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1
În anul 1939, Constant Hagiu împlinea optsprezece ani. Era un tânăr plăcut, suplu, cu
ţinută demnă, lipsită de timiditate dar şi de obrăznicie. Părea prea sigur de el pentru vârsta pe
care o avea şi, spre mândria unchiului său, putea duce cu intelectualii oraşului discuţii ca de
la egal la egal.
Unchiul avea impresia că această siguranţă de sine se datora şi faptului că doamnele,
soţiile intelectualilor, nu aveau cum să nu dea atenţie acestui tânăr care se deosebea destul de
mult de toţi liceenii veniţi în vacanţă. Nu aveau cum să nu-l remarce în amorţeala orăşelului
prăfuit. Iar de cînd fusese înăbuşit scandalul din casa judecătorului de pace, de când, aşa cum
a aflat imediat întreg oraşul, doamna judecător a sărit să apere — cu pieptul ei ispititor —
viaţa tânărului ameninţată de pistolul judelui gelos, interesul opiniei publice pentru Constant
Hagiu crescu deosebit de mult. Şi nu era decât un licean care-şi petrecea vacanţa dintre
penultima şi ultima clasă.
Departe de gîndul de a-l mustra, unchiul Pantelimon trăia o ascunsă bucurie. Vedea
că preceptele lui prind viaţă. Nepotul în care-şi pusese toate speranţele şi căruia-i erau
dedicate toate cercetările sau, poate, chiar studiile sale despre modul cum trebuie să parvii în
viaţă, îşi făcea o intrare promiţătoare pe arena maturităţii. O intrare de om stăpân pe sine,
care nu va da înapoi.
Iar cînd l-a văzut „pe centrul” oraşului, cât de sobru şi de distant ştia să se poarte,
cum îi domina pe cei de aceeaşi vârstă, punându-i să-i facă diverse servicii, când l-a văzut cu
câtă distincţie ştia să salute doamnele din lumea bună, păstrând în gest o plăcută
impertinenţă, când l-a văzut cu câtă siguranţă de sine a ştiut s-o privească, la prima întîlnire
după scandal, pe soţia judecătorului, unchiul a simţit nevoia să se mustre deoarece, oricâte
eforturi făcuse, nu acordase toată atenţia unui asemenea exemplar. Exemplar. Într-adevăr, de
rasă.
Şi-a scos atunci din garderob haina de postav vişiniu pe care o avea încă de pe când
era la modă Charlestonul şi s-a dus cu Constant la un croitor din piaţă.
— Ajustată, o să iasă foarte şic pentru un domn tânăr, ca dumnealui, a spus croitorul
iscodindu-l pe deasupra ochelarilor legaţi cu aţă, pe junele din faţa sa.
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Avea dreptate să-l privească atât de curios. Era doar nepotul unui om bizar ca
invalidul şi, cu toate că de-abia începuseră să-i crească aripile, el dovedise celor din jur că nu
avea de gând să rămână mai prejos.
— Da, aşa o să fie foarte bine, spuse unchiul în timp ce ieşeau din atelierul cu uşă
îngustă.
Şi. atent la curiozitatea orăşenilor, îşi luă nepotul de braţ ocolind ou el piaţa, ca să nu
se vadă că ieşiseră de la un croitor de mâna a treia.
— O să fie foarte bine, foarte bine... repetă el mult timp după aceea. Şi deodată,
vinovat: Constant, tu nu trebuie să te simţi prost pentru că n-ai un ban de cheltuială; în viaţă
se răzbate greu.
— Dar nici nu mă simt, unchiule.
Constant părea sincer mirat. Se scuza, parcă.
— Constant, continuă unchiul cu acelaşi ton vinovat, vrând să-i arate că nu ţinea
seamă de răspunsul lui amabil, eu ştiu că ai printre prietenii tăi băieţi din familii bogate,
băieţi care cheltuiesc. Ştiu; şi eu mă învîrtesc printre nişte oameni care nu trăiesc doar dintr-o
pensie, ca mine...
— Unchiule, dar...
