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CAPITOLUL ÎNTÂI

Când guvernul Boc i-a tãiat o parte substanþialã din

salariu cu aceeaºi grijulie atitudine cu care l-ar fi obligat sã

þinã regim alimentar în interesul propriei sale sãnãtãþi,

procurorul Dumitraºcu de la Parchetul de pe lângã Tribunalul

din X... a ridicat din umeri ca ºi cum ºi-ar fi spus cã are ºi el o

parte din vinã. Iar, când a ajuns acasã, s-a dus direct la ºifonier,

a deschis uºa de la acel raft unde, în casa lor, ca în zeci ºi sute

de mii de case de lefegii obiºnuiþi, fãrã mari pretenþii, se þineau

între cearceafuri banii de la o lunã la alta, a apreciat cam cât

cheltuise sau cam cât cât economisise de când i s-a prãpãdit

nevasta ºi a ridicat din nou din umeri, ca ºi cum s-ar fi consolat

cu un „ne descurcãm noi”. Abia apoi îºi consemnã frustrarea

înjurând zemos ºi împãtimit, dar nu pe cineva anume, ci la

modul general, cu o adresã pe cât de cuprinzãtoare pe atât de

incertã, care ar fi putut sã-l cuprindã ºi pe el. Fapt pentru care,

mai târziu, chiar îºi gãsi explicaþia vinei spunându-ºi cã: Ehe,

aºa-i trebuie dacã pe cei mai mulþi dintre „ãºtia” i-a fãcut

scãpaþi când i-au trecut prin mânã!... ªi n-a vrut sã audã nici

de protestele, nici de greva japonezã pe care unii colegi de-ai

lui, sau judecãtori din instanþe le puneau la cale, el pãstrându-

ºi totdeauna rangul fãrã mofturi, adicã plãcându-i dintotdeauna

a fi „un legalist”, aºa cum îi convenea sã-ºi numeascã

supuºenia faþã de statul cãruia îi era salariat nu numai de acum,

ci chiar dinainte când, în sinea sa îi înjura pe mulþi de la partid

care îi dãdeau diverse ordine, dar nici nu-ºi permitea sã nu li

le execute. Era un om al Legii, ambiþionat pe corectitudinea

cu care îºi asigura supravieþuirea, tot aºa cum în facultate tocise
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cartea ca sã-ºi asigure promovarea. O tocise cu atâta îndârjire

încât, dupã ce ºi-a luat licenþa, aproape cã n-a mai vrut sã

audã de ea.

De fapt, acesta era instinctul lui de conservare sau,

poate, chiar convingerea de om legat prin leafa ca un cordon

ombilical de existenþa guvernãrii ºi a acelora care o exercitau,

în destinul lui ne existând vreun concept cum cã ar fi putut trãi

altfel muncind liber, cã ar fi putut avea altfel de iniþiative ºi ar

fi putut câºtiga altfel bani decât prin leafa de la stat. Aºa cã a

rãmas tot legalist ºi cu cei de acum, cãrora, nu cã li s-ar fi pus

el în slujbã ci, mai degrabã, s-au pus ei deasupra, zbãtându-se

ºi cotonogindu-se ca sã ajungã importanþi în noua societate,

sau, mãcar, cu ce-au adunat ilicit când el închidea ochii în

societatea care condamna averile, sã-ºi cumpere, tot destul de

ilicit, un locºor de ºefi de unde sã roadã astãzi. ªi, cum

politicienii rãsãriþi dintre aceste javre, au ºtiut sã-l flateze la

început pe unul ca el, vorbindu-i de importanþa acþiunilor sale

în societate ºi mãrindu-i leafa, s-a mulþumit sã stea în banca

sa, fãrã a se gândi cã salariul ãla bun e un fel de mitã din

partea celor care, prin el, ar vrea  sã se apere de duºmani sau

chiar sã ºi-i înfunde, ci considerând cã e firesc sã fie apreciat

ºi are dreptul sã trãiascã mai bine decât alþii.

Fapt pentru care, aceastã  reducere, ca o amputare bruscã

pe care, ºmecheraºii cu limbaj politic nou o muiau în sos de

înþelegere patrioticã a dezastrului de care nu erau deloc strãini,

l-a descumpãnit ºi, instinctual, l-ar fi fãcut sã protesteze. Dar,

precaut, ºi-a impus o atitudine de rezervã faþã de vehemenþa

unora mai tineri ºi, pe cât de neciopliþi sau de agresivi în

manifestarea interesului personal, lipsiþi de teama de a se purta

deschis, mai pe ºleau decât vechea generaþie.

Pentru cã el, fiind tipul de om care ajunge a se mândri cu

modestele privilegii, dar privilegii, pe care le are legal, aºa

cum îi dictau ºi cele învãþate pentru a-ºi exercita profesia,

ajunsese cu vremea a fi mulþumit cu statutul sãu de „bun în

grad”, acolo, la Parchetul de pe lângã Tribunalul din X..., orãºel

modest, lipsit de industrii ºi înconjurat de ogoarele nelucrate
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ale þãranilor falimentari. Un fost târg banal de câmpie, altã

datã bogatã, care l-a dãruit cu câteva clãdiri impozante, astãzi

sãrãcitã, lãsându-l cu blocurile urâte în care i-a înghesuit

Ceauºescu pe þãrani ºi ruinele fabricilor care i-au concediat

apoi pe aceºtia, asemeni multor altor asemenea localitãþi ce

meritã a fi notate cu un „X” generalizator al banalitãþii lejere,

oferind pentru un lefegiu neambiþios ca el multe comode

trãsãturi provinciale. Dar ºi trezind, pentru unii iubitori de

putere, absconse orgolii de centru administrativ al unei zone

la fel de modeste ºi provinciale, bunã de muls tocmai pentru

cã pãrea a vegeta într-o circulaþie, mai degrabã subteranã, a

miºcãrilor tranziþiei care nu mai trecea, dar cocea mereu

surprize, fie venind din partea unor oameni de la care nu te-ai

fi aºteptat sã-ºi modifice  destinul ºi cariera, fie scoþându-þi în

faþã mutre noi, de dubioasã calitate. Tranziþie care pentru el

era marcatã, în acelaºi timp, ºi prin trecerea de la niºte ºefi

cãrora li se subordonase în tinereþe, când leafa era micã, dar

ºi posibilitãþile de a obþine multe lucruri cu preþuri mai mici

decât alþii îl avantajau în acea societate care se declara a

egalitãþii depline, la alþii apãruþi, unii mai exploziv - alþii mai

dubios, din magma aceea cam neclarã care s-a tot convulsionat

dupã ce ºi în oraºul X... se auzise cã la Bucureºti se strigase

„olé”. Pânã ce lucrurile au început sã se stabilizeze prin niºte

averi fãcute în  baza acelui articol de Constituþie pe care el,

jurist legalist considerându-se, îl cunoºtea dar nu-l comenta,

fiind vorba tocmai de prezumpþia de nevinovãþie pe care ei

fuseserã învãþaþi sã jure încã din anul întâi al facultãþii de drept.

Aºa cã procurorul Dumitraºcu de la Parchetul de pe lângã

Tribunalul din X… a tãcut în legãturã cu acea curbã de reducere

a salariilor, s-a abþinut ºi, tocmai asta, se pare, i-a fãcut foarte

rãu. Conform faptului bine ºtiut cã omul care þine-n el, la un

moment dat explodeazã!... Mai ales dacã þii ascunse niºte

supãrãri care te fac a te autoacuza spunându-þi cã aºa îþi trebuie

dacã, atunci când ai fi putut, nu i-ai bãgat la zdup pe cei care

acum îþi dau cu tifla de pe înaltele poziþii pe care ºi le-au

cumpãrat cu, ºtii tu ce fel de bani ºi de unde!...
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Fapt pentru care, aºa cum nimeni nu s-ar fi aºteptat, bomba

cea mare a acestor ani de tranziþie a explodat tocmai în acel

modest ºi provincial oraº X… unde, în aparenþã, aproape cã

nu s-ar fi putut constata nici un fel de tranziþie, ci doar niºte

schimbãri de figuri în fotoliile importante ºi niºte apariþii de

vile de lux într-un cartier altã datã rãu famat. Iar Parchetul de

pe lângã Tribunalul din X… a avut de suferit una dintre cele

mai puternice zguduituri pomenite în istoria recentã a

instituþiilor încã firave, ale încã firavului stat de drept peste

care, nu este clar încã faptul dacã guvernarea cu pricina a a

adus beleaua crizei, sau criza, drãguþa crizã importatã ca toate

lucrurile specifice acestei lumi atât de bine integrate, a adus

guvernarea de belea.

CAPITOLUL AL DOILEA

Veni rândul zilei în care se simþea, dacã nu puternic,

în ori ce caz, important. Chiar covârºit de modul cum îºi

exercita aceastã importanþã: Ziua în care, încheind dosarul

sau dosarele la care lucra, legea îi cerea sã-i cheme în faþa sa

pe cei anchetaþi ºi sã le comunice concluziile rechizitoriului

cu care îi dãdea pe mâna judecãtorilor.

În asemenea zile, biroul sãu din locul privilegiat de

lângã fereastrã al încãperii pe care o împãrþea cu doi colegi

mai tineri, încãpere largã, dar cu tavan coºcovit deoarece, fiind

crizã, statul de care depinde totul în viaþa lefegiilor, nu dãdea

bani de vãruit la justiþie, acel birou nu mai avea esenþa lemnului

din care era fãcut. Ci, prin comportamentul pe care ºtia el sã-

l impunã de pe partea sa cu fotoliul la care, în timp, adãugase

douã perne cu catifeaua chinuitã de poziþiile pe care le lua

pentru a se simþi sigur pe sine ºi a fi eficient când ancheta, în

ciuda lustrului ºters, de mobilier vechi, zgâriat pe alocuri,

cãpãta esenþele legii ºi, dupã pãrerea lui, pe care nu-i pãsa cã
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n-o mai împãrtãºeau absolvenþii cei noi cu care ajungea coleg,

devenea element de simbol. În libertate, însoþiþi de avocaþii

lor, sau aduºi din arest cu gardieni care le scot ºi le pun cãtuºele,

oamenii veneau acolo, în faþa lui, sã li se comunice oficial

acuzaþiile cu care-i va trimite mai departe. Îi ºtia pe categorii,

cum veneau încãrcaþi de cele mai diverse sentimente sumbre:

De la cel de a-l considera duºman personal, cu toate cã el nu

e el, ci reprezintã doar Legea; ºi pânã la a-l vedea ca pe un

Dumnezeu atotputernic de care le depinde soarta, cu toate cã,

iarãºi, el nu hotãrãºte cum vrea, ci cum îi dicteazã Legea.

Însã aºa e omul ºi, în ciuda faptului cã a ajuns la anchetã

penalã tocmai pentru cã n-a respectat Legea, nici atunci nu

vrea sã ºtie de Lege!... Fiindcã acolo, în spatele biroului destul

de vechi, el nu e el ºi se fereºte sã ia act fie de sentimentele de

invocare ale þigãncilor care s-ar repezi sã-i sãrute mâna, fie

de cele de frondã ale corupþilor mai spãlaþi care-l considerã

inamicul fericirii lor, fie de ºmecheria pungaºilor

profesionalizaþi care ar încerca sã se tocmeascã. O lume de

mizeri ºi de mizerie, în faþa cãreia s-a obiºnuit sã-ºi uite de

sine, sã nu þinã seama nici de cel din faþa sa ºi sã stea cu nasul

înfundat în litera Legii. Era o maºinã de citit cu glas monoton

acuzaþiile scrise apãsat în rechizitoriu ºi coafate pedant cu

încadrãrile în articole de cod penal; apoi devenea un automat

care indica locul de semnãturã pentru luarea la cunoºtinþã ºi,

doar la urmã reajungea a fi mai uman, ca  sã încerce a da o

lecþie de cumsecãdenie ºi, celui aflat pe plecare înjurându-l,

sã-i spunã ca ºi cum l-ar fi învãþat de bine în ultimul ceas:

„Ce? Credeþi cã vã merge?!... Asta-i Legea; o încalci, n-ai

scãpare!”...

Cu acelaºi glas punitiv-educaþional, puþin diferit de la

un caz la altul, adicã încadrându-se în patru, maximum cinci

forme de recitare pe tonuri diferite. Forme a cãror alegere

devenise la el un  fapt de rutinã.

În ziua aceea, de exemplu, dãduse drumul la vreo

doisprezece pungaºi mãrunþi  cu acelaºi ton cu care le-ar fi

tras un ºfichi de bici; nu meritau mai mult, fiindcã tot n-ar fi
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înþeles sau tot n-ar fi þinut seama de sfatul sãu. Apoi recurse la

un registru grav ºi recitã ritos cãtre unui funcþionar de bancã

ce delapidase, deveni deosebit de autoritar, chiar ameninþãtor

în faþa unor puºti acuzaþi de acte huliganice ºi îl lãsã la urmã

pe cel cu douãºcinci de ani de condamnare, reduºi la douãzeci

fiindcã îºi recunoscuse vina de la bun început în modul acela

milog al unei cãinþe permanente ºi se dovedise a nu ascunde

nimic anchetei.

Dar nu era în starea lui. Se simþea când deranjat, când

tulburat, când indignat; ºi fãcea eforturi pentru a se obliga sã-

ºi pãstreze neschimbat comportamentul de acolo, din spatele

biroului sãu inventariat printre mobilierele vechi ale instituþiei.

De fapt, putea fi inventariat ca ºi el, care rãmãsese, în parchetul

acela, a fi chiar mai vechi decât ºeful, cu toate cã nu se simþea

deloc bãtrân. Ba, de când trecuse de doliul cu nevasta ºi intrase

la idei cu nevoia de a-ºi reface viaþa, evaluându-ºi forþele, îºi

fãcuse destul de bine proba cã era în putere. În ciuda unor

riduri, pe care aºa le avea din tinereþe, dând un aspect neplãcut

obrazului sãu când era bine ras ºi i se conturau grav cei doi

negi din stânga nasului, în ciuda cãrunþelii pãrului tuns perie

ca un paralelipiped militãros, în ciuda privirilor plictisite dintre

creþurile adipoase ale pleoapelor care-i dãdeau un aer distant

ºi dispreþuitor, lipsit de spirit sau de veselie, gata de a da lecþii

sau a admonesta.

Îºi probase sieºi cã era bãrbat ºi, prin aºa ceva, e adevãrat

cã se mai redresase. Dar de ce îi venea asta în minte tocmai

atunci, pe fondul veºtii proaste cu reducerea salariilor?... ªi

de ce venea tocmai concomitent cu constatarea cã nu era în

starea lui?... Simþea nevoia sã fie suspicios cu sine însuºi, da.

Dar el e justificat a fi suspicios prin însãºi profesia pentru care

se pusese în slujba lefii pe care o lua cu convingerea atât cã

ºi-o merita, cât ºi cã nu are de unde aºtepta mai mult. Ca

fiecare funcþionar comod, convins cã societatea e fãcutã ca

sã-l plãteascã pe el pentru serviciile pe care i le aducea ºi

neconcepându-se altfel decât cu leafã de la stat, nu putea sã

nu se revolte: Cu ce drept îi reduc ãºtia leafa pentru care el
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munceºte scriind rechizitorii ºi citindu-le unor asemenea

derbedei înainte de a-i trimite în grija judecãtorilor?... Pãi, de

zeci de ani, de sute de ani, chiar, de când existã Minister Public,

statul îi plãteºte pe procurori ca sã vorbeascã în numele lui!...

Se apãrã prin ei, nu le dã leafa degeaba; aºa cã nu are nici

dreptul sã le-o taie când vor guvernanþii!

Iar lui i se întîmpla asta tocmai când îºi demonstrase cã

încã e bãrbat ºi, pe acest motiv, chiar se gândea sã adopte un

anume fel de viaþã care presupunea cheltuieli mai mari. Sã se

adapteze, adicã, destul de târziu faþã de tot ce vedea în jur,

ofertelor ºi tentaþiilor societãþii de consum pe care o adusese

acel „olè” strigat la Bucureþti þi, pesemne, în alte oraþe care

fãceau caz de asta, dar acolo, la ei, în X..., nu. La ei a început

direct cu societatea aceea de consum ºi cu averile fãcute atât

de „peste noapte”, încât ei, procuratura, nici nu ºi-au dat seama

de asta, daramite sã se „sesizeze din oficiu”, cum sunã una

dintre misiunile lor de câini de pazã ai statului. Au simþit cã s-

a schimbat ceva de-abia mai târziu, când ãia care o fãcuserã

prin acel „peste noapte”, le-au mãrit ºi lor, substanþial, lefurile;

pesemne, pentru ca sã nu saliveze prea mult ºi sã se înrãiascã.

Dar, tot atunci, au venit ºi pretenþiile ca aceste lefuri sã vegheze

la duºmanii celor care le mãriserã ºi, unuia ca el, care nu voia

sã se încurce oportunist cu nimeni, nu i-a fost uºor sã reziste

la diverse presiuni ºi tentaþii. Norocul a fost viaþa sobrã dinainte,

cu teamã faþã de criticile de partid ºi de sancþiunile pe care le

puteai cãpãta. Iar sãraca nevastã-sa, care chiar avea ceva

funcþie fiind jurist-ºef la secþia de amenzi ºi controale a Sfatului

Popular, ºtiuse sã-l þinã-n frâu cu acest bau bau când tinereþea

îl mai fãcea sã calce pe de lãturi încurcându-se pe la chefuri.

Avea, fie iertatã, un mod pedagogic de a-i demonstra cã

austeritatea e spre binele lui; austeritatea la care ea îl obliga

cu mocnitul scandal al femeilor care ºtiu s-o facã pe victima.

ªi, fie iertatã, nu era vina ei. Era vina lui luând-o de-o vârstã

doar cu un an mai mare decât el, fiindu-i colegã de facultate ºi

fatã timidã în aparenþe, pregãtitã pentru o cãsnicie mai mult

comodã decât pasionantã prin toate instinctele aºteptãrii; dar
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ne fiind dintre acelea care-þi aduc în familie mãcar satisfacþia

copiilor, ci uzându-i viaþa de una singurã cu capriciile femeii

ce îmbãtrâneºte mai repede decât tine. Dar el fãcea faþã ºi era

liniºtit, fiindcã ºtia cã ea îi apãra demnitatea, acele mici scãpãri

în chefuri sau priviri spre vreo femeie, fiind aspru sancþionate

în epocã de niºte iacobini care o fãceau mai mult din carierism

decât din convingere.

Liniºtit, respectându-i ei pedanteria de curãþenie precum

rândurile de papuci pe care-i punea la intrare ca sã nu calci cu

pantofii pe covoarele a cãror scuturare o fãcea ea singurã, sau

mâncatul în bucãtãrie lãsând sufrageria sã strãluceascã de

curãþenie cu toate cã nu le venea nimeni în casã ºi câteva alte

pretenþii printre care ºi aceasta: De a nu-i aduce strãini în casã

ºi, în nici un caz pe fraþii lui care veneau cu o droaie de copii

zãpãcind totul, ci a se întâlni cu prieteni, rude, cunoscuþi sau

altfel de interesaþi, ceva mai încolo de intrarea în bloc. Blocul

acela în care avuseserã noroc de apartament doar câteva familii

cu pretenþii în epocã ºi obþinerea cãruia era mai mult meritul

ei, care lucra la Sfat, decât al lui, cu toatã „încrederea

partidului” pe care o presupunea funcþia de procuror.

Îi respectase asemenea tabieturi ºi, cu timpul, chiar se

convinsese cã o asemenea viaþã, impusã de femeia aceeea

care ºtia sã o ia în serios, era în avantajul lui, a carierei pe

care o fãcea ºi a poziþiei sociale care se pãstra greu în atmo-

sfera de pândã a tovarãºilor. ªi a luat-o ca atare, ca un avantaj

venit din partea femeii autoritare cu el, dar în scopul benign al

autoritãþii lui de la birou. Biroul care-i sublinia funcþia, ne

pãsându-i cã devenise mai sastisit, mai inexpresiv în privirile

acelea de sub  pleoapele adipoase, cu obrazul lipsit de vreo

voioºie bãrbãteascã care te aratã ce flãcãu frumos poþi fi tu pe

dinãuntru, subliniindu-ºi doar agresivitatea antipaticã a celor

doi negi din stânga nasului ºi arãtând mai bãtrân decât era.

Lua lucrurile la modul liniºtit descoperind cu optimistã

meschinãrie avantajele sociale ale unui asemenea echilibru

garantat de cuplul lor realizat pe jumãtate, adicã în relativa

bunãstare ºi renunþând la instinctele privind perpetuarea
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speciei. E drept cã asta îi exacerba vanitatea demnitãþii sale

publice în defavoarea libidoului din alcovul care, parcã, nu

mai avea nici o altã semnificaþie decât mobilierul ºi pernele

fãcute la cooperativele luxului socialist. Dar se consola cu

gândul cã, încã ajunsese bine faþã de colegul sãu carierist, dar

nu ca el care-ºi dãduse seama cã ori îºi dã diferenþele la drept

ºi intrã în justiþie, ori rãmâne un miliþian tâmpit ºi abrutizat, ci

se lãsase luat de bãrbat de o activistã cu nouã ani mai mare

decât el, convenindu-i cã aceea avea situaþia stabilã, un frate

ºtab cu pilele necesare pentru avansarea lui ºi, pe deasupra,

apartament proprietate personalã, bine mobilat. E drept cã ºi

femeia era mai bãtrânã, dar nici ãla nu era ca el, ci mai nãrãvaº

la pahar ºi, dacã ea îl boscorodea când venea acasã cu damf,

începea sã-ºi blesteme zilele cã luase o bãbãtie scandalagioaicã

ºi, din ciudã pe propriul sãu gest pe care îl fãcuse cândva

casãtorindu-se, îi scãpa vreo douã. Ea se ducea ºi se plâgea la

frate-sãu ºtabu de la partid, care-l chema pe nerecunoscãtor

la ordine: Sã vinã sã stea de vorbã cu el. Treaz, bãrbatul era

cumsecade ºi disciplinat, lua notã de convocare ºi se ducea

spre biroul importantului sãu cumnat. Dar, din teamã sau din

laºitate, pentru cã în atmosfera aceea riscurile unui divorþ care

sã te acuze de indisciplinã faþã de familia socialistã erau cât o

jumãtate de sinucidere, ca sã prindã ceva curaj, trãgea vreo

douã votci. Aºa cã ajungea cu damf în biroul aceluia. Care se-

nfuria rãu beºtelindu-l cã-ºi permitea aºa ceva ºi-l dãdea afarã

poruncindu-i sã vinã treaz. A doua oarã, controlându-ºi toate

reflexele, a pornit treaz dar, din lipsã de curaj, iarãºi a pãcãtuit

ºi iarãºi a fost dat afarã... De atunci, omul s-a liniºtit. ªi-a

vãzut de treburile lui ºi de bãuturã iar, când ajungea sã-ºi plângã

drama de a se fi lãsat înfãºurat de una ºi babã ºi

scandalagioaicã, se rãcorea bãtând la ea ºi înjurând-o în toatã

libertatea pe care ºi-o cãpãtase învãþând cum sã scape de

judecatã: Îl înfuria ºi pe cumnatul-ºtab, îºi fãcea ºi el plãcerea

cu douã-trei pãhãrele...

Da, astea fuseserã vremurile ºi servitutea lor faþã de ele,

care-i fãcea sã fie niºte bãrbaþi ceva mai triºti, dar siguri pe
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leafã, pe îndemnizaþiile ce mai picau ºi pe alte mici avantaje

care, chiar dacã erau ilegale în ansamblul lor (ºi el, ca om cu

studii de drept trebuia sã recunoascã asta), fiind în folosul

tuturor celor din „sfera conducãtoare”, nu mai era o culpã

pentru fiecare dintre ei în parte.  Dar, dupã ani de zile de

cãsnicie sobrã ºi cam lipsitã de imaginaþie, ba chiar frustratã

în obsesiile acelea ale puritanismului (considerat a fi de esenþã

proletarã fãrã nici un temei, fiindcã se dovedise mai degrabã

mijloc de lucrãturã între tovarãºii care apucaserã lefuri bune),

dupã ani ºi ani de asemenea abstinenþã, ajunsese a-ºi justifica

la modul sãu, chiar strict legalist, nevoile bãrbãteºti. ªi,

hotãrându-se sã le probeze, o fãcuse mai întâi cu acea

gestionarã nurlie, acum cam trecutã dar încã bunã, de la

administraþia pieþei ºi halelor oborului. Cu câþiva ani în urmã,

femeia trecuse pe la el fiindcã se pãruise cu nevasta unui

viceprimar care, de fapt, o ºi angajase în postul acela. Ancheta

decursese în relaþii bune, fiindcã toate probele arãtau cã cealaltã

fusese agresoarea, iar tulburarea ordinei publice se

transformase într-un proces civil scoþând procuratura de pe

rol. Aºa cã, odatã, când ea îl acostase în piaþã cu „Ce mai

faceþi domn procuror, mã mai þineþi minte?”, el ieºi din

mormãiala morocãnoasã care-l fãcea sã parã mai bãtrân

pipãindu-ºi negii din stânga nasului ºi întrebã insinuant:

- Nu eºti zvãpãiata aia bãtutã de neveste?

- Aºa mi-aþi spus ºi-atunci, dar aþi constatat cã nu eram eu

agresoarea, domn procuror; eu nu uit... Aþi spus cã ºi mie-mi

trebuie un bãrbat ca lumea ca sã mã linºteascã, dar cã

agresoarea e cealaltã.

- ªi, þi-ai gãsit bãrbatul ãla?

- Încã îl mai caut, domn procuror!

Femeia nu se sfia sã-i arate cã era la curent cu starea lui

civilã de vãduv ºi aproape cã-l obliga s-o întrebe dacã nu-l

vedea în el pe acela. Aºa cã, amintindu-ºi de ºmecheriile

tinereþii, când era ofiþer de miliþie ºi-ºi dãdea diferenþele la

Drept stând în gazdã la o vãduvã, o fãcu pe cocoºul spunând

cu oarecare jenã rãguºitã:
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-ªi, dacã þi-aº oferi eu?...

La care rãspunsul fu evaziv doar pentru început:

- Vai, domn procuror!

De fapt, replica nu-i aparþinea lui, ci venea de la o þigancã

prinsã asupra faptului când fusese adusã în faþa lui, care-i

spusese mai puþin emancipat:

-Nu vreþi sã vã ofer ºi dumneavoastrã, domn procuror?!...

Da, chiar dacã nu recunoºtea oficial, avusese destule de

deprins de la cei pe care îi anchetase. Îºi gãsea explicaþii pentru

aceasta prin faptul cã fiecare om învaþã câte ceva din mediul

cu care are de-a face, iar mediul lui ãsta era. Poate cã periculos,

nociv, dar de ingeniozitate nu ducea lipsã. Dacã ar înºira  numai

stratagemele despre care-i descususe pe pungaºii mai deºtepþi,

care-ºi pregãtesc loviturile, cu toate cã zona sa e modestã,

provincialã ºi nu a avut prea mulþi din ãºtia, ºi tot ar scoate un

manual foarte interesant.

Acum însã, nu prea-i ardea de aºa ceva, iar lucrurile astea

ºi le amintise întâmplãtor. Ca un paradox, sau din pricina nevoii

de defulare. Starea lui nu era dintre cele mai bune ºi simþea

mai degrabã nevoia sã continue înjurãtura pe care o începuse,

acea înjurãturã generalã de om ofticat, cãruia i se face o

nedreptate la care nu se aºteptase: Tocmai acuma se gãsiserã

nenorociþii ãºtia sã le reducã lefurile?!... Desigur, nu se va

amesteca el cu protestatarii ãia gãlãgioºi. Nu era de demnitatea

lui ºi nici nu se putea ridica împotriva statului, de vreme ce

reprezenta statul ºi lua leafã pentru asta. Da:  faþã de toþi

pungaºii, contraveninenþii ºi delincvenþii aceia mãrunþi, faþã

de lumea lor josnicã ºi mizerabilã cu care-ºi umpluse viaþa,

ca ºi faþã de vinovaþii perfizi sau nevinovaþii penibili din

meschinele delicte ale judeþului ãluia amãrât de care era sãtul

pânã-n gât, el reprezenta voinþa de legalitate a statului. Iar, de

vreme ce aceasta leafã o lua tocmai pentru cã reprezenta statul,

nu era de demnitatea lui sã protesteze... Dar ce putea face

dacã lovitura venise tocmai când el se pregãtea sã-ºi schimbe

modul de viaþã, tocmai când, nu numai cã n-ar mai fi dat cu

piciorul unei oferte ca a þigãncuºei, ci ar fi fost chiar dispus sã



16 Corneliu LEU

devinã culant, ca sã ajungã la femei mai fine!... Eh, oare ce s-

o fi ales dupã condamnarea pentru prostituþie la care unele

mai deºtepte scapã, de þigãncuºa aia care i se adresa  politicos

ºi, chiar cu tot respectul: „Nu vreþi sã vã ofer ºi dumneavoastrã,

domn procuror?! ”... Mda; ca ºi cum l-ar fi rugat sã-i acorde

onoarea de a se lãsa servit; ºi numai undeva, în sinea ei, privind

pe sub  genele lungi, care-i subliniau nesinceritatea jucãuºã,

îºi fãcea de lucru ºi cu celãlalt mod, hâtru ºi provocator, de a

arãta cã ºtie ea ce-i poate pielea tânãrã ºi caldã: „Zãu, domn

procuror; toþi zice cã-s nurlie; ºi zãu cã vã plac, domn procuror;

m-ar bucura sã mã-ntind cu matale!”

