut şi el.
Dimineaţă, socrii mari şi socrii mici au primit câte un bileţel,
cu acelaşi conţinut: „Distraţi-vă! Sunt nunţile voastre, pentru fala
voastră! Noi ne vom distra altădată. Nu venim la voi, până nu vă
împăcaţi”.
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Cele două familii s-au alarmat. Mamele au început să plângă.
Distracţia lor s-a cam terminat. La insistenţele bunicului Vanghele,
socrii mici au mers la socrii mari. Prin grădini. După două ore de
discuţii, la un păhărel de vin, s-au împăcat.
Bunicul Vanghele s-a scuzat că are ceva de rezolvat şi a
plecat. Socrii mari şi mici discutau, deja, ca două familii normale.
Doamna Dobrotă a scos ceva mâncare, domnul Lungu a adus, de
acasă, o canistră cu vin, mai mult negru, decât roşu. Se trecuse la
bancuri, când s-a deschis uşa şi în casă au intrat mirii. S-au pupat
cu toţii, s-au îmbrăţişat.
– Unde v-aţi ascuns?, a întrebat, zâmbind, Dobrotă.
– Cum, nu v-aţi prins încă? La bunicul Vanghele.
Familiile Dobrotă şi Lungu s-au împăcat. Cuscrele s-au
îmbrăţişat, s-au pupat. Dar, din acea zi, nu mai vorbesc cu bunicul
Vanghele.
– Auzi, cuscră, să-i învrăjbească pe copiii noştri contra
noastră, a părinţilor! Cotoi bătrân şi afurisit!
– Adevărat, cuscră! I-a îndemnat să plece de la propria lor
nuntă! Pentru asta, are să-l bată Dumnezeu! Boşorogul naibii! Să
nu-l mai văd!
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Viaţă de câine
Înainte de a se căsători cu Lucica, Radu a observat că ei îi plac
foarte mult câinii, dar nu a crezut, niciodată, că ea va iubi aceste
animale mai mult decât pe soţul ei. La două zile după nuntă, când
Radu a mers, cu maşina, să aducă lucrurile Lucicăi, aceasta a băgat
în portbagaj o geantă cu haine, o geantă cu cărţi, iar pe bancheta din
spatele maşinii, patru câini, mai mari sau mai mici, nişte corcituri
adunate de pe străzi. La o casă, nişte câini, prin curte, mai treacă,
meargă, dar într-un apartament cu trei camere, mai puţin!…
După douăzeci de zile de viaţă conjugală, au ieşit, împreună,
la o plimbare. Vremea era superbă. Radu vorbea cu mult patos
despre viitorul lor, despre copiii lor, despre câţi şi-ar dori, despre
cum să fie, despre nepoţi, despre casă… Lucica răspunzându-i, din
când în când, cu câte un da, în timp ce mângâia, cu multă plăcere
şi cu grijă, toţi maidanezii întâlniţi pe stradă, şi care apăruseră, ca
ciupercile după ploaie, în calea lor! La un moment dat, prin faţa
lor a trecut un câine, care şchiopăta puţin. Ea nu s-a lăsat, până
nu l-a prins.
– Ce frumos e!, a exclamat Lucica.
– N-ai ascultat nimic, din cele spuse de mine! Ai mângâiat
câini, ai fugit după câini şi, din când în când, mi-ai spus şi mie câte
un da! Ştii, măcar, despre ce am vorbit eu?
– Mi-e milă de ei! Sunt mulţi şi neajutoraţi!
– Şi mie mi-e milă! Ce vrei să facem? Să-i luăm pe toţi
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acasă, în apartamentul nostru, de 60 de metri pătraţi, să doarmă
în pat cu noi?!
– Nu pe toţi! Numai pe ăsta şchiop.
– Potaia asta!, se zbârli Radu
– Îl îngrijesc, îl şamponez, îl parfumez… să vezi ce frumos
îl fac!
– Dar mai ai, acasă, patru, care huzuresc ca nişte muschetari!
Chiar dacă eşti doctoriţă veterinară, te rog să te ocupi şi de oameni,
nu numai de câini!
– Ce oameni? Nu te înţeleg!
– Mai mult şi mai frumos te ocupi de potăile alea, decât de
mine!
– Eşti rău!
– Eu?! Dacă-ţi spun ceva adevărat, şi anume că mai frumos
te porţi cu câinii, decât cu mine, sunt rău?!
Schimbând fel de fel de replici, care de care mai „conjugale”,
cei doi au ajuns acasă. Radu s-a dus, să facă o cafeluţă, Lucica a
început programul de întremare a griveiului. Peste două ore, Radu
îşi chemă soţia la o cină pregătită de el, ca la mama acasă. Dar nu-l
auzi nimeni. Soţia sa făcea baie celor cinci „muschetari”, cum îi
numise Radu, mai înainte.
Supărat, soţul neascultat scoase, din bar, o sticlă de coniac.
Întâi, folosi paharul, apoi trase direct din sticlă. La ora 22, când
Lucica intra în sufragerie, el vorbea singur şi „măsura” covorul!
– Ştii ce?, zise el nervos. De azi, înainte, te rog să mă tratezi
ca pe un câine! Să mă mângâi, să mă speli, să mă giugiuleşti, să
mă piepteni, să mă îngrijeşti, aşa cum îi îngrijeşti pe cei cinci din
ultimul dormitor!
– Ce te-a apucat, dragă?!
– Promite-mi că mă vei trata ca pe un câine! Ca pe ăia! Dacă
nu, mă apuc de băut!
Vrând, nevrând, Lucica a trebuit să promită, mai ales după
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ce a zărit sticla de coniac, aproape goală! Apoi, tot în acea noapte,
analizând starea căsniciei lor, şi-a dat seama că greşeşte şi că
trebuie să-şi schimbe radical comportamentul faţă de Radu. Şi,
chiar de-a doua zi, a început să se comporte ca o soţie adevărată
în relaţia cu iubitul ei.
Au trecut trei ani, de la căsătorie. Ieri, în piaţă, în timp ce
cumpăra nişte castraveţi, Radu a auzit următorul comentariu, făcut
de o cucoană, altei cucoane: „Îl vezi pe tânărul ăla de colo, cu părul
ondulat? E profesorul Radu, un om deştept! Am auzit că nevastă-sa
îl tratează ca pe un câine! Săracul! Mi-e milă de el!”. După ce a
ascultat comentariul, Radu a izbucnit în râs! Şi gândi: „Ce ştiţi voi!
Săracul eram, când… eram tratat ca om! Atunci stârneam mila!
Acum sunt un belfer! Sunt muschetar în casa mea, şi nu numai!
Toţi soţii ar trebui să mă invidieze!”.
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Vizita
Era într-o zi de luni, dimineaţă, pe la ora 10. Mitică, patronul
restaurantului „La Mitică”, se uita pe facebook, când în biroul său
a intrat Duţu, barmanul şi sfătuitorul său.
– Şefule, zise Duţu, în local a intrat un tip bizar!…
– Cum, adică, bizar?
– Se uită la draperii, la feţele de masă, la pahare, la scaune…
– Ce l-a apucat?
– Naiba ştie!
– Cum arată?
– Bine. Arată a domn, nu a cioflingar! Are şi un aparat mare
de filmat, la gât.
– O fi ziarist. Iar cu ziariştii trebuie să te pui bine. Un amic,
patron de cabană, s-a pus rău cu unul, mai precis, l-a legitimat,
l-a pus să plătească şi s-a trezit cu „n” controale pe cap, din toate
părţile! Şi acum plăteşte amenzi! Norocul lui e că… nu i-au închis
cabana! Adu-l, aici, pe vizitator!
După trei minute, vizitatorul intră în biroul patronului.
– Domnule!, îl întâmpină cordial patronul, în timp ce-l analiza
cu atenţie. Fiţi binevenit la „La Mitică”! Îmi faceţi o deosebită
plăcere! Luaţi loc, vă rog! Pe scaunul acela, de la masă! Aşa! Eu
sunt Mitică!
– Vă mulţumesc! Încântat! Scurtu, mă numesc!, zise străinul
şi se aşeză pe scaunul indicat. Ştiţi, nu vreau să deranjez!… Mă
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uitam… Aşa sunt eu, curios!…
– Foarte bine! De multe ori, meseria te învaţă să fii curios.
– Adevărat. De când funcţionează localul?
– De şase luni. Am toate aprobările, toate hârtiile sunt în
regulă.
– Vă cred. Să fie… că nu se ştie cine vine, ce hram poartă…
Dar cu vizitatorii, cum staţi?
– Bine. Şi asta, pentru că aduc mărfuri bune, de calitate.
Duţule, se adresă barmanului, care stătea în uşă, adă ceva, aşa,
mai tradiţional, pentru domnul, să guste!… Adică să mănânce
până se satură!
– Acum, şefu’!
După câteva minute, aduse o tavă plină cu bunătăţi: pastramă,
muşchiuleţ, jambon, tobă, caltaboş, salam de Sibiu...
– Nu trebuia să vă deranjaţi!
– Nici un deranj!
– Pot să vă întreb ceva?
– Desigur.
– Fleicuţe din alea gustoase, gustoase, pe plită, faceţi?
– Cum să nu!… Duţule, o fleicuţă! Dar un păhărel de ceva,
domnule… Scurtu, nu merge?
– Vă mulţumesc! Nu merge. Sunt cu maşina. Şi să ştiţi că nu
mănânc nimic. Bunătăţile astea costă mulţi bani, iar eu am venit…
De fleici am întrebat numai aşa, că ştiu că, acum, se fac mai puţin
gustoase, şi am fost curios să ştiu dacă le faceţi cum se făceau pe
vremuri, adică bune, sănătoase…
– V-a întrebat cineva de bani?
– Orice lucru are un preţ, care trebuie plătit. Eu, când primesc
ceva gratis, nu mă simt bine.
– Dacă nu vă simţiţi bine, aflaţi că mirii, care au avut nunta
alaltăieri, aici, au lăsat toate aceste bunătăţi. Deci, sunt gratis!
– A venit fleica!, zise Duţu. Cu garnitură de hribi! Aşa
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bunătate nu găsiţi nici la Paris! Şi e tot gratis!
– Doamne, ce delicioase sunt!, plescăi din limbă Scurtu, în
timp ce se înfrupta din cele aflate pe masă, în faţa sa.
– Merge o gură de coniac? Sau un pahar cu vin?
– Nuu! Vă mulţumesc! I-am promis neveste-mii că, în
circuitul ăsta prin ţară, nu pun gura pe alcool!
– Ce circuit?!…
– Împreună cu nevastă-mea, am plecat, din Dorohoi,
săptămâna trecută, am trecut prin Cluj, Oradea, Timişoara, Craiova,
Bucureşti, şi am ajuns şi pe la dumneavoastră. Îmi pare rău că nu-i
şi nevastă-mea, să guste din toate astea! E cu papucii la reparat,
două clădiri mai sus. I s-a descusut un adidas. Oooo! Ce repede a
trecut timpul! Cred că a ieşit şi mă caută. Am plecat! La revedere,
sănătate şi vă mulţumesc mult de tot!
– Staţi, staţi!, se încruntă Mitică. Sunteţi ziarist?…
procuror?… poliţist?…
– Nu! Sunt tehnician veterinar, într-o comună de lângă
Dorohoi.
– Şoldovean! Şi cum aţi ajuns în restaurantul meu?!
– Simplu! În timp ce-o aşteptam pe nevastă-mea, să iasă
din atelierul de reparat papucii, am zărit pancarta aia, din colţ, aia
pe care scrie : VIZITAŢI RESTAURANTUL „LA MITICĂ”! Ce
mi-am zis? Hai să-l vizitez, să văd şi eu cum arată un restaurant
din oraşul ăsta! Că de mâncat, mâncăm de la alimentare, de la
tarabe, de la pensiuni… Nu ne permitem să consumăm în astfel
de localuri! Domnule Mitică, să ştiţi că nu-mi pare rău că v-am
vizitat! O astfel de primire, atât de frumoasă, nu mi-au făcut nici
socrii mei din Timişoara! Am plecat!
– Asta-i bună! N-am mai pomenit aşa tupeu! Chiar vrei să
pleci, fără să laşi ceva bănuţi pentru consumaţie?!…
– Fără! Că toate bunătăţile alea au rămas de la nuntă!
– Ce spui, domnule!
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– Spun: trăiască mirii! Le doresc să aibă casă de piatră!
La revedere, domnilor, sănătate şi transmiteţi-le mirilor mii de
mulţumiri, din partea mea!
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Nicăieri nu-i ca acasă!
Era în dimineaţa primei zile de Paşte, pe la ora 10. Abia
făcusem ochi şi-mi căutam ustensilele pentru cafea, când sună
telefonul.
– Hristos a înviat!, îmi ură, de la celălalt capăt al firului,
doctorul Plevăneanu, unul dintre cei mai vechi prieteni ai mei.
– Adevărat a înviat!
– De unde aţi luat Lumina Sfântă a Învierii?
– De la Dragomirna. Voi?
– Eu am stat acasă, anul acesta, în schimb, nevastă-mea,
împreună cu fecioru-meu, au fost la Putna.
– Frumos!
– Da. Eşti ocupat? Ai musafiri?
– Nu-s ocupat, n-am musafiri. Dar, la sărbători, eu mă ocup
de cafeluţe şi fac mămăliga, atunci când este nevoie. Acum, fiind
dimineaţă, mă ocup de cafeluţe.
– După ce serveşti cafeluţa, te aştept la mine, la spital. Vreau
să-ţi fac cunoştinţă cu un pacient foarte interesant, numai bun
pentru o schiţă umoristică.
– Mă bucur.
– L-am internat, astăzi, în zori. L-a lovit cineva, binişor,
la scăfârlie, ca să folosesc cuvinte de-ale tale. Dar şi-a revenit şi
povesteşte foarte frumos.
– Da? Pentru asta îţi aduc o cafea fierbinte, în termos. Meriţi!
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Pe la ora 12, mă aflam, deja, lângă patul pacientului „foarte
interesant”. Acesta, destul de tânăr, se cunoştea după barbă şi
mustaţă, avea capul înfăşurat cu un bandaj mare, alb, care arăta
ca un turban.
– Vali dragă, povesteşte-i şi domnului ce ai făcut, de ai ajuns
Suleyman Magnificul?, îl îndemnă doctorul, după care plecă, să
aline durerile unui tânăr înfierbântat, care sărise, de la etajul doi al
unui bloc, unde locuia o cucoană, la fel de înfierbântată şi al cărei
soţ a venit acasă prea repede de la Înviere.
– Acum?, mă întrebă Vali, adică tânărul „foarte interesant”.
– Da. Te rog!, i-am zis. Sunt curios!
– Bine. Aseară, a fost Învierea. E o seară în care cei mai
mulţi oameni pleacă pe la biserici, mănăstiri, aproape de casă sau
la sute de kilometri. Împreună cu doi prieteni, am pus la cale, încă
din urmă cu o lună, să facem nişte „vizite”, la mai multe viluţe
şi apartamente, care aparţin unor nătărăi, unor îmbogăţiţi peste
noapte, unor oameni care au furat de la stat, adică de la noi, toţi.
Să furăm, să fim justiţiari, dar fără ştirea soţiilor noastre. Adică,
să plecăm de acasă, încet, fără zgomot, după ce adorm ele. Ele să
creadă că dormim cuminţi, acasă. E o seară mare, totuşi! Nu ne-ar
fi lăsat să facem aşa mari păcate.
– Să înţeleg că soţiei tale nu-i place că furi?
– Nu-i place. Ea nu ştie că-s şomer. Crede că am bani, pentru
că-s paznic la o mare societate.
– Am înţeles. Mai departe!
– Am început cu vila aia veche, frumoasă, de la capătul
liniei autobuzului 24. O ştiţi. Unde staţionează, mai tot timpul, în
poartă, un Mercedes negru. Am intrat, pe la ora 23. Nimeni, acasă.
Proprietarul, adică fostul primar Doguţă, e un om cu multe păcate
şi seara trecută a fost numai bună pentru rugăciuni şi mătănii,
poate, poate Dumnezeu îi va ierta măcar câteva. De aici am luat…
– Nu mă interesează ce-aţi furat. Mai departe.
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– Apoi, am intrat în vila unui tip, care a fost sportiv de
performanţă.
– Care te-a lovit cu o bâtă în moalele capului!
– Nu era acasă. Am luat ce am luat, am băgat, în maşina care
ne însoţea, şi am mers la a treia casă.
– Aici, te-a pocnit în vârful capului!
– Nu! Şi nici la următoarele vizite.
– Câte au mai fost?!
– Apoi, încă patru.
– „Harnici”!
– E o noapte importantă.
– Te cred! Cu atâtea acte justiţiare!… Cred că aţi umplut o
magazie, cu obiectele luate!…
– Am luat numai floarea… Adică, ce-a fost valoros, valoros!
După care, am venit acasă. Am descuiat încet, încet, cu cheia,
uşa apartamentului, ca să n-o trezesc pe nevastă-mea, şi am intrat
tiptil…
– Stai, că nu-i bine!
– Ce nu-i bine?
– Ai uitat să spui cine ţi-a făcut buba din vârful capului!
– Nevastă-mea!
– Poftim?!…
– Da, nevastă-mea! Când a auzit că deschid uşa încet, că
intru tiptil, pe întuneric, a crezut că sunt un hoţ şi m-a pocnit, cât
a putut ea de tare, cu ciocanul cu care bate şniţelele!
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Moş Crăciun modern
Cu câteva zile înainte de Crăciun, mi-a telefonat un amic.
– Constantine, cum stai cu banii?
– Rău! Nu te pot împrumuta!
– Nu vreau să mă împrumuţi, ci să-ţi vând un pont. S-a
înfiinţat o societate, care angajează oameni în stare să joace rolul
de Moş Crăciun. Sediul e la fostul „Centrul de Calcul”. Înscrie-te
şi tu. Talent ai, timp ai. Câştigi un ban. Cinstit.
A doua zi, la prima oră, m-am prezentat la sediul firmei,
unde l-am găsit, pe post de patron, pe Petrică, un vechi amic, fost
militar de carieră.
– Constantine, îţi cunosc activitatea artistică, te angajez fără
probă, dar am o mare rugăminte: să nu foloseşti citate ale marilor
personalităţi, aforisme de-ale tale, epigrame cu tâlc!…
– De ce?
– Mulţi oameni nu citesc, nu ştiu de G. B. Shaw, Pascal,
Aristotel sau de Omar Khayyam, şi n-aş vrea să te înjure cineva,
că te-ai dus, să le arăţi nivelul cultural, ca să nu folosesc alt cuvânt.
Dacă aud ceva, te scot din lot. Poţi să începi din seara asta?
– Sigur. Nu-i prea devreme?
– Nu. Sunt familii care pleacă din oraş, care vor să trimită
copiii la ţară… Diseară, cum am zis, dai examenul, la ora 19. Ne
întâlnim, cu o ora mai devreme, pentru pregătire. De aici, pleci
cu săculteţul.
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La ora 18, am fost la sediu. Un sfert de ceas mi-a luat
îmbrăcarea. Apoi, Petrică mi-a dat sacul şi adresa.
– Ce am în sac?, l-am întrebat.
– O tabletă, pentru băiatul mai mare, şi un telefon, pentru
băiatul mai mic. Ţi-am mai băgat nişte hârtii, acolo, ca să pară
sacul mai plin. De aici, până la adresă, faci zece minute.
Ca să nu ajung mai repede de ora programată, m-am oprit,
puţin, la cârciuma unui prieten, să mă laud cu noua mea „meserie”.
Era multă veselie. Mai cu voie, mai de nevoie, căci afară era cam
frig, amicul mi-a turnat pe gât 300 de grame de coniac, să-mi
treacă emoţiile!
La ora 19, am sunat la uşa clienţilor, adică la familia Arnăutu.
Mi-a deschis şeful familiei, un bărbat solid, fost boxer, cred, cu o
mustaţă a la Ţiriac. M-a condus într-un hol mare, unde se aflau şi
cei doi copii, de vreo zece ani, după care îmi făcu cu ochiul. Gestul
său mi-a dat curaj.
– Frunză verde trei scaieţi, / la comandă, măi băieţi!, am
ordonat eu.
Stăpâna casei a amuţit. Stăpânului i-a îngheţat un zâmbet,
undeva, pe la colţul gurii. Ăia mici au lăsat, cu părere de rău, o
melodie rap şi au venit în faţa mea. Cel mai mic de statură mi-a
întins mâna.
– Radu!, a zis el.
– Constantin!, m-am recomandat şi eu.
– Moş Crăciun glumeşte!, se panică stăpânul casei. Pe Moş
Crăciun nu-l poate chema altfel!
– Ce cadouri ne-ai adus?, se interesă celălalt băiat, mai mare,
adică mai înalt.
– Trandafiri din colţ de case, / v-am adus daruri frumoase!
– N-am auzit, încă, vreun Moş Crăciun să vorbească în
versuri! Matale, tot timpul vorbeşti aşa?
– Frunză verde matostat, / câteodat!... (Coniacul îşi intrase
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în drepturi!).
– Copiii au fost cuminţi!, zise mustăciosul. Puteţi să le daţi
cadourile. Le merită.
– Da? Firicel cu fir de aţă, / n-aţi tras pe mama, pardon, pe
tata de mustaţă?
– Nu!, chicotiră ăia mici.
– Frunză verde baraboi, / aici am daruri pentru voi!, am
continuat, bătând cu palma în săculteţ.
– Nu bateţi aşa tare, domnule, ca înăuntru sunt articole
electronice!, îmi şopti, la ureche, şefa casei.
– Vă mulţumesc! Deci, pentru feciorul mai mare, o tabletă!
Am vrut să-i dau tableta băiatului mai înalt.
– Invers, Moş Crăciun!, mă atenţionă şefa casei.
– Petrică aşa mi-a scris pe bilet!, ripostai eu.
– Cine e Petrică?, se interesă puştiul mai scund.
– Petrică e sfântul Petru, paznicul raiului! Tot el se ocupă
şi de distribuirea cadourilor pentru copii!, răspunsei, ca s-o dreg.
– Dar de distribuirea cadourilor pentru cei mari, cine se
ocupă?, insistă puştiul.
– Termină cu întrebările!, îl apostrofă stăpâna casei. Moş
Crăciun, mi se adresă ea, treaba e că băiatul mai înalt, în realitate,
e cel mai mic, iar ăl mai mic are cu doi ani mai mulţi decât cel
mai mare!
– Şi de ce nu mi-aţi spus, de la început, doamnă, că i-aţi
schimbat!?
– Nu i-am schimbat, domnule… Moş Crăciun! Aşa au
crescut!
– Am înţeles! Frunză verde de pripon, / ţi-am adus un telefon!,
i-am zis băiatului mai mare, adică celui mai mic. Poftim! Să-l
foloseşti sănătos / şi-n maşină, şi pe jos! Iar ţie, i-am zis puştiului
mai mic, adică celui mai mare, zurgălău de trotinetă, / ţi-am adus,
vezi, o tabletă! Să o foloseşti sănătos!
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– Şi-n maşina şi pe jos!, completă puştiul, râzând. Pot asculta
muzică la tableta asta?
– Da, dar nu rap. Ascultă şi tu Pavarotti, Vangelis, Angela
Gheorghiu…
– Muzica religioasă nu ne place!
– Copii, gata, mulţumiţi pentru cadouri şi lăsaţi-l pe Moş să
plece!, interveni şeful casei. Are de mers şi la alţi copii.
– Mi-am terminat programul!, zisei, în ideea că poate dă
măcar un păhărel, din sticla cu vin aflată pe masă.
– Moşul glumeşte!, scrâșni mustăciosul. Sigur e aşteptat
undeva!...
– Aşa este!... Foaie verde matostat, / ce-am avut de dat, am
dat / şi-am plecat!...
Vă întrebaţi, desigur, dacă, a doua zi, n-am fost concediat.
Nu! Cei doi puşti mi-au făcut o publicitate atât de frumoasă printre
copii, încât toţi părinţii doreau să le vină Moşul acela, care vorbeşte
în versuri şi-i tare glumeţ!
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Moşul şi Aranjatu
Cu familia Aranjatu, moşii Gerilă şi Crăciun s-au purtat cât
se poate de frumos, de-a lungul anilor, adică, mai pe şleau spus,
moşii au fost foarte darnici.
În ziua de 20 decembrie, anul 1986, Aranjatu a găsit, cu greu,
o garsonieră, în care să stea cu chirie mai mică.
În anul 1987, Moş Gerilă, care avea, atunci, o funcţie destul
de mare în unicul partid, i-a dăruit lui Aranjatu un apartament cu
trei camere, chiar dacă acesta era necăsătorit.
În anul 1988, acelaşi Moş Gerilă i-a dăruit un televizor color.
Pe 14 decembrie 1989, Mos Gerilă cel iubitor i-a dat a doua
butelie.
În decembrie 1993, Moş Crăciun i-a adus, lui Aranjatu, o
nevastă frumoasă, cu un nume frumos – Laura.
În anul 1994, un verişor, venit din Germania, după 3 ani de
lucru, acolo, s-a transformat în Moş Crăciun şi i-a dat lui Aranjatu
10.000 de mărci, să pornească o afacere comună, condusă de
familia Aranjatu.
În anul 1996, Moşul a adus familiei Aranjatu prima maşină
