Zece
~N CARE COAFEZA LENU}A ASIST|
INVOLUNTAR LA O SCEN| SEXY,
APOI LA O REVELA}IE DIVIN|

S\ p\r\sim acum activit\]ile malefice ale malagambistului [i-ale bandei sale de personaje dubioase [i s\ ne `ndrept\m aten]ia asupra celor care-[i propuseser\ s\ salveze urbea
amenin]at\ de slugile Necuratului, adic\ asupra preotului
Cerc\natu [i-a poetului realist Deceneu Movil\.
Cei doi conjura]i se trezir\ dis-de-diminea]\, Cerc\natu
`n]epenit de spate [i cu gândul (`nc\) la `ngerul Aglaia, iar bietul poet `ncepând s\-[i dea seama c\ a intrat `ntr-o chestie
care-l putea duce direct `n arestul mili]iei sau, mai grav, la
pu[c\rie. Orice lucru legat de `ngeri, icoane, suflete [i alte
daravele de genul \sta erau suspecte, nu-i a[a, `n ochii organelor, [i organele [tiu totul. O und\ de fericire se strecur\ totu[i
`n sufletul lui când preotul preg\ti obi[nuitul mic dejun, cu
miere de albine [i ceai. Pentru oaspete preg\ti [i un ou fiert.
– P\rinte, `ncepu el sfios `n vreme ce sp\rgea cu linguri]a
coaja tare a oului, sunte]i, nu [tiu cum s\ v\ spun, sigur c\ a[a
trebuie s\ facem? Am citit `n cartea unui psiholog, Ivan
Ivanovici Cosmarov, c\ uneori oamenii au tot soiul de vedenii
[i aud voci care vin de nic\ieri, adic\ vin din mintea lor, [i
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ele, vocile, le comand\ tot soiul de lucruri, `ndeob[te rele. {i
dac\ iei ni[te pastilu]e...
– Stai lini[tit, c\ nu-s nebun, dac\ asta vrei s\ insinuezi,
replic\ preotul, privindu-l cu asprime. {i-mi pare r\u c\ nu
e[ti con[tient de r\spunderea care atârn\ pe umerii no[tri.
– Acu’ dou\ nop]i am scris o pies\ cretin\, nici eu nu
[tiu cum, o trânti poetul, autodenun]ându-se `n fa]a omului
Domnului. Ce-i drept, cred c\ e ceva `n neregul\ `n ora[ul
nostru.
Preotul se gândi c\, oricum, poetul realist nu scrie decât
lucruri cretine, dar [i Domnul nostru Isus Hristos a adunat
`n jurul Lui vame[i [i femei u[oare, iar primul c\ruia i-a fost
promis Raiul a fost tâlharul poc\it r\stignit lâng\ Mântuitor. Deci, niciodat\ nu-i târziu s\ duci pe drumul cel bun
sau chiar s\ preschimbi `n unealta lucrului divin oameni de
soiul cel mai r\u, chiar [i un poet realist care scrie poezii
despre colhozuri [i mineri.
Lumina de prim\var\ se strecura `n odaie printre storurile trase [i acoperea cu o pulbere aurie mobila veche [i pere]ii co[covi]i.
– Hai mai repede, ne gr\bim, `l `ndemn\ Cerc\natu pe
cel\lalt. Trebuie s\ o c\utam pe Bibica, asta-i disponibil\
pentru noi numai ziua, dac\ `n]elegi ce vreau s\ spun.
Ie[ir\ `n aerul curat al dimine]ii, preotul remarcând c\
nu se fac auzite strig\tele de disperare ale groparului semi[omer Kalman, iar poetul Deceneu rugându-se s\ nu dea
ochii cu femeia-f\r\-suflet-Doina.
Stricata Varvara Coco[, zis\ Bibica, se trezise deja. Se culcase devreme pentru c\ nu avusese nici un client [i-acum se
`ntindea `n a[ternutul din m\tase ro[ie ca o pisic\ mare [i
planturoas\, sc\rpinându-se prin p\rul blond [i `ncordându[i pulpele groase. Mai z\bovi o vreme `n pat, apoi se ridic\ [i