Iar el, chiar dacã a înregistrat insistenþa asta fierbinte, s-a

ferit... El a considerat cã nu era de demnitatea lui, tot aºa cum

considerã cã nu e de aceastã demnitate nici impulsul de a

protesta alãturi de cine ºtie ce grupuri dintre oamenii strãzii.

Fiindcã el, o fi bun în grad de multã vreme la Parchetul de pe

lângã Tribunalul din X..., unde suplinise o vreme chiar postul

de prim-procuror,  dar asta se întâmplã tocmai fiindcã îºi

exercitã meseria ºi îºi ia leafa cu demnitate, nu face curte

unuia sau altuia, nu se implicã în jocuri politice ºi, în ultimã

instanþã, se simte bine aºa: Sã nu mai aibã altã ambiþie decât

sã-ºi facã meseria asta împuþitã, scormonind printre hoþi,

pungaºi, delapidatori, evazioniºti, bandiþi, falsificatori,

scandalagii ºi scandalagioace, escroci ºi escroace, criminali

ºi criminale... Ca sã-ºi ia leafa care acum i s-a redus. Tocmai

acum când... Oare câþi ani or fi de când þigãncuºa aia?...

CAPITOLUL AL TREILEA

Dar ce legãturã aveau toate astea care se amestecau în

mintea sa þâºnind disparat din diverse direcþii spre una singurã

– cea a înjurãturii pe care simþea nevoia s-o strige zemos - nu-

ºi dãdea seama. Se chinuia mãcar sã ºi le ordoneze, sã ºi le
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sistematizeze ºi, fiindcã nu reuºea, se enerva mai tare, devenind

mai tulbure, când vãzându-se cum se lãsa cucerit sau, mai

bine zis, convertit la viaþã dulce de zvãpãiata cãreia i se oferise

drept soluþie de astâmpãrare, când înþepându-l gândul acela

cã puritanismul era considerat fãrã temei a fi de origine

proletarã, când cãutând printre cearceafurile rãposatei ca sã

vadã ce cheag fãcuse din ultimele salarii, când admonestându-

se cã folosise replica de rutinã cu „Crezi ca-þi merge?” cãtre

amãrâtul ãla cu mutra îndobitocitã de criminal pãgubos care-

ºi relateazã cu speriatã inconºtienþã gesturile crimei, chiar mai

mult decât îi ceri tu s-o facã. ªi, peste toate acestea, nevoia de

a înjura guvernarea aliniindu-se fãrã demnitate scandalagiilor

de pe stradã, alãturi de întrebarea care devenea obsesivã: Oare

câþi ani trecuserã de când, cu gest jignit, refuzase oferta

politicoasã ºi supusã a þigãncuºei ºi cum o fi arãtând aceea

acum, dupã atâta amar de vreme...

Fã ordine, dacã poþi, într-o asemenea zãpãcitã avalanºã de

gânduri!

Cu acea încãpãþânatã meticulozitate care nu þinea seama

de faptul cã majoritatea cazurilor anchetate de el erau fleacuri

meschine ºi penibile pentru demnitatea fiinþei umane, ºi-a

încheiat toate dosarele, aºa cum o fãcea de obicei, convins cã

tocmai prin asta, adicã propunând condamnãri pentru amãrâþii

nedemni, îºi construia propria sa demnitate, dãdu aprodului

ceea ce era de dus înapoi la arhivã, ceea ce era de trimis la

grefã ºi ceea ce era de expediat prin corespondenþã dar,

punându-ºi cu importanþã apostila pe fiecare listã, simþi pentru

prima datã nevoia sã se întrebe dacã, aºa cum crezuse pânã

atunci, fãcea un lucru cu adevãrat important... Ciudat, dar simþi

nevoia aceasta , mai ales cã, ceva mai înainte, se gândise  la

faptul cã voia sã plece mai repede de la birou pentru a se

întâlni cu avocatul, vechiul lui prieten versat în cele lumeºti,

îndepãrtat cândva de sobrietatea autoritarã pe care i-o impunea

nevasta, dar cu care redevenise intim de când ajunsese la

statutul de vãduv. ªi i se pãruse important lucrul acesta, adicã

întâlnirea spre care se grãbea...Poate de asta, poate pentru cã
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se gândise ca la ceva important la întâlnirea din restaurantul

cu meniu fix unde îºi luau prânzul cei care nu mai aveau la

dispoziþie cantinele tovãrãºeºti de pe vremuri,  îºi punea ºi

întrebarea privind importanþa apostilei sale pe hârtiile pe care

le fãcea de o viaþã în contul lefii asigurate de statul pe care îl

servea... ªi, deodatã, îi veni sã dea dracului totul, supãrat pe

celãlalt amãnunt care i s-a petrecut cu nenorocitul cãruia i-a

propus douãzeci, în loc de douãzeciºicinci de ani.

Mutra lui acrã, cu buze subþiri ºi nasul marcat de-o deviaþie

de sept a cãrei cocoaºã îi dãdea o subliniere de bãrbat ferm,

ca la statuile de legiuitori romani de pe holurile facultãþii,

mâinile lui osoase care uitaserã muncile câmpului de dinainte

de a fi fost selecþionat pentru ºcoala de miliþieni, trupul lui

ciolãnos, care putea aparþine mai degrabã vreunui schimnic,

decât bãrbatului încercat de tentaþii în a recupera ceea ce-i

fusese fruct oprit mai la tinereþe, pãrul încã þepos, exprimând

prin peria sa nu peste tot rãritã perseverenþa în vigoare, pânã

ºi atributele exterioare precum cravata prinsã cu clemã ca sã

stea mai înfoiatã, sau manºetele scrobite care-i ieºeau în

evidenþã când flutura mânecile largi ale togei ca insemn al

autoritãþii publice pe care o reprezenta, pãrurã sã disparã, sã

se topeascã în faþa aprodului care-ºi aºtepta respectuos

însãrcinãrile. Sã se topeascã devenind în întregime un glas

rugãtor, care cerea sã i se nege bãnuiala:

-Oare chiar crezi cã m-am fãcut de râs?... Oare chiar...

Pentru cã nu voia sã admitã cã-l luase gura pe dinainte

folosindu-ºi automata replicã la modul ramolit. Adicã ºi atunci

când nu era cazul, ca pe un parazit verbal golit de conþinut.

Recunoºtea: Replica aceea punitiv-educaþionalã era o rutinã a

lui, care se justifica pentru cã, aºa cum îi cerea rolul sãu soci-

al, punea accentul pe învãþãmintele pedepsei cerute, ºi nu pe

asprimea ei. Nu îi era ruºine c-o repeta, mai ales cã îi schimba

tonul, uneori fiind vorba de: „Ce? Credeþi cã vã merge?!...

Asta-i Legea; o încalci, n-ai scãpare!”... Alteori de: „Ceee,

credeþi cã vã mergeee?!... Asta-i Legea!!!”... Iar alteori de:

„Ehe, sã nu credeþi cã vã merge!... Cu Legea n-ai scãpare!”...
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ªi încã în alte multe feluri, cu multe nuanþe, ceea ce-l dovedea

atent de la caz la caz, de la mutrã de acuzat la mutrã de acuzat,

cu toate cã acestea se amestecau pentru el într-o unicã jalnicã

figurã a personajului hãrþuit care se apãrã ºi vrea sã triºeze ºi,

cu cât încearcã sã parã mai milog, cu atât tu n-ai dreptul sã te

laºi influenþat sau sensibilizat, ci trebuie sã dovedeºti tot atâta

intransigenþã, cât reprezintã ºi statul care te plãteºte... Dar te

plãteºte, sau îþi taie din drepturi?! – revine întrebarea care-i

tulburã tot raþionamentul ºi, atunci, nu-ºi mai dã seama dacã

ºi întrebarea de mai înainte i-a pus-o aprodului, sau a avut

demnitatea sã se abþinã, sã se controleze?

Nu-ºi dã seama, pentru cã figura aprodului care aºteaptã

disciplinat sã-ºi primeascã toate însãrcinãrile e învãluitã într-

o ceaþã din care iese figura celuilalt, a criminalului cu privirea

prostitã care spunea doar „sãrumâna domn procuror” la fiecare

dintre capetele de acuzare care i se comunicau ºi, mai ales

atunci când a auzit cã se propune ºi o reducere de pedeapsã:

„Sãrumâna, sãrumâna, sãrumâna!”... Dar deodatã s-a holbat

cu ochii aceia traversaþi de viniºoarele roºii ale fricii ºi cãinþei

întrebând nedumerit cu un „Da de ce?!” plin de proteste.

-Ce? Ai crezut cã-þi merge? Nu þi-a mers... Asta-i Legea:

o încalci, n-ai scãpare!...

Cam aºa îºi formulase pentru acela concluziile punitiv-

educaþionale, grãbindu-se sã termine mai repede, sã încheie

dosarele ºi sã iasã în oraº, la un aer mai curat, la alt fel de

preocupãri ºi la un alt mod de manifestare a personalitãþii sale.

Dar, atent la soarta ce i se pregãtea, omul care pânã atunci îi

mulþumea a început sã plângã ca în faþa unei mari nedreptãþi,

smiorcãindu-se:

-Da de ce, domn procuror?...  Io, care m-am predat de

bunã voie ºi am recunoscut totul de la început!?!...

Adicã: „Se poate sã spuneþi una ca asta despre mine?” –

imputare la care el nu avea cum a recunoaºte cã-l luase pe

dinainte gura, sau rigiditatea ritualului cu care încheia zeci de

dosare pe lunã; ºi cã, de fapt, în clipa aceea se gândea la cu

totul altceva. Se gândea cã trebuia sã ajungã într-un loc plãcut,
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sau un loc unde aveau sã punã la cale plãceri omeneºti, nu

mizerii din astea din lumea delincvenþilor printre care îºi târâse

viaþa.

Atunci, el nu numai cã nu ºi-a recunoscut greºeala, aºa

cum simþea nevoia sã-l întrebe pe aprod tocmai pentru ca acela

sã-i nege ºi sã-l liniºteascã, ci, om cu ultimul cuvânt cum se

obiºnuise sã fie întotdeauna, avu impresia chiar cã repetase,

spre figura bolândã a celui care nu mai înþelegea ºi începea

sã-l considere duºman:

-Ehe, nu vã merge!... Asta-i Legea; o încalci, n-ai

scãpare!”...

- N-am scãpare, domn procuror; am recunoscut c-am

încãlcat-o!

Iar el, în loc sã spunã cã a greºit, sau cã a confundat,

pesemne cã nu s-a simþit în stare decât sã insiste:

-...Ce, credeþi cã vã merge?!...

Asta-i nenorocea. Acest „pesemne” care-i sublinia toate

incertitudinile ce-l împingeau sã-l întrebe pe aprod dacã s-a

fãcut de râs. ªi nu voia asta. Se abþinea cu greu, dar se abþinea

pânã când îi fu clar cã n-a fãcut-o, cã aprodul nu deschidea

gura pentru vreun rãspuns ci doar aºtepta disciplinat hârtiile.

Iar el i le întinse c-un sentiment confuz, vrând sã-l expedieze

cât mai repede, ca sã nu mai aibã de-a face cu el, tot aºa cum

l-a expediat ºi pe inculpatul nedumerit de acuzaþie, repetându-

i-o:

-Ce? Credeþi cã vã merge?!... Asta-i Legea; o încalci, n-

ai scãpare!...

Nu-ºi dãdea seama dacã nu cumva ºi pe aprod l-o fi expediat

tot cu replica asta ºi, salutat de portari, ieºi la fel de confuz în

aerul curat din afara tribunalului. Dar, pe treptele care s-ar fi

voit monumentale, dacã n-ar fi fost ridicate prea în abrupt,

sprijinindu-se de felinarul de fier forjat al clãdirii în vechi stil

provincial, cu basorelieful justiþiei cântãrind legatã la ochi pe

fronton, simþi nevoia sã se adreseze întregului oraº care se

întindea la picioarele lui pe malurile acelui pârâiaº strecurat

prin albia de piatrã a viiturilor traversate de un pod tot cu
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dantelãrie veche de fier forjat, dar cârpitã cu suduri de þeavã

modernã:

-Ce, credeti ca vã mergeee?... Astaaa-i Legeaaa; o încalci,

n-ai scãpare!..

Dar, când apãsa pe „Asta-i Legea”, fãrã sã-ºi dea seama

de ce, dintr-un secret instinct de afirmare a personalitãþii sale

tocmai în faþa vicisitudinilor care-l indignau ºi-l tulburau, avea

impresia cã spune: „Eu sunt Legea!”. O spunea la modul

categoric, ritos, ca o ameninþare fãrã drept de recurs.

CAPITOLUL AL PATRULEA

Fu întâmpinat de prietenul sãu care îl ajuta sã-ºi refacã

viaþa, la masa lor unde, de obicei, mâncau singuri sau treceau

cunoºtinþe ale avocatului ca poliþaiul acela care bea fãrã sã

mãnânce, fiindcã n-avea stare sã stea prea mult, sau ziaristul

agresiv care, întotdeauna, înainte de a spune ceva îi întreba

dacã e legal ce face ºi, doar atunci când acei gãlãgioºi afaceriºti

tineri deveneau mai mulþi ºi strângeau laolaltã mai multe mese

pentru grupul lor, mai cereau voie sã se aºeze unii timizi care,

tot aºa ca ºi ei, de cele mai multe ori mâncau ºi plecau repede

din resturantul acela mare, cu multe terase ºi saloane

improvizate mai degrabã pentru nunþi. Fu întâmpinat mult mai

bãieþeºte decât arãtau figurile lor de bãrbaþi maturi, stâlpi ai

instituþiilor publice ale oraºului:

-Bine-ai venit eroule!... Am auzit c-ai fãcut furori

asnoapte!... Nu te mai uita aºa intrigat, ºtii cum sunt damele

astea: Dacã nu bârfesc, au nevoie mãcar sã se împãrtãºeascã

una alteia. I-a spus celei care era cu mine cã ai fost grozav. Ce

sã-i faci, sunt femei mature ºi trebuie sã se laude cu aºa ceva.

Când o sã gãsim douã tinerele, or sã fie, poate, mai ruºinoase.

Dar astea bine coapte apreciazã, dragã, nu glumã!... Aºteaptã

puþin, cã mã duc sã stau de vorbã cu individul ãla ca sã nu-l
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aduc la noi la masã ºi... lasã cã-þi spun; femeia e înnebunitã!...

ªi trebuie sã discutãm, ca sã nu punã mâna pe tine prea strâns.

Iþi sunt prieten, doar!... Hai, ia loc ºi comandã bere sau ºpriþ,

ca sã discutãm...

Însã, cu toatã aceastã întâmpinare de discret entuziasm

amical, el profitã cã fusese lãsat singur ºi, dinadins, tocmai

pentru cã acela îl comentase atât de deschis, se obligã sã nu

iasã din gândurile de mai înainte. Gânduri care-l aduseserã

încoace cu paºi înceþi, deveniþi precauþi dupã ce-ºi dãduse

seama cã, de pe treptele vechii clãdiri a tribunalului, strigase

spre zare mai degrabã „Eu sunt Legea”, decât „Asta-i Legea”.

Iar un asemenea fapt semnala ceva destul de grav. Ceva ce nu

era în ordine la libertãþile astea noi ºi haotice ale societãþii în

care nu ºtia dacã, cu voia sau fãrã voia sa, ajunsese sã trãiascã.

Printre niºte oameni care, în sinea sa, erau mai toþi un fel de

delincvenþi. Ba, mai mult, fãceau ºi din el un fel de

delincvent!...

Ei bine, tocmai de asta, tocmai pentru a evita riscul de a se

autoacuza,  prefera sã nu formuleze nici mãcar pentru sine o

concluzie completã, sã lase lucrurile aºa, ca o intuiþie pe care

n-o ia în serios; ba, chiar încearcã sã o ascundã. Cu toate cã

ascunderea asta era cea care îi dãdea starea de neliniºte,

convingerea cã se simte indignat fãrã sã vrea sã spunã de ce.

Neliniºte care, iatã, îi poate juca feste ca asta cu strigatul „Eu

sunt Legea”.

 La modul lui obiºnuit sã caracterizeze actele cuiva

încadrându-le în articole de lege formulate exact, acesta putea

fi oricum un abuz: Abuz în exercitarea funcþiei, sau chiar abuz

de putere; dar poate fi încadrat ºi mai grav, ca act antisocial

sau agresiune publicã... Bine-nþeles: Ce, el e Legea? El e un

pârlit de mâncãtor de leafã de pe urma legii. Leafã, ºi aia vai

de capul ei, redusã acum de guvernare!... ªi, ajuns aici, ar

putea fi chiar un act împotriva guvernãrii, ceea ce chiar cã nu

e de demnitatea lui. El nu va fi niciodatã un scandalagiu ºi n-

o va face pe grevistul, ca ãºtia!... Cu toate cã, pe de altã parte,

ºtie cã poate gãsi destule scuze tocmai în libertatea asta haoticã
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unde fiecare face ce vrea. Da, o anarhie producând cel mai

favorabil climat pentru ilegalitãþi!... O anarhie voitã ºi

deliberatã din partea unor mafioþi ai economiei, poate din þarã,

poate  de afarã, dar care devine apoi inconºtientã ºi nedeliberatã

în proporþie de masã, pânã la cei mai simpli oameni mânaþi

de instictul de a fura ºi ei ceva, pentru sufleþelul lor. O corupþie

generalizatã, care ajunge atât de sfidãtoare încât îºi permite

sã-i taie ºi lui din leafã!

Asta e apãrarea lui ºi aºa trebuie fãcutã pledoaria.

Dar, faþã de cine sã pledeze? Faþã de ãºtia care-s corupþi

pânã-n mãduva spinãrii?! Faþã de ãºtia cãrora el simte nevoia

sã le strige „Eu sunt Legea”?!...Pãi de aia strigã!

Pentru cã, la ritmul îngândurat în care cobora treptele ce s-

ar fi dorit monumentale, ieºirea la prânz din clãdire pentru

pauza comodã care-i trãgea pe funcþionari acasã ori spre

bodegã, la ore altã datã nevisate, îl fãcea sã compare libertãþile

de acum pe care ºi le luau cam dupã bunul plac, bazându-se

pe ceea ce înþelegea fiecare din democraþie, îl duceau cu gândul

la cele opt ore muncite altã datã. Sau, dacã nu muncite, oricum

irosite între pereþii clãdirilor de unde luau leafa... ªi, uite aºa,

fir-ar ea sã fie, iarãºi venea vorba de leafã, iar paºii lui cu ritm

îngândurat, pãreau sã prefere vremurile acelea când era mai

sãrac dar mai sigur. ªi sã-i vinã s-o ia spre casã, aºa cum

fãceau mai toþi înainte, între orele patru ºi cinci, când pe uºile

instituþiilor ieºeau cei care nu prea fãcuserã mare lucru nici în

interior, dar semnaserã condica  prin care se justifica statul de

salarii.

Ducându-ºi cu importanþã servieta  care era, pentru modul

cum o purta în permanenþã, un fel de siglã a personalitãþii lui,

o lua spre casã în mod rutinat, ºtiind cã, tot în mod rutinat, la

a doua stradã mai încolo îºi va întâlni nevasta ieºind ºi ea pe

uºile celeilalte mari instituþii a oraºului ºi vor merge aºa pânã

la bloc, uneori având, alteori ne având ce sã-ºi spunã, cu un

popas ca sã ia pâine proaspãtã din colþ ºi, uneori, ceva fructe,

alteori sacoºa cu sticle de apã mineralã pe care le lãsau goale

dmineaþa la magazin, tocmai în scopul de a le schimba cu
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cele pline la întoarcere. Apoi el fuma o þigarã în balcon în

vreme ce ea se schimba pentru bucãtãrie, dupã care îl lãsa pe

el la baie unde îºi fãcea meticulos toaleta pânã ajungea la

pijamaua ºi papucii în care se simþea ºi el acasã dupã strânsura

de peste zi a hainelor oficiale, haine de care, pentru demnitatea

prezenþei sale, avea grijã întotdeauna sã fie bine cãlcate,

aºezându-se la acel colþ de masã unde nu deranja miºcãrile ei

în bucãtãria destul de îngustã. Cu care, de altfel, se obiºnuiserã

prea bine ºi le era intimã, nu ca sufrageria încãrcatã de mobi-

le grele ºi incomode fãcute de comandã la cooperativa de înalte

pretenþii meºteºugãreºti, care servea numai crema societãþii

socialiste. Sufrageria era acolo, ca o emblemã a standingului

lor pe care n-o deranja nimeni decât trecând pe traversa din

margine, de la antreul cu uºa capitonatã ce se deschidea din

holul scãrii ºi uºi mai mici spre dependinþe, pânã la dormitorul

cu baie, holiºor ºi balcon spre curtea din spatele blocului, unde

urlau copii ºi se bãteau covoarele, aºa cã fusese închis... Pãcat

cã trebuiserã sã facã asta; pentru cã balconul ar fi fost locul

cel mai omenesc dintr-o locuinþã lipsitã de curte, ca ºi cum

statul care le-o repartizase voia sã-i smulgã din rãdãcini!...

Universul apartamentelor ãstora era anost; holul de la intrarea

despre care am vorbit era lãrguþ dar  n-avea fereastrã;

sufrageria, cea mai mare încãpere, era doar un loc de trecere,

marcând ºi nivelul trecerii lor prin viaþã, pentru cã acolo se

pãstrau mobilele pretenþioase ºi incomode; dormitorul era prea

îngust pentru patul care trebuia sã fie mare pentru a se putea

dormi comod; aºa cã spaþiul dedicat uscatei lor vieþi de familie

rãmânea bucãtãria cu micile ei semne de intimitate printre

utilajele electrice ale gospodãriei, denumnite de obicei

„electrocasnice”.

Acolo, printre acele electrocasnice acoperite cu ºervete

þesute industrial ce le înlocuiau pe cele altã datã înflorate cu

þesãturã de ac, dupã ritualul venirii acasã, mâncau. El, rãsfãþat

cu lucruri mai substanþiale la care mergea o bere, un vin, sau

chiar o þuicã, numai sã nu mai aibã chef a ieºi în oraº, ea cu

bolnãvicioase feluri de regim, mai degrabã ronþãite printre
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ceaiuri medicinale, în vreme ce înserarea punea stãpânire pe

liniºtea strãzilor provinciale ce se scufundau în propriile lor

banalitãþi ºi meschinãrii, iar conversaþia dintre soþii de sub

lustra ce lumina masa era, mai degrabã, o rutinã, în vreme ce

se culegeau cu pedanterie firimiturile ca sã nu  cadã pe jos.

Prin pereþii blocului se auzea cum alþii îºi bãteau copii, fiind

baremi astfel mai aproape de viaþa normalã. Ei nu aveau nici

mãcar asemenea necazuri. Pentru cã nu erau o familie care sã

se-nmulþeascã, sã facã copii ca sã le suporte gãlãgia, sã creascã

niºte pãsãri sau animale ca sã le curãþe murdãria, sã sape o

grãdinã, ca sã se ºteargã pe ghete de noroi. Deci îºi duceau

viaþa dinspre searã în acea bucãtãrie repede curãþitã de resturi

ºi vase murdare, din care, lãsând uºa deschisã puteau privi ºi

televizorul. ªi considerau asta o stare de comoditate bine

meritatã dupã ce, în timpul zilei, îmbrãcaþi în eleganþa

demodatã a hainelor croite din stofã lânã-n lânã la cooperati-

va pentru cadre de conducere, propuneau condamnãri în ani

de puºcãrie, sau semnau somaþii cu amenzi ale primãriei ºi,

culegând întotdeauna cu grijã firimiturile dupã masa de searã,

uneori mai cumpãrau câte o mobilã greoaie pentru a o aºeza

într-un loc unde se pãstra cât mai neatinsã.

Ei bine, e normal sã te tulburi când, de la o asemenea viaþã,

treci direct la zvãpãiata care þi se bagã repede-n pat ºi te posedã

neruºinat gemându-ºi satisfacþia în insolitul mod de a repeta

într-una, dar pe diverse tonuri:

- Piticu-piticu, pitiiicu, piiiiticu, piticuuu!...

Pânã l-a simþit cum, indignat, se opreºte ºi, pe cât cu mai

mult sânge-n cap, pe atât mai nelãmurit, nu se poate abþine

sã-ntrebe nemulþumit:

- Care pitic?!

- Care pitic?... – adusã la raþionalitatea întrebãrii, ea nu se

sfia sã geamã liniºtitor: Nu, scumpule, nu te teme; tu eºti

uriaºul... Tu eºti uriaºul care mã strânge-n braþe pe dinafarã,

în vreme ce, pe dinãuntru, înþelegi, piticul tãu... Ah, piticu!...

Piticuuu!
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CAPITOLUL AL CINCILEA

Asta, tot era bine. Era amuzant ºi, mai ales, excitant,

fãcându-l sã-ºi considere mica destrãbãlare trupeascã drept

un triumf. În vreme ce, cu altele, tot dinspre partea avocatului

venite, deruta lui de om care se reiniþia la vârstã destul de

mult maturã, cãpãta forme ciudate, tocmai fiindcã trebuia sã

fie mulþumit cu orice.

De exemplu cea care n-ar fi trebuit sã deschidã gura, fiindcã

i se vedeau dinþii falºi, dar, muiere vorbãreaþã fiind, îi plãcea

sã comenteze spunând multe prostii când dãdea ochii peste

cap ºi, din când în când chiar rugându-se:

-Hai, scumpule, spune-mi mãscãri!... spune mãscãri cã-

mi plaaaceee...

Iar el se silea sã nu se enerveze, sã-i dea înainte fãcându-

ºi treaba ºi silindu-se sã n-o audã; pânã când n-a mai rezistat

ºi, furios  deranjat de la treburile lui, a înjurat-o zdravãn ºi de-

a mã-si ºi de-a ei, ºi de altele... Pentru ca s-o simtã deodatã

topindu-se, strângându-l ºi muºcându-i urechea cu dinþii aceia

falºi pe care ar fi fost mai bine sã nu-i arate în asemenea

momente:

-Ah, scumpule, iubitule, aºa!... Înjurã-mã... Înjurã-mããã...

Ceea ce l-a fãcut sã devinã mai atent, sã intre-n funcþiile

sale cu competenþã neiertãtoare, ca atunci când dãdea sentinþe

ºi sã aprecieze gemetele sau vorbele cu care unele din astea

obiºnuiesc sã se rãsfeþe; bine înþeles, dacã nu sunt din cale

afarã de vulgare, sau, dacã nu cumva ajung a trãda unele

confuzii când simt nevoia sã-þi spunã pe nume. Pentru cã, la

un moment dat, o asemenea partenerã ocazionalã mai tinericã,

ºtiind ºi sã de dezbrace cu oarecare apetit ºi complimentându-

l cu afirmaþia cã o interesa amorul cu bãrbaþii maturi, de la

care ea aºteaptã plãceri mai mari, ceea ce-l scotea total din

banalul sãu univers de sex casnic cu nevasta care-ºi fãcea mai

mult o îndatorire, l-a ambiþionat sã-i arate ce poate ºi a trãit
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încântarea vãzând-o cum se aprinde ºi geme. Avea sâni tineri,

frumoºi, nu ca cele mai îndelung consumate de pânã atunci,

ºtiind sã spunã foarte frumos un „Ah” însetat ce-i transmitea

ºi lui extazul. Dar când a trecut de fierbinþeli, muindu-se, a

mai spus de câteva ori simþind nevoia sã-l mângâie ºi sã se

abandoneze leneº:

-Ah... Ah... Ah-met!...

-Ahmet?! – s-a trezit deodatã spiritul lui investigator în

gestul cu care trãgea cearceaful; ºi, indignat, s-a pomenit

rostind cu obiºnuitul sãu ton de a pune sub acuzare: Tu!... Tu

ai avut un iubit turc cu care mã confunzi, nu-i aºa?!

Iar femeia tânãrã, care fusese pânã atunci plãcutã ºi supusã,

a devenit, ca fetele astea mai puþin cizelate, arþãgoasã:

-Asta nu te intereseazã!

-Ehe! – îºi cãpãtã el exclamaþia profesionalã ca ºi cum ar

fi confirmat cã are dreptul sã-l intereseze – fie turc, fie arab,

ai avut!... Oricum, din ãºtia, musulmanii cu afaceri grase!...

Ceea ce, pe ea, a înfuriat-o ºi mai rãu fãcând-o sã-l punã la

punct:

-Da cine esti tu, ca sã mi te bagi în suflet, tataie?!