Mercedes, adică o maşină nouă şi mai acătării. Chiar din prima zi,
maşina a fost „confiscată” de doamna Aranjatu, care a avut nevoie
doar de 6 luni pentru a ajunge creierul familiei. Descurcăreaţa
doamnă Aranjatu avea la degetul mic toate vămile din Europa
centrală, de răsărit, şi mai de la răsărit.
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În anul 1998, familia Aranjatu a sărbătorit Crăciunul, în
cei 400 de metri pătraţi, construiţi de ei, pentru birouri, spaţii
comerciale şi locuinţă de serviciu.
În anul 2001, Moşul a adus, familiei Aranjatu, încă un spaţiu
comercial, de 200 metri pătraţi, în alt stat, şi anume în Italia.
Ziua de 23 decembrie, anul 2003. Ce bucurie mai mare poate
avea o familie, de Crăciun, decât cea provocată de mărirea sa, prin
venirea pe lume a unui Făt-Frumos de 4 kg, sănătos şi cuminte.
La vârsta de şapte luni, primele cuvinte, pe care le-a pronunţat
Făt-Frumos, au fost: „Money, money, money!”.
Anul 2005. Din anumite cauze, numai de cel de sus ştiute,
familia Aranjatu a pierdut tot ce avea în ţară: birouri, spaţii
comerciale, locuinţe de serviciu, maşini de lux.
Anul 2009. Moş Crăciun l-a adus pe Aranjatu acasă, după
patru ani de închisoare. El semnase toate hârtiile societăţii.
Anul 2010. Laura, frumoasa lui soţie, divorţează şi se mută,
cu totul, în Italia, alături de noul ei partener, un Moş cu 16 ani mai
tânăr decât ea. Moş Crăciun îi ia lui Aranjatu şi apartamentul cu
trei camere, şi Fordul vechi, singura maşină pe care o mai avea.
Anul 2013. În ziua de 20 decembrie, Aranjatu a găsit, cu
greu, o garsonieră, în care să stea, cu chirie mai mică!
P. S. : Anul trecut și în prezent. Aranjatu îl caută, şi acum,
pe misteriosul Moş Crăciun din primăvara anului 2003, ca să-i
„mulţumească”, cu vârf şi îndesat, pentru „darul” din 23 decembrie
2003, fiindcă, în primăvara acelui an, el, adică Aranjatu, a stat,
obligat de afaceri, vreme de cinci luni numai în Republica Moldova,
adică la o distanță de 300 de km de nevastă!
Din data de 23 decembrie 2003, a început coborârea lui de
pe derdeluş!
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Revelion cu muzică
Era în seara zilei de 31 decembrie, ora 19. Tocmai pregăteam
ustensilele pentru prima cafeluţă, când îmi sună telefonul.
– Costeluş!, îl auzii pe amicul Plugaru, pe care-l ştiu de vreo
cincisprezece ani, adică de când ne-a adus mobila din sufragerie,
cu camionul magazinului. Nu plecaţi nicăieri, în seara asta?
– Nu, Vali! Stăm acasă.
– E cineva bolnav?
– Nu, Doamne fereşte! Stăm acasă, aşa, ca să… stăm acasă…
Vrem să facem revelionul departe de lumea dezlănţuită.
– Singuri, singurei?
– Da.
– Nu se poate! Ăla nu-i revelion, nu-i petrecere! Ca să păşiţi,
cu dreptul şi cu zâmbetul pe buze, în noul an, trebuie să veniţi la noi.
Să nu ziceţi că nu, că nu ştiu ce!… Mai ales că a venit şi Afrodita,
cu viitorul ei soţ. De când n-aţi mai văzut-o pe fiică-mea?
– De cinci, şapte ani… Nu mai ştiu. Mulţumim! Dar nu
mergem.
– Pierdeţi! Afrodita a învăţat să cânte la pian, şi cântă superb!
A apărut şi la televiziune. Dacă nu vreţi să veniţi la invitaţia mea,
adică de bunăvoie, o trimit pe Virginia şi vă saltă ea, cu rădăcini,
cu tot!
– Să vedem…
A venit Virginia, nevasta amicului, şi nu a plecat, de lângă
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noi, până nu am însoţit-o. Eu, la o adică, pe cinstite, m-am dat dus
mai uşor, gândindu-mă la faptul că mai diversificam, combinam
televizorul cu ceva muzică frumoasă, live, la pian. Neveste-mi, însă,
nu i-a surâs deloc ideea cu pianul, ea nefiind amatoare de muzică
clasică, ci de muzică folk. A avut de lucru şi la „încropirea” unei
sacoşe cu bunătăţi, că nu puteam merge cu mâna goală. Fiică-mea
a fost neutră.
La ora 22, eram aranjaţi, deja, cu toţii, în jurul mesei. Când
am văzut că Vali „desşurubează” dopul unei sticle de coniac
franţuzesc, mi-am zis: „Fie ce-o fi, poate să facă scandal, cât
vrea, micuţa mea gastrită, dar un păhărel tot iau, nu înainte de a
mă asigura!”.
– Ce faci, Costeluş, mănânci var?, m-a întrebat gazda, când
a văzut că iau o pastilă albă, mai mare.
– Nu, doamnă, e un pansament gastric! Am un început de
gastrită şi vreau să previn unele neplăceri…
– Vali dragă, unde ai pus medicamentul ăla nemţesc, adus
de Afrodita?
– Adus de acolo?!… A fost în Germania, în turneu?, am
întrebat curios.
– Încă nu, dar va merge. Deocamdată, lucrează ca gestionară,
la un market…
– Nu mai lucrez la market, mamă!, interveni fata. Am plecat,
ca să pot studia clapele şi să pot lucra cu formaţia.
– Nu ştiam! Ia arată-i tu, familiei Horbovanu, ce poţi!, a zis
Virginia, cu mândrie.
– Ai pian?, am întrebat-o pe Afrodita.
– Nu.
– Chestia aia, pe care ai adus-o, cu clape, nu-i un pian mai
mititel?, se interesă Virginia.
– Nu, mamă! E orgă electronică. Sau sintezaizer.
Afrodita a adus orga şi a instalat-o pe masă, între noi. După ce
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a reglat o armată de butoane, ne-a întrebat dacă suntem gata pentru
audiţie. Da, am răspuns cu toţii. Şi Afrodita a început recitalul!
Sincer vă spun, membrii familiei Horbovanu sunt, de obicei,
foarte cuminţi, dar, în acea noapte, n-au reuşit să-şi păstreze
echilibrul. Primul care a simţit că nu mai poate rezista am fost
eu! N-am mai putut, pur si simplu! Sunetele false m-au izbit în
tâmple, în ceafă şi, apoi, au intrat, provocând adevărate explozii
în creier. Timpanele urechilor îşi pierduseră elasticitatea şi simţul.
Notele mai joase păreau a fi bătăi în toba mare! Când degetele
fetei se aruncau asupra clapelor ca nişte avioane în picaj, credeam
că, acuşi, acuşi, facem revelionul cu cei de la parter. De la 22, la
23, am avut parte de muzica celebrilor Adi de la Vâlcea şi Adrian
Minune. De la 23, la 24, ne-am „delectat” cu melodii compuse de
Florin Salam şi Nicolae Guţă.
– Domnişoară!, i-am zis rugător, după ce am gustat şampania
şi ne-am pupat, la miezul nopţii.
– Doamnă!, m-a corectat Afrodita.
– Doamnă, te rog, mult, mult, mult, cântă-ne şi ceva lent,
armonios şi mai puţin zgomotos… Aş dori ceva de Mozart,
Schubert, Brahms, Chopin, Ceaikovski!…
– Ăştia nu se cântă la nunţi! Eu, soţul meu şi ceilalţi din
formaţie, învăţăm ce ne trebuie, ce se cântă, ce-i la modă, ce ni
se cere. Altfel, ne-ar fugări lumea şi n-am câştiga bani! Continui
recitalul. Voi cânta melodii din repertoriul artiştilor Roxana Prinţesa
Ardealului şi Sorinel Pustiu.
Nu ştiu cum arătam la faţă, dar mi-era o foame de lup, fiindcă
nu mâncasem nimic, ascultasem numai muzică şi iar muzică! Dar
ce muzică! De petrecere!… Când am auzit cu ce nume de artişti
continuă recitalul, am simţit că fac infarct! „Mă îmbăt, poate nu
mai aud nimic!”, mi-am zis şi am fugit la sticla de coniac.
– Costeluş, dacă ai ulcer, nu bea, că nu-ţi face bine!, mi-a
zis Virginia.
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– Nu mai am! Mi-a trecut!
– Eşti tu umorist, dar boala-i boală! Nu vreau să mă înjuri
că, din cauza băuturii de la mine, ai ajuns la spital! Te rog frumos,
nu te atinge de alcool!
Când am văzut că nu mă pot atinge de alcool, am schimbat
canalul, adică mi-am pironit ochii pe televizor, unde, întâmplător
era balet.
– Doamne, ce frumos dansează fetele alea! Haideţi să facem
o pauză muzicală şi să urmărim baletul. Merită! În timpul ăsta,
poate mâncăm ceva, că mi-e foame!
– Să ne uităm la dezbrăcatele alea?!, se mira Virginia. Îi
permiţi prea multe soţului tău!, se adresă, apoi, neveste-mi.
Nevastă-mea, trezită din somn, nici astăzi nu-mi explic cum
a putut să adoarmă, în hărmălaia aia, făcută de o specialistă în
petreceri şi nunţi! începu să bată din palme, apoi, simţind că ceva
nu-i în regulă, se scuză, motivând că o doare capul şi e obosită.
– Dragii mei, continuă Virginia, acum urmează marea
surpriză!
– Foarte bine şi frumos! Eu suflu în lumânări!, am sărit fericit,
gândindu-mă că poate se termină recitalul şi mâncăm ceva.
– Rău l-ai educat pe soţul tău, doamnă! Afrodita şi bărbatul ei
îi oferă un moment frumos, muzical, de cultură, iar el vrea mâncare
şi băutură, ca să se uite, după aceea, la femei dezbrăcate!, i-a zis
Virginia neveste-mi. Dragii mei, surpriza-i faptul că ne va cânta
şi Relu, soţul Afroditei! El ne va încânta, acompaniat de Afrodita,
cu melodii din repertoriul cunoscuţilor Jean de la Craiova şi Vali
Vijelie. Băiete, arată-le ce ştii!
– Aoleu! Aoleu! Dumnezeule!, am explodat eu.
– S-a întâmplat ceva, domnule Costică?!, m-a întrebat,
speriată, Afrodita, întrerupând muzica.
– Da! Am arsuri puternice! Ulcerul!… Nu mai rezist! Plec!
Am înşfăcat, din bucătărie, cele două sacoşe, golite aproape
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total de conţinut, şi, direcţia spre casă! În urma mea, Virginia îi
explica neveste-mi:
– Dacă nici medicamentul nemţesc nu l-a ajutat, înseamnă
că ulcerul lui e în ultima fază! Du-l repede la spital!
După colţul blocului, le-am explicat, neveste-mi şi fiică-mi,
treaba cu ulcerul şi foamea mea, şi, atunci, sub privirile curioase ale
trecătorilor, am râs toţi trei ca nişte apucaţi, în timp ce înfulecam,
cu poftă, din bucata de cozonac, găsită într-una dintre sacose.
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Scurt şi cuprinzător
Mai erau două zile, până la Anul Nou. Costică tocmai
terminase de verificat nişte facturi, când, în birou, a intrat Ionescu,
patronul societăţii.
– Ce faci, Costică? Programul s-a terminat, de vreo jumătate
de oră.
– Am avut ceva de terminat, patroane. Iar, acum, vreau să
fac ceva pentru cel mic.
– Câţi ani are ăl mic?
– Opt. Şi, pentru că acasă nu pot, vreau să-i fac aici, la birou,
unde-i linişte, un pluguşor, că trebuie să meargă la câteva rude, să
le ureze mulţi ani.
– Vrei să compui un pluguşor?
– Nu. Am un pluguşor mai vechi. Vreau să mai tai, să mai
adaug ceva, dacă-i nevoie.
– Te ajut eu, dar cu o condiţie: să vină şi la mine, că stăm
acasă, în seara de Revelion, şi plătesc bine.
– Cu plăcere!
– Dă-mi pluguşorul acela vechi! Hai, că-l aranjez eu, în cinci
minute!
Ionescu a luat urătura veche şi s-a aşezat la un birou.
– E prea lung textul ăsta, pentru un copil de opt ani! Trebuie
făcut scurt şi cuprinzător, fiindcă, în seara aia, oamenii nu au timp
de urături kilometrice!
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„Aho, aho, copii şi fraţi
Staţi puţin şi nu mânaţi
Şi cuvântu-mi ascultaţi!”
– Nu-i bine! Cel care e în faţă şi spune „Aho, aho!” e şeful
grupului care umblă cu pluguşorul, este? Fiind şeful, prin definiţie,
trebuie ascultat. Logic, nu? De la „Staţi şi până la ascultaţi” tăiem!
„Trageţi brazdă, măi flăcăi,
Şi strigaţi o dată hăi
Să se audă-n munţi şi văi.
Trageţi brazdă, mai cu spor,
Brazdă adâncă de tractor!”.
– Măi, domnule Costică! Strofa asta merge la ţară, unde-s
tractoare, care ară, nu la mine, în apartament! Tai!
Gândind astfel, Ionescu a tot citit şi tăiat, până a „analizat”
tot pluguşorul, în mai puţin de treizeci de minute.
– Aşa cum l-am corectat, aşa să mi-l ure băieţelul tău!, a zis
patronul. Să vină, pe la ora 18, că atunci treaba-i gata!
După care, a plecat grăbit, chemat de cineva, prin telefon.
A sosit şi seara Anului Nou. Ionescu şi-a făcut o cafeluţă, şi-a
pregătit vinul roşu, puterea ursului, apoi s-a dat la ascultat colinde.
Soţia sa era dusă la o prietenă, în blocul vecin.
Soneria. Ionescu a deschis. În faţa uşii, stătea un băieţel tare
zâmbăreţ.
– Primiţi cu pluguşorul?
– Cu plăcere!
L-a poftit în apartament. Puştiul a scos, din buzunar, un
clopoţel mic şi a început.
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– Aho, aho, copii şi fraţi!
Mânaţi, măi!
Şi sunaţi din zurgălăi!
Înc-o dată, măi flăcăi!
Ahooo!”.
– Poftim?!, a întrebat, mirat, Ionescu.
– La anul şi la mulţi ani!
– Gata?!
– Gata!
– Comerciali au ajuns copiii din ziua de astăzi!
– Nu sunt comercial, nene!
– Cine te-a învăţat capodopera asta de pluguşor?
– Tata. Dar a fost scris de patronul lui, adică de dumneavoastră!
– Al cui eşti tu?
– Pe tata îl cheamă Costică. Nu v-a plăcut pluguşorul?
– Ăăă? Ba da! Ba da! Frumos! Fii atent! Îţi dau o sută de lei,
dar cu o condiţie: să nu-l mai uri la nimeni!
– Trebuie să mai merg cu pluguşorul la tanti Florica, la nenea
Andrei, fratele tatei, care-i judecător, la doamna învăţătoare…
– Îţi dau două sute de lei!
– … la nenea Pavel, avocatul…
– Poftim trei sute!
– Vă mulţumesc!
– Cu plăcere! Mergi acasă, da?
– Nu. Merg la tanti Florica, la nenea Andrei, la doamna
învăţătoare, la nenea Pavel dar cu alt pluguşor, frumos, frumos,
pe care l-am învăţat la şcoală. La dumneavoastră, l-am spus pe
acesta, fiindcă aşa aţi vrut!
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Legaţi
– Dumneavoastră sunteţi tatăl acestui copil?
– Da.
– Ionescu mă numesc!
– Gheorghiu. Încântat de cunoştinţă!
– Eu, nu!
– Nu?! De ce?
– Pentru că băiatul dumitale e hoţ!
– Poftim?!
– A furat.
– Ce-a furat?
– Pepeni verzi, din grădina mea.
– Minte de copil!…
– Dacă fura numai unul, mai mergea! Mă gândeam că l-a
luat ca să-l mănânce, că-i copil şi e pofticios. Dar nu a furat un
pepene verde, ci trei!
– Mititelul!…
– Mititelul ăsta al dumitale a luat trei pepeni mai mari decât
el!
– Aşa-i Lică?, și-a întrebat Gheorghiu copilul, care asculta
liniştit discuţia dintre cei doi maturi.
– Da, tată! Dar să ştii că eu am vrut să iau numai unul!
– Ce zici?!
– Am vrut să iau numai un pepene. Ceilalţi doi s-au ţinut de
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primul!
– Cum aşa?!
– Erau pe acelaşi vrej, erau legaţi între ei!
– Sigur?
– Da.
– Vezi, domnule Ionescu? Băiatul, săracul, a vrut să ia numai
unul, un pepene. Ce vină are mititelul, dacă ceilalţi doi s-au ţinut
de primul?! Altă dată, să nu-i mai ţineţi legaţi unii de alţii, că uite
ce se întâmplă!
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Locuri de veci
Când m-am întors din delegaţie, am găsit-o pe nevastă-mea,
împreună cu Dorina, o colegă de serviciu, foarte vesele, sorbind
dintr-o delicată şi parfumată licoare. Mă refer la afinata făcută de
mine, acasă, cu un an în urmă.
– Lăsaţi-mă să ghicesc ce vi s-a întâmplat!, le-am zis curios.
Aţi trecut la o categorie superioară de salarizare?
– Nu!, a zâmbit Dorina.
– Aţi primit premii de la conducerea instituţiei?
– Ţi-ai găsit!, a râs nevastă-mea.
– Dacă mă gândesc bine!…
– Poţi să te gândeşti mult şi bine şi tot nu ghiceşti!, a continuat
să râdă nevastă-mea.
– Din întâmplare, nu locuieşte şi un pahar cu vin în casa
asta?, am întrebat-o.
– Nu.
– Merg să cumpăr o sticlă cu vin, să mă bucur şi eu împreună
cu voi. Alb sau roşu… Mă orientez la faţa locului. Poţi să pregăteşti
masa, că nu lipsesc mai mult de un sfert de oră.
După vreo douăzeci de minute, cu o sticluţă de vin roşu în
sacoşă, m-am îndreptat spre casă. La colţul blocului, am dat nas
în nas cu Dorina, colega soţiei. Pleca acasă.
– De ce nu ai mai stat, să guşti o gură de vin?, am întrebat-o.
– E târziu.
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– Te rog să mă crezi că, atunci când i-am spus soţiei de masă,
nu am făcut-o ca să pleci acasă, ci pentru că chiar mi-e foame,
foame!… Aş fi putut să merg în bucătărie, să mănânc, iar voi să
continuaţi veselia. Sincer, am vrut să servesc cu voi un păhărel de
vin, pentru reuşita voastră.
– Ştiu!… Dar, chiar, e târziu!
– Ce aţi sărbătorit? Ce aţi udat?
– Locurile de veci!
– Poftim?!
– Am fost la biserica aia, de lângă cimitir, şi am cumpărat
locuri de veci.
– Glumeşti!…
– Nu glumesc. Eu nu pot să fac umor ca tine. Şi noi, şi voi
avem locuri de veci, la cimitir.
– Nu sunteţi sănătoase!
– De ce spui aşa?!
– Suntem încă tineri, Dorina!
– Şi ce! Nu cer mâncare. Să fie…
– Te-ai uitat, în ultima săptămână, la televizor? La ştiri? La
comentarii?, am întrebat-o zâmbind.
– La prostiile ălora, care ne îndobitocesc, pur şi simplu?!.
– Dar ziare ai citit?
– Nu.
– Foarte rău! Înseamnă că nu ai auzit de noile directive, date
de conducerea bisericilor ortodoxe din ţară?
– N-am auzit! Ce directive? În legătură cu locurile de veci?
– Da. În termen de trei ani, de la cumpărarea lor, locurile de
veci trebuie ocupate. Dacă nu le ocupi, biserica le dă celor care au
murit şi nu au cumpărat, sau sunt prea săraci…
– Cum adică, le dă?!
– În veşnică folosinţă. Şi, uite aşa, pierzi banii investiţi!
– Acum am înţeles!…
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– Ce?
– De ce nu mai era nimeni să… De ce a fost popa atât de
amabil cu noi… Ne-a explicat avantajele… Ne-a sucit minţile, ce
mai! La catolici e la fel?
– Nu. La nimeni. Numai la ortodocşi e prostia asta.
– Apoi… Era să spun ceva!…
Acasă, i-am spus nevesti-mi că am aflat, de la Dorina, ce
investiţie a făcut, şi asta a fost toată discuţia din familie, în legătură
cu locurile de veci. Nu i-am spus nimic despre faptul că am glumit
că este o directivă, conform căreia se pierde locul, dacă nu-l ocupi
în termen de trei ani.
După două zile, am plecat, din nou, în delegaţie şi m-am
întors, ca de obicei, la sfârşitul săptămânii. Nevasta-mea, iarăşi
bucuroasă. Nu bea, nu fuma, ci trebăluia prin casă, veselă, de parcă
ar fi câştigat la loterie.
– Noutăţi? Ceva motive de bucurie?, am întrebat-o.
– Da. Un motiv. Mare. De fapt, am îndreptat o prostie…
mare!
– Zău?! Care?
– Cea cu locurile de veci. Noroc de faptul că Dorina a ascultat,
la posturile de televiziune, şi a citit, în ziare, despre directiva dată
de conducerea bisericii ortodoxe…
– Ce directivă?
– Aia, conform căreia pierzi definitiv locul, neocupat în
termen de trei ani! Ce prostie era să facem!
– Nu era nicio prostie!!
– Ce ştii tu?! În delegaţie, fără televizor, fără ziare, rămâi în
urmă cu ştirile, cu viaţa. I le-am dat preotului înapoi, ba Dorina
i-a zis şi câteva, ca la uşa cortului… la obraz! Să se înveţe minte!
Să nu mai mintă lumea!
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Marinărească
În timpul unei excursii în circuit prin ţară, am ajuns şi
în municipiul Tulcea. După ce am vizitat centrul, muzeul,
monumentul, cât şi alte obiective foarte frumoase, am hotărât
să facem o pauză, adică să ne plimbam pe frumoasa dană. Şeful
grupului de excursionişti era Popescu, fost fotbalist. Printre
excursionişti, se afla Radu, un fost marinar.
– Radule, i se adresă Popescu. Să zicem că vii cu vaporul
tău şi cu echipa ta de…
– Echipaj.
– Poftim?
– O echipă de marinari, personalul unui vapor, se cheamă
echipaj.
– Am înţeles. Vii cu echipajul tău, cu vaporul tău, şi acostaţi
aici, la dana asta. Ştii ce-i aia acostare, da?
– Bineînţeles că ştiu!
– Deci, tu ai acostat vaporul aici şi vine o furtună mare. Ce
faci?
– Ce să fac!… Îl mai leg cu o parâmă!
– Dar dacă vine o furtună şi mai mare?
– Mai aduc o parâmă. Îl leg şi mai bine!
– Dar dacă vine o altă furtună, şi mai mare?
– Îl mai leg cu o parâmă.
– Şi dacă-l legi cu atâtea parâme groase, vaporul nu păţeşte
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nimic, nu se accidentează deloc, din cauza vântului şi a valurilor?
– Ba da. Se accidentează. Dar nu sare la bătaie la Dunăre,
nici la arbitri, nici la jucătorii din jur, nici la spectatori, cum sar
unii, de pe mal… care nu sunt legaţi, dar ar trebui legaţi!
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Mica publicitate
Rubrica de „Mica publicitate” din ziarul local îi oferă omului
modern foarte multe avantaje.
Un amic şi-a pierdut pisica, la care soacră-sa ţinea foarte
mult. A dat anunţ la un ziar, la „Mica publicitate”, şi, după patru
zile, a regăsit-o, spre bucuria soacrei sale, dar mai ales a lui, pentru
că, în lipsă de ocupaţie, adică a animalului mititel, soacra a început
să se ocupe de „dresajul” ginerelui.
Când a plecat în concediu, Mitrache, vecinul meu, a pierdut
cheia de la apartament. A dat un anunţ la „Mica publicitate” şi a
găsit o dublură a cheii, la sora lui, care făcea diverse servicii la
domiciliu, sau domicilii, mai multe nu ştiu, sau ştiu, dar nu pot
să spun… A doua zi, a făcut o revenire la primul anunţ „Nu mai
am nevoie de cheie! Declar apartamentul nul!”. Nu l-a găsit chiar
nul. Mai avea câte ceva prin camere. De exemplu, mobila de
bucătărie, fiind veche şi urâtă, a rămas, covorul din dormitor, de
calitate proastă, nu a tentat, că sigur nu s-ar fi vândut la târgul de
lucruri vechi.
Dar de ce să vorbesc de străini şi să nu dau exemple concrete
din viaţa mea. Când am venit în oraşul ăsta, aveam nevoie de-o
gazdă, aşa că am apelat la „Mica publicitate”: „Tânăr, necăsătorit,
caut gazdă, cameră mobilată”. Am primit, spre bucuria mea, peste
o sută de oferte, de la babe, vădane, femei singuratice, femei
nebunatice, femei lunatice… Am luat-o sistematic, de la ofertele
235