merse la baie, constatând c\ e cazul s\ se epileze iar prin p\r]ile ru[inoase.
Suflete la pre] redus
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Dup\ ce se sp\l\, `[i b\u cafeaua cu tabiet mare, ascultând ciripitul p\s\relelor, prin fereastra larg deschis\ a sufrageriei, [i zgomotele vecinilor de la etaj. Deasupra ei, `n vila
cu pricina, locuia o familie de sa[i de patru persoane, p\rin]ii [i doi copii de vârsta [colii, o fat\ [i-un b\iat. ~n fiecare
diminea]\, Hans, tat\l, `i tr\gea fiului o mam\ de b\taie,
pentru c\ acesta nu voia s\ mearg\ la [coal\, iar apoi `l
obliga s\ cânte la blockflöte un soi de melodie trist\, ale c\rei note invadau vila printre sughi]urile de plâns. O dat\ pe
lun\ f\ceau cerere la prim\rie ca stricata Varvara s\ fie evacuat\, dar [eful spa]iului locativ, un oarecare Tupilatu, respingea cererea din motive pe care credem c\ nu mai este
cazul s\ le men]ion\m aici [i care spuneau multe despre moralitatea organelor de partid din ora[.
Doar `n furou, a[a cum dormise, Bibica `ncepu s\-[i fac\
manichiura, dup\ ce d\du drumul la difuzorul din buc\t\rie. Pe când din cutia acestuia curgeau ritmurile duioase ale
Katiu[ei, ea `[i pili cu aten]ie unghiile lungi, apoi deschise sticlu]a cu oj\ [i `ncepu s\ `ntind\ lichidul p\stos cu aten]ie,
fluturând din când `n când mâinile.
– „Tata mieu `i p\durar / Mama mia-i croitoreas\“, fredona ea un cântecel popular, suflând cu aten]ie peste fiecare unghie proasp\t vopsit\ `n ro[u-`nchis. „{i m\ duc la
muoar\ / S\ cern f\inuoar\“, continu\ Bibica, demonstrând nu doar c\ apreciaz\ folclorul urban, ci [i c\ prive[te
via]a cu optimism.
Cântecelul ei se suprapunea peste acela care istorisea povestea lacrimogen\ a soldatului rus plecat pe front s\ `nfrunte hidra nazist\ [i peste chi]\iturile blockflöte-ului
mânuit f\r\ prea mare talent de fiul b\tut al sasului Hans.
Auzind soneria de la intrare, stricata Varvara se uit\ nelini[tit\ la ceas, din reflex, apoi `[i aduse aminte c\ nu a[tepta
nici un client, iar la ea regulile erau stricte: nici m\car vizitatorii fideli nu-[i permiteau s\ vin\ f\r\ programare prealabil\.
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Ini]ial se hot\r` s\ nu r\spund\, poate erau de la Gaze sau,
cine [tie, de la mesagerie. Dar intrusul, cine o fi fost, insist\
[i sun\-n draci, probabil deranjându-i [i pe vecini. A[a c\ ea
`n[urub\ la loc dopul sticlu]ei de oj\, `[i puse un capot `nflorat peste furou [i merse s\ deschid\ u[a.
~n prag [edeau preotul Cerc\natu [i poetul realist Deceneu,
pe ultimul Varvara necunoscându-l nici m\car din vedere,
pentru c\ nu prea ie[ea din cas\ [i nici nu avea preocup\ri literare. Dar la vederea preotului ro[i toat\, pentru c\ fusese
crescut\ `ntr-o familie de ]\rani cu frica lui Dumnezeu.
Mintea ei nu prea dezvoltat\ `ncepu s\ lucreze febril, `n
vreme ce oaspe]ii nea[tepta]i [edeau `n prag, pe pre[ul din
iut\.
Dac\ preotul – Doamne fere[te! – venise s\ apeleze la
serviciile ei?! Cum ar trebui s\ reac]ioneze?! Dac\-l primea,
era mare p\cat [i ru[ine, pentru c\ el era omul Domnului.