Fapt care pe el l-a cam lovit, fata fiind drãguþicã ºi tinericã,

ceea ce îl fãcea chiar sã nu vrea s-o piardã; aºa cã bâigui

încurcat:

 -Credeam cã... Chiar îmi placi... Eu n-am vrut sã...

Credeam cã...

-Sã nu crezi nimic! – spunea aceea îmbrãcându-se

înciudatã – Mi-a spus avocatu cã eºti un domn distins ºi matur

ºi m-a rugat sã-þi fac tot tacâmul... Da, m-am obligat sã-mi

facã plãcere – adãugã ea ca o pisicã zburlitã, trãgându-ºi ner-

vos bluza peste sânii frumoºi, ca ºi cum i-ar fi interzis sã se

mai holbeze -  Dar nu-s proasta dumitale, ca sã mi te bagi în

suflet!...

Avocatul!... Avocatul era un fel de diavol scund ºi cu cap

mare ºi cu ochi holbaþi poruncitor ºi cu umãrul strâmbat ca ºi

cum ar fi vrut mereu s-o ia înainte vorbind cu tonul sãu

sentenþios ºi mimând niºte gesturi de comandã sau de dirijare
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prin care sublinia cã ºtie el ce face, care te cumpãra cu plãceri

din astea!... Îºi amintea de prima pe care i-o trimisese:

Nici n-a vãzut-o bine la faþã, cât era de acceptabilã

sau de femeie, fiindcã venea parfumatã cu o esenþa stridentã,

al carei miros ieftin îl simþise mai dinainte de a-i apãrea ea

din umbra intrãrii la bloc unde naiba ºtia cât îl aºteptase,

fãcându-l sã se întrebe dacã n-o remarcaserã vecinii. ªi, tocmai

când el încerca sã se calmeze obligându-se sã înceteze a-ºi

mai pune o asemenea întrebare, sã i se ºi adreseze, cât o ducea

mintea, cu condescendenþã:

-Sã trãiþi, domn procuror!... M-a trimis avocatu.

Neîndemânatic, el se ferea s-o priveascã de parcã asta l-ar

fi implicat mai puþin; ºi doar ºuiera, ca-ntr-un secret:

-Mai plimbã-te, mai plimbã-te... Mai plimbã-te vreo zece

minute ºi urcã pe urmã la etajul doi...

N-ar putea spune cã nu i-a plãcut. Femeia avea carnea

încã tare ºi se dovedea grijulie sau chiar maternã, în gesturi

care dovedeau un instinct de ocrotire pentru trupul bãrbatului,

vrând sã-l bucure cu încurajãri. Ceea ce-i alunga crispãrile

sau timiditatea morocãnoasã într-un mod în care parcã-i spunea

„Vin-la-mama” ºi-l întãrâta în alte direcþii, calmându-l în cele

de care nu avea nevoie.

Aºa cã, atunci când se potoli ºi constatã cã prezenþa ei nu-

l deranja sã-ºi fumeze þigara-n tihnã, cu gândurile sau

negândurile unor asemenea momente, ieºind pe balconul închis

ºi suflând fumul pe fereastra nu prea mare care aducea rãcoarea

puþin luminatã de becurile strãzii, o fãcu aºa cum era obiºnuit,

simþindu-se liniºtit la casa lui ºi abandonându-se într-un fel de

meditare lipsitã de concluzii ºi fãrã întrebãri existenþiale, mai

mult un tabiet al simþurilor liniºtite mângâiate de fumul þigãrii.

Era o comoditate a omului care, aºezat în fotoliul vechi, scos

dintre mobilele fãþoase ale sufrageriei ºi exilat aici, în faþa

raftului cu borcane ºi cutii, dar util ºi atrãgãtor pentru ceasuri

în care timpul nu avea prea mari semnificaþii, îºi spunea cã

„O fãcuse ºi pe asta” ºi se abandona într-o meditaþie cu jumãtãþi

de sensuri sau moþãieli a cãror plãcere creºte cu vârsta, uitând
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cã era gazada unei fiinþe care-l înþelegea de ce nu voia sã

aprindã lumina ºi se ferea sã facã prea mult zgomot.

Iar fiinþa, pesemne cã aºteptã cât aºteptã ºi, simþindu-se

jenatã sã leneveascã de una singurã în întunericul unde se

afla patul, foºni ce foºni sub cearceafuri dar, pânã la urmã, îºi

luã inima-n dinþi ºi, cu fãþiºa intenþie de a nu deranja, ºopti

spre balcon grijuliu, îmbietor:

- Domn procuror, domn procurooor...

Dar tot îl deranjã, pentru cã el, mai aprinzând o þigarã,  tot

se simþea meditând la mizeriile lumii aºa, având un sentiment

de jenã sau silã, dar nu faþã de ce fãcuse, ci la modul general,

tocmai pentru a nu-ºi califica situaþia în care ajunsese

reîmprietenindu-se cu avocatul ºi nu ºtia dacã trebuia sã se

simtã satisfãcut sau sã se considere condamnabil. Aºa cã

rãspunse cam cu nemulþumire, ca omul trezit din niºte gânduri

care-l încercau numai pe jumãtate:

- Ce e?!... – Pentru ca abia apoi sã se corecteze ºi,

ridicându-se, sã capete tonul pe care-l merita o musafirã:

Poftim?... Iartã-mã, dar...

- Domn procuror... Nu, nu vã deranjaþi; staþi acolo dacã vã

simþiþi bine, domn procuror... – se dovedi ea înþelegãtoare –

Voiam doar sã întreb dacã mai serviþi sau pot sã trag chiloþii?

CAPITOLUL AL ªASELEA

Avocatul acela ca un fel de diavol ieftin ºi vulgar, ca

ºi parfumul cu care se dãduse femeia!... Avea ochii bulbucaþi,

cu un mod glumeþ de-a încerca sã te ia peste picior sau sã te

înºele, miºcându-ºi cu agilitate fãptura scundã ºi cu nasu-n

vânt, ca ºi cum ar fi adulmecat mereu dupã vreo afacere, vreo

ocazie avantajoasã sau vreo femeie mai lesne de prins în

mreje!...

Îl ºtia din tinereþe, de când îºi confirmaserã unul altuia:
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„Bã, hai sã dãm diferenþele la Drept,  mãcar la fãrã frecvenþã,

cã altfel rãmânem tablagii ciubucari care-mpãrþim cu

tovarãºii!”... Ba, nevastã-sa, chiar i-l dãduse exemplu, cã era

ambiþios cu capul lui mare ºi dinþii colþoºi acest ºmecheraº de

mahala care-i lua peste picior pe colegii mai molcomi veniþi

de la þarã. Cu toate cã, dupã aceea, când deveniserã o familie

respectabilã pentru toþi locuitorii ºi, mai ales, pentru lumea

bunã din X..., fiindu-i teamã de faima aceluia, tot ea îi impusese

niºte restricþii.

De fapt, era firea ei de a-l izola de alþii fãcând mereu apel

la austeritatea pe care trebuiau sã ºi-o demonstreze în acel

oraº unde dãdeau condamnãri ºi amenzi ducându-se ºi

întorcându-se de la birourile lor din cele douã clãdiri impor-

tante, plimbându-se la braþ pe promenadã o datã pe sãptãmânã

(singura ocazie în care el era vãzut fãrã servieta care arãta

ameninþãtor în mâna lui stângã, fiindcã lasa impresia cã purta

în ea cine ºtie ce documente acuzatoare), fãcând în restul

zilelor cumpãrãturi cumpãtate în magazinele unde erau

cunoscuþi ºi petrecându-ºi majoritatea timpului în bucãtãria

sau pe balconul închis care pãstra doar o fereastrã micã de

aerisire, din apartamentul confort unu.

În relaþiile publice, sau când se vedeau în oraº, el se-

nþelegea bine cu omul acela, cunoscându-se din tinereþe, pe

când erau raioane, despãrþindu-se când deveniserã procurori

în locuri diferite, apoi, dupã ce el ajunsese în centrul cu tribu-

nal, dupã câþiva ani apãruse ºi acela, dar ca avocat. Însã, nu

mai reluaserã legãturile la fel de strâns. Nu atât din motivul

unor graniþi profesionale, fiindcã erau amândoi hârºiþi în

meschinele cauze de care se ocupau la nivelul acela mãrunt

de justiþie, cât din modul cum se uscase nevastã-sa þinându-l

tot mai lângã ea în apartamentul acela unde nu primea aproape

pe nimeni, chiar pe el obligându-l sã se descalþe încã de la

intrare, unde avea douã perechi de papuci: una pentru bucãtãrie

ºi alta pentru restul casei. ªi, chiar creindu-i un fel de dresurã

de a nu rãmâne nici el prea multã vreme în oraº, ca acei bãrbaþi

banali care nu ocolesc cârciumile, printre care se afla ºi
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avocatul.

Lui, desigur cã i-ar mai fi plãcut din când în când sã bea

ceva cu colegii iar, cu unul mai vechi, cum era acesta, sã

depene amintiri, sã discute despre fotbal, despre femei, despre

meschinãriile vieþii; dar nevastã-sa îl obliga sã-ºi pãstreze

prestigiul ºi prefera sã-i ia bãuturã acasã ºi sã-l lase sã vadã

de ea încet, molcom, fumând la televizor încãlþat cu papucii

de bucãtãrie, chiar dacã un asemenea ritual îl adormea, cã de-

abia mai putea schimba papucii ca sã ajungã în dormitor. Asta

fãcea sã se înmulþeascãºi sã devinã tot mai dese nopþile în

care amorul era înlocuit pentru ea cu un pahar de lapte ºi tot

mai rare cele în care îºi aminteau cã împãrþeau acelaºi pat.

 Dar se pãrea cã nu o deranja prtea mult. Sãrmana femeie

stearpã, nu numai cã fusese o singuraticã sub aspectul  izolãrii

în condiþia de soþie a unuia pe care-l dorea confiscat, ducându-

l doar de sãrbãtori la niºte surori mai vârstnice; dar, în acea

lume de fals puritanism a moralei vechii orânduiri în care-ºi

începuserã cãsnicia, chiar considera de datoria ei sã-l apere

de tentaþiile sau exemplele proaste care, chiar dacã nu se

pedepseau la partid, nici nu te-ajutau în cariera care se fãcea

într-o atmosferã durã, plinã de turnãtorii, slugãrnicii ºi, cât

putea cuprinde, fãþãrnicie. Or, avocatul, era un tip din aceia

unºi cu multe alifii, care nu se sfia sã vorbeascã mai mult

decât trebuie ºi avea, apãratã prin profesiune, ºmecheria unor

aranjamente care puteau sã parã, dupã caz, fie dubioase, fie

deºtept fãcute; iar alura sa scundã ºi prestantã, cu umãrul

strâmbat ca ºi cum ar fi vrut mereu s-o ia înainte vorbind cu

acel profesional ton sentenþios, îl fãcea sã aducã a om de care,

în mentalitatea uneia ca ea, era mai bine sã te fereºti.

Aceluia, puþin îi pãsa. Ca dovadã cã n-a pus la inimã sau,

poate chiar cã n-a remarcat modul cum soþia îl izola de el pe

procuror ºi, când acesta rãmas singur, s-a reapropiat, a acceptat

relaþia lor ca pe o continuitate ºi, în felul sãu, chiar s-a dovedit

prieten..

Era o fire oarecum drãceascã, provocatoare, lipsitã de sfialã,

cãreia îi plãcea sã se afiºeze ºi, precum clienþii lui obiºnuiþi,
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parveniþii cei mai de jos ce ieºeau din ºatre ca sã-ºi etaleze

ghiulurile ºi lanþurile de aur, sã nu se ascundã de faptul cã îºi

permitea sã fie cheltuitor atâta vreme cât, aºa cum era obiceiul

vremurilor, ºi alþii ciuguleau din veniturile lui; ba, chiar

huzureau pe de lãturi. ªi chiar nu-i era greu, la modul sãu

caracteristic avocãþesc, adicã verbios-convingãtor, sã facã omul

sã credã ce voia el. Se spunea cã ar fi câºtigat bani foarte buni

chiar din defecþiunile vechiului regim, prin metode simple dar

eficace care-i sporeau încrederea clientelei. Adicã, spunându-

le þiganilor care-l angajau sã le apere potlogãriile cât era

pedeapsa maximã pentru culpa respectivã: „Nenorocitule, în

ce te-ai bãgat?!... Pãi, pentru asta iei disprezece ani! Nici nu

ºtiu cum sã-ncerc sã te scap”...  Pentru ca apoi sã le

demonstreze cã i-a apãrat cu succes când, în cadrul

prevederilor legii, se pronunþa o pedeapsã mai spre cea minimã:

„Zi mersi,mã, cã þi-am obþinut doar ºapte ani ºi zi-i nevesti-ti

sã vinã repede cu paraua!”... Iar, când îi apãra pe gestionarii

care furau pe rupte, ºtiind cã tovarãºii cu care împãrþiserã îºi

luau mâna de pe ei, îi convingea sã lase la el întreaga sumã

furatã, sau ce mai aveau prin casã, ca sã nu li se confiºte,

rotunjindu-ºi apoi, prin aºa ceva, onorariul. Pentru asta, în stilul

lui de diavol persuasiv ºi nepãsãtor la nemernicii, chiar îºi

modificase puþin numele. Pentru cã, din banalul ªtirbu, cum îl

chemase în tinereþe, ºi la ºcoala de miliþieni, ºi în facultate ºi

ca procuror, când apãruse acolo, în oraºul X... ca avocat, îl

chema ªtirbey...  Se prezenta oriunde cu glas sonor, pregnant

„avocatul ªtirbey”, ceea ce-i dãdea prestanþã fãcându-l sã

capete ºi mai multã încredere în faþa clienþilor. Iar gestionarii

de magazine, cârciumarii de stat, ºefii de abatoare ºi toatã

lumea celor care, în socialism, învârteau bani mulþi, furaþi

prin toate gãurile legislaþiei preferenþiale, favorizatoare de acte

arbitrare dar, crezând cã sunt feriþi prin plocoane date-n dreapta

ºi-n stânga sau împãrþeli cu cei din ierarhia de mai sus de

instituþiile care ar fi trebuit sã-i supravegheze, când ajungeau

la ananghie alergau la el ca sã-i apere ºi sã le mijloceascã

pedepse reduse. Iar el, chiar dacã nu se arunca la onorarii
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mari, avea grijã sã se ofere a lua asuprã-i acele sume pe care

percheziþia sau ancheta le-ar fi confiscat, tocmai prin replica

întrutotul asiguratorie: „Domnule, mergem pe cuvânt de

onoare; sunt avocatul ªtirbey; sunt un boier de viþã în care

poþi crede!”... Ce se întâmpla apoi cu banii, nu se mai ºtia

prea bine; fiindcã bombãnelile veneau târziu, dupã anii

executaþi, nimeni ne având nici curajul de a face caz de ei

fiindcã, evident, se ferea de prostia de a risca astfel sã mai fie

înhãþat odatã.

Era, ca dracu gol, un descurcãrerþ, o gurã repezitã-n

rãspunsuri, un îndemânatic sforar în lumea aceea simplist

arivistã ºi lipsitã de Dumnezeu; deci, instinctul nevestii de a-

l îndepãrta, cu toate cã la fel se manifesta ºi cu alþii, ar fi avut

aici o oarecare justificare. Dar, þinând seama de relaþiile din

tinereþe, procurorul Dumitraºcu n-a ascultat de ea în întregime;

fiindcã bârfele aceluia, la care nu se declara pãrtaº ºi, conform

obiceiului sãu de a se exprima reþinut, nici nu fãcea completãri,

totuºi le asculta cu plãcere. Ele corespundeau de cele mai

multe ori ºi cu pãrerile sale, pe care le pãstra la un mod mai

ascuns, dacã nu se putea numi intim. Iar când ea îl atenþiona

cu acea bolnãvicioasã grijã pentru prestigiul lor în oraº, o

liniºtea:

-Ei, lasã dragã; am mai bârfit ºi eu cu el; cu cine vrei s-o

fac?... E singurul care nu-mi cere sã-i fac servicii în afarã de

lege; ãia de la partid, lipsiþi de studii cum sunt, habar n-au ce-

nseamnã traficul de influenþã ºi cum s-ar putea pedepsi dacã

n-am fi o societate obiºnuitã sã alerge dupã pile ºi aranjamente.

Ãsta, mãcar ºtie ºi, cel puþin în ce mã priveºte, respectã; nu ca

ãia care mã cheamã sã-mi dea indicaþii! – îºi spunea el oful

doar între pereþii apartamentului lor confort unu, cu papuci la

uºã numai pentru el, fiindcã nevastã-sa nu primea pe altcineva.

Ceea ce îi convenea ºi lui când era vorba de asemenea secrete

care ar fi fost periculoase dacã ar fi ajuns la urechile celor pe

care îi vizau

Asta era faþa lui mai necunoscutã, de tocilar în studenþie

care, nu afirmând neapãrat vreun principiu, dar mãcar din
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comoditate, nu se preta la mai multe compromisuri decât îl

obliga corupþia societãþii în care se afla iar, în sinea lui, îi ura

pe cei care îl sileau sã le facã ºi se executa fãrã chef, ca ºi

cum ºi-ar fi dat o palmã atrãgându-ºi atenþia cã, chiar dacã i

se pãrea cã cei de deasupra lor erau corupþi, avea obligaþii

faþã de ei ºi de indicaþiile lor, dacã voia sã se menþinã. Doar ºi

aºa, era de mai multã vreme considerat bun în grad. Iar, când

venea acasã întristat de bãuturã, fiindcã la firea sa nu se putea

spune cã venea cu chef, ricana la  certitudinile ei cã fusese

„cu ãla care-l strica” :

-Lasã dragã; cu cine vrei?!... Ãsta, mãcar...

Ce bãrfeau?... Ei bine, destul de multe; fiindcã erau vremuri

întunecoase ºi apãsãtoare chiar ºi pentru unii ca ei, iar limbariþa

avocatului le prefira pe toate ºi pe toþi cu sarcasmul lui drãcesc

ce ungea sufletul uscat al lui Dumitraºcu, chiar dacã el nu se

antrena în afirmaþii.

De exemplu marinarul acela puþin strâmb la un obraz sau

la un ochi care, în loc sã-ºi þinã familia la Constanþa, la Galaþi

sau la Tulcea, unde erau porturile de pescadoare sau

mineraliere pe care el lucra, preferase sã ºi-o stabileascã la

ei, în X... oraº banal, de câmpie, mai departe de cãile naviga-

bile, dar unde verii, cumnaþii ºi cuscrii îi erau ºtabi pe la partid,

pe la cooperaþie, pe la trustul de alimentaþie publicã ºi oriunde

mai erau locuri cu cheag, iar afacerile care se puteau face cu

mãrfuri lesne de ascuns, care ocupau loc puþin, ca lamele de

ras, medicamentele sau, în ultima vreme, electronicele, nu

erau urmãrite ca acolo unde miliþia, lucrând împreunã cu vama,

se specializase în asemenea fraude marinãreºti. Îl intriga mutra

aceluia, când venea din vreo cãlãtorie aducând filme pe niºte

video care erau aparatele cele mai la modã; ba ajungeau la el

chiar ºi unele rapoarte despre negustorii care aveau bani pentru

a cumpãra aºa ceva, pentru cã ºtabilor de pe la partid sau Sfat

se zicea cã le adusese gratis; dar cine se putea bãga în

asemenea treburi?!... ªi, atunci, bârfele avocatului, cãruia

categoria asta de delincvenþi neurmãriþi nu-i era clientelã,

veneau sã rãspundã unor întrebãri pe care ºi le punea ºi el cu
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indignare, dar, mai ales, dorinþei lui nestrãmutate de a-i spune

o datã ºi o datã marinarului vorba sa obsesivã: „Ehe,  credeai

cã-þi merge?!... Asta-i Legea; o încalci, n-ai scãpare!”...

Avocatul a intuit asta când comentau cazul:

-I-ai spune vorbuliþa aia a ta cu încãlcarea legii, nu-i aºa?...

Dar, în stilul sãu morocãnos, el a mormãit ceva neinteligibil.

Se descoperise, de fapt, un amãnunt care ar fi putut sã schimbe

starea de lucruri în privinþa aceluia: Prin depozitul magazinului

de confecþii din localitate trecuserã ºi fuseserã vândute cu acte

în regulã mai multe mii de pãlãrii, ca ºi cum toþi bãrbaþii din

X... se hotãrâserã împreuna ºi deodatã sã-ºi înnoiascã

acoperãmântul capului, cu toate cã nici la promenadã nici la

orele de înghesuialã pe stradã, aceastã înnoire nu se vedea.

Gestionarul le strânsese dând telefoane tuturor confraþilor lui

din þarã iar, apoi, magazinul le vânduse cu bon în toatã forma,

aºa cã nimic nu pãrea a fi în neregulã în acte. Pãlãriile erau

fãcute, însã, de o marcã renumitã din Praga ºi, în moneda

þãrilor socialiste, aveau preþ destul de mic faþã de cel cu care

se vindeau în occident. În plus, bãgate una-ntr-alta, ocupau

loc puþin putând intra în bagajele unui marinar. Panamaua îi

întrunea pe mai mulþi ºi aºa începea sã se explice „gratuitatea”

plaierelor pentru ºtãbuleþi... Cã atunci nu s-a putut acþiona în

vreun fel fiindcã bãgaserã bani în afacere tocmai aceºti ºtabi

locali deveniþi ulterior oamenii bogaþi care au fãcut negustorii

rentabile, era pentru el explicabil. Dar cã acelaºi marinar a

ajuns apoi, în începuturile tulburi ale tranziþiei, sã facã dispãrute

nave întregi ºi, bogat om de afaceri devenind, sã-ºi cumpere

funcþii politice, îl indigna la culme. Era un fapt evident de

sfidare, care îl întãrâta tot mai mult ºi îl fãcea sã ambiþioneze

în sinea sa, sã ajungã cândva a-i arãta degetul acela mustrãtor:

„Ce, credeai cã-þi merge?!”... Dar deocamdatã îi mergea atât

de bine încât ajunsese în niºte sfere la care, aproape cã nu

mai exista acces ºi lucra cu ei numai prin senatorul local, care

fusese pe vremuri lector la propaganda de partid.

Între timp, electronicele cu care-ºi cumpãrase el sprijinul

foºtilor ºtabi se demodaserã ºi nu mai fãceau doi bani, pãlãriile
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cu care-ºi fãcuse începutul de cheag se roseserã sau se

decoloraserã pe capul celor care le cumpãraserã-n valutã vest,

dar persoana sa, care vânduse într-un port minereul cu care se

întorcea în þarã chiar în zilele loviturii de stat iar, apoi, prizând

curaj de la faptul cã guvernul-proprietar nu mai exista, vânduse

în alt port chiar ºi vaporul, creºtea în influenþã dând lecþii

politice la fel de îngânfate ca ºi un altul care era obiºnuit sã

dea ºpãgi ca sã nu i se vadã matrapazlâcurile de la jocurile

mecanice ºi, având de acolo legãturi cu miliþia, se instalase

primar fãcându-ºi-i fideli pe miliþienii pe care, pânã atunci, îi

mituia. Apoi, absolvindu-i pe aceºtia de pãcatele trecutului ºi

proclamându-i apãrãtori ai noii ordini, începuse a câºtiga

alegerile una dupã alta, strigând cã-l iubeºte poporul ºi dând

chiolhanuri cu mici ºi bere în grãdina publicã, sau pe stadionul

ce-i purta numele. Chiolhanuri cu atât mai deºãnþate cu cât

zona aceea din þarã în care se afla oraºul X... devenea, tot mai

categoric, polul sãrãciei. Dar un pol unde gaºca celor care

huzuriserã ºi pe vremuri se întãrea, prindea cheag, fãcea

politicã înaltã în paralel cu afaceri subterane, considerând cã

aceastã etichetã a sãrãciei era numai pentru ceilalþi; pentru

cei în numele cãrora fãceau cereri de ajutoare europene pe

care tot ei le ronþãiau.

Acte din astea ºtiute de toatã lumea, dar fiind blocate pentru

cercetãri tocmai de ºefii cu care se împãrþea „mãlaiul”, era

neomeneºte sã nu le discuþi, dar era ºi riscant s-o faci cu oricine.

Aºa cã, în reluarea prieteniei lor, avocatul nu însemna numai

fiinþa mai apropiatã care-l ajuta sã treacã peste golul pierderii

soþiei, ci ºi un confident cu care se legau gânduri ºi pãreri,

preocupãri ºi impulsuri mai din tinereþe, opinii asemãnãtor de

proaste despre cei care o fãceau pe mai marii zilei ºi defulãri

în legãturã cu ceea ce ar fi trebuit sã pãþeascã ºi nu pãþeau

aceia; adicã nu-i dãdeau satisfacþia sã le spunã acel „Ehe, ce

credeþi cã vã merge?!”... Iar, pe lângã toate acestea, tot

avocatul, exact cum ar fi spus rãposata, era chiar cel care-l

strica! De data asta nu numai la bãuturã ci ºi la alte dulci

îndemnuri ce i se considerau, sau ºi le considera el, încã
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nepermise.

Iar grija avocatului de a nu-i aduce pe oricine la masã, era

ºi ea un gest de prietenie, de intimitate. Pentru cã, în localul

acela destul de popular ºi cu destule pretenþii, totuºi, pentru

cei ce formau aºa zisa „lume activã” din X... se perindau tot

felul de personaje, cu treabã sau fãrã treabã, cu rosturi sau în

cãutare de rosturi, cu afaceri prezente sau viitoare ºi, mai ales

cu „ponturi” pe care încercau sã ºi le vândã unii altora într-o

adevãratã atmosferã de piaþã liberã pe care  patronul prosper

ºtia prea bine s-o întreþinã creind acolo faþa nouã a fostului

oraº adormit în funcþiile sale administrative, mai adãugând

câte un salon sau câte un spaþiu deschis serviciilor prestate

unor clienþi tot mai pretenþioºi pe mãsurã ce luau cunoºtinþã

de „stilul de viaþã occidental”. Gãseai acolo, de la sãli cu

„împinge tava”, la separeuri sofisticate, la terase elegante, la

clubul de noapte cu discotecã ºi piscina cu bar pentru tinerii

de bani gata, la saloane pentru nunþi celebre ºi buticuri cu

produse „de firmã”, cum învãþase toatã lumea parvenitã sã

caute, aºa cã nu se putea sã lipseascã tocmai din X..., oraº

care îºi produsese magnatul în acel fost marinar cu obrazul

strâmb care-i înclina ochiul, sau ochiul oblic înclinat care-i

schimba expresia obrazului.

Era vorba de ceea ce se chema „judeþul sãrac cu oameni

bogaþi” ºi, spre ºi mai marea înciudare a procurorului, toþi

aceºtia se strângeau acolo sau treceau pe acolo, parcã înadins

spre a-l face pe el sã-i ameninþe ca adevãraþi culpabili ce erau:

-Sã nu credeþi cã vã merge!... Asta-i Legea; o încalci, n-ai

scãpare!

Dacã nu cumva s-o scãpa sã le spunã ºi cealaltã cu „El e

Legea”, care-l pusese pe gânduri ºi-l fãcuse tot mai confuz.



38 Corneliu LEU

CAPITOLUL AL ªAPTELEA

-Þi-a zis chestia cu „piticu... ah, piticu!”, nu-i aºa?! – îl

întrebã în ºoaptã, aplecându-i-se la ureche, avocatul, în vreme

ce, întorcându-se la masa lor, îºi relua locul.

Iar el tresãri oarecum nemulþumit, intrigat,  jignit în mutra

sa marcatã sobru de negii din stânga nasului, ceea ce, îl fãcu

pe celãlalt sã vrea sã-l liniºteascã:

- Lasã domnule, nu te jena; ce, crezi cã þi-am trimis-o fatã

mare?!... Faci mutra asta ca ºi cum nu þi-ar fi plãcut!... Eºti

cumva supãrat?

- Da, dar nu de asta... Vãd cã azi s-au strâns aici toate

mutrele pe care nu pot sã le sufãr – simþi el nevoia sã gãseascã

o justificare ca sã nu-l supere pe singurul om care îi fãcea

asemenea „daruri” vii, calde ºi cu gemete provocatoare, cum

nu avusese parte pe parcursul  nefericitei sale cãsnicii.

Avocatul îºi roti privirea ºi constatã cã, într-adevãr, lumea

bunã ºi mai puþin bunã, de la unii patroni adevãraþi pânã la

vânzãtorii de ponturi sau, chiar mai rãu, pânditorii de ponturi

ce formau improvizata lume comercialã a precarei societãþi

aºazise noi, era prezentã  la acea orã în grupuri bine cunoscute,

ca ºi mai mulþi presupuºi intermediari individuali fãcându-ºi

de lucru printre ele.

Îºi muta privirea dintrã-o direcþie în alta revenind de fiecare

datã la mutra bosumflatã a procurorului care parcã-i confir-

ma: „Exact”... „Bine-nþeles”... „Nici ãsta nu putea sã

lipseascã”... „Pãi vezi cum îºi dã importanþã!”... „Ce-aº mai

pune mâna pe ãsta!”... ”Ehe; nu scapã ei!”...„O sã vinã

vremea sã mã sesizez din oficiu!”... „Când?... Când consider

eu!”...