Constantin Horbovanu

cele mai tentante. Vă spun, norocul meu e că am părul creţ, că,
dacă nu-l aveam, mi-l făceau acele cucoane, de câteva ori pe zi!
Una voia să-i plimb căţelul, alta, să-i aduc pâine de la Cuptorul de
Aur, alta, să o însoţesc la magazine, alta, să-i ţin de urât ziua, alta,
să-i ţin de urât noaptea, alta, să tai lemne, şi tot aşa… Până la urmă,
m-am oprit la cea cu lemnele. De ce? Simplu. Într-o zi, puteam să
tai o cantitate mai mare, iar în alte zile să chiulesc. După ce m-am
căsătorit, eram în stare să tai un vagon de lemne pe zi, dar tanti tot
m-a fugărit, primind, în locul meu, un alt singuratic.
Anii au trecut. Prin „Mica publicitate”, ne-am cumpărat
maşina şi, tot prin aceeaşi rubrică, ne-am hotărât să o şi vindem,
după 15 ani. De fapt, atât ideea, cât şi anunţul au fost ale nevestemi. A apărut în ziarul de ieri, iar aseară, în jumătatea de oră, cât a
lipsit ea, m-am trezit cu un telefon, de la un posibil cumpărător.
– Dumneavoastră aţi dat, la ziar, că vindeţi „una maşină în
perfectă stare”?…
– Nu eu. Nevastă-mea.
– Adică cineva… tot din familia dumneavoastră.
– Tot.
– Scrie, în anunţ, că este bine conservată, în perfectă stare,
că-i aproape nouă!…
– Cu motorul original, în perfectă stare, cu anvelope noi…
Da, aşa scrie. Chiar dacă l-a dat nevastă-mea, ştiu ce scrie în anunţ.
– Dacă maşina e aproape nouă, cu motorul pus la punct, cu
alea bune, cu alea foarte bune, atunci de ce o mai vindeţi?!
O întrebare dificilă, care m-a enervat şi m-a încuiat. În câteva
clipite, m-am gândit la „n” variante de răspuns.
– Mă scuzaţi… sunteţi căsătorit?, am întrebat, iritat.
– Da.
– Cam câţi ani de sclavie, pe plantaţie, aveţi?
– Douăzeci şi doi de ani.
– Oho! Mulţi, înainte!
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– Vă mulţumesc! Dar… nu înţeleg!
– Să discutăm deschis, ca de la bărbat, la bărbat. Acum, ştiţi
cum sunt femeile, ce capricii au în plus, faţa de noi, bărbaţii. Toate
sunt la fel. A mea… Vă spun sincer, m-am săturat s-o tot aud,
în fiecare seară: „Vinde, Mitică, maşina aia! Acum, cât are încă
varul pe ea şi nu scârţîie prea tare pe la încheieturi. Altfel, peste
doi, trei ani, ajunge la fier vechi. Cu ce luăm pe ea, cu ce avem în
casă, cu ce ne mai dă taică-meu, poate luăm alta, mai acătării!”.
Deci, asta e domnule… Domnule! Ai închis?!… Alo! Alo!!… A
închis!… Neserios! Dacă voia să cumpere, dacă era un gentleman,
nu pierdea ocazia să cumpere o maşină aproape nouă, cu motorul
pus la punct, cauciucuri noi… Nu? Parc-aşa scrie, în anunţul ăla,
dat de nevastă-mea!…
Ca să vă daţi seama şi mai bine de importanţa acestei rubrici,
„Mica publicitate”, vă prezint anunţurile, apărute în ziarul de astăzi:
„Tânăr înalt, prezentabil, păr ondulat, ochii negri, 26 de ani,
statură atletică, necăsătorit, vând ceas damă Doxa”.
„Proaspăt absolvent al Penitenciarului din Botoşani, cu
experienţă de 9 ani, pregătesc viitori candidaţi”.
„Rog pe soţul meu, Costică Sărman, să fie prezent, pe data
de 27 iulie a. c., la casa noastră, adică la adresa: strada Crinilor,
numărul 2 bis, pentru sărbătorirea nunţii noastre de argint”.
„Şomer, 40 de ani, caut serviciu convenabil. Pot fi găsit,
zilnic, între orele 8-24, la barul Carpaţi”.
„Conducerea societatii AIAE roagă pe salariaţii care întârzie
la serviciu, să nu vină la muncă mai târziu de ora 16.30, când se
termină programul”.
„Caut bonă la fetiţă nefumătoare şi cu experienţă”.
„Execut lucrări ştiinţifice, pentru cei care vor să scape din
puşcării şi să se întoarcă, mai repede, la soţii, amante, amanţi,
bijuterii, vile, hoteluri, fabrici, munţi şi afaceri”.
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O noapte de pomină şi de pomană
Amicul meu Dulgheru este unul dintre cei mai buni fotografi
pe care i-am întâlnit, chiar dacă face treaba asta în afara serviciului,
meseria lui fiind cea de profesor.
Pe la sfârşitul primăverii, în urmă cu câţiva ani, într-o seară
frumoasă şi blândă, m-am trezit cu un telefon de la el.
– Constantine, Constantine, am o rugăminte la tine!, a început
el, aşa cum începe de obicei.
– Spune!
– M-a rugat o doamnă să merg, acasă, la ea, ca să fac nişte
poze surorii ei, care-i moartă.
– Foarte frumos!
– Frumos, dar şi jălos! Jălos, din două puncte de vedere. Unu:
pentru că pozez o moartă. Doi: pentru că mi-e frică de morţi! Mor
şi eu, dacă rămân singur cu un mort!
– Ditamai găliganul să se teamă de o femeie tăiată de pe
lista vieţuitoarelor?! Mă faci de râs! Să nu mai spui la nimeni că
suntem prieteni!
– Nu vii şi tu cu mine?
– Nu pot. Am musafiri, din Iaşi.
– Înţeleg…
A închis, cu mult regret în voce şi în suflet.
În centrul oraşului, la etajul doi al unui bloc vechi, dar
frumos, trăiau, alături de alţi locatari simpatici, Taliţa şi Rodica,
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două surori bătrâne, niciodată căsătorite, adică fete mari, adică
domnişoare, cum obişnuiau ele să spună. Cu cât timpul trecea şi
domnişoarele îmbătrâneau mai mult, cu atât se stricau mai tare
la cap. Ca să-mi daţi dreptate, vă spun câteva „idei” de ale lor:
legarea unei sârme, de la balustradă, la o ţeavă de încălzire, pentru
a se răzbuna pe cei care coboară în viteză şi cu zgomot, legarea,
de clanţa uşii lor, afară, a unui câine lup, pentru a nu fi deranjate,
atunci când dorm ş. a.
Dar cea mai grozavă idee a fost aceea de a vedea cum le stă
când sunt moarte!
– Cum procedăm?, a întrebat Rodica, sora mai mică.
– Foarte simplu!, a răspuns Taliţa. Când vine băiatul acela,
care pozează, tu te porţi cât mai natural. Din câte am înţeles de la
Popeasca, el ştie ce are de făcut, a făcut multe poze, la viaţa lui.
– Unde ne fotografiem?
– Cum unde? Întindem masa mare din sufragerie, o
împodobim, cum se obişnuieşte în astfel de cazuri, ne urcăm pe
ea şi gata!
– Amândouă?!
– Nu. Întâi, eu, pentru că sunt sora mai mare. Tu vei face
poze altădată. Ai timp. Ce i-ai spus omului, la telefon?
– Să vină, ca să facă fotografii unei moarte. Nu i-am spus că
eşti vie şi te prefaci.
– Foarte bine! Ce, vrei să râdă de noi!? Să creadă că am
înnebunit!? Nici nu va bănui nimic! Ai să vezi!
– Zău că mi se ridică părul!
– Gata! La treabă, că, la şapte, trebuie să vină!
După ce a pregătit masa, Rodica a trebuit să o gătească aşa
cum scrie la carte, şi pe sora „moartă”. Apoi a aprins lumânările
şi s-a îmbrăcat în negru. Când ultimele pregătiri au fost gata, s-a
uitat la ceas. Şapte fără cinci minute.
– Va trebui să plâng?, s-a interesat sora mai mică.
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– Fii cuminte! Nu va trebui să plângi, dar nici să râzi! N-am
dat prea mult ruj pe buze?
– Nu. Şi dacă-ti vine să tuşeşti sau să strănuţi?
– Când va fi în preajmă, nici nu voi respira.
Soneria. A deschis Rodica şi l-a invitat pe Dulgheru în
apartament.
– Condoleanţe, doamnă!, a zis el, în timp ce se uita în jur, să
vadă oameni veniţi la priveghi.
Când a văzut că moarta-i singură, l-au trecut nişte fiori reci.
„Cine naiba m-a pus să accept să pozez morţi!”.
– De ce nu-i nimeni?!, reuşi el să întrebe. Nu vă este frică
singură?
– Nu-s singură. Sunt cu soră-mea, Taliţa.
– Adică tot singură!
Din gentuţă, a scos aparatul de fotografiat. L-a deschis şi s-a
îngălbenit de supărare. Chiar dacă o rugase, atât de mult, nevastă-sa
uitase să-i încarce bateria la priză.
– Trebuie să-l ţin la încărcat, cinci, zece minute!, a oftat
amicul.
– Foarte bine! Eu pun de-o cafeluţă!, s-a oferit Rodica, după
care a dispărut din sufragerie.
Dulgheru a băgat cablul de încărcare în aparat apoi a început
să caute o priză.
– Ce cauţi?, se auzi întrebat.
– Priza!, a răspuns el, fără să se uite cu cine vorbeşte.
– Vezi că-i acolo, în dreapta mea!
Când amicul s-a întors să vadă care dreaptă, ce credeţi că a
văzut? „Moarta”, ridicată niţel, stătea sprijinită pe cotul stâng şi
arăta, cu mâna dreaptă, spre colţul dulapului.
– Vezi că-i acolo, jos, în capătul şifonierului!, i-a zis „moarta”.
Multe a văzut Dulgheru, în viaţa lui, de treizeci și cinci de ani,
dar o moartă, vorbind şi gesticulând, nu! Nici acum nu ştie de ce,
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dar primul lui gând a fost să o lovească cu ceva, dar când moarta a
început să-i facă din ochi şi să se ridice, a aruncat şi aparatul foto,
şi geanta, şi a luat-o, pe scări, la vale.
– Stai, domnule, unde fugi?!, a strigat „moarta” în urma lui.
Dar degeaba. Nu cobora scările, ci le sărea, câte două, câte
trei. Când era pe cale să atingă parterul, i-a apărut, în faţă, o făptură
cu păr lung şi rochie şi, cu toată bunăvoinţa sa, nu a reuşit să fie
gentlemanul din fiecare zi. S-a izbit în ea şi au căzut amândoi.
A stat întins, pe mozaic, câteva minute. Nu avea puterea să se
ridice. Femeia, care părea şi gravidă, s-a ridicat imediat. Nu avea
nimic. A plecat. În jurul lui Dulgheru s-au adunat mulţi oameni şi
copii, locatari ai scării. Unul, mai solid, a adus o oală cu apă şi l-a
frecat serios pe amic. Acesta şi-a revenit.
– Cum te simţi? Chemăm salvarea?, a întrebat grasul.
– Nu-i nevoie de salvare. Sunt bine.
– Ai băut? Eşti bolnav? Ai alunecat? Ce-ai păţit? Puteai să o
nenoroceşti pe nevasta aia gravidă! Locuieşti pe scara asta?
– Nu. Mă numesc Dulgheru, sunt profesor şi…
– Pe mine mă cheamă Chelaru şi sunt şeful de scară. Hai la
mine, în apartament, că ai început să tremuri şi eşti ud! Stau aici,
la parter, în apartamentul din spatele dumitale.
Au intrat în apartamentul domnului Chelaru.
– Ce s-a întâmplat?, l-a întrebat acesta pe amic.
– Domnule Chelaru, o doamnă m-a rugat să fac nişte poze
unei decedate, care-i sora sa. Când am vrut să încarc aparatul,
moarta a înviat!
– Cum, Doamne iartă-mă, să învie!? Unde s-a întâmplat asta?
– Aici, pe scară, la etajul doi, apartamentul unsprezece.
– Surorile alea nebune! Care a murit?!
– Taliţa. Treaba proastă e că mi-a rămas aparatul acolo!
– Mergem, să-l luăm. Acuşi! Auzi nebuna naibii, ce să-i treacă
prin cap, să se pozeze moartă, ca să vadă cum îi stă!? I-o facem
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noi. Acuşica! Să se sature!
Ceva mai târzior, cei doi au făcut un plan de atac. Chelaru a
chemat şi câţiva vecini, şi le-a spus despre ce este vorba. Apoi, au
urcat la surori. La ora 21, fix, Dulgheru a sunat la uşă.
– Cine-i acolo?, s-a auzit vocea Taliţei.
– Fotograful.
– Şi ce vrei?
– Să iau aparatul dar, înainte de toate, să vă fac poze.
– La ora asta?!
– Acum ies cel mai bine.
După o mică şedinţă, surorile au deschis uşa. Dar, alături de
fotograf, mai erau vreo zece bărbaţi şi femei, cu lumânări în mâini.
– Ce înseamnă asta?!, s-a mirat Taliţa, când a văzut armata
de vecini.
– Înseamnă că trebuie să vă îmbrăcaţi din nou. Pentru mai
multă frumuseţe, naturaleţe, am adus și câţiva vecini, cu lumânări.
Iar una dintre vecine am înţeles că boceşte foarte artistic. Acum
este bine de făcut poze, ca să le admiraţi. Mai târziu, adică după
ce… kaput, nu vă mai ajută la nimic!
– Nu-i rea ideea!, zise Taliţa. Poftiţi!
Prima grijă a lui Dulgheru, după ce a intrat, a fost să verifice
dacă aparatul de fotografiat este întreg şi funcţionează. Era întreg.
L-a băgat în priza de la capătul şifonierului.
Surorile s-au îmbrăcat repede. Două vecine au machiat-o pe
Taliţa, aşa cum scrie la carte. Între timp, au mai venit și alți vecini,
aduşi de şeful de scară. Surorile s-au uitat urât, la început, dar, mai
apoi, au fost de acord cu toţi cei veniţi la priveghi.
Când sora mai mare s-a transformat în moartă, pe masă,
chicotelile celor din jur nu mai conteneau. Mai mult decât atât,
una dintre vecine şi-a făcut o cruce mare și a zis:
– Doamne, am șaptezeci de ani, dar n-am crezut că voi vedea
vreodată aşa-ceva!
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– Vecină dragă şi moartă, dumneata nu ştii că, la priveghi,
se dă de băut?, a întrebat-o şeful de scară pe Taliţa.
– Ba da, a răspuns „moarta”, numai că noi nu avem!
– Nu fiţi într-o ureche! Se dau de pomană fel de fel de gustări
şi băutură.
– Noi…
– Voi aţi uitat ce-aţi zis, luna trecută?
– Ce-am zis?
– Că aveţi, în boxă, două damigene cu afinată, o damigeană
cu palincă, două canistre cu ţuică de tescovină şi un butoiaş, de 50
litri, plin cu vin negru? Zac, săracele, acolo, de ani de zile!
– Da, dar…
– Ori facem treaba ca lumea, ori ne lăsăm păgubaşi!
La un semn al Taliţei, Rodica a dispărut şi s-a întors, după
câteva minute, cu o sticlă de jumătate de litru, plină cu ţuică.
– Nici cel mai sărac om al planetei n-ar veni cu un sfert de
băutură, la atâţia oameni!, a comentat cineva.
– Când se termină, aduc altul!, a zis Rodica.
– Merg eu, să te ajut, să aducem, sus, măcar o canistră, că
vor mai veni mulți amatori de priveghi!, s-a oferit şeful de scară.
Au adus canistra. Au mai venit vecini. Ultimul venit, care
locuieşte uşă-n uşă cu surorile, era deja criţă şi cu chef de vorbă.
– Unde-i vecina mea cea dulce şi moartă?, a început el
recitalul.
– Dumneata eşti, domnule Jenică?!, a râs Taliţa, după ce şi-a
ridicat, puţin, mădularele, ca să-l vadă pe noul venit.
– Eu, Taliţă dragă, vecinul tău iubit, / care te plânge dulce,
dacă-i cu vin stropit! Vai, ce bine-ţi stă, vecină, acolo, cu faţa-n
sus! Am dreptate, oameni buni?
– Da!, au strigat cei mai mulţi.
– Dar matale, coană Rodica, de ce te oboseşti cu sticla aia în
mână? Dumneata trebuie să plângi, să primeşti condoleanţe de la
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cei care vin, să serveşti cu prăjituri. De ţuică, lasă că mă ocup eu!
Dumneata eşti fotograful?, s-a întors, apoi, spre Dulgheru.
– Da.
– Nu eşti bun pozator, dacă nu-mi faci o poză cu sticla,
paharele pline şi vecina mea cea dulce, de pe masa tăcerii! Dar
să-mi prinzi şi lacrimile, care curg şuvoaie, precum Dunărea prin
cele patru canale!
– Dă-te mai încolo, măi vecine, nu vezi că-mi torni băutură
pe cap?!, se răsti „moarta” la el.
– Să fie de sufletul tău! Stimaţi vecini, să bem un păhărel de
ţuică în sănătatea Taliţei, vecina noastră dulce! Uitaţi-vă ce bine
arată! Atât de frumoasă eu n-am văzut-o niciodată! Daţi-i şi ei un
pahar plin, să cinstească cu noi! Trăiască „moarta”!
– Trăiască!, au strigat cu toţii.
Vrând-nevrând, „moarta” a trebuit să bea nu unul, ci două
pahare, în mai puţin de zece minute, că chefliul nostru nu a lăsat-o
în pace.
Pozele curgeau gârlă, ţuica, la fel. Pe la miezul nopţii, a
început să bea şi Rodica. Soră-sa avea, deja, trei sau patru pahare
la bord. Taliţa se ridica, vorbea, gusta din tărie, stătea în fund, pe
masă, râdea, după care, la rugămințile lui Dulgheru sau ale altor
vecini, iar se culca în poziţia mortului, pentru a fi pozată! Pe masă,
lângă „moartă”, au apărut farfurii cu slănină, ceapă, măsline şi
castraveţi muraţi. După ce s-a trecut la a doua canistră cu ţuică,
tot de cinci litri, a început şi muzica. Şi dansul. „Uite, Taliţo, cum
ţi-o fac!” şi „Mândra care-mi place mie!” erau cele mai cântate şi
dansate cântece. Spre finalul celei de-a doua canistre, se cântau şi
alte melodii, dar nu le spun, din pricina existenţei de obraz!
– Să fiu al naibii, dacă nu ne distrăm mai dihai ca la o nuntă!,
a comentat chefliul. E ora patru şi nu-mi este somn!
– Ora patru!?, s-a mirat cineva. Peste o oră, trebuie să merg
la muncă!
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Mai mulţi au zis că trebuie să meargă la treabă.
– Stimaţi vecini, stimate gazde, a intervenit şeful de scară.
Trebuie să plecăm la casele noastre. Dar, înainte de a pleca, vreau
să vă propun ceva. Asta cu ajutorul generoaselor noastre gazde...
– S-auzim!
– În seara asta, am venit, am făcut poze, sute, am băut, am
mâncat, am râs, ne-am veselit la priveghiul Taliţei. Mâine seară, la
ora opt, propun să ne adunăm, din nou, ca să petrecem și la moartea
Rodicăi! De acord?
– De acord!, au strigat toţi, entuziasmați.
Au plecat pe la casele lor, luându-și rămas bun şi de la cea
vie, şi de la cea moartă. Surorile, vesele, i-au petrecut, ba le-au zis
şi câte un „pa” demn de o antologie cinematografică!
A doua seară, la ora 8, fix, toţi cei din seara precedentă, plus
alţii, la fel de curioşi, s-au prezentat la uşa bătrânelor. Au sunat.
Nici o mişcare. Au sunat din nou. Nimic! Au bătut în uşă, la început
mai încet, apoi mai tare, apoi şi mai tare.
Doi cetăţeni, un bărbat şi o femeie, care tocmai coborau, s-au
uitat lung la ei şi n-au rezistat să nu întrebe.
– S-a întâmplat ceva grav?!
– Da!, a răspuns şeful de scară. Nu vor să deschidă! Şi doar
am planificat, de astă-noapte, că, în seara asta, trebuie să moară
Rodica! Batem în uşă, până deschide!
Cei doi s-au uitat, speriaţi, unul la celălalt şi au grăbit
coborârea. Când au ajuns la parter, femeia i-a spus bărbatului:
– Ai văzut ce mutre de killeri au?! Dă repede telefon la poliţie,
că ăia vor să omoare pe cineva!
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Sunt puţin dus
Chiar şi cei mai sănătoşi oameni au momente în care sunt
puţin duşi cu capul şi fac anumite treburi, pe care, în mod normal,
nu le-ar face, chiar dacă ar fi sub ameninţare, sub vraja unui pariu
sau a unei licori bahice. De cele mai multe ori, este bine să fii puţin
dus, am constatat asta din propria-mi experienţă.
Nici Ticu nu face excepţie. Nu trebuie să bea, nici să pună
pariu şi face nişte năzbâtii, de se apucă prietenii de cap şi spun că
nu l-ar fi crezut în stare de aşa/ceva! Nu se întâmplă, o dată pe an,
ci de două, trei ori pe lună!
În urmă cu aproape doi ani, Ticu s-a întors, la Suceava, de la
Bucureşti, în acelaşi compartiment cu un preot de vârstă mijlocie,
care nu a vrut să fie preot, ci actor. Dar părinţii săi nu s-au lăsat,
până nu l-au făcut preot. De ţară. Locuieşte într-un sat, cu vreo
patru sute de locuitori, cei mai mulţi fiind oameni în vârstă.
– Asta înseamnă că-i rău!, a zis Ticu, clătinând din cap.
– Asta înseamnă că am o parohie bogată!
– Cum adică, bogată?!
– Miercuri, am avut o înmormântare, joi, altă înmormântare,
sâmbătă – un parastas şi un botez…
– Bine că se mai naşte câte unul, că, în ritmul acesta de
îngropăciuni, în doi ani, rămâne satul fără locuitori. Şi aleluia cu
bogăţia!
– Adevărat. Aş trăi mai mult din parastase!
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– Şi dezgropări!
Amândoi erau puţin duşi. Discuţia a continuat.
– Părinte, dacă tot le aveţi cu actoria, nu aţi încercat să puneţi
în scenă, la şcoală sau la Căminul Cultural, piese de teatru?
– Dumneavoastră ce-aţi face?
– Teatru, şi cu cei mari, şi cu cei mici!
– Bună idee! Am să încerc, de ce nu! Ne dăm numerele de
telefon şi ţinem legătura.
Când a ajuns în Suceava, Ticu s-a despărţit de preot şi a urcat
într-un microbuz. Au parcurs două sau trei staţii şi, pe neașteptate,
când să plece de pe loc, maşina a refuzat să pornească la cheie.
– Am o rugăminte!, a zis şoferul. Dacă-l împingeţi cinci,
zece metri, microbuzul porneşte. Coborâţi toţi şi e uşor de împins.
Călătorii s-au conformat, adică au coborât toţi din maşină,
în afară de o duduie de vreo patruzeci de ani, subţirică, vopsită,
aranjată, pudrată, în minijupă îmbrăcată.
– Dumneata de ce nu cobori?! Vrei să împingem şi
kilogramele dumitale?, a întrebat-o Ticu.
– Vai! Cum poţi să vorbeşti aşa, domnule?! Sunt o fată
subţirică, fină. Corpul meu cântăreşte maxim 50 de kilograme!
– La care se adaugă încă vreo zece mii de kilograme de
păcate, domnişoară!, a răbufnit Ticu.
Dacă nu interveneau ceilalţi călători, domnişoara şi Ticu
se băteau. Dar, până în oraş, s-au împăcat. Mai mult decât atât,
au coborât în aceeaşi staţie, iar Ticu s-a oferit să o ajute la târâit
o geantă mare şi grea cât postul Paştelui. Au ajuns, cu greu, la
blocul ei.
– Câte kilograme de păcate ai zis că am?, l-a întrebat,
zâmbind, domnişoara.
– Zece mii!
– Sunt dispusă să mai fac un kilogram!
A trecut un an. Prin telefon, Ticu a primit invitaţia de la
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preotul actor, de a merge în satul Tupilați, pentru a urmări o piesă
de teatru, cu amintirile din copilărie ale lui Creangă. S-a dus şi nu a
regretat. A văzut o piesă deosebită, jucată de copii şi de părinţi. La
finalul ei, a fost fericit tot satul. Dar cel mai radios a fost preotul,
care l-a pupat pe Ticu şi i-a mulţumit pentru sfat.
Dacă Ticu i-ar fi spus preotului că propunerea sa a fost, de
fapt, o băşcălie, nu ar mai fi primit pupătura şi mulţumirile.
Prin septembrie, pe o terasă, la o bere, Ticu a făcut cunoştinţă
cu ziaristul Karabăț.
– Dumneata eşti acela, care dai, în ziar, articole şi poze mai
năstruşnice?, l-a întrebat Ticu.
– Eu. Dar nu sunt năstruşnice. Sunt din viaţa de zi cu zi.
– Am înţeles că ai dat o votcă dublă unui boschetar, care s-a
lăsat pozat.
– Adevărat.
– Şi mai dai, dacă vine altul?…
– Alt boschetar?
– Da.
– Sigur. Dacă arată a boschetar, dacă este interesant,
„fotogenic”.
– Aşteaptă-mă, zece minute. O să-ţi placă, sunt sigur!
– Ce vrei să faci, domnule?!
– Stau prost cu banii şi vreau să câştig, cinstit, două sute de
votcă!
După un sfert de oră, a revenit, îmbrăcat în nişte haine, de
credeai că a făcut ambele războaie mondiale, plus câţiva ani la
groapa de gunoi.
– Cum arăt?, s-a interesat Ticu, zâmbind.
– Foarte bine!, a zis ziaristul. Dar parcă lipseşte ceva!
– Ca să nu dai votca! Hai, fă o poză, două, mâine le publici,
dumneata iei bani de la ziar, eu iau două votcile de la dumneata şi
am ieşit mulţumiţi amândoi!
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Ziaristul i-a arătat cum să stea, unde să stea şi a făcut mai
multe fotografii. I-a dat lui Ticu votcile promise, după care a plecat.
A doua zi, au apărut în ziar două poze, dintre cele făcute cu
Ticu, cu titlul „Şi el este om. Să-l ajutăm!”. Prima poză era făcută
în faţa unui buncăr de gunoi şi a unui bar, dar ceva mai îndepărtat,
în care Ticu ducea, în spate, sau aducea un sac mare, plin cu nu ştiu
ce, iar a doua poză era un fel de prim-plan, în care Ticu număra nişte
bănuţi, în palmă, dar se uita, cu coada ochiului, spre fotograf. Atunci
am realizat ce i-a lipsit lui Ticu, atunci când a făcut fotografiile:
barba, mustăţile, machiajul, ca să nu fie recunoscut.
După câteva zile, în timp ce ne serveam cafeluţele, pe o
terasă, Ticu a izbucnit.
– Naiba m-a pus să mă pozez boschetar! M-au recunoscut toţi
cei care s-au uitat în ziar! M-am certat cu nevastă-mea, cu părinţii,
cu vecinii! Am ajuns de râsul colegilor! Unii au zis că sunt alcoolic,
alţii, că mă droghez! Sunt şi câţiva care mă cred nebun, adică bun
de dus la Socola! Copiii de pe scară au ajuns să se joace de-a Ticu,
adică se îmbracă urât si numără bănuţi, în palmă, în faţa blocului,
prefăcându-se beţi! Gata, nu mai fac treburi din astea, mă liniştesc!
Dar Ticu e Ticu! Atunci când crezi că s-a „pocăit”, pleacă
iar cu pluta.
În urmă cu şase luni, un reporter de la o televiziune a venit
pe şantierul unde lucra Ticu, să facă un reportaj, în legătură cu
construirea unui cimitir privat. Şeful de şantier lipsea.
– Cine ar putea spune câteva cuvinte despre viitorul cimitir
particular, care, am înţeles, va fi mai deosebit faţă de celelalte?,
l-a întrebat reporterul pe Ticu.
– În rulota aia albă, mai mare, e o doamnă tânără, frumoasă,
blondă şi dornică să se afirme. Numele ei este Adela. Este cea mai
în măsură să vorbească despre tot ce vreţi!, a răspuns Ticu.
Adela a fost încadrată de patron pentru că-i este puţin amantă.
Dânsa, pe şantier, nu face nimic, că nu se pricepe la nimic sau, mai
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bine zis, se pricepe numai la făcut unghiile, părul, cafeluţe, ceaiuri,
în schimb pârăşte tot ce se întâmplă. Din cauza asta, toţi au ciudă
pe ea și de aceea Ticu a băgat-o în gura lupului.
După vreo zece minute, în timp ce eroul nostru verifica starea
unui podeţ, se trezi cu blonda lângă el.
– Mă ajuţi într-o problemă?, a întrebat ea.
– Cu multă plăcere!
– Tipul acela drăguţ, de la televiziune, face un reportaj şi m-a
rugat să spun câteva cuvinte despre ceea ce facem noi aici. Îmi
dai şi tu câteva idei? L-am sunat pe patron, să-mi spună el, dar nu
răspunde. Sigur e pe plajă, cu nevastă-sa!
Ticu i-a explicat ce trebuie să spună, cum să spună.
Adela a vorbit, reportajul a fost făcut, iar seara, la ora 21, a
fost dat pe postul de televiziune. A ieşit perfect! Blonda a vorbit
foarte frumos. Şi convingător. Ce-a spus? Vă transcriu doar câteva
fraze.
– După cum vedeţi şi dumneavoastră, noi lucrăm, aici, cu
mult elan, pentru a termina, cât mai repede, acest cimitir privat,
care va fi, după ştiinţa noastră, cel mai modern din ţară. Atenţie:
toţi locuitorii satului vor fi împroprietăriţi cu câte o parcelă de
veci! Absolut toţi! Gratis! Sistemul ingenios de alei betonate va
împărţi cimitirul în 36 de cvartale, unde oamenii, adică morţii, vor
fi înmormântaţi, după alfabet!, a zis blonda.
– Adică?, a întrebat, curios, reporterul.
– Toţi cei cu litera B, ca să dau un exemplu, vor fi
împroprietăriţi cu parcele în cvartalul 4. Până la moarte, ei fiind
proprietarii acestor parceluţe, le pot folosi cum vor, la o adică le
pot cultiva cu cartofi, ceapă, morcovi sau chiar porumb.
– Litera B ar trebui să fie în cvartalul 2, nu 4, pentru că este
a doua literă de la alfabet!, a observat reporterul.
– În cvartalul 2, este litera Ă, în cvartalul 3, este litera Â.
B este în cvartalul 4. Asta am spus-o aşa, pentru cei care cunosc
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alfabetul limbii române!
Nu dau, mai departe, spusele Adelei. Vă mai spun doar că,
după acest interviu, dat de blondă, a fost dat afară... Ticu!
– Mă astâmpăr!, s-a jurat el, după ce a rămas şomer.
Ţi-ai găsit!
Câteva zile mai târziu, savura o bere rece, în compania unui
prieten, Florin, la o terasă, mai la umbră.
– Cunoşti, poate, o farmacie naturistă mai serioasă, care are
și creme pentru depilare?, s-a interesat amicul.
– Unde vrei să te depilezi?
– La picioare. Am câteva zone mai păroase şi vreau să scap
de păr. Ştii?
– Nu ştiu, dar... Dar pot să-ţi dau crema care a rămas de la
mine. Că şi eu m-am depilat pe picioare, anul trecut. E o cremă
foarte bună!
– Mă bucur. Cât costă?
– Ţi-o dau gratis. Sau dai un vin.
– De unde ai cumpărat-o?
– Am făcut comandă, prin teleshop. Numai că, în ultimule
luni, din cauza căldurii, hârtia lipită de români, cu traducerea şi
modul de folosire, s-a dezlipit. A rămas eticheta originală, scrisă
în arabă, cred! Cum trebuie să foloseşti crema, îţi spun eu, acum:
ungi, în fiecare seară, picioarele, după care te îmbraci cu nişte
izmene, să nu murdăreşti cearşaful. Operaţia asta o faci, timp de
două săptămâni. În a treia săptămână, cade părul! Singur!
Şi pentru că Ticu locuia la două sute de metri de terasă,
afacerea s-a făcut, în jumătate de oră.
Ce repede a trecut timpul! A venit toamna. Ticu a cumpărat
o sacoşă de castraveţi şi gogonele, şi se îndrepta spre casă, să le
pună în borcane, la murat. Pe drum, s-a întâlnit cu amicul, căruia
îi dăduse crema pentru depilat.
– Salut, Florine! Fac cinste cu o bere?
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– Mai ai curajul sa-mi vorbeşti, bombalăule!, s-a răstit
amicul.
– Ce te-a apucat, domnule?! Ce ţi-am făcut?
Florin a ridicat cracul stâng al pantalonului, până mai sus
de genunchi. Pe picior se vedea un păr negru, des, mare, parcă
era periuţă. Apoi, a ridicat și cracul drept. Părul era la fel de des
şi de lung.
– Vezi?! Asta ne-ai făcut! Şi mie, şi neveste-mii! Că amândoi
ne-am luat după capul tău prost!
– Nu ţi-a mai rămas cremă, să mă dau şi eu?
– Mai rămăsese, dar am aruncat-o, de ciudă!
– Cum să o arunci?! Dacă ai văzut că-ţi creşte păr, de ce nu
te-ai dat pe chelie?! Tu eşti bombalăul!
Florin a plecat nervos. Ticu i-a urmărit chelia, cum dispare
după primul colţ. Apoi, a pus palma pe chelia sa. A luat o bere, s-a
aşezat la o masă, pe terasă, şi a început să râdă.
A comandat acea cremă, prin telefon, în urmă cu aproape
doi ani, pentru a scăpa de chelie. S-a dat de cinci, şase ori, dar nu
a cunoscut nicio îmbunătăţire. Nu a crescut păr, nu s-a îndesit. Din
contra, parcă i-au mai dispărut câteva fire. Supărat, a pus crema
undeva, în baie, ca să o arunce, mai târziu. De proastă!
Dar uite că lui Florin şi neveste-si le-a crescut păr! Ticu nu
mai înţelegea nimic! De aceea a râs, şi a râs, şi poate mai râde şi-n
ziua de astăzi!
Asta înseamnă să fii puţin dus!
Dar şi eu, dacă am scris aceste păţanii, cu credinţa că nu voi
lua nicio bătută-n două părţi, de la vreunul dintre personajele de
mai sus, înseamnă că sunt puţin dus!
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Ticu-i Ticu
Amicul meu Ticu şi-a luat permis de conducere. La primul
său drum mai lung, adică până la Vatra Dornei, m-a rugat să-l asist.
N-am făcut nici 400 de metri şi, în capătul bulevardului, a şi agăţat
un pieton, care traversa regulamentar, pe zebră.
– Poţi spune, domnule, ca ai avut o zi norocoasă!, l-a consolat
Ticu pe şifonatul scos de sub maşină.
– Zi norocoasă!?
– Da, pentru că, de obicei, conduc un buldozer. Azi, însă, am
zi liberă şi, de aceea, mă plimb cu maşina mică.
Pentru că am amintit de buldozer, să va spun una tare, tot cu
Ticu! În urmă cu vreo zece ani, după terminarea unei lucrări, trebuia
să aducă utilajul în oraş, la sediul firmei. Pe drum, din cauză că era
afumat serios cu ţuică de tescovină, a scăpat buldozerul într-o casă,
de pe marginea şoselei, intrând până în bucătărie, unde proprietara
prepara mâncarea pentru seară.
– Ce faci, mătuşică?, a întrebat-o Ticu pe gospodină.
– Mămăligă!, a răspuns femeia, speriată.
– Foarte bine! Şi n-ai găsit unde, în altă parte, tocmai aici,
în mijlocul drumului, ţi-ai instalat bucătăria!?
La intrarea în Stroieşti, nevasta amicului, aflată pe bancheta
din spate, începu să se agite.
– Ticule, o bâzdâganie urâtă şi fără şofer se ţine scai de noi!
– Stai liniştită, dragă! E rulota noastră!
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– Dar nu avem nevoie de ea! Ai luat-o degeaba!
– Şi acasă, tot degeaba stătea!
– Cum a decurs examenul pentru permis?, l-am întrebat pe
amic, ca să mai schimb discuţia.
– Fain!
– Ce ţi-a zis, la urmă, poliţistul care te-a examinat?
– Nimic.
– Chiar nimic?
– Era prea speriat!
Când am intrat în Gura Humorului, nevasta lui Ticu a propus,
iar noi, ceilalţi turişti, am fost de acord, să vizităm Mănăstirea
Humor.
– Moşule, s-a adresat Ticu unui cetăţean, care conducea, la
rându-i, un căruţ cu o butelie, ne spui cum ajungem la Mănăstirea
Humor?
– De ce crezi că sunt moş?, s-a supărat acesta.
– Na… După barbă, după… Am dedus!
– Atunci dedu dumneata şi unde este mănăstirea!
– Mii de scuze!, am intervenit eu. Cum ajungem la mănăstire?
– Ţineţi-vă după mine, că eu tot în partea aia merg!, răspunse,
încă supărat, „moşul”.
La intrarea în Iacobeni, am hotărât să facem un popas.
– Ticule, nu instalezi cortul?, întrebă nevastă-sa.
– Nu se mai poate, dragă!
– L-am cărat degeaba în rulota maşinii?
– Am cărat şi rulota degeaba, până la serpentine!
– De ce până la serpentine?
– În curbele alea mari şi păcătoase, rulota nu s-a mai putut
ţine de maşină şi a plecat în lumea ei!
Ne-am uitat, în spatele maşinii, și am văzut că Ticu avea
dreptate. Rulota dispăruse! Dar mi-a plăcut cum a explicat. Are
umor amicul!
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Şi în după-amiaza zilei de 22 decembrie 1989, avea umor.
Niţel cherchelit, umbla prin oraş şi oprea taxiurile.
– Taxi, liber?, întreba el.
– Liber!, răspundea şoferul, fericit că prinde un client.
– Trăiască România, trăiască tricolorul, / Trăiască-n fericire
şi linişte poporul! Trăiască libertatea!, cânta amicul și mergea, mai
departe, la alt taxi.
Dar şi nevasta lui Ticu are umor. A vrut să conducă şi ea
maşina, măcar câţiva kilometri sau până la Dorna. Prin centrul
localităţii Iacobeni, a izbucnit:
– Ce face pietonul ăla nesuferit, de ce fuge în zigzag, prin
faţa maşinii?
– Doamnă, coboară maşina de pe trotuar şi mergi numai pe
partea carosabilă!, am strigat, trăgând de volan.
Nevasta lui Ticu s-a enervat şi a oprit maşina. Pietonul
„nesuferit” veni puşcă la ea.
– Doamnă, a zis el, în timp ce-şi ştergea transpiraţia, unde
ai învăţat să conduci? Ce-ai căutat pe trotuar?
– Dar dumneata ce cauţi, acum, pe carosabil?!
Cu greu, am liniştit taberele şi am plecat mai departe. Câţiva
kilometri. Înainte de a intra în Argestru, am dat peste o turmă de oi,
care traversa şoseaua. Am dat este cel mai potrivit cuvânt, pentru că,
efectiv, am intrat cu maşina în turmă, în carne vie! Norocul nostru
a fost o maşină a poliţiei rutiere, care, întâmplător, a trecut pe acolo
şi la momentul potrivit, pentru că, altfel, ciobanii ne căpăceau rău
de tot! Pe toţi! Un poliţist s-a apropiat de nevasta lui Ticu.
– Doamnă, de ce nu sunteţi atentă, doamnă? Uitaţi-vă ce aţi
făcut: două oi nu mişcă deloc, altele două mişcă, dar nu cred că
vor mai mişca mult timp, trei au picioarele rupte, una e ameţită,
cred că-i lovită la cap…
– Dumneata cine eşti?, l-a întrerupt soţia prietenului.
– Sunt agentul şef Popescu, de la circulaţie!
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– Păi, dacă eşti de la circulaţie, ocupă-te de circulaţie, nu
de statistici!
Nu mai ştiu ce s-a întâmplat. Am oprit o maşină, care venea
de la Dorna. În două ore şi ceva, am ajuns acasă. Sincer vă spun,
şi astăzi mă întreb cum de am ajuns întreg până la Argestru.
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Mi-e ruşine
Pe Ticu îl cunoaşteţi. V-am spus multe despre el. V-am
povestit multe năzdrăvănii de-ale sale. E atât de simpatic, încât,
chiar dacă face o boacănă, îţi distruge ceva, nu te poţi supăra pe
el. În continuare, vă povestesc aventurile lui Ticu, din ultima lună.
Are o meteahnă omul ăsta. Interesantă. Vine la mine, cu o
sticlă de vin în sacoşă, şi, de bucurie că a reparat maşina, ca să
dau un pretext de-al lui, o golim. După care, ia, din magazin sau
din beciul lui, o altă sticlă, merge la alt amic şi, cu acelaşi pretext,
goleşte şi acea sticlă. Ia altă sticlă, merge la alt amic, acelaşi
pretext, acelaşi rezultat, adică sticla golită. Şi tot aşa, până termină
vinul, banii sau se face praf, adică „erou al muncii socialiste”, ca
să folosesc cuvintele sale.
La începutul lunii, m-a vizitat, însoţit de o sticlă de un litru
de vin. Era niţel „vesel”, ceea ce însemna că eram al treilea sau al
patrulea prieten vizitat.
– Sunt fericit!, mi-a zis, în timp ce turna în pahare.
– Te-a lăsat nevasta?
– A născut nora, ieri, după-amiază. Un băieţel!
– Să-ţi trăiască!
– Cică-i atât de frumuşel şi de cuminte!…
– Îţi seamănă.
Tot discutând şi comentând, timpul a trecut, vinul din sticlă
s-a evaporat, iar Ticu la fund s-a dat! Adică s-a matolit. Am vrut
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să-l opresc, să nu mai bea, dar nu m-a ascultat, mai mult decât atât,
ultimul pahar, pe care ar fi trebuit să-l servesc eu, l-a băut tot el.
Într-un final, am reuşit să-i amintesc faptul că e la altă casă şi că
trebuie să meargă la casa lui. Când Ticu a ajuns la uşă, mi-a sunat
telefonul fix, din ultimul dormitor, că acolo-l ţinem. Am vorbit,
două sau trei minute, adică îndeajuns ca Ticu să plece.
– Cum a ieşit, se legăna sau nu?, am întrebat-o pe nevastămea, care, până atunci, făcuse curăţenie în boxă
– Nu ştiu. Nu m-am uitat. Tu ar trebui să ştii! N-ai fost tu
cu el, în casă?!
Ticu a plecat pe la ora 8 p. m. Pe la ora 10 p. m. sau, mai pe
româneşte zis, ora 22, ne-am trezit la uşă cu Maria, nevasta lui Ticu.
– A fost bărbatu-meu pe la voi, în seara asta?, ne-a întrebat.
– Da! i-am răspuns.
– E al tău pantoful ăsta?, s-a interesat ea , scoţând din sacoşă
un pantof de-al meu, bej, italian, fără şiret, cu cataramă pe mijloc,
pentru piciorul drept, şi care ar fi trebuit să fie lângă perechea lui,
la uşă. Dar nu era. În schimb, în locul lui era un pantof negru, mult
mai mic, cred că mărimea 40, cu şiret şi toc înalt.
– Cum a ajuns pantoful meu la tine?, am întrebat-o.
– Ticu l-a adus!
– Fantastic! Pantofii mei sunt bej, ai lui Ticu sunt negri!
Pantofii mei sunt mărimea 43, ai lui Ticu sunt 40! Ai mei sunt cu
cataramă, ai lui, cu şiret; ai mei, cu toc jos, ai lui, cu toc înalt! Şi
totuşi, a plecat, acasă, încălţat cu o aşa combinaţie de papuci, de
te doare capul!
După trei sau patru zile, am avut altă aventură cu Ticu.
Ne-am întâlnit în piaţa. El a cumpărat trei crapi măricei, eu,
o pungă cu hrişcă. Era înainte de prânz.
– Mergem pe jos! i-am zis.
– Nu pot. Nu mă ţin picioarele. Mergem cu Maxi-Taxi.
– Mişcare, domnule!…
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– Dacă nu am făcut, până la vârsta asta… Luăm maxi… Hai,
dau o bere-n cartier.
– O cafea.
Am urcat într-un maxi destul de aglomerat. Dar am avut
noroc: am prins şi locuri. Mai în spate, dar stăteam pe scaune, ca
belferii. Asta conta, mai ales pentru Ticu. În timp ce coboram pe
bulevardul „Enescu”, am auzit un zgomot la picioare, după care a
urmat strigătele unei cucoane, din faţa noastră:
– Doamne! O lighioană mare umblă pe la picioarele mele!
M-am uitat la duduie. Arăta bine. „Altă năzbâtie de-a lui
Ticu!, am gândit eu. A întins piciorul… între picioarele femeii!”.
– Văleu, m-a muşcat, lighioana!, a continuat cucoana.
Nici nu vă puteţi imagina ce a urmat. Cei mai mulţi călători
erau femei şi copii. Au sărit toţi în picioare şi s-au bulucit la uşă.
Mulţi poate nici nu ştiau ce înseamnă cuvântul „lighioană”. Dar,
între scaune, era ceva mare, care muşca! S-au călcat în picioare, nu
alta. Bagajele s-au strivit şi împrăştiat prin toată maşina. Şoferul,
nedumerit, a oprit maşina şi a deschis portiera din faţă. Femeile şi
copiii au coborât, îmbulzindu-se.
– Ce s-a întâmplat?!, ne-a întrebat şoferul pe cei rămaşi la
locurile noastre. Ce animal a muşcat-o pe doamna aia?! Cine şi-a
permis să urce un câine rău în maxi!?
Şi noi, şi şoferul, ne-am uitat sub scaune. Ce să vezi?! Punga
lui Ticu se rupsese, iar crapii vii şi neastâmpăraţi plecaseră la
plimbare, printre scaune, pe la picioarele cucoanelor! Lighioanele
care muşcau, erau crapii, săracii!
Sâmbăta trecută, m-am trezit, iarăşi, cu Ticu la uşă şi, iarăşi,
cu o sticlă de vin roşu.
– Astăzi, ce mai sărbătoreşti?, l-am întrebat.
– Treizeci de ani de la căsătorie!
– Vai, ce frumos! Ce ani frumoşi!
– Treizeci de ani sărbătoresc eu. Nevastă-mea are mai mulţi…
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– Ce vrei să spui?!
– Am 60 de ani? Am. M-am căsătorit la 30 de ani. Nevastămea, s-a căsătorit la 21 de ani. Asta nu înseamnă că ea s-a căsătorit
cu 9 ani înaintea mea?!
N-am avut cui să explic, ce să explic. N-a înţeles nimic. La
sugestia lui, am trecut la partea principală a aniversării. Adică la
vin! Aproape de miezul nopţii, am reuşit să-l fugăresc acasă.
Acolo, l-a aşteptat Maria, nevastă-sa, foarte nervoasă. Ea
avea nevoie de bani pentru Asociaţia de locatari, curent, mâncare,
iar el aniversa fel de fel de date şi alte cele. După câteva cuvinte
mai domoale, a început cearta, apoi, vorba cuiva, certălăul. El
a vrut să pună mâna pe ea, să o liniştească, ea l-a lovit cu tocul
cui al unui pantof în plină frunte, tot pentru liniştire. Pielea de pe
frunte a cedat, sângele ieşind victorios la suprafaţă. Speriat,Ticu
a sunat la 112!
– Alo, doamnă! Vă rog să trimiteţi repede o salvare, că unui
om îi curge sânge din cap! Poftim?… L-a lovit nevastă-sa, cu un
pantof, care are toc de metal! Poftim?… Eu sunt ăla, doamnă!… Să
vă dau adresa? Numele?… Nu pot, doamnă! Sunt bărbat! Să afle
toată lumea că am luat bătaie de la nevastă?!… E ruşinos!… Mi-e
ruşine că am dat telefon la dumneavoastră, doamnă! La revedere!
Mi-a părut bine, de cunoştinţă!
Ăsta-i Ticu!

