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UN EVENIMENT CE TREBUIE SĂRBĂTORIT
La început de carte ne apare
Un Alunel obez şi mîncăcios,
Privind nostalgic anii duşi în zare,
Cînd se credea... sportiv miraculos.
În „tinereţea” lui, adică înainte de a se duce la şcoală, să tot fi avut vreo şase anişori, Alunel a
nutrit speranţa să ajungă un sportiv ilustru adică nu orice fel de sportiv, de duzină, ci un as, cunoscut
în toată ţara şi în toată lumea. Pentru asta a încercat toate sporturile posibile: fotbal, volei, handbal,
tenis de masă şi tenis de cîmp, echitaţie, haltere, box. Ba şi şahul, care este un sport al inteligenţei.
Zadarnic, sporturile s-au dovedit imposibile! Au şi ele legile lor bine stabilite, de la care nu te poţi
abate fără să suferi un eşec. Or, Alunel nu era dispus să ţină seama de astfel de reguli plictisitoare
şi absurde. Cu priceperea şi talentul lui, voia să ajungă dintr-o dată în frunte, să se impună în viaţa
sportivă a ţării, să ajungă campion şi să i se recunoască meritele. Nimeni n-a fost însă dispus să facă
un asemenea act de mărinimie. De la toţi a auzit acelaşi lucru: “exerciţiul îl face pe maestru! ”. Aşa
încît a abandonat orice fel de sport. Acum, cînd începe povestirea noastră, Alunel are zece ani, deci
e destul de,, în vîrstă”. Priveşte înapoi la „tinereţea” lui cea dintîi, pierdută şi risipită pe încercări
polisportive, şi oftează... De ce-o fi trist, nu ştim! Ceea ce e sigur fapt ce-l poate dovedi orice cîntar
— e că băiatul, la zece ani, are şi... aproape 50 de kilograme. E greoi şi masiv. Suflă de parcă ar fi o
locomotivă cînd, la orele de sport, trebuie să facă un exerciţiu cît de simplu. Probabil de aceea oftează
după anii cînd putea să devină, şi n-a devenit, sportiv. Dacă nu chiar campion, de s-ar fi ţinut cît de cît
de sport, tot ar fi rămas măcar suplu, dobîndind cu timpul acea condiţie fizică necesară oricărui efort,
cît de mic, pe care acum nu-l poate face fără să gîfîie.
Toate ca toate, ar merge şi aşa, dar ce te faci cu pofta de mîncare pe care Alunel n-o mai poate
stăvili nicicum? În orice oră din zi şi din noapte simte o foame de lup. Ar mînca şi iar ar mînca. Şi tot
îi e foame. Pîrdalnica de foame îl roade într-una, simţindu-şi stomacul ca un hău, pe care niciodată
nu-l poate umple.
Şi totuşi, încă n-ar fi nimic. Dar medicii, toţi cîţi l-au văzut, inclusiv medicul şcolii unde
învaţă, ca şi medicul de la circă, au evidenţiat în unanimitate două cerinţe de bază pentru Alunel:
prima, referitoare la regimul alimentar, secunda, vizînd cura de slăbire. Medicii avuseseră grijă să
spună că între cele două cerinţe există o strînsă legătură şi că una o condiţionează pe cealaltă. Era
clar ca lumina zilei. Ştia bine şi Alunel că dacă ţine regim o să slăbească. Dar vorba e cum, dacă nu-l
părăseşte pofta de mîncare? Medicului îi e uşor să vorbească. Şi apoi Alunel observase că şi medicul
era destul de voluminos. Vorba aceea: „Să faci ce zice doctorul, nu ce face el! ” Probabil că doctorul
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ăsta, după ce întocmea reţeta de regim alimentar, se ducea împăcat acasă, că doar făcuse o faptă bună,
şi se aşternea pe mîncat.
Alunel era astfel într-o grea dilemă. Ştia că poartă o moştenire destul de neplăcută — cele
50 de kilograme pe care le înmagazinase şi pofta de mîncare ce se încuibase în el cu statornicie şi
perfidie.
Dar, ce să-i faci! Tentaţiile bucătăriei erau irezistibile şi ispitele gastronomice, uriaşe. Ciorbele
— de perişoare, de văcuţă, de ce-ar fi fost — erau pentru el o binecuvîntare a mesei. Supele — de
roşii, cu fidea, cu găluşte sau cu orice —, de asemenea. Un balsam ce-i mîngîia stomacul plăcut şi util
— după părerea lui. Apoi veneau mâncărurile. Ah, minunatele mîncăruri! Cu sos, cu garnitură, cu de
toate... Dar cărnurile? Fripturile aromate — de porc, de vacă, de viţel, de miel, de tot soiul! Mititeii —
mărunţeii, ca şi măriceii, cu cît mai voluminoşi, cu atît mai bine! Oh, ce apetisant era parfumul lor!
Cît priveşte dulciurile, plăcintele şi scovergile, torturile şi baclavalele, ce să mai vorbim! Loc era şi
pentru fructe, bomboane, ciocolată, siropuri, care astîmpără setea. Şi-ar fi putut continua lista lungă
a minunatelor feluri de mîncare la nesfîrşit...
Ce om normal ar putea rezista atîtor ispite? Darămite el, care avea zece ani şi 50 de kilograme!
Şi, culmea, medicii îl sortiseră regimului alimentar, care ar fi condus inevitabil la... slăbire!
,, Ei, nici toate ale doctorului! ” îşi zicea Alunel în ceasurile lui de linişte şi îndestulare.
Dar acum, medicul şcolii, Grigoriţă, hotărîse ca Alunel sa fie supus, indiscutabil, unui regim
sever. Pe lîngă asta, să nu mai fie scutit de sport şi să facă zilnic cît mai multă mişcare. La vîrsta
şi înălţimea lui, normale erau 35 de kilograme, deci trebuia să dea jos 15. Asta ar fi fost culmea
performanţei, nu glumă!