Pentru cã procurorul care era vechi edec în mijlocul lumii

din X... ºi a schimbãrilor ei spectaculoase sau penibile, îi ºtia

pe toþi de multã vreme; pe cei mai mulþi chiar „dinainte”. Iar

terasa din apropierea bucãtãriei unde erau cele câteva mese



39Procurorul din X

destinate personajelor mai importante abonate pentru meniul

de dejun, care trebuiau servite repede ºi bine, adicã la fel de

ieftin dar ceva mai elegant decât la „împinge tava”, avea vedere

asupra unei bune pãrþi din local, chiar luatã de la intrarea pe

unde-ºi fãceau apariþia sau salutau de plecare diferitele

personaje pestriþe, de la cei prinºi în afacerile fotbalistice la

cel care se îmbogãþise primind de la primãrie concesiunea

gunoaielor ºi acum umbla sã cumpere un loc în Parlament, la

unii aºa ziºi investitori strãini care cumpãrau pe nimica

pãmântul þãranilor, la câþiva puºti de bani gata care lãsau afarã

motoare cu cai mulþi ºi costisitori, la doctorul gras ºi autoritar

cu toatã lumea, care era urmãrit înainte pentru chiuretaje ºi

fusese de vreo douã ori senator pânã l-au zburat pentru trafic

de influenþã ºi-a preferat sã intre în afaceri folosind el influenþa

altora, ziariºtii de scandal de la „Observã tot”, oamenii unuia

sau altuia dintre marii patroni care nu se arãtau personal ºi

profesorii  îmbogãþiþi din meditaþii care cumpãraserã secþia

localã a unei discutabile universitãþi particulare, la damele de

consumaþie dirijate de cunoscuþii Rolroiu ºi Opel (pronunþat

cu accent pe vocale, adicã un fel de O Pel sunând ca ºi Ionel)

fiii mai mari dintr-un clan cu multe nume de automobile date

de tatãl, cuþitar celebru chiar pe plan internaþional, în funcþie

de automobilul pe care-l furase în preajma naºterii fiecãruia.

ªi, care chiar o nimerise astfel, spunându-i fiicei sale nãscutã

imediat dupã ãºtia doi: Volkswagen; nume care, cu toate cã

suna bãrbãteºte, i se potrivea de minune fiindcã ajunsese mare

madamã peste un club de petreceri intime, devenit la fel de

popular cum se dorea numele nemþesc al automobilului. Iar

clientela autohtonã rectificase în mod folcloric terminaþia

femininã spunând stabilimentului patronat de fata celebrului

hoþ de automobile „La Volkswagena” ºi rezolvând astfel pro-

blema gramaticalã pe care o greºeau doar uneori confundând

„e”-ul cu „i” în penultima silabã.

La aceasta se referi avocatul atunci când, încercând sã-ºi

extragã prietenul din ura profesionalã faþã de cei pe care-i

vedea zi de zi bucurându-se de libertate, gata sã ameninþe cã
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se va autosesiza el cândva, insistã în discuþia aceea cu

amãnunte mai plãcute ºi mai intime: - Ai toate motivele

sã te bucuri, omule; femeia te apreciazã, þi-a dat note mult

peste mine!... ªi, zãu cã astea sunt specialiste cum îmi plac

mie: Sunt ºi femei simple, care vorbesc cu sinceritate despre

plãcerile lor, dar ºi curate, elegante, parfumate frumos, nu

cum te-a speriat aia dintre primele, fiindcã astea sunt coafeze,

manichiuriste, adicã lucreazã în mediu curat ºi elegant, cu

lume bunã, care le dã ºi lor o anumitã þinutã... Nu sunt ele cele

mai tinerele, e drept, dar ºtiu sã fie curate ºi agreabile, nu-i

aºa?... Chiar ºi serviabile!... Ha, ha, ha!

Dar lui nu-i ardea de râsul cu dinþi galbeni ºi de glumele

concupiscente prin care avocatul îºi sublinia drãcescul mod

de a þi se bãga în suflet. Cu gândul la cea pe care o regreta ºi,

pe care, nu mai spera sã-i mai vinã dupã ce o suspectase cu

amantul turc sau arab care o fãcea sã-þi spunã „ah...” ºi abia

dupã aceea, când se abandona în plãcere, îl evoca în întregime

dezvãluindu-l drept „Ahmet”, bosumflat, el rãspunse ca un

copil care-ºi bombãne dorinþa:

- Curate, parfumate, dar au pielea lãsatã, carnea moale; ºi

se vede pãrul cãrunt la rãdãcinã, dupã ce ºi-l vopsesc!

- Ei, ce vrei?!... – îi vorbi avocatul ca despre lungul nasului

– Vrei prospãturã, expune-te ºi du-te la Volkswagena!

Îi spunea asta fiindcã îi cunoºtea gestul de ferealã, ca un

refuz categoric de a se compromite. ªi, mai ales din motive

pedagogice, ca sã-l încurajeze mãcar la modul discret ºi cu

jenã în care procurorul îi accepta asemenea cadouri prieteneºti,

chiar insista:

-Ai acolo nu numai prospãturã de basarabence pe care

Volkswagena ºi fraþii ei le tranziteazã pe aici spre occident,

dar, dacã vrei, ºtii prea bine, chiar prospãturi locale pe care,

de ani de zile, ea le ia de la ºcoalã învãþându-le alte cele ºi,

când le-a format bine, nici nu le mai lasã cu golanii, ci le

promoveazã cu grijã pentru vârfurile politice ºi economice...

Dar, vãzându-l tot furios tocmai datoritã faptului cã i-ar fi

fost poftã, însã ar fi refuzat categoric sã se ducã într-un
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asemenea stabiliment, intuind riscul de a-l face sã-ºi rosteascã

spre acele „vârfuri”  ameninþarea cu „Ehe, cred ei cã le

merge?!...Pânã la urmã...Legea....”, încercã sã-i aducã ºi altfel

de argumente:

-ªtii prea bine ce se spune despre stimata doamnã deputat

care a trecut pe la Volkswagena când era în liceu ºi a plasat-o

aºa de bine la niºte politicieni cu experienþã încât, uite cum au

crescut-o: Mâine-poimâine o vezi ºi ministru; cã se-mbracã

elegant, are prestanþã ºi nici nu-i pasã prin câte paturi a

trecut!...

Mormãitul procurorului nu prevestea nimic bun. Fãrã sã

ºtie de ce, îi venea sã strige ºi acolo, cum o fãcuse de pe

scãrile  tribunalului, cã: El e Legea ºi or sã vadã ei, aceºti

corupþi viciaþi cu femeile lor elegante furnizate de proxeneta

Volkswagena, purtând  acum poºete de mii de euro ºi ungându-

ºi pielea cu cele mai scumpe cosmetice!... Nu prevestea nimic

bun; mai ales cã ricana la fiecare afirmaþie a celuilalt. Diavol

scormonitor, glumeþ dar perseverent, cu ochii sticlind în plãceri

vicioase, avocatul acesta la prietenia cãruia nu mai avea cum

sã renunþe, ca ºi cum tocmai l-ar fi legat într-un pact demonic,

încerca sã-l încurajeze pomenindu-i de performanþele pe care

i le recunoºtea coafeza aceea care, oricât de bine îºi vopsea

pãrul, tot i se întrezãreau rãdãcinile cãrunte ºi tot i se vedea

înmuierea pielii, chiar dacã ar fi folosit acele cele mai scumpe

cosmetice precum femeia elegantã care fãcuse carierã politicã

tocmai fiindcã se dãruise susþinãtorilor ei de tânãrã, de când

avea carnea tare ºi pielea întinsã, întinsã... plesnind de

frumuseþe!...

Ei da; aºa ceva voia ºi el!... Aºa ºi-ar fi voit-o, indiferent

dacã nu ºtia sã spunã mãscãri excitante ca stricatele astea

bãtrâne!... Indiferent dacã în momente de extaz îl confunda

pe el cu Ahmet, sau cu alt amant. Da, asta ar fi vrut: Ar fi vrut

sã-l confunde, dar sã-l simtã cum se înfierbântã pe pielea ei

tânãrã, plinã de prospeþime, care-l face ºi pe el sã-ºi simtã

forþa tânãrã din îndelungii sãi ani pierduþi degeaba... Ãsta era

motivul tulburãrii, a viziunilor lui oarecum nebuneºti ºi a nevoii
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de a ameninþa cã el e Legea... A ameninþa cãtre toþi cu aceastã

putere a sa pe care ar fi agitat-o ca pe un fel de falus contondent

cu care fãcea demonstraþia.

Voia una tânãrã care n-avea decât sã-i spunã chiar ºi Ahmet,

fapt la care nu va mai reacþiona aºa cum tâmpit fusese ca sã o

alunge. Sã o alunge ºi sã rãmânã cu complimentele bãbãtiei

care, bine-nþeles cã-l considera grozav de vreme ce era în

stare sã facã amor frãmântând pielea ei cu cãlduri scofâlcite.

Nu era prima datã când se gândea la aºa ceva. Se

surprinsese chiar ºi în ºedinþele din instanþã când, de pe fotoliul

sãu lateral, de autoritate independentã reprezentând  prin robã

ºi insemne Ministerul Public, având vederea liberã cãtre

scaunul sau scaunele din spatele pupitrului impozant ce

reprezenta puterea judecãtoreascã, atunci când acolo era

aºezatã judecãtoarea aceea tânãrã a cãrei piele mirosea mai

frumos ºi mai tentant decât toate parfumurile lumii, se

surprinsese cum, cu privirea ºi cu imaginaþia, o dezbrãca de

robã, îi cerceta într-o amãnunþitã curiozitate posibilele lenjerii,

apoi încet, tacticos, ascultând-o cum înºira articole de lege, o

dezbrãca ºi de ele, gravitând într-un vis plãcut, acompaniat de

murmurul sfios al sãlii de judecatã. Acolo, deasupra respiraþiilor

ºi miºcãrii din sala cu iz oficial, îºi închipuia cum i-ar fi scos

ochelarii ei de tocilarã cu expresie timidã, cum i-ar fi mângâiat

urâþica faþã compensatã - mamã-mamã cât de puternic

compensatã! - de mirosul crud al trupului ei cu piele tânãrã,

cum ar fi avut-o acolo, deasupra rumorii din sala cu capetele

plecate în faþa justiþiei!... ªi cum, savurându-i mereu mirosul

de prospeþime a trupului, ar fi explicat timiditãþii ei de tocilarã

urâþicã ce s-ar fi zbãtut cu nedumerire, cã se aflau acolo,

deasupra murmurului sãlii ce aºtepta rostirea sentinþelor, dintr-

o chemare supremã, din dorinþa acerbã de a face amor public,

de vreme ce justiþia tot era legatã la ochi...

Uneori, asemenea obsesii erotice chiar îl fãceau sã

exagereze; sã se lase în voia imaginaþiei gâdilate de hormoni

ºi sã considere cã numai pielea suav mirositoare era a tinerei

judecãtoare; dar amorul îl fãcea cu însãºi acea justiþie legatã
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la ochi cu care el se însoþise de multã vreme ºi pentru

totdeauna...

Fiindcã el asta ar fi dorit recuperându-ºi anii pierduþi: Sã le

cunoascã pe toate, sã-ºi însuºeascã tot ce era plãcere adusã

de femeie în viaþa omului, sã înveþe mãcar la bãtrâneþe ceea

ce nu avusese condiþii sã deprindã mai devreme. ªi nu-l deranja

faptul cã avocatul era cel cu care fãcuse diabolicul pact faustian

prin care dorea cunoaºterea. A cunoaºte totul e o dorinþã nobilã

pentru care pânã ºi Geothe îi gãseºte scuze Doctorului Faust!

Pactul lui cu avocatul era mai simplu: Sã amenajeze ºi sã

mobileze cum trebuie o casã pe care acela o avea la þarã ºi sã

invite acolo, într-un mic rai de tentaþii, tinere de care ar fi

fãcut rost fãrã sã trebuiascã sã apeleze la serviciile de la

Volkswagena, cum fac proºtii care au avut noroc de carierã ºi

nu mai sunt atenþi cu actele lor publice!...

În vreme ce el, chiar dacã era un Faust la dimensiunile

reduse ale setei de cunoaºtere numai în aceastã direcþie, iar

avocatul era un diavol mai prãpãdit ºi mai precar ca posibilitãþi,

ne putând oferi nici el toatã cunoaºterea, în sensurile ei

filosofice ºi cosmice, ci doar mica dar plãcuta ei parte ce

depinde de modul cum ºtii sã te comporþi între o pereche de

coapse femeieºti, pactul tot îl fãcuse cu acela. ªi chiar cã era

un pact tentant care cuprindea atât investiþii locale, cât ºi unele

þinând de excursii în zone unde se promitea ceea ce, ca termi-

nologie, pe el începuse sã-l obsedeze ca o acadea depãrtatã

cãreia nu-i vezi prea bine conturul: turismul sexual... Un pact

pe care avusese de gând sã-l respecte fãcându-ºi calculele

economice ale posibilitãþilor sale de salariu ºi ajustând totul

pe principiul „cât te þine plapuma”, tocmai pentru a fi un

partener care, respectându-ºi agrementul cu demnitate, doreºte

sã i se respecte ºi lui toate cele convenite. Tocmai pentru a se

putea bucura din plin ºi fãrã jenã de ceea ce promite ºi

proiecteazã o asemenea convenþie, oricât de mult ar pãrea ea

a fi un act malefic...

Da, aºa privea lucrurile el,  procurorul Dumitraºcu de la

Parchetul de pe lângã tribunalul din X... în momentul în care
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Guvernul Boc i-a tãiat o parte substanþialã din salariu.

  CAPITOLUL AL OPTULEA

-Uite-l! Uite-l pe porcul de bancher!... Cum „cine”

dragã?!... Profesoraºul de economie politicã ce fãcuse carierã

ca lector de propagandã ºi ne þinea nouã, la învãþãmântul de

partid, lecþii de marxism-leninism!... Porcul care s-a dat

dispãrut câþiva ani ºi pe urmã a apãrut ca bancher, iar acum e

ºi senator. Sunt sigur cã el e unul dintre cei care ºtiu unde se

aflã documentul cu primirea de bani de la mafie, care ar

descifra ºi capitalul social al bãncii, despre care se spune cã

ar fi cerut informaþii pânã ºi antimafia italianã, ca ºi vânzarea

de pãmânt pe tot felul de nume false, tot de de italieni;

document care i-ar înfunda pe mulþi!... Pesemne cã ar ajunge

chiar pânã la marea pãlãrie a marinarului care ºi-a început

afacerile cu pãlãrii!

De la înãlþimea terasei pe care se aflau, foiala de la

acea orã din jurul barului de la intrare, de pe trotuarul de afarã

unde se servea prin larga fereastrã deschisã ºi dintre

postamentele cu plastici ºi melamine dinãuntru, care se

deosebeau de tejgheaua dinainte prin scaunele înalte care le

înconjurau, putea fi vãzutã în întregul ei, adicã exact cu

majoritatea celor cãrora, în secretul instinctelor sale, procurorul

tot aºtepta sã le spunã o datã acel  punitiv-educaþional „Ehe,

credeaþi cã vã merge?!”... De data asta, însã, îi ierta pe ceilalþi,

îi lãsa sã se simtã bine salutându-se leneº, cu gesturi duse

numai pe jumãtate de mâna sau palma cu care-ºi transmiteau

o scurtã confirmare de mesaj, sã-ºi indice cine ºtie ce direcþii

prin uºoare manevrãri ale obrazului dinspre colþul buzei de

sus spre coada ochiului, sã-ºi conducã afacerile de la distanþã

manevrând în degete cu inele groase telefoanele lor scumpe

ºi, tocmai spre a se identifica social cã fac parte din categoria
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celor „aflaþi pe val”, scoþând din buzunare teancuri groase de

bani atunci când voiau sã facã plata. Radarul pe care parcã îl

manevra pe acea parte a obrazului unde i se iþeau cei doi negi,

era concentrat pe apariþia mai rarã a fostului utecist devenit

lector la propagandã care, de când revenise în localitate ca

bancher, cãpãtase tot mai mult acel aer de misterioasã

superioritate al omului obiºnuit cu jocurile din umbrã.

-Are el ceva de aranjat când iese printre de-alde ãºtia;

n-avea grijã!... Sunt sigur cã a mai mirosit de vreo privatizare

sau de ceva particular care trebuie adus aici ca sã nu parã

suspect în altã parte – mormãi el indicându-i avocatului direcþia

tot numai cu rictusul obrazului ºi împingându-i paharul: Am

comandat ºpriþul; chiar am poftã astãzi; hai noroc!

- Sigur cã ai poftã, dac-ai fãcut performanþe! - îl

ºfichiui uºor acela – cât despre omul tãu, nu mã intereseazã;

tu, poate; dar eu n-o sã-l am nici o datã client.

-ªi, totuºi, documentul ãla care-i menþioneazã pe mai

mulþi, nu-l pot distruge; i-ar tãia partenerii lor despre care se

spune cã sunt mafioþi! – sublinie încãpãþânat procurorul – L-

au fãcut ei sã disparã, ca sã fie cunoscut doar un administrator

unic ºi sã nu se ºtie alte încrengãturi.

Privind peste el miºcarea de jos, avocatul se dovedi a fi

mai informat decât lãsa impresia în asemenea cazuri, punând

o întrebare foarte nuanþatã:

- Dar italienii au mai acþionat prin Interpol, sau s-a

muºamalizat ºi la ei?

- La ei nu se muºamalizeazã; or fi având alte nãravuri

proaste sau ºmecherii, dar chestiile cu mafia nu se

muºamalizeazã – rãspunse îndârjit procurorul, ca dovadã cã

era o problemã care îl rodea – muºamalizarea vine de la noi;

la ei, când antimafia a luat o pistã, se merge pânã la capãt; la

noi, cu cât se implicã mai mulþi, cu atât e mai greu sã-i dai de

capãt!... Nu vezi ce bine a fost gânditã?!... De unde ºi pânã

unde sã vinã mafia sã bage bani în bãnci din acest pârlit de

oraº?... E exact ca atunci, cu pãlãriile.

- Crezi?



46 Corneliu LEU

- Pãi, acum, cu voie de la guvern avem în scripte afaceriºti

în loc de realitatea cu miile de fomiºti; atunci, cu voie de la

partid s-au cumpãrat mai multe mii de pãlãrii decât numãrul

locuitorilor care le-ar fi purtat!...

-Eheee!... Ãla ar fi fost cazul nostru cel tare!... Te târâseºi

tu  mai bine de zece ani printre coþcari  mãrunþi, apãrasem eu

tot felul de gestionari cu lipsã la cântar ºi þigãnci ciorditoare,

dar am fi avut un caz, dacã nu venea aºa zisa revoluþie. Te ºi

vãd cum m-ai fi înfruntat!...

- Cum ne-am fi înfruntat în articole de lege pentru un caz

care ar fi meritat sã le evoci.

-Ai dreptate. Am mai spus-o: Noi suntem niºte eroi cã am

studiat întregul Cod Penal. La delictele de care ne ocupãm de

o viaþã, zece-douãzeci de articole ºi niºte codicile ar fi fost de

ajuns pentru mãrunþiºurile de rutinã cu care ne umplem timpul!

-Zece-douãzeci?... Poate chiar mai puþine!...  Ai dreptate:

Ne-am trecut viaþa cu coþcãrii mãrunte, þigãnci ciorditoare ºi

furturi la cântar, dupã ce-am învãþat sute de articole de lege

cu încadrarea unor grozave delicte de care n-am auzit decât

acolo, la facultate!

- Pãi vezi! Eu de asta nici nu te mai ascult când începi

rechizitoriul; îþi cunosc argumentele încã din clipa în care mã

hotãrãsc pe care dintre cele câteva ale mele sã le întrebuinþez...

Baltã micã, peºti mici; asta e!... Poþi sã mãnânci bine din ei ºi

sã te-ngraºi cum trebuie, dar la pescuit n-ai nici o satisfacþie:

Tot dai cu plasa în prostie ºi iei toate fâþele care-þi picã!... Hai

noroc!... M-da: Ãla ar fi fost un caz într-adevãr complicat,

care ducea la mai multe capete, cu mai mulþi fãptuitori ºi cine

ºtie câþi implicaþi!

- Cum „cine ºtie”? ªtie toatã lumea: Tovarãºii care au

acumulat ieri ca azi sã ne conducã!... Nu ne învãþa exact astfel,

despre acumularea capitalistã, tocmai  mãgaru ãsta cãruia nu-

i mai ajungi azi la nasu de bancher ºi senator?!... Ehe, ce

repede au ºters de pe rol povestea când s-au schimbat lucrurile!

- Mai bine – conchise cinic avocatul – cã uite-i ce-au

ajuns!... Þi i-ai fi pus în cap tocmai pe stãpânii de azi!
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Dar el nu se lãsã:

- Nu-mi pasã! Mi-i pun ºi acum, dacã  mai gãsesc

documentul ãla!

- Nu te teme, cã nu-l gãseºti; bãieþii sunt atât de bine

organizaþi... Ia uitã-te la ei: Pe cumetrii sunt organizaþi, tocmai

ca sã nu poatã sufla nici unul în front.

- Eu chiar cred cã ºi venitul la ora asta aici are un rost;

pentru a-i putea avea pe toþi în mânã – se-nfurie procurorul -

Þi-l aminteºti când ne preda despre „acumularea primitivã”...

Ha!...ªtia el ce ºtia!... ªtia cã ºi acumularea socialistã e tot o

concentrare de capital pentru noua etapã de piaþã la care am

ajuns noi astãzi. Crezi?

- Cred cã n-ai uitat analiza marxistã ºi nici materialismul

istoric la care eu am avut numai note proaste – rãspunse

avocatul.

În salonul de jos, odatã cu atingerea orei de mare aflux,

miºcarea devenise mai amplã printre mesele frumos aranjate

cu feþe albe ºi ºervete colorate proaspãt scrobite, cu chelneri

activi ºi destulã agitaþie în jurul celor ce pãreau cã veniserã

doar pentru a savura tihna amiezii. Distins, cu aerul obosit al

celui care subliniazã cã duce multe în spinare, personajul lor

strângea mâinile întinse de un grup care îi fãcea loc la masã,

ca ºi cum atunci s-ar fi hotãrât sã le facã hatârul. Dar, imediat

dupã ce se aºezã, începu o vorbire destul de lungã ascultatã

de aceia cu atenþia celor veniþi acolo special pentru aºa ceva.

Procurorul bãu însetat vreo trei pahare, dupã care mai

comandã. ªi, ca bãrbatul care, fiind satisfãcut în pat, vrea

bãuturã ºi pãlãvrãgealã la masã, în faþa singurului om cu care

îºi permitea gânduri mai intime simþi plãcerea comunicãrii

meditative ºi rezumã cele ce se defineau ºi pentru el într-un

context mai limpede:

-Acuma, dacã stau ºi mã uit la mutrele astea pe care, în

afarã de puºtimea  obraznicã sau unii despre care simþi nevoia

sã te întrebi cu ciudã de unde naiba or fi apãrut, le ºtim prea

bine încã dinainte, adicã îi ºtim ºi câte parale fac dar ºi ce de

parale au fãcut, zãu cã nu-mi pare rãu cã ne puneau ãia pe
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vremuri sã tocim marxism ºi tot felul de alte prostii ale

învãþãmântului de partid. Îþi aduci aminte cum, chiar bãiatul

ãsta, de pe atunci pus pe carierã ºi  care acum e bancheru lui

peºte, îi trãgea cu condamnarea capitalismului ºi acumularea

primitivã fãcutã prin jaf, prin exploatare, prin colonialism ºi

prin piraterie... Îþi aduci aminte, nu?... Pãi dacã ne gândim la

ce averi au ieºit la ivealã în aceºti ani pe care am ajuns sã-i

numãrãm cu zecile, ce-nseamnã asta?... Înseamnã cã

socialismul, ha: „socialismul multilateral dezvoltat”, cum îi

plãcea sã spunã lui nea Ceaºcã, n-a fost altceva decât o

perioadã de acumulare primitivã pentru mãreaþa dezvoltare

financiarã care ne tot zguduie astãzi. Gestionarii, chiar ºi ãia

mãrunþii cu care ne pierdeam noi vremea, furau cât puteau,

biºniþarii fãceau afacerile murdare care se puteau face, banii

se strângeau la saltea. La salteaua lor sau saltelele tovarãºilor

cu care împãrþeau. Iar, din saltelele astea, a ieºit capitalismul

de azi...

-Plus ce-au furat imediat dupã!

- Aia e o altã etapã. Cred cã ai denumit-o corect: „Etapa de

imediagt dupã”, adicã aceea când s-a pornit jaful public cu

ceea ce socialismul enunþa cã face „averea poporului”. Exact

cei care pânã atunci supseserã mãruntele lor avantaje de ºtabi

de pe urma ei nu s-au mai mulþumit cu atât ºi, mai cu japca,

mai cu legislaþia permisivã a privatizãrii dar, în orice caz, cu

pilele lor ºi cu relaþiile lor mafiote stabilite încã de dinainte,

ºi-au însuºit-o în întregime ajungând tot ei în fruntea bucatelor,

adicã devenind peste noapte marii noºtri capitaliºti, marile

familii de magnaþi, marii politicieni, marii purtãtori de haine

de firmã, marii aranjori ai tuturor afacerilor cu statul, singura

resursã rãmasã dupã ce-au distrus ºi-au jefuit ºi industria ºi

agricultura. Da, bugetul de stat pe care ei învãþaserã sã-l mulgã

încã dinainte, dar discret ºi cu teamã fiindu-le fricã de furiile

lui Ceaºcã. Pe când acum... Acum o fac cu neruºinare ne mai

pãsându-le de nimeni!... Astea-s etapele. Foarte puþin diferite

de ceea ce ne vorbea ãsta de geniul analitic al lui Marx în

demascarea metodelor de acumulare burgheze.
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Bãu însetat, apoi îl privi cu un zâmbet de înseninare

caracteristic omului  care a reuºit sã-ºi formuleze, dar ºi sã-ºi

împãrtãºeascã niºte gânduri care l-au frãmântat multã vreme.

Iar recunoaºterea adevãrurilor sale îl rãsplãti:

- Eºti mare, Dumitraºcule!... Pãcat de tine în balta asta

micã, cu peºti mici; ai fi ajuns un bun teoretician.

- ªtiu – rãspunse el trist – mi-a plãcut sã citesc ºi chiar sã-

nvãþ mai multe decât mi-am dat apoi seama cã am nevoie. ªtii

ce mult îmi plãcea sã citesc?!... Nevesti-mi nu-i plãcea. Zicea

sãrmana cã a citit destul în facultate ca apoi sã se bucure de

diplomã... ªi uite cã m-am luat ºi eu dupã ea, dându-mi seama

cã la fel câºtigam ºi fãrã sã mai citesc...

- Exact ce-þi spuneam ºi eu – exclamã în acord total avocatul

– pentru gãinãriile de care ne ocupãm noi, trebuia sã ne punã

sã dãm examene la un curs scurt. Chinezii, fiindcã au nevoie

de medici de þarã, îi fac în serii de câte trei sãptãmâni; învaþã

injecþia, pansamentul, dezinfectarea, resuscitarea, scosul

mãselei, punerea copcilor ºi intrã-n producþie!... Tu eºti prea

bun pentru ce-ai devenit – îl flatã el - ªi, pe deasupra, onest.

Nu te-a putut prinde nimeni cu ceva, niciodatã.

Ceea ce-i oferi procurorului ºansa sã punã concluziile aºa

cum obiºnuia profesional:

-ªi, atunci, spune ºi tu: Nu avem dreptate noi, oamenii

normali, lefegiii cãrora ni se taie din salariu, sã ne rãsculãm

faþã de unul ca ãsta care sfideazã cu parvenirea lui?!... Da,

ãsta, sau alþii ca el, care au ajuns acum sã facã ºi legile prin

care ne taie din salarii!

Avocatul îl privi cu diavoleasca lui ironie de om îmbãtrânit

în rele ºi i-o servi:

- Da, dar tot ei au fãcut ºi legile prin care acum câþiva ani

vi le-au umflat mai mult decât trebuie – deveni acela, aproape

la propriu, un fel de avocat al diavolului - Voi ºi armata aveaþi

cele mai neruºinate salarii.

-Aveam – se indignã procurorul – aveam un salariu bun ºi,

dupã cum ºtii prea bine, tocmai bazându-mã pe el voiam sã

fac... hm, în fine... e vorba de ce plãnuisem cu tine. Adicã –
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se-nfurie el ca sã n-o mai lungeascã – îmi permisesem sã fac

niºte planuri prin  care sã-mi refac viaþa. Era dreptul meu, pe

baza salariului câºtigat cinstit de mine!...

-Ai dreptate. Eu n-am spus decât cã acest salariu v-a fost

umflat artificial tot de ei.