260

Cu cărţile pe faţă

Organizare model
Ca orice om care respectă legile şi ţara, şi pe sine, plătesc
toate dările mari sau mici, la timp şi fără comentarii. Pentru a mă
achita de sarcinile financiare pe anul acesta, m-am prezentat, în
luna martie, la primărie. Am întrebat pe agentul de la pază unde
se plăteşte impozitul şi m-a trimis la biroul de informaţii. Acolo,
o doamnă cu multe zâmbete... la CEC, m-a îndrumat la ghişeul 5.
Am mers la ghişeul 5.
– Aş vrea să plătesc impozitul pentru clădiri.
– Locuiţi în oraş sau într-un cartier mărginaş?
– În oraş.
– Da? Atunci, trebuie să mergeţi la ghişeul 7.
– Vă mulţumesc!
Ghişeul 7. Patru oameni la coadă. A mers repede. În zece
minute, am ajuns în faţa funcţionarei.
– Aş vrea să plătesc impozitul pentru clădiri.
– Locuiţi în oraş.
– Da.
– Casă sau apartament?
– Apartament.
– Am înţeles. Trebuie să mergeţi la ghişeul 11.
– Vă mulţumesc!
Ghişeul 11. Cinci oameni la coadă. A mers repede. În
cincisprezece minute, am ajuns în faţa funcţionarei.
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– Aş vrea să plătesc impozitul pentru clădiri.
– Locuiţi în oraş.
– Da.
– Apartament.
– Da.
– Blocul are până la patru etaje, între cinci şi zece, peste
zece etaje?
– Patru etaje.
– Trebuie să mergeţi la ghişeul 15.
– Am înţeles!… Vă mulţumesc!
Ghişeul 15. Şase oameni la coadă. A mers repede. În douăzeci
de minute, am ajuns în faţa funcţionarei.
– Aş vrea să plătesc impozitul pentru clădiri.
– Locuiţi în oraş, într-un apartament, blocul are patru etaje.
– Da!
– Blocul este din cărămidă sau din BCA?
– Cărămidă!
– Am înţeles. Trebuie să mergeţi la ghişeul 19.
– 19 ?!…Vă mulţumesc!…
Ghişeul 19. Cinci oameni la coadă. A mers repede. În
douăzeci de minute, am ajuns în faţa funcţionarei.
– Aş vrea să plătesc impozitul pentru apartamentul meu din
cărămidă, situat într-un bloc cu patru etaje, din oraş!
– Vă fugăreşte cineva?
– Aproape!…
– Câte camere are apartamentul?
– Trei! La ce ghişeu trebuie să merg?
– 24.
– Fug!… Mulţumesc!
Ghişeul 24. Şase oameni la coadă. A mers repede. În
cincisprezece minute, am ajuns în faţa funcţionarei.
– Aş vrea să plătesc impozitul pentru apartamentul meu cu
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trei camere, dintr-un bloc de cărămidă, patru etaje, în oraş!
– Blocul are boxe sau garaje, la subsol?
– Are! Are boxe!… Ghişeul?
– Poftim?
– La ce ghişeu trebuie să merg!
– La ghişeul 29.
– Aha! Am fugit! Pa!
Ghişeul 29. Opt oameni la coadă. A mers repede. În douăzeci
de minute, am ajuns în faţa funcţionarei.
– Doamnă, în primul rând spuneţi-mi câte ghişee mai sunt
încolo!…
– Poftiţi?!
– Ce număr are ultimul ghişeu?
– 62.
– Cât?! 62?! Nu se poate!!…Pffffff!!…
– Vă simţiţi bine?
– Da!… M-a apucat strechea, dar mai rezist!
– Ce doriţi?
– Un lucru mititel, mititel: să plătesc! Iar dumneavoastră, care
sunteţi o femeie atât de scumpă, tânără, frumoasă, bine crescută,
bine educată, trebuie să mă ajutaţi!
– Chem paza, domnule!
– Vreau să plătesc impozitul pentru apartamentul meu cu trei
camere, boxă, la subsol, bloc de cărămidă, patru etaje, oraş!… La
ce ghişeu trebuie să mai merg? Vă rog!…
– Aici, plătiţi.
– Nu se poate!
I-am spus numele, adresa, m-a găsit pe calculator şi, în cinci
minute, am rezolvat cu impozitul pe apartament.
– Pot să vă întreb ceva?, am rugat-o, înainte de plecare, după
ce am oftat uşurat.
– Sigur.
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– Nu credeţi că m-am plimbat pe la prea multe ghişee?
– Nu, domnule! O organizare ca la noi nu cred că mai găsiţi
în altă parte.
– Vă mai întreb ceva: pentru ce sunt ghişeele următoare,
până la numărul 62?
– Pentru plata amenzilor, impozite pentru garaje, terenuri…
– Ooooo! Bine că mi-aţi amintit. Am de plătit şi impozitul
pentru un garaj, care-i în altă parte, la altă adresă!. La ce ghişeu
trebuie să merg?
– Nu ştiu, domnule. Mergeţi la biroul de informaţii. Vă spun
ei.
Şi am luat-o de la capăt!…
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Noua lege a căsătoriei
Împreună cu alţi colegi parlamentari, în total suntem
optsprezece, am decis, şi nu fără temei, ca, în legislatura asta,
mai precis, până la sfârşitul primului an, cu efecte pozitive pentru
următorii trei ani, să trecem prin plen şi să scoatem pe piaţă o
lege fenomenală, după părerea noastră. Mă refer la o nouă lege
a căsătoriei. Şi asta, pentru că legea veche e atât de veche, încât
distanţa dintre ea şi realitate poate fi comparată cu distanţa de la
planeta Pământ până la planeta Marte.
În legătură cu definiţia căsătoriei, scopul, eliberarea actului
de stare civilă, durata, încetarea căsătoriei, felul căsătoriilor, cât
şi alte aspecte ale acestei legi, cu toţii am căzut de acord că legea
trebuie mult simplificată. Eşti sau nu eşti căsătorit, asta-i întrebarea!
Dar, între noi, parlamentarii căsătoriţi, şi colegii noştri, adică
parlamentarii necăsătoriţi, au apărut şi divergenţe.
Convenţia dintre un bărbat şi o femeie, cu scopul de a trăi
împreună, căsătoria, se va încheia numai pe o perioadă de un an.
După ce a trecut anul, căsătoria se anulează de la sine, dacă nu este
prelungită. Prelungirea se face în baza unui dosar, care va avea,
printre altele, cererile întocmite şi semnate de cei doi parteneri,
chitanţele de la Trezorerie, care atestă că cei doi au achitat taxele
de prelungire, declaraţiile socrilor, declaraţiile vecinilor, din care să
reiasă că cei doi intră, ies şi se plimbă la braţ, adică aşa cum trebuie
să se plimbe cuplurile de îndrăgostiţi, adeverinţele de la asociaţiile
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de locatari, din care să reiasă că plătesc cheltuielile comune pentru
ambii soţi (astea, în oraşe); şi de la primării (la ţară), adeverinţe
din care să reiasă că cei doi achită conştiincios toate dările către
patria noastră dragă, pentru unii capitalistă, pentru alţii ghinionistă,
precum şi faptul că cei doi, împreună, nu reprezintă un pericol
public sau că cei doi sunt exemple de urmat în alte căsnicii. În anul
următor, alt dosar, peste încă un an, alt dosar, şi tot aşa. Când au
copii mici şi nu-şi prelungesc căsătoria, ba chiar se ceartă, se bat,
creează probleme mari în societate, atunci intervin poliţiştii sau
jandarmii şi le bagă minţile înapoi în cap!
Deci, după cum vedeţi, partenerii au destul timp, adică un an,
să-şi verifice toate calităţile, bănuielile, neclarităţile, formalităţile,
şi dacă nu e să fie, nu e.
Dacă, la un moment dat, cei doi nu îşi mai reînnoiesc
căsătoria, dar există, la mijloc, un copil mai mare, adică de peste
şapte ani, atunci este întrebat copilul cu cine ar dori să rămână. „Cu
cine vrei să rămâi, măi, ţâcă?”. Iar copilul să răspundă: „Vreau să
rămân cu nenea Georgel, care vine pe la noi, adică pe la mine şi pe
la mama, pe furiş, când nu-i tata acasă, şi face asta numai ca să-mi
dea mie bani, să merg şi să-mi cumpăr ce bomboane vreau, el ştiind
că tata nu-mi dă voie să mănânc dulciuri, ca să nu-mi cadă dinţii!”.
Colegii noştri parlamentari mai tineri, necăsătoriţi, au
susţinut un amendament şi am introdus în lege un al doilea tip de
căsătorie: căsătoria la minut, sau căsătoria de ocazie. După apariţia
legii, veţi vedea că mulţi dintre cei care voiau legiferarea prostituţiei
şi a bordelurilor se vor retrage. De ce? Va explic, în câteva cuvinte,
despre ce este vorba.
Domnul Ics, care-i mare patron sau funcţionar de stat, sau
parlamentar, sau militar sau… ajunge, cu treabă, într-un oraş. Este
necăsătorit, dar ar vrea să se simtă ca un căsătorit. Ca un căsătorit
în seara nunţii, nu după zece ani de căsnicie, ca să fie căsnicie, cu
ani adunaţi ca pentru pensie. Conform legii, în fiecare oraş, sat,
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cătun, se vor distribui acte parţiale de stare civilă, iar cei care dau
bilete la bingo sunt împuterniciţi să vândă şi astfel de acte. Taxa
nu-i prea mare. E în funcţie de numărul de ore sau de zile, cât vrei
să fii însurat. „Vasile şi Mărioara sunt căsătoriţi, de la data de, ora,
până la data de, ora. Semnătura. Ştampila. Achitat suma de lei, cu
chitanţa numărul”. Aşa arată formularul. Dacă-i prinde poliţia sau
altcineva, pe la hotel, motel sau în altă parte, ei sunt în regulă!
Adică, cu acte !
S-ar putea să încheie astfel de căsătorii, de ocazie, si femei
sau bărbaţi căsătoriţi, aflaţi, în delegaţii sau cu alte treburi, prin
alte părţi, adică departe de partenerii iniţiali. Când închei a doua
căsătorie, se anulează, de la sine, prima, astfel încât, atunci când
expiră cele două ore sau două zile, cât are termenul cea de-a doua
căsătorie, omul rămâne pe tuşă, adică burlac.
Dacă-i pare rău că a încheiat cea de-a doua căsătorie, într-o
stare de beţie sau de euforie, regretă prima căsătorie şi ar vrea
să se reîntoarcă la ea, atunci trebuie să facă un dosar cu cerere,
adeverinţe şi o declaraţie, din care să reiasă că-i pare rău de ceea ce
a făcut. La toate astea, să anexeze si cele două chitanţe, una pentru
recăsătorire, iar cealaltă, un fel de amendă, pentru că nu a gândit
mai bine, atunci când s-a grăbit cu (ca) mireasa la pat.
Nu va mai fi poligamie, bigamie. Cui îi va conveni să
plătească amenzi mari sau să muncească în folosul obştii ani de
zile? Că aşa am prevăzut în lege, dacă poţi munci la mai multe
soţii, înseamnă că eşti forţos şi poţi munci şi pentru comunitate !
Legea are multe articole. Eu m-am referit la cinci, şase
aspecte, pe care le-am spus aşa, în premieră.
Tot în premieră, vă mai spun câteva lucruri, cum nu s-au mai
pomenit în România.
Noi, cei optsprezece, care muncim şi scoatem această
importantă lege, nu vom mai păpa banii statului, adică al
contribuabililor, ci vom trăi din autofinanţare. Zece la sută din
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banii care vor merge la stat, din taxele de căsătorie şi amenzi, vor
ajunge la noi. Ştiu că vor fi guri rele, care vor spune că asta nu-i
autofinanţare, dar eu vă asigur că va fi, la o adică dând şi o nouă
lege a autofinanţării, în aşa fel încât să fie pe-a noastră.
Ne doare sufletul de pensionari, doctori, profesori, cercetători,
inventatori şi mulţi alţii. Ca să le crească salariile şi pensiile,
guvernul are nevoie de mulţi bani. De unde? Noi, cei optsprezece,
am găsit de unde. Pentru noi. Dar şi ceva pentru ei. Şi dacă va mai fi
nevoie, mai dăm o lege, Legea Prelungirii Certificatelor de Naştere.
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O întâmplare cu cărţile… pe faţă!
Nu vreau să mă laud, dar îmi place să citesc, şi citesc mult,
câte 5-6 ore pe zi, mai ales noaptea, când restul familiei visează
frumos sau mai puţin frumos, în funcţie de numărul de crime şi de
accidente urmărite la posturile de televiziune. Pe vremuri, noaptea
era multă linişte, maşinile nu făceau zgomot. Acum, maşinile şi
motocicletele se întrec între ele şi fac un zgomot, de nu pot dormi
nici ăia în scutece. Eu reuşesc, totuşi, să citesc, pentru că pun căştile
pe urechi şi ascult muzică.
Mica mea bibliotecă număra peste şase mii de volume. Dar
ce volume! Am aproape toate operele marilor scriitori.
Eu cumpăr cărţi, iar nevastă-mea le împrumută, câte una, câte
două, câte trei, după cerinţe. Cel mai puternic împrumut l-a făcut
înaintea revelionului trecut. Pe 27 decembrie, când m-am întors
dintr-o delegaţie, am găsit trei rafturi goale!
– Unde-s cărţile?, am întrebat-o, curios.
– Le-a luat Mariana, fata lui Ionescu, de la apartamentul 16.
Pentru revelion.
– Peste 200 de cărţi?!… Citeşte ea atâtea cărţi, în câteva
zile, ea care nu cred că citeşte trei cărţi într-un an? Sau poate că
deschide o sală de lectură…
– Nu pentru citit le-a luat, ci pentru altceva.
– Ce vrei să spui?
– Astă vară, pe litoral, a cunoscut un băiat din Vaslui, un băiat,
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zice Mariana, cât se poate de frumos, manierat, politicos, citit, deci
cult. Din vorbă-n vorbă, fata s-a lăudat că citeşte şi ea mult şi are,
acasă, o bibliotecă mare, cu multe cărţi interesante.
– Am înţeles! Numai că Mariana, din atâta „citit”, e botă!
– L-a invitat pe vasluian, să vină pe la Suceava. Iar ăla vine,
de revelion.
– Frumos!
– Nu te speria, n-a luat cărţi numai de la noi, ci şi de la
doctorul Axinte.
– Ştii măcar ce cărţi i-ai dat?
– Sigur. Am stat două ore, cu ea, şi am făcut lista asta.
– Cum de-a putut Mariana să se laude că citeşte, când se
observă, de la o poştă, că e mult, mult subdezvoltată intelectul. În
afara manualelor şcolare, nu a pus mâna pe nicio carte.
– Stai liniştit. După revelion, ţi le restituie.
La trei zile după revelion, prin telefon, am fost chemat sămi aleg cărţile. Mormăind, cu două sacose mari în mâini, m-am
prezentat la familia Ionescu. Venise, cu un minut înainte, şi doctorul
Axinte.
– Staţi jos!, a zis gazda, în timp ce s-a ridicat de pe un fotoliu
din piele.
Când am văzut cât e de mare, în starea aia desfăşurată, neam aşezat cuminţi pe scaune şi cred că arătam ca doi „şcoleri” de
până-n clasa a patra.
– Haleală nu mai e! Vă servesc cu o vişinată.
– Nu-i nevoie! Mulţumim!, am zis noi.
– Ba trebuie să serviţi, că, în casa asta, n-aţi mai intrat!
Şi ne turnă câte un pahar de aproape un sfert de litru.
– Vă mulţumesc, la amândoi, pentru ajutorul dat fetei mele.
Sunteţi vecini adevăraţi. Băiatul a plecat foarte fericit.
– I-au plăcut cărţile?, a întrebat Axinte.
– Da!… La nebunie! Mai mult decât atât, a rugat-o pe
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Mariana să-i dea lui cărţile care erau în dublu exemplar.
– Cum adică „în dublu exemplar”!, se miră doctorul.
– Nu ştiu cum să vă spun, dar asta e!… Mariana nu a fost
atentă. Cum se cheamă cartea aia? Da, Shogun! A luat Shogun şi
de la matale, şi de la domnul Constantin! Şi nu numai Shogun!
– Și?
– I le-a dat. A plecat drăguţul de el fericit, cu două genţi
pline cu cărţi!
Eu am sărit ca ars, Axinte, la fel. În două secunde, am fost
în faţa bibliotecii.
– Ce-aţi păţit, oameni buni!, a strigat Ioneasca, în urma
noastră. Nu mai sunt huni! Era să răsturnaţi masa şi să pătaţi faţa
de masă şi covorul! Vişinata greu se spală!
Ca sa fiu sincer, la început ne-am comportat mai rău decât
hunii. Nervoşi, apucam ce nimeream şi băgam în sacose, cu o
viteză uluitoare. La un moment dat, în timp ce eu am cules câteva
volume de pe jos, doctorul a băgat în geantă cred că vreo sută de
cărţi! M-am dat la el.
– Opreşte-te, doctore!
– De ce?!
– De aia, de asta!, și am scos lista. Dumneata ai aşa-ceva?
– Da!, scoase şi el o listă.
– Deşertăm sacoșele şi împărţim cărţile, pe baza listelor.
Cu inventarele alături, am început trierea cărţilor. Eu citeam
titlul şi autorul, iar el o punea în dreptul proprietarului. Am început
cu lista lui.
– Mie nu-mi lipseşte niciuna!, zise Axinte, după ce a bifat
toată lista lui.
– Mie… patruzeci şi trei!, am socotit eu.
– Să-i scrii băiatului, să ţi le trimită!, chicoti el
– Poftim?! Să ni le trimită, e mai corect spus! Multe, din
mormanul de cărţi din faţa dumitale, sunt ale mele!
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– Ce vorbeşti!, se burzului doctorul.
– Află, stimabile, că „Decameronul”, pe care îl ţii în mână,
e al meu. Îl cunosc după pata de cerneală, de pe copertă, şi după
ştampila anticariatului, din spate.
– Ai dreptate!, recunoscu el, după ce consultă cartea şi pe
faţă, şi pe dos. Idiotul!
– Te rog să nu mă jigneşti, chiar dacă sunt mai tânăr!, mă
burzuluii la doctor.
– Idiotul sunt eu, că le-am împrumutat!
– Află că şi „Idiotul“ e tot al meu! Pe prima pagină, se află
iniţialele mele: CH!
– Ia-l! Nu cumva îţi lipseşte şi „Numele trandafirului”?, mă
întrebă.
– Ba da. Numai că „Numele…”, din mâna dumitale, e al
dumitale; al meu e dintr-o ediţie mai de lux.
La „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, nereuşind să aflăm
a cui este cartea rămasă, a început cearta. Aceasta, însă, nu ne-a
împiedicat să auzim discuţia gazdelor, aflate în bucătărie.
– Mai stăm mult cu paharele astea înşirate pe masă?, întrebă
Ioneasca.
– Să termine cu cărţile!, răspunse Mariana.
– Nu termină nici până la revelionul următor. N-auzi cum se
ceartă? Ca la uşa cortului! Şi pentru ce, mă rog! Pentru nişte cărţi,
care nici nu ajută, nici nu strică! Mai degrabă te distrezi, mănânci
câte-o friptură, un tortuleţ, o afinată, un vin roşu învechit… Cum
facem noi!… Vezi?… Degeaba au citit atâtea cărţi, că tot nu au
învăţat nimic!
Ne-am uitat lung unul la celălalt.
– Ştii ce? Hai să fim rezonabili! Împărţim pierderea pe din
două!, propuse el.
Şi aşa am făcut. Numai „Toamna patriarhului” n-am avut
cum s-o împărţim şi am dat cu banul. Am câştigat-o eu.
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– Mai serviţi câte un păhărel!, ne invită Ioneasca, în clipa
când noi, cu genţile pline, părăseam apartamentul.
– Mulţumim, doamnă!, refuză Axinte. Suntem supăraţi!
Trebuia să-i daţi băiatului cafea, tortuleţ, fripturi, vin învechit, și
nu cărţile noastre!
– L-am servit cu de toate! A mâncat, a băut, s-a simţit foarte
bine! Numai că, la plecare, a cerut şi cărţile alea. Ştiţi ce fericit a
fost că i le-am dat?!
– Cred şi eu, doamnă!, am murmurat melancolic. Cum să
nu plece fericit, dacă, într-o singură seară, a pus mâna pe cele mai
bune cărţi, adunate de noi în patruzeci de ani! Băiat deştept!
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O mamă grijulie
– Mămica e la telefon. Te-ai sculat?
– Da.
– Vezi, să te speli frumos pe faţă şi pe dinţi! Să potriveşti
apa, încât să nu fie nici caldă, nici rece. Dacă e prea rece sau prea
caldă, îţi strică dantura şi tenul. E de preferat, totuşi, apa mai rece,
că te înviorează. Ai auzit?
– Am auzit, mămico!
– Ceasul e șapte şi un sfert. Până la ora doisprezece, ai timp
berechet, ca să înveţi ca lumea. Nu cumva să se întâmple ca ieri,
când ai plecat la şcoală cu temele nefăcute şi cu lecţiile neînvăţate!
Ai auzit?
– Da, mămico!
– Ai pus pijamalele la locul lor?
– Nu.
– Nu te-ai îmbrăcat, încă, cu treningul pentru cameră?
– Nu
– Măi fată, nu pierde timpul! Hai, mişcă-te mai repede! Te
sun mai târziu. Pa!
***
– Alo? Mariana?
– Da, mămico!
– Este ora opt. Ai mâncat?
– Acuma vreau…
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– Te-ai pieptănat ca lumea? Să nu arăţi, Doamne fereşte, ca
pasărea aia din desene animate!… Ţi-am lăsat, pe masă, pâine,
unt, gem de mere. Pe aragaz, ai lapte. Să nu foloseşti cuţitul ăla
cu mâner din metal, că te tai uşor. M-ai auzit? Să încălzeşti bine
laptele, că ai probleme cu amigdalele, adică sunt foarte sensibile
la frig. Ştii asta şi nu vreau să-ţi repet, în fiecare zi!
– Ştiu.
– L-ai pus la încălzit?
– Încă nu…
– Ce faci, măi fată?! Nu pierde vremea!
– Îl pun …
– Ascultă, întâi, ce-ţi spun şi după aceea... Ai deschis geamul
de la dormitor? Ai aerisit camera?
– Nu.
– Deschide-l! După ce mănânci, închide-l înapoi! Bagă de
seamă cum umbli la aragaz. Cu gazul nu-i de glumit! Te sun peste
o jumătate de oră.
***
– Ai mâncat?
– Da.
– Aranjează totul în bucătărie, închide fereastra şi du-te la
făcut lecţiile! Acum, e nouă fără un sfert. Până la doisprezece, ai
timp să înveţi totul perfect, dar, mai ales, vezi cu problemele alea
de la matematică! Fii atentă cum scrii! Fără ştersături sau purceluşi!
Ai început?
– Nu.
– Acum, ce faci?
– Vorbesc cu tine.
– După ce terminăm de vorbit, te apuci şi faci cum ţi-am zis!
Te las. Sun acuşi.
***
– Mariana?
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– Da, mămico!
– Ai terminat de scris?
– O problemă.
– Până acum, ce-ai făcut, că e zece fără ceva?
– Am strâns în bucătărie. Am şters masa. Am aerisit
camerele…
– Dar florile le-ai udat?
– Nu mi-ai spus!
– Du-te, repede, şi udă florile, dar să nu torni multă apă, să
nu curgă pe parchet, că-l strică, şi ştii cât am muncit la el! Bagă
de seamă: la florile de pe şifonier să pui mai puţină apă, eventual
controlează-le! Mai multă apă să pui la cele de pe pervazul de la
geam, că, acolo, apa se evaporă mai repede, din cauza căldurii
solare. După ce termini cu florile, să înveţi la chimie, că, astăzi,
sigur te ascultă. Eşti singura din clasă, fără notă în catalog! Bine?
Revin.
***
– Ai învăţat la chimie?
– Am citit de două ori.
– Ai udat florile?
– Da.
– N-ai dat apă pe jos!?
– Nu.
– Grăbeşte-te cu lecţiile! E aproape zece şi jumătate, şi ai
cinci obiecte grele, astăzi. Poezia ai învăţat-o?
– Nu.
– Apucă-te repede de ea, auzi?! Mătură, un pic, pe hol şi dă
şi cu o cârpă umedă, pentru că, după terminarea programului, merg
acasă împreună cu tanti Nuţa, colega aia, care vorbeşte mult, şi
nu vreau să găsească urât. Mai uită-te aşa, prin camere, să nu fie
dezordine. Avem cafea în casă?
– Văd cafea boabe!…
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– În timp ce înveţi poezia, râşneşte nişte cafea, trei, patru
linguriţe.
– De ce n-ai cumpărat cafea gata râşnită?
– Cum pentru tine, acum, la modă e facebook-ul, pentru
multe doamne la modă e cafeaua boabe, care se râşneşte, când se
face cafeluţa sau cu puţin timp înainte, să iasă o licoare aromată,
proaspătă. Revin!
***
– Mariana? Ai învăţat poezia?
– Numai două strofe.
– Vai, Mariana dragă! Ştii cât este ora?! Peste puţin timp,
trebuie să pleci la şcoală! Ce-ai făcut, până acum?
– Am râşnit cafea. Cu maşina de piper merge foarte greu!
– Fă măcar desenul ăla cu toamna, că acuşi e doisprezece!
Ce vrei să papi?
– Păi…
– Prăjeşte-ţi două ouă, ochiuri. Repede! Grăbeşte-te!
***
– Ai mâncat?
– Da.
– Îmbracă-te bine, că afară-i frig! Să înfăşori fularul ăla roşu
în jurul gâtului, să nu răceşti! Cu lecţiile cum stai?
– Aşa şi aşa…
– Ai avut patru ore la dispoziţie!… Vezi ce copilă rea eşti?
Să ştii că m-am supărat pe tine!
Şi a închis telefonul.
După aceste reprize de discuţii, mama grijulie a ajuns la
următoarea concluzie: pe viitor, să se ţină mai mult de capul fetei!
Sună telefonul. Era şotul ei.
– Dragă,vreau să te anunţ că ajung mai târziu acasă. Merg,
împreună cu patronul, pe la nişte magazine, să cumpăram ceva,
că vine ziua şoţiei sale.
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– Nicio problemă… Şi aşa trece pe la mine o colegă, ca să
o învăţ ceva la maşina de cusut. Auzi? Mariana a plecat la şcoală
cu lecţiile mai slab pregătite!…
– Iar?!
– Iar! Nu ştiu ce să mai fac cu ea!
– Cum să înveţe, când a vorbit tot timpul la telefon! Am
sunat-o, cred, că de cel puţin douăzeci de ori şi, întotdeauna,
telefonul ei a sunat ocupat!
– Vorbeşti serios, Georgică?
– Serios!
– Va să zică, de telefoane, de discuţii, de facebook, de prietene
se ţine?! Să vezi ce-i fac! Cum de nu mi-am dat seama, până acum,
că ea nu mai învaţă, cam din ziua în care i-am cumpărat telefon
mobil!
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O noapte, la munte
După ani de zile de hibernare, în apartamentul nostru amărât,
dintr-un oraş şi mai amărât, am hotărât, împreună cu nevasta şi
cu copii, să mergem la munte, la o cabană, măcar două zile şi o
noapte, adică de sâmbătă, dimineaţa, până duminică, spre seară.
În localitatea cu cabana, am ajuns sâmbătă, după masă.
Doritori de aer, de natură, cu toţii ne-am zbenguit, ore în şir, urcând,
coborând, căutând plante medicinale, afine sau hribi, cabana fiind
departe de lumea civilizată, undeva, la o margine de sat şi la
cincizeci de metri de pădure. Seara, noi, cei mari, eram mai obosiţi
decât cei mici. Am adormit imediat. Dar nu mult. Pe la miezul
nopţii, afară a început să tune şi să fulgere, iar la un moment dat,
uşa de la intrare s-a deschis cu zgomot şi cineva a intrat în hol. Eu
şi nevasta-mea să murim de frică, nu altceva! Am stat, ghemuiţi şi
tremurând, vreme de câteva ore, până s-a luminat de ziuă. N-am
îndrăznit să mergem să vedem… „A fost proprietarul!”, i-am zis
neveste-mi, ca să ne liniştim. Ţi-ai găsit! Am tremurat până-n ziuă!
Şi n-am mai dormit.
Dimineaţă, am ieşit primul afară, încet, cu grijă, cu frică. Uşa
de la intrare era deschisă, iar un scaun era răsturnat peste o floare,
în ghiveci, pe care a stricat-o. Afară, era răcoare. Am început să
dau din mâini, ca să mă încălzesc. Apăru şi proprietarul, pe un
scuter mic.
– Bună dimineaţa!, a zis, în timp ce-şi scotea casca de pe cap.
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– Bună să fie!
– Cum vi se par dimineţile la munte?
– Foarte frumoase! Dar unde aţi fost, aşa de dimineaţă?
– Nicăieri. Vin de acasă. De la cealaltă casă, a mea. Acolo
am dormit.
– Poftim?!…
– Mai am o casă, care, de fapt, a fost a tatei, dar mi-a rămas
mie, după ce el a murit. Acolo, ţin găini, un porc, câteva oi, o
văcuţă…V-am adus câteva ouă proaspete, o bucată de caş şi doi
litri de lapte. Aşa am vorbit cu doamna, aseară. Dar de ce aveţi
ochii roşii! Nu vă simţiţi bine?
– Ceva nu-i în regulă!…
– Doamne, fereşte! Cu sănătatea?
– Nu, cu noaptea care a trecut!
– S-a întâmplat ceva?
– De pe la miezul nopţii, n-am mai dormit!
– De ce?!
– Pe la miezul nopţii, s-a deschis uşa de la intrare şi cineva a
intrat, grăbit, trântind şi răsturnând lucruri… şi nu ştiu ce a făcut, pe
hol, dar a stat până aproape de dimineaţa! Nici nu ştiu când a ieşit,
dar a lăsat uşa deschisă! Întâi am crezut că sunteţi dumneavoastră,
dar apoi… De frică, am trezit-o şi pe nevastă-mea! Am crezut că-i
mai vitează decât mine! Ţi-ai găsit! Amândoi era să facem infarct!
Bine că nu s-au trezit cei mici, din camera alăturată, ca să înceapă
cu plânsul! Sau, mai ştii, poate că ei ar fi fost mai curajoşi! Se poate.
Şi, ca să fiu sincer până la capăt, aflaţi că, pe la nu ştiu ce oră, spre
dimineaţă, mi-a venit să merg la toaletă, dar n-am avut curaj să ies
din cameră!… Am ţinut lichidul acela în mine, de credeam că se
sparge, la un moment, dat băşica udului!
– Nu v-aţi dus, să vedeţi cine e pe hol?
– Nu! Ne-a fost frică! Ş-apoi, noi nu-i cunoaştem pe hoţii
de pe aici. Mă trezeam cu o bâtă în scăfârlie… şi află cine te-a
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pocnit! Nu cred că mai venim noi, într-un viitor apropiat, la munte,
la cabană! Ne-am lecuit!
– Hoţul nu a intrat, după ce a fulgerat sau a tunat afară?
– Ba da! De unde ştiţi? Îl cunoaşteţi?!
– Da. Aseară, aţi adormit devreme şi nu am avut timp să vă
fac cunoştinţă cu câinele meu lup, care-i orb! Bietul animal se culcă,
în fiecare seară, pe pragul de la intrare, şi pleacă, de acolo, la cuşcă,
dimineaţa, când se luminează. E foarte fricos. Când fulgeră şi tună
tare, deschide uşa, de afară, cu gura şi doarme în holul de la intrare!
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Obicei prost
Panait tocmai se pregătea pentru un film, la Cinemax, când
auzi soneria. „Cine o fi, la ora asta?”, gândi el, în timp ce deschidea
uşa.
– Bună seara!, se trezi salutat de un cetăţean, îmbrăcat parcă
pentru un dineu festiv şi purtând o cravată sobră, aşezată la „12 fix”!
– Bună seara!
– Dumneavoastră sunteţi Vasile Panait?
– Da.
– Domnule, dar greu v-am mai găsit! Am consultat cărţi de
telefoane, prieteni, internet, facebook… Dacă nu era o treabă atât
