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Par tea întâ i

I

Vine unchiul din Franţa.
De la Paris.
De altfel, nici nu-mi imaginez un francez normal care să 

locuiască în altă parte decât la Paris. Sau cel puţin să declare că 
locuiește în altă parte. Oricum – Moulin-Rouge, Place d’Étoile, 
Louvre și așa mai departe. Dacă e să moară, între noi, chiar 
și eu, anul trecut, când am fost trimis la Karlovy Vary să-mi 
spăl intestinele (care, nu știu de ce, o dor mai al dracului pe 
mama decât pe mine!), chiar și eu, zic, tot de la Moscova mă 
dădeam. Lucru care-i făcea să se învineţească de invidie pe 
toţi federalii ăia cu pietroaie la ficat, veniţi de prin dorfurile 
lor anonime, dar mai ales pe brunhildele lor de categorie se-
migrea cu degetele ca niște cârnăciori, care nu plesneau numai 
pentru că erau pline de inele. Îmi amintesc mai cu seamă de 
unul, un burgher durduliu și fericit, cu vinișoare albastre pe 
toată faţa, care mă întâlnea în fiece dimineaţă pe coridorul 
„Imperialului”, chiţcăind: „A, Moskau! Trujba! Trujba!…”

Așa că, să fim înţeleși: vine unchiu-meu de la Paris.
Punct.
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Are peste șaptezeci și nu l-am văzut niciodată. Între noi 
fie vorba, la cei douăzeci și doi de ani ai mei aș mai fi adăugat 
cu plăcere încă o sută până să-l văd, dar, odată ce vine… Și 
odată ce maică-mea a inundat toată casa cu lacrimi de fericire, 
de nu mai afli un colţișor fără igrasie…

Când mi-a citit prima lui scrisoare, acum vreo trei luni, 
și când am înţeles din toată uriașa serie de sughiţuri, „ohuri” 
și „ahuri” cam despre ce-i vorba, să vă spun drept, mă și 
vedeam cu un „Jaguar” sau cu un „Mercedes-220” la poartă, 
răspunzând cu un aer foarte plictisit aprigei curiozități a 
colegilor: „A, rabla asta! Mi-a adus-o unchiul de la Paris… O 
mică atenție…” Dar, după ce am reușit s-o repun în simțuri 
și să scot din plămânii ei plini de suspine câteva informaţii 
privind dărnicia lui, am văzut cu ochii aceștia „Mercedesul” 
meu transformându-se în fotoliu cu roţi de bicicletă și pe un-
chiu-meu… Adică nu, mai rămânea Parisul, dar, cred că mă 
înţelegeţi, interesul nu mai putea fi același…

— Știi, Ricky (Dumnezeule, cum nu poţi inventa un nume 
mai scârbos ca acesta! Cred că și un cotei răpănos ar fi lătrat de 
indignare, botezat cu asemenea sunete!), știi, suspina mama, e 
fratele meu mai mare, are șaptezeci și doi de ani, adică nu, stai, 
e cu șaptesprezece ani mai în vârstă, vasăzică, are șaptezeci 
și unu de ani, în septembrie… Plânge. Da, în septembrie… 
A plecat în treizeci și șase… Plânge. S-a supărat și a plecat… 
și de atunci nu ne-am mai văzut… Idem, cu hohote. O duce 
rău, Ricky (Ricky!!!), foarte rău, uite ce scrie, e o criză la ei!…

Trebuie să vă spun că economia politică a sistemului 
capitalist mă interesează numai în preajma examenelor, iar 
politica economică și crizele financiare ale unui unchi din 
acest sistem nu mă interesează deloc, așa că, dacă mă aflu azi 
aici, la gară, e numai pentru că babacul m-a rugat (pe cinstea 
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mea, m-a rugat!) să conduc eu mașina. Asemenea minuni, 
să-mi dea el mie volanul, se-ntâmplă foarte rar, așa că, vă 
imaginaţi, mi-ar fi fost oarecum să-l refuz… și, cu toate că am 
avut un drum destul de anevoios („Ai grijă, căscatule, intri cu 
mașina în troleibuzul din faţă! Vezi, dobitocule, nu frâna prea 
tare, cauciucurile costă bani!”– și așa mai departe…), iată-mă 
totuși aici, gata să strâng mâna, tremurând de vârstă, a unui 
unchi, ajuns capitalist dintr-o supărare…

