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Capitolul I 

Sorin Grancea era prea înalt pentru orice fel de haine. Trăsăturile lui 

nu erau nici frumoase nici urâte, sub claia de păr ruginiu. Avea ochi verzi, 

pătrunzători, în spatele unor ochelari rotunzi şi radia o energie care îi făcea 

pe oameni să se simtă bine în prezenţa lui. Acum părea tulburat şi părul lui 

neted era răvăşit. Îl urmărea cu atenţie pe bărbatul ce măsura lungimea 

parcului cu pasul. Suplu, talie mijlocie, bundă gri lăţoasă, fular negru, cu 

capetele înnodate bătându-i genunchii. Blugi decoloraţi vârâţi în cizme 

îmblănite. Faţă colţuroasă, încadrată de barbă ca un tablou în ramă de 

bronz patinat. Memoria lui Sorin reuşi să-l fixeze. 

* 

—Soldat, tu, ăla de colo, cu tufa de păr sub nas! Vino aici! Pas 

alergător!  

Din şirul aliniat, băiatul se îndreptase alene spre comandantul de 

pluton.  

—Cum te cheamă, soldat?  

Tânărul zâmbise spre dealurile brumate, peste umărul subofiţerului.  

-Lucian Ruteanu.- 

-Ăsta-i răspuns? Ce, eşti vreo personalitate? Mie-mi raportezi 

regulamentar. Să trăiţi, tovarăşe plutonier major … sunt soldatul cutare… 

la ordinele dumneavoastră! Baţi călcâiele şi saluţi!  

Tânărul se executase mecanic, privindu-l cu ochii lui înguşti, ca două 

linii oblice, pe plutonierul ce lovea nervos cu cizma o bucată de pământ 

îngheţat.  

—Soldat Ruteanu! mai spusese acesta. N-ai învăţat nici măcar 

salutul! Ruşine! Mai şi râzi?! Ce, am dat comanda pe loc repaus? Drepţi! 

Privirea ´nainte! Şi până mâine să dispară mustaţa aia!  

—Ta’ major, permiteţi să raportez, începuse tânărul, bătând 

călcâiele. Dacă-mi rad mustaţa, permiteţi să-mi rad şi sprâncenele?  



Plutonierul îşi freca mâinile înroşite de frig, în timp ce ochii i se 

zbăteau între pleoapele umflate.  

—Ce-ai zis, mă? Cum, adicătelea, să-ţi razi şi sprâncenele?  

—Ta' major, permiteţi să raportez, continuase Lucian în poziţie de 

drepţi. Şi sprâncenele sunt tot pilozităţi ale pielii.  

Un hohot de râs străbătuse şirul aliniat. Subofiţerul plecase înjurând 

iar soldatul Lucian Ruteanu rămăsese cu mustaţa şi cu sprâncenele.  

* 

Sorin traversează strada corect, pe trecerea de pietoni, stăpânindu-şi 

emoţia. Lucian ar fi trecut pe mijlocul bulevardului, printre maşini. 

—N-aveţi un foc? întrebă el, oprindu-se lângă bărbatul care-şi freca 

mâinile înroşite de ger. 

Lucian îşi aruncă părul pe spate printr-o mişcare zvâcnită a capului. 

Ca un mânz. Se căută prin buzunare. 

—Domne’ să ştii că n-am. Cred c-am pierdut-o. Ronson. Păcat, era o 

amintire! 

Ochii cu puncte aurii se ridicară spre Sorin. Lucian se dădu un pas 

înapoi desfăcându-şi braţele: 

—Extraordinar! Numai pe tine nu mă aşteptam să te văd! Ce vânt te-a 

adus prin zona asta, înălţimea ta? Apleacă-ţi catargul să te pup! 

Mustaţa şi barba lui Lucian erau răcoroase.  

—Hai să intrăm undeva, că ne îngheaţă vorbele în gură! Şi cum s-au 

adunat de când nu ne-am mai văzut, mi-e să nu se facă avalanşă.  

Lucian îşi înfundă mâinile în buzunare pentru ca în clipa următoare să 

le scoată şi să şi le privească. 

—La două-trei zile pierd o pereche de mănuşi, simţi el nevoia să 

explice. Şi tu ştii că la mine totul depinde de mâini. 