Dac\-l respingea – cum sim]ea c\ s-ar cuveni, totu[i – nu
era oare un p\cat [i mai mare s\-l refuzi? Bibica avusese clien]i cu diferite meserii [i din cele mai diverse medii sociale,
dar niciodat\ un preot.
– Bun\ diminea]a, domni[oar\, sparse ghea]a poetul ne`n]eles, privind cu fereal\ `n jur. P\rinte, nu crezi c\-i cazul
s\ intr\m mai repede...? Dac\ ne v\d oamenii pe-aici...
Preotul d\du iute din cap [i intr\ `n hol, aproape `mbrâncind-o pe Varvara, apoi `nchise u[a `n urma lui.
Câteva clipe r\maser\ to]i t\cu]i `n holul spa]ios, pe pere]ii c\ruia se aflau o oglind\ mare, un cuier cu loc pentru pantofi [i o litografie ce `nf\]i[a un haiduc `n straie ro[ii, cu
hanger la brâu, ce hr\nea pa[nic o c\prioar\ cu urechile blegi.
– Io nu [tiu dac\... `ncepu Bibica, dar preotul o `ntrerupse, citindu-i parc\ gândurile [i ocolind cu privirea
mioap\ decolteul generos al demoazelei.
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– Drag\ Bi... domni[oar\ Varvara, `ncepu el `ncercând
s\ fie blând [i mieros, nu am venit pentru... m\ rog, pentru
motivul care-i aduce de obicei pe b\rba]i aici.
Deceneu `nt\ri spusele preotului dând repede din cap [i
Varvara nu putu s\ nu observe c\ b\rba]ii doi miroseau ciudat, un amestec de usturoi [i de hrean, parc\. ~n plus, poetul
purta doar ni[te galo[i `n picioare [i ochiul expert al femeii
evalu\ repede c\ nu p\reau s\ aib\ o le]caie `n buzunar.
– Intra]i, v\ rog, se hot\r` totu[i Bibica.
~n fond, omul Domnului nu putea decât s\ aduc\ pu]in\ sfin]enie `ntr-un loc `n care nu se petreceau lucruri
prea curate.
Intrar\ `n sufragerie [i se a[ezar\ la masa acoperit\ cu un
mileu mare, `mpletit din macrameu, pe care trona un bibelou vopsit, `nf\]i[ând o balerin\ cu picioarele anormal de
lungi [i capul mic, de brontozaur. Bibica strânse repede
ustensilele de manichiur\, opri difuzorul [i le oferi oaspe]ilor cafea sau limonad\, dar fu refuzat\ politicos. Sunetele
blockflöte-ului `ncetaser\, urmar\ ni[te `njur\turi `n nem]e[te, apoi pa[ii pe sc\ri ai copiilor care plecau la [coal\.
– Domni[oar\ Varvara, `ncepu preotul... dar poetul
sim]i nevoia s\ se bage-n seam\ [i abord\ abrupt [i nediplomatic chestiunea:
– A venit Necuratul, spuse el sec [i imediat `[i d\du
seama ce inep]ie scosese din el.
Varvara `ncepu s\ fie tot mai nelini[tit\ [i-[i foi fundul
mare pe scaun, tot tr\gând de poalele capotului `n jos.
– Domnul Movil\ are ni[te exprim\ri a[a, mai poetice,
o l\muri Cerc\natu [i trase celuilalt pe sub mas\ un [ut `n
glezn\, f\cându-l s\ geam\ adânc. {ti]i cum sunt poe]ii...
Bibica aprob\ proste[te din cap, de[i habar n-avea cum
sunt poe]ii. ~n urm\ cu vreun an, un client beat `i scrisese
ni[te versuri, dar le pierduse prin cas\.
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– Domni[oar\ Bi... Varvara, pardon, continu\ preotul,
`n ora[ul nostru a sosit un... domn, ca s\-i spun a[a, despre
care se credea c-a murit.
– Dr\culescu, se b\g\ iar `n vorb\ Deceneu, adulmecând lacom parfumul puternic al gazdei.