Oftînd după zilele lui fericite de abundenţă, Alunel simţi că n-are ce face. Părinţii plecaseră la
teatru şi îl lăsaseră singur. De a doua zi trebuia să înceapă o viaţă nouă. Atunci se hotărî. Se hotărî să
facă ce credea el că-i normal în situaţia sa: să sărbătorească evenimentul începerii unui nou regim de
viaţă. Dar cum? Cum poţi sărbători oare un eveniment, dacă nu cu o masă copioasă şi cu o băutură
răcoritoare, care să-ţi potolească setea?
Şi, cum toate astea existau în frigider, de la gînd la faptă a fost tot atît cît de la camera lui
pînă la frigider. A scos de acolo salata à la beuf, cîrnăciorii olteneşti, puiul cu mujdei de usturoi,
macaroanele şi... tot ce-a mai găsit. Le-a scos să se încălzească, să nu le mănînce reci — aflase că asta
face rău stomacului. A mai scos şi siropul de afine, care îi place lui atît de mult. Deocamdată, cam
atît. să nu se lăcomească!
A dat drumul la televizor şi, cu ochii la film — că era într-o miercuri — începu să mănînce.
Filmul era antrenant: un western, cu cavalcade zgomotoase şi împuşcături puternice. Numai privind
acel tumult „ţi se trezeşte, fără să vrei, pofta de mîncare. Bine că n-a fost vreo tragedie, să-i piară
apetitul! Sau sfatul medicului—sentenţios şi greu de urmat! Asta ar fi fost culmea, la o asemenea
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sărbătoare!
Filmul a ţinut, ca de obicei, o oră şi jumătate. Cînd s-a terminat, Alunel simţea că-i plesnesc
măruntaiele. Stomacul îi era plin ochi, iar pe el îl cuprinse un somn greu de învins. Făcu un efort şi
închise totuşi televizorul, dar nu mai fu în stare să strîngă resturile ospăţului. Se tîrî apoi cu paşi greoi
spre camera sa, unde se dezbrăcă anevoie şi mai mult căscînd, cu ochii împăienjeniţi de moleşeala pe
care ţi-o dă îndestularea. Tîmplele îi zvîcneau şi simţea o durere în moalele capului.
Cînd fu gata, se azvîrli în pat, stinse lumina şi simţi parcă o mînă puternică, nevăzută, cum îl
prinde şi-l tîrăşte spre un abis imens...
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CĂSUŢA DIN KOS
Maşina timpului e nemiloasă,
Nu ţine seama de nimic,
L-a dus la Hipocrate acasă
Pe Alunel cel prea voinic.
Casa doctorului Hipocrate din insula Kos era aşezată în mijlocul unei grădini de basm, plină
cu tot soiul de flori şi arbuşti, al căror îngrijitor era însuşi... „părintele medicinii”, atît de priceput în
toate. Fiind – casa părintească, Hipocrate, de felul său păstrător de tradiţii, nu se îndura s-o părăsească
nici în ruptul capului. Deşi avea şi la Atena o casă mare şi vestită în toată cetatea, ilustrul savant o
prefera „pe cea mică şi retrasă” cum îi plăcea s-o numească pe cea de-aici, din Kos. „Casa mică şi
retrasă” îl ţinea departe de zgomotul luptelor pentru putere şi de ambiţiile nemăsurate, atît de străine
firii lui. Se ducea la Atena numai mînat de treburi importante şi nu stătea mai mult de cîteva zile. Le
rezolva în grabă şi se întorcea la căsuţa din Kos, pentru a-şi duce mai departe viaţa tihnită, aşa cum o
concepea el, în mijlocul naturii.
Deşi nu se socotea în stare să participe la ea, viaţa politică a metropolei îl interesa în cel mai
înalt grad, urmărind tot ceea ce se petrecea în agora (piaţă publică în cetăţile Greciei antice, unde se
aflau principalele instituţii şi se ţineau adunările publice — N. A.). Adesea spunea cu modestie: „Ca să
fii om politic trebuie să ai vocaţie, să te pricepi – Fiecare e născut pentru a deveni ceva şi a servi unei
cauze. Eu m-am născut pentru a fi părintele şi ocrotitorul bolnavilor, pentru a-i vindeca pe cei care
suferă”. Avea două categorii de prieteni: prieteni-prieteni şi prieteni-duşmani. Prietenii-pri – eteni
erau puţini, tocmai pentru că Hipocrate era retras în el, absorbit de gîndurile sale. Îndeobşte aceştia
erau medici ai timpului sau discipoli de-ai săi, cu care întotdeauna găsea un mijloc de a comunica,
avînd şi un limbaj comun. Mai era prieten şi cu Pericle, marele om politic al Atenei, totodată protector
al artelor şi ştiinţelor. Cînd se ducea în bătrîna cetate, el urca pe Acropole şi mergea la cel mai înţelept
dintre toţi arhonţii cîţi îi dăduse Atena. Pentru prieteni era în stare de orice, iar casa lui era deschisă
pentru ei la orice oră din zi sau din noapte.
Avea însă şi destui, şi chiar mai mulţi, prieteni-duşmani. Aceştia se purtau mieros şi umblau
cu linguşiri pe lîngă Hipocrate, doar or izbuti să i se furişeze în suflet. Dar el le simţea falsitatea şi
se ferea de ei ca de muşcătura viperei veninoase. El, autorul atîtor izbutite aforisme, avea şi pentru
prietenie o vorbă de duh: „Prietenul adevărat te muşcă, iar locul unde te-a muşcat înfloreşte, vrăjmaşul
te mîngîie şi locul acela se învineţeşte”.