A, nu v-am spus, unchiul meu e, mi se pare, proprietarul 
unui mic (așa, nu prea mare!) restaurant de la marginea Pa-
risului, restaurant pe care însă l-a închis sau l-a vândut zilele 
astea din motive de criză…

Am mai fost de câteva ori la gară, dar n-am bănuit nicio-
dată că toată lumea asta, care stă cu săptămânile pe peron, toţi 
căscăunii ăștia cu aere grave, plictisite, preocupate, indiferente, 
curioase, adormite, exaltate – toată gloata asta pestriţă – sunt 
rudele mele. „Uite, Ricky (îîî!…), zice mama, asta-i tanti Lena, 
o mai ţii minte? Sora mai mică a lui… Adică nu, verișoara de-
al doilea a lui bunică-ta. Îţi amintești? Te ţinea în braţe. Sigur, 
cum să nu-mi amintesc, perfect, când aveam patru luni, am 
făcut pipi pe rochia ei, cu care trebuia să se ducă la onomastica 
lui nenea Bazil, care e nepotul de-al treilea al lui… etcetera… 
Se poate să uiţi una ca asta!

Tanti Lena se apropie de noi cu gura până la urechi, trecută 
prin cel puţin trei cabinete de cosmetică, într-un mantou de 
piele de mânz (citește: pisică bărbierită!) și însoţită de o fiinţă 
diafană și grăsuţă între optsprezece și treizeci de ani, probabil, 
o, Doamne! tot o rudă… (Aoleu!) E cinci și un sfert, la cinci fix 
aveam o întâlnire cu Aura în faţa teatrului, m-am aranjat – trei 
zile nu mai vorbește cu mine. O să mă odihnesc! „Vai, strigă 
ea de departe, cât de fericită ești, Dino! (Adică maică-mea.) Îl 
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credeam cu toţii pierdut, și iată… lacrimi. Și băiatul ăsta e… 
Nu mă-nnebuni! Ricky?!! (Brrr…) Dragul de el, ce-a mai cres-
cut! Și ce frumos s-a făcut! Vino să te pupe mătușica, Ricky! 
Trei pete de vacs pe obraji – le șterg eu cumva mai încolo, să 
nu uit. – Mai ţii minte cum te duceam în braţe? Cum se poate 
să uit așa ceva? Vai, cum trece vremea! Mai ieri parcă aveai 
doi anișori și mi-ai murdărit cu ciocolată fusta de crepdeșin 
chiar când mă găteam să plec cu Fane (cine-o mai fi și ăsta?) 
la balul de Anul Nou! Îţi amintești?…”

Nu mai așteaptă să-mi amintesc, deși depun eforturi 
grozave să-mi reconstitui în memorie faptele importante din 
zbuciumata mea copilărie, o ia de-o mânecă pe fiinţa diafană 
și o repede spre mine:

— Mimi, fă cunoștinţă cu verișorul tău!
— Stai, intervine maică-mea, chiar în momentul în care 

reflectam asupra celui mai bun mijloc de apărare contra săru-
turilor, stai, Lenuţo, de ce „verișor”? Dacă tu ai fost verișoară 
de-al doilea cu mama, Dumnezeu s-o ierte, înseamnă că 
Mimi – vai, ce dulce e! – îi vine lui Ricky un fel de mătușă, 
adică nu, chiar…

Mătușa Mimi îmi întinde mânuţa transparentă și o strânge 
pe-a mea cu gingașa forţă a unui încercat amator de jiu-jitsu. 
În timp ce un bariton bine stăpânit pronunţă: 

— Îmi pare bine. hai să ne plimbăm.
Probabil, simte oarecare nehotărâre în atitudinea mea, 

pentru că mă ia de cot și mă pune pe direcţie:
— hai.
— Nu, dragă, de ce de-al treilea? De-al doilea…, mai 

reușesc să aud din urmă altoul dramatic al lui tanti Lena.
— Unde înveţi? mă ispitește baritonul diafan.
— La medicină, tanti.
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— ha, ha. Rahat! mă ia de guler și mă învârte în faţa ei. Stai 
așa. Ai mutra plină de tencuială. Și, fără alte explicaţii, scoate 
din buzunarul meu mic batista liliachie – perechea cravatei! –  
și îmi înșiră pe faţă toate rujurile multicolore ale maică-sii.