– Exact, confirm\ omul Domnului, aruncându-i pe furi[ o privire crunt\ tovar\[ului s\u de conspira]ii. Acest
Dr\culescu d\ bani oamenilor pentru anumite lucruri.
„Deci boii \[tia vor s\-i fac\ lipeala lu’ Dr\culescu \la?“,
se gândi [ocat\ Bibica, `ntrebându-se cum de ajunge un
preot s\ fac\ pe pe[tele pentru un necunoscut despre care se
credea c-a murit. Dar preotul `i risipi temerile de moment.
– D\ bani dac\ un om vrea s\-i vând\ sufletul, o l\muri
el. A[a, pur [i simplu.
– Adic\ cum sufletu’ ? `ntreb\ Bibica.
– A[a, sufletul, `nt\ri preotul [i Deceneu d\du iar\[i
aprobator din cap, de data asta ab]inându-se s\ mai spun\
ceva. Toat\ lumea are un suflet, nu-i a[a?
– Cred c\ a[a `i, confirm\ aiurit\ Bibica. {i io am un suflet, a[a-i. {i despre-un câine se zice uneori c\-i [i el un suflet.
– Un câine nu-i un suflet, o contrazise preotul, p\rând
u[or iritat. Doar omul, care-i crea]ie divin\, are-un suflet,
dar asta-i alt\ poveste. Dr\culescu \sta, despre care-]i ziceam, fiica mea, e periculos pentru ora[ul nostru [i trebuie
alungat cât mai repede [i noi asta vrem s\ facem.
Bibica privi chipul ridat [i am\rât al preotului [i fa]a de
bidon turtit a poetului Deceneu, tr\gând concluzia c\
Dr\culescu nu pare s\ se afle `ntr-o primejdie prea mare, cel
pu]in deocamdat\.
– Iar tu trebuie s\ ne aju]i, domni[oar\ Varvara [i noi `]i
vom spune pe `ndelete ce trebuie s\ faci, doar s\ fii de acord
s\ ne aju]i.
Bibica se `mb\]o[\.
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– Io am auzit tot soiul de lucruri, c\ b\rba]ii-ndrug\
vrute [i nevrute, mai ales când trag ceva la m\sea. {i-ai dracului, to]i vor gratis, dar la mine s\ [ti]i voi c\ nu ]in lucrurile aistea. N-oi avea io mult\ carte, dar nu sunt proast\
deloc, a[a s\ [ti]i voi. Cine vrea ceva, pune banu’ jos!
– N-ai `n]eles problema, spuse preotul trist [i `ncercând
s\-[i p\streze r\bdarea. Noi nu vrem nimic de la tine, nu-n
sensul `n care...
– Atunci poate vrea Dracu \la sau Dr\culescu, cum zicea]i c\-l cheam\...
– Vrea, dar...
– P\i vede]i?!
– Dar nu vrea aia, m\i femeie, p\ru preotul s\-[i piard\
r\bdarea.
– Da’ atunci ce vrea?!
– Sufletul, domni[oar\, sufletul!
– Atunci sufletu’ , c\ io gratis...
„De ce m-o fi trimis Aglaia la asta?“ se `ntreb\ disperat
preotul [i dialogul fu preluat de poetul Deceneu, care profit\ de impasul negocierilor.
– Domni[oar\ Coco[, zise el grav, `ncercând s\-[i `ngroa[e vocea, chestiunea-i mai simpl\, dac\-mi da]i voie.
Dori]i s\ câ[tiga]i u[or ni[te b\nu]i?
– Depinde, replic\ ]an]os femeia [i-[i umfl\ pieptul ca
un cimpoi, f\cându-l pe Deceneu s\ transpire brusc. Oi fi io
nu [tiu cum, da’ nu fac orice! Nu orice!
– Nu am nici o `ndoial\, zise poetul. Nici eu, de exemplu, nu fac orice, adic\ nu scriu piese burgheze, de exemplu,
pentru c\ sunt un poet realist. Dac\ citi]i vreuna, s\ [ti]i c\
nu-i a mea, a[a s\ [ti]i!
– M\ rog...
– Deci acest domn Dr\culescu nu apeleaz\ la serviciile
pe care, `ntre noi fie vorba, le oferi]i de obicei [i despre care
nici nu mai are rost s\ aducem `n discu]ie.
126