-Când ºi-au dat seama cã au nevoie de noi! – precizã

procurorul ca ºi cum asta i-ar fi dat mai multã dreptate – Când

au vãzut cã fãrã noi n-o pot scoate la capãt cu toate chichiþele

legislative care le încurcau socotelile, le întârziau afacerile,

le periclitau averile fãcute proaspãt!... atunci abia ni le-au

mãrit!

-ªtiu prea bine. La început o duceaþi prost ºi ne invidiaþi pe

noi, avocaþii care câºtigam mai bine, iar acum am ajuns noi sã

visãm sã ajungem la venitul vostru. Hai, recunoaºte cã

politicienii v-au cãutat în coarne.

-Ne-au cãutat. Aveau nevoie de noi. Pe cine puteau sã se

bazeze? Fiecare stat are un aparat legislativ ºi îl plãteºte bine.

-Din aceleaºi motive!

-Poate cã ai dreptate. Dar, pe cine vrei sã se bazeze?...

Dictatura avea miliþia, avea securitatea... ne avea chiar ºi pe

noi, ºi armata ºi alte eºaloane cã putea sã porunceascã orice ºi

sã îndeplineascã cele mai mãrunte indicaþii date cu arãtãtorul

lui Ceaºcã. Erau stãpâni pe situaþie. Pe când ãºtia?... A trebuit

sã treacã o vreme pânã când ºi-au dat seama cã au nevoie de

noi.

-ªi au început sã vã facã curte, au organizat cu voi întâlniri

peste întîlniri, preºedintele ºi parlamentarii erau mai atenþi cu

bilanþurile voastre decât cu cele economice, v-au atras cât au

putut umflând lefurile pânã la nesimþire.

-Lasã domnule, sunt ca-n toatã Europa.

-Da, dar românul câºtigã pe jumãtate, sau pe sfert decât

aceastã „toatã Europa” – veni avocãþeasca replicã întorcându-

l, realist, la oful sãu:

-Domnule, de vreme ce mi s-a dat, e dreptul meu. Eu mi-

am fãcut calculele mele de viaþã în funcþie de aceasta, ºi nimeni

nu are dreptul sã intervinã în calculele mele de viaþã. Pentru
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cã e viaþa mea, înþelegi?

-Înþeleg, tãticule; stai, nu te mai porni aºa cã nu-s eu de

vinã... Înþeleg. Cine te poate înþelege mai bine decât mine?...

Ai dat ºi tu de-o macaroanã mai dulce, mai gustoasã, mai

rafinatã, mai performantã, hm, precum meciul triumfãtor de

asearã... Stai, nu te supãra ºi nu gesticula; am vrut sã spun: o

macaroanã mai tentantã,  mai... în fine, mai plinã de... atracþii,

de... plãceri intime, de... ºtii tu prea bine de ce anume!... Ai

dat, adicã, de-o macaroanã mai ca lumea ºi, tocmai acum,

ticãloºii ãºtia vin sã þi-o taie!

Ciocnirã întristaþi amândoi de o asemenea realitate, avocatul

ne mai având alura aceea de diavol, chiar un diavol mai jegãrit,

dar diavol cu tot cinismul ºi satisfacþiile privirilor acide. Nu,

nu mai afiºa acea nepãsare ironicã. Modest ºi trist alãturi de

el, era prietenul sincer care îl cãina. Iar asta, lui îi fãcea bine.

Îl liniºtea. Îl fãcea sã iasã din starea aceea stupidã în care ar fi

simþit nevoia sã ameninþe pe toatã lumea cu faptul cã el era

Legea, cã el era Pedeapsa, cã el era cel care îi avea la mânã ºi

le putea decide soarta. Se calmase ºi nici mãcar acel „Ehe,

credeþi cã vã merge?!” nu mai simþea nevoia sã-l rosteascã.

Miºcând cam indecis degetele în  aer fãcu semn chelnerului

sã mai toarne ºi rãmase aºa, simþindu-se bine în tãcerea cu

care prietenul sãu îl ocrotea.

Tãcurã mult, ciocnind ºi bând rar dar îndesat ºi rãmânând

fiecare pe o altã direcþie de priviri, parcã din grija aceea de a

nu se deranja, tocmai ºtiind cã priveau dupã niºte gânduri

asemãnãtoare.

Cândva, târziu, mai ciocnind o datã la îndemnul aceluia,

procurorul lãsã paharul deoparte, fãcu un gest de rotire a palmei

ca ºi cum ar fi spus „mã rog...” ºi rosti pe gânduri:

-Hm... „O macaroanã mai ca lumea... Mai gustoasã... Mai

tentantã”... Hm... Auzi? Spune-mi te rog ºi mie: Cum e chestia

aia cu turismul sexual?

Avocatul nu se arãtã nici surprins, nici mãcar mirat, nici

având nevoie sã întrebe ceva. Îºi luã în serios rolul de enciclo-

pedie în aceastã restrânsã direcþie a plãcerilor omeneºti ºi
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rãspunse ca unul ce se vrea specialist:

-Ei, nu e chiar cum se spune în reclamele alea cu Tailanda,

fiindcã în  plin sezon  fetele se-mpart între cât mai mulþi clienþi,

iar baza e tot peisajul ºi vizitarea muzeelor.

-Deci, nu e ceva chiar grozav, grozav! – rosti el ca ºi cum

s-ar fi consolat privind reducerea salariului.

-Nu – confirmã avocatul asigurându-l: E cam la fel cu ce

facem noi, numai cã vezi ºi alte peisaje.

CAPITOLUL AL NOUÃLEA

De fapt, proiectul acesta care risca acum a fi ratat, a început

pentru el dupã ce a vãzut la televizor aspecte din scurta vizitã

la Bucureºti a lui Berlusconi, prilej cu care s-au recapitulat

amãnunte mai insolite privind obiceiurile politicianului care,

prin capul sãu expresiv care se ridica deasupra trupului mãrunt,

aducea cu unul dintre gemenii din simbolul reprezentat de

acea Lupa Capitolina care le dã sã sugã.

Pentru cã, unul ca el, ajuns tocmai la psihologia vârstei

frustrãrilor, nu putea sã nu asculte, sã urmãrescã sau sã culeagã

cu interes concupiscent ºi un soi de autoîncurajare care-i excita

forþele, toate poveºtile aºa zis mondene despre premierul italian

cu frizura atât de frumos cãnitã. Ba, mai mult decât atât:

Tocmai unul ca el, mai tânãr cu mai bine de zece ani decât

celebrul politician mândru de capacitãþile sale amoroase era,

oricum, mult mai îndreptãþit decât acela în a-ºi recupera anii

de neralizãri sexuale. Strângând amãnunte despre huzurul

italianului cu femei chiar mai înalte decât el, pe care ºi-l

încununa la senectute cu unele ºi mult mai tinere, ºi

comparându-le cu viaþa lui sexualã îngrãditã de prejudecãþile

austeritãþii pe cât mai fãþarnice pe atât mai periculoase din

perioada turnãtoriilor comuniste ºi a asmuþirii omului pe criterii

carieriste, ajungea la concluzia cã el ar avea ºi mai mult dreptul,
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decât acela, sã se dedea la cele lumeºti. Adicã sã-ºi facã,

precum combativul politician neîngrãdit în prejudecãþi, un cerc

de fete proaspete ºi atractive pentru noptatice petreceri. Care

petreceri, ar putea fi mai simple  decât cele sofisticate ale

premierului italian, deoarece în aceastã materie fiecare deci-

de dupã poftele ºi buzunarul sãu.

În aceastã ordine de idei, a libertãþilor pe care ºi le putea

lua în economia de piaþã, cu îndemnul dat de exemplul unor

personalitãþi mult mai publice decât persoana sa, cãpãta de

asemenea justificare ºi raþionamentul lui mai vechi în legãturã

cu aspectul general-social. Fiindcã, de mai multã vreme el

începuse a-ºi spune cã, dacã toþi corupþii ºi delincvenþii

nepedepsiþi din jurul sãu fãceau chiar grave abuzuri penale în

numele libertãþii cu care se treziserã pusã-n braþe de lovitura

de stat, apoi, în numele aceleiaºi libertãþi, ce, el nu avea dreptul

mãcar sã-ºi refacã viaþa, bucurându-se ca Berlusconi de puþinul

care i-a rãmas?!...

ªi, astfel, încurajat de avocatul care era mai puþin teoretician

decât el, dar mult mai mult om de acþiune, a început sã facã

nu numai micii paºi spre o discretã viaþã dedatã la plãceri

intime, ci chiar ºi un plan prin care, de ce nu, la nivelul

posibilitãþilor lui ºi a condiþiilor oferite mãcar de localitatea

X..., sã facã ceea ce glumeþul septuagenar, care se învârtea ca

un titirez uns cu toate alifiile întineririi, fãcea la nivelul averii

lui de miliardar ºi a unei întregi Italii unde îºi avea rãspândite

cuibuºoarele de nebunii... Îºi construia acest plan cu grijã,

spunându-ºi cã fãcea asta tocmai pentru cã era un spirit lucid,

dotat cu voinþa de a se adapta la cerinþele ºi ofertele noii vieþi

adusã odatã cu libertatea asta a noastrã, sãrãcãcioasã dar dulce!

Or, aceste cerinþe nu puteau, ba, chiar nu aveau voie sã se

rezume la semiconsumatele dame descoperite sau scoase de

la naftalinã de avocatul pe care-l bãnuia cã, aºa cum îºi instruia

clienþii învãþându-i cum sã se poarte la proces, le dãdea ºi

ãlora lecþii despre modul cum trebuiau sã practice arta de a-i

trezi lui simþurile ºi a-i întãrâta poftele. Pe mãsurã ce era mai

atent la modul cum tratau tinerii de la noi problema, cum
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tinerele se expuneau la televiziuni ºi cum în lumea largã, aveau

curajul necesar mulþi oameni de vârsta lui, îºi ridica ºi el,

deocamdatã teoretic, nivelul pretenþiilor. Adicã, ºi-ar fi dorit o

anumitã categorie de femei pentru a-l aduce din lumea lui de

pudibondã educaþie cu morala proletarã, pe tãrâmul pragmatic

al pãcatelor dulci ºi vinovate, nocturne ºi diurne, în

destrãbãlarea plãcerilor zilnice lipsite de prejudecãþi în care

simþul cã trãieºti e mai puternic decât morala sau ruºinea, iar

celor care te invidiazã le poþi spune cã o fac din impotenþã. Se

visa sfidând, ca un Berlusconi mai înalt ºi chiar mai tânãr,

având dreptul sã râvneascã la junele care-ºi etalau ºi formele

ºi gândurile de gâsculiþe sexi la televizor. Iar problema era sã-

ºi facã dinþii, sã-ºi ia câteva haine de firmã cu care sã-ºi

înlocuiascã costumele alea de stofã rezistentã pãstratã cândva

în depozite doar pentru tovarãºi ºi sã gãseascã un frizer,

„stilist”, cum se spune acuma, care sã-i realizeze o bunã cãnire

a pãrului, cu vopsele scumpe, pentru un „look modern”, cum

tot acum a început sã se spunã... restul, problemele morale

aºa cum le învãþase el cândva, nu mai contau!...  Morala constã

în a nu-þi fi ruºine cu nimic din ceea ce face plãcere propriului

tãu trup – trebuia el sã afirme sus ºi tare când îºi va pune în

aplicare acest proiect. Fiindcã, ºi pe plan intelectual, va trebui

sã se exprime precum gânditorii moderni, puºi în serviciul

lipsei de prejudecãþi ºi a colmbaterii ipocriziei, tocmai prin

dedarea la cele mai ipocrite plãceri ale fiecãruia.

Fãcuse ºi socoteala cam câþi bani i-ar fi trebuit pentru asta

ºi, hotãrât sã punã la bãtaie tot ce-ar fi trebuit, n-a fost nici

meschin, nici scârþan, nici zgârie brânzã, ci numai chibzuit ca

sã se poatã încadra, dupã cheltuirea economiilor de pânã atunci,

în salariul destul de mare cu care credea cã s-ar putea descurca.

Fãrã nici o reþinere, adicã, dar cu o anumitã chibzuialã în a

nu-ºi permite vreo exagerare care sã-i falimenteze proiectele.

Pentru cã citise el în cartea unei distinse doamne la care, aºa

cum o vedea cã se autodescria în paginile acelea, chiar c-ar fi

râvnit. Citise cum, uzând de cardul unui diplomat strãin cu

care se-ncurcase, tânãra lipsitã de prejudecãþi îºi cumpãrase
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o rochie la un asemenea preþ, încât nevasta aceluia, chiar

nevastã de diplomat fiind, dar tot lefegiu însemnând ºi asta, a

leºinat vãzând ce gaurã li s-a fãcut în bugetul de familie...

Aºa cã, dacã tot ajunsese ca, la vârsta de sub ºaizeci de

ani, sã-i facã ãºtia o leafã grasã, planurile lui trebuiau sã fie

chibzuite. Sã facã ceva cadouri, sau trataþii, ca sã nu parã

fetelor scârþan ºi sã-l pãrãseascã; fiindcã auzise cã ºi

Berlusconi, cât le invitã el la petreceri de mare galã ºi tot le dã

un onorariu sau o atenþie. El se va rezuma la atenþii, dar într-

un fel aºa, mai mult simbolic, fiindcã ele trebuie sã înþeleagã

cã n-are alte venituri decât leafa, iar investiþiile astea cu dantura,

cu costumele pe care toþi þiganii le iau astãzi de la cele mai

renumite firme, cu vopseaua de pãr aleasã dintre cele scumpe,

fiindcã altfel te dã de gol, cu ce mai trebuie sã-i dea avocatului

ca sã facã un loc plãcut de petrecere la casa lui de la þarã, cu

gard des ºi înalt ca sã nu se iþeascã vecinii printre scânduri, cu

o sculã din alea mai moderne pentru muzicã ºi un closet mai

ca lumea, fiindcã-l avea tocmai în fundul curþii, cu grãtar fãþos,

care sã le-nvãluie-n mirosul ce le face pe femei sã pofteascã

de la bun început, dar ºi cu ce sã punã pe el, ca sã arate cã

sunt niºte domni dotaþi, cu frigiderul plin ºi... ªi, bine-nþeles,

cu niºte saltele noi, ergonomice ºi mãtãsoase care le atrag ele,

de la sine, îndemnându-le sã se întindã!...

Cam aºa arãtau proiectele lui însoþite de bugetul de

cheltuieli pe care-l calculase ajungând la un rezultat

mulþumitor. Un rezultat satisfãcãtor din punctul de vedere al

dorinþelor sale, care acum se puteau îndrepta spre materia

primã a acestor petreceri, la care vârsta era elementul

predominant. Pentru cã n-avea de gând nici sã facã vreo prostie

înºelându-se cu vreo minorã bine versatã de la care sã iasã

apoi panarama, dar nici nu mai voia concesii prea mari, spre

prea multã maturitate, de vreme ce tot hotãrâse sã fie culant ºi

sã nu-i pese de acele cheltuieli, tocmai ca sã aibã parte de

plãceri la care sã nu trebuiascã sã renunþe.

Se legãna în mrejele acestui proiect cãruia i se dedicase cu

totul ºi, numai uneori, când mai tãia din vreo plãcere din astea
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dându-ºi seama cã bugetul nu permite, cãdea pe gânduri ºi se

întreba oare cât o fi prevãzând din bugetul sãu Berlusconi

pentru aºa ceva, dacã se spunea cã avea dinainte recrutate

vreo treizeci de femei hãrãzite petrecerilor sale.

- Facem ca Berlusconi; am eu o casã la þarã!...- i-a spus

avocatul cu sticliri pofticioase în ochii sãi drãceºti.

- Dar Berlusconi ce are?

- Are, domnule; are reºedinþe la Roma ºi la Milano; are

complexe selecte de apartamente în cartiere de lux, pe lângã

televiziunile lui, pe care le dã celor... celor mai serviabile,

cred – aprecie dupã un moment de gândire în care pesemne

cã alese calitatea care i-ar fi plãcut lui – Se spune cã are

paisprezece din astea, care se ºtiu cã stau în apartamentele

lui, dar unii spun cã are chiar treizeci pe care le þine... Cum sã

spun?... Le þine gata pe þeavã pentru petrecerile pe care le dã;

a dat o petrecere ºi-n onoarea lui Putin!

- Cu toate treizeci?

- Poate treizeci, poate paisprezece... Presa asta de belea

mai scrie ºi dupã ureche.

- Zice cã ar fi ºi douã românce printre ele.

- Ei vezi!... Vezi cã ºtii ºi tu!... Citeºti ºtiri din astea; te

intereseazã!

- Zice cã una i-a fãcut lui tatsu moarã; undeva în Argeº;

dar unii spun cã are treijdoi, iar alþii cã are douãjdoi de ani ºi

cã le-a rãspuns gazetarilor cã nu-i priveºte!

- Eu nu iau drept bune decât ce scriu gazetarii strãini; ãºtia

ai noºtri sunt ºi inculþi ºi puºlamale, nici nu verificã bine ºtirile.

De la presa strãinã afli exact: are o vilã în Sardinia ºi alte

douã la Arcore ºi la Lesco, spre marile lacuri. Da; special

amenajate!...

- ªi a ta, cum e?

- Cu closet în curte, dar facem noi weceu ca lumea, ori o

toaletã spaþioasã cu cãzi ºi duºuri, sã punem fetele sã facã

baie!... Ei, ce-o sã zici când îþi aduc vreo patru, sã le sãpuneºti

ºi sã le faci clãbuc cu buretele?!

- Patru?
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- Pot sã fie ºi ºase. Schimbãm mereu numãrul, ca sã

derutãm; sã nu fie nimic sigur, ca ºi la el: Ba paiºpe, ba

treizeci!...

- De ce i-or fi trebuind treizeci?

- Pãi el face recepþii, þi-am spus; cred cã are grãdini, terase

luminate, parcuri împrejur ca sã fie recepþia intimã...

- De ce îi trebuie recepþii?

- Ca sã petreacã, sã se veseleascã ºi sã se retragã cu una.

- Aha; deci, tot cu una, pânã la urmã.

- Ei, mai ºtii! Dar oricum, sã nu te mai bosumfli aºa când

fac comentarii despre tine. Lucrurile astea pot fi secrete doar

pentru cei demodaþi. Berlusconi comenteazã a doua zi, ehe!...

ªi despre performanþele lui dar, mai ales despre performanþele

pe care femeile le fac pentru el.

- Va sã zicã le alege, paiºpe sau treizeci, câte-or fi, dar le ºi

selecþioneazã dupã performanþe – spuse el cãzând într-atât pe

gânduri încât celãlalt trebui sã-l încurajeze:

- Cu certitudine. Am citit eu niºte stenograme dupã

interceptãri telefonice.

- Va sã zicã ºi pe el îl intercepteazã.

- Asta-i lumea modernã: N-ai prejudecãþi tu, n-au nici alþii;

ºi, atunci, nu poþi avea nici secrete.

Rãmase o clipã pe gânduri faþã de o asemenea filosofie de

viaþã ºi spuse deodatã, trãdându-ºi gândul la cu totul ºi cu

totul alt aspect:

-Nu; atunci noi n-o s-aducem mai multe... Cel puþin la

început –adãugã ca sã nu-l dezamãgeascã - Câte una de fiecare,

cã e ºi mai puþin riscant ºi mai puþin costisitor... - ªi, iarãºi ca

sã se scuze cã nu vrea totul „di granda” de la început ºi sã-l

convingã s-o ia cu biniºorul, insistã cãutând argumente: Chiar

tu ai spus cã, pânã la urmã, ºi Berlusconi tot cu una pleacã!...

- Am înþeles – avocatul o fãcu într-adevãr pe dezamãgitul

plãtindu-i-o: Eºti mulþumit cu aia sã-þi strige cã-þi simte...

piticu... Ha: Pititcu!... Piticu!... Piticu!...

- Nu, te rog... – deveni procurorul moale – te rog: Ceva

mai tinere!... Din astea, doar la nevoie.
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- Pãi nevoie e mereu! – i-o trânti avocatul pentru ca apoi,

ca sã nu-i reducã interesul, sã cedeze ºi el: Bine; desigur... o

sã cãutãm... dar astea tinere, ºtii, sunt mai cu pretenþii; ai vãzut,

se spune cã ºi Berlusconi le plãteºte!... Vor atenþii, sau chiar

biºtari numãraþi; vor sã le dansezi mult, vor o anumitã muzicã...

- Cu muzica, ai dreptate; trebuie s-o facem mai încet. Sã

nu creadã vreun beþiv din sat cã s-a fãcut vreo nouã discotecã

ºi sã sarã gardul. ªtii cât de agresivi sunt golanii ãºtia tineri;

dac-au mai ºi bãut ceva. Da, ai dreptate: Gardul trebuie fãcut

bine. Ai suprafaþã mare?

- E o fâºie îngustã, iar vecinul are acolo niºte coteþe; de-

abia pe urmã e casa. Dar la margine dã într-o râpã...

- Îngustã... ªi rãpa e adâncã?

- Este. Ce importanþã are?

- Pãi are; cã nu mai e nevoie pe partea aia de gard. Scãpãm

de niºte cheltuieli ºi punem deocamdatã muzicã la

radiocasetofonul meu; am unul luat înainte într-o excursie în

Germania Democratã ºi, sã vrei sã-l dai mai tare, tot nu poþi!...

- dar, ca sã nu-l credã celãlalt meschin, mai veni cu un argu-

ment: La Berlusconi, în localitãþile alea pe care vãd cã le ºtii,

pesemne cã are domenii mai largi; nu riscã sã-i vinã beþivii

daþi afarã de la discoteca satului!...

- Ei, dragã, Berlusconi e altceva. Se spune c-a vãzut

haremul lui Ghadaffi ºi i-a plãcut; cã musulmanii ãºtia africa-

ni au alte obiceiuri.

- Bunga-Bunga!Mie-mi spui!...

- Ei vezi!... Vezi cã ºtii ºi tu!... Citeºti ºtiri din astea; îþi

plac!

- Cum sã nu!... Ca ºi lui Berlusconi cãruia i-au plãcut

obiceiurile africane.

- I-a plãcut Bunga-Bunga; ºtii de ce i-a plãcut Bunga-

Bunga?

- Ei, dragã, el are  ºapteºpatru de ani; e o diferenþã de mai

bine de cincisprezece între el ºi noi. Încearcã ºi el Bunga-

Bunga fiindcã, pesemne, ºtie mai bine ce-i aia, decât noi care

doar bãnuim...
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- Bãnuim; da; bine apreciat. Se spune cã doi europeni sunt

condamnaþi într-un trib african ºi li se dã sã aleagã între

închisoare ºi Bunga-Bunga. Primul zice cã nu vrea închisoare

ºi, atunci, judecãtorii ºi tot tribul îl iau la... Bunga-Bunga.

Atunci, celãlalt strigã cã el vrea la închisoare, iar preºedintele

tribunalului îi spune: Mai gândeºte-te, cã, la închisoare, te iau

la Bunga-Bunga puºcãriaºii ãia stãtuþi!...

Procurorul îl aºteptã convenþional sã termine bancul pe care

i-l mai spusese de câteva ori, fiindcã discuþiile lor admirative

la adresa lui Berlusconi nu erau ceva nou ºi, rumegându-ºi

gândul sãu, spuse aºa, ca în legãturã cu un calcul personal:

-Dar, chiar dacã ele sunt tinere, cum ne-ar plãcea ºi nouã,

oare, un om de talia lui Berlusconi, dacã le face ºi atâtea

favoruri, de ce le mai ºi plãteºte?

Cu convingerea cã este enciclopedie în materie, avocatul

rãspunse fãrã sã stea prea mult pe gânduri:

-E mai sigur ºi mai limpede. ªi nu e, cum cred unii, o

diminuare a plãcerilor pe care þi le oferã. Sã ºtii cã fetele au

instinctul recunoscãtor de a face treabã bunã dacã le plãteºti;

ºi þi se dãruie chiar cu mai mare plãcere. Degeaba se spune cã

sunt mai reci sau mai materialiste când o fac cu platã. Aia e

altceva. Aia e la profesionistele cu tarif ºi timp limitat. Dar

femeia, orice femeie pe lumea asta, are instinctul de a fi ajutatã

de bãrbat; de a primi de la bãrbat ce are nevoie ºi chiar ceva în

plus. Fetele se încãlzesc atunci când se simt ocrotite de banii

tãi ºi, chiar o pot face cu mai multã plãcere...  Nu uita cã

oamenii generoºi sunt admiraþi! – mai adãugã el, chiar cu un

uºor iz educativ faþã de modul calculat ºi cam temãtor de

cheltuieli în care se manifesta prietenul sãu procurorul – Eu,

de ce, în ciuda unor câºtiguri bune pe care le-am avut, n-am

strâns la ciorap?... Pentru cã ºtiu: Cu femeia, cu cât eºti mai

culant, cu atât îþi face plãcerea mai bine ºi mai frumos,

dãruindu-se din toatã inima...

Procurorul rãmase meditativ privindu-i fruntea agresivã,

care dãdea o anumitã þinutã îngtregii sale figuri intransigente,

tuturor liniilor  capului care trona pe un bust mãrunt, bine
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fãcut.

-Cam semeni cu Brelusconi – îi spuse – Da, da: Chiar dacã

ai încã de fãcut baia aia în care sã le sãpunim ºi gardul mai

înalt ca sã nu ne deranjeze beþivii satului, sã ºtii cã semeni cu

el.

- Semãn – rãspunse convins avocatul – Nici Berlusconi

nu-ºi face probleme când le spune tuturor, în faþã: „Îmi place

viaþa, îmi plac femeile; nu dau explicaþii!”... Ha, nu-i miºto?!

Iar el se întreba daca acela o spunea serios, sau o fãcea pe

convinsul tocmai ca sã-l convingã pe el a prinde curaj ºi a se

angaja serios în toate dulcile tentaþii pe care i le dãdea pe la

nas.

CAPITOLUL AL ZECELEA

La a treia sticlã, avocatul îºi luã în serios rolul de mentor

pentru diavoleºtile tentaþii ºi porni un excurs privind conceptul

de „femeie” în viziunea ºi aprecierile sale:

-Domnule, sã ºtii cã, mai ales femeia adevãratã ºi la condiþia

ei profitabilã pentru noi, ãºtia care am sãrit de cincizeci, nu

trebuie sã fie nici prea tânãrã... Nici prea tânãrã ºi, în orice

caz, nici prea cultã... Pe mine, de exemplu, intelectualele mã

enerveazã: Pe lângã faptul cã îºi dau aere ºi vor întotdeauna

sã le consideri pe picior de egalitate chiar ºi dacã nu fac doi

bani la pat ºi mai mult îºi amintesc de cãrþi sau de filme în loc

sã-ºi dea drumul la instincte, pe lângã cã, fie iau lucrurile prea

teoretic dacã-s rele de muscã ºi, în loc sã fie mândre de ce le

poate fundul, îºi justificã poftele prin ce-au citit despre nevoia

de sex, fie vor s-o facã mai mult din curiozitate ºi atunci chiar

cã nu-s în stare sã-þi producã vreo plãcere realã, pe lângã toate

astea, mai sunt ºi acaparatoare ºi vor sã-þi dea lecþii de fidelitate

zicând cã ele vegheazã la demnitatea ta ºi la bunul tãu renume.

Intelectuala nu te considerã animalul care sare pe ea ca sã se
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dezlãnþuie apoi împreunã ºi sã se lase în voia instinctelor ci,

chiar dacã nu pune mâna pe tine ca soþ, te  considerã partener,

îþi pune tot felul de condiþii de parteneriat ºi se culcã cu tine

ca-ntr-o convenþie parafatã pe care trebuie sã o citeºti de câte

ori  vrei sã faci amor în patul în care þi-e partenerã ºi nu femeie

care geme... Nu mai pun la socotealã faptul cã toate astea vor

discuþii care sã corespundã nuvelului lor „elevat”, cã te-ntreabã

ce cãrþi ai citit iar, chiar ºi atunci când îþi spun o vorbã dulce,

nu poþi ºti dacã asta le vine aºa, din avântul pe care li-l capãtã

carnea, sau din vreo lecturã, sau din vreo telenovelã vãzutã la

televizor... Nu ºtiu, poate cã alþii se complac, nu vreau sã

generalizez, dar mie mi-au plãcut totdeauna alea mai simple,

puse pe treaba pentru care au ºtiut prea bine cã-þi intrã în pat

ºi-atâta tot. Cu toatã plãcerea ºi fãrã prea multã filosofie!...

Ei, ce zici? Nu crezi cã am dreptate sã prefer femei din astea

care nu complicã prea mult lucrurile?!... Care ºtiu cã rostul

lor e sã fie încãlecate, care-ºi respectã acest rost ºi le place sã

ºi-l facã... Eu sunt pentru lucrurile naturale, dragã...