Dar cel mai bun prieten al medicului era Menandros, un uriaş care luptase în războaiele de
apărare a Greciei împotriva cotropitorilor persani. Fusese rănit şi îşi pierduse mîna dreaptă, de aceea
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toţi îi ziceau „Stîngaciul”. Avea însă o forţă herculeană, chiar fără o mînă şi la o vîrstă destul de
înaintată fiind de nebiruit. Menandros îi intrase în suflet lui Hipocrate, nu atît pentru curajul şi vitejia
cu care luptase, cît mai ales pentru loialitatea pe care o dovedise în orice împrejurare. Se legase de
acest „colos uman” — cum îl numea adesea — şi, deşi ar fi trebuit să-i fie sclav, Menandros îi era, mai
mult decît oricare altul, prieten. Şi asta pentru că medicul de renume nu concepea nicicum noţiunea de
sclavie. Deşi cetăţean al unui stat sclavagist, la rîndul său stăpîn de sclavi, Hipocrate nu-i stima decît
pe acei proprietari care-i considerau pe sclavii lor Oameni. Pe ceilalţi, care-i tratau ca pe nişte obiecte
oarecare, îi socotea exponenţii unei mentalităţi primitive, înapoiate. Aşa se explică faptul că în casa
lui Hipocrate Menandros găsea afecţiune, mîncare şi băutură şi posibilitatea de a se odihni într-un
aşternut curat. Menandros, uriaşul cu suflet de copil, răspundea acestui tratament prin mult ataşament
şi credinţă, cu alte cuvinte printr-o mare dragoste. Îl apăra pe Hipocrate de prietenii-duşmani şi îl
ferea de linguşirile lor veninoase. Şi asta nu pentru că Hipocrate nu s-ar fi putut apăra şi singur. Dar
el aşa socotea că e de datoria lui. Păzea poarta ca un cerber şi nu dădea nimănui voie să intre decît
anunţat. Or, Hipocrate, cînd afla despre cine e vorba, şi dacă era cazul, rostea răspicat: „nu sînt acasă!
” Şi cel în cauză nu putea trece decît peste cadavrul lui Menandros, ceea ce practic era imposibil.
Amfitrioana casei din Kos era Getia — o femeie tînără şi frumoasă de pe meleagurile pontice.
Fusese adusă tot ca sclavă, dar Hipocrate, aflat la o vîrstă destul de înaintată, a socotit-o ca pe o fiică
şi i-a dat puteri depline în casă — cum s-ar spune i-a dat casa pe mînă. Getia nu i-a înşelat încrederea,
devenind cu timpul o gazdă perfectă, extrem de plăcută şi prevenitoare faţă de toţi cei care treceau
pragul căsuţei din Kos — prietenii-prieteni. Tot ea rostuia, cu pricepere şi devotament, masa şi tot ce
ţinea de gospodărie.
Într-o dimineaţă, în faţa porţii de fier din Kos adăsta un copil. După chip nu-i dădeai mai mult
de zece primăveri, dar după corpul scund şi bur – duhănos ai fi zis că are mult mai mult sau că e un
om în toată firea, mărunt la stat.
Băiatul se ţinea cu mîna de stomac şi gîfîia din greu, ca o căprioară hăituită de cîini la
vînătoare. Ajunsese aici şi se vedea cît de colo că voia să intre la ilustrul Hipocrate. Hector, cîinele
cel mare şi oficial al curţii — singurul dealtfel —, imens şi cu dinţi puternici, că s-ar fi încumetat
la nevoie să lupte şi cu leul din Nemeea, începu să latre înfricoşător. Copilul, care nu era altul decît
Alunel al nostru, se înspăimîntă de-a binelea. Dar la acest lătrat, apăru ca la comandă Menandros —
stăpîn pe măsura dulăului —, care-şi potoli animalul.
Apoi, uriaşul, dînd cu ochii de copil, se minună foarte şi îl întrebă ce caută. Copilul îi răspunse,
dar vorbea o limbă necunoscută lui Menandros. Acesta îl prinse de mînă, dar Alunel scoase un geamăt,
încît Menandros, văzînd abia acum că are de-a face cu un copil, slăbi strînsoarea. Ba îi dădu drumul
de tot, însă cu un gest care nu admitea replică îl goni de acolo.
Alunel îşi dădu seama că nu-şi poate continua drumul. Cu uriaşul nu se putea măsura în nici
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un fel, chiar dacă acesta avea o singură mînă. Apoi, mai era şi cîinele acela feroce. Se prefăcu aşadar
că pleacă, gîndindu-se în sinea lui că în casa doctorului nu va putea pătrunde decît poate prin vicleşug,
ascuns în pîntecele unui cal troian, dacă l-ar fi avut la îndemînă. Dar poate că aici nici calul troian
n-ar fi valorat două parale.
Tot gîndind cum să facă, cum să dreagă, se trezi în faţa gardului de fier, dinapoia casei. Simţi
că durerea de stomac l-a mai părăsit; asta îl va ajuta mult la escaladarea grilajului înalt.
În momentul acela apăru însă Hector — cîinele cel mare şi fioros care păzea curtea şi casa
din Kos. Alunel, paraliza” de frică, simţi în gîtlej ceva ca un nod, de neînghiţit. Teama nu-şi mai avea
însă rostul în faţa acestei situaţii extreme. Se lăsă în voia soartei şi a cîinelui Hector, pe care la acea
oră nu ştia cum îl cheamă, dar căruia-i simţea răsuflarea întretăiată de mişcările limbii scoase afară
de un cot.
Cîinele era însă acum neaşteptat de paşnic. Îl privea cu ochi blînzi şi parcă întrebători: ,, Ce
cauţi tu aici, copile? Ce vrei să afli şi ce aştepţi de la cei ai casei? ”
Alunel nu ştia ce să creadă. În clipa aceea se hotărî să încerce cîinele. Începu prin a-i vorbi
cu blîndeţe, arătîndu-i cu mîna pîntecele lui voluminos, care, nu ştiu prin ce minune, căpătase forma
pepenelui.