E

U

G

E

N

O

V

I

D

I

U

C

H

I

R

O

V

I

C

I

– {i-atunci ce vrea?!
– Dup\ cum v\ spunea domnul preot, aici de fa]\, cic\...
domnul Dr\culescu dore[te s\ cumpere suflete, ca s\ o spun
direct. {i se pare c\ ofer\ bani frumo[i pentru asta, `ncheie
poetul cu un u[or regret.
– {i io ce treb’ e s\ fac? puse Bibica punctul pe i.
– S\ apela]i la serviciile lui, adic\ dumneavoastr\ apela]i
la serviciile lui [i nu el la serviciile dumneavoastr\, dac\ `n]elege]i ce vreau s\ zic.
– Io nu prea `n]eleg [i peste un sfert de ceas vine coafeza
s\ m\ fac\, a[a c\ n-am vreme de pierdut.
– O s\ v\ ]inem la curent, o l\muri blând poetul [i o
mângâie u[or pe bra], sub privirile mustr\toare ale preotului. Ve]i merge la Dr\culescu [i v\ ve]i vinde sufletul pe bani
frumo[i, doar c\ trebuie s\-i spune]i ce v\ zicem noi, asta-i
tot.
– {i de ce s\-mi vâ nd eu sufletu’ ? `ntreb\ ar]\goas\
Bibica. Poa’ n-am chef s-o fac. Poa’ vreau io s\-l p\strez,
uite-a[a! Niciodat\ nu [tii la ce-i bun un lucru prin cas\...
– Domni[oar\, zise Deceneu, dovedind c\ nu degeaba
era poet [i c\ [tie s\ me[te[ugeasc\ frumos cuvintele, v\ ofer
cel pu]in dou\ motive.
– Care? ~s tare curioas\!
– ~n primul rând, pentru c\ ve]i câ[tiga bani frumo[i,
din câte-am auzit eu. ~n al doilea rând, pentru c\ tot nu
ave]i ce face cu el, dac\ m\ pot exprima a[a. De exemplu,
ieri ce-a]i f\cut cu sufletul dumneavoastr\?
– Nu [tiu...
– P\i vede]i?!
– Da’ mata ce-ai f\cut cu el, cu sufletu’ ?! Tu de ce
nu-l vinzi?
– Eu am scris o pies\ de teatru, domni[oar\, [i-am pus
foarte mult suflet `n ea, ripost\ Deceneu mânios, dar `[i `nghi]i vorbele aducându-[i aminte de groz\viile a[ternute pe
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hârtie. Dar asta n-are importan]\, reveni la vocea blând\ [i
persuasiv\. S\ nu ne abatem de la subiectul principal. Imagina]i-v\ c\ ave]i `n dulap o hain\ veche, pe care oricum nu o
purta]i [i nu v\ mai folose[te la nimic.
– Am ni[te haine d-aistea, aprob\ Bibica, nu prea obi[nuit\ cu limbajul metaforic.
– Vede]i?! {i apoi afla]i c\ v\ ofer\ cineva o gr\mad\
de bani pentru o asemenea hain\. P\i, nu i-o vinde]i?! Ba
bine c\ nu!
– {i vre]i s\-mi vând hainele?
Poetul sim]i c\-[i pierde r\bdarea, iar preotul, care `ntre
timp `i admirase talentele de negociator, prelu\ iar\[i discu]iile, pe un ton mai hot\rât ca pân\ atunci.
– Fiica mea, dac\-mi dai voie s\-]i spun a[a, trebuie s\
faci ce spunem noi [i gata! Te duci la Dr\culescu [i-]i vinzi
sufletul! Am primit un mesaj din Rai c\ a[a trebuie s\ faci [i
a[a vei face!
– Ba pardon, nu-mi spune mie nimeni ce s\ fac io, ripost\ Bibica [i lovi cu palma `n mas\, gata-gata s\ r\stoarne
bibeloul cu balerina. {i nu mai trage la m\sea de diminea]\
dac\ nu-]i face bine [i nu duci! Mai mare ru[inea, p\rinte!
Io nu-s foarte dus\ la biseric\, da’ crez `n ne[te chestii!
Da’ nu crez c-ai primit matale mesaje din Rai, a[a, pur [i
simplu. Io crez c\ vinzi bra[oave, dar nu ]i-ai g\sit omu’ [i
nu-mi vânz nici un suflet, na! Nu vreau io! {i v\ rog s\ v\
duce]i de-aci, c\ vine coafeza [i m\ mai [i speria]i cu prostiile aistea!
Deodat\ preotul se arunc\ `n genunchi, `i apuc\ mâna
durdulie pe care sclipea un inel gros de aur [i `ncepu s\ i-o
acopere cu s\rut\ri, ca un amant p\tima[, gâdilând-o cu perii c\run]i ai b\rbii [i ai must\]ii.
– Fiica mea, te rog, nu ne l\sa de izbeli[te [i salveaz\-ne
de Necuratul, zbier\ Cerc\natu `n vreme ce duduia `ncerca
s\-[i extrag\ palma din mâinile uscate ale slujitorului bisericii.