—Dar cu ce te ocupi, de fapt? 



—Cum, n-ai aflat încă? Tu nu treci pe la Galeriile de artă? Nu-ți spune 

nimic numele de Lucian Ruteanu? Marea speranță a generației tinere. 

Clasic în viață. Uite, să intrăm aici, la vechiul nostru Tic-Tac! Bem câte un 

coniac şi îţi povestesc şi restul. 

Localul era ticsit de lume. Lucian bătu pe umăr un ospătar pirpiriu, cu 

cearcăne vineţii, oprindu-i elanul spre un grup de clienţi, care începură să 

vocifereze. 

—Tibişor, am nevoie de două coniace mari şi două scaune. În ordinea 

în care ai auzit! 

Ochii roşii de fum ai lui Tibişor se luminară pentru o clipă. 

—Şefule! În cinci minute coloraţii ăia de lângă uşă pleacă. Acuşi le 

fac vânt cu nota de plată. Până atunci vă aduce băiatu' comanda la bar. De 

la cinci stele ale noastre se-ncălzeşte şi luna. Aşa arde! 

Cu paharele în mâini cei doi se aşezară la masa aranjată urgent de 

Tibi. 

—Au trecut ceva ani de când împărţeam acelaşi dormitor, remarcă 

visător Lucian. Ce mai pocheraşe încingeam. Îl mai ţii minte pe corcitu-ăla 

care mi-a câştigat adidaşii? 

 Sorin încuviinţă din cap.  

—  L-am prins c-a trişat şi l-am pus să bea apă din adidaşi după ce-a 

mâncat un chil de mere verzi.  

—De chestia asta nu-mi mai aduc aminte. 

—Păi, cum să-ţi aduci aminte, dacă n-ai văzut nimic? Doar tu stăteai 

toată ziua la infirmerie şi le luai temperatura ălora de mâncau cretă. 

Apropo, mai cânţi la chitară? 

—Foarte rar. Nu mai am timp. Dar în fiecare săptămână o şterg de 

praf. Am mai făcut aşa, o cântare, pentru prieteni. Ultima oară, când mi-am 

sărbătorit parafa.  

  Lucian ridică o sprânceană.  



—Ce parafă? 

—De medic. 

Nările lui Lucian se zbătură ca aripile unui fluture. 

—Deci, tot nu te-ai lăsat. Bravo, bătrâne, stai bine cu voinţa!  

Sorin îi privi chipul palid. Acele de gheaţă se topiseră în barba 

castanie ca o pânză de păianjen sclipind de rouă.  

—Tot aşa de mult fumezi, Luciane?  

—Ia, mai scuteşte-mă şi tu! Sunt înţărcat de mult. Când o să am 

nevoie de sfaturi o să vin să te caut la cabinet. Deocamdată, hai să ne 

bucurăm că ne-am întâlnit şi încă mai semănăm cu imaginile noastre de 

acum câţiva ani. 

Sorin schimbă subiectul. 

—Ce mai face fratele tău? 

—Cine, Marcel? Numai lucruri bune. După ce l-a ajutat un vânt 

prielnic, a ieşit în sfârşit cu barca la mal şi-a terminat facultatea. Acum l-a 

convins pe tata să-şi pună pilele în funcţiune şi să-l trimită la o specializare 

în străinezia. Şi cum e el băftos, o să rămână pe undeva pe la vreo firmă. 

Ce să-i faci? Cu electronica alte şanse decât cu pensula. Eu am rămas 

zugrav. De suflete. Pictez tot ce nu se vede. Gândurile. Aşa zice tante 

Cécile … 

Sorin făcu ochii mari. 

—De ce te miri? Într-o casă onorabilă trebuie să existe şi o tante 

Cécile, care să aibă grijă de noi în absenţa bătrânilor. 

Lucian se opri o clipă, dădu peste cap coniacul din pahar şi reluă :—

Da, Sorine, o tante Cécile şi o Ilonă. Care să-mi mănânce banii, că eu cu 

pictura mai scot şi bani. Uite! 

Şi Lucian scoase un teanc de bancnote, fluturându-le prin faţa lui 

Sorin.  