de urgentă, zău că abandonam. Mă iertaţi, am uitat să mă prezint:
Stroiescu.
– Încântat de cunoştinţă… Poftiţi, intraţi, vă rog!
– Vă mulţumesc!
Noul venit pătrunse în apartament, sub privirile curioase ale
gazdei.
– Mă cunoaşteţi?, se interesă Panait.
– Din auzite. Mai precis, vă cunosc datorită şefului
dumneavoastră.
– Străchinescu?
– Da.
– Serviţi un coniac, o afinată, un vin?
– Afinata cu ce fel de alcool e făcută?
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– Cu alcool de cazan, de la mine, de la ţară.
– Ooooo!… Medicament! De mult n-am mai băut aşa ceva!
Panait aduse repede o sticlă cu afinată şi două pahare, pe
care le umplu imediat.
– Să vă spun de ce am venit, reluă Stroiescu.
– Vă ascult.
– Dumneavoastră trebuie să daţi acum un examen?…
– Da.
– Ceva, în legătură cu „inspector principal”, cu nişte bani
la salar?…
– Da.
– Şi aţi fost la sef…
– Da. Astăzi.
– Iar şeful dumneavoastră ce-a zis?
– Că o să vadă, că nu prea sunt bani, fonduri…
– Nu a făcut şi o glumă?
– Ba da. O glumă proastă. A zis că nu ştiu să deschid uşile
şefilor!
– Asta nu-i glumă proastă. E cu traducere. În ce ţară trăiţi,
domnule Panait?! Trebuia să deschideţi uşa cu capul, mâinile fiind
ocupate, cu diferite…
– Vreţi să spuneţi că ar fi trebuit să merg cu o damigeană,
sticle scumpe, euroi?!…
– Întocmai. Dacă nu acţionaţi repede, cel care va pierde
sunteţi dvs. Aşa că, mâine, dimineaţă, vă „înarmaţi” puternic şi
convingător şi mergeţi la sef, să-i reamintiţi treaba cu examenul.
– Dacă el a zis aşa!…
– N-a zis el aşa. Aşa am zis eu!
– Nu v-a trimis Străchinescu?
– Nu. Cum să facă el o prostie ca asta?!
– Aveţi dreptate. Îl cunoaşteţi mai bine, sunteţi prieteni…
– Nu mi-e prieten!
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– Cunoştinţă?
– Nici.
– Poftim?
– Ştiu unde lucrează, cum îl cheamă şi faptul că e şeful
dumneavoastră
– De unde, dacă nu e cu supărare?
– Astăzi, după-amiază, am fost la un concert şi l-am avut ca
vecin de scaun pe Străchinescu, şeful dumitale…
– Şi v-a povestit toate astea?
– Nu mi-a povestit nimic! În schimb, are prostul obicei de a
vorbi prin somn. Asta e tot!
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Pantaloni la modă
Cu vecinul meu, Jan Artemie, n-am schimbat, niciodată, mai
mult de patru, cinci replici, până anul acesta, chiar dacă suntem
vecini de douăzeci şi doi de ani. Anul acesta, prin luna mai, ne-am
întâlnit în piaţă. Avea ochii roşii. Când m-a salutat, am făcut ceea
ce n-am făcut niciodată. M-am oprit, să stăm de vorbă, să vorbim,
mai pe îndelete, şi a fost fericit.
– De ce eşti amărât, Jane?, l-am întrebat.
– Ştii, nu-mi place să mă jelesc, dar, astăzi, mă voi jeli! Ai
zece minute libere?
– Da. Am. Cu plăcere. Dacă te pot ajuta cu ceva…
– Nu cred că mă poţi ajuta, că nici tu nu eşti bogat.
– Eu măsor bogăţia în faptele omului, în caracterul său, în
frumuseţea sufletului…
– Se cunoaşte că citeşti mult. Eu, însă, am nevoie de bani!
– Ce-ai păţit?
– Sunt şomer, de un an, şi am de plătit rate la apartament,
rate la maşină, cheltuieli comune, gaz, lumină, am de purtat o fată
la liceu… Fata ta e mai mare, e la facultate…
– Soţia ta cum o mai duce cu sănătatea?, l-am întrebat, ştiind
că ea avea probleme cu inima.
– Mai rău. Acum, are probleme şi cu spatele. O hernie de
disc afurisită.
– Doamne!
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– Are o pensie medicală mică. În sfârşit… La toate astea, se
adaugă ceva foarte grav. Fiică-mea, Marina, nu ne mai ascultă, nu
ne mai crede. Sau, mai pe înţeles, nu crede că nu avem bani, să-i
cumpărăm toate hainele, la modă, care apar. De exemplu, aseară,
ne-am certat pentru că cică nu vrem să-i cumpărăm pantaloni din
ăia găuriţi, cum poartă toate fetele tinere. Ca să fiu sincer, m-am
uitat prin magazinele mai acătării, am întrebat, mi-a spus şi fiicămea, o pereche de pantaloni din ăia, cum vrea ea, costă în jur de
150 de lei. Nu am. Peste cinci zile, va fi ziua ei! Ce să mai!...
Nu degeaba mulţi mi-au spus că sunt niţel dus cu sorcova,
că, dacă nu eram dus, nu scriam umor, în toate orânduirile sociale.
Dar nu numai. Câţi români s-au dat drept securişti, popi, procurori,
membri marcanţi de partid, dau numai câteva exemple, ca să
obţină ceva, chiar neînsemnat? Ca să mi se dea zece kilograme de
peşte, fără bani, de la un iaz, m-am dat drept activist de partid. Ca
să rămân cu permisul de conducere în buzunar, m-am dat drept
procuror. Ca sa iau căpşuni, de la o ferma legumicolă, m-am
prezentat ca fiind miliţian. Iar exemplele pot continua… Ce vreau
să spun cu astea? Că am nişte idei trăsnite, uneori, recunosc, chiar
periculoase! Din această cauză, am multe probleme cu nevastămea, care-i femeie cinstită, dusă la biserică şi care nu vrea ca ideile
trăsnite, periculoase, prosteşti… să intre în ADN-ul familiei, adică
al urmaşilor.
– Vecine, i-am zis, în legătură cu pantalonii fetei, te ajut eu.
Noi avem o mătuşă în Germania, care-i trimite fetei mele multe
lucruri. Fetele noastre au cam aceeaşi măsură, la haine. Îţi dau
pantalonii primiţi de fiică-mea şi pe care nu-i poartă. Stau în dulap
şi ne încurcă. Luci, fata mea, nu-i cu găurile din pantaloni. Nu-i
plac. Merge pe clasic. Ţi-i dau gratis.
– Nu se poate! Nu primesc nimic gratis!
– Dacă îi vin şi-i plac, dai o bere. Bine? Dacă mă refuzi, mă
supăr!
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– Bine.
Nu vă spun ce război am avut, cu nevastă-mea, în acea seară,
când i-am spus că dau pantalonii cu găurele!
– Nu-i frumos ce faci!, a strigat ea la mine. Aruncă-i la
gunoi!! Nu vreau să ne faci de râs!
– Nu-i arunc! Vreau să fac o faptă bună!, am zis.
A doua zi, am luat cele două perechi de pantaloni de damă,
din garaj, şi le-am dat vecinului. Acesta a fost atât de bucuros, încât
nu a găsit cuvinte să-mi mulţumească. A zis doar atât:
– Am să-i spun Marinei că sunt din Germania, iar fetei tale
îi sunt strâmţi, şi de aceea i-ai dat.
– Ăsta-i adevărul!
La două zile după ziua Marinei, m-am întâlnit cu aceasta.
Pe stradă.
– Pot să vă reţin un minut?, m-a întrebat ea.
– Desigur!... „Am feştelit-o! gândii. Ce-o fi, o fi!”. Dar, mai
întâi, să-ţi spun „La mulţi ani!”. Acum, spune-mi tu ce ai de spus!
– Sunt foarte curioşi pantalonii ăia, pe care i-aţi dat tatei,
pentru mine! Nu seamănă cu cei de pe piaţă! Deloc! Au găuri mici,
multe, neuniforme, în toate părţile!...
– Modă nouă, domnişoară!
– Poftim?
– Cele două perechi de pantaloni fac parte dintr-un lot de
prospecţiuni, scos pe piaţă de câţiva designeri de mare viitor din
Franţa, care trăiesc în Germania. Sunt lucraţi manual, nu seamănă
între ei. După ce vor participa la Târgul de Primăvară de la Paris,
sunt sigur că toate fetele se vor bate de la ei şi vor costa foarte
mulţi euro!
– Serios? N-am ştiut! Merg să mă îmbrac cu ei.
După jumătate de oră, a sunat cineva la uşă. De obicei,
deschide nevastă-mea, dar cum ea era încă la serviciu, am deschis
eu. În uşă era Marina.
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– Cum îmi stau?, m-a întrebat, arătând spre pantaloni.
–Pantalonii?!
– Da. Nu-i mai recunoaşteţi?
– Ce să zic!...
– Îmi plac şi mă simt foarte bine în ei! Sunt foarte ingenios
lucraţi! Vă mulţumesc!
Până să mă dumiresc, m-a pupat, de-a răsunat casa scării!
Când i-am povestit neveste-mi, şi-a făcut cruce. Ea m-a
sfătuit să nu-i dau, ca să nu ne facem de râs, şi, când colo, a ieşit
taman invers, cu bucurie şi pupătură. De ce? Pentru că, da, adevărat,
îi primisem din Germania, cu peste un an în urmă, când erau
normali, clasici, fără găurele, dar, uitându-i în garaj, împreună cu
alte lucruri, au devenit ţinta şi hrana şoarecilor, care au venit, de nu
ştiu unde, şi ne-au stricat toate hainele depozitate acolo. Şoarecii
ne-au găurit şi pantalonii, şi tricourile, şi hainele, de arătau ca nişte
strecurători! Ca să nu mai vorbesc de pantofi, care ajunseseră…
sandale!
Dar, după cum vedeţi, orice rău e şi un bun. În cazul nostru,
şoarecii s-au dovedit a fi excelenţi designeri vestimentari! Şi de
perspectivă! Mai vrea vreo fată pantaloni la modă? Că şoarecii sunt
acolo. Aşteaptă. N-am reuşit să-i prind sau să-i alung. Domnişoara
vine, îşi dă jos pantalonii şi, după câteva ore, pleacă cu găuri. În
pantaloni. La modă. Iar eu, sincer vă spun, sunt fericit că le pot
ajuta. Gratis!
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Pocker şi găini
La ţară, la fel ca şi la oraş, unii oameni au făcut cum au făcut
şi s-au îmbogăţit. Dacă se îmbogăţeau înţelepţii, mai mergea. Sau
cinstiţii. Sau harnicii.
În localitatea unde s-au întâmplat cele povestite mai jos, s-au
îmbogăţit hoţii! Cei cinci hoţi, renumiţi, înainte de 1989, pentru
furturile comise, au ajuns, în câţiva ani, după ’89, proprietarii
grajdurilor de la CAP, proprietarii tractoarelor, morilor, livezilor;
şi-au făcut case cu „n“ camere, şi-au cumpărat maşini Audi,
Mercedes şi BMW.
Sătenii au ajuns un fel de sclavi moderni ai acestora, dar şi
ai preotului, care îi chema, zi de zi, la muncă la casa parohială,
casă care, într-un viitor nu prea îndepărtat, va rivaliza cu castelul
Peleş, mai puţin la arme şi la vitralii. Dar să lăsăm vorbăria şi să
vă povestesc o mică păţanie, pe care au trăit-o „fruntaşii” comunei,
într-o frumoasă seară de martie.
S-au adunat, ca de obicei, la casa lui Făraş, pentru un mic
pockeraş. Făraş are casa în centru, în ea funcţionează o cârciumă cu
terasă, care are o cameră anume pentru activităţi „cultural-artistice”,
adică pentru pocker, table, barbut, la care asistă şi „animatoare“,
aduse din localitate sau din împrejurimi.
Dar ce nu are casa lui Făraş! Vara, când faci o pauză între
două beri, poţi să faci o baie în piscina din spate, iarna, când îţi
tragi sufletul, între două căni de vin fiert, nu strică să-ţi moi niţel
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oasele în sauna, pregătită ca la carte, de un salariat special angajat,
profesionist în ale masajului.
Deci, aşa cum începusem să povestesc, într-o frumoasă seară
de martie, cei cinci magnifici, prietenii noştri îmbogăţiţi, pardon,
adică patru îmbogăţiţi, pentru că al cincilea nu ştiu ce a făcut, dar
nu s-a îmbogăţit, şi, din cauza asta, ajunsese sclavul celorlalţi,
s-au adunat, pentru o activitate mai consistentă, la un pocker pe
bani mulţi.
La ei, începutul e mereu greoi. Trag câteva votci sau ţuici
sau scotch-uri, se plimbă prin salon, râd de partidele politice, chiar
dacă, la nivel local, ei sunt reprezentanţii de frunte ai partidelor,
spun glume despre femei sau se laudă cu măreţele lor potlogării
din ultimule zile.
Dar cel mai mult le place să-şi scoată în faţă şomoioagele de
bani, lei, dolari sau euro, să le arate, să le pună pe toate colţurile
mesei, să vadă ceilalţi cu cine au de-a face. Numai Gogu, al cincilea
magnific, cel rămas sărac, nu are ce arăta, că până şi dantura l-a
părăsit, şi nu şi-a permis să-şi pună alta, de aur. De aceea, se aşează
tăcut într-un colţ, aşteptând să primească ordine de genul „Ale, ale,
după apă, Gogule!”, „Adu-mi nişte gheaţa de la urâta aia de jos!”,
„Ceva de mâncare, Gogule, repede!” şi altele din aceeaşi traistă.
În seara cu pricina, după ce s-au cinstit ca belferii cu
Ballantines şi pălincă, adusă din Maramureş, au început un pocker
adevărat, cu mize băneşti conforme cu poziţia lor socială în comună.
Făraş, gazda, avea însă un spin în suflet, în tot ce făcea sau
zicea, pe care cei din jur l-au observat. Ceva nu-i mersese bine, în
ziua cu pricina. De aceea, ba era morocănos, ba era arţăgos cu cei
din cameră, şi în special cu Gogu. Pe el îl găsise cel mai prost!,
cum zice o vorbă din bătrâni. Pentru băutură, l-a trimis să facă lună
în grajd, iar pentru o bucăţică de pastramă, să urce patru saci, cu
făină de grâu, în pod. Pentru ca, mai apoi, să-i spună că a greşit,
că a urcat făina în pod. Jos, e mai uşor de manevrat sacul, atunci
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când soţia are nevoie de făină pentru copt. În sfârşit, lui Gogu nu i-a
picat bine, când a înţeles că tot el trebuie să coboare sacii din pod.
Totul mergea în direcţia dorită de gazdă. Făraş câştiga joc
după joc, bani grei, sute sau chiar mii de euro. În acea seară, jucau
pe euro.
– Ce faci, Goguţă, dormi?, întrebă, pe la miezul nopţii, Făraş,
râzând.
– Eu, Doamne fereşte! Privesc, şefu’, cum îi usuci de parale!
– Bravo! Ai ce învăţa. Ia, cheam-o pe nevastă-mea!
– O chem, şefu’!
Nevasta lui Făraş, o femeie detreabă, cu frică de Dumnezeu,
care ar fi vrut să-l părăsească de multe ori, dar, de frică şi cu gândul
la viitorul copiilor, nu a făcut-o, a venit în faţa soţului şi a celorlalţi
ca o sclavă, niţel mai modernă, dar tot sclavă.
– Cum stăm cu mâncarea, nevastă, că văd o foame de elefant!
– Ce-a fost am dat aseară. Nu mai este nimic. Să aduc o
bucată de salam din magazin?, întrebă cu o oarecare plecăciune.
Făraş a râs zgomotos. Au râs şi ceilalţi.
– Salam?! Eu?! Lasă că aduce Goguţă ceva, că e găinar vestit.
Tu, femeie, să fii pregătită, să prepari nişte bunătăţi la cuptor. Gata!
Valea! Te chem!
– Aştept să mă chemi!, oftă femeia.
A coborât în bucătărie.
– Gogule, gata pauza! Ai de îndeplinit o misiune grea.
– Ce?, reuşi să întrebe el, ridicându-se greoi.
– Asta-i mişcare, soldat?!
– Fruntaş!, preciză Gogu, pe fondul sonor al râsetelor
celorlalţi.
– Fruntaş, ia o traistă, un sac sau o geantă şi, în jumătate
de oră, să aduci aici, în faţa mea, atâtea găini, cât să ne sature pe
toţi, ăştia, prezenţi la această minunată partidă de pocker. Tu vei
mânca, după ce ne vom sătura noi. Atenţie:gGăinile să nu fie vii,
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ci cu gâturile tăiate, ca sa ne facă murdărie sau gălăgie! Înţeles?
Ce te uiţi aşa?! Găinile sunt… flori la ureche pentru tine!
– Bine, şefu’!…
Gogu ieşi, în aplauzele tuturor. Minutele trec, jocul de pocker
curge frumos, banii îşi schimbă proprietarii precum partenerii de
la dansurile tradiţionale ţărăneşti. Pe la ora unu şi jumătate se auzi
gălăgie, în holul de jos, şi, pe scări, soţia lui Făraş, implorându-l
pe Gogu să nu urce, cu sacul de plastic murdar de sânge, la etaj,
că se face murdărie, iar sângele se spală greu.
– Lasă-l să urce, cu sac, cu tot, că eu aşa am poruncit!, strigă
Făraş.
– Am venit, şefu’! Găini ai vrut, găini am adus!, scrâni Gogu,
după ce intră, cu un sac aproape plin.
– Să nu le pui pe parchet!, strigă nevasta lui Făraş.
– Nevastă, adu două lighene! Să pună găinile! Să vedem ce
marfă a adus!
Soţia aduse două lighene mari, din tablă emailată, pe care
Gogu le umplu cu găini, acestea având doar gâturile tăiate.
– Doamne Dumnezeule!, izbucni nevasta lui Făraş.
– Ce ai, dragă?!
– Cum ce am?!
– Ce-ai păţit?! Te omoară cineva?
– Tu nu vezi?!
– Ce să văd!! Nişte găini grase, frumoase!…
– Sunt ale noastre!
– Acum, da, sunt ale noastre! Ca să le păpăm!
– Sunt de la noi!
– Ăăă? Cum adică?!
– Sunt de la noi! Din poiata noastră! Sunt găinile noastre!
– Ce vorbeşti!
– Asta roşie făcea multe ouă mari, mari!… Asta porumbacă
o am de la soră-mea! Asta, cu gâtul gol, am adus-o cloşcă, prin
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schimb, de la tanti Lenţa!…
– Nu se poate!, răbufni Făraş, ridicându-se nervos de pe
scaun. De unde ai adus găinile, Gogule?
– Are dreptate, doamna! De la matale le-am adus!…
– Te fac pilaf, acum!
– Să nu încerci! Am mulţi martori! Intri, la pârnaie, ani grei!
– Te dau pe mâna poliţiei!
– Nu poţi! Dumneata m-ai trimis la furat! Am martori. Numai
că nu mi-ai spus de unde să fur! Aşa că… am furat şi eu de unde
mi s-a părut că-s mai multe găini şi e riscul mai mic de a fi prins!
Câteva clipite, a fost o linişte de mormânt. Apoi, s-a auzit
râsul forţat al lui Făraş.
– De data asta, te iert! Dar să nu mai spui la nimeni că eşti
meseriaş, că te pricepi… la găinării! Un bun profesionist ar fi
şterpelit de la Dorohoi, Mediaş sau Bistriţa şi nu ar fi aflat nici
naiba, cine, ce, şi cum! Aşa, după cum vezi, până şi nevastă-mea
te-a prins! Tu eşti bun la rânitul bălegarului de la coada vacii şi la
cărat sacii în pod, adică pentru munci de sclav. Îţi meriţi soarta de
milog, Gogule, fiindcă nu ştii să furi!
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Puterea
De fapt, ce este puterea? Despre care putere vorbim? A mea?
Eu am avut putere, cât am fost singur! Apoi, m-am căsătorit şi gata,
puterea mea s-a dus, a fost înghiţită de o altă putere, mai putere,
adică de cea a neveste-mi. Ş-apoi, chiar dacă rămâneam eu puterea,
eram numai puterea familiei, şi numai în familie. Afară, pe stradă,
se manifestă alte puteri: a bârfitoarelor, a câinilor vagabonzi, a
prostituatelor, a prost-crescuţilor, a automobiliştilor care te calcă
şi pe stradă şi pe trotuar, a „melomanilor” care dau basul atât de
tare, încât se duce naibii sticla de la geam, şi nici nu auzi salvarea
când trece, a gropilor care te pot înghiţi, uneori, cu tot cu maşină!…
Pentru a schimba sau stârpi parte din puterile enumerate mai sus,
vine o altă putere, cea a primarului, pe care-l alegem, cu sufletul
deschis, să facă măcar câte ceva pentru străzi, linişte, curăţenie,
câini, maşini; mai puţin sau deloc pentru el. Dar el… pentru el! Iar
astă meteahnă a învăţat-o de la alte puteri, mai mari, adică de la
miniştri. Aceştia vin, se îmbogăţesc şi de puterile alea mititele nu
le pasă! Aleluia! Aleluia este, de fapt, specialitatea altei puteri, tot
mare şi tare, dar de care nu mă leg, că fac păcate şi ştiţi ce scumpă
e iertarea lor! Miniştrii au un şef, adică o putere superioară, care
face şi drege, sau… strică, iar acea putere trage spuza la puterea
sa, că, vorba aia, nu s-a cocoţat degeaba acolo. Dacă are puţin
caracter, mai dă şi celorlalţi să guste.
Dar şi acea putere are un şef, o putere mai mare, un prezident
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adică, un ultim stâlp. Nu, nu, nu!… N-aţi înţeles! La stâlpul infamiei
ajunge mai târziu! La început, este speranţa naţională, iar la sfârşit
este batjocora naţională! Iar asta-i din cauză că şi el şi-a folosit
puterea pentru puterea sa sau s-a înconjurat de oameni care fac tot
ce fac pentru puterea lor şi-i doare undeva de popor şi legi.
Dragi tovarăşi de suferinţe! Că de domni de suferinţe nu am
auzit! Încă! În urma cutremurelor, a crăpăturilor care au apărut
în pământ, în ziduri, în societate, în oameni, a apărut şi crescut,
exact ca în basme, adică într-o zi, cât în şapte ani, puterea unei
alte puteri, mai putere decât puterea, şi anume puterea banului.
Profitorii autorizaţi, iniţiaţi şi uniţi, bagă mâna în crăpăturile din
toate şi din toţi şi se aleg şi cu smântâna, şi cu untul; până la urmă,
pun mâna pe toate. Iar celelalte puteri de mai sus primesc bani de
la puterea banului, în funcţie de puterea fiecăruia, iar noi, astlalte
puteri, de jos, primim în funcţie de ce se mai varsă de ici, de dincolo
sau rămânem cu promisiunile. Fiindcă suntem în febra alegerilor
prezidenţiale, spun clar:
O vrea pământul, dar o vrea şi cerul
și astfel pentru bieţii pământeni
minciuna stă la masă-n Cotroceni,
arareori schimbându-şi partenerul!
Şi, pentru că sunt un gentleman, am un vis:
În viitorul astei naţii
visez – şi nu fără motiv –
să-ajungă-n parlament bărbaţii,
iar soaţele-n… executiv!”.
Aaaa! Uitam! Mai există o putere, mai putere decât cea mai
putere putere: puterea masoneriei, despre care aş vrea să vă spun
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câteva lucruri tari de tot, adică să fac nişte dezvăluiri! Dar nu pot…
Când deschid gura, să spun ceva mai aşa, simt o durere aici… sau
aici… sau aici… Dar, oricum, e o durere care nu mă lasă să vorbesc!
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Remanieri şi restructurări
Luându-mă după colegii mei guvernanţi, m-am gândit că
n-ar fi rău, dacă aş face şi eu, în familia mea, câteva remanieri şi
restructurări.
Fericiţi sunt cei vizitaţi des de soacre. Soacră-mea a venit,
o singură dată, la mine şi la nevastă-mea… Şi nu a mai plecat!
La început, ne-am înţeles binişor, chiar bine, dialogul dintre noi
decurgând frumos. Apoi, am început să ne înţelegem precum
partidele politice din coaliţia guvernamentală. La cinci luni de la
venirea ei, eu ajunsesem ultranaţionalistul familiei, iar ea – un fel
de UDMR! La şapte luni, dialogul s-a transformat în monolog cu
cârje, adică ea vorbea iar eu, din când în când, mai puneam câte
o virgulă. Apoi, văzând că nici măcar astea, adică virgulele, nu-şi
găsesc timpul şi locul, am pus mâna pe o cârjă adevărată, i-am
accidentat un ochi, după care, ca un gentleman adevărat, am dus-o
la remaniat şi am pierdut bonul. Intenţionat! Na!
A doua persoană vizată pentru remaniere a fost nevastă-mea,
care a făcut multe gafe politice, strategice şi sociale, cea mai mare
fiind aceea că a sărit, întotdeauna, în apărarea maică-si, al cărei
şovinism a mers până acolo, încât, la sarmale, a înlocuit frunzele
tricolore cu frunze verzi de podbal, varză sau viţă de vie!
În locul neveste-mi, mă gândeam să o aduc pe Trestiana,
o fiinţă angelică, pură, cultă, suavă, care cunoaşte engleza… Să
o auziţi ce frumos pronunţă, pe englezeşte, „I love you!”. Ştie
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și franceza. N-am mai văzut buze atât de frumos rotunjite, când
pronunţă „Christian Dior”! Ştie și nemţeşte, că a stat, câteva luni,
şi prin Germania, ebraica, fiindcă a lucrat în Israel, turca, da, şi
pe acolo au dus-o nevoile, dar şi prin alte părţi, de care nu-mi mai
amintesc. S-ar putea ca nici ea să nu-şi mai amintească, chiar dacă
stă mai mult prin străinătăţuri… Trestianei, în paranteză fie spus,
îi datorez Loganul second-hand, o maşină pursânge de-a noastră,
că, atunci când ne-am cunoscut, aveam bani de Mercedes, mai
second-hand… dar, totuşi, Mercedes. Mi-a zâmbit, într-o zi, ca o
zână bună, carpatină, şi mi-a spus:
– Dragule, mă căsătoresc cu tine, cu multă plăcere, dar trecemi, mai întâi, la notar, pe numele meu, prin vânzare, casa, maşina,
terenurile şi ce mai ai tu de valoare...
Iar eu, român adevărat, care nu a ieşit niciodată din hotarele
patriei, că nu am avut prea mulţi bani și nici îndrăzneală, mi-am
făcut, de data aceasta, curaj şi m-am împotrivit:
– Nu, nu-mi vând ţara! Să vină din plăcere, să ne învestim
reciproc, să facem ceva mixt… Dar fără vânzări!
Într-un fel, îmi pare rău după ea, că ne completam destul
de bine. Un exemplu concret: când vorbeam despre Roma, eu
treceam în revistă monumentele, muzeele care trebuie vizitate, iar
ea completa cu o listă de restaurante, terase şi hoteluri.
Nici cu concesionările nu sunt de acord. I-am concesionat,
unei dudui, patul din dormitorul de la mansardă, fără plată, pentru
două zile. Şi nu se mai dădea dusă, pe motiv că nu are unde să se
mute! Că la mine-i bine, cald, frumos, atmosferă plăcută, cafea,
mâncare şi vin la discreţie! Iar eu sunt un bărbat gigea sau un
gentleman, că a folosit ambele cuvinte! Nu a speriat-o faptul că se
întorcea nevastă-mea, de la ţară, de la munci agricole, şi ne găsea
împreună, ci cuvântul – „poliţie”, mai precis expresia mea – „Dau
telefon la poliţie, să vină şi să te ia cu aspiratorul. Că aşa am auzit.
Cică au ăia o maşină, care aspiră de pe străzi, din localurile rău
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famate şi din parcuri, toate elementele care fac societatea de râs!”.
A plecat, grăbită!
Atât nevastă-mea, cât şi fecioru-meu, care-i student, vor, în
fiece zi, bani, bani şi iar bani! Ca să-i astâmpăr, le-am dat bonuri
de valoare, spunându-le că astea au mai rămas, după marea criză
financiară. Pentru a transforma aceste bonuri în bani lichizi, au
nevoie de „n” aprobări, de la primărie, pompieri, direcţia de
sănătate, poliţie, gaze, asociaţia de locatari, sistematizare… Dar,
mai ales, de la instituţia FWKMN, instituţie care încă nu s-a înfiinţat.
Mi-e teamă, însă, că se va înfiinţa şi asta, în viitor, că, la noi, orice
e posibil, mai ales dacă-s multe partide politice în coaliţie şi au
nevoie de cât mai multe ministere, regii, departamente, instituţii…
cu funcţiile de conducere aferente, pentru a recompensa pe cei
care și-au adus aportul material şi intelectual la buna desfăşurare
a alegerilor, conform sarcinilor primite de la partide. După ce s-au
cocoţat în acele funcţii, ei îşi vor aduce, din nou, avortul, pardon,
aportul, pentru propăşirea patriei noaste dragi.
În privinţa hainelor şi a încălţăminții, am dat o ordonanţă de
urgenţă, prin care am hotărât că acestea se vor cumpăra numai de la
second-hand sau terţân-hand, unde, din punct de vedere al preţului
şi al calităţii, acestea sunt supercalifragilisticexpialidocious!
Dar cele mai mari schimbări le-am făcut în parlament şi
guvern, pentru a recompensa munca grea, fantastic de grea, depusă
de mine, pe toate fronturile. Am dat legi, ordonanţe, prin care am
micşorat vârsta de pensionare. Peste 4 ani, adică la 50 de ani, când
mă voi pensiona, voi putea să-mi calculez o pensie onorabilă.
Pentru asta, mi-am tras deja sporuri de stres, toxicitate, noapte, zi,
timp nefavorabil, conducere, supărare, bucurii prea mari, bucurii
prea mici, altercaţii cu vecinii ş. a. Peste toate, şi o pensie specială,
de 8.000, pentru fiecare an lucrat. A te pensiona înseamnă să nu
mai faci nimic. Nici nu trebuie.
Nu-mi trebuie nici Trestiana, fiindcă mi-am aprobat o schemă
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cu două secretare, sub 30 de ani, de mamă-mamă!… Când le vezi
efectele, îţi fuge orice stres! Şi maşină Mercedes, cu şofer, ca să
mă plimbe prin ţară, pensiuni, cârciumi. Şoferul să aştepte cuminte,
până termin de consumat porţia de vin, la o discuţie plăcută, nu
contează până la ce oră din zi sau din noapte. Că de aia e şoferul
meu! Să mă cărăbănească până-n casă, dacă-i cazul. Mi-am rezolvat
şi altele, de care nu-mi mai amintesc acum, dar îmi reamintesc
atunci când iau leafa şi mi se umflă portmoneul.
Ce bine e când omul îşi sorteşte soarta! Peste ani, chiar dacă
se schimbă legile, se taie din bani, mie nimeni n-o să-mi diminueze
salariul sau pensia, că-l dau în judecată şi câştig. Am legea de partea
mea, fiindcă eu am făcut-o şi am ştiut cum să o fac!!
Dragilor, după atâtea remanieri şi restructurări, mă aşteaptă
un viitor luminos!
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Scenariu de film serial. Cu bătăi!
– De data aceasta, domnule Pânzaru, am venit la dumneavoastră
cu ceva foarte serios.
– Mă bucur, Constantine! Poezii?
– Nu.
– Roman? Nuvele?
– Nu.
– Umor? Dramă?
– Ceva între… Dar mai mult umor.
– Frumos! Umorul este folosit, acum, şi ca tratament. Schiţe?
Epigrame? Miniaturi?
– Ceva mai serios.
– Cugetări?
– Nici chiar aşa.
– Atunci?
– Am adus un scenariu de film lung, lung…
– Cât de lung?
– Serial.
– Ooooo! De mult n-am mai citit un scenariu pentru film
serial.
– La asta m-am gândit şi eu. Oamenii s-au săturat de politică,
de alegeri, de scandaluri, de mirese pentru taţi, feciori, de bărbaţi
pentru mame, fiice pentru… Lumea vrea să râdă, să-şi descreţească
frunţile…
301