„Aha, păru a zice cîinele, ai nevoie de maestrul Hipo! ”
„Maestrul Hipo? O, desigur, de aceea m-am încumetat pînă aici’”
Cîinele însă gîndea mult mai repede decît Alunel. Se înălţă cu labele din faţă pe grilajul de fier
şi îi făcu băiatului cu ochiul, în semn că vrea să-l ajute.
„Minunat cîine! ” – gîndi Alunel. Şi, căţărîndu-se în spatele puternicului dulău, ajunse de-i
puse piciorul pe cap şi se săltă, sărind dincolo, în grădina împodobită cu flori şi arbuşti, drept în
spatele căsuţei despre care auzise atîtea şi pe care, în sfîrşit, o putea atinge. Un zid obişnuit, din piatră,
fără nimic miraculos în el. În partea de sus erau scrise nişte cuvinte care se repetau şi, după cum
observă Alunel, ele făceau înconjurul casei, ca un brîu. Silabisi pînă unde se termina prima propoziţie
şi începea repetarea. Nu le înţelese însă sensul, fiind scrise într-o limbă necunoscută, dar se strădui să
le memoreze mecanic: ,, Parva domus, magna quies”.
Pe cînd stătea aşa, cu capul pe spate, citind şi recitind cele scrise, Hector reapăru lîngă băiat.
De data asta Alunel nu mai avea de ce să se teamă. Doar Hector îi fusese complice în escaladarea
gardului. Cîinele însă începu să vorbească, fapt care îl ului complet pe copil. Nu mai întîlnise aşa ceva
decît în poveşti. Era o experienţă a doctorului Hipocrate, care stăruise asupra lui Hector pînă într-atît,
încît îl umanizase puţin, învăţîndu-l limbajul oamenilor. Îi dăduse chiar şi lecţii de greacă şi latină.
Rămase uimit, nevenindu-i să-şi creadă urechilor, cînd auzi cu cîtă claritate i se adresă cîinele:
— Ţine minte, băiete, acolo scrie în limba latinilor, vecinii noştri dinspre apus, scrie negru pe
alb: ,, Casă mică, linişte mare! ”
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Alunel se simţi ruşinat că nu fusese în stare să priceapă o iotă din cele scrise acolo sus.
,, Ei, fir-ar să fie, îşi zise, cîinele mă întrece în cunoaşterea limbilor străine! “ Şi chiar din clipa
aceea se hotărî să înveţe şi el cît mai multe, cînd va ajunge acasă.
Dar cîinele era hotărît să-l ajute pînă la capăt. Îl luase în antrepriză — cum se spune — şi,
conştiincios din fire, nu voia să-l lase la jumătatea drumului. Alunel îl văzu pe uriaşul animal ridi –
cîndu-se din nou în două labe şi proptindu-se cu cele din faţă de data asta pe zidul casei, pînă aproape
de pervazul unei ferestre. Cîinele îi făcu iar cu ochiul lui Alunel, invitîndu-l amical înăuntru.
Alunel înţelese. Înţelese totul, pînă şi comportarea acestui cîine ciudat, cum nu mai întîlnise
altul, care, nu numai că vorbea în graiul oamenilor, dar dovedea şi înţelepciune — atît de rar întîlnită
chiar la semenii noştri. Nu mai zăbovi nici o clipă, mai cu seamă că stomacul începu din nou să-l
supere. Of, crampele astea nesuferite! Se caţără din nou, cu greu, pe spatele cîinelui, puse piciorul
pe capul lui şi, cum fereastra era deschisă, dintr-un salt fu înăuntru. Pînă să apuce să se uite prin
încăperea în care intrase, îi mai aruncă o ultimă privire recunoscătoare lui Hector. Rămas jos, cîinele
începu să dea din coadă, ca un cîine sadea, dar în acelaşi timp îi făcu din nou cu ochiul, omeneşte.
Desigur, în felul său îl îndemna să meargă mai departe, pentru a-l găsi pe maestrul. Hipo, luîndu-şi
totodată şi rămas bun. De vorbit, nu mai vorbi. Probabil se lămurise că băiatul nu-i înţelegea în nici
un chip graiul, pe care el, cîine fiind, putea să-l rostească omeneşte, într-o limbă necunoscută însă lui
Alunel. Şi poate şi pentru a nu-l pune în inferioritate pe noul său prieten.
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NEDUMERIRILE LUI ALUNEL
„Această ţară minunată
Unde se află ai mei fraţi,
O, Getia, e situată
La Dunăre şi la Carpaţi! ”
Încăperea în care păşise Alunel — nu pe uşă, cum era normal, ci pe fereastră, cum era foarte
firesc în situaţia lui — era destul de mare. Arun – cîndu-şi ochii de jur împrejur, băiatul înţelese că
se afla în camera de lucru a maestrului Hipo, în laboratorul acestuia. Zeci de eprubete şi baloane de
sticlă, borcane cu felurite substanţe vădeau acest lucru. Alunel venise mînat de un gînd şi socoti în
sinea lui că ajunsese chiar în locul salvării sale. Poate nu mai era nevoie să stea de vorbă cu doctorul
Hipocrate, de vreme ce aici se găseau doctoriile sale. O va lua pe aceea care să-l lecuiască de durerile
pe care le simţea în pîntece. Dar care era oare acest miraculos medicament? Dacă avea să ia orice, la
întîmplare, s-ar putea să aleagă din greşeală o substanţă otrăvitoare, care să nu-i aducă alinarea, ci să-l
doboare de-a binelea. Porni totuşi să le cerceteze pe rînd. Îi atrase atenţia în chip deosebit un lichid
de culoare albastră, de toată frumuseţea, aflat într-un balon de sticlă. Acesta părea că fierbe. Vru să-l
cerceteze mai de-aproape, aşa că întinse mîna spre el. Dar în clipa aceea uşa se deschise şi în încăpere
îşi făcu apariţia o femeie foarte frumoasă şi tînără. Alunel rămase cu mîinile încleştate pe balonul de
sticlă şi cu ochii aţintiţi asupra ei. Aceasta, văzîndu-l, îi strigă aproape speriată:
— Ia mîna imediat de pe balonul de sticlă!