Incitându-l pledoaria avocatului ºi chiar fãcându-i poftã sã

ajungã cât mai repede la a amenaja locul acela în care, ºi sã

scape de vecinii de bloc ºi sã se simtã cât de cât pe urmele lui

Berlusconi ca sã poatã spune într-adevãr cã îi place viaþa ºi îi

plac femeile, procurorul începea sã-ºi imagineze trupurile unor

asemenea fãpturi care oferã lucrurile naturale ºi, tot

imaginându-ºi-le cu plãcere ºi voluptate aºa cum îl stârneau

vorbele celuilalt, fãrã sã ºtie  prea bine de ce, poate influenþat

de reclamele ºi sfaturile dietetice din ziare, îi dãdu dreptate

cu un argument foarte actual:

-Ecologice!

- Ecologice? – avocatul rãmase pe gânduri surprins de

trãznaia asta dar, cântãrind-o mai mult, cedã: Hm,

„ecologice”... Ai dreptate, da: Se poate spune ºi ecologice.

Tot ce-i natural, acuma-i ecologic. Iar, dacã începem sã

înþelegem natura ºi sã ne bucurãm de produsele eco, atunci ne

dãm seama mai bine de unde vine plãcerea sã ne întoarcem la

natural. Da, poate putem spune ºi aºa – se înfierbântã
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imaginaþia lui oratoricã de avocat – de aici vine ºi atracþia

unuia ca mine pentru femeile cât mai naturale...

-Pãi sunt mai naturale când sunt mai tinere; au mai multã

naturaleþe ºi mai puþinã învãþãturã! – i-o trânti deodatã

procurorul mergând pe firul gândurilor sau al poftelor sale.

Dar nici mintea avocatului nu se desprindea de direcþia pe

care euforia ºpriþului o fãcea sã înainteze:

-Învãþãtura, ehe, îºi are ºi ea rostul ei în formarea femeii!...

– spuse el ca ºi cum ar fi gustat din asemenea plãceri – dar ºi

învãþãtura asta trebuie sã fie naturalã: Pe propriul ei trup, cu

propria ei experienþã, nu luatã din cãrþi... Ehe, sã ºtii cã, zãu,

chiar ai spus o vorbã mare cu ecologia asta, fie cã unora li s-

ar pãrea stranie în materie de amor: „Cum adicã, amor

ecologic?” ar întreba fraierii. Da, ecologic, le rãspund eu

fãcând uz chiar de-o zicalã mai veche, aia cu futaiul zdravãn,

tras ciobãneºte. Ia sã se întrebe dumnealor de ce experienþa a

consemnat ºi aratã cã ãsta ciobãnescul e cel mai bun?!...

Pentru cã e natural; cel mai natural! Tot aºa e ºi cu noi, bãrbaþii

ca mine care vrem o ciobãniþã! Ã?... Ia gândeºte-te: O

ciobãniþã pietroasã ºi mirosind a zer curat. Am avut eu una

din asta odatã, cãreia nu-i plãceau comportãrile delicate,

sfioase, ºi chiar îþi spunea de la obraz: „Trage-mi-o, mã, mai

în duºmãnie, cã doarã nu i-o tragi lui mâne-ta!”... Da, da; îþi

spun eu: Pe mãsura evoluþiei sexului, vom dori sã regulãm o

primatã, cã e mai eco!... - ªi, autoamuzându-se de ideea asta,

îi dãdu o palmã prieteneascã umplând paharele pentru a con-

tinua în dulcea stare glumeaþã a chefului: Ai sã vezi tu, cu o

asemenea teorie, se poate face chiar ºi carierã politicã. Am sã

mã înscriu la ecologiºti ºi am sã le revigorez partidul cu cel

mai teribil plan de mãsuri pentru sexul natural ºi nepoluat!...

Cã, poluarea, ºtii tu ce-i poluarea în relaþia bãrbat-femeie?...

Pãi sunt parfumurile scumpe pe care ele le doresc, încât bãrbaþii

au ajuns sã uite mirosul natural de femeie. Ãla fãcut de naturã,

o, mamã-mamã!... Fãcut înadins ca sã te excite!... Ia gândeºte-

te ºi pofteºte puþin! – îl ademenea el vãzându-l cum face ochii

mari ºi nãrile pofticioase – Eu ºtiu asta de la un avocat bãtrân
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la care am fãcut practicã:  Avea agenda în care erau trecute

procesele programate peste zi iar, la orele de searã programa

fetele. Cu câteva zile înainte le programa. Deschidea agenda

ºi nota numele fetii cu care vorbea: „Vii la mine joi dupã ºase.

Pânã atunci nu te mai parfumezi ºi atenþie chiar la sãpun, cã

eu vreau sã stau cu nasu-n pãsãricã, nu în cosmetice!”... Ei,

ce zici?

-Important e sã facem odatã reparaþiile alea; cred cã trebuie

ºi vãruit, nu – se dovedi procurorul fie mai pragmatic, fie mai

nerãbdãtor sã punã în practicã planul fãcut de amândoi,

confirmând cã intrase pe aceeaºi linie de plutire în visul

poftelor.

- Facem, bãiatule; facem cât de repede posibil! - Îl încurajã

fascinatorul diavol pus pe glumã doar pe jumãtate iar, pe

cealaltã jumãtate demonstrându-ºi fantezia. Facem clubul eco

al amorului, într-un mediu eco ºi cu femei eco!...

- Dar nu e o jignire pentru ele?

-De ce?... Orice femeie nefãþarnicã ar recunoaºte cã e

plãcut sã facã amor cu un cioban. E dreptul nostru sã vrem

femei adevãrate, tot aºa cum femeile adevãrate ar dori un

cioban care sã le speteascã. Proclamãm întoarcerea la amorul

natural, fãrã mofturile intelectuale ale impotenþilor... Da, da;

tu ai dat exemplu!... Tu te-ai demonstrat a fi cioban când ai

mulþumit-o pe aia care striga înnebunitã sub tine!... Ce,ce te-

ai întristat aºa? Nu te sfii, mã; fii mândru, bãrbate!

Dar remarcase bine: cu procurorul se petrecuse ceva. Se

pleoºtise. Þinea paharul cu amândouã mâinile, ca ºi cum ar fi

supt din el, sau ar fi vrut sã-ºi potoleascã sughiþul. Într-un

târziu, ridicã niºte priviri pleoºtite ºi întrebã scuturându-se de

poftele visate ºi aºezându-se cu picioarele pe pãmânt:

-Auzi, dar ce crezi cã o sã mai putem face noi dacã ticãloºii

ãºtia au tãiat salariile?

- Ce-þi veni, tatã, aºa de-odatã?!... Vedem; ne descurcãm

noi.

- Poate tu; dar pe mine m-a lovit foarte rãu.

- Ei ºi ce? Sãrac – bogat, bãrbat tot rãmâi.
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- Nu vorbi aºa! – îl rugã el cu seriozitatea celui care simte

cã s-a îmbãtat – uite, am sã-þi mãrturisesc: Ce i-a plãcut ãleia

nu era bãrbãþie... Acuma, c-am început, trebuie sã-þi

mãrturisesc fiindcã cu tine am fãcut planurile astea frumoase:

Le simt cã se prãbuºesc; de când au anunþat ãºtia reducerea

lefurilor, îmi dau seama cã nu voi mai putea face faþã ºi mã

cuprind furiile. Da, mã cuprind furiile – strigã el dându-ºi seama

de-abia apoi ºi, uitându-se temãtor în jur, începu a-ºi controla

strigãtul transformându-l în ºuierat – Fiindcã îmi furã

drepturile, da! Sunt furios ºi-mi vine sã lovesc... Da, sã lovesc...

Sã protestez. Sã-i întreb cu ce drept?! - ºuierã el în continuare,

cu o privire aproape dementã datoratã efortului cã se abþinea

sã nu strige – Da, ºi cu femeia aia a fost la fel. Mã fãcuse sã

mã simt atât de bine, atât de încântat de ce fãceam cu ea

când, deodatã, mi s-a aprins un beculeþ care-mi atrãgea atenþia

cã n-o sã mai am parte de asemenea plãceri dacã rãmân cu

leafa mai micã. ªi m-a cuprins o ciudã de-mi venea sã mã dau

jos imediat din pat. Atunci m-a cuprins o ciudã ºi mai mare,

fiindcã nu voiam sã mã dau jos de pe ea. M-am înfuriat ºi am

lovit, am lovit, am lovit; nu ºtiu cu ce am lovit, dar loveam cu

plãcere fiindcã loveam în ei, cei care-mi tãiau leafa. Pe urmã

mi-am dat seama cã acolo, în patul pe care-l terorizam, ea

striga de plãcere!... Ei asta e; þi-am spus-o!... Trebuia sã þi-o

spun – proclamã el pãstrându-ºi privirile la fel de periculoase

– Da, trebuia sã þi-o spun pentru cã asta m-a tulburat ºi-am

fost tulburat toatã ziua. Chiar m-am trezit strigând de unul

singur... - ºi, ne ascunzându-ºi sticlirile care nu arãtau nimic

bun, înghiþi în sec ca sã nu strige pentru a da din nou drumul

ºuieratului ameninþãtor: Nu are nimeni dreptul sã se atingã de

leafa mea; am muncit pentru ea ºi fac ce vreau cu ea!

Furiile-i creºteau ºi nu-ºi mai putea menþine glasul doar la

ºuierat. Se ridica în picioare, se apleca peste balustrada terasei

spre mutrele care miºunau în saloanele de jos ºi le striga cã

ele sunt vinovate ºi pe ele se va rãzbuna. Da, se va rãzbuna,

fiindcã el e Legea!

Se þinea de balustradã fiindcã i se cam lãsase vinul în
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picioare, privea rãu, cu o demenþã ameninþãtoare cãtre toþi

posibilii sãi clienþi pe care ar fi dorit sã i-i aducã poliþiºtii în

birou ºi sã-i aºeze pe scaunul de anchetã scoþîndu-le cãtuºele

doar la încuviinþarea sa, îi ameninþa ºi le arãta cu degetul spre

tavanul întunecat ca ºi orbirea Justiþiei:

-Ha, mi-aþi fãcut leafa mare, ca sã vã apãr furtiºagurile

voastre!... Iar când am vrut sã-mi fac ºi eu dinþii ca voi, sã mã

cãnesc ca voi ºi sã-mi iau haine de firmã cum purtaþi voi, mi-

am dat seama cã nu era mare deloc; cã de-abia mi-ajungea!...

Iar acuma, cu toate cã de-abia mi-ajunge, tocmai când... în

fine, când ºi eu... veniþi ºi mi-o tãiaþi ca sã nu-mi mai ajungã

deloc!... Ei bine, vã arãt eu vouã!... O sã le arãt eu lor – îi

spuse avocatului care, remarcându-i expresia aproape dementã

pe care i-o dãduse furia, adicã furia celui pe care-l tragi cu

forþa ºi-l scoþi de deasupra unei femei pe care tocmai s-a aºezat

simþindu-i dulceaþa, descifrându-i schima paranoicã ºi dorinþa

de a muºca, prin care îºi explica ºi vehemenþa bãrbãteascã pe

care i-o apreciase femeia aceea pofticioasã ºi guralivã care

nu-ºi dãdea seama cã, în clipele acelea de nebunie, s-ar fi

putut sã fie chiar strânsã de gât, stãtea acolo în umbrã ºi tãcea

mâlc, pentru ca nu cumva sã-l întãrâte mai rãu.

Dar întãrâtarea tot se producea, de vreme ce el intrase-n

plãceri ºi avea impresia cã toþi, ºi cei care-i mãriserã leafa, ºi

cei care acum i-o micºorau, ºi cei care-i trecuserã prin mânã

purtându-i picã, ºi cei care nu ajunseserã în mâna lui ºi le

purta el picã pentru asta, toþi, toþi cei care-l înconjurau îºi

bãtuserã joc de el înfundându-l în plãceri, incitându-l sã-ºi

facã planuri ºi mai mari pentru plãceri viitoare, iar acum îl

trãgeau de fund ºi de picioare ca sã-l scoatã de acolo, tocmai

când el strãduia sã se-nfunde mai bine ºi mai temeinic.

Întãrâtarea se producea prin el însuºi pentru cã venea

dinlãuntrul sãu în care se zbãtea animalul hãituit în mijlocul

plãcerilor, cum fac unii inconºtienþi cu câinii pe care-i vãd

încârligaþi. Toate protestele ºi ameninþãrile se nãºteau în el ºi

devenea tot mai ameninþãtor tocmai prin faptul cã el se simþea

a fi Legea ºi avea tot mai mult dreptul sã le spunã:
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-Nu vã merge! N-o sã vã mai meargã; o sã aveþi de-a face

cu mine!... ce, credeaþi cã m-aþi cumpãrat când mi-aþi fãcut

leafa mare?!... Pãi, pe mine unu, nu m-a cumpãrat niciodatã

nimeni, iar leafa nu era nici mãcar mare dacã, din ce-am

economisit, de-abia mi-ajunge sã-i dau ãstuia de faianþã pentru

baie, iar dacã aº vrea sã luãm o cadã cu jacuzzi, ca sã se

simtã ºi fetele mai relaxate, ar însemna fie sã nu-mi mai fac

dinþii, fie sã nu-mi mai iau costumele alea de firmã!... Da, eu

mi-am fãcut munca corect, cã de asta m-au ales toþi ºef de

birou, chiar ºi voi, care tocmai dãduserãþi lovitura de stat sau

ce-a fost aia!... ªi nici dupã, nu m-am amestecat cu ºpãgarii!...

Iar leafa nu era mare cum pãrea, dacã nu puteam sã-mi fac

din ea câteva lucruri mai elegante, cum voi vi le faceþi dintr-o

singurã jonglerie, dacã nu renunþam la turism; ºi uite cã nici

acum nu ºtiu cum aratã turismul sexual ºi nu ºtiu câþi bani pot

sã-i dau avocatului pentru gard ºi vãruialã, ca sã se simtã fetele

bine ºi sã nu se uite la noi printre uluci, þaþele ºi proºtii satului!...

Nu era mare leafa mea; e micã a celorlalþi care mor cu ea de

foame!... Dar n-o sã vã meargã! Eu vã acuz!... ªtiþi de ce vã

acuz?... Vã acuz cã voi sunteþi agenþi kagebiºti care vreþi sã

aduceþi înapoi comunismul!... Ei, ce ziceþi ticãloºilor? Nu vã

aºteptaþi la aºa ceva; la o asemenea loviturã politicã!... Mããã,

o sã vã bag ca pe vremuri, la „politic”. N-o sã mã iau de

matrapazlâcurile voastre cu care v-aþi fãcut averi, ci vã bag

direct la politic, de unde nu scãpaþi cu cauþiune!... Cum vã

bag la politic? O sã vedeþi voi, ºi-o sã vã daþi seama cã nu-i o

ameninþare gratuitã! Voi demonstra cã voi sfidaþi cu averile

voastre, cu luxul vostru, cu nunþile voastre, cu mârlãnia voastrã

care o întrece pe a þiganilor cei mai primitivi! Mârlãnia  de a

vã etala cu aur, cu averi mari, cu chiolhanuri mari, cu maºini

mari, chiar dacã nu puteþi justifica provenienþa banilor cheltuiþi:

sã nu vã fie ruºine de furt ºi puºcãrie, dar sã vã arãtaþi bogaþi

ºi puternici, chiar ºi cu hoþiile, tocmai pentru a sfida. Sau ºi

mai grav: tocmai ca sã-i asmuþiþi pe cei sãraci sã strige încã o

datã „olè”... Parcã v-ar împinge cineva dinadins sã-i puneþi sã

strige „olè”; aþa voi demonstra eu ca sunteþi agenþi kagebiºti
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ºi faceþi crime politice!... Fiindcã, dacã strigã toþi ãia flãmânzii

„olè”, vine comunismul din nou, tãticule, ºi am încurcat-o cu

toþii! Nu convine nimãnui, aºa cã toatã lumea mã va încuraja

sã cer condamnarea voastrã pentru instigare la rãscoalã

comunistã, nenorociþilor!... Cu mine nu vã merge; o sã vã

lovesc!... Chiar dacã-mi pierd toatã leafa ºi nu mai visez în

viaþa mea sã iau cadã cu jacuzzi ca sã mã relaxeze acolo cu

fetele, ºi tot vã lovesc, mããã!... Tot vã loveeeesc!...

Se trezi luat pe sus de un grup de fete goale pe care le

dirija avocatul, ca un diavol dezbrãcat ºi el, ca sã dea indicaþii

chiar cu falusul. Avea un falus monstruos cu care le împungea

pe fete ca sã fie cât mai caline ºi mai liniºtitoare, potolindu-l,

trezindu-i alte instincte tocmai ca sã i se stingã ura ºi

frãmântarea, tocmai ca sã se simtã rãzbunat, dar altfel, adicã

prin înmuierea simþurilor ºi nu prin scandal ºi loviturã.

Asta fãceau fetele, iar el îºi dãdu seama cã se afla împreunã

cu ele într-un bazin în care þãºneau peste tot jeturi de jacuzzi,

iar avocatul, cu falusul sãu mare, fãcea valuri care veneau

peste ele cu plãcere, provocându-le sã se zbenguie ºi sã râdã.

CAPITOLUL AL UNSPREZECELEA

Atunci ºi-a dat seama cã avocatul era într-adevãr diavolul

pus pe capul lui ca sã-l tenteze. Stãtea acolo, pe marginea

cãzii mari sau a bazinului mic în care-l înghesuiau pe el fetele

cu trupurile lor lunecoase; stãtea ca un cârmaci la timonã ºi

conducea dirijind totul cu falusul lui obraznic ºi grotesc. Avea

parcã ºi niºte corniþe - nu se vedea prea bine, fiindcã mereu

îºi miºca fruntea perorând, sãrutând, lingând... Perora astfel

despre amorul fãcut din instinct, amorul natural, amorul

ecologic; iar, uneori, în timpul demonstraþiilor pe care le fãcea

pe trupurile fetelor, îndemnându-l ºi pe el sã vadã, sã guste, sã

serveascã ºi sã-ºi dea seama cât de naturale ºi cât de ecologice
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erau, în veselia lor sincerã ºi zvãpãiatã, fetiþele care-l îmbãiau.

Îndemnându-l sã facã orice vrea, orice dorinþã-i stârneºte

imaginaþia sexualã aprinsã de goliciunea lor îmbietoare.

-Aha, va sã zicã nu le sãpunesc eu, ci mã îmbãiazã ele - îºi

spuse; dar, atunci, la un semn al avocatului, ele îl pãrãsirã ºi

se duserã la acela fãcând cu el ºi, mai ales cu falusul lui, tot

felul de mãscãri, ca o demonstraþie prin care voiau sã-ºi etaleze

arta plãcerilor pe care le ofereau cu generozitate celor generoºi;

adicã plãceri pentru care, pesemne, ar fi trebuit sã le plãteascã.

Iar el era gol ºi n-avea de unde, ce sã scoatã, decât numai un

falus ca ºi al avocatului. Un instrument mare ºi întãrâtat care

se rãscula de unul singur spre satisfacþia avocatului care se

destrãbãla cu fetele strigând. Dar nu strigând doar de plãcere,

ci ºi cu mândria de a-i da lui lecþii:

-Ha-ha! Vrei ºi tu?... Plãteºte ºi ai sã ai!... Ha-ha! Uite

eu cum am, dacã plãtesc!

ªi iarãºi se destrãbãla cu trupºoarele acelea miºcãtoare,

instigatoare, înnebunitoatoare în zumzetul gemetelor de patimã

ºi ardoare, trezindu-i procurorului pofte, mai ales când vedea

funduleþele frumos arcuite ale fetelor cãþãrate care cum puteau

spre a gãsi plãceri torturând trupul avocatului care, când

comenta aceste plãceri demonstrând cât de naturale erau ele,

când îi striga lui, ameninþându-l cã nu va ajunge niciodatã sã

se bucure de extazul voluptuos al acelei îmbulzeli de coapse,

de picioare, de sâni, de buze, de fese, de braþe, de pântece cu

burice atrãgãtoare, de nãri cu rãsuflarea caldã, de degete

cãutãtoare ºi mângâietoare pe cele mai vibrante mãdulare ale

trupului tãu, de genunchi desfãcuþi tot mai dulce-mbietor în

patimi, de... minunile-ntre minuni care se arãtau în aceastã

deschidere ca niºte petale în care sã-þi înfunzi nasul, sau ca

niºte fructe zemoase din care sã muºti ºi sã-þi lingi apoi

buzele...Îi striga cu satisfacþia de a-i da lecþii:

-Ha-ha!Vrei ºi tu?... Plãteºte ºi ai sã ai!

Iar, pentru procuror, strigãtul acesta era cu atât mai umilitor

cu cât simþea cum îi creºteau poftele aproape zdrobindu-l,

înjosindu-l, fãcându-l sã se simtã un nimeni care, în loc sã
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înfrunte, riposta întrebãtor, ca-ntr-o plângere cu atât mai

nedumeritã cu cât avocatul sfida:

- Ha-ha! Uite cum am, dacã plãtesc!

- Plãteºti; sigur cã plãteºti; tu ai onorarii ºi câºtigi cât poþi.

Dar eu, ce sã fac dacã ãºtia îmi taie leafa?... Ce sã faaac?!

- Mai bine þi-ar tãia pofta decât sã-þi taie leafa, nu-i aºa? –

striga diavolul plin de satisfacþii de sub puzderia de sâni tari ºi

pântece primitoare ºi genunchi din care se deschideau pulpele

ºi fese bombate, toate cãþãrate pe trupul lui drãcesc, posibil sã

aibã nu numai coarne ci ºi coadã.

Dar procurorul protesta:

-Nuuu!... Nu vreau sã-mi taie nimeni pofta, cã asta mi-a

mai rãmas!... Nu au dreptul sã-mi taie pofta, cum nu au nici

dreptul sã-mi taie leafa. Amândouã sunt ale mele; sunt posesia

mea de drept, înþelegi?!... Am sã le-arãt eu lor; ce, cred cã le

merge?!...Ehee, or sã vadã ei când îºi vor da seama cã eu

sunt Legea!... Da: Eu sunt Legea ºi am sã le arãt eu lor... Am

sã le-arãt ce-nseamnã aceastã Legeee!...

... Cu strigãtul acesta se trezi. Era în patul nupþial al fostei

lui cãsnicii, în apartamentul în care toatã viaþa umblase cu

douã rânduri de papuci pânã la bucãtãria unde-ºi dusese viaþa

sobrã de familie lângã frigiderul în care cãuta acum sticla de

apã care sã-i stingã arsurile chefului.

Dar, dupã ce aceastã stingere reuºi alinându-l, îi pãru rãu

cã se trezise din somn. Dacã ar fi ºtiut cã era vorba doar de un

vis în care nu era obligatoriu sã dea banii care i se cereau, ar

mai fi rãmas aºa, dormitând cu imaginile acelea frumoase,

mamã mamã!... Cu imaginile acelea frumoase ºi voluptuoase.

ªi-ar fi tãvãlit somnul printre ele ºi ar fi fost fericit doar

vãzându-le pentru cã, pentru o treabã numai visatã, nu trebuia

plãtit. O treabã visatã îþi dã satisfacii pe gratis, aºa cum sunt

poluþiile nocturne din adolescenþã. Nu trebuie sã plãteºti. El,

sãrmanul, sãrise-n sus direct din vis, tocmai pentru ca sã nu

fie obligat sã plãteascã ºi sã se afle în penibila situaþie de a nu

avea cu ce.

Tare ar fi vrut sã nu se fi trezit ºi, simþind cum îi clipoceºte
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apa-n burtã încerca acum sã adoarmã din nou, amãgindu-se

cu speranþa cã va reajunge cu visul exact la miºcarea aceea

superbã a fetelor peste dracul care-l întruchipa pe avocat. Dar

era greu. Se strãduia, încerca, îºi imagina, rememora... Dar

filmul visului proiecta acum cu totul alte imagini, unele

scârboase, altele enervante, altele dezgustãtoare care-l panicau

în loc sã-i înflãcãreze apetitul sexual. ªi se trezi plângându-se

avocatului care îi rãmãsese singurul prieten.

-Se rãzbunã pe mine, vor sã mã pedepseascã –îi spunea

justificând de ce nu mai putea sã se întoarcã la visul acela

plãcut – Guvernul Boc vrea sã mã pedepseascã luându-mi din

salariu...  Poate cã miniºtrii lui fac asta chiar ca sã-mi

demonstreze cã ei au aflat cum vreau eu sã folosesc acest

salariu, ce scopuri deºãnþate am ºi vor sã se arate sobri, puritani,

neiertãtori cu destrãbãlãrile; vor sã se arate a fi guvernarea

care impune o viaþã moralã ºi austerã...Da,da: Nu fac ei atâta

caz de „austeritate”?... ªi, dacã fac caz de austeritate, cum or

sã lase nepedepsit un magistrat al guvernãrii lor care abuzeazã

cu plãceri nepermise?!... Tãierea lefii este ca ºi o pedeapsã

pe timp limitat sau nelimitat. Deci, ei mã ºi pedepsesc, mã

priveazã ºi de mijloacele materiale prin care aº putea sã-mi

satisfac acele plãceri sexuale care mã compromit în faþa opiniei

publice... Na!- îmi spun ei -  vrei sã te ascunzi cu avocatul

acolo, la þarã,  ca sã nu te mai vadã vecinii de bloc ºi sã ºtie

cine-þi vine-n casã, ºi sã audã prin pereþii ãºtia de beton

rãsunãtor ce faci tu cu cine-þi vine-n casã, ºi sã pândeascã

prin fereastrã remarcând cum dai drumul la una, dar vine alta,

ºi sã se ducã dracului toatã imaginea ta publicã, imaginea de

personaj sobru ºi auster pe care o aveai când te þinea în lanþ

nevasta!... Da: austeritate!Asta e lozinca lor ºi vor sã mi-o

impunã mie...- mormãia el în somn, pentru ca deodatã sã se

trezeascã strigând: Dar cine sunt ei ca sã-mi impunã mie

austeritate?Cu ce drept?!... Sã-ºi impunã lor, fiindcã ei sunt

cei care-ºi permit ºi ºi-au permis cele mai multe destrãbãlãri

ºi ilegalitãþi. ªtiu eu prea bine lucrul acesta, chiar dacã au

ascuns documentul cu care aº fi putut sã-i înfund!...Cine sunt
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ei ca sã...

Amuþea trist în întunericul camerei ºi cãdea obosit cu

capul pe pernã recãutând visul cu fetele alea multe ºi goale ºi

zglobii din care fusese alungat, tot aºa cum reducerea lefii îi

alunga planurile concrete, din viaþa de zi cu zi. Amuþea trist în

întuneric, mahmurealã ºi somnolenþã neliniºtitã, strãduindu-

se sã mai vadã mãcar vreun genunche, vreo pulpiþã, vreo þâþicã

sau vreun curiºor dintre acelea multe, multe, care-i jucaserã

dinaintea ochilor pânã când ºi-a dat seama cã nu va mai avea

cu ce le plãti ºi s-a smuls brusc din vis ca sã nu pãþeascã

ruºinea de a fi refuzat sau alungat ca un derbedeu sau un milog.

-... Voiam sã fiu un domn, sã mã port generos, sã mã simt

respectat de ele ca Berlusconi!- i se plângea el avocatului –

iar ticãloºii ãºtia mi-au tãiat salariul, ca sã nu mai pot avea

nici o plãcere; ca sã-mi demonstreze cã au trecut vremurile

când venea Bãsescu la adunãrile noastre, ale procurorilor, ºi

ne fãcea curte, ºi ne mãrea salariile. Am fost ºi eu o datã,

când suplineam postul de prim-procuror, dar nu m-au mai

confirmat fiindcã ºi-au adus omul lor. Am fost ºi l-am auzit

cât de drãgãstos vorbea... Da, nici la agriculturã, nici la

industrii, nici la comerþ nu se ducea; dar la noi ºi la jandarmerie

venea; fiindcã, dacã n-a avut norocul sã fie un preºedinte

totalitarist, sã se impunã cu securitatea, cu miliþia, cu aparatcicii

de la partid ºi de la sindicate; fiindcã în democraþie, chiar

dacã nu se mai cheamã aparat de represiune, tot cu poliþia ºi

cu procuratura se poate cât de cât descurca!... De asta ne

fãcea curte ºi ne mãrea salariile; iar acum, când s-au vãzut cu

sacii în cãruþã, l-au pus pe Boc sã ni le taie, sã-l pedepseascã

pe unul ca mine luându-i cele mai intime plãceri... Da, sunt

plãceri intime, de care n-are nimeni dreptul sã se atingã! – se

trezea el iarãºi strigând, în capul oaselor, în mijlocul

întunericului care-i apãsa patul lipsit de visele acelea frumoase

din care, dacã ar fi fost adolescent, s-ar fi trezit cu o poluþie ºi

nu cu strigãte contestatare...
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CAPITOLUL AL DOISPREZECILEA

Ne mai putând dormi, ba chiar fiind în acea stare de

veghe când alcoolul te pãrãseºte lãsându-te cu creierul de-o

luciditate stranie în care apar obsedante concluziile care atunci

te lumineazã, s-a dus mai devreme le birou interesat sã studieze

exact subiectul care a fãcut ca, a treia oarã când s-a trezit în

capul oaselor cu zorii zilei mijind în jur, sã fie de-a dreptul

speriat.