Constantin Horbovanu

– Bravo! Despre ce este vorba în serial? E o acţiune mai
complicată?
– Nu. E simplă, simplă, cu un singur personaj principal.
– Ce e personajul principal?
– Hoţ.
– Hoţ?! Alt hoț?…
– Alt… că celălalt nu avea atât de mult haz.
– Ha-ha! Şi eu care credeam că hoţii sunt oameni serioşi! În
mare, despre ce este vorba?
– Despre un hoţ.
– Ce face el în primul episod?
– E noapte, beznă, cântec sinistru de bufniţă… Un om se
strecoară încet pe o străduţă. Sare un gard. Intră într-o curte. Tiptil,
merge până la o clădire. Deschide uşor o fereastră. Intră în casă.
Merge până la un dulap. Când să pună mâna pe uşa acestuia, se
aude un zgomot…
– …puternic!
– Nu chiar puternic. Era stăpânul casei, care l-a prins pe hoţ
de după cap şi l-a bătut cu un retevei, de sus, în jos, şi de jos, în
sus, aşa cum ai bate un covor, ca să-l laşi fără praf!
– Hoţul n-a ripostat?
– Pirpiriul ăla?! E un slăbănog, un amărât. După ce l-a
scuturat zdravăn cu reteveiul, proprietarul a deschis uşa şi i-a dat
drumul să plece.
– Nu a chemat poliţia?
– Nu. În schimb, i-a zis că, dacă-l mai prinde la furat, întâi
îl pune să-şi sape groapa şi apoi îl ia la bătaie.
– Aha! Şi?…
– Şi s-a terminat primul episod.
– Interesant… Mai departe.
– Episodul al doilea începe ca şi primul. E noapte, beznă,
cântec sinistru de bufniţă… Un om se strecoară pe o străduţă. Sare
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un gard. Intră, pe geam, într-o casă. Vrea să fure, dar îl prinde
proprietarul şi-i dă o bătaie soră cu moartea. După care îi dă drumul.
– Altă bătaie?!
– Aşa scrie în scenariu. Şi s-a finit episodul doi!
– Bine, mai departe! Al treilea…
– E noapte, beznă, cântec sinistru de cucuvea…
– Bufniţă!
– Bufniţă?! Da. Bufniţă! Aveţi dreptate. Deci… O umbră se
strecoară…
– Un om!…
– Da! Aşa este, un om! Scuze! Viteza mare, scenariu mare!…
Se strecoară pe o străduţă. Intră, pe o uşă laterală, într-o casă…
– N-a intrat pe geam?
– Mai intră şi pe uşă. Hoţul, sprinten fiind, din două mişcări
ajunge în salon. Bagă în turbincă un telefon mobil, o statuetă şi,
când să pună mâna şi pe o tabletă, apare proprietarul, care îl prinde
de guler şi poc şi trosc, cu pumnii, cu palmele, până când oboseşte.
Profitând de aceasta, hoţul o ia la sănătoasa, cu o sută pe oră!
Episodul al patrulea. E noapte, beznă, cântec de…
– Lasă bufniţa! Treci peste…
– O umbră…
– …merge la furat!
– Aşa e!
– Reuşeşte? Fură? Sau ia a patra bătaie?!
– Nu fură. Ia bătaie.
– Dar în episodul următor?
– Tot nu fură. Ia bătaie.
– Câte episoade are scenariul tău?
– Trei sute şaizeci şi cinci.
– Trei sute şaizeci şi cinci?!
– De ce vă miraţi? Sunt şi seriale mai lungi. Ştiu unul cu
peste două mii de episoade!
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– Ce se întâmplă în celelalte?…
– Hoţul merge la furat, e prins, bătut…
– Asta-i culmea!
– Nu-i nimic culmea! Aşa-i scenariul!
– Ăla nu-i hoţ! Ăla-i un dobitoc, un sac de pumni şi palme!
– Îmi place cum gândiţi! Dac-aţi şti ce fericit sunt! M-am
gândit şi ce actori vor juca, ce regizor va regiza!
– În cât timp se petrece acţiunea?
– Într-o noapte.
– Poftim?!
– Într-o noapte.
– Cum poate un om să încerce să fure, de trei sute şaizeci şi
cinci de ori, într-o noapte?!
– E un tip ager, care se mişcă repede, cu viteză mare.
– Nu-i posibil!
– În ziua de azi, orice este posibil! Îl ştiţi pe Alecu, poetul cu
perciuni lungi şi stufoşi, care trage zdravăn la mustaţă?
– Da.
– S-a căsătorit, anul trecut, la sfârşitul lunii iulie, iar în
noiembrie nevastă-sa a născut! Vedeţi?…
– Cum se poate să iei trei sute şaizeci şi cinci de bătăi şi să
nu ajungi la spital?!
– Ba da. A ajuns la spital. A ajuns, după bătaia cu numărul
trei sute şaizeci şi şapte!
– Ultimele două bătăi sunt în afara programului, bonus?
– Sunt din ultimul episod.
– Fiecare episod e cu bătaia lui, da?
– Ultimul are trei!…
– Aha! De aia nu-mi ieşeau la număr! Deci, în ultimul episod,
aşa-zisul hoţ încearcă să fure de trei ori!
– Nu. Finalul este deosebit! Neaşteptat! Vă spun, e fantastic!
Un aşa deznodământ nici nu vă trece prin cap! Să vi-l spun?
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– Chiar te rog!
– În zori, amărât, obosit, plin de vânătăi, hoţul hotărăşte să
se întoarcă acasă. Era în jur de ora 5. La 8, trebuia să se întoarcă
şi nevastă-sa de la ţară, de la părinţi, după câteva zile petrecute
cu aceştia. Încet, a deschis uşa apartamentului, aflat la parter, şi a
intrat. Nu a făcut nici doi paşi şi a simţit o lovitură puternică după
cap. A căzut secerat, pe traversa holului de la intrare. Şi-a revenit
târziu, cu nevastă-sa alături, oblojindu-i rana serioasă de la cap.
– Ce s-a întâmplat?!, o întrebă pe soţie.
– Te-au făcut knock-aut!!
– Cine??
– Hoţii!
– De unde ştii că au fost hoţii?!
– Covoarele, banii, bijuteriile, ceasul de aur, pe care ni l-a dat
bunelul, DVD player-ul, televizorul 3D, calculatorul, monitorul,
combina muzicală, aia Sony, toate au dispărut!… Sigur, au mai
luat şi altele, dar nu le-am depistat încă!
– Pe unde au intrat hoţii?
– Pe geam! Curios! Nu-i forţat prea tare! Înseamnă că-s
profesionişti! Doamne, ce te-au bătut! Eşti umflat şi ai vânătăi
peste tot!
– Numai rana asta, de la ceafă, e de la hoţi! Astelalte le am
mai de dinainte!
– Tu eşti lovit la cap! Serios! Cum adică,de mai înainte?! Ce,
ai căzut din pat, în cap?! Stai aşa!… Acum m-am prins! În lipsa
mea, tu ai adus acasă o curvă, care face parte dintr-o bandă de hoţi!
Ca-n filme! În timp ce vă destrăbălaţi, ea a deschis geamul şi au
intrat gealaţii, care te-au burduşit, de nu te mai recunoşti nici tu,
în oglindă! După care, au luat ce-au poftit! Munca mea, că tu mai
mult ai stat în şomaj! Ţi-ai bătut joc de munca mea, nemernicule!!
– Şi s-a încheiat serialul!, se bucură Pânzaru.
– Nu!, clătină din cap Constantin.
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– Sa nu zici că mai e vreo bătaie!
— Ba da. Filmul se încheie cu bătaia pe care i-o dă nevastăsa! Cu Dry Cooker-ul de ceramică, acela primit prin comandă! Îl
pocneşte peste cap, peste mâini, pe spate… pe unde nimereşte!
Iar pe fundal, aşa, în planul doi, se vede şi se aude o ambulanţă,
care se grăbeşte spre locul bătutei! Ei, domnule Pânzaru, ce zici
de scenariu? Nu-i aşa că e fantastic?
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Sunt un bărbat adevărat
Onorată asistenţă! N-am să vorbesc mult, nu vreau să vă reţin,
cu chestii mai puţin importante. Timpul dumneavoastră este preţios.
De aceea, voi fi scurt. Marii filosofi aşa m-au învăţat: să vorbesc
frumos despre femei. Şi aşa fac. Mereu. Dar observ că, astăzi,
nevastă-mea lipseşte din sală!.. Apoi, doamnelor şi domnilor!
Conform statisticilor, în România sunt cele mai multe văduve pe
cap de locuitor, dintre toate ţările din UE! Cum să nu fie aşa, dacă
acea frumoasă, celebră şi antică zicală, „În spatele fiecărui bărbat
puternic se afla o femeie!”, s-a schimbat, cu totul, sunând, astăzi,
aşa: „În spatele unei femei puternice se află o anexă!”. Iar ruşii pun
punctul pe „i”, atunci când spun că „În spatele fiecărui bărbat se află
o securistă puternică!”. Asta e! Cu securistul acela, de pe vremuri,
mai glumeai, mai spuneai bancuri. Cu ajutorul lor, mulţi năpăstuiţi
de soartă, în ale gândirii, au ajuns miniştri, directori generali. Dar
cu nevasta… eşti pierdut! Ce director general!... Nevestei trebuie
să-i vorbeşti frumos, ca să mănânci ceva cald sau să-ţi dea voie să
cumperi o geacă, de la second hand.
Pentru evenimentul de astăzi, m-am gândit că se merită
să-mi cumpăr şi eu un pulover mai acătării. Că deh, sunt şi eu un
mic scriitor, nu? Nevastă-mea a zis că-mi cumpără ea. Şi mi-a
cumpărat. Dar, în loc de mărimea 50, adică XL, dacă nu mă înşel,
mi-a cumpărat mărimea 56!
– De ce l-ai luat atât de mare?!, am întrebat-o.
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– Aşa! Vrei să ştie şi gestionara cu ce aschimodie de bărbat
m-am căsătorit şi trăiesc?! Să zică, Doamne fereşte, că te hrănesc
numai cu grisine şi scobitori?
Şi am venit cu ce am avut! Înainte de a merge undeva,
nevastă-mea îmi dă poveţe. Mi-a dat şi astăzi. Mi-a zis:
– Vezi ce faci, cum faci, ce zici, cum zici, dar să împaci şi
lupul şi capra şi varza!
Acum, mă întreb şi vă întreb şi pe dumneavoastră, ce a vrut să
spună? Cred că trebuie să mă împac pe mine, și pe dumneavoastră,
şi pe ea, căci ea nu iese niciodată din ecuaţie. Din cele trei
personaje, gândesc că eu sunt lupul. Sunt bărbat, cam singuratic…
Pot fi asemuit cu lupul. Daca eu sunt lupul, dumneavoastră sunteţi
capra?!... Nevasta-mea, varza?!.. Dumneavoastră poate nu vă
supăraţi, dar nevastă-mea… face ca trenul, când aude că am făcut-o
varză! Dar să o fac capră, nici atât! Doamne, fereşte! Mănânc
grisine şi scobitori, până la Crăciun, şi dorm în boxă! Mai bine mă
las păgubaş! Că am păţit-o de câteva ori!
La câteva luni după căsătorie, am ieşit şi noi, la o plimbare.
Până în centru. Când am ajuns aproape de Casa de Cultură, s-a
oprit brusc, s-a postat în faţa mea şi mi-a zis:
– Eşti neserios!
– Neserios?! Eu!? De ce?!
– De când ne plimbam, te-ai uitat la toate fetişcanele, care
au trecut pe lângă noi, iar la mine nu te-ai uitat niciodată!
– Nu pot să mă uit la tine, dragă!
– De ce?
– Simplu. Pentru că tu eşti măritată!
Vreau să vă spun, doamnelor şi domnilor, că eu, chiar din
prima zi de după căsătorie, i-am spus neveste-mi:
– Dragă, vreau ca în casa noastră să cânte cocoşul!
Pe cuvânt că aşa i-am spus! Şi tot pe cuvânt vă spun că, după
aproape un an de negocieri, a acceptat să cumpăr un cocoş!
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Poftim? Cum am cunoscut-o pe nevastă-mea? Uşor, simplu:
după mers!! Nu!… A fost o glumă! Am cunoscut-o, cu douăzeci de
ani în urmă. Era iarnă grea. Mă întorceam, la Suceava, de la Paşcani,
adică din locul unde m-am născut. Afară ningea, viscolea. Erau,
cred, minus douzeci de grade şi, într-un sat, zgribulită, amărâtă,
îngheţată, ea aştepta autobuzul. Mi s-a făcut milă. Am băgat în
portbagaj cele două genţi, pe care le avea şi care erau destul de
grele, am condus-o la maşină, apoi, după ce am ajuns în Suceava,
am condus-o până la blocul unde stătea, apoi am condus-o până
în apartament, că avea genţile grele, unde, drept mulţumire, m-a
servit cu o cafea fierbinte. Şi, de atunci… ea conduce!
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Sunt un om cult
Pe Cristina am cunoscut-o, la o lună după ce m-am mutat
cu serviciul în oraşul acesta. La terasa unei cofetării. Pe ea şi pe o
colegă a ei de facultate. Ele serveau îngheţată, eu, o cafea lungă,
cu lapte. Terasa fiind aglomerată, am găsit un loc lângă cele două
domnişoare. La masă, am schimbat câteva cuvinte, iar pe stradă,
pentru că am mers, împreună, patru sau cinci sute de metri, am
discutat mai multe. Ne-am dat întâlnire pentru a doua zi, la aceeaşi
oră, în acelaşi loc. A venit singură.
Încet-încet, ne-am împrietenit. Ne întâlneam, discutam
despre orice. Deschis. Chiar dacă aveam şi păreri contradictorii,
nu ne certam, preferam să schimbăm subiectul.
După câteva luni, eram mai mult decât prieteni. Într-o seară,
am vorbit şi despre căsătorie, să o facem după ce termină ea
facultatea, adică peste câteva luni.
– Va trebui să treci, zilele viitoare, pe la mine, ca să te prezint
părinţilor!, mi-a zis, după ce am condus-o până în faţa scării.
– Să le spun de căsătorie?
– Nu. De căsătorie le voi spune eu, chiar în seara aceasta. Tu
trebuie să vii pentru impresie.
– Pentru ce?
– Eu sunt singură la părinţi și, de aceea, nu vor să mă dea
oriunde şi oricui. Conform concepţiei lor, viitorul meu bărbat
trebuie să fie un om manierat, cumpătat, bun la suflet, dar, mai
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ales, cult!
– Cult?!
– Să ştie de toate. Să nu se facă de râs în societate.
– Pretenţioşi părinţi ai!
– Tata. El este cu pretenţiile, cu impresiile.
– E profesor?
– Nu! E un om simplu. A fost frizer, acum face taximetrie,
mai vorbeşte cu unul, cu altul, mai citeşte câte un ziar şi crede că
le ştie pe toate.
După câteva zile, într-o seară de sâmbătă, am mers în vizită
la familia Gonţug, adică familia Cristinei. Invitat.
– Tinere, ne pare bine că ai acceptat invitaţia noastră, de a
veni la cină!, m-a întâmpinat şeful familiei, pe un ton diplomatic.
Sperăm să fie o întrevedere cât se poate de fructuoasă!
– Eu vă mulţumesc, pentru invitaţie! Nu am venit pentru
cină, ci aşa, ca să discutăm, câteva minute.
– Un coniac, o afinată, un vin alb? Un coniac cu gheaţă, ar
merge cel mai bine.
„Dacă tatăl Cristinei este atât de protocolar, de ce nu aş fi şi
eu?”, am gândit.
– Va mulţumesc! Eu obişnuiesc să servesc un pahar cu vin,
înainte de masă. Coniacul, după masă şi fără gheaţă.
– Fiecare, cu obiceiul său!, a zâmbit domnul Gonţug. Am
înţeles că eşti constructor, aşa-i?
– Da.
– Meserie frumoasă!, a exclamat bunicuţa Cristinei, care
trecea pe lângă noi.
– Matale vezi de cina aia, că tânărul serveşte coniacul numai
după masă şi cred că-i este foame!
– Vă rog să nu vă deranjaţi! Am abonament, la pensiunea de
lângă mine, şi sunt mulţumit. Au mâncare bună.
– Da? În seara aceasta, ai prilejul să guşti din bunătăţile,
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făcute de un maestru în arta culinară. Apropo de maestru, de
maeştri, care sunt, după părerea dumitale, cei mai buni prozatori
români?
– Rebreanu, Caragiale, Sadoveanu, Cioran, Stancu, Ionescu,
Eliade, Buzura… Ca să dau câteva nume.
– Mda! Poeţi?
– Eminescu, Stănescu, Blaga, Alecsandri, Arghezi, Barbu,
Labiş…
– Aha! Până acum, e bine. Dintre poeţii contemporani?
– Ştiu eu… Nici unul nu-mi place, aşa cum ar trebui să-mi
placă.
– Mă decepţionezi, domnule! Dacă ar fi după mine, lui
Magalambescu i-aş da Premiul Nobel pentru literatură! „Lumea
toată se îndoaie ca o lumânare / Cum se îndoaie şi vaporul, când
este pe mare”. Ei, ce zici? Ştii cum se îndoaie lumânarea? Dacă o
încălzeşti, se îndoaie, dacă-i rece, se rupe! Asta-i curată filozofie!
„Dacă lui îi plac astfel de versuri, cu garnitură de filosofie,
de ce nu i-aş servi şi eu câteva, fabricate la repezeală!“, am gândit.
– Dacă vă place Magalambescu, vă spun şi eu două versuri
dintr-o poezie, pe care am ascultat-o, zilele trecute, la radio. „Încetîncet se lasă seară, de cântec de păsări goală / Norii îngrămădiţi pe
cer vopsesc noaptea cu smoală”. Splendide, nu?
– Fantastice!, se entuziasmă domnul Gonţug. Oare din ce
zonă geografică o fi el?
– Din zona de deal. Sigur.
– De unde ştii?
– Am dedus dintr-o strofă. „Când eram copil, pe deal mă
urcam / Şi de acolo, la vale mă rostogoleam“.
– Ce părere ai despre OZN-uri?
– Mi-a plăcut descrierea, făcută de un profesor doctor,
academician din New York. Astă-vară, era în vizită, la nişte prieteni,
în Argentina, şi, în timp ce se plimbau pe câmp, în aer curat, au
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văzut un OZN, cum s-a aşezat pe o căpiţă cu fân!
– Nu se poate! Căpiţa nu a luat foc de la flăcări?
– Erau flăcări reci.
– Formidabil! Cât de departe a ajuns ştiinţa! De ce s-au
aşezat pe căpiţă?
– Ca să verifice teoria aia, a lui Darwin, referitoare la un
corp aşezat...
– Darwin nu-i ăla, cu evoluţia speciilor?
– Aici voiam să ajung. Marţienii se consideră cea mai
avansată specie de oameni. Atenţie: cea mai avansată specie, nu
rasă!
– Multe le trec prin cap marţienilor! Cred că ne studiază, de
zeci de ani!, a meditat domnul Gonţug.
– Adevărat! În urmă cu câteva luni, un OZN a coborât în
marginea unui lan cu grâu, unde secera o femeie singură, bătrână
şi amărâtă. Asta s-a întâmplat pe undeva, prin Brazilia. Până să
se dezmeticească baba, care nu vedea şi nici nu auzea ca lumea,
câţiva marţieni au coborât din navă, au secerat şi i-au pus snopii
de grâu în clăi!
– Ai servit un pahar cu vin şi glumeşti!
– Nu glumesc, domnule!
– De unde ştii toate astea?
– Comisia ştiinţifică, de pe lângă ONU, scoate pe piaţă, în
fiecare trimestru, o revistă, în care sunt prezentate ultimele noutăţi,
în ceea ce priveşte OZN-urile, piramidele…
– Apropo de piramide, despre piramida lui Keops au mai
scris ceva?
– Da. Matematicienii au constatat că baza, de înmulţit cu
înălţimea şi împărţit la volumul pietrei a patra, de jos, dă distanţa
de la Cairo, la New York.
– Pe vremea aia, nu era descoperită America!
– Câţi prieteni i-am descoperit mai târziu! Şi totuşi, ei existau!
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– Asta cam aşa e!, consimți el, în timp ce-mi mai turna un
pahar cu vin. Al treilea. Mă încălzisem şi aveam din ce în ce mai
mult chef de a spune „minuni“.
– Ce părere ai de Waterloo?
– A fost tipul de amantă frumoasă şi anonimă.
– Ce amantă, domnule?! Waterloo a fost localitatea unde a
pierdut războiul Napoleon!
– Dar ştiţi de ce a ales Napoleon localitatea aia, pentru
desfăşurarea luptei? Pentru că avea o amantă frumoasă şi fidelă, cu
numele de Waterloo, şi a crezut că numele acesta îi poartă noroc!
Dar nu i-a purtat!
– De unde ştii toate astea?
– Comisia de cultură, de pe lângă ONU, editează, în fiecare
trimestru, o revistă, în care sunt prezentate ultimele descoperiri.
Am vorbit despre istorie, despre ştiinţă, despre geografie,
despre descoperiri, despre literatură, adică am vorbit aproape
despre toate. În timpul acesta, am cinat, am servit vin, iar la urmă,
şi câte o gură de coniac franţuzesc. Bunicuţa, mama Cristinei şi
Cristina au făcut o adevărată minune de pui cu ciuperci şi legume
la cuptor. Gazdele erau degajate, vesele, ceea ce însemna că erau
mulţumite de „impresie”. M-am ridicat.
– Vă mulţumesc mult, pentru ospitalitate. A fost o cină
deosebită. Şi o întrevedere fructuoasă!
– Fata noastră a fost crescută într-un mediu civilizat. Învăţată
să fie manierată, politicoasă.
– Se vede!, am zis.
– N-am lăsat-o nici măcar la bunica ei, de la ţară, d-apoi cu
mojici sau prost crescuţi!
– N-a fost, niciodată, la ţară!, am exclamat, bucuros că-mi
venise o idee.
– Nu ştie să deosebească raţa de gâscă!
– Părinţii mei vor să o invite, sâmbătă, la ei, la masa de
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prânz. Ştiţi cum sunt părinţii. Vor să-şi facă o primă impresie.
Fiind agricultori şi crescători de animale, sigur o vor duce printre
oi, porci, găini, vaci, să vadă dacă se pricepe la ceva!
Cristina nu a dat niciun test pentru impresie. Ne-am căsătorit,
avem casa noastră, avem linişte. Numai eu, dintr-o anumită privinţă,
nu am linişte. Socrul vrea cât mai multe ştiri despre OZN-uri,
Napoleon, Keops, Gingis-han și așa mai departe.
Aseară, i-am dat ultimele noutăţi, citite în revistele de
specialitate ale ONU.
Conform specialiştilor de la NASA, calul lui Ulise, din
războiul troian, nu a fost din lemn, ci dintr-un fel de material plastic,
iar Mahomed a cucerit Constantinopolul cu ajutorul unor chinezi,
care au făcut un fel de bombe chimice, pe care turcii le-au folosit
împotriva bizantinilor.
– Nu înţeleg cum de te rabdă Cel de Sus!, mi-a zis Cristina,
în timpul drumului de întoarcere acasă, după ce mi-a analizat
minciunile debitate.
– Dacă îl rabdă pe tatăl tău, de ce nu m-ar răbda şi pe mine!?...

315

Constantin Horbovanu

Tăbliţele
Ce ţi-e şi cu omul nostru! Nu-i ajunge faptul că, la serviciu,
este doctor sau profesor, sau colonel sau… Vrea să-şi impună
respectul şi în faţa colocatarilor de pe scara blocului sau din altă
parte.
Îmi amintesc de o păţanie, care m-a făcut să râd cu hohote,
dar să şi meditez profund.
Când am venit cu serviciul în oraşul Suceava, am găsit,
cu chiu, cu vai, o gazdă mai acătării şi mai ieftină, într-un bloc
cu o singură scară, predat, de constructori, cumpărătorilor, adică
proprietarilor, cu zece luni în urmă. Apartamentul, aflat la etajul
patru, avea două camere, într-o cameră am stat eu, în cealaltă un
băiat, nepot de-al proprietarilor, student în ultimul an.
Proprietarii erau profesori, oameni simpli, cumsecade şi
locuiau mai mult la mama ei, care era grav bolnavă. Doamna avea,
totuşi, un defect sau o calitate, în ochii altora, mai modernişti: la
două ore, după ce i-ai spus un secret, acesta, adică secretul, era
ştiut de tot blocul.
Pentru că locuiam la ultimul etaj, în fiecare zi treceam pe la
toate uşile.
Într-o zi, când pe uşa apartamentului 4, de la parter, a apărut
o tăbliţă, pe care scria: „Fam. prof. Virgil şi Duduţa Guguştiuc”,
am zâmbit sec.
După două luni, am ajuns să râd cu hohote. Pe toate uşile,
316