Alunel se. supuse. Se opri nu numai pentru că ghicise interdicţia în tonul femeii, dar constată
cu uimire că înţelegea şi limba pe care o vorbea ea. Văzînd că a luat mîna de pe balonul de sticlă,
femeia — care nu era alta decît Getia — se însenină, ca şi cum ar fi scăpat de o mare greutate. Răsuflă
uşurată şi se apropie de băiat:
— Nu-ţi fie teamă, nu vei păţi nimic, numai să-mi spui cine eşti, de unde vii şi ce vrei!
Deşi încurajat de vorbele femeii, Alunel se îmbujora la faţă. Şi avea şi de ce, că doar intrase
cam nepoftit, hoţeşte, în această casă. Se grăbi aşadar să răspundă tinerei — care după înfăţişare
părea stăpîna casei —, pentru a spăla cît de cît ruşinea ce îl cuprinsese. Vocea însă îi tremura de
emoţie, ca a unuia ce era prins asupra faptului. Abia după ce Getia se apropie şi mai mult şi îi puse
mîna pe frunte, mîngîindu-l, teama şi emoţia lui Alunel se risipiră ca prin farmec, făcînd loc unei
linişti necesare pentru a putea vorbi:
— Eu sînt Alunel şi vin din România! Atît apucă să spună. Fu însă rîndul femeii să se minuneze:
— Alunel? N-am mai auzit un asemenea nume! Şi nici despre o asemenea ţară n-am auzit! îmi
vine să cred că nici nu există şi că poate ai greşit tu numele ei... poate vrei să spui Roma sau...
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— Nu, România! — întări Alunel. Ţara aceasta e străbătută de Dunăre şi Carpaţi.
La auzul acestor cuvinte, femeii îi sclipiră ochii:
— Da, poate ai dreptate, şi eu sînt de la Dunăre şi Carpaţi. De pe acele meleaguri minunate
am fost adusă aici. Dar ţinuturile de care vorbeşti sînt locuite de neamul puternic şi viteaz al geţilor şi
dacilor, neam tracic destoinic. Eu însămi mă numesc Getia, adică fiica geţilor!
Alunel se dumiri pe loc de ce înţelegea limba pe care o vorbea această femeie. Alte lucruri
însă îi rămîneau nelămurite. Cum de ajunsese el pe aceste meleaguri şi cum de-l căuta pe maestrul
Hipo, despre care ştia că trăise în antichitate?! Poate că visa, în vis orice fiind posibil. Dar nu, el trăia
o realitate, fără putinţă de tăgăduit cel puţin aşa avea impresia. Nu mai zise nimic. Nu mai căută s-o
contrazică pe Getia. Părea o fiinţă pe cît de frumoasă, pe atît de bună, aşa încît, neînţelegînd nici el
prea bine ce se petrece, se grăbi să-i răspundă la ultima întrebare, şi anume ce căuta el acolo.
Începu prin a-i istorisi Getiei de-a fir a păr, fără a ascunde ceva, tot ce se petrecuse cu el de
cînd îl căuta pe medicul Hipocrate. Vorbea pe nerăsuflate, pentru a apuca sări spună tot ce avea pe
suflet şi a se dezvinovăţi în felul acesta cît mai repede. Ascultîndu-l, Getia nu avea nici un temei să se
îndoiască de spusele lui, întrucît recunoscu în ele şi străşnicia cu care păzea Menandros casa, nelăsînd
pe nimeni să intre la maestru, cît şi blîndeţea înţeleaptă a lui Hector, care ajuta pe oricine să iasă din
necaz.
După ce Alunel isprăvi de istorisit peripeţiile prin care trecuse, rămase totuşi puţin
descumpănită. Era nedumerită în ceea ce priveşte scopul vizitei sale. Aşa că-l întrebă din nou cărui
fapt se datora prezenţa lui acolo.
Alunel răspunse simplu şi copilăreşte:
— Păi... am aflat că cel mai renumit doctor e maestrul Hipo.
— Asta aşa e! încuviinţă femeia.
— Şi cum pe mine mă doare stomacul de nu mai pot, am venit la dînsul să-mi dea un leac.
Femeia surîse. Părea că începe să înţeleagă. Acum totul se lega de povestirea anterioară. „Apoi
— gîndi — cînd te doare stomacul, capul şi măseaua, nu mai ţii seama de nimic”. Totuşi, nu-l slăbi
pe Alunel cu întrebările.
— Prea bine, Alunele! Dar aici, în laborator, ce căutai?
Vorba ei era mîngîietoare, blîndă. Felul cum îi rostea numele dovedea că nu era deloc supărată
de faptul că Alunel pătrunsese în casă într-un chip atît de bizar şi că nu-l mai bănuia de nimic rău,
absolvindu-l de orice vină. Numai dorinţa de a şti totul în legătură cu băiatul o îndemnă să continue
întrebările...
Spune-mi, te rog, ce căutai la globul acela de sticlă?
— Nu numai la glob. Căutam cu atenţie la toate doctoriile. Încercam să găsesc un leac împotriva
durerii de stomac. Cînd am dat cu ochii de licoarea aceea albastră, care parcă fierbe, m-am minunat.
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N-am ştiut ce poate fi şi de aceea am pus mîna pe glob.
Cred şi eu, zise Getia. E într-adevăr ceva miraculos. E „doctoria supremă”, vindecătoarea
tuturor bolilor, opera cea mai de preţ a maestrului Hipo!
— Leac pentru orice?