— Lasă-mă, te rog; de multă vreme voiam să lămurim şi treaba asta; la vârsta ta poate
că nu-ţi dai seama cum stau lucrurile... Îl luă de braţ salutând grav în dreapta şi-n stânga, mai
înţepat ca de obicei, ca şi cum i-ar fi fost teamă ca trecătorii să nu priceapă conţinutul
discuţiei lor. Şi, conducându-l pe nepot spre trotuarul mai puţin circulat, continuă: Aş fi
foarte mulţumit, pentru tine, nu pentru mine, dacă ţi-ai da seama că pregătirea pentru viaţă pe
care ţi-am făcut-o eu valorează tot atât de mult cât o avere în bani lichizi lăsată fiului său de
A. Papatanasiu-succesor. De ce spun că aş fi mulţumit pentru tine mai mult decît pentru
mine?... Pentru că, dacă tu într-adevăr îţi dai seama, înseamnă că ştii să te foloseşti de armele
cu care te-am înzestrat. Deci, nu trebuie să te simţi prost în faţa prietenilor care au bani...
Nepotul îl asculta atent. Intuia o deosebită afecţiune în tot ceea ce bătrânul făcea
pentru el. Era poate vorba de speranţele egoiste pe care acum unchiul şi le transfera. Dar nu-l
interesa asta; dorea să-i răspundă la fel. Îşi saluta cu gesturi neatente prietenii de-o vârstă care
începuseră să se plimbe pe centrul oraşului. La oameni mai importanţi, avea grijă ca salutul
său să nu dureze mai mult decît al unchiului în aşa fel încât, atunci când vorba lui răspicată
începea să se audă din nou, el să şi fie atent, să o aştepte.
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Şi, doar mai târziu când, oprindu-se lângă lanţurile care încadrau piaţeta centrului,
unchiul îi mai pomeni o dată de colegii săi care au bani, el spuse cu acelaşi ton de scuză
sinceră:
— Unchiule, dar eu nu simt deloc această diferenţă; ei îmi fac toate poftele, se întrec
să mi le facă. Eu, cum să-ţi spun... sunt idolul lor.
— Eşti?!...
Modul naiv şi sigur cu care fusese făcută o afirmaţie atât de îndrăzneaţă îl impresionă
pe unchi:
— ...Constant, bravo, Constant, să fii întotdeauna sigur pe tine; numai aşa vei putea
să răzbaţi. Aşa, da. Eşti idolul lor; şi să fii convins că eşti idolul lor! Tu să fii convins, în
primul rând!
— Şi să nu renunţ pentru nimic în lume la ceea ce mi-am pus în cap.
— Exact, Constant!
Nu putea să existe satisfacţie mai mare decât cea exprimată în acest „exact”. Unchiul
îşi dădea seama că nu vorbise în zadar, iar nepotul fusese atât de prompt încât îl convinsese
de asta amintindu-i propriile lui vorbe, propriile lui sfaturi.
— Ai un învăţăcel de nădejde, unchiule, nu?
— Am!
— Eşti convins că n-o să te facă de ruşine.
— Sunt!
— Şi că o să-şi vândă cit mai scump calităţile...
Unchiul îl privi, îl cercetă, chibzui! Îl mişca, îl emoţiona constatarea faptului că
sfaturile lui deveneau la nepot convingeri. Totuşi, cu atenţia unui maestru care rectifică,
preciză:
— Da, dar nu numai faţă de femei să-ţi fructifici calităţile, ci faţă de întreaga
societate! Ţi-am spus, prin femei se pot face multe lucruri, dar nu toate.
Nepotul zâmbi. Zâmbetul său plăcut, simpatic, îi deschidea şi mai mult faţa tânără,
trăsăturile de băiat drăguţ care devine bărbat interesant:
— Unchiule, e numai o latură; nu e vina mea dacă în vara asta s-a făcut remarcată
mai mult!
În loc de răspuns, unchiul îi dădu un ghiont. Un ghiont cam stângaci, din pricină că
nu era obişnuit cu asemenea gesturi familiare. Apoi îl privi:
— Constant, ţie nu ţi-e deloc ruşine când o saluţi pe nevasta judecătorului?
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