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Deceneu `nlemnise, privind mut de uimire scena.
– P\rinte, io te rog s\... strig\ Bibica, ridicându-se-n picioare. Nu-]’ [ade bine, p\rinte, s\ te pretezi...
Dar Cerc\natu continu\ s\-i acopere cu saliv\ dosul palmei, nep\sator la vorbe. Deodat\ Bibica `[i f\cu vânt [i-i
arse una peste cre[tetul semiple[uv, f\cându-i o [uvi]\ rebel\
s\ se ridice `n aer, ca o elice de elicopter.
– Nu-l bate! url\ poetul ne`n]eles Deceneu, gândindu-se
c\, la urma urmei, preotul era poate smucit, dar avea totu[i
o vârst\ [i era pop\.
– Uite, `]i pup [i picioarele! r\cni Cerc\natu de lâng\
mas\ [i-i `mbr\]i[\ femeii genunchii durdulii ce ie[eau din
poalele halatului. Te pup [i-n fund dac\ vrei, trecu el la un
limbaj u[or trivial, m\ târ\sc pe pietre gol-pu[c\, dar trebuie s\ ne aju]i!
Cu preotul ag\]at de genunchi, stricata Varvara `ncerc\ s\
se dea `n spate, `n vreme ce mâinile i se `nfipser\ `n p\rul rar
al agresorului, zgâl]âind cu toat\ puterea. Atinse col]ul unei
comode [i, `ncercând s\ evite coliziunea cu vitrina plin\ cu
bibelouri de pe un perete, se pr\bu[i pe covorul persan care
acoperea podeaua, lovindu-se zdrav\n la noad\ [i la umeri.
A[a c\ iat\ ce v\zu coafeza Lenu]a, fat\ simpl\ de la ]ar\,
calificat\ la locul de munc\ la Cooperativa de Consum,
când intr\ `n sufrageria Bibic\i, dup\ ce g\sise u[a de la intrare descuiat\.
Bibica era lungit\ pe covor, cu capotul ridicat `n cap [i
v\itându-se, `n vreme ce un preot – era chiar Cerc\natu, la
a c\rui biseric\ mergea [i ea uneori! – era oarecum lungit
peste ea, cu capul `n dreptul coapselor femeii! Colac peste
pup\z\, la desfrânata scen\ mai asista cineva cu neru[inare,
un ins de[irat [i `nalt, `mbr\cat `ntr-un pardesiu flenduros [i
duhnind a hrean de la o po[t\, care se urcase pe scaun s\
vad\ mai bine, pezevenghiul! Preotul era cu p\rul zburlit,
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iar, pe sub anteriu, cracii pantalonilor din tergal de culoare
neagr\ i se ridicaser\, dezvelindu-i pulpele sfrijite.
– Doamne p\ze[te [i ap\r\! strig\ biata coafez\ cu ochii
spre lustra din tavan, f\cându-[i repede trei cruci mari.
Speriat de vocea str\in\ [i `ntorcându-se repede s\ vad\
cine era intrusa, poetul f\r\ noroc Deceneu `[i pierdu [i el
echilibrul, c\zu lat peste mas\, antren\ `n c\dere mileul din
macrameu [i bibeloul cu balerin\ [i ateriz\ `n final peste cei
doi presupu[i amorezi, sporind macabrul scenei pentru
spectatoarea involuntar\.
Apoi toat\ lumea `ncremeni, cei trei pe covor, tr\gându[i fiecare sufletul [i socotindu-[i mental vân\t\ile [i juliturile, iar biata Lenu]a cu palmele la gur\, nevenindu-i `nc\
s\-[i cread\ ochilor.
Deodat\ `n aer se r\spândi cunoscutul miros ca de turt\
dulce de pe vremuri, de la pr\v\lia ungurului Janos, care fusese
na]ionalizat\ [i transformat\ `n atelier de reparat biciclete.
{i `ncet, ca o boare, `n aerul u[or st\tut al sufrageriei stricatei Varvara Coco[ `[i f\cu apari]ia ar\tarea care pe vremuri
fusese Aglaia Cerc\natu [i care devenise, a[a cum am aflat
mai `nainte, un `nger `n Rai. ~n jurul bonetei albe avea un soi
de nimb, iar poalele c\m\[ii de noapte `i atingeau covorul.
Coafeza Lenu]a `ncremeni, cu gura deschis\, gata s\
moar\ de spaim\, Varvara scoase un soi de muget surd, poetul Deceneu `ncepu s\ se frece la ochi, iar preotul Cerc\natu,
fostul so] al `ngerului, se ridic\ `n fund [i `ncerc\ s\-[i netezeasc\ repede [uvi]ele zburlite, rânjind umil.