— Da, absolut pentru orice vătămătură! Maestrul a muncit ca să obţină această „doctorie
supremă” timp de 30 de ani. A luat din natură tot ce a găsit mai bun, mai potrivit planurilor sale. A
amestecat totul cu grijă. A pus pe deasupra ceva din priceperea lui, din mintea lui iscusită, din inima
lui nobilă. Dar maestrul Hipo este departe de a fi mulţumit. Socoteşte că mai trebuie făcut ceva, că
ceva îi scapă, că trebuie să mai chibzuiască şi la alte amestecuri pentru obţinerea formulei definitive.
— Interesant, zise Alunel. Şi cum se numeşte această licoare?
„Elixirul optimismului”..., rosti Getia visătoare.
— N-am auzit pînă acum despre aşa ceva, zise Alunel senin. Şţiam numai de elixirul vieţii,
al tinereţii...
— Acestea sînt înşelătoare. Pentru că, după cîte ştii, viaţă veşnică nu există. Orice om e dator cu
o moarte. Nici tinereţe veşnică nu există. Anii nu iartă şi nu cruţă pe nimeni. Faţa se zbîr – ceşte, ochii
îşi pierd strălucirea, părul devine de nea, forţa mădularelor slăbeşte. Pe cînd „elixirul optimismului”
înseamnă totul. Cine soarbe din această licoare, care nu e o băutură vrăjită, ci omenească — pentru
că e făurită de un om —, capătă încredere în sine, în forţa lui. Un astfel de om nici nu va muri, nici
nu va îmbătrîni. Iată, eu, Getia, voi pieri într-o zi şi nimeni nu-şi va mai aminti de mine. Dar maestrul
Hipo va trăi veşnic prin moştenirea pe care o lasă oamenilor. Tinereţea? Nu există tinereţea sau bătrî
– neţea vîrstei. Există tineri-bătrîni, care nu-şi leagă viaţa de un ideal, de nimic, trăiesc ca nişte fiinţe
amorfe, fără nici un ţel, fără vreun sentiment care să-i anime. Există doar tinereţea spiritului. Aşa se
explică de ce doctorul Hipo n-are vîrstă. El e tînăr mereu, mai tînăr cu fiecare zi ce trece. Şi va rămîne
aşa, întru nemurire!
Alunel nu-şi putu opri o vorbă admirativă: — Ce frumos vorbeşti, tanti Getia! Şi tu eşti
nemuritoare?
Femeia tresări. Nu cunoştea cuvîntul „tanti”. Dar îi răspunse:
— Nu, Alunele, eu nu sînt în nici un caz nemuritoare, ţi-am mai spus-o! Toate aceste vorbe numi aparţin. Izvorul lor trebuie căutat în învăţătura maestrului Hipo, numai acolo se ascunde adevărata
înţelepciune. Eu doar le-am învăţat de la el şi am căutat să le pricep rostul. Apoi tresări din nou, de
parcă îşi amintise de ceva:
— Ştii, eu n-am voie să spun nimănui toate aceste lucruri, dar tu...
— Înţeleg că-i un secret, aşa că n-am să spun nici eu nimănui, tanti Getia!
Din nou Alunel folosea cuvîntul „tanti”. De data aceasta pe Getia n-o mai surprinse. Dar nici
nu-l întrebă pe băiat ce înseamnă. Din felul cum îl pronunţa, înţelese că trebuie să fie un cuvînt de
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alint.
Alunel continuă însă să-şi exprime nedumeririle:
— Aş vrea să ştiu şi eu ce se întîmplă cu cîinele care m-a ajutat. N-am întîlnit niciodată un
cîine care să vorbească...
— Omeneşte, nu?
— Da! În ochii strălucitori ai lui Alunel se citeau emoţia şi curiozitatea, una mai puternică
decît alta.
— E tot opera maestrului Hipo. Hector — aşa îl cheamă pe cîine — e elevul cel mai disciplinat
al maestrului. Îi dă lecţii de dicţiune.
Dar aste vorbe nu-l dumiriră mai mult pe Alunel. Îl încerca chiar o sfială, aşa încît cele cîteva
clipiri repezi ale ochilor fu singurul semn că aştepta mai multe lămuriri. Dar Getia îşi întrerupse
brusc spusele:
— Mai mult nu ştiu nici eu, dar mîine tot o să te conduc la maestrul Hipo, şi atunci o să afli
din gura lui ceea ce te interesează.
— Mîine?! Vorba lui Alunel vădea că e cam speriat. Mîine?! Dar pe mine mă doare stomacul
acum, mă doare teribil!
Femeia îl privi în tăcere, îngustîndu-şi întocmai ca o pisică pupilele:
— N-am ce-ţi face, băiete! Maestrul Hipo se culcă devreme, cum se lasă soarele. Cîteodată se
scoală tîrziu, în miez de noapte, pentru a privi stelele şi a citi lucruri însemnate în sclipirea lor. Dar
acum e noapte neagră, acoperită de nori, aşa că maestrul va dormi dus pînă la revărsatul zorilor. Se
scoală devreme pentru a se apuca de treabă. Are atîtea lucruri de făcut!...
Alunel se minună în sinea lui: „cum poate cineva să se culce atît de devreme, pe cînd eu, pînă
nu văd filmul la televizor, nu pot adormi?! ”
N-avea ce face. O mai iscodi totuşi pe Getia, socotind că poate doctorul o fi uitat ceva de făcut
şi s-ar mai putea scula. De fapt, preocuparea lui se concentra în întrebarea care îi stătuse tot timpul
pe buze:
— Dar, tanti Getia, maestrul Hipo a servit masa în seara aceasta?
Getia surîse:
— Maestrul Hipo nu serveşte niciodată masa de seară. Se mulţumeşte cu o ceaşcă de ceai,
plină ochi şi îmbietoare, preparat din „elixirul optimismului”.
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„LABOR IMPROBUS, OMNIA VINCIT! ”
Cum înţelept sună dictonul
Străbunilor noştri romani:
„Labor improbus... ” a dat tonul,
Mai sînt şi „hectori” năzdrăvani!