Cu cărţile pe faţă

apăruseră tăbliţe! „Fam. Dr. Dragu şi Fifa Cimbrişor”. „Fam. Ing.
Geluţu şi Smaranda Jugalău”. „Fam. Colonel Biţu şi Gaia Fanfana”.
„Fam. Expert Lupu şi Mioara Scaieţ” și așa mai departe.
Dacă-mi amintesc bine, pe uşi erau scrise, bătute sau gravate,
multe îndeletniciri de serviciu, de care se izbeşte omul în viaţa lui.
Numai pe o uşă nu era scris nimic, în afară de cifra 16, adică
de numărul apartamentului.
Dacă, până în urmă cu o lună sau două luni, locatarii se
întâlneau şi se salutau cu un sincer „Bună ziua!” sau „Sărut-mâna!”,
acum au început să apară adevăratele formule de politeţe: „Să ne
trăiţi, domnule profesor!”, „Respectele mele, domnule inginer!”,
„Sărut- mânuşiţele, doamna doctor!” şi multe, multe altele.
Se respectau oamenii între ei, de credeai că te afli în mijlocul
unei comedii cinematografice! Numai pe cei de la apartamentul
16 nu-i respecta nimeni. Nu le dădeau nici măcar „Bună ziua!”.
Iar pe cel mic, un puşti oacheş, de vreo 8 sau 9 ani, îl urecheau,
oriunde-l prindeau: „Tu faci gălăgie pe casa scării!”, „Tu ţipi, de
se trezesc şi morţii!”, „Tu faci gunoi în faţa scării!”.
Îmi amintesc că, într-o zi, când mă întorceam de la serviciu,
am văzut, de la distanţă, cum fiul colonelului sau comisarului l-a
lovit, cu pumnul, şi l-a trântit de pământ, în faţa scării, pe băiatul
cetăţeanului fără meserie pe uşă. Acesta s-a ridicat şi a încercat
să riposteze.
Două cucoane, care discutau, la mică distanţă, l-au prins
de haine şi de urechi: „Cum îndrăzneşti sa-l loveşti pe băiatul
colonelului, golan mic, ce eşti!”. Cred că băiatul cetăţeanului, fără
meserie pe uşă, o încurca mai tare, dacă nu interveneam eu.
Dacă pe ceilalţi locatari îi vedeam mai des, pe cei de la 16 îi
întâlneam mai rar. Pe el aveam impresia că-l cunosc de o veşnicie
şi numele îmi era cunoscut.
Dilema mea avea să fie rezolvată, după câteva luni, când,
pentru a mai câştiga nişte bani, m-am oferit să fac recensământul
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populaţiei, din blocul unde stăteam şi din încă alte două blocuri.
Am sunat, la fiecare uşă, pentru a completa formularele şi
rubricile cerute. La apartamentul 16, am dat chiar peste proprietar,
care mi-a spus unde lucrează şi cu ce se mai ocupă. „Acum, ştiu
de unde vă cunosc!”, am exclamat. Era celebrul inventator M. T.
Aveam, în faţă, pe unul dintre cei mai mari inventatori
români, inginerul care a primit zeci de medalii de aur, de argint
şi de bronz la Saloanele Internaţionale de Invenţii. Dar, pentru că
televiziunile şi ziarele de la noi ni-i bagă pe gât pe violatori, pe
escroci, pe hoţi, pe bătăuşi şi pe alţi fii ai Domnului, concepuţi în
ziua a „opta”, de inventatori nu se ocupă nimeni. Aceştia, pentru
cele mai multe televiziuni, pentru cei mai mulţi ziarişti şi pentru
cei mai mulţi oameni, sunt trecuţi la rubrica „şi alţii”.
La „şi alţii” fusese trecută şi nevasta inventatorului, care era
şi este o apreciată profesoară universitară şi una dintre cele mai
bune pictoriţe din România. A expus lucrări în treizeci si două de
ţări şi în toate judeţele României. Nici ea nu ştie câte premii a luat,
interne sau internaţionale.
Am stat, la discuţii, cu membrii familiei, care nu aveau trecute
meseriile pe uşă, mai bine de o oră. Am servit coniac franţuzesc şi
pateuri cu varză, făcute de gazdă. Excelente!
Seara, când am ajuns în apartament, i-am găsit pe proprietari,
el şi ea, discutând despre personalităţile adăpostite de scara
noastră. Ştiind că proprietara are darul răspândirii noutăţilor, la
ţară se cheamă telefonul ţaţei, i-am spus ce hram poartă cei de
la apartamentul 16. S-a crucit! Nu-i venea să creadă! I-am arătat
formularele doveditoare.
De atunci, cred în SF. De atunci, cred în miracole. După trei
săptămâni, au dispărut toate tăbliţele de pe uşi! Oamenii au început
să se respecte ca oameni, nu ca funcţii sau profesii.
„Sărut-mâna, doamnă!” şi „Bună ziua, domnule!” au
redevenit formulele de politeţe cele mai naturale şi mai uzitate.
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– Totuşi, domnule Costică, mai bine era cu tăbliţe pe uşi!,
mi-a zis, într-o seară, după câteva luni, doamna gazdă.
– De ce, doamnă? Vi se pare că sunteţi mai puţin respectată ?
– Da ! A scăzut numărul orelor de meditaţii!…
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Turul oraşului
Nu ştiu ce am visat, în acea dimineaţă de duminică, de-am
dat deşteptarea la ora 6 şi 30 de minute! Poate ceva frumos! Când
nevastă-mea şi fiică-mea, speriate, au început să alerge spre uşă,
le-am spus calm, cu o voce de prezentator de televiziune:
– Staţi, staţi, că nu arde nimic! Liniştiţi-vă! Astăzi, vom face
o excursie, un fel de tur al oraşului. De aceea v-am trezit.
– Nu ştiu, zău, dacă ai ceva minte în scăfârlia aia!, m-a luat la
unsprezece metri aia mare, adică nevasta-mea. Culcă-te, Cristina,
i-a zis fetei, că taică-tu a visat urât!
Credeţi că le-am lăsat să doarmă? Nu. Vrând-nevrând, s-au
echipat. Ce înseamnă să fii adult!… Ai mai multă voinţă, la înfruntat
somnul. Deşi echipată, pe Cristina am mai trezit-o de câteva ori: de
pe fotoliu, de pe tronul WC-ului, din şifonier, unde se ascunsese,
cu speranţa că vom pleca fără ea, şi-şi va putea continua somnul.
– Ce vom vizita?, s-a interesat nevastă-mea.
– Mănăstirea Zamca, muzeul, casa lui Simion Florea Marian,
cetatea… Nu luăm mâncare cu noi. Vom comanda ceva de la o
terasă, de lângă cetate, şi vom mânca, undeva, pe iarbă verde,
lângă pădurice.
Pe la ora nouă, echipaţi cu de toate, inclusiv cu pături,
umbrele, pulovere, aparat de fotografiat, minge pentru aia mică,
ne aflam în faţa blocului.
– În timp ce tu bagi genţile în portbagajul maşinii, eu merg
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să cumpăr două sticle cu apă minerală, a zis nevastă-mea.
– Care maşină?!, am întrebat-o.
– A noastră.
– Am cumpărat maşină, dar astăzi nu avem maşină. Mergem
pe jos!
– Am dat atâţia bani pe maşină, ca să mergem pe jos?! Eu
nu merg pe jos!
– Nici eu!, am auzit-o şi pe cea mică.
Cea mică e chiar mică. Are numai opt ani.
– Stimate doamne şi domnişoare, să ne înţelegem! Maşina am
luat-o, de o săptămână. Avem timp berechet, să ne plimbăm cu ea!
Ţi-ai găsit! N-am reuşit să le conving. Ne-am urcat în maşină
şi-am dat bice.
– De unde începem?, am întrebat.
– De la Mănăstirea Zamca. Dar, mai întâi, trecem pe la
Bucovina, să cumpăr şosete Cristinei, iar mie, nişte papuci sport
mai acătării.
După o oră, cu maşină nouă, cu şosete noi, cu papuci noi şi
cu mult entuziasm, am urcat pe Zamca. Dar acolo, surpriză! Poarta
mănăstirii era încuiată.
– Cred că se lucrează! Să ne plimbăm în jurul ei, să vedem…
– Plimbă-te tu! Nu vezi ce iarbă mare e? Poţi călca pe ceva!…
– Uită-te, tati, ce mulţi câini sunt acolo!, îmi arătă fiică-mea o
turmă de câini, la vreo treizeci de metri de noi, la marginea pădurii.
Şi ce mari sunt! Dacă ne atacă?
Ne-am deplasat încet spre oraş, mai precis spre hotelul
din apropiere, în ideea de-a respira, totuşi, aer curat, din vârful
oraşului. Ţi-ai găsit! Aici, acţiona o alta turmă, de oameni!… Iar
aceşti oameni, care făceau din greu grătare, râdeau, beau, cântau,
se distrau, vorbeau foarte urât şi… înjurau, erau, sincer vă spun,
mai periculoşi decât câinii din cealaltă haită ! Am urcat în maşină.
– Nu mai mergem la casa lui Florea Marian!, a decis nevastă321
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mea. Dacă găsim, şi acolo, poarta închisă? Mergem direct la muzeu.
La muzeu, uşa era deschisă, dar erau mulţi vizitatori. După
o scurtă şedinţă de familie, am hotărât să-l vizităm altădată. Şi-am
plecat la cetate.
După ce am parcat maşina şi am coborât, mi-am dat seama
ce înseamnă să nu ai experienţă la condus. Picioarele îmi tremurau
atât de tare, încât nu-mi mai ascultau comenzile. Dar cel mai rău
era faptul că-mi pierdeam echilibrul. Mi se părea că o iau într-o
parte!
– Să intrăm în cetate, a zis nevastă-mea.
– Intraţi voi, am zis. Eu rămân, afară, să-mi refac picioarele.
Şi echilibrul.
– Ţi-e rău?
– Nu. Îmi odihnesc picioarele, apoi mă uit, puţin, la motor,
am zis, încercând să „rămân pe mal”, vorba umoristului, pentru că
maşina nu avea nimic; din contra, mersese ceas.
– Să nu-mi spui ca am dat atâţia bani pe o rablă!
– Doamne, fereşte! Nu spun asta! Vreau să-i ridic capota, să
se răcească mai repede.
– Când termini, vii şi tu!
Mi-au trebuit câteva minute, să descopăr cum se deschide
capota maşinii. Apoi, după ce m-am holbat, vreme îndelungată,
la şmecheriile de sub capotă, am închis-o şi m-am aşezat pe o
băncuţă frumoasă, lucrată în stil rustic. Dar picioarele-şi revin, dacă
faci mişcare. M-am alăturat unui grup de băieţi şi fete, care jucau
volei, şi mă simţeam destul de bine, când cineva m-a tras de mână.
Nevastă-mea o trimisese pe fiică-mea, să-mi întrerupă distracţia.
– După cum văd, ţi-ai revenit destul de repede!, mi-a zis
consoarta, destul de iritată.
– Nu chiar repede!
– Ba da! Erai ca un cocoş printre fetele alea!
– Vreau un suc!, zise aia mică. Şi mi-e foame!
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– Rezolvă treaba cu mâncarea şi sucul, pentru cea mică!,
porunci nevastă-mea.
– Ne aşezăm la masa aia şi luăm mâncare şi băutură pentru
toata lumea.
Am comandat câte un grătar, salată, un suc şi două beri.
Apoi, încă două beri. Şi încă una, pentru mine. Nu-s mare amator
de bere, dar căldura şi voleiul mi-au lărgit gâtlejul.
Pe la ora 14,30, încet, încet am coborât scările şi ne-am
îndreptat spre oraş. Era o vreme frumoasă pentru plimbare. În
apropierea Casei de Cultură, ne-am întâlnit cu un amic.
– Îmi place de voi! Chiar dacă v-aţi cumpărat maşină, tot pe
jos mergeţi! Sănătatea înainte de toate! Bravo!
Eu şi nevastă-mea am făcut feţe-feţe. Uitasem, efectiv, de
maşină! Am uitat-o în parcare, aşa cum, cândva, o colegă de serviciu
şi-a uitat copilaşul, cu căruţ cu tot, în Piaţa Mare a municipiului,
lângă taraba de unde-şi cumpărase cartofi! Le-am lăsat pe tovarăşele
mele la o prietenă de familie şi am pornit, voiniceşte, spre cetate.
Într-un sfert de oră, am fost în maşină. Am pornit motorul. Apoi,
l-am oprit!… Am luat-o, iarăşi, spre oraş. Tot pe jos! De ce? Printre
maşinile din parcare, se afla şi una a Serviciului Poliţiei Rutiere.
Asta mi-a amintit de cele trei beri băute!
Până în oraş, am trecut în revistă toţi prietenii, colegii sau
cunoştinţele, care m-ar putea ajuta să duc maşina acasă. Când am
ajuns la prietena de familie, unde le lăsasem pe fetele mele, primul
gest, pe care l-am făcut, a fost să pun mâna pe telefon şi să încep
recitalul căutărilor. Dar, ca un făcut, în acea frumoasă duminică,
mai toţi aveau alcool la bord, erau la iarbă verde ori nu se simţeau
bine. După vreo două ore, l-am prins pe Vasile, un prieten care
locuieşte în Zamca şi care are, la fel ca şi mine, permis de conducere
proaspăt în buzunar.
– Daca nu ai băut, nu te doare stomacul, nu te doare capul,
poţi şi vrei, mă ajuţi într-o problemă?, l-am întrebat.
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– Da.
– Coboară în faţa blocului, că vin să te iau cu o maşină!
M-am urcat într-un taxi, l-am înhăţat pe Vasile şi direcţia la
cetate!
– Care-i baiul?, m-a întrebat el, când am ajuns lângă maşină.
– Vreau să mi-o duci acasă!
– Ai băut!?
– Trei beri.
– De ce nu mi-ai spus despre ce este vorba, să mă încalţ cu
nişte pantofi. Cu şlapii ăştia, nu pot apăsa pe pedale. Am încercat, la
maşina mea, şi nu merge. De ce n-ai spus despre ce-i vorba? Noroc
că mi-am luat borseta, cu cheile, că, altfel, nu aveam nici permisul.
S-a uitat la papucii mei. Eu port 40. El poartă 42. Atunci, miam amintit că am, în portbagaj, nişte cizme de cauciuc, mărimea
44, cumpărate pentru socru-meu.
– Cum să merg eu cu cizmele astea, mari cât toate zilele!
Cizme de cauciuc, pantaloni scurţi şi maiou! Or spune oamenii că
am scăpat de la Socola!
Dar nu l-am lăsat. La ora şapte, seara, am tras maşina pe
bulevard, în faţa blocului, unde o ţin deobicei. L-am invitat pe
binefăcător la o cafea, dar m-a refuzat. Nu-i face bine la ulcer. S-a
grăbit să ajungă acasă, deoarece, peste câteva minute, începea un
meci de fotbal.
Când am intrat în apartament şi am constatat că sunt singur,
mi-am amintit că le-am lăsat pe fete la prietena de lângă Casa de
Cultură. Trebuia să le iau de acolo, dar am uitat. Mă pregăteam
să le dau telefon, când m-am trezit că intră în casă. Arătau ca cele
două orfeline.
– Mă dor picioarele!, scânci aia mică.
– Şi pe mine!, am zis.
– Mai vrei excursie, pe jos?, a râs nevastă-mea. N-am mai
pomenit aşa-ceva! Să uiţi de maşină şi să bei bere!
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– Tu n-ai fost lângă mine?! De ce nu m-ai tras de mânecă?
Dialogul nostru, care tindea să se amplifice, a fost întrerupt
de sonerie. În prag: Vasile, care râdea cu gura până la urechi!
– Pe la jumătatea drumului, zise el, simţii că-mi ard picioarele
şi poate că n-aş fi dat importanţă, dacă n-aş fi auzit şi un „clampclamp; clamp- clamp” enervant! Atunci, am realizat că sunt încălţat
cu cizmele socrului tău! Observasem eu că se uită trecătorii cam
lung şi cu coada ochiului la mine, dar credeam că din cauza
pantalonilor scurţi sau a maioului!
– Vezi, dragă?!, i-am zis soţiei. Să mai zici că eu sunt cel mai
mare uituc de pe faţa pământului!
În acea seară, ne-am simţit atât de bine, încât chiar şi Vasile
a băut un pahar cu vin, fără să-i dăuneze la stomac!
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Un om pentru oameni
Miting spontan. Mulţi oameni s-au adunat pe Maidan. Mii.
Au strigat de toate, au făcut de toate. Vremea şi vremurile le-au
permis.
Pe margine, s-au aflat patru categorii principale de manifestanţi:
1. Cei veniţi cu copii de mână, pentru că cei mici au auzit
multă gălăgie şi nu au ştiut ce se petrece. Iar părinţii au vrut să
le arate că nu a venit Moş Nicolae, nici Moş Crăciun. Nu-i nici
stadion, adică locul unde au fost şi au auzit multe înjurături, nici
terasă, unde, la fel, se înjură, dar se şi cântă, pe cincizeci de voci.
Oamenii au venit pe Maidan pentru altceva, deşi nici ei nu ştiu,
câteodată, pentru ce! Dar asta-i altă treabă, pe care cei mici o vor
afla, când vor fi mari sau niciodată.
2. Cei veniţi fără copii, dar cu aparatele foto sau telefoanele
sofisticate la ei. Pentru selfie, pentru imagini de la faţa locului.
„Vezi, şi eu am fost acolo! Ce mai freamăt, ce mai zbucium! Până
acum, nu ai ştiut ce erou ai pe lângă tine, pe viitor trebuie să ţii
seama!”.
3. Cei care au venit să vadă ce se execută, ce se strigă, cine
participă, dacă presa îi ia în seamă pe participanţi, la ce post de
televiziune să se uite, mai târziu, pentru a se vedea.
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4. Cei care nu au avut curajul să meargă în mijloc, să se
manifeste, să strige sau să fluture un steag. Ei au fost, acolo, la
număr, chiar dacă s-au dus în grup şi s-au ţinut de bancuri. Câţiva
mai că ar fi strigat, ar fi dus o pancartă, dar având ceva bani, salariu,
fiind cunoscuţi, nu s-au coborât la nivelul celor mulţi, ca să-şi strice
reputaţia. Pentru, ei situaţia nu-i chiar atât de neagră.
Au fost şi excepţii, adică de oameni cu blazon, care s-au
alăturat celor mulţi!
La mijloc, s-au aflat cei îmbrăcaţi în civil, adică de la
securitate, de la poliţie, de la jandarmerie, preoţi, membri şi
simpatizanţi ai partidelor politice, de la sindicate, de prin alte părţi,
de prin alte zări, dar cu mari interese pe la noi. Mai multe nu spun.
E treaba securității.
Miezul sau nucleul a fost de aproape 3.000 de oameni,
împărţiţi, şi aceştia, în patru, cinci grupuri:
1. Grupul care a strigat „JOS REPUBLICA!” și „VREM
REGE!”;
2. Grupul care a strigat „JOS GUVERNUL!”;
3. Grupul care a strigat „JOS PARLAMENTUL!”;
4. Grupurile, mai mititele, care le puneau pe primele trei
grupuri, mai mari, să strige şi să agite pancartele sau steguleţele,
dinainte pregătite.
A fost şi un grupuleţ, care a încercat să strige ceva despre
autonomia teritorială, dar nu a avut succes.
Unele ziare şi reviste, în ziua următoare, au scris, cu litere
mari: „Aseară, pe Maidan, a avut loc un mare miting, la care au
participat peste 50.000 de manifestanţi. Aceştia au strigat JOS
PARLAMENTUL! În urma presiunii străzii, a voinţei poporului,
Preşedintele a dizolvat Parlamentul”. Alte ziare şi reviste au scris:
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„Aseară, pe Maidan, a avut loc un mare miting popular, la care
au participat peste 60.000 de manifestanţi, care au scandat JOS
GUVERNUL! În urma presiunii populare, premierul a depus
demisia sa şi a guvernului pe care l-a condus”.
După câteva zile de „consultări” cu facebook-ul, preşedintele
ţării a luat în consideraţie cererea celor aproape 65.000 de mii de
protestatari JOS REPUBLICA! şi a „abdicat”, adică şi-a depus
demisia, fiind incompatibil cu voinţa cetăţenilor ţării, exprimată în
cadrul mitingului de pe Maidan. „Dacă vreţi rege, vă aduc rege!”,
a zis el şi, în locul său, la conducerea României, l-a adus pe cel
mai iubit rege al acestei ţări: Regele Cioabă al II-a!
Eu am scris ce ştiu. Mai multe ne va spune securitatea, atunci
când va avea voie!
P.S.: Uitam. În timpul mitingului, între vorbitorii de la
megafoane s-au iscat dispute. Unii, după cum v-am spus, voiau
căderea guvernului, alţii, căderea republicii, alţii se legau de
parlamentari, alţii, de preşedinte şi tot aşa. La un moment dat,
însă, a venit un tip, pe care nu-l cunoştea nimeni şi despre care, a
doua zi, ziarele, revistele şi posturile de televiziune nu au amintit
nimic, fiindcă nu a strigat JOS!, sau SUS!, ci a lansat un îndemn,
pe care încerc să-l reproduc, din memorie:
„Oameni buni! Românilor! Uniţi-vă, acum, când încă nu-i
târziu!
Când este vorba de ţară, de muncă, de viaţă, de viitorul
copiilor şi nepoţilor voştri, când este vorba de învăţământ, de
sănătate, de bogăţiile de pe pământ şi de sub pământ, când este
vorba de a fi sau a nu mai fi oameni ai acestor locuri, trebuie să
vă uniţi! Am văzut toată lumea şi vă spun, în cunoştinţă de cauză:
aveţi o ţară ca în poveşti! Trebuie să o iubiţi şi să vă uniţi, dacă
mai vreţi să fie a voastră, dacă mai vreţi să fiţi!”.
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Mulţi, dintre cei prezenţi au început să se întrebe cine e cel
care vorbeşte, de la ce partid sau sindicat este. Sau poate că e un
înţelept, care a stat, până acum, în umbră, că prea le zice frumos!
Alţii, în schimb, au început să-l fluiere şi să strige la el, să tacă.
Apoi, un OZN a coborât lângă tribună, a deschis o trapă
colorată în bleu viu, de unde a ieşit un nor dens, care l-a aspirat.
Înainte de a se reînchide trapa, am auzit următorul dialog:
– De ce îmi anulaţi şederea pe Pământ şi mă luaţi? Cu ce
am greşit?
– Vorbeşti prea mult şi te bagi în lucruri care nu te privesc!,
i-a răspuns un glas metalic şi sacadat, de robot.
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Ulise
Războiul troian era în toi. Multe victime, în ambele tabere,
dar mai ales la cei de afară. Grecii vedeau că bat pasul pe loc,
că nu găsesc o cale, să cucerească cetatea, dar le era ruşine să se
retragă, să plece acasă cu mâinile goale. Ce-o să zică lumea? Ce
are să spună Comunitatea Europeană? „Laşii ăia, leneşii ăia, nici
o cetăţuie din Asia nu pot cuceri! Ce vor, să-i ajutăm noi? Să ne
vândă câteva insule, şi-i ajutăm!”.
La reacţiile străinilor s-a gândit mult şi regele Ulise.
„Doamne fereşte!, a zis el. Să nu se trezească vreun bogătoi, să
cumpere şi insuliţa mea! Rămân şomer. Iar un proprietar afurisit
mă poate alunga, chiar, de pe insulă. Şi unde mă duc, că rude în
occident nu am!”.
De aceea, şi-a pus mintea la contribuţie, că nu era prost
deloc, cum să facă, să-i scoată pe greci din impas. După un an de
gândire, calcule şi iar calcule, a ajuns la o idee, o invenţie de-a
dreptul fantastică, după părerea sa.
S-a prezentat în faţa şefului cel mare, adică în faţa regelui
Agamemnon.
– Bună seara!, i-a urat el marelui rege; și Ulise era rege, dar
mai mititel.
I-a spus „Bună seara”, pentru că sigur era seara. Ziua, se
luptau, se omorau, nu aveau timp de discuţii, de palavre. Noaptea,
în schimb, puteau sta la una mică, la o cafea, la o pipă, la o vorbă.
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– Bună!, a răspuns regele şef, răguşit. Ori strigase prea tare
la soldaţii săi, ori servise vinul prea rece.
– Aveţi câteva minute libere?
– De ce?
– Ca să vă spun ceva.
– Spune!
– În ultimii ani, m-am gândit mult la ce am putea face, ca să
ieşim din ruşinea asta, din impasul ăsta, şi am găsit.
– Despre ce impas vorbeşti?
– Cucerirea cetăţii Troia.
– Apropo: ziariştilor, veniţi din zonele noastre, cât şi celor
din vest, le spun, întotdeauna, că avem milioane de adversari în
faţă, multe cetăţi de cucerit. Am cucerit multe, dar mai sunt. În
fiecare, sunt apărători câtă frunză, câtă iarbă! Tu să nu le spui,
cumva, altceva!
– Nu!
– Şi? Mai departe?
– M-am gândit să le facem amicilor noştri troieni un cadou
frumos.
– Un cadou ?!
– Da. Un cal.
– Cred că ai stat prea mult în soare şi ţi s-a topit centrala de
gândire! Noi le-am făcut cadou troienilor, până acum, cel puţin o
sută de cai!
– Al meu va fi de lemn!
– Îţi arde de glume! Sau de copilării! Tu faci un căluţ de lemn,
cineva de la ei face un căluţ de lemn, vă întâlniţi în faţa cetăţii și
vă jucaţi! Ulise, am impresia că dorul de Penelopa te-a obosit! Ia-ţi
câteva săptămâni de permisie…
– Mă simt foarte bine, mărite rege! Lasă-mă, să-ţi povestesc
ce vreau să fac!
Jumătate de oră a durat expunerea sa. Agamemnon, când
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sforăia, când moţăia, când îl asculta cu atenţie.
– Bine!, zise, la un moment dat, regele şef. La câte am pierdut
noi până acum, dacă mai pierdem şi un cal de lemn, nu-i mare bai!
Cât de mare va fi calul?
– Să încapă în el vreo cinci sute de soldaţi.
– Poftim?! Cinci, cinzeci sau cinci sute ? Că nu am auzit bine!
– Cinci sute.
– Păi, domnule, de unde iei dumneata materialele? Cu ce
bani, că suntem falimentari?!
– Scândura o aducem din Dacia Mare, dar prin Austria, că,
acolo, locuiesc patronii lemnului din Dacia! Cuiele le aducem
din Comunitatea Europeană, dar sunt fabricate în China! Fierul
îl importăm din Anglia, dar vine tocmai din India! Frânghiile le
aducem din Italia, dar sunt făcute în Filipine! Să continui?
– Mai bine mergi la tine, în separeu, faci un deviz detaliat,
dai devizul regelui care se ocupă cu aprovizionarea şi aştepţi.
– Ce aştept?
– Să fie verificat, aprobat, parafat şi să vină materialele cerute.
S-ar putea să fii chemat, din când în când, să mai dai explicaţii,
lămuriri.
– Cât crezi că durează?
– Un an, doi, trei... Un lucru pot să-ti spun: trebuie să faci
economie mare la materiale.
– Cum?
– Baţi scândurile mai distanţate, chiar distanţate.
– Vor curge soldaţii din cal!
– Foloseşti mai puţine cuie.
– Se duce naibii calul, cu totul!
– Faci un cal mai mic.
– Poftim?!
– Îl faci pentru o sută de oameni, dar noi vom declara presei
că au încăput cinci sute. Gata! Nu mai am timp de discuţii! La
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revedere!
Un an i-a trebuit lui Ulise, ca să obţină aprobarea devizului de
materiale, chiar dacă i s-au aprobat jumătăţi din cantităţile cerute.
Apoi, încă trei ani, până au venit materialele.
Când a trecut la treabă, la vreo trei kilometri distanţă de cetate
şi după un deal, ca să nu fie văzut de troieni, a constatat că nici
forţă de muncă îndestulătoare, pentru realizarea calului, nu a primit.
Cu chiu, cu vai, cu multă muncă, în afara programului, a
reuşit să termine calul de lemn. L-au târâit, noaptea, până în faţa
cetăţii. A doua zi troienii, bucuroşi că au plecat grecii şi le-au lăsat
un cadou barosan, l-au băgat în cetate. Soldaţii din cal, nu se ştie
exact câţi au fost, dar oficial, datorită ziariştilor, se ştie, au ieşit,
au deschis porţile armatei greceşti şi, astfel, cetatea a fost cucerită.
Ulise a ajuns marele erou al cuceririi Troiei.
După război, grecii şi-au umplut traistele cu ce-au putut, cu
ce-au găsit, s-au urcat în vapoare şi au plecat acasă. Ulise, conform
legii, nu a putut pleca. A aşteptat, o săptămână întreagă, să vină
responsabilul cu materialele, să predea calul în bună stare, în bună
regulă, fiindcă îl avea pe inventar. Când a văzut că nimeni nu are
grija calului său, a vrut să plece acasă, în Itaca, dar nu mai era nici
un vapor! Şi nici materiale, să-şi facă unul. Atunci, a făcut ceva ce
lumea nu ştie, fiindcă nici Homer şi nici un alt ziarist nu a pomenit.
A făcut, din cal, o corăbioară, cu care a încercat să ajungă acasă, la
Penelopa şi la copii. Fiind micuţă, corăbioara a fost trântită de toţi
pereţii stâncoşi, dusă pe toate insulele, dar a rezistat până în Itaca.
Mulţi ani mai târziu, când şi-a scris memoriile, Ulise a notat,
ca moto, următoarele cuvinte: „Am cucerit Troia şi am ajuns acasă
cu viaţă, după ce am înfruntat cele mai mari furtuni, după ce neam izbit de cele mai colţuroase stânci, datorită lemnului de bună
calitate din Dacia Mare!”.
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p-AS-tile de cap!
– miniaturi satirice –

Era în seara zilei de treizeci şi unu decembrie. Şoferul unui
taxi, cu mâinile în şolduri şi cu ţigara în colţul gurii, urmărea,
cu atenţie, o tânără, care, cu greu, căra două genţi mari, spre
portbagajul taxiului.
– De ce n-o ajuţi, domnule?!, se răsti la taximetrist o bătrână,
care urmărea întreaga scenă. E frumos să laşi o fată atât de plăpândă,
să ducă singură două genţi mari, iar dumneata să te uiţi ca un… să
nu spun vorba aceea...
– Nu-i frumos, dar e sănătos, doamnă! În urmă cu cinci
ani, m-a pus naiba să ajut o fată la fel de plăpândă ca dumneaei şi
plătesc, şi acum, pentru asta!
– Cum, adică, plăteşti şi acum?!
– Aşa bine, doamnă! Mi-e nevastă!
*
Într-o frumoasă după-amiază de septembrie, mă întorceam
acasă dintr-o delegaţie, cu maşina personală. La marginea unei
localităţi, nu spun care, din cauza asfaltului umed şi a vitezei
neadaptate la condiţiile de trafic, am pierdut controlul maşinii, am
culcat, la pământ, vreo 5-6 metri de gard din ostreţe, după care am
pătruns în curtea unor cetăţeni, care stăteau la masă, în aer liber.
Bărbatul, care era în capul mesei şi care părea şeful familiei, se
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uită la maşină, apoi la gardul distrus, apoi la mine, iar la gardul
culcat, iar la mine, după care i-a zis soţiei:
– Nevastă, mai adu un tacâm şi pentru domnul, să mănânce
bine, să prindă puteri, fiindcă, până-n seară, trebuie să termine de
reparat gardul!
*
Un fotbalist, imediat după ce şi-a cumpărat maşină, dar ce
maşină, marca Bentley, s-a urcat la volan şi a ieşit cu ea în oraş,
să arate tuturor ce limuzină de lux are. Dar, pentru că maşina era
nouă şi scumpă şi pentru că avea permisul luat prin pile, şi nu avea
habar de circulaţie, a rugat un prieten, să stea în dreapta lui, ca
să-i şoptească ce are de făcut, în unele momente, sau ce semnifică
unele semne de circulaţie. În intersectia de la gară, întâlniră un
agent de circulaţie, care le făcea semn să continue drumul, chiar
dacă semaforul avea lumina roşie.
– Ce arată poliţaiul ăla?, se interesă fotbalistul.
– Legea avantajului!, glumi prietenul.
*
Fragment dintr-un interviu, luat unei femei.
– Care este, după părerea dumneavoastră, vârsta optimă
pentru căsătorie, la un bărbat?
– Între 25 şi 35 de ani.
– Dar la o femeie?
– Între 18 şi… până se mărită!
*
– Alo? Redacţia ziarului „Dragă Bucovină”?
– Da.
– Sunt John Brown, din New-York. Pot să dau, prin
intermediul ziarului dumneavoastră, un anunţ publicitar?
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– Desigur. Trimiteţi-l!…
– Nu-l trimit prin poştă, ci vi-l aduc personal. Într-o oră,
ajung la dumneavoastră.
– Atât de repede?! Cum ajungeţi, într-o oră, de la New-York,
la Suceava?!…
– Folosind, cu încredere, trotineta „Fergusson”!
*
Într-un bar, dialog între doi cheflii
– Află că, în vremurile de demult, cea mai dreaptă societate
a fost Comuna primitivă!
– Dragul meu, ţin să te informez că treburile au mers destul
de bine şi în comuna Dumbrăveni!
*
Se plângea, aseară, un amic, salariat la o instituţie de stat:
– De când cu alternanţa asta la putere, a partidelor politice,
trebuie să salut toţi proştii şi dobitocii din instituţii sau de la partide,
pentru că nu ştiu cine-mi va fi director!…
*

Dialog între două tinere.
– Astă seară, merg la un „danse a deux”!
– Ai costumaţie?
– La început, da!
*
Din destăinuirile unui soţ:
– Îmi plac toate femeile rujate, pudrate, fardate, machiate,
cu haine pe corp, mulate, cu minijup îmbracate… în afară de
nevastă-mea!
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*
În timpul unei petreceri, o tânără s-a apropiat de cunoscutul
scriitor Icsulescu şi i-a spus:
– Maestre, admir, deseori, ultima dumneavoastră carte, din
vitrina librăriei Stalker!
– Da? Mă bucur! Cum ţi se pare?
– Mult mai decolorată ca anul trecut!
*
Vasile, omul care-mi repară, în apartament, toate cele legate
de curentul electric, mi l-a prezentat, aseară, pe fiul său.
– Costele, ţi-l prezint pe Gigel, care, deşi are numai zece ani,
se pricepe la de toate!
– Da? Mă bucur, Gigele! Te pricepi şi la electricitate, repari
prize, ştechere, fire?…
– Nu, nene!
– Să ştii, Vasile, că puştiu-ţi seamănă leit!
*
În timp ce-mi lăsa nota de plată, ospătarul m-a întrebat
linguşitor:
– Ei, cum aţi găsit friptura?
– Sub un cartof, întâmplător!
– Dar dumneavoastră, doamnă, cum aţi găsit” şalăul în
maioneză?
– Credeţi că l-am găsit?! Nu!… Din cauza maionezei, care
a fost tulbure, n-am văzut unde s-a ascuns!
*
În seara de Revelion, am bătut la uşa vecinei mele, de la
etajul doi, care este cântăreaţă de… Nu mi-am dat seama ce fel de
cântăreaţă e, dar, oricum, cântă, şi asta o face în toate după-amiezile.
337

Constantin Horbovanu

– Stimată vecină, cu ocazia Anului Nou, vreau să vă dau, din
toată inima, acest buchet de flori, să vă urez „La mulţi ani!” şi să
încheiem o convenţie pentru anii următori!
– Ce convenţie?
– Să lucrăm numai dimineaţa, iar după masă, să tragem, în
linişte, câte un pui de somn!
*

Soţia, către soţ:
– Nu înţeleg de ce Dragomireasca şi-a cumpărat pahare de
şampanie atât de înalte! Ştii ce greu se spală în interior?
– Nici o problemă, dragă! Ei au curte. Le pot spăla foarte
bine afară!
*
În timpul dansului, ea către el:
– Costele, suntem prieteni de mulţi ani. De ce nu ne
căsătorim?
– Sunt prea tânăr, dragă. Zilele trecute, am împlinit treizeci
de ani.
– Eu tot treizeci am!
– Da, dar tu ai treizeci, de vreo... douăzeci de ani!
*
– Am auzit, pe un post de televiziune, că, pentru a preveni
deturnările, se iau în avioane nişte şoricei mici, specializaţi în
depistarea prafului de puşcă şi, dacă există praf de puşcă în avion,
aceştia fac un fel de alergie…
– Şi cum prind şoriceii, să vadă dacă au alergie?
– Asta nu au spus! Dar ştiu eu?… Cred că iau şi pisici cu ei!
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*
Soacra îl întreabă pe ginere, care-i fotbalist:
– Tot vorbeşti de cantonament, cantonament!… Ce-i acela?
– Cum să-ţi explic… Cantonament e atunci când mergi
undeva, aşa cum ai venit matale la noi, stai trei, patru zile, să zicem
că stai chiar şi o săptămână, după care te întorci acasă, nu rămâi
pe capul ălora!

său.