– De nimic nu e[ti bun! `i trânti `ngerul de la obraz [i-[i
aranj\ cochet\ boneta. Uite ce i-ai f\cut bietei femei!
– Ce. Cine-i aista? `ntreb\ `nsp\imântat\ posesoarea
apartamentului, ridicându-se [i ea `n fund [i c\utând s\-[i
acopere `n vitez\ picioarele dezgolite.
– Nevast\-mea, Aglaia, zise blând preotul [i coafeza sughi]\ de spaim\, gândindu-se la p\ruiala care va ie[i `ntr-o clip\.
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– Mai e[ti [i `nsurat, porc b\trân! [uier\ Bibica [i-i croi
repede preotului o pereche de palme r\sun\toare, zburlindu-i iar\[i p\rul.
Apoi se ridic\ repede `n picioare, ag\]ându-se de t\blia
mesei [i uitându-se cu durere la bibeloul ale c\rui cioburi se
`mpr\[tiaser\ pe covor.
Preotul [i poetul ne`n]eles se ridicar\ [i ei [i, câteva clipe,
nimeni nu spuse nimic. Apoi stricata Varvara `[i puse mâinile-n [old [i iat\ ce zise, adresându-se `ngerului Aglaia:
– Doamn\, io nu l-am adus cu sila [i n-am chef de scandal [i s\ [tii c\ io nu-s chiar a[a cum zice lumea [i...
Poetul `ncepuse s\ se dezmeticeasc\ [i s\-[i dea primul
seama c\ asist\ `ntr-adev\r la o revela]ie divin\.
– Doamna-i moart\, `i [opti el Varvarei, având probabil
inten]ia s\-i sugereze c\ nu a[a trebuie s\ te adresezi unui `nger.
Dar se trezi la rândul s\u c-un dos de palm\ peste ochi,
fapt de natur\ s\ dovedeasc\ o dat\ `n plus c\ rareori `n via]\ bunele inten]ii sunt r\spl\tite ca atare.
– Biata femeie vine dup\ b\rbatu-su-n c\ma[\ de noapte
[i-i mai zici [i moart\! `l apostrof\ stricata Varvara pe poet,
probabil dintr-o greu de `n]eles solidaritate feminin\. Porci,
asta sunte]i to]i, m\!
– A ap\rut din senin, z\u, piui coafeza Lenu]a [i se trânti
pe comod\, f\cându-[i iar cruce. Am v\z’ t io, Bibica, a ap\rut când \la-]i f\cea chestia aia pe covor [i banditu’ \l\lalt se
uita.
– Nu-mi f\cea nimic pe covor, tu, proasto! url\ Bibica.
~ncerca s\ m\ pupe pe... Adic\ nu-ncerca nimic, se `ncurc\
ea, voia ceva cu sufletu’ , dracu’ s\-l ia, c\ nici popii nu-s oameni `n ziua de azi.
Dar `ngerul Aglaia prelu\ imediat ostilit\]ile.
– Varvara, ascult\-m\ bine!
– Io n-am f\cut...
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– {tiu tot ce-ai f\cut [i ce n-ai f\cut, a[a c\ nu-i nevoie
s\-mi zici nimic, pentru c\ acolo de unde vin eu tot ce a
fost, este [i va fi se [tie [i e scris deja, copila mea.
– {i de unde vii mata-n c\ma[\ de noapte, de la mili]ie?!
insinu\ veninoas\ Bibica, deloc sensibilizat\ de revela]ia divin\.
– Nu, Varvara, vin din Rai, unde-am ajuns dup\ ce-am
murit [i dup\ ce am fost c\s\torit\ cu preotul de-a venit la
tine ast\zi.
– Dac\-ai fost c\s\torit\ cu \sta nu m\ mir c-ai murit, `i
trânti Varvara, netezindu-[i capotul pe trup [i uitându-se
furioas\ la preotul Cerc\natu, care-[i sorbea din ochi fosta
consoart\. {i \st\lalt cine-i, tot vreun `nger?!
Cea care fusese Aglaia se uit\ o clip\ la poetul realist.
– |sta nu [tiu cine-i, m\rturisi ea u[or `ncurcat\ [i p\rând c\ se concentreaz\ intens.
– Da]i-mi voie, Deceneu Movil\, poet realist, se recomand\ amabil de[iratul care duhnea a hrean, mâhnit c\ nici
`n lumea de apoi nu era prea cunoscut.
– M\ rog, spuse `ngerul [i abandon\ problema. Uite ce
este Varvara, a[a cum ai aflat deja, `n ora[ul acesta a sosit o
slug\ a Necuratului [i dore[te s\ cumpere sufletele tuturor.
{i tu trebuie s\-l aju]i pe preotul Cercanatu s\ `mpiedice
acest lucru, a[a cum l-am `nv\]at eu.
– Io crez c\ sunte]’ nebuni to]’ ! rezum\ punctul s\u de