Alunel avu o noapte grea. Nu putu să doarmă deloc, deşi patul pe care i-l aşternuse Getia era
curat şi foarte confortabil. Pentru prima oară cînd nu ceruse nimic de-ale gurii. Nu pentru că ar fi
vrut să urmeze exemplul doctorului Hipo, care înainte de culcare se mulţumea doar cu un simplu ceai,
ci pentru că stomacul continua să-l doară. Avea impresia că dacă ar mai fi gustat ceva, acel ceva era
suficient să producă o adevărată explozie: i-ar fi explodat stomacul, ca un balon umflat peste măsură.
Se zvîrcoli în pat şi atunci cînd apăru,, alba” se sculă degrabă, se îmbrăcă şi se aşeză pe pat în
aşteptare. Stomacul îl mai lăsase, dar nu se putea spune că durerile încetaseră cu totul. Cînd, deodată,
o muzică încîntătoare, care venea dinspre grădină, îl făcu să se scoale şi să alerge spre fereastră să
vadă ce se petrece. Şi pe cine văzu? Pe doctorul Hipo în persoană — nu putea fi îndoială, dacă se
gîndea la spusele Getiei; bine legat şi musculos, gol pînă la jumătatea trupului, acesta executa exerciţii
de educaţie fizică. Dar nu le executa mecanic. Dintr-un fel de harpă, Menandros scotea acele acorduri
pline de armonie pe care le auzise Alunel. În tactul muzicii, doctorul Hipo se mlădia ca un dansator
de mare clasă şi executa acele exerciţii, întocmai ca un tînăr sprinten şi agil. Atunci îl văzu Alunel
pentru prima oară pe doctor şi înţelese cîtă dreptate avusese Getia să spună despre el că e tînăr şi
nemuritor.
Rămase aşa, cu ochii aţintiţi la doctor, pînă cînd se stinseră şi ultimele acorduri; deodată,
cu chipul luminat de o bucurie lăuntrică, maestrul începu să alerge în jurul casei. Alerga zdravăn,
ca un tînăr, cu picioare sigure şi sprintene, ca de căprioară. La un moment dat, dispăru din privirile
băiatului. Alunel mai rămase la fereastră, pînă ce doctorul reapăru pentru a face al doilea tur în jurul
casei; dar după al treilea, nu-şi mai făcu apariţia. Între timp, soarele se ridicase bine pe boltă şi Alunel
se desprinse de la fereastră, în clipa în care îşi făcu apariţia în cameră Getia. Alunel simţi că durerile
de stomac l-au păsărit, înlocuite fiind tot mai stăruitor prin semnele foamei. Îi împărtăşi Getiei ce
simţea. Zadarnic însă, aceasta spunîndu-i că nu poate să-i ofere nimic ca să-şi astîmpere foamea, pînă
ce nu-l va vedea maestrul Hipo.
La auzul acestor cuvinte, ochii lui Alunel se luminară. „În sfîrşit — gîndi el — îl va vedea
doctorul Hipo, care-l va lecui. După aceea va putea să mănînce după pofta inimii. Cine ştie ce bunătăţi
are doctorul în cămara lui... sau în bucătărie... În sfîrşit, este salvat! ’’
— Tanti Getia, du-mă, te rog, la maestrul Hipo!
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Acum nu se poate, spuse liniştită femeia, maestrul lucrează cu Hector! Ducîndu-şi degetul în
dreptul buzelor ţuguiate, făcu semnul binecunoscut prin care îl rugă să nu facă zgomot. Getia îl luă
de mînă şi-l purtă după ea prin cîteva camere, pînă ce ajunseră în faţa unei încăperi cu luminator, de
unde se vedea ca-n palmă locul unde doctorul îl instruia pe Hector.
Alunel se simţea ca într-o lojă de teatru, de unde asista la un spectacol cu totul neobişnuit.
Doctorul făcea împreună cu cîinele faimoasele exerciţii de dicţiune. După cele şoptite de
Getia şi după cîte putea să-şi dea şi singur seama, cuvintele erau latineşti. Se minună, doar erau într-o
insulă grecească! Nu o mai întrebă nimic pe Getia. Ce s-o mai întrebe? Tot ce i se întîmpla de cînd
sosise aici era nemaipomenit. Dacă, totuşi, visa?
Exerciţiul de dicţiune era făcut cu simplitate — elevul era doar un patruped. Fiecare cuvînt
era despărţit în silabe, apoi în literele componente. Maestrul Hipo, cu mult simţ pedagogic, pronunţa
cît mai clar fiecare literă, cu gura deschisă sau întredeschisă, după felul ei, şi cîinele o repeta după
puterile lui. Cu toate că foamea nu-i dădea pace, Alunel se strădui să urmărească lecţia.
— L, rosti la început doctorul. Şi cîinele repetă fidel litera L. În acelaşi stil pronunţă mai
departe litera A, apoi B, apoi O, în sfîrşit R. Pentru că se terminase cuvîntul, doctorul îl rosti în
întregime: LABOR. După care îi ceru lui Hector să-l repete şi el. La început cîinele îl reproduse cu
multă greutate. Mai mult lătra, decît rostea. Dar doctorul îi ceru să-l repete mereu şi cîinele făcea
eforturi deosebite — desigur din dragoste şi devotament faţă de mentorul său – , străduindu-se să-l
pronunţe cît mai frumos. Şi, într-adevăr, reuşea din ce în ce mai bine. Cînd doctorul socoti că Hector
pronunţă destul de bine primul cuvînt, trecu la literele care alcătuiau cuvîntul următor. Şi Alunel
se minună de cîtă răbdare dădea dovadă maestrul în aplicarea metodei menite să-l facă pe cîine să
pronunţe cît mai frumos. La capătul acestor titanice strădanii, Alunel auzi cu uimire pe Hector cum
pronunţă, destul de corect şi omeneşte, următorul dicton latin: ,, Labor improbus, omnia vincit! ” Ce
însemna oare aceasta? Dar Getia, care ghicise nedumerirea băiatului, îi traduse imediat: ,, Munca
stăruitoare, învinge totul! ” Adică toate greutăţile.