Inutilă orice încercare de salvare. Mâna ei nu știe mila.
— Nu-ţi place medicina? am o voce leșinată.
— A, rahat! Nu, aveam în vedere adresarea asta: „tanti”. 

Cu așa grad de rudenie ne putem culca. Să nu-mi spui tanti.
Tata mă privește din mijlocul unui grup de bărbaţi. După 

sprâncenele lui ridicate înţeleg că-i datorez o explicaţie. O 
împing pe dolofană în centrul grupului și salut.

— Mimi, fiica lui tanti Lena. Mătușa mea.
— A, Mimi, se-nseninează Tigrul, te-ai făcut fată mare.
— Și grasă, precizează mătușa.
Tata și bărbaţii râd.
— Da’ de unde, grasă… Lipsă de convingere în glas. 

Reușesc să recunosc printre bărbaţi un tip pe care-l pusesem 
la punct, în troleibuz, cu vreo câteva zile în urmă.

— Băiatul meu, Andrei. Tigrul îmi pune mâna pe umăr. 
E destul de grea. Iar dumnealor sunt rudele noastre. Fă 
cunoștinţă: Vasile Paierele, inginer, fratele lui…

Și așa mai departe.
Ajung la tipul cu troleibuzul. Mă străduiesc zadarnic să 

roșesc. Tipul îmi smulge mâna din umăr, mi-o pune la loc și 
pronunţă câteva sunete pe care nu le descifrez. Zâmbește. Dar 
sub fruntea lui, destul de îngustă, de altfel, ghicesc încordarea 
aproape disperată de a-și aminti ceva. Dacă-i și el inginer, 
sunt pierdut.

— Ricky, miorlăie diafana. hai să ne plimbăm.
— Da, da, copii, se grăbește Tigrul (își spuneau, probabil, 

anecdote), plimbaţi-vă, sigur!



10

Am scăpat.
O iau pe mătușă-mea de bărbie și o întorc cu faţa spre 

mine:
— Uite ce e, tanti! Dacă mai pronunţi o singură dată 

numele ăsta…
— Ricky?!
— Ei bine, dacă mai pronunţi o singură dată numele ăsta 

blestemat… Își eliberează dintr-o mișcare gușa și mă privește 
cu interes vădit. …Să știi că te fac rasol!…

Ea dă ochii peste cap.
— E un nume atât de frumos! Nu cunosc niciun băiat cu 

asemenea nume!
— Nici n-ai să cunoști. Mă cheamă Andrei. Punct.
— În ce an ești, Ri… În ce an ești, Andrei?
— Trei.
— La ce facultate?
— Curativă.
— Rahat!
— Mai știi și alte cuvinte?
— Eu fac educaţia fizică. Sunt în anul doi.
— Box?
Se oprește brusc și mă privește cu niște ochi în care pare 

să se fi dizolvat toată nefericirea omenirii.
— Sunt chiar așa de grasă?
Râde.
Îmi pare rău.
— Pe dracu’. E gluma mea preferată.
— Mă ocup cu aruncarea discului. Rezultate mijlocii. De 

ce nu veniţi pe la noi? Mama zice că în copilărie ne jucam.
Oamenii grași par să fie cu adevărat foarte buni. Trebuie 

să mai adaug câteva kilograme.
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Mimi ar putea face orice magnetofon să roșească. Și are o 
memorie! În câteva minute aflu atât numele tuturor celor de 
pe peron, cât și pagini alese din viaţa a trei băbuţe rămase în 
sala de așteptare ca să-și mai tragă sufletul.

La urma urmei, nici nu-i chiar atât de grasă. Și are spirit. 
Neam de-al nostru, ce dracu’!