vedere asupra chestiunii `nc\p\]ânata Bibica, bucuroas\ totu[i c\ – fosta? – consoart\ nu are inten]ii agresive, a[a
cum se temuse ini]ial.
Dar `ngerul nu p\ru deloc descump\nit.
– ~]i aduci aminte de trifoiul cu patru foi, Varvara?
{i atunci se `ntâmpl\ un lucru despre care jum\tate dintre b\rba]ii din ora[ ar fi jurat cu mâna pe Biblie c\ era imposibil s\ se `ntâmple – stricata Varvara ro[i pân\ `n albul
ochilor, f\cându-se aproape vân\t\.
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– Ce-ce-ce trifoi...
– Era `n spatele morii de ap\, Varvara, acolo unde nu [tia
nimeni c\ mergi [i unde c\utai trifoi cu patru foi. {i unde luai
coada de la m\tur\ [i te jucai cu ea [i te gândeai c\ e un microfon iar tu cân]i pe scen\, a[a cum o v\zuse[i pe femeia aia
care a cântat la nunta primarului Mingioc. ~]i aduci aminte?
Avea rochia aia str\lucitoare [i un coc mare [i te gândeai c\ vei
ajunge [i tu cânt\rea]\ [i vei avea rochie de prin]es\, Varvara.
Bibica amu]ise [i privea fix `n ochii `ngerului Aglaia, a
c\rei voce era acum cald\ [i mângâietoare.
– {i-]i mai aduci aminte de ziua aia `n care ai g\sit trei
trifoiuri cu patru foi deodat\ [i ai alergat s\-i spui mamei tale
[i-ai aflat c\ o duseser\ cu un sfert de or\ `n urm\ la spital?
Lacrimile curgeau acum pe obrajii rumeni ai Varvarei,
care suspina u[or, cu gura `ntredeschis\. ~[i l\sase ochii `n p\mânt [i o vreme doar chior\iturile ma]elor poetului ne`n]eles
[i r\suflarea grea a coafezei Lenu]a se mai auzir\ `n sufragerie.
– S\ [tii c\ e bine, Varvara, o l\muri `ngerul Aglaia. E
acolo cu mine [i e bine. Chiar dac\ aici, pe p\mânt, o via]\
`ntreag\ a sp\lat rufe [i-a muncit, acolo face lucruri foarte
importante, pentru c\ sufletul ei era foarte mare, copil\
drag\.
– ~i bine? susur\ Varvara. Da’ [tie ce fac io aici? `ntreb\
ea cu team\.
– Sigur c\ [tie. Numai c\ de-acolo lucrurile se v\d altfel,
nu [tiu cum s\-]i spun, nu se v\d ca de-aici [i altfel sunt cânt\ri]i oamenii. {i mama ta nu e sup\rat\ pe tine, Varvara.
Deodat\, Bibica `[i d\du drumul la un plâns cu suspine, se
l\s\ pe un scaun [i-[i acoperi fa]a cu mâinile [i `ncepu s\
plâng\ de se zgâl]âia mobila. Preotul `[i feri privirile, emo]ionat [i el [i cu ochii umezi, coafeza Lenu]a `ncepu s\ plâng\
[i ea f\r\ rost, p\rta[\ la tr\irile intense ale clientei ei, [i numai
poetul realist se folosi de prilej pentru a se holba `n voie la decolteul mai vizibil ca oricând al viitoarei unelte a binelui.
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– F\ ce spune preotul, Varvara, f\ ce spune preotul, mai
zise `ngerul Aglaia [i conturul s\u deveni neclar, ca o imagine cinematografic\ u[or voalat\, apoi disp\ru cu totul, l\sând `n urm\ doar arom\ de turt\ dulce.
{i din acel moment stricata Varvara a fost sigur\ c\ va
urma sfaturile dubiosului preot, chiar dac\ acesta-i va cere s\
se arunce de pe o cl\dire direct `n cap. Iar coafeza Lenu]a se
hot\r` pe loc s\ accepte cererea `n c\s\torie a muncitorului
moldovean Furcoi [i s\ se mute la R\d\u]i. Poetul realist
Deceneu se gândi dac\ nu este cazul s\ devin\ un creator
mistic [i s\ scrie ceva despre stafii [i `ngeri, apoi abandon\
ideea cu gândul la gloria pe care [i-o dorea atât de mult. Iar
Bibica `[i [terse lacrimile [i mucii, apoi merse `n dormitor [i
lu\ din sertarul noptierei un caiet dictando vechi, cu filele
goale `ng\lbenite. ~l deschise [i, drept la mijloc, z\ri cele trei
trifoiuri uscate, de un verde-g\lbui. {i mult\ vreme le privi
`n t\cere, mai l\crimând, mai tr\gându-[i nasul.