—Ăştia sunt pentru un tablou, cumpărat de o octogenară care mi-a 

povestit că griul este culoarea ei preferată. Şi, dacă mai pictez în nuanţe de 

gri îmi cumpără toate tablourile. Ilona a lipsit.  

—Ilona e soţia ta? îl întrerupse Sorin. 

Lucian izbucni în râs:—Nu, bătrâne! N-am ajuns cu prostia până 

acolo! E un dar de la tante Cécile. Un fel de subretă de casă mare. Are 

grijă, printre altele, ca nu cumva să cheltuiesc banii cu altcineva. Şi-i 

investeşte în metal, de preferinţă galben. Marfă de calitate. Trup de 

manechin, suflet de plastic, cum spune frati-miu cel deştept, care e acum în 

voiaj, cu viitoarea doamnă Ruteanu. O jună buboasă, fără amenajări 

exterioare ...  

Lucian îşi aprinse o ţigară şi trimise rotocoale în sus, încercând parcă 

să fixeze cu privirea o imagine pe care memoria i-o aduse după o scurtă 

plimbare …  

* 

Tante Cécile, în chimono cu păsări argintii pe fond bleumarin, răsfoia 

o revistă, lăfăindu-se pe canapeaua joasă, cu picioarele sprijinite pe o 

grămadă de perniţe. Când îşi văzuse nepoţii coborând scările, îşi ridicase 

ochii semnificativ spre pendula aurită: 

—Acum două minute a bătut de zece, începuse ea. Pe mine nu mă 

interesează ce faceţi şi pe unde umblaţi. Dar nu-mi place să întârziaţi la 

cafea. Atâta pretenţie am şi eu de la voi. Punctualitatea şi ţinuta îngrijită, 

că de rest, slavă domnului! Nu vă mai adunaţi de pe drumuri! După ce că 

ne vedem din ce în ce mai rar, măcar când ne întâlnim să respectăm 

manierele. 

Nepoţii se aşezaseră de-o parte şi de alta a bătrânei iar el îi turnase 

cafea în ceşcuţa cu nimfe. Tante Cécile îi aruncase o privire curioasă lui 

Marcel, care-şi legase artistic cu o batistă albă maxilarul. 

—Semeni cu un iepure bolnav dintr-un desen animat, reflectase ea, 

sorbind din cafea. Dacă e măseaua, trebuie s-o scoţi, n-ai ce face! Dacă e 

o zgârietură, bine ţi-a făcut! Că nu vă mai astâmpăraţi odată! Vedeţi că la 



ora douăsprezece am nevoie de maşină. Peste un sfert de oră o să vină 

Ilona să-mi aranjeze părul, stabilise ea programul, graseind ca de obicei 

când voia să facă pe interesanta. 

Lucian îşi scosese o ţigară dar, sub privirea aparent distrată a 

bătrânei o pusese înapoi în buzunar. 

—Am comandat garoafe, albe şi roşii, continuase ea. Avem musafiri 

la cină. Ar fi bine să terminaţi cu hoinăreala până la ora şase. Marcel! 

Încearcă să-ţi revizuieşti obrazul! Vizita aceasta te priveşte în primul rând 

pe tine. 

Tante Cécile se ridicase greoi de pe canapea dându-i la o parte pe 

băieţii ce se grăbeau s-o ajute şi începuse s-o strige pe Ilona. Din pagina 

îndoită a revistei uitate pe măsuţă, una dintre prinţesele de Monacco 

zâmbea strâmb. 

Ilona se apropiase cu paşi furişaţi, prin spatele fotoliului, încheindu-şi 

bluza albă cu volane şi dantelă. Cécile nu-i dădea voie să apară, când 

veneau musafiri, decât cu bluză albă şi fustă neagră. Bineînţeles că 

parşiva de Ilona şi-o comanda cât mai strâmtă ca să-şi pună în evidenţă 

rotunjimile. Avea părul roşcat şi ochi verzui, o gură mică, dar interesant 

modelată, iar nasul obraznic era acoperit cu o pulbere fină de pistrui.  

După ce au atins obrajii bătrânei cu vârful buzelor băieţii au plecat în 

viteză, întorcându-se abia pe la ora cinci. Tocmai voiau să urce spre 

camerele lor când au auzit-o pe Cécile : 

—Este cinci fără zece. Credeţi că în patruzeci de minute puteţi forţa 

natura să vă transforme în nişte persoane cât de cât prezentabile? 