*
Popescu a venit la şcoală, chemat de învăţătoarea băiatului

– Baiatul dumneavoastră e o adevărată problemă!, zise
învăţătoarea. Face multe şotii! După fiecare şotie, îl chem la mine,
îi spun că ceea ce face nu-i bine, nu-i frumos, altă dată să nu mai
facă…
– El ce spune?
– Culmea! Înotdeauna procedează la fel! Mă ascultă, ruşinat,
cu capul plecat, promite că, pe viitor, va fi cuminte, apoi pleacă, dar,
după câţiva paşi, începe să bombăne, să spună nu ştiu ce cuvinte,
care cred că sunt jignitoare, la adresa mea!…
– Ha! Ha! Ha!
– De ce râdeţi?!
– Pentru că şi eu fac exact la fel cu patronul meu!
*
– Fratele meu bea numai cafea făcută la ibric şi, pentru că
mâine e ziua lui, aş vrea să-i cumpăr un ibric mai deosebit.
– Luaţi-l pe acesta! Face cafeluţa în patruzeci de secunde şi
o păstrează, cu toate aromele, timp de treizeci de zile.
– Bine, dar, în timpul ăsta, el ce face, cum face, că serveşte
trei cafeluţe pe zi?!
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*

La un hotel. Prima zi.
– Domnule recepţioner, vă rog să-mi daţi o cameră, cu un
singur pat, pentru că sunt om în vârstă şi vreau linişte.
– Cu plăcere!
Ziua a doua.
– Domnule recepţioner, n-aţi vrea să mă mutaţi, de la etajul
patru, la parter? Că sunt om în vârstă şi mă mişc mai greu.
Ziua a treia.
– Domnule recepţioner, n-aţi vrea să mă mutaţi, într-o cameră
cu vederea în spatele hotelului, spre pădurice…
– Nu înţeleg!
– Mi-aţi dat o cameră la parter, spre stradă, dar e mult zgomot,
forfotă, mişună maşinile!…
– Bine. Vă mut cum vreţi.
– Vă mulţumesc foarte mult!
Ziua a patra.
– Domnule recepţioner!…
– Ce mai doriţi?!
– Nu s-ar putea să mă mutaţi, din nou, în camera dinspre
stradă?
– De ce, om bun?! În faţă, e mult zgomot, forfotă, mişună
maşinile!…
– În spate e şi mai rău: mişună hoţii!
*
La o nuntă. După ce orchestra şi solistul vocal au prezentat,
în toată splendoarea ei, melodia din „folclorul nou”, „ Draga
mea cu sânii mari”, un nuntaş s-a apropiat de solistul vocal şi l-a
întrebat, încet:
– Nu vă supăraţi, dumneavoastră cântaţi după note sau după
ureche?
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– După note, bade!
– Ahaaaa!…
– Ce „aha”?
– Înseamnă că eu aud după ureche!…
*
– Nu ştiu ce să fac! Încurcătura, în care am intrat, nu are
nicio ieşire!
– De ce nu ieşi pe la intrare?!…
*
– Vecine, ai multe cărţi în bibliotecă, acasă?
– Am. De ce mă întrebi?
– Ştii? Am învăţat să ghicesc în... cărţi de beletristică.
– Serios?! În care anume?
– În alea, pe care ţi le-am împrumutat în ultimii ani!
*
– De câte ori vin târziu şi ameţit acasă, nevastă-mea mă
ceartă, de nu mai ştiu ce să zic, încotro s-o apuc, să scap de gura ei!
– Fă ca mine.
– Adică?
– Cumpără, din oraş, du-i şi oferă-i, într-un mod cât se poate
de elegant, o Nuga.
– Nuga?!…
– Da. De ce te miri?
– Şi?…
– Până-şi descleaştă gura, tu ai timp să te speli, să mănânci
şi să adormi!
*
Era într-o zi de toamnă târzie. Ceaţă densă. Vizibilitate
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redusă. Din neatenţie, proprietarul unui Logan şi-a băgat maşina
sub un TIR, care staţiona regulamentar, pe un refugiu din dreapta
şoselei. Şoferul TIR-ului a coborat din maşină, şi-a aprins o ţigară,
a mers în spatele maşinii, s-a uitat la matahala lui, la Logan, la
stăpânul Loganului, după care a râs zgomotos, zicându-i acestuia:
– Ce făcuşi, neică?! O dăduşi la supt?
*
– De ce suni, vecine, întotdeauna, când vii acasă?
– N-am ceas…
– Nu înţeleg!
– Dacă sun şi-mi deschide nevasta, înseamnă că am venit
târziu. Dacă nu-mi deschide nimeni, înseamnă că am plecat prea
devreme de la serviciu şi mă reîntorc la… cârciumă!
*
– Domnişoara ospătară, eu am vrut o supă fierbinte şi o bere
rece!…
– Şi nu v-am adus întocmai?
– Într-un fel… da!
– De ce numai într-un fel?!
– Pentru că aţi inversat termometrele!
*
– Maestre, am citit ultimul dumneavoastră roman. Pot să vă
întreb ceva?
– Desigur.
– Cât timp aţi lucrat la el?
– O lună.
– Mi-am închipuit eu!…
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*
– Nevastă-mea e din ce în ce mai serioasă.
– Ce te face să crezi asta?
– În urmă cu trei ani, mi-a zâmbit de două ori, anul trecut, o
singură dată, iar anul acesta, niciodată!…
*
– Băiatul mamei, tu ştii ce-i aia economie?
– Ştiu.
– Atunci, de ce aprinzi trei lumânări, când ai treabă-n beci?!
– Îmi pare rău, mamă! Folosesc o singură lumânare, dar
tăiată-n trei!
*
– Auzi, dragă, ce zicea bărbatul meu, aseară, prin somn: „Te
iubesc! Te ador! Lasă-mă să admir albastrul cerului din ochii tăi!”.
– Ce romantic!…
– Ce romantic?! Tu nu vezi că eu am ochii căprui?
– Nu contează culoarea ochilor! Bine că te iubeşte şi te adoră!
– Ospătar, o votcă, te rog!
– Cu? Sau fără apă?
– Cu, dar… separată!

*

*
– Te iubesc atât de mult, încât, chiar în seara asta, vreau să
te cer de nevastă!
– De nevastă, zici?
– Da.
– În seara aceasta?
– Da. În seara aceasta.
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– Fie. Mâine seară, însă, i-am promis lui Gicu!
*
– Domnule ospătar, ăsta-i cotlet?
– Cotlet.
– Nu înţeleg de ce zâmbiţi!
– Noi trebuie să zâmbim, întotdeauna!
– Da? Frumos! Dar, dacă ăsta-i cotlet, înseamnă că eu sunt
un neumblat, un prost!…
– Clientul are, întotdeauna, dreptate!
*
– Dragă, ştii ce le spun acelora care îmi fac complimente,
în legătură cu tinereţea, frumuseţea, fizicul meu şi mă întreabă ce
vârstă am?
– Nu
– Le spun să se adreseze soţului meu.
– Dar ce e soţul tău, paleontolog?
*
Pe o terasă, doi amici discută, la o halbă de bere.
– Când mă prinde pe acasă, puştiul meu mă ameţeşte cu fel
de fel de întrebări, care de care mai încuietoare!, zise unul.
– Norocosule! Pe mine, nevastă-mea, când mă prinde pe
acasă, îmi pune fel de fel de întrebări, care de care mai încuietoare,
şi mă intoarce pe toate feţele, de-mi sar toţi fulgii!
*
– E adevărat că vrei să mergi, într-o excursie, în Italia?
– Adevărat.
– Am auzit, aseară, la ştiri, că în oraşul… am uitat cum se
cheamă, din Italia, un cetăţean, care se afla într-o maşină, a fost
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atacat de doi bandiţi, înarmaţi cu pistoale automate, şi a scăpat
datorită portierei!
– Serios?!
– Serios!
– Apoi, maşină n-am, dar o portieră tot iau cu mine!
*
– Vin cu orchestra mea şi îţi cântăm la nuntă, dar te costă
trei mii de euro.
– Trei mii de euro?! Păi, asta-i ceva mai mult, decât câştigă,
pe lună, Săvescu, managerul meu!
– Atunci, adu-l pe Săvescu, managerul tău, să-ţi cânte!
*
– Doctore, nu ştiu ce să mai fac! Am somnul agitat, visez
urât!…
– Asta pentru că mănânci carne, seara!
– Care carne?! De când cu dietele astea, din toate ziarele, de
la televiziuni, de la toţi specialiştii, cina mea se compune dintr-o
simplă cană cu ceai de tei!
– Curios!… Şi ce visezi?
– Păi… antricoate, şniţele, cotlete!…
*
– Nu înţeleg de ce, în nordul României, e frig, iar în sudul
Poloniei, e cald!
– Între nord şi sud, întotdeauna, e o diferenţă de climă!
*
La o nuntă, dialog între doi membri ai orchestrei care cântă
la nuntă.
– E adevărat că sunt şerpi, care, dacă le cânţi, nu-ţi fac nimic?
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– Da. Dar cu o condiţie: să nu le cânţi fals!
*
– Domnule doctor, vă rog să mă ajutaţi! Nu ştiu ce să mă
mai fac cu nevastă-mea!
– Ce are?
– E somnambulă!
– De unde ştii?!
– Se scoală, noaptea, prin somn, îmi umblă prin buzunare,
prin portmoneu, prin geantă!… Dacă am ceva bani, mi-i înhaţă!…
Iar a doua zi, spune că nu-şi aminteşte nimic!
*
La o întrunire a conducerii partidului, nu spun care, filiala
orăşenească, preşedintele s-a adresat celor prezenti:
– Domnilor, după cum ştiţi, în urma alegerilor şi în baza
algoritmului, noi trebuie să numim viceprimarul. Eu îl propun pe
domnul Micşunescu!
– Ăăăăăăăă!, s-a auzit corul membrilor.
– Băiat de viitor e!
– Ăăăăăăăă!…
– Capabil e!
– Ăăăăăăăă!…
– Studii are!
– Ăăăăăăăă!…
– Unchi, vicepreşedinte în conducerea centrală a partidului
nostru, are!
– Aaaaaaaa!…
*
– E adevărat că fiecare boală îşi are leacul ei?
– Mai mult decât atât, sunt foarte multe leacuri… fără boli!
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*
– Cică densitatea medie, în municipiul nostru, este de 15.000
de locuitori pe kilometru pătrat!
– Ca să vezi! Iar nevastă-mea se plânge de singuratate!…
*
– Domnişoară, v-a spus cineva, pânâ acum, că sunteţi
frumoasă?
– Nu.!
– Vă spun eu! Dar cu ce mă aleg din afacerea asta?
*
– Iar ai întârziat, Georgescule!
– Să vedeţi, domnule manager…
– Ai avut vreun accident?
– Nu…
– Pană de curent?… Ţi s-a îmbolnăvit soacra?
– Nu…
– Ţi-a rămas ceasul în urmă?
– Da! Asta e! Mi-a rămas ceasul în urmă şi l-am… aşteptat!
*
– Care, dintre dumneavoastră, poate să joace teatru?, întrebă
dirijorul Corului Filarmonicii.
– Eu!, ridică mâna Vasile, un membru al corului.
– Cântecul care urmează va trebui să fie cântat fals de domnul
Vasile, asta aşa, pentru un mic divertisment, şi să fie cântat foarte
bine, foarte serios, de dumneavoastră, ceilalţi.
– Nu-i mai uşor, maestre, Vasile să cânte serios, iar noi,
ceilalţi, să cântăm fals?
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*
– La noi, în casă, nevastă-mea e cea care cumpără băutura.
– Fericitule!
– Aş, că tot ea o şi bea!
*
– Soţul meu m-a cucerit de la prima întâlnire!
– Dacă-i aşa, de ce vrei să divorţezi?
– Pentru că m-a cucerit fără voia mea!
*
– Patroane, îţi mai aminteşti când am intrat prima dată în
acest local?
– Desigur! S-a întâmplat, în urmă cu cincisprezece ani, când
am deschis restaurantul.
– Ei, aş vrea să mănânc şi să mă simt la fel de bine ca atunci!
– Se rezolvă. Vorbesc cu bucătarul, să-ţi facă un antricot, la
fel ca cel de atunci.
– Da? Mă bucur! Adică nu! Că nu mai am dantura aia!
*
– Ai auzit că Popescu a alergat suta de metri, în şapte
secunde?
– Serios?! Ăsta-i un extraordinar record mondial!
– Da. Dar nu s-a omologat!
– De ce? A bătut vânt puternic din spate?
– Mai rău! A bătut Grivei puternic din spate!
*
– Care este ultima dumneavoastră dorinţă?
– Să fiu ars, iar cenuşa să-mi fie pusă sub cap!
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*
– Domnule doctor, vă rog să mă sfătuiţi, ce să fac, ca să mai
slăbesc!
– Multă mişcare. Faci gimnastică, dimineaţa?
– Nu. Ce fel de gimnastică?
– De exemplu… Iei poziţia de drepţi şi ridici mâinile înainte,
astfel încât să fie paralele cu solul. Ridici piciorul stâng, la mâna
dreaptă, piciorul drept, la mâna stângă…
– Glumiţi, domnule doctor!… Dacă ridic şi ridic, pe ce mai
stau în poziţie de drepţi?!
*
– Visul soţului meu a fost să se căsătorească cu o femeie
frumoasă şi inteligentă.
– Da? Săracul! Vise!…
*
– Soţia mea cântă foarte frumos la pian.
– Mă bucur. Ce fel de muzică?
– Din aia, cultă.
– Şi o înţelegi?
– Pe ea o înţeleg. Nu înţeleg pianul!…
*
– De ce stai supărat, bade Ilie?
– Cum să nu fiu supărat, Gavrilă, dacă fata mea a fugit cu
băiatul lui Sfârlează.
– Bine că nu-i bolnavă. Faptul că a fugit cu …
– Ce ştii dumneata!
– Te gândeşti că nu are zestre?
– Nu!…
– Foarte bine. Fetele de astăzi nu au nevoie de zestre. Au
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nevoie de altceva, de cap, adică, de înţelepciune…
– Aici e buba!
– Nu sta supărat, bade! Are să vină pe acasă, ai s-o vezi, ai
să vorbeşti cu ea… Nu se pierde. N-ai pierdut-o de tot!
– Păi, tocmai asta e! Nu se pierde! Vine înapoi! Ştie foarte
bine drumul de întoarcere! L-a făcut de atâtea ori!
– Ce vrei să spui?!
– Că e la a… opta fugă!
*
În timpul unei petreceri, un tânăr s-a apropiat de o duduie
foarte cochetă şi a întrebat-o politicos:
– Nu vă supăraţi!… Îmi acordaţi un dans?
– Nu dansez cu puşti!, i-a răspuns aceasta, pe un ton jignitor.
– Vă rog să mă iertaţi!… De la distanţă, nu păreaţi atât de
bătrână!
*
– Domnule profesor, am auzit că daţi meditaţii…
– Adevărat.
– Aş vrea, pentru fiul meu. Cât cereţi pe oră?
– 70 de lei.
– Atât de mult?!
– Pot să dau meditații şi cu 40 de lei, dar nu vi le recomand!
*
– Câţi ani împlineşti, astăzi, draga mea?
– Patruzeci.
– Ce repede trec anii! Parcă, mai ieri, diferenţa dintre noi era
de cincisprezece ani şi, acuma, s-a redus la un singur an!…
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*
Într-o duminică, vecina mea Teodora, de la parter, s-a trezit cu
un bărbat beat în apartamentul ei, fără ca acesta să fi sunat la uşă.
– Săru’ mânuşiţele!, a zis acesta.
– Nu ţi-e ruşine! Dai buzna în casa mea!… Ieşi afară!
– Scuzaţi, vă rog! Am greşit locuinţa! Am crezut că sunteţi
nevastă-mea!
– Minţi! Dacă eram nevasta dumitale, nu-mi spuneai, atât de
frumos, „săru’ mânuşiţele”!
*
– Matale, bade, îţi place pictura?
– Apoi, ce să zic…
– Ia, uite la pânza asta… E frumaoasă, nu?
– Îi colorată frumos.
– Cred că-i capodopera mea. Doi ani am lucrat la ea.
– Doi ani?! Dar o pânză mai mare, aşa… cam de un metru,
un metru şi jumătate, şi cu flori închise la culoare, nu aveţi?
– Am. Unde vrei să o pui?
– Ăăă?
– Ce vrei să faci cu ea?
– Eu? Nu fac nimic. Aş lua-o pentru babă.
– Are să se bucure băbuţa dumitale!
– Cum să nu se bucure? De mulţi ani, nu i-am mai cumpărat
material de-o fustă!
*
– Mami, cum face „Eu am o vază”, la timpul trecut?
– Care timp trecut?
– Cel de acum, o jumătate de oră!
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*
– Care-i secretul, de arătaţi atât de bine, la cei șaizeci de ani
ai dumneavoastră?
– Am alergat mult, am făcut mişcare, am parcurs mii de
kilometri pe jos…
– Cu nevasta?
– Nu! După nevastă!
*
– Dacă, în timp ce cobori, cu maşina, o vale mare, cu multe
serpentine periculoase, te lasă frânele, ce faci?
– Ce poţi să faci! Încerci să-ţi păstrezi calmul, dacă mai poţi,
să găseşti calea cea mai bună pentru a nu te răsturna sau a te lovi
de ceva … Şi să încerci să opreşti maşina, cumva, fără să păţeşti
ceva grav sau să o boţeşti toată!… Sincer, nu-ţi doresc!… Dar de
ce mă întrebi?
– Pentru că eu, aseară, când am coborât Pasul Mestecăniş,
am rămas fără frâne şi voiam să ştiu dacă am procedat corect!
*
– Băiatul tău sigur va ajunge contabil şef!
– Daa? Ce te face să crezi asta?
– Ştii cât de mult seamănă la vorbă, la mers, la ochi, la păr, la
nas, la bărbie, cu contabilul şef de la societatea unde lucrează ea?
*
– Vreau să divorţez, domnule judecător!
– De ce, doamnă?
– Înainte de a ne căsători, domnule judecător, soţul meu,
Popescu Gheorghe, era foarte atent cu mine. Nu era zi, să nu-mi
aducă prăjituri, ciocolate, flori, cărţi!… Acum!...
– E adevărat, Popescu Gheorghe?
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– Adevărat, domnule judecător! Dar să ştiţi că şi soţia mea
s-a schimbat! Înainte de căsătorie, nu m-a întrebat, niciodată, de
ce cheltuiesc banii pe prăjituri, ciocolate, flori, cărti!… Acum, nu
scapă nici Domnul de gura ei!…
*
– Copii, astăzi vom învăţa o literă nouă, litera „P”. Gelu, poţi
să-mi spui un cuvânt care începe cu „P”?
– Pom, doamnă învăţătoare.
– Foarte bine! Ştii ce este un pom?
– Pomul este un copac, cu tulpină, cu frunze, cu ramuri…
Şi care stă locului…
– … tot timpul.
– Nu tot timpul! Câteodată, mai iese şi în faţa maşinii lui
tăticu!…
*
– Nevastă-mea sărbătoreşte, mâine, ziua de naştere şi aş vrea
să-mi daţi cincizeci de lumânări, din astea, că-s foarte frumoase!
– Îmi pare rău, domnule, nu am decât patruzeci şi două de
bucăţi!
– Daţi-mi câte aveţi, că, oricum, ea zice că are mai puţini!…
Mâine, va avea patruzeci şi doi de ani!
*
– Aţi încercat, până acum, cel puţin treizeci de perechi de
pantofi! Chiar nici una nu vă vine?!
– Ba da! Îmi vin toate! Numai nevastă-mea, de la coafor,
nu vine!…
*
Chiar dacă pe scenă se juca o dramă, un spectator râdea cu
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hohote, deranjându-i pe cei din jur.
– Domnule!, îi atrage atenţia un vecin. Nu înţeleg de ce
râdeţi! Piesa e o tragedie!
– Tocmai de aceea… fac haz de necaz!…
*
– În viaţă, fiule, important e să mergi, mereu, înainte şi să
nu calci pe urmele nimănui!
– Am înţeles, tată! Trebuie să calc numai pe urmele mele.
Dar urmele mele cine le-a făcut?!
*
– Tinere, aud că te întâlneşti, în fiecare seară, cu fiica mea.
Sunt ceva intenţii serioase?
– Depinde…
– Ce vrei să spui?
– De exemplu, fiica dumneavoastră crede că sunt!
*
– Domnule ospătar, paharul de vin e cam murdar!
– Da?! Goliţi-l, mai repede, şi daţi-mi-l să-l clătesc!
*
– Unde-ai umblat, azi, toată ziua, Costică?
– La farmacii, domnule manager.
– În timpul serviciului, Costică?! De ce nu laşi pentru dupăamiază, când eşti acasă?
– După-amiază, acasă, mă iau cu treaba şi-mi trece somnul!
*
După o cununie, ofiţerul stării civile, vrând să facă o glumă,
i-a zis mirelui:
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– Mai poftiţi pe la noi!
– Vă mulţumesc!, a zâmbit mirele. Mai poftiţi şi dumneavoastră
pe la noi!
– Cu cea mai mare plăcere! Unde lucraţi?
– Suntem medici, la un spital de psihiatrie!
*
– Arătaţi mult mai bine decât sora dumneavoastră geamănă!
– E şi cazul! Sunt cu cinci ani mai tânără!
*
– Domnule, nu găsesc instrucţiunile pentru maşina asta, pe
care vreţi să o cumpăraţi.
– Nici nu-i nevoie. Nevastă-mea are instrucţiuni pentru
oricine şi orice!
*
– Când nevastă-ta îşi cumpără ceva, se sfătuieşte cu tine?
– Desigur. Ne gândim, ne tot gândim, ne sucim… de unde
naiba am mai putea împrumuta câteva mii de lei!?
*
– Dragă, mă căsătoresc cu tine, dar cu o singură condiţie.
– Care, dragă?
– Maică-ta să nu-mi fie soacră!
*
Profesorul de matematică, nervos, se adresează unui elev:
– Domnule elev, la vârsta dumitale, eu ştiam mult mai multă
matematică!
– Înseamnă că aţi avut un profesor bun!
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*
– Mă simt îngrozitor, prietene!
– De ce?
– Îmi dau seama că mi-am pierdut vocea!…
– Asta nu-i nimic! Mai îngrozitor mă simt eu, pentru că
nevastă-mea nu-şi dă seama că nu are voce!
*
– Domnule ospătar, chiflele, pe care le-am servit aici,
săptămâna trecută, erau mult mai proaspete!
– Da? Curios! Au fost cumpărate odată!
*
– De când ţi-am împrumutat banii ăia, Costele, treci pe lângă
mine şi nici nu mă observi!
– Păi, dacă te-aş observa, aş mai trece eu pe lângă tine?!…
*
Zilele trecute, fiind în concediu şi într-un fel de circuit prin
ţară, mă plimbam, cu un prieten, profesor de liceu, pe străzile
oraşului, unde el locuieşte şi predă. Pe străzi, aproape la fiecare
pas, era salutat de tineri, vârstnici, puşti…
– După cum văd, eşti un profesor foarte cunoscut şi stimat!,
i-am spus.
– Aaaa!… Lumea nu mă salută, pentru că-s profesor, ci pentru
că sunt tatăl unui jucător de fotbal din echipa oraşului, sunt tatăl
unei fete, care cântă muzică house şi rock, şi sunt fiul unui om,
care administrează locurile de veci din cimitir!
*
– A zis contabilul șef să aduci la zi situaţiile cu fondurile
europene cheltuite.
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– Bine. Le fac la noapte.
– El a zis la zi, nu la noapte!
*

Discuţie între tată şi fiu.
– Tăticule, matale, în viaţă, ai avut multe eşecuri?
– Măi băiete, să fiu sincer, destul de multe…
– Şi cei din jur ce făceau, nu te băteau?
– Hm! Nu era îndeajuns că sufeream din cauza eşecurilor?
Trebuia să mai sufăr şi din cauza bătăilor?
– Deci, nu te băteau!
– Bineînţeles că nu mă băteau! Tratau cu indiferenţă sau mă
încurajau.
– S-a întâmplat, vreodată, să ai şi două eşecuri, într-o zi?
– Cred că da…
– Şi trei?
– Nu-mi amintesc… Dar de ce mă întrebi?
– Pentru că eu, astăzi, am avut trei eşecuri de 3: la română,
la fizică şi la matematică!
– Cum?!… Las’ că-ţi arăt eu ţie! Ai să mă ţii minte!… Unde-i
cureaua?
– Ce vrei să faci, tăticule?! Nu-i de-ajuns că sufăr, din cauza
notelor? Să mai sufăr şi din cauza bătăilor?! Tratează, şi matale,
cu indiferenţă! Sau dă-mi sfaturi!
*
– Cu ce te mai lauzi, maestre? Tot cu umorul?
– Am trecut la lucruri mai serioase, colega scriitor.
– De exemplu?
– Săptămâna trecută, am terminat de tradus, din germană, în
română, Simfonia a V-a a lui Beethoven. Aseară, am terminat de
scris dialogurile pentru un film…
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– Frumos! Ce fel de film?
– O comedie mută. Iar de dimineaţă, am început un studiu, o
scriere ştiinţifică mai de amploare, intitulată: „Aria de răspândire
a şarpelui Anaconda în Bucovina”.
– Ce să caute şarpele Anaconda în Bucovina?!
– Exact aceeaşi întrebare mi-o pun şi eu, în introducerea
studiului!
– Dacă nu mă înşel, aţi mai avut un studiu… ceva cu
răspândirea crocodilului în Bucovina!
– Nici ăla nu are ce căuta în bălţile noastre! În scrierile mele
ştiinţifice, am demonstrat lucrul acesta!
*
– Află că eu am avut o mare înclinaţie spre pian!
– După sutele de votcă de aseară! Am văzut!
*
– Între mine şi nevastă-mea, nu mai există niciun secret!
– Înseamnă că ai o căsnicie fericită!
– Nu mai există… pentru că pe toate le-a dus de acasă!
*
– Doctore, nu ştiu ce să mai fac cu băiatul meu! E foarte
tare de cap!
– Înseamnă că trebuie să te ocupi mai mult de el, să insişti
mai mult…
– Insist eu, dar mă dor palmele!
*
Un cetăţean, aflat în trecere printr-un oraş, s-a gândit să
umple, cu ceva frumos, timpul dintre cele două trenuri. S-a hotărât
să meargă la un spectacol. A citit pe afişiere: Teatrul Municipal
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– „Hagi Tudose”, Teatrul de Comedie – „Avarul”, Teatrul As –
„Opera de trei parale”, Teatrul de Păpuşi – „Punguţa cu doi bani”…
— Fantastic! Zgârciţi, ca aici, n-am întâlnit nicăieri! Mai
bine merg la un film!, gândi el.
A citit pe afişiere: Cinema Tineretului – „Dracul şi cele zece
porunci”, Cinema Central – „Diavolul deşertului”, Cinema Razor
– „Primeşti pe dracu-n casă!”, Cinema Cultural – „Fra Diavolo”…
— Fantastic!, izbucni el, din nou, şi îşi făcu cruce. Oraşul ăsta
o fi având, oare, ceva mai de milioane sau mai de Doamne-ajută?
*
– Doctore, am auzit că, la Fărmiţeşti, aţi înfiinţat o casă de
naşteri model. E adevarat?
– Adevărat.
– Şi de unde ştiţi care femei nasc model sau modele, că n-am
înţeles prea bine?!
*

Vara. Pe plajă.
Soţia – Ce găseşti la blonda aia, de te uiţi atât de duios la ea?
Soţul – Îmi pare rău! Eu nu mă uit la ea, ci lângă ea.
Soţia – Da?! Eu nu văd nimic lângă ea, tu vezi ceva?
Soţul – Nici eu nu văd nimic şi mă gândesc… cum se poate
ca o fiinţă atât de gingaşă, de frumoasă, de… să stea singură!
*
– Am auzit că ţi-ai boţit binişor maşina. E adevărat?
– Da. Am intrat într-un stâlp. Şi asta, din cauza doctorului
de la oftalmologie.
– Ce are doctorul cu stâlpul?!
– Are!… Când m-a consultat, înainte de obţinerea permisului,
mi-a arătat cifre mari, cifre mici, litere mari, litere din ce în ce mai
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mici… Dar nu mi-a arătat niciun stâlp, să văd dacă-l văd sau nu!
*
– Te văd, foarte des, cu Stamate.
– Da. Sunt strâns legat de el.
– Amintiri?…
– Nu.
– Afaceri?
– Nu! Datorii!
*

Dialog între tată şi fiu.
– Costele, acum eşti băiat mare. Ar trebui să te ocupi singur
de curăţarea hainelor, a pantofilor… Cei mari își curăţă singuri
încălţămintea. Înţeles?
– Da, tăticule!
– La treabă!
– Chiar acum iau pantofii şi merg în baie să-i curăţ.
– Foarte frumos! Pentru că tot mergi să… fă-i frumoşi şi
pe-ai mei!
*
La redacţia unui ziar, s-a prezentat un cetăţean.
– Am citit, în ziarul de azi, zise el, un anunţ, care spune cam
aşa: „Vând Logan, culoarea albastră, stare excepţională, 30.000
km la bord. Relaţii la telefonul numarul…”.
– Se poate. Şi?…
– Aş vrea să dau şi eu un anunţ: „Cumpăr Logan, culoarea
albastră, stare excepţională, 30.000 km la bord. Relaţii la telefonul
numărul…”.
– Nu mai daţi!… Mergeţi direct la cetăţeanul, cu anunţul de
astăzi, şi faceţi tranzacţia!
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– De ce să merg eu la el, să se tocmească el cu mine, şi să
nu vină el la mine, să mă tocmesc eu cu el!
*
Dialog între două domnişoare.
– Ce faci, dragă, mergi iar la film?!
– Iar.
– Dar ai mai văzut filmul ăsta, de două ori!
– Da, dar nu cu Gelu!
*
La sfârşitul unui concert simfonic, o spectatoare îi strigă
toboşarului, de la toba mare:
– Domnule, n-aţi putea să mai bubuiţi, o dată, în doba aia?
– De ce, doamnă?
– Ca să-l treziţi pe soţul meu! Ştiţi, dacă-l trezesc eu, se
supără!
*
– Ce părere aveţi despre personajul pe care-l jucaţi?
– E prea rece! Deja am început să strănut!
*
Mama şi fiul fac o vizită la un castel.
Ghidul – În acest pat, au dormit patru domnitori.
Mama – Vezi, Costele?! Şi tu te plângi că dormi cu frăţiorul
tău!…
*
– Vreau să-mi scriu memoriile şi nu ştiu de unde să încep!
– Vai, dragă, dar e atât de simplu!
– Ai vreo idee?
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– Desigur. Începe cu seara când ţi-am împrumutat rochia şi
cerceii pentru, petrecerea aia!…
*

– Câte ore dormiţi, pe zi?
– Trei, domnule doctor!
– Cam puţine!…
– Mai multe nu pot. Ştiţi, trebuie să mai trec şi pe la
subordonaţi, să văd ce şi cum lucrează!
*
Doctorul explică unui pacient:
– Ai nevoie de aer curat, de multă, multă linişte, de…
– Pot să o chem şi pe nevastă-mea, să audă?
*
Dialog între două colege de birou.
– Soţul meu se ceartă, toata ziua, cu mama!
– Şi tu nu intervii?
– Nu-i nevoie. Se descurcă ea şi singură!
*
– Coană Maricică, mai înjuri?, o întrebă preotul, la spovedit,
înainte de Paşte, pe vecina mea Maria.
– Da, părinte!, răspunse Maricica, o femeie serioasă, harnică,
dar pe care o vezi mai rar pe la biserică, chiar dacă-i credincioasă.
– Da? Apoi, după fiecare înjurătură, să cumperi câte-o
lumânare!
– Doamne, fereşte, părinte! Am pensia mică, nu mi-ar ajunge
nici pentru cinci zile de înjurături!
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*

– Incredibil! Fantastic!
– Ce e fantastic, dragă?!
– Imaginează-ţi că, pentru aseară, la ora 19, am avut două
întâlniri: cu Mişu, la statuie, şi cu Gelu, în faţă la City Club.
– Şi?…
– M-am dus în faţă la City Club.
– Unde te-ai întâlnit cu Gelu…
– Aici e incredibilul, fantasticul!
– Ce vrei să spui?
– Nu m-am întâlnit cu Gelu, ci cu Mişu!
– Dar Gelu?
– Păi…
– Unde era Gelu?!
– Gelu îi ţinea locul lui Mişu, la statuie!
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