Se aude un sforăit, niște fluierături și din gălăgia generală 
ce urmează se poate deduce cu oarecare aproximaţie că trenul 
rapid numărul… sosește în gară pe linia…

Peronul încremenește într-o clipă.
Apoi se împrăștie ușurel, ca o picătură de sos gras pe-o 

faţă de masă de import, iar încremenește, încearcă agitat să-și 
definească perimetrul și, în sfârșit, ia forma unui monolit de 
trupuri și ochi în dreptul locului unde se presupune oprirea 
vagonului șapte.

Mă uit la tribul acesta și încerc să mi-l imaginez în epoca 
de piatră: un mamut nu i-ar fi ajuns nici pentru micul dejun.

Săracul unchiul din Franţa! Bietul bătrân cârciumar, slăbit 
și zguduit de crize, jumulit și ciopârţit de toţi rechinii finan-
ciari ai sistemului economic capitalist… Cine te poartă prin 
trenuri de lung parcurs la vârsta asta, când e tocmai timpul 
să te gândești la cele sfinte?

Ori, cel puţin – ce dracu’! – să fi venit într-un „Merce-
des-220”… Pe care să-l uiţi aici…

II

De fapt, vinovată de toată chestia e Aura. (Și ăsta nume, 
las’ pe mine! Imaginaţi-vă: Ricky și Aura! Brrr…)

Puștoaica e mult mai mică, am aflat de existenţa ei când 
era încă boboc. Stătea în ușa sălii de disecție, galbenă ca o so-
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luţie pe bază de sulf, și când m-a văzut, s-a aruncat în halatul 
meu ca la pieptul lui bunicu-său. A băgat în mine doi ochi cât 
niște farfurioare și a scâncit:

— O să venim zilnic în mizeria asta?…
Anul lor făcea prima vizită de curtoazie ălora.
Stătea agăţată de halatul meu, ca o mică maimuţă de blana 

maică-sii.
Am încercat s-o liniștesc:
— Firește, de trei ori pe zi.
Farfurioarele se umplură imediat de umezeală.
Trebuie să vă spun că lacrimile femeilor sunt marea mea 

pasiune. Am scos din buzunar o vertebră și i-am întins-o:
— Na. Să te joci. O să-ţi facă bine.
N-am văzut o fiinţă care să execute cu atâta agilitate un 

salt înapoi.
Am profitat de fericita ocazie și m-am strecurat în sală. 

Chiţcăitul care mă ajungea din urmă putea fi înţeles fără echivoc:
— Prostule!…
A doua întâlnire am avut-o chiar în sala cu pricina.
Stătea lângă masa de la geam, la picioarele încă întregi ale 

unui ex, în atitudinea pe care trebuie s-o fi avut bocitoarele 
faraonilor înainte de a primi semnalul pentru revărsarea sin-
ceră a sentimentelor. Privirile ei albastre încercau să răzbească 
prin vopseaua albă a geamurilor. Am înţeles că are nevoie de 
reazemul moral al unei vechi cunoștinţe, am lăsat să tremure 
mai departe vocea patetică a docentului, care încerca să facă 
un bun medic din zăpăcita mea persoană, și m-am apropiat 
de fiinţa tragică.

— hm, am început cuvântarea, deși am continuat apoi 
cu o întreagă octavă mai sus decât am vocea. Iată-te iar în 
mizeria asta. Ți-a trecut?
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A întors spre mine – grav și măreţ – farfuriile. Erau uscate. 
Puteam continua.

— Așa e la început, am constatat filozofic. Da… Pe urmă 
trece.

— Prostule. Îmi pare așa de rău că n-am reușit la con-
servator!

În ce privește epitetul – tata mi-l comunică regulat din 
fragedă copilărie, așa că, aș putea spune, discuţia avea loc în 
familie.

— Peste două-trei luni o să cânţi și aici.
— Cum te cheamă?
Recunosc că e una din marile prostii pe care le-am săvârșit 

în scurta și scăpărătoarea mea viaţă:
— Ricky. Vreau să zic Andrei…
Avea un râs clar, ca un clopoţel de… Cunoașteţi compa-

raţia din diferite lecturi mai vechi.
— Ricky!… Andrei!… Nici nu știe cum îl cheamă! Ric-

ky!… Am un motănaș… O să-l botez Ricky!… hi, hi!
Nenoroceam și un animal nevinovat.
Peste trei săptămâni îi făceam prima declaraţie de dragos-

te. Ne aflam toţi în sala de festivităţi, adunaţi de mai-marii 
grupelor cu ghionturi și fluierături, asemenea unor cerbi în 
ocolul unde urmează să li se taie coarnele, pentru a audia o 
conferinţă cu temă antireligioasă, deși în tot institutul singurul 
care mai pomenea numele lui Dumnezeu – și doar în anumite 
contexte – era nenea Mișu, paznicul de la sala de disecţie. (Ce 
le mai trebuie și ălora paznici?!)