—Ce pui la cale, scumpă tanti? întrebase Lucian, amuzat. 

—Să-l strâng pe frati-tu de pe drumuri. 

—Vai de mine, tanti, dar cu ce ţi-am greşit? se lamentase Marcel. 

Vrei să faci neapărat din mine un căţeluş purtat în lesă de vreo fâşneaţă 

din cartierul nostru ? Pe cine ai pus ochii? Că le ştiu pe toate. Cred că nu 

mi-a scăpat nici una. 



Bătrâna se sprijinise de spătarul fotoliului în timp ce zulufii, 

impecabil coafaţi, îi tremurau vizibil. Era în pragul unei crize aşa că 

Marcel cedase: 

—O.K. mătuşică! Doar n-o să ne certăm pentru un fleac. Mai adaug 

şi eu un număr de telefon în agendă. Am timp să fac un duş? Dacă 

întrârzii, spune-i candidatei că am făcut operaţie estetică după un meci de 

box şi că sunt campion la categoria cinşpe-douăzeci de ani. Poate se 

sperie şi face paşi. 

Şi Marcel urcase scările, sărind câte două trepte. 

—Trebuie să apar şi eu? întrebase Lucian în drum spre scară. 

—Neapărat, îi răspunsese bătrâna, lăsându-se să cadă din nou pe 

fotoliu. Trebuie să-l temperezi pe zănaticul de frate-tău. 

Soneria de la poartă se auzea în toată casa.  

—Mă duc să deschid, se oferise Lucian, amabil. 

—Las’ că se duce Ilona. Aşa-i civilizat. Ce, tu eşti personal de 

serviciu? 

—Atunci le zic că tocmai am venit de la tenis. Tot sunt transpirat. Stai 

să-mi iau racheta şi s-o arunc aşa, într-o doară, pe puful ăsta egiptean.  

—Luciane, voi mă omorâţi cu zile! Dac-ar fi taică-tu aici, aş avea şi 

eu puţină linişte. 

—O, tanti dragă, e aşa de bine că papà îşi poartă morga diplomatică 

printre biafrezi. Altfel de unde am mai avea şofer, eau d’argent, combină, 

orfevrerie. Câte-o mică Elveţie, iarna. Subretă, şi pentru tine şi pentru noi. 

Madame Rochas, concluzionase el, îndreptându-i un zuluf parfumat de 

lângă ureche. 

Tante Cécile mai întâi oftase apoi îşi luase poza de primire, arborând 

un zâmbet distins. 

Un caniş negru, proaspăt coafat, dăduse buzna în sufragerie, trăgând 

după el o matroană atotcuprinzătoare, ce-abia mai respira într-o rochie 



portocalie cu dungi negre. Avea un coc supraetajat şi un gât scurt, 

înconjurat de lanţuri de diferite grosimi. Pe braţe, aceeaşi aglomerare de 

metal alb şi galben. Impresia de prost gust, bine finanţat, era completă. 

Cel de-al doilea personaj era o fată înaltă, căloasă, pe care rochia cu 

franjuri atârna ca pe umeraş. Obrazul, prins de o acnee rebelă, se sufoca 

sub stratul de pudră golden-cognac. Purta ochelari cu rame subţiri, aurite 

şi avea păr lung, rar, cu şuviţe decolorate, prinse în agrafe multicolore. 

Tante Cécile se ridicase din nou. Nu era nevoie să facă vreun pas spre 

musafire căci matroana se repezise la ea strângând-o în braţe şi 

zornăindu-şi brăţările, în timp ce canişul lătra ultragiat. Profitând de 

antract, Lucian o luase la fugă pe scări.  

—Unde te duci, dragă Lucian? graseia Cécile, eliberându-se din 

îmbrăţişare. 

—Voiam să prind lesa de balustradă. 

—Doamnă Milotin, el este nepotul meu cel mare, Lucian. E artist 

plastic, precizase ea. 