„Frustrarea sexualã care produce intenþii criminale”, ºi-a

amintit el un titlu de subcapitol dintr-unul dintre  studiile ce

completeazã criminalistica, fie de psihologie a delincventului,

fie de medicinã legalã, pe care le þinea împreunã cu celelalte

volume de coduri, studii de caz ºi jurisprudenþe pe un raft ne

prea bãgat în seamã din biroul lor. Ne prea bãgat în seamã ºi

rar utilizat fiindcã acolo, în meschinãria lor provincialã, erau

aglomeraþi cu tot felul de mãrunþiºuri banale; iar cazuri pentru

care sã apelezi la cotoarele ce se vedeau etalate pe raftul

prãfuit, dacã era vreunul la doi ani. A luat ºi a cãutat cu nesaþ,

mai ales trimiterile de subsol sau de addendã fãcute cu literã

micã, din rapoartele medico-legale ale lui Mina Minovici sau

tratate strãine care îl citau pe Zigmund Freud ºi tot ce mai

þinea de anchetele criminalistice asupra obsesiilor sexuale sau

de acte penale provenind din motivarea lor. A recitit astfel

diverse rapoarte despre crimele pasionale, despre actele de

agresivitate maximã produse de impotenþã, despre pericolul

ºocurilor producãtoare de acte bestiale provocate de tulburarea,

deranjarea sau întreruperea bruscã a actului sexual, chiar la

persoane ne suspectate de boli psihice; ajungând la poveºtile

invalidizãrii pe viaþã a dramaturgului Alexandru Davilla de

cãtre un invertit sexual pe care l-a bruscat tocmai când acela

era în pofte, a femeii zmintite prin nepracticarea sexului, care

a muºcat penisul cãlugãrului sub patrafirul cãruia se afla, sau
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a uciderii mamei care a intrat în camerã în timpul actului ei

sexual, de cãtre fiica unui cunoscut politician...  Prin toate

astea, ca ºi prin multele exemple mai recente de dezaxaþi care

înjughie femei întîlnite întâmplãtor pentru a se rãzbuna pe

una anume care nu i-a satisfãcut, de criminali care violeazã

cadavre, de cupluri care, oprite din plãcerea lor, capãtã puteri

nebune putând ucide mai mulþi oameni ºi distruge o întreagã

locuinþã, etc. etc, ºi-a dat seama mai bine de ce, în urma tuturor

visurilor din noaptea trecutã, bun student fiind cândva, s-a trezit

în acea stare de periculoasã luciditate care-i sublinia ceva

posibil a se întâmpla tocmai cu el în urma experienþelor mai

bune sau mai rele din ultima vreme. Mai ales a tulburãrii

produse prin acea stare de incertitudine în care îl cobora ºocul

reducerii salariului, exact ca o cãdere bruscã de la înãlþimea

unor plãceri mai aparte ºi a planurilor tot mai ambiþioase de a

ºi le amplifica, la care se ridicase... Cândva, spre dimineaþã,

când toatã confuzia visurilor se amplificã intrând ca-ntr-o

centrifugã tot mai vehementã, precum cristalele unui

caleidoscop ce se rotesc, se rotesc, pânã ce se fixeazã într-o

imagine pregnatã, acea imagine - devenitã apãsãtoare, rece ºi

obsedantã în creierul încã crispat de alcool - se precizã a fi

tocmai paragraful studiat de el cândva cu interes în cursuri de

medicinã legalã ºi de psihologie a crimei: „Frustrarea sexualã

care produce intenþii criminale”.

I-a rãmas înscris ca pe un ecran interior postat undeva spre

cerebelul care-l durea. Numai cã cerebelul îl durea dându-i

încã unele clãtinãtoare stãri de dezechilibru, ca oricãrui om

care se trezeºte din beþie; în vreme ce ecranul postat undeva

în creier, mai în faþa lui, marca parcã acuzator aceastã

concluzie strict profesionalã pe care o putea trage doar

experienþa lui de procuror: „Crimã rezultatã din sentimentul

de frustrare sexualã”. O marca precum  o boalã care poate

apãrea oricând, chiar ºi în cazul unui om care pânã atunci s-a

dovedit sãnãtos ºi fãrã aparente probleme.

Grãbise printre zorii la fel de crispaþi ca ºi mintea lui

încãtuºatã de acea obsedantã luminã vânãtã, reflectând parcã



74 Corneliu LEU

apele unui mercur rece în strãlucirile lui metalice. ªi se apucase

a citi cu o nesãþioasã teamã pagini la care nu se mai uitase din

facultatea în care încã se mai considera un studios. Citi

galopand de parcã ar fi rãscolit printre tot felul de cazuri

cãutându-ºi-l pe al sãu, sau unul similar cu al sãu, pânã ce, pe

salã, se auzirã zgomotele femeilor care mãturau ºi glasul

militãros al aprodului care le dãdea indicaþii crezându-se singur,

dar devenind respectuos când, deschizând uºa biroului pe care-

l credea gol, dãdu de el:

-S-trãiþi, domn procuror!

Îi rãspunse ducând neglijent degetul la frunte, apoi, încã

citind ca sã ajungã la punct, ºi-l transformã într-un cârlig cu

care fãcea semn de chemare prin îndoirea falangelor:

-Vino-ncoace; du-te la arhivã ºi adu-mi dosarul ãsta – îi

spuse el dându-i hãrtiuþa cu parafã ºi rubrici privind scoaterea

unor documente speciale, pe care avusese grijã s-o completeze

de cum se aºezase la birou. Întrucât, dupã subcapitolele din

tratatele la care nu se mai uitase din facultate, aceasta fusese

cea de a doua obsesie cu care se trezise. Sau, poate chiar de

mai înainte, din clipa în care, vãzându-l pe fostul lor profesor

de marxism seral ajuns bancher ºi senator democrat, îºi

amintise de documentul subtilizat ºi fãcut dispãrut, conducând

astfel la închiderea cu tipica formulã „NUP” a dosarului pe

care începuse cândva sã-l instrumenteze... – Du-te ºi spune-i

arhivarului sã mi-l  caute chiar acum, oricât o fi de ascuns; ºi

sã þi-l dea imediat sã mi-l aduci.

Apoi îºi continuã nesãþioasa lecturã care-l fãcea tot mai

temãtor, ca o suspiciune la adresa propriei sale persoane,

fiindcã acesta este efectul studierii tratatelor care au legãturã

cu medicina: Îþi descriu simptomele bolii pânã când începi sã

crezi cã le simþi pe pielea ºi în trupul tãu. Aºa cã ºi el începea

sã se simtã din ce în ce mai atacat descoperindu-ºi reale sau

imaginare simptome. De exemplu, argumentul principal, ca

ºi precedentul legislativ, îl aduceau câteva cazuri precum cel

al femeii surprinse de soþ în vreme ce fãcea amor cu amantul,

pe care o cuprind asemenea furii la transformarea extazului
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în ruºine, încât vede negru dinaitea ochilor ºi-n loc sã-ºi gâtuie

soþul care, nu numai cã nu-i mai dãruia plãceri, dar i-o

întrerupea ºi pe aceea, îºi gâtuie amantul iar, apoi, dându-ºi

seama, dã cu cuþitul în soþul care vrea s-o opreascã ºi se

sinucide. Cazul a fãcut furori în epocã prin faptul cã procesul

a pornit cu acuzarea soþului de dublã crimã, ceea ce pãrea

mult mai logic la prima vedere, el fiind gãsit cu mâinile

însângerate lângã cele douã cadavre; dar avocatul a ºtiut sã

demonteze fiecare probã cu elemente atât de precise de

psihologie freudianã, încât justificarea tulburãrii femeii smulse

din cãlduri, a devenit evidentã. Un alt caz era al violatorului

în serie care nu putea fi prins de nimeni dar a fost omorât

tocmai de una care aºtepta sã fie violatã însã, când îºi fãcea

mai multe visuri, l-a gãsit în pat cu alta. Iar al treilea era al

cocoºatului lãsat la vatrã ºi utilizat de toate femeile cu bãrbaþi

plecaþi pe front care, când vine pacea, dã foc satului fiindcã

bãrbaþii s-au întors ºi nimeni nu mai are nevoie de el.

Fiecare dintre aceste cazuri salvate de avocaþi prin

argumentul modificãrilor psihologice ce pot apare în cazuri

de ºoc sexual, creau o jurisprundenþã solidã pentru dorinþa lui

acerbã de a se rãzbuna pe cei care-i tãiau leafa tocmai când

el, prin investiþiile pe care  plãnuia sã le facã în ograda

avocatului, ajungea a se simþi un  rege de la Versailles cãruia

i se construiesc intrãri secrete pentru fiecare amantã, sau un

Berlusconi, sau chiar un prinþ african de la care a luat acela

exemplul celei mai eficiente organizãri a haremurilor. Aºa cã

orice act penal, pe care el l-ar fi fãcut împotriva celor care-i

produceau acel ºoc, îºi gãsea precedent într-o jurisprudenþã

de achitare prin bine întemeiate probe de medicinã legalã ºi

psihiatrie a sexului care, în ultimã instanþã este un drept intim

cetãþenesc... Da, da: Ca oricare alt drept adus de democraþie!...

Democraþia de care ei fac caz, fiindcã au pus în Constituþie

articolul cu proprietatea inviolabilã prin prezumpþia cã este

fãcutã cinstit, iar ei acum uzeazã de toate cãile necinstite de a

ºi-o face. Democraþia cu privatizãrile prin care ei au subtilizat

muºamalizând totul. Democraþia cu stoarcerea resurselor
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statului de cãtre slujitorii lui. ªi aºa mai departe... Ei bine,

pentru el democraþia nu înseamnã sã se îmbogãþeascã prin

orice mijloc; pentru el democratia înseamnã sã strige ca

Berlusconi cã-i place viaþa, îi plac femeile ºi nu dã explicaþii,

cum înainte i se cerea sã dea la cadre sau la partid!

Aºa cã se va rãzbuna!... Se va rãzbuna pe aceºti ticãloºi

care-i încalcã intimitatea ºi-i întrerup plãcerea ducându-l în

starea de frustrare sexualã, prin care se motiveazã achitarea

sau pedeapsa micã datã de orice instanþã... El cunoºtea acum

jurisprudenþa precedentelor create ºi se va prevala de ea. Era

triumfãtor din acest punct de vedere ºi, cu acest sentiment,

redeschise dosarul pe care eºaloanele superioare i-l închiseserã

cu acel categoric „NUP” pe vremea când era mai precaut ºi

mai puþin hotãrât decât acum. Sau, poate, mai puþin cunoscãtor

în ale democraþiei fiindcã încã nu auzise de Berlusconi, iar

nevasta încã îl mai þinea în papucii de casã.

Din pãcate, însã, recitirea dosarului l-a dezamãgit fiindcã,

în ciuda faptului cã era vorba de matrapazlâcuri pe care prea

bine le ºtia toatã lumea, de importante active proprietate de

stat dispãrute fãrã urmã, de miliarde ºi miliarde cãrora nu le

puteai da de capãt, nu avea susþinere evidentã. Prezenta cel

mult indicii care nu duceau nicãieri, se baza pe o bulibãºealã

atât de confuzã sau pe o confuzie atât de bulibãºitã încât, cert

lucru, sau era vorba de þara nimãnui, sau era fãcut astfel

dinadins de o mare inteligenþã maleficã care ºtia sã se bazeze

pe cele mai banale ºi mai greu de documentat tertipuri furându-

þi îmbucãtura chiar de sub nas.

Dar, nu numai cã l-a dezamãgit ci, pânã la urmã chiar l-a

înfuriat fiindcã, într-adevãr, sustragerea probei principale, o

hârtiuþã pãrând neînsemnatã, dar cu semnãturi importante, îl

fãcea nul. Cum putuse dispãrea un asemenea act? Era o

întrebare deosebit de gravã care arãta ce încrengãturi aveau

pungãºiile care duceau chiar la un mafiot adevãrat ascuns la

amanta sa româncã ºi care-l împuºcase în mod ciudat, pesemne

pusã de adversari ori poliþie. Oricum, pe asemenea temelii se

construise banca senatorului ºi, pesemne, un întreg început
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de imperiu financiar cu alþi mafioþi care controlau dupã moartea

primului. Altfel nu se explicau vizitele unor persoane foarte

importante din lumnea interlopã la banca din amãrâtul oraº

X... Localitatea era lipsitã de industrii ºi vegeta în mijlocul

unui întins cu câmpuri pãrãsite de þãranii ajunºi la sapã de

lemn dar, din asemenea motive pesemne, înfloreau

restaurantele ºi cluburile intime unde roiuri de biºniþari cu mult

aur pe ei cheltuiau pe mãsura afacerilor subterane fãcute, o

societate de transporturi se bucura de tot felul de comenzi de

expediþii ºi primiri, depozite bizare apãreau prin grajdurile ce

mai fuseserã salvate de la colhozurile satelor din jur, iar

Administraþia Financiarã avea activitate susþinutã, restituind

mai multe taxe TVA decât  vânzãrile magazinelor obiºnuite

în orice oraº ca acesta. Spre a nu mai vorbi de banca atât de

atracþioasã, care se spunea pe cãi oculte cã era filiala sau

interfaþa uneia siciliene... Documentul dispãrut, se pãrea cã

explica toate acestea. El era important prin semnãtura celui

împuºcat, fiind o justificare a senatorului ºi acoliþilor lui faþã

de supervizorii veniþi a-l înlocui pe acela. Cã or fi ei supervizori,

sau controlori, sau parteneri, nu mai conta. Fiindcã tot mafioþi

erau, dupã modul misterios al afacerilor care-l propulsau pe

senator tot mai sus în asocierea lui cu celãlalt personaj ajuns

de importanþã naþionalã, marinarul care crease încã dinainte

precedentul celor ce se petreceau acum cu TVA-ul: fãcuse ca

în acest oraº amãrât sã se vândã mai multe pãlãrii decât

numãrul de capete al bãrbaþilor existenþi. Iar el, procurorul,

care vãzuse ºi aproape cã pipãise hârtia, când fusese povestea

cu omorârea primului mafiot, avea tot mai mult convingerea

implicãrii ºi unui judecãtor, fiindcã dosarele bine pãstrate sub

pazã, se deschid numai când circulã în instanþã. Aºa cã, în

instanþã, în trecerea de la un judecãtor la altul, fusese subtilizat

documentul, dispãrând... Concluzia asta, singura posibilã, l-a

înfuriat la culme.

L-a înfuriat fãcându-l sã-i urascã ºi mai mult pe cei pe

care el bine îi ºtia!... Sã-i urascã ºi sã-ºi jure cã nu se va lãsa.

Sã-i urascã ºi sã le strige cu încãpãþânatã vehemenþã acel al
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lui: „Ce, credeaþi cã vã merge?!”... ªi sã se jure cã nu se va

lãsa; cã va gãsi el o cale de rãzbunare, sau mãcar o cale de a-

ºi recupera drepturile furate, tocmai pentru cã trãia în

democraþie ºi nu-l mai obliga nimeni sã le spunã altora cum le

folosea!... Aºa cã, de unde pânã atunci respectase toatã

legalitatea secretelor din anchetã, cum fãcuse o viaþã întreagã

ne trecându-i nici o datã prin cap cã ar putea-o încãlca, deveni

rãu. Fãrã scrupul, fãrã a se mai gândi la obligaþiile lui de om

al legii, reveni hotãrât asupra documentelor acelora care nu

incriminau îndeajuns, ducându-se tocmai la cele rãmase în

plus acolo: niºte notiþe cu cifruri ºi parole declarate de cei

anchetaþi, dar pe care, fiind doar lucruri necesare în timpul

anchetei, el ar fi trebuit sã le ºteargã, sã le distrugã dacã ar fi

fãcut o încheiere normalã a dosarului. ªmecherii însã îl

absolviserã de asta grãbindu-se sã i-l ia ºi sã-l claseze aºa

cã... Da; o sã le arate el lor:

-Ha, ha! – le spunea celor care se precipitaserã sã închidã

dosarul – V-aþi grãbit sã mi-l luaþi; nu m-aþi lãsat nici mãcar

sã-i fac eu încheierea; foarte bine, uite cã ce n-am ºters atunci

îmi va folosi acuma... Ehee! Credeaþi cã vã merge?... Eu fac

Legea!... Adicã: Am sã fac eu legea altfel!

Când, târziu, aproape de încheierea programului, închise

dosarul cazului ratat pe care, în ciuda concluziei de neurmãrire

penalã, îl rememorase meticulos meditând asupra fiecãrui

document ºi a fiecãrei hârtiuþe în parte, o decizie pãrea cã se

clarificase în mintea lui. Îl legã bine în sforile parafate ºi-l

puse pe colþul mesii indicându-l aprodului cu gestul scârbit de

a-l duce înapoi. Apoi, luându-ºi servieta pe care-o purta ca pe

un accesoriu permanent ºi specific - lãsând impresia cã are

documente importante dar, de multe ori ducând doar sticluþa

cu cafea a bietului funcþionar ºi sandviºurile pe care i le fãcea

nevasta - porni prin înserare spre casã. Direct spre casã, ca pe

vremuri; îºi schimbã pantofii cu papucii, ca pe vremuri ºi

rãmase ca pe vremuri în bucãtãrie cu bãutura pe care o avea

în frigider. Pânã când se duse la culcare cu speranþa unui vis

frumos. ªi ºtiu cã-l va avea, atunci când îi apãru avocatul cu
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trãsãturile sale de diavol al tentaþiilor; subliniate de data asta

pregnant, chiar þipãtor, ca-n machiajul unui rol de operã.

Dar, pesemne cã ºi-n vis lucrurile îºi aveau pragmatismul

lor pentru cã, pus în acþiune, procurorul nu ajunse în bazinul

cu fete zglobii, ci în faþa unui sistem de alarmã pe care diavolul

lui pãzitor îl bloca fãcându-i vânt:

-Repede, pentru cã în treizeci de secunde se deblocheazã

de la sine.

ªi dispãru spunându-i, sau lãsându-l cu senzaþia de a-i fi

spus cã, pentru a ajunge la plãceri, trebuie sã facã mai întîi

rost de banii pe care plãnuiserã sã-i investeascã în ele.

Aºa cã, în episoadele cam nebuloase ale visului, procurorul

îºi dãdea seama cã era îmbrãcat ºi echipat ca un Spiderman

sau ca oricare alt personaj specializat în spargeri de mare

anvergurã ºi cã, purtând în mânã aceeaºi geantã cu care mergea

zilnic la servici, traversa holul cu oglinzi al bãncii înfiinþate în

localitate de senatorul care fusese lector la marxismul seral,

sãrea cu paºi uriaºi scãri ºi coridoare, forþa deschideri de uºi

cu îndemânare de magician, deschidea seifuri din care se

revãrsau pachete de bani ºi-i alegea numai pe cei cu valori

mari, punându-i în geantã în aºa fel încât sã ajungã la o sumã

substanþialã.

Cât dura asta? - ritmurile visului nu prea i-o spuneau. Dar

totul decurgea ca la carte, într-un ritual bine învãþat din filmele

cu nemiluita pe aceastã temã, filme ce se copiazã ºi se tot

copiazã unul pe altul, inventând doar bãtãi ºi cascadorii noi,

pe reþeta veche, prãfuitã, dar sigurã. ªi totul urmã dupã tipic,

pânã când apãru nelipsita neprevãzutã alarmã care se

declanºezã, panica ºi apoi mobilizarea ce se creazã, luminile

care se aprind, grupurile de paznici care aleargã pe coridoare

trecând chiar pe lâgã niºa în care se ascunde priceputul

spãrgãtor, sirenele maºinilor de poliþie apropiindu-se,

funcþionarii ºi directorii bãncii treziþi din somn ºi ajunºi la

locul faptei speriaþi, bãnuitori, vinovaþi de ceva sau chiar

ascunºi în reacþii, detectivii care îi pun sã calculeze prejudiciul

ºi le interzic sã circule de unii singuri, în vreme ce ei cautã



80 Corneliu LEU

urmele fãptaºului ºi dau în niºã de salopeta ºi echipamentele

pãrãsite de infractor. În acest timp, în holul cu oglinzi miºunã

oficiali, poliþiºti, paznici, tehnicieni de încuietori ºi alarme;

pe trotuar sunt þinuþi la distanþã cetãþenii curioºi care s-au trezit

din somn, nelipsiþii reporteri cu aparaturã mai demodatã decât

a celor de la centru, care insistã fãrã sã primeascã rãspunsuri

de la crispaþii investigatori ce cautã amãnunte, persoane

însemnate cãrora li se dã voie sã intre ºi gurã-cascã þinuþi de o

parte. Important, comisarul ºef  - cel care vine din când în

când la masa de restaurant unde stau avocatul cu procurorul,

dar n-are stare sã stea ci adastã numai pentru a da o duºcã pe

gât - îºi dirijeazã subalternii iar, cãtre insistenþele gazetarilor

de belea din presa localã, repetã mereu cunoscuta replicã:

-Aveþi rãbdare, vã vom da amãnuntele la timpul potrivit;

acum nu putem periclita investigaþia devoalându-le.

ªi, în acest timp, în uºã, cu aerul neiertãtor al celui trezit

din somn, în costumul sãu din stofã din aceea grea ºi trainicã

dat periodic la curãþitorie, cu geanta sa pe care o poartã

întotdeauna grijuliu cu documentele dinãuntru la care nu are

voie sã umble nimeni, apare el, procurorul. Apariþia lui impune.

E privit puþin cu teamã de ºefii bãncii, salutat de poliþiºti, asaltat

de gazetarii pe care nici nu-i bagã în seamã ºi se retrage cu

comisarul-ºef care-i raporteazã amãnunþit tot ce nu a vrut sã

le spunã acelora. Apoi, cerceteazã cam neatent câteva urme,

pune sã se îndrepte lanternele spre câteva colþuri mai

întunecate, le spune ºefilor bãncii cã nu a venit sã asculte

bãnuieli, ci vor sta devorbã de abia dupã ce poliþia îºi terminã

întregul raport, strânge mâna comisarului ca ºi cum ar confirma

aceastã prioritate legalã, salutã ºi pleacã salutat, fãrã a se mai

uita în urmã.
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CAPITOLUL AL TREISPREZECILEA

SAU EPILOGUL

Bazându-se pe memoria sa bunã care, printre pungaºii

mãrunþi pe  care-i avea de anchetat enervându-l banalitatea

lor, pãstrase toate cele învãþate-n studenþie în speranþa cã va

avea vreo ocazie sã le foloseascã în vreun caz deosebit care

sã-i punã în valoare cariera, pe filmele pe  care le urmãrea

pasionându-l sã descifreze dinainte mersul acþiunii, pe unele

cunoºtinþe tehnice, dar ºi pe cifruri ºi parole sustrase din dosarul

care pãrea nefolositor fãrã documentul de bazã de vreme ce i

se dãduse concluzia de ”NUP”, procurorul a lucrat ºase luni

pentru punerea la punct a diabolicei idei. A lucrat cu îndârjire

ºi patimã, înjurând, crâcnind dar, uneori chiar visând cele ce

le avea de fãcut, atât de tare i se calase judecata ºi toatã

activitatea neuronilor pe aceastã îndârjire. Uneori, atunci când

ar fi trebuit sã se refere la experienþa sa profesionalã care-l

pusese mereu în legãturã cu pungaºi ºi jefuitori obligându-i

sã-ºi descrie pentru anchetã tertipurile ºi metodele, îi înjura

pe aceia de mama focului fiindcã se perindaserã prin tribunalul

acela atâþia hoþi nãrãviþi la nimicuri ºi beþivi violenþi, tâlhari

amãrâþi, pungaºi cioflingari, bandiþi ciurucari, spãrgãtorii lui

peºte ºi delapidatori banali de la care nu avea nimic de învãþat

încât, dacã ãia de la partid nu i-ar fi pus sã facã procese publice

cu bieþii þãrani care plecau de la CAP cu douã buzunare de

porumb pentru care chiar cã nu exista jurisprudenþã ºi trebuia

inventatã, sau dacã, dupã 1989, n-ar fi apãrut masivele furturi

de fier sau jafurile în strãinãtate reclamate de interpol, chiar
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cã ar fi avut sentimentul nimicniciei profesiei sale.

Aºa cã n-a fost uºor ºi n-a avut vreun model în cap în

momentul când, ajungând la categorica concluzie cã, atunci

când te lovesc golanii, nu ai cum te purta decât golãneºte, a

început a se-nvârti mai des prin holul cu oglinzi al bãncii cu o

foarte sofisticatã formã de proprietate, fãcutã pe modelul celor

mai tari secrete mafiote din paradisurile fiscale de cãtre

senatorul fost lector de marxism seral, în aºa fel încât, în mod

neobservat, orãºelul lor amãrât ºi provincial, lipsit de industrii

ºi înconjurat de ogoarele nelucrate ale þãranilor falimentari,

sã fie vizitat de antreprenori importanþi ºi interlopi, femei aduse

cu maºini elegante ºi reprezentanþi de dubioase firme strãine,

pentru care s-au construit, pe lângã câteva localuri în care nu

pãtrundeau decât unii dintre localnici, ca ºi cel mare, amplu,

cu multe feluri de oferte, în care avea ºi el norocul sã ia masa...

S-a învârtit prin holul acela cu oglinzi ºi pe celelalte culoare

cerând de la funcþionari ºi director diverse detalii - pe care

avea dreptul sã le ºtie prin funcþia sa ºi, cum le spunea el cu

insinuare „E mai bine sã mi le spuneþi când trec eu pe aici

decât când vã chem cu citaþie” - ºi, tot insistând cu un mod de

a se face cã-i crede cã nu ºtiu, a cãutat sã afle, dacã se putea,

câte ceva despre documentul dispãrut, zâmbindu-le cu atât

mai mult cu cât se simþea bãgat de unii în ceaþã.

N-a fost deloc uºor, i-a solicitat multã muncã ºi chiar

imaginaþie diabolicã de care a dat dovadã el ºi numai el,

aparþinându-i lui ºi numai lui, nu celui pe care-l considerase

diabolicul sãu mentor. Pentru cã el era piesa principalã ºi

virtuosul, în mintea lui se legau toate, adicã douã piste, douã

planuri, douã categorii de acþiuni, una ofensivã ºi agresivã

prin care aveau sã fie obþinute avantajele principale, iar alta

defensivã ºi susþinãtoare în subsidiar, prin care urma sã se

asigure riscuri minime, chiar în cele mai dezavantajoase situaþii

care l-ar fi devoalat. Da: pe el; pentru cã de el era vorba în

primul rând, el deþinea tot elementul de acþiune ºi tot factorul

de risc precum în filmele acelea cu personaj principal unic,

avocatul fiind implicat doar în planul defensiv ºi cu argumente
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pregãtite tot de el. Argumente irefutabile, bazate tocmai pe

precedentele pe care le studiase ºi conducând la o justificare

aproape totalã a actelor de care ar fi putu fi acuzat. Or, o

asemenea construcþie pe care, el, chiar cã ºi-o considera

magistralã, dãdea foarte multã susþinere moralã pentru

executarea precisã, fãrã reþineri, în ritm susþinut a tuturor paºilor

de pe prima pistã, cea importantã ºi aducãtoare a resurselor

cu care vor deveni împreunã, pentru cât mai aveau de trãit,

doi Berlusconi. E drept, doi Berlusconi ceva mai mici ca

anvergurã decât scundul ºi importantul personaj, dar la fel de

satisfãcuþi ca ºi acela, pe principiul cã, pe întuneric, orice

femeie, îþi dã aceleaºi satisfacþii pe care þi le-ar putea da toate

frumoasele lumii... Da; aºa ceva plãnuise, fie cã nu era vorba

chiar de un domeniu ci, deocamdatã, doar de ograda unei case

de þarã.  Dar banul, dupã cum se ºtie, folosit cu înþelepciune

se poate înmulþi, aºa cã acest „deocamdatã” este foarte valabil,

timpul putând conduce, desigur, ºi pentru ei la un adevãrat

domeniu, dacã faci rost de acest ban.

Or, planul ofensiv fiind bun, ducea spre o sumã sigurã; iar

planul defensiv fiind ºi mai bun, nu te lãsa sã stai pe gânduri

deoarece riscul era mic, neºansa de a fi prins asupra faptului,

având ºi ea garanþia achitãrii sau a unei pedepse foarte mici

care nu-l inhiba pe cel ce intra în acþiune creindu-i vreo ezitare

riscantã.

Bazându-se astfel pe principiul secretului total, nu i-a

împãrtãºit nici mãcar avocatului cum se proiecta afacerea sau

acþiunea respectivã ºi în ce consta fondul problemei. În schimb,

a comentat cu el mult, chiar lãsându-l sã tragã concluzii per-

sonale, toate aspectele juridice pe care le avea pregãtite pentru

pista a doua, cea defensivã, subliniind mereu faptul cum

influenþele viziunilor moderne, psihiatrice, asupra direcþiilor

de bazã ale constatãrilor din medicina legalã ofereau

circumstanþele atenuante care trebuiau subliniate judecãtorului

în pledoaria avocîþeascã ºi în asigurarea succesului acesteia.