Stătea în fundul sălii, rezemată de-o coloană, ce voia să 
imite marmura, și încerca să-și dea aere de evlavioasă modestie. 
Mi-am făcut loc cu coatele printre suspinele a vreo douăzeci 
de mucoși care o înconjurau și m-am postat între ea și lumină.
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— Ei, ai început să cânţi? Trebuie să știţi că nu sunt lipsit 
de umor.

Și-a coborât privirile pe pământ și a constatat:
— A, Ricky.
— Nu, am ripostat ferm. Andrei!
— Atunci ai alt drum. Eu mă gândeam la Ricky.
(Probabil, la motănaș.)
Mi-am ventilat adânc plămânii:
— Drumul meu, domniţă, trece prin inima ta!
M-a cercetat foarte minuţios un minut întreg. A clătinat 

din cap cu tristeţe:
— Unde ai citit fraza asta?
Aveam, fără îndoială, o mutră extrem de inteligentă, pe 

care n-o putea ascunde nici faptul că mă aflam, cu spatele la 
geam, în contre-jour, pentru că a continuat:

— Bine. Mă cheamă Aura.
(Știu, îngerașule!)
— Ești în anul patru, da?
(Spune-mi, în care ai vrea să fiu? Voi fi!)
— Adică peste alţi trei ești doctor, nu?
(Profesor, dacă vrei tu!)
— Ai să-mi pregătești lucrările scrise. Atâta timp cât am 

să rămân la medicină, natural!
(Și pe cele de la conservator!)
— Ai să fii prietenul și apărătorul meu!
(Garda personală! Eroică și sentimentală!)
— Și o să te cheme Ricky!
(Brrr…)
Dar dacă din motive tactice și strategice cu Ricky al ei am 

fost nevoit să mă împac, cu Ricky al mamei lucrurile stau altfel.
Ricky al Aurei – presupune viitorul.
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Mama – vizează trecutul.
— Cum poţi să-mi ceri una ca asta, Ricky? Mă privește cu 

niște ochi dilataţi de groază, de parcă-i propun să mă pună pe 
rug cum a făcut Abraam cu fiu-su. Să nu-ţi mai spun Ricky? Tu 
nu știi ce înseamnă să șezi la căpătâiul unui mititel, sânge din 
sângele tău, să tremuri pentru sănătatea lui, pentru viaţa lui… 
Și câtă fericire când îl vezi voinic, gângurind ca un hulubaș… 
Cu mânuţele grăsuţe, grăsuţe… M-a născut când avea treizeci 
și cinci de ani și îmi face impresia că a rămas cu complexe. Sau, 
poate, eu? – Și tu îmi ceri… Ochii ei aruncă scântei și fulgere. Ba 
nu, măgarule, poţi să crești mare cât o cămilă, pentru mine tot 
Ricky al meu cel mititel ai să rămâi, și să nu te mai aud vorbind 
asemenea prostii, că-ţi rup gâtul cu mâinile mele!

Vedeţi, așadar, motivele pentru care discuţiile mele cu 
mama sunt extrem de scurte și de ce informaţiile mele despre 
unchiul sunt foarte sărace.

Cu Tigrul e altă mâncare de pește.
Convorbirile noastre poartă un caracter strict oficial: „La 

ce-ai răspuns azi? Ce notă ai luat la histologie? De ce nu mi-ai 
spus că ai absentat la microbiologie? Cât ai la chimie? Cinci? 
hm… – de parcă ar fi trebuit să iau mai mult. – Câte ore ai 
mâine?” și așa mai departe.