—Se cunoaşte, are şi barbă, zisese doamna Milotin zăngănindu-şi 

mâna dreaptă spre Lucian care se aplecase respectuos depunând cu vârful 

buzelor o atingere rapidă pe un loc liber.—Fii amabil, te rog, şi spune-i 

fratelui tău să coboare. Nu-i politicos să se lase aşteptat de nişte doamne, 

ciripise din nou Cécile. 

Lucian îl găsise pe Marcel, întins pe salteaua din mijlocul camerei, 

fumând şi privind frunzele din tavan.  

—Hai, juniorule, că te aşteaptă candidata! Tante Cécile s-a 

transformat în agenţie matrimonală. 

Marcel sărise ca ars: 

—Lasă-mă-n pace! Ştiu eu de ce aranjamente e-n stare baba. Crede 

că-mi stric potenţa pe toate rebuturile anatomice. Nu merg nicăieri. 

Spune-le că fac yoga şi că m-ai găsit în transă. 



—Măi, Gavroche! Tu ştii ce-nseamnă să se supere tanti pe noi? Un 

telefon, pe “scurt”, la biafrezi şi ne-a tăiat de la raţie. Ţie ţi s-a urât cu 

confortul? Nu-ţi mai place limuzina? Te deranjează că ai şi buletin şi 

paşaport? Chiar şi aşa, cu un socru bucătar la o ambasadă, parcă tot e 

mai atrăgător să-ţi speli slipul în Mediterana. 

—Ţie ce-ţi pasă? izbucnise Marcel. Totdeauna ai ştiut să scapi de 

corvezile sentimentale. Şi eu nu pot să mişc un deget fără acordul familiei. 

Atunci se auziseră trei ciocănituri în podea.  

—Tanti a intrat în panică. Ce zici, să-mi pun şi cravata? întrebase 

Marcel în timp ce-şi aranja freza în oglindă. Ce dracu' fac cu tatuajul 

ăsta? 

—Zici şi tu că te-ai tăiat cu lama. Pune-ţi un plasture rotund, verde şi 

spune-le gagicilor că asta e ultima modă în Insula Paştelui, de unde te-ai 

întors abia aseară. Şi mai termină odată cu mutra asta de sicriu în 

croazieră, că nu ajută la nimic. După ce-ţi pui pirostriile, n-ai decât să te 

retragi la o mânăstire în Tibet, să-ţi rumegi păcatele şi să meditezi la 

viitorul fiinţelor raţionale. Dar, până una-alta, îmbracă-te şi tu cu ceva din 

garderoba exotică, să le iei faţa şi hai să coborâm, că iar face tanti o 

criză.  

Marcel se îmbrăcase în silă.  

—Şi cum zici că arată gagica?  

—Şnur, Adică fără ţâţe, fără cur. Dar cu ... 

—Cu ce? 

—Cu bube. Până se mărită îi trec. 

Marcel rămăsese cu pantalonii în mână. 

—Eu nu mai cobor. Vrei să vomit? 

* 

Amintindu-şi mutra lui frate-său, Lucian continuase zâmbind: 



—Ştii, Sorine, mie au vrut să-mi facă "testamentul" mai demult. Dar 

când mi s-au prezentat candidatele, am bătut în retragere. Dacă scap şi de 

Ilona mă declar fericit. Cred că în toate femeile e ascunsă o Ilonă. O 

vulpiţă plină de graţii care-ţi flutură coada parfumată pe la nas. Şi când o 

speli pute. Dacă am s-o găsesc pe fata care-mi place, poate că n-o să am 

curajul s-o privesc în faţă. Spune-mi, Sorine, tu ai o prietenă? O iubită? O 

fată care să te asculte cuminte şi gravă cum îi vorbeşti despre … oase… 

muşchi … boli… Să nu înţeleagă nimic dar să-ţi pună din când în când câte 

o întrebare iar tu să fii fericit că a auzit tot ce i-ai spus? Să te uiţi în ochii ei 

şi ea să ştie că afară e soare? Să fii departe, să-i şopteşti numele şi ea să ştie 

că ai chemat-o? 

Sorin zdrobi cutia goală de chibrituri în pumn. 

—Da, am o prietenă. 

—Mă bucur pentru tine, zise Lucian visător. E frumoasă? 

—Foarte frumoasă, răspunse Sorin, emoţionat ca de fiecare dată când 

se gândea la Salvina. 