Iar, din când în când, chiar îl ispitea, ºtiindu-l la fel de sastisit

ca ºi el de cazurile mãrunte pe care le apãrase toatã viaþa:
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-Ei, ce-ai zice sã-þi pice în mânã un asemenea caz?... Ar fi

încununarea vieþii tale la barã, nu-i aºa?... Sunt sigur cã vei fi

strãlucitor! – îi stimula el ambiþiile, fãcând-o chiar cu plãcere

ºi cu afecþiune, pentru cã exact lucrul ãsta însemna sacrificiul

lui; însemna cã el, acceptând ab iniþio ideea de a fi apãrat în

instanþã, recunoºtea cã va fi prins ºi va avea nevoie de apãrarea

aceluia.

Iar avocatul devenea ºi el afectuos, simþind nevoia sã-i

mulþumeascã pentru ideea cã va ajunge sã-ºi facã profesiunea

la cotele ei cele mai înalte. Îi era recunoscãtor ºi marºa la

toate eforturile de imaginaþie legislativã prin care descurcau

cazurile.

Cazurile erau cele pomenite mai înainte; cele pe care, dupã

mulþi ani, procurorul le recitise în tipãritura cu literã micã a

addendelor la tratatele ºi cursurile din studenþie. Dar erau ºi

altele pe care le descoperea sau ºi le amintea pe parcurs, pe

mãsurã ce discuþiile lor pe tema respectivã îi pasionau tot mai

mult, începând a le inventaria din vechime: Aventurile sexuale

ale Olimpului ºi nebunia lui Nero care ºi-a ucis mama dupã

ce a posedat-o incestuos; crime decurgând din obsesiile sexuale

trezite de Casanova; cãlugãrul care a sãrit asupra stareþului

cauzându-i dureroase vãtãmãturi ºi care, la judecatã, a arãtat

cã el era îndureratul fiindcã stãpânul lor, stareþul, râmnise la

tânãrul frate pe care el îl luase sub ocrotire iniþiindu-l în cele

mânãstireºti; muierea preacurvindu-se cu popa care dãduse

soþului canon  de abstinenþã la spovedania în care acesta îºi

mãrturisise pãcatul cu caprele ºi, care, fiindcã popa, ca sã nu

fie refuzat, îi spune pãþania, îºi rãneºte grav bãrbatul bãgându-

i un corn de þap în fund; prinþesa care se iubeºte cu grãdinarul

pe pat de flori, iar prinþul care aflã obligându-l pe acela sã

cultive ierburi ucigãtoare în care s-o iubeascã pânã la moarte;

crudul colonel cu nevastã tânãrã, care taie membrul

locotenentului cu care aceasta îi este infidelã, dar cade sub

sabia aceluia tocmai când îi dã, cu satisfacþie, permisiunea de

a se se duce în patul ei; celebrul miliardar care ºi-a fãcut averea

cãsãtorindu-se cu vãduve bogate ºi intrã-n puºcãrie pierzând
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toatã averea în favoarea soþiei tinere luatã dintr-o casã de

prostituþie, care demonstreazã cã i-a distrus apetitul sexual

obligând-o sã se culce cu bãtrâni bogaþi cãrora le lua averile,

ca sã nu mai vorbim de recentele cazuri cu studente care,

dupã ce le luau notele de trecere, îºi demascau cu scene fil-

mate profesorii cu care fãcuserã sex oral... O întreagã istorie

a cauzelor judiciare trecute prin sexualitate sau provenind din

sexualitate, începând cu asemenea povestiri din literatura

tradiþionalã cu semizei, popi, draci, nobili castelani sau bogaþi

parveniþi, pânã la romane celebre într-o literaturã modernã,

precum „Amantul doamnei Chatterley”, sau ”Lolita” pe care

ei, intelectuali la fel de moderni fiind, chiar dacã doar auziserã

de ele, sau le citiserã în formula prescurtatã de „rider-s digest”,

tot le puteau cita ca exemple în faþa completelor de judecatã

formate din absolvenþi recenþi. Fiindcã aceºti colegi mai noi

ai lor veneau dintr-un sistem de învãþãmânt precar în liceu iar,

apoi, ºi mai de belea decât al lor, cu profesori ciubucari  ºi

universitãþi care dãdeau diplome pe taxe mari, aºa cã, orice-ai

folosi tu în pledoarie drept citat din opere celebre, de care

cultura contemporanã nu poate sã nu þinã seama, cu un minim

de imaginaþie poate fi inventat uºor, de cãtre oricare maestru

al barei. ªi, chiar mai uºor, se poate face caz dând orice inter-

pretare doreºte intervenþia avocãþeascã, atunci când copii ãºtia

cu diplome cumpãrate pe banii gata ai pãrinþilor care pretind

cã au fãcut revoluþia, devin sobri în scaunele lor ºi le e ruºine

sã recunoascã faptul cã n-au citit literatura de specialitate ºi

literatura generalã la care tu faci referinþã...

... Cu asemenea calcule, ajungem la fãptuirea din noaptea

când - cu alarma datã de maºinile poliþiei în trombã ºi agitaþia

creatã de angajaþii firmei de protecþie ºi pazã care era fãcutã

de beleaua lumii numai din miliþieni ºpãgari ajunºi la pensie,

doar pentru cã era la modã aºa ceva ºi foºtii comandanþi îºi

asigurau cu aprobarea celor noi un ciubuc la bãtrâneþe stricând

accesoriile vestimentare care-i fãceau arãtoºi pe unii care se

umflau în uniforme bucuroºi c-au scãpat de salahorie - n-a

fost nevoie de mai mult de zece minute ca toatã urbea X... sã
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se strângã în jurul bãncii.

Strângându-se tot oraºul în urma alarmelor ºi a zvonurilor

de jaf armat la bancã, ce începuserã sã circule, avocatul a

ajuns ºi el acolo, cu toate cã nu-i venea sã creadã.

Da: Pur ºi simplu nu-i venea sã creadã!

Oricât de intime ar fi fost relaþiile lor, mai ales de când, cu

duºul fãcut provizoriu sub un cazan vechi ºi gardul bine

articulat, punând în valoare grãtarul care înnobila ograda ºi-

au lãrgit cercul de vizitatoare; oricât de intime ar fi devenit

discuþiile lor, comentând, ca de la bãrbat la bãrbat,

performanþele atinse de ei dar provocate prin meritele femeilor

respective cãrora începuserã sã le dea note; oricât de mare ar

fi fost plãcerea asta de a comenta ºi a da note, pe care ei ºi-o

satisfãceau faþã-n faþã, la ºpriþ, dupã ce plecau fetele, deci

fãrã riscul de a le fi interceptatã convorbirea, ca lui Berlusconi

care îºi permitea a face asta doar la telefon, cu oameni pesemne

ocupaþi ca ºi el, care aveau pentru aºa ceva rãgazuri mai puþine;

oricât i-ar fi fost de cunoscute ºi reacþiile procurorului faþã de

lumea de îmbogãþiþi care ºi-ar fi permis mult mai mult decât

ei, ºi tot nu-i  venea sã creadã!

Era drept cã, fie în zilele când ei veneau acolo dinainte, ca

sã pregãteascã sosirea fetelor, fie dupã, când rãmâneau spre a

strânge resturile ºi a face curat, procurorul vorbea mereu despre

nevoia de schimbare a saltelelor ºi de înnoire a lenjeriei pe

care o aducea fiecare din cea veche de acasã, fãcea planuri

cum sã punã termopane, care ar fi þinut ºi mai cald, ar fi

estompat ºi anumite zgomote care s-ar fi putut auzi pe ºosea

din camera cea mare ale cãrei ferstre dãdeau spre ºanþul ei,

ºanþ în care s-ar fi putut ascunde cineva ca sã asculte... Ba,

uneori, când devenea romantic la un ºpriþ, începând categoric

prin proiectul sãlii cu bazine de jacuzzi, care se construia în

locul ºopronului ce þinea de bucãtãrie de varã, ajungea a

proiecta tot mai multe, cu tot mai multã fantezie ºi încredere

cã va reuºi: De la fiecare încãpere lãrgitã ºi frumos

reamenajatã, la un culoar din materiale transparente între

acestea ºi piscina care înlocuia mica salã de baie despre care
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vorbiserã mai înainte, la un posibil drum de acces pentru o

intrare privatã prin spate, pânã la o grãdinã în trepte largi, cu

deschidere generoasã ºi chiar un foiºor intim, pe porþiunea

proprie de râpã care tot trebuia îngrãditã dupã ce nu vor mai

arunca acolo gunoaiele din curte. Era drept cã, mai ales când

bea puþin, procurorul vorbea despre toate astea ca despre niºte

lucruri pe care chiar mâine ar fi putut sã le comande ºi cã,

dupã ce se mai îmbãta ºi cu imaginea lor pe care începea sã o

simtã prezentã, îl întreba întinzându-se provocator, ca un nabab

în deplinãtatea plãcerii:

-Ha!... Cum zici cã fac ãia? „Bunga-bunga”?!... Pãi noi

aici ce facem? Noi nu facem tot „Bunga-bunga”?!... Dacã-i

democraþie, fiecare are dreptul la „Bunga-bunga”!... - ªi, doar

uneori devenea mai realist, demonstrând din priviri anumite

calcule sau anumite planuri pe care ºi le fãcuse: Fiecare are

dreptul; numai bani sã aibã!...

Era drept cã, prin asemenea exteriorizãri, exteriorizãri care,

uneori, din atitudinea lui rezulta cã erau chiar decizii - ºi, mai

mult decât atât: erau chiar decizii bazate pe un plan ferm ºi

temeinic fãcut, plan prin care nici nu se mai punea problema

lipsei banilor - avocatul ar fi putut întrezãri la prietenul sãu

asemenea intenþii. Dar, acolo, în intersecþia largã, cu modern

sens giratoriu, asupra cãreia trona etajul cu frontonul bãncii ºi

treptele care coborau de la intrarea ei, în ciuda faptului cã

poliþia demonstra a fi cucerit clãdirea, fiindcã scosese din cine

ºtie ce depozit unde zãcea fãrã a fi avut vreodatã ocazia sã fie

folositã în acest oraº, banda cu inscripþia „Loc de anchetã –

trecerea opritã”, lui tot nu-i venea sã creadã.

Nu-i venea sã creadã cã, aºteptând ora pe care o stabilise

dupã calcule mai bine fãcute decât în cele mai grozave filme

cu gangsteri, procurorul îºi trãsese o salopetã peste costumul

sãu cãlcat impecabil la curãþitoria unde-l dãdea periodic ºi,

purtând mai departe servieta  care-i devenise un fel de emblemã

în mâna stângã, intrase prin efracþie în clãdire, folosise cifrurile

ºi parolele pe care le sustrãsese din anexele uitate în dosarul

pe care scria „NUP”, ca ºi alte amãnunte pe care le studiase
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în cele ºase luni când îºi fãcuse de lucru prin holul cu oglinzi

ºi alte încãperi ale bãncii devenind intim cu majoritatea

secretelor pe care le ºtiau funcþionarii, cu poziþionarea seifurilor

ºi a camerelor de supraveghere. ªi, astfel, tacticos dar ritmic,

în baza timpului bine calculat prin studiile ºi mãsurãtorile

asupra cãrora pãstrase secretul chiar ºi faþã de prietenul sãu,

îºi umpluse servieta cu cât credea cã era cazul ca sã-ºi

compenseze prejudiciul adus prin reducerea salariului de cãtre

Guvernul Boc, dar nu mai puþin decât avea nevoie ca sã poatã

face toate cele proiectate atât casei de la þarã cât ºi pentru

excursiile de turism sexual. Umpluse, adicã, servieta cu o sumã

substanþialã având grijã ca aceea sã fie în valutã cât mai bunã.

Dupã aceea, tacticos, îºi scoase salopeta rãmânând în

costumul sãu proaspãt cãlcat la curãþitorie, avu grijã sã nu

pãstreze pe ea vreun fir de pãr apt de analize ADN ºi se pregãti

ca, în drum spre niºa foarte bine plasatã aproape de intrarea

principalã, cu uºi largi, fãcute spre a primi clientela în holul

cu oglinzi de unde se deschideau sãlile cu ghiºee de operaþii,

sã o arunce în oficiul unde erau ºi altele, ale îngrijitorilor,

alãturi de halatele femeilor de serviciu.

Dar, tocmai atunci, în safeul la care umblase, unul dintre

cele mai vechi ºi la care nu avea acces oricine, zãri locul.

Locul posibil. Locul care-i fãcea cu ochiul. Un locºor mic,

douã tãieturi discrete în peretele safeului, ca o trapã care clipea

spre el atrãgându-i atenþia cã era acolo, cã stãtea în tãcere dar

îl aºtepta ºi tot clipea cãtre el ca ºi cum i-ar fi spus „deschide-

mã”... Iar, când el a dat curs acestui îndemn, când ºi-a lãsat la

picioare servieta ºi salopeta, a întins mîna ºi a gãsit locul unde

sã apese ca sã deschidã, senin, ca ºi cum ar fi stat cuminte

aºteptându-l, apãru de parcã i-ar fi spus „iatãmã-s”,

documentul. Mult cãutatul document. Dispãrutul document!...

Esenþialul document din lipsa cãruia, prin sustragerea de sub

nasul lor, poate chiar în plinã instanþã, într-un mod mai degrabã

cinic decât ºmecheresc, cu o primitivitate agresivã de genul

acelor lovituri indirecte pe care marile mafii le plãtesc bine ºi

omoarã apoi fãptaºul spre a ºterge orice urmã, lui i s-a luat
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brusc dosarul pe care s-a aºezat implacabila danga ca un fier

roºu pe care scria „NUP”... Dar, mai mult decât atât:

Documentul a cãrui dispariþie atât de misterioasã l-a pus într-

atât pe gânduri, l-a intrigat ºi l-a inhibat în acelaºi timp încât,

mai târziu, când s-a liniºtit, s-a felicitat pentru faptul cã a fost

mai degrabã inhibat decât indignat, pentru cã, altfel, dacã s-ar

fi încãpãþânat sã urmãreascã mai departe aºa cum fac eroii

din filme cãrora li se ia insigna ºi pistolul dar ei tot insistã,

pesemne cã n-ar mai fi fost în viaþã.

Toate astea se retrezirã în sinea lui pipãind hârtia ºi

adulmecând, ca ºi cum ar fi savurat buchetul unui vin bun,

scriitura semnãturilor olografe care constituiau secretul

dispãrutului document. ªi n-a mai ºtiut câtã vreme durã acel

moment de extaz. Îºi aminteºte doar cã i-a trecut prin minte

sã se ducã ºi sã puna banii înapoi, fiindcã satisfacþia totalã nu

mai consta în bani, ci în aflarea documentului care avea sã-l

ajute sã porneascã cruciada. Sã se ducã ºi sã deºerte servieta

ca un act de demnitate. ªi, bucuros de o asemenea decizie pe

care urma sã o înfãptuiascã, rãmase aºa, demn, în deplinul

sentiment de triumf care-l fãcea ºi sã fie generos ducând banii

înapoi, dar ºi sã-i aibã la mânã pe ticãloºi. Rãmase aºa,

savurând documentul ca pe o dovadã a victoriei, dar ºi a cinstei

sale. Savurându-l ºi savurându-l, pânã când timpul, exact

timpul calculat de el cu atâta acribie ºi minuþiozitate încât sã

meargã la succesul sigur al loviturii, se epuizã. Iar alarmele

începurã sã urle în toatã clãdirea.

Alarmele începurã atât cu urletele lor ameninþãtoare cât ºi

cu spoturile  înþepãtoare care când albeau, când înnegreau

totul. Apãrurã oamenii de pazã care-l imobilizau, apãrurã

funcþionarii care stãteau pe-aproape, apãru ca un vârtej

directorul, iar el, fascinat încã în extazul de a avea documentul

în mânã, îl þinea ca pe un  drapel la care privea cu mândrie.

Fapt pentru care directorul îºi dãdu seama cu uºurinþã despre

ce era vorba, rosti un „Aha” prin care pricepea totul ºi, cu

satisfacþia învingãtorului, se apropie de el pânã ce acoperi cu

spatele vederea subalternilor care se retrãseserã respectuoºi,
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îi smulse documentul din mânã ºi, împãturindu-l, îl puse în

buzunarul de la piept fãcându-i evidentul semn sã punã cruce

speranþei de a-l mai vedea vreodatã. Apoi se-ntoarse spre

poliþiºtii care apãruserã cu specifica întârziere ºi nu pricepeau

încã ce cãuta acolo procurorul uºor de recunoscut prin þinuta

lui dintotdeauna.

-E efracþiune evidentã – le explica directorul – De ºase

luni tot se plimbã pe aici cu servieta þinutã ca o ameninþare,

cãutând niºte documente pe care, i-am explicat clar cã nu le

avem. A cercetat în toate felurile, dar acum vãd cã a încercat

ºi prin efracþiune. Vi-l predau, aºtept ancheta ºi vã stau la

dispoziþie pentru a depune plângerea.

- În buzunarul de la piept! – îi spunea procurorul

comisarului ºef pe care-l vãzuse întotdeauna numai bând, dar

nu mâncând ºi îl vedea acuma numai privindu-l, dar nu ºi

înþelegând prea bine prezenþa lui acolo – In buzunarul de la

piept, am spus!

Dar, tot fãrã ca acela sã priceapã, vãzu cum directorul urca

galopând scãrile spre biroul sãu ºi îºi dãdu seama cã nu mai

avea autoritatea sã dispunã interceptarea convorbirii telefonice

pe care acela, desigur, o va avea imediat cu vreun important

personaj care, astfel, ar fi fost descoperit ºi demascat în legãturã

cu documentul.

-Doriþi ceva din buzunar?... Cred cã trebuie sã vã arestez...

bâlbâia încã nedumerit comisarul, cãutând explicaþii în privirile

la fel de nedumerite ale subordonaþilor care-l alertaserã.

Dar directorul urcase ºi nu se mai vedea, aºa cã ºi

documentul putea sã nu mai fie în buzunarul lui, ci ascuns

altundeva, precum nici telefonul pe care atunci îl dãdea nu

mai putea fi interceptat. Rãmas ca o stanã pe locul faptei,

procurorul fãcu un gest de „nu mai are nici un rost” ºi, sincer

îngrijorat fiindcã nici nu golise servieta, pierzând ºi

documentul, întrebã cu glas gâtuit:

-O sã-mi pui cãtuºele, nu?

Vãzându-i îngrijorarea, comisarul fu sigur cã procurorul

se gândea la demnitatea sa distrusã când va fi vãzut cu cãtuºe;
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ºi fãcu un gest cavaleresc:

- Vã respect cunoºtinþele; cred cã veþi respecta regimul

juridic la care v-aþi expus ºi nu veþi recurge la acte agravante

–  ºi, fãcând semn poliþiºtilor sã-i scoatã pe toþi ceilalþi: – Vã

rog sã staþi deocamdatã la masa aceea sub paza unui gardian

ºi sã scrieþi o primã declaraþie cum doriþi dumneavoastrã, pânã

ce noi facem toate constatãrile.

Procurorul înclinã capul în semn cã aprecia favoarea ºi,

pregãtindu-se sã treacã demn prin cordonul de poliþiºti, înclinã

ºi umãrul stâng luându-ºi servieta de la picior. Numai pe

salopetã cãlcã, lãsând-o acolo ca pe o probã, cadou pe care îl

fãcea pentru gestul cavaleresc al comisarului. Urmãrit de

privirile debusolate din cordonul pe care-l formau pentru

defilarea lui nedumeriþii poliþiºti, el mergea demn, cu þinuta

aceea bine cunoscutã pe strãzile din centrul oraºului, în

costumul bine cãlcat din stofã zdravãnã, lânã-n lânã, cum se

purta pe vremuri, cu mâna dreaptã liberã ca sã salute ºi cu

nelipsita servietã în mâna stângã.

Când se aºezã la masa indicatã lângã care se postase un

gardian, iar comisarul îi indica aceluia un loc mai îndepãrtat,

de unde sã-l supravegheze politicos pe el, dar sã poatã bloca

pe cine ar fi vrut sã se apropie, avu grijã sã-ºi aºeze servieta la

picior ºi rosti chiar o mulþumire pentru tratamentul acordat.

-Sunteþi mai experimentat ca mine în materie de drept – se

exprimã cinstit comisarul ca ºi cum s-ar fi justificat ºefilor –

aºa cã pot sã vã cer o declaraþie preliminarã fãrã sã vã mai

pun eu întrebãrile.

Iar el, amintindu-ºi de jocul libertãþilor democratice din

filme, folosi formula ºi îi spuse:

- Vreau sã fac declaraþia în prezenþa avocatului meu.

- Foarte corect! – aprecie comisarul, pesemne bucuros ºi

el faþã de ocazia rarã de a-ºi desfãºura atribuþiile într-un mod

mai civilizat, în comparaþie cu arestãrile de derbedei turbulenþi,

þigãnci care te bãlãcãresc de pe margine când le iei ºuþii, sau

demenþi care te atacã.

ªi, astfel, avocatul cãruia încã nu-i venea sã creadã, fu
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convins chiar prin spusele prietenului sãu:

-Ei, în sfîrºit, o sã ai ºi tu parte de un proces celebru! – îl

întâmpinã procurorul adãugând ºi oful sãu: Eu n-am sã mai

am partea asta; dar, dacã asculþi cu atenþie, mã poþi face

celebru; poþi face din mine un caz de jurisprudenþã care va fi

citat în toate tratatele!...

Îi spunea asta ca o atenþionare pentru cã, stupefiat, aºa

cum fuseserã ºi poliþiºtii prima datã, avocatul începuse

sentimental-muiereºte cu „Cum ai putut face una ca asta?!”.

Dar el, simþindu-se pentru prima datã cu adevãrat important

tocmai fiindcã fãcuse, spre a nu se scuza degeaba, ci a-i

sublinia ºi impune aceastã realitate, rosti hotãrât:

-Iartã-mã cã nu þi-am spus. Era secretul meu; dar cred cã-

þi dai seama cã pungaºii ãºtia care se dau mari astãzi, nu meritã

nimic altceva!

- Care? – încercã avocatul sã se lãmureascã, dar fu întrerupt

de declaraþia care se vedea bine rumegatã dinainte, de vreme

ce era debitatã rapid; aproape mitraliatã:

- Am calculat bine: Sunt atât de golani încât nu meritã

decât o loviturã din asta, golãneascã! Pe asemenea penibili

escroci ºi nesãtui pungaºi, care ne trag în piept, nu te rãzbuni

decât trãgându-i tu! La ce-i doare mai mult; adicã la bani!

Vezi cã-þi împing geanta pe sub masã. O pui la picior, pleci cu

ea fluierând ºi faci cea mai teribilã saunã ºi bazin cu zeci de

jacuzzi. Acum ia hârtia ºi fã-te cã scriem declaraþia, dar tu

chiar noteazã motivaþia, ca sã mã scoþi sub un an, chiar sub

ºase luni; adicã numai arestul preventiv... Aºa, noteazã fiindcã

vor trebui martori dintre paznicii care m-au prins cu documentul

în mânã înainte de a veni directorul ºi au vãzut când mi l-a

luat: Dacã spun ceva de bani lipsã, îi acuzi c-au furat ulterior,

tocmai fiindcã puteau da vina pe intrarea mea aici. Pentru

acuzaþia de intrare prin efracþie pentru a cãuta documente pe

care, pot demonstra, de ºase luni li le tot cer, pledezi pentru

alienarea mea datoratã frustrarii sexuale prin reducerea

salariului. E adevãratã. Orice expertizã psihiatricã fãcutã

asupra mea o va confirma; iar tu vei argumenta cu precedentele
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pe care le-am tot discutat. Le gãseºti cu semne puse în tratatele

de pe raftul din birou, unde ceri dreptul sã asiºti la percheziþie.

Ai întrebãri?...

- Cum ai fãcut cu camerele de supraveghere?

- Uitã subiectul ºi nu atrage atenþia. Sunt sigur cã directorul

va distruge filmul, fiindcã se vede cum îmi ia documentul.

- Dar ca probe, la pledoarie?

-  Le ceri numai dupã ce te-ai convins cã l-a distrus ºi-i

demonstrezi vinovãþia chiar prin acestã distrugere; despre

pledoarie, vorbim când mã vizitezi în arest... Atât? Bine. Dã-

mi pixul ºi fã-te cã-mi dictezi ceva. Apoi îmi întinzi o mânã,

iei cu cealaltã geanta ºi, nu uita: Cel mai scump jacuzzi; ãla

care cucereºte el singur fetele!...

Rãmase aplecat asupra declaraþiei pe care o scria într-un

mod firesc ºi legal, dupã ce beneficiase de dreptul de a se

consulta cu avocatul, fapt pentru care îi mulþumi comisarului

care venise sã-l conducã pe acela spre ieºire.

Aplecat asupra declaraþiei, dar trãgând cu coada ochiului

la modul degajat cum ducea avocatul o servietã cu care se

presupunea cã ºi venise. Condus de comisar, acela, cu þinuta

sa agresivã ducând un umãr înainte, tocmai umãrul mâinii în

care purta servieta, îºi þinea în sus fruntea dreaptã ºi bombatã

doar la extremitãþi cu niºte mici ieºituri care-l puteau confunda

cu maleficul instigator al marilor tentaþii la care a fost supus

la vârstã maturã procurorul. Un drãcuºor. Cam jegãrit, pãrând

desuet prin vârsta nu prea tânãrã; dar un real drãcuºor cu care

fãcea echipã bunã cel ce, scriindu-ºi acum sub formã de

declaraþie varianta sa de scenariu, zâmbind pe sub mustaþã,

îºi dãdea sema cã dracul cel mare era chiar el.

ªi, dându-ºi seama de asta, de-abia aºtepta sã se vadã în

instanþã, în faþa completului din care va face parte ºi tânãra

judecãtoare urâþicã pe care el, în ºedinþele plicticoase cu

pungaºi mãrunþi, îi plãcea sã o tot iscodeascã dezbrãcând-o

din ochi ºi imaginându-ºi cum ar reacþiona dacã l-ar vedea ºi

pe el dezbrãcându-se. De data asta, însã, nu-l va mai interesa

sã-ºi imgineze o asemenea reacþie, ci va sta cu ochii treji,
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spre a vedea cum reacþioneazã simþurile ei când vocea retoricã

a avocatului va înºira toate poveºtile cu sex realizat ºi sex

frustrat, din precedentele de caz care au creat sau nu

jurisprudenþã. Va tresãri ea, oare? Sau, acolo, sub pupitrul de

mare autoritate a instanþei, pupitrul pe care se aflã insemnele

Legii ºi crucea pe care se jurã, tot mai împãtimitã de cele

auzite, ea îºi va strânge instinctual pulpele când se vor descrie

cu lux de amãnunte respectivele experimente sau anomalii

sexuale?!...

Oricum, din boxa acuzaþilor, el o va privi cu insistenþã, ne

ascunzând faptul cã o tot dezbracã din priviri, lãsând-o goalã

ºi cu instinctele primare la vedere. Era sigur cã îi va trezi ceva

pofte ºi, cine ºtie, dupã obþinerea achitãrii, sau compensãrii

cu prevenþia, va ajunge s-o invite la noul jacuzzi. Fiindcã

urâþelele astea complexate pot fi pline de surprize!...

Cam cu asemenea gânduri îºi scrise declaraþia de anchetã

preliminarã. Sub ea aºternu o semnãturã pregnant vizibilã ºi o

înmânã comisarului care, dupã ce fãcuse ordine în stradã,

adusese ºi un al doilea gardian pentru a-l conduce. Aºa cã se

ridicã, îºi îndreptã þinuta ca sã i se aºeze bine hainele de modã

veche îngrijit cãlcate ºi, porni între cei doi poliþiºti pe

coridoarele bãncii ca ºi cum ar fi defilat þinând mãsura cu

miºcarea mâinii drepte ºi pãstrând fixã stânga cu care ar fi

trebuit sã-ºi þinã servieta. Doar când ajunse în holul cu oglinzi

ºi vãzu niºa aceea atât de bine plasatã pentru a-l þine ascuns ºi

a-i masca apariþia subitã la intrare, îi pãru rãu de un plan atât

de bine ºi de meticulos fãcut, pe care îl ratase doar pentru

plãcerea de a savura acolo documentul, în loc de a-l lua repede

cu el pãstrând ritmul calculat a garanta succesul loviturii.  Îi

pãru chiar foarte rãu ºi simþi nevoia sã se admonesteze.

Fapt pentru care, vãzându-se  bine în una dintre oglinzi, cu

toatã þinuta lui gravã în hainele bine cãlcate ºi cu mâna stângã

fixã ca ºi cum ºi-ar fi þinut în ea nelipsita servietã, se apropie

tot mai mult de propria sa imagine încadratã de gardienii care-

l duceau spre arest ºi nu se putu abþine sã nu-ºi spunã la modul

punitiv educaþional:
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-Ehe!... Ce? Credeai cã-þi merge?!... Asta-i Legea; o

încalci, n-ai scãpare!”...

FINE
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