Și, în general, se poartă cu mine cum te-ai purta cu un 
ţânc dintr-a doua primăvară: vine la decanat, cercetează fișele 
de prezenţă, stă de vorbă cu docenţii și asistenţii, mă face de 
râs la tot pasul.

— Avem un nume prea bun ca să ne permitem luxul de a 
crește o haimana în familie!

Singura lui calitate e că-mi zice Andrei, deși pronunţă 
numele ăsta de parcă-i gata să-i pună în faţă și un titlu nobiliar.

Aristocrat de la Răspopești!
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Se teme, probabil, să nu-i moștenesc înclinaţiile mai puţin 
alese, pentru că nu se prea dă înapoi de la un pahar de vorbă 
cu prietenii, iar în faţa sexului slab e gata să danseze ca un 
cal de circ.

Deși, în fond, e băiat bun…
Și nici de Aura nu-mi zice nimic.
Ba mai mult, nu mai știu la ce premieră, mi se pare la 

Teatrul Tineretului, – Aura nu lasă să-i scape niciun specta-
col! – am dat nas în nas cu el și ne-a zâmbit atât de dulce la 
amândoi, încât era cât pe ce să mă topesc de fericire.

— Îl cunoști? m-a întrebat Aura.
— Vag… Și am schimbat vorba.
— Dumneaei era fiinţa care-ţi scurtează nopţile? m-a între-

bat peste vreo două zile Tigrul. Și, fără să mai aștepte răspunsul 
la care chibzuiam febril, m-a bătut – imaginaţi-vă! – m-a bătut 
pe umăr și mi-a zâmbit: Face impresia că ai un pic de gust. E 
foarte scenică. E făcută pentru scenă! Știe să lege trei cuvinte?

Bineînţeles, am avut destulă materie cenușie ca să nu-i 
comunic Aurei înalta apreciere: cred și voi continua să cred 
că avem prea mulţi cântăreţi și prea puţini doctori, iar un 
doctor, chiar nereușit, trage la cântar infinit mai greu decât o 
cântăreaţă care n-a încăput de la bun început la conservator.

Încerc să mă strecor spre babaci ca să fim familia în bloc. 
Ţi-ai găsit: tribul și-a jalonat teritoriul și nu cedează o palmă 
de loc.

Mimi mă apucă de mânecă:
— Unde vrei să te duci? hai să ne plimbăm.
Fiinţa asta are ovăz în picioare.
— Fii serioasă, mă tanti, acuși vine trenul.
S-a bosumflat.
— Îl cunoști pe unchiu-tău?
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— În principiu.
— Cum arată?
— Viguros. Mănâncă pesmeţi și bea ceai de mușeţel.
— Da?
— Da.
— Îl iubești?
— Enorm.
— E bogat? Capitalist?
— Se zice că-i împrumută bani lui Rockefeller.
Face gura botic. E cam grăsuţă totuși…
— Râzi de mine, da?
— Se-nţelege!
Zâmbește. De unde să știu eu toate astea, gâsculiţo? Sin-

gurul lucru pe care-l știu precis e că acum patruzeci de minute 
trebuia să mă aflu în faţa teatrului și că acum treizeci și cinci 
de minute în faţa aceluiași teatru două farfurioare de porţelan 
japonez au privit la ceasul poștei, apoi au clipit nedumerite, 
pentru întâia oară revoltate, pe urmă doi pantofi de sport au 
purtat spre o direcţie necunoscută cele mai frumoase piciorușe 
din lume. Și mai știu precis că, imediat după lacrimogena ce-
remonie a întâmpinării și conducerii la reședinţă a înaltului 
oaspe, cetăţeanul Andrei va zgâria ca un căţeluș la ușa unei și 
mai înalte personalităţi, în speranţa de a căpăta cel mai regesc 
dar, numit iertare. Iată ce știu eu, drăguţă tanti.

Și ceea ce mă interesa acum trei minute, adică dacă va 
coborî din tren un babalâc obez, susţinut de doi lachei în 
livrele, sau o epavă foarte slabă, proptită de propria umbrelă, 
nu mai are nicio importanţă.

— Mami a spus, Mimi coboară vocea până la nivelul cu 
care se fac cele mai confidenţiale comunicări, mami a spus că 
îl invităm neapărat și la noi. Ai să vii și tu?