* 

Se hotărâse greu. În fiecare zi îşi spunea : Mâine o caut pe Salvina. O 

aştept la facultate. Când iese îi spun: Sunt Sorin Grancea. Medic stagiar. 

Te cunosc de mult, aşa că nu poţi să mă acuzi de acostare de persoană. Ea 

o să râdă. Cu gropiţe. Sau n-o să râdă şi nici n-o să-l vadă. Nu se poate, 

era prea înalt ca să treacă neobservat.  

În ziua aceea debitase repede tot ce-avea pe suflet, transpirând de 

emoţie, în timp ce privirea albastră a fetei stătea nemişcată într-un punct 

de pe pieptul lui. Salvina avea felul ei aparte de-a asculta. Gravă, tăcută, 

cu un zâmbet abia schiţat. Mâna mică, palidă, ridicase gulerul pardesiului.  

—Trebuie să merg la masă, se scuzase ea. —Oare n-aş putea să mă 

înscriu şi eu la cantina voastră? —Nu trebuie să te înscrii ca să mănînci. 

Depinde cum te descurci cu bucătăreasa. E femeie de treabă. Mama 

blatiştilor. Şi la câtă zeamă ne dă nouă, ce mai contează un polonic în 

plus? 



Apariţia lor în sala de mese fusese întâmpinată cu priviri curioase. —

Cine-i superlongul? întrebase, nu destul de încet, Cora, colega Salvinei. —

Un doctor, îi răspunsese ea în şoaptă, în timp ce pe faţă nu i se citea nimic. 

—Şi vrea să înveţe cu noi" Originile limbilor neolatine"?  

Salvina zâmbise. Un zâmbet convenţional, pe care-l arbora în orice 

situaţie, ca pe un steag de pace. Părea mereu abia trezită din somnul de 

după-amiază. Nu se supăra, nu se bucura. Părea că n-o interesează nimic 

din ce se întâmplă în jurul ei.  

Au venit cu tăvile. Ciorbă de varză, mâncare de fasole, ecler. Salvina 

se uitase în farfurie, alegând cu furculiţa câteva bucăţele de carne.  

—Mâine seară te invit la restaurant, i-a propus el.  

Cora s-a ridicat, scuzându-se că trebuie să se ducă la o întâlnire. Sala 

de mese era aproape goală. Femeia de serviciu începuse să măture, 

ocolind picioarele studenţilor. -Am cursuri după-amiază, până la cinci, a 

precizat Salvina.  

 —Pot să te conduc la cămin?  

—Mulţumesc, e la două sute de metri de aici şi până acum m-am 

descurcat singură. Apropo, n-ai nici o obligaţie faţă de mine numai fiindcă 

m-ai văzut odată pe un pat de spital şi m-ai studiat ca pe un cobai, 

notându-ţi, probabil, în carneţelul tău, nume, prenume, sex, înălţime, 

greutate … Totul mecanic. Eram, şi probabil am rămas, un caz interesant, 

nu-i aşa? grăise ea , cu o voce care nu tremura. 

Sorin nu se aşteptase la aşa o replică, recunoscând fără să vrea că 

Salvina avea o energie controlată şi o siguranţă a feminităţii pe care altele 

n-o aveau. 

—Pentru mine ai fost şi eşti o fată frumoasă, a spus el după o mică 

ezitare. Prea frumoasă pentru patul de spital, de unde trebuia să pleci cât 

mai repede. Nu ştiam dacă voi avea ocazia să-ţi vorbesc vreodată. După 

cum, sincer să fiu, habar n-aveam că atunci m-ai observat. Acum ţi-am 

spus cine sunt. Ştiu cine eşti. Nu văd ce ne-ar împiedica să fim prieteni? 



Un zâmbet minunat luminase obrazul fetei. —Nici eu, a răspuns ea, 

întinzându-i repede mâna, pe care el ar fi vrut să i-o reţină mai mult. 

* 

—Mai luăm câte o sută? Aşa, ca să ne înstelăm şi când ieşim de aici să 

luminăm ca licuricii, spuse Lucian, vrând să-i facă semn ospătarului să mai 

aducă un rând.  

Sorin îi puse mâna pe umăr. 

—Destul! Şi bagă banii ăia la loc în buzunar. Plătim şi plecăm. Te 

conduc eu acasă. 

Lucian îşi trecu mâna prin păr. 

—Păi, tocmai asta e, că nu vreau să merg acasă! D’aia stau prin 

localuri. Până la închidere, mereu în altă parte. Să mi se piardă urma.  

După ce privi preţ de câteva clipe spre paharul gol, îşi ridică spre 

Sorin ochii puţin tulburi şi continuă: 

—Mi-a venit o idee. Ce-ar fi să facem revelionul împreună? Ştii că noi 

avem o viluţă la munte. Ce zici? Ia scrie-mi un număr de telefon, ca să te 

caut. 

Sorin nu răspunse imediat, dar notă numărul de telefon de la clinică pe 

o filă ruptă dintr-un carneţel şi i-o întinse lui Lucian. 

Apoi se ridicară de la masă şi ieşiră. În stradă, Lucian îşi petrecu de 

două ori fularul în jurul gâtului, îi strânse mâna lui Sorin apoi îşi înfundă 

mâinile în buzunare : 

—Ştii, sunt un friguros. Şi iar mi-am pierdut mănuşile. Apropo, dacă 

te hotărăşti, să nu uiţi să-ţi aduci chitara 

—Aşa am să fac, răspunse Sorin. Ne mai auzim.  

Amândoi îşi aprinseră câte o ţigară apoi plecară în direcţii diferite 



Capitolul II 

Tânăra subţirică, brunetă, cu ochi albaştri şi zâmbet cu gropiţă a sunat, 

a auzit: "Intră!" şi  

acum rămăsese descumpănită în mijlocul harababurii.  

Apartamentul familiei Podaru arăta ca un bazar. Peste tot zăceau 

îngrămădite sertare, perne, tablouri, rame, borcane.  

Mutti se legăna în uşa de la baie. De sub baticul înnodat pieziş îi 

atârna o codiţă albă, subţire. Ţinea în mână un pachet învelit într-un ziar şi 

se uita lăcrimos la Salvina. 

—Plecăm, plecăm, repeta bătrâna strângând pachetul la piept. 

—Unde plecaţi, Mutti? întrebă fata. 

—Unde să plecăm? La bloc, se auzi glasul Mirei, care trăgea cu furie 

de sertarul unui dulap. S-a înţepenit, fir’ar al dracu’! Că atunci când ai 

nevoie de un ac şi aţă trebuie să răscoleşti toată casa. Mi s-a rupt furoul şi 

am o întâlnire. Cred că-ţi închipui că nu pot să ies aşa din casă. Dacă se 

rupe după aceea … e altă mâncare de peşte, râse Mira arătându-şi dinţii 

mărunţi.  

Fetele traseră amândouă de sertarul care cedă la un moment dat. 

—Ia, uite tu, ce-a pus baba aici? O lingură de lemn cu iahnie de 

fasole. Ca să pută a ceapă tot dulapul. Ptiu! Fir’ar a naibii de viaţă! 

Mira era dureros de urâtă. Avea tenul ciupit de vărsat, buzele subţiri şi 

veşnic uscate. Nasul plat, încercând să se ridice obraznic în mijlocul 

obrajilor plini, îi dădea o notă de placiditate, negată însă de privirea 

ochilor, mult prea inteligenţi, ca să se integreze cu restul.  

Acum stătea pe un covor împăturit, căutând printr-o cutie veche de 

halva plină cu papiote încurcate, un fir de aţă mov. Mutti rămăsese în uşă 

cu pachetul în braţe. 



—Nu plec, nu plec din casa mea. Nu plec nici împuşcată, se smiorcăia 

bătrâna. 

—Chiar aşa, mamaie? râdea Mira. Nici dacă te împuşcă cineva cu un 

cartuş de Kent? 

—Degeaba râzi ca proasta’n târg. Da, da, da, ca o proastă te hlizeşti. 

Eu nu plec din casa mea. Nu plec şi gata! 

Salvina vru s-o mângâie, dar bătrâna se smuci brusc iar pachetul îi 

căzu pe jos, desfăcându-se. Un pâslar, trei ciorapi rupţi, o bucăţică de 

săpun de rufe se împrăştiară pe duşumea. Bătrâna se aplecă şi începu să 

adune. 

—Hoţii! Mi-a luat casa. Mi-a luat tot şi vrea să mă ducă la azil, la azil 

vrea să mă ducă. 

—Mai taci, mamaie, că nu-i casa matale. N-ai bătut nici un cui aici, se 

enervă Mira. Şi mai termină odată cu azilul, că dacă ne mai superi mult, 

acolo ajungi! 

Bătrâna îşi strânse pachetul şi văzu lingura. Desfăcu din nou ziarul şi 

puse şi lingura. 

—Munca mea, munculiţa mea! I-am crescut pe toţi şi acuma mă 

duceeeee … 

Mutti o strânse pe Salvina de braţ. 

—Mai bine erai tu fata mea, că-mi dădeai să mănânc şi nu mă duceai 

la azil! 

—Pleacă, mamaie, de aici că mă scoţi din sărite! se răsti Mira. Vezi că 

acum îţi fac baie! 

Bătrâna se uită la Mira, se uită la Salvina şi ieşi bombănind. 

—Îi e frică de baie ca de dracu’. Şi-a pus o grămadă de boarfe pe ea şi 

nu-i place s-o dezbrăcăm. Zice că-i furăm rochiile. Trăieşte cu mintea 

înaintea erei noastre. 



—Las-o dragă, că e bătrână şi neputincioasă! Măcar de-am ajunge şi 

noi la anii ei.  

—Ştiu, ştiu că tu eşti mama răniţilor. Dar dac-ai sta cu ea, n-ai mai 

vorbi aşa. S-o vezi cum intră îmbrăcată în cadă şi stă să curgă apa pe ea. Şi 

pe urmă iese afară de-i îngheaţă hainele pe ea şi urlă ca lupii să-i 

deschidem uşşşşaaaa. Ştii? Are fixul cu “Deschide uşa!” Unde vede o uşă 

închisă începe să zgârie ca pisicile. Ei, doar n-o să vorbim de mamaie toată 

ziua! Trebuie să mă spăl pe cap şi să încerc să-mi aranjez părul ăsta. Arăt 

de parcă aş fi fugit de la grădina zoologică. Nu te superi dacă te rog să mă 

ajuţi? 

Părul Mirei, roşcat, aspru, mai păstra spre vârfuri onduleurile 

pemanentului făcut în toamnă. Dezbrăcată până la brâu fata tremura 

deasupra ligheanului. 

—Hai mai repede, că îngheţ de tot! 

Salvina puse câteva picături de oţet în apa de limpezit şi începu să 

toarne încet peste clăbucul făcut de şampon. Apoi căută, fără spor, un 

prosop într-un maldăr de rufe.  

—Ia şi tu o faţă de pernă, o cămaşă de noapte, găseşte ceva uscat că-

mi îngheaţă apa pe cap! 

Salvina îi întinse un cearceaf cu floricele în care Mira se înfăşură 

clănţănind din dinţi. 

—Crezi că mai ştiu unde-i fönul? Hai să mergem în bucătărie să mă 

usuc la cuptorul de la aragaz. Şi povesteşte-mi, odată, că mor de 

curiozitate! N-am mai vorbit din toamnă. Tot cu doctoraşul? Pe când 

nunta? 

Salvina tăcea. 

—Ce-i dragă, nu-ţi place junele? Că are meserie bănoasă şi parcă 

ziceai că nu-i nici urât? Aşa că, dacă te iubeşte şi ai şi tu puţină afecţiune 

pentru el, de ce nu te măriţi?—Nu sunt sigură că ceea ce simt pentru el este 

dragoste. Dacă l-aş iubi, cred că ar trebui să simt până în adâncul sufletului 

că nimic nu se va mai schimba şi că fiinţa lui este veşnică. Ar trebui să aud 



cum la fiecare bătaie a inimii mele îmi răspunde o bătaie a inimii lui, de 

foarte departe sau de foarte aproape. Şi la fiecare gând al meu s-ar alătura 

gândul lui geamăn. Dar bineînţeles că ceea ce-ţi spun eu acum e ca un fel 

de haltă la marginea unui vis. Aşa că, dacă mă va cere în căsătorie, cred că 

am să-l refuz. 
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