Alunel înţelese. Cîinele era nu numai instruit, ci şi educat în acelaşi timp, doctorul alegîndu-i
cu grijă zicala, în aşa fel, încît să fie plină de învăţăminte.
Apoi, maestrul Hipo bătu din palme şi apăru, deodată, Menandros cu harpa sa. La un semn
al lui Hipocrate, Menandros începu să cînte o melodie, alta decît aceea pe care Alunel o auzise cu
puţin timp înainte: era mai puţin unduioasă, cu sunete mai prelungi şi mai plină de dor. La auzul
harpei, Hector începu şi el să,, cînte”, redînd melodia cu sunete guturale, după puterile lui, dar corect.
Izbutea,, să cînte” aproape omeneşte. Apoi, deodată, la un semn al doctorului, om şi cîine încetară
cîntecul.
Doctorul Hipocrate se îndreptă spre Hector şi îi spuse:
— Pentru mîine, ai de repetat dictonul şi cîntecul!
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Hector înţelese. Se ridică în două labe şi atinse cu botul mîna lui Hipocrate, în semn de respect.
— Mulţumesc, maestre Hipo!
Şi Alunel înţelese şi el că acest dicton, pe care cîinele îl rostise perfect, era rodul unui exerciţiu
îndelungat. Şi că, probabil, la sfîrşitul fiecărei lecţii, Hector îl repetă ca semn de respect şi recunoştinţă.
Doctorul păru mulţumit, deşi nu trădă acest sentiment prin nici un zîmbet. Se întoarse şi
părăsi încăperea. Menandros şi cîinele ieşiră şi ei, dar prin partea opusă. Trecură pe lîngă Alunel, şi
cîinele, simţindu-i prezenţa, îi făcu cu ochiul şi rosti sentenţios: ,, Labor improbus, omnia vincit! ”
Era prima dovadă că învăţase lecţia de minune şi că acum, ivindu-i-se ocazia, nu făcea altceva
decît să înceapă repetarea ei, după cum îi ceruse mentorul său.
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PRIMA CONVORBIRE CU HIPOCRATE
Cînd foamea rău îl chinuieşte
De nu mai crede-n vreo minune,
Maestrul Hipo îl primeşte
Şi disgnosticul i-l pune.
Alunel nu avu parte pînă la ora prînzului să se întîlnească sau măcar să-l mai zărească de
departe pe doctorul Hipocrate. Getia refuzase categoric să-l ducă la maestrul Hipo după terminarea
lecţiei cu Hector. Îi povestise însă lui Alunel despre programul zilnic de cercetare al maestrului,
program care, deşi trebuie să dureze cel puţin trei ore, se prelungeşte după necesităţi.
Alunel nu înţelesese la început ce înseamnă „program de cercetare”. Getia nu era însă fiinţa
care să lase pe cineva cu semne de întrebare chinuitoare. Îi explică aşadar deşi nu avea voie s-o facă
—, pe îndelete şi cu răbdare, că în orele dimineţii doctorul Hipo lucrează la descoperirea şi aplicarea
unor leacuri împotriva diferitelor boli. Că fierbe buruieni de tot soiul, din care extrage esenţe de tot
felul, le amestecă, le filtrează şi iar le fierbe, pînă ce obţine acele licori cu efecte adesea miraculoase.
Dar cea mai importantă preocupare a maestrului Hipo este legată de „elixirul optimismului”. Cea mai
mare parte a timpului şi-o consacră acestui elixir, pe care, de-l va obţine, îl consideră de pe acum o
minunată şi senzaţională descoperire a sa. Puţin mai lipseşte ca să-i definitiveze formula. Ei, dar cît
munceşte maestrul pentru acest „puţin”! După multă chibzuială, doctorul Hipo ia mai mult dintr-o
licoare, mai puţin din alta, le amestecă în faimosul balon de sticlă acela ce atrăsese de la început
atenţia eroului nostru —, mai adaugă ceva dacă e nevoie, pentru a obţine „esenţa esenţelor”, care de
fapt e o părticică din creaţia sa.
Sigur că faţă de asemenea preocupare ce-l absorbea, durerea de stomac a lui Alunel era un
fleac.
De-abia acum se dumiri Alunel de ce a început din nou să-l doară stomacul. Dacă la început îl
durea că mîncase prea mult şi cu lăcomie, acum, dimpotrivă, îl durea pentru că era flămînd. Cele două
acţiuni contrare conduceau către acelaşi efect: mîncarea prea multă apăsa asupra pereţilor stomacului,
provocînd o durere violentă şi senzaţia că puţin îi lipseşte ca să explodeze; absenţa mîncării, pe lîngă
faptul că îl ducea în pragul pieirii prin inaniţie, îi crea senzaţia că ceva îi roade stomacul, că acesta
parcă macină în gol. Ce mai, nu mai putea fi salvat de la ulcer pentru multă vreme! (Prăpăstios,
Alunel ajunsese cam departe cu imaginaţia.) Era tot o durere, uneori înăbuşită, dar alteori parcă avea
dinţi ascuţiţi. Tăia neostoit, ca un ferăstrău, în pereţii stomacului. Şi, totuşi, asta era situaţia! Rămas
singur, în aşteptarea întîlnirii cu salvatorul său — ilustrul medic Hipocrate —, se trînti pe patul în
care dormise noaptea trecută şi începu să numere deznădăjduit, fără speranţă şi perspectivă, clipele.

-16-

Cine ştie cît să fi trecut? Nici chiar Alunel n-ar fi putut ţine cu exactitate socoteala. Deodată,
uşa se deschise şi în prag apăru Hector. Nici Getia, nici Menandros. Cîinele Hector! Bunul şi înţeleptul
Hector! Îi făcu din nou cu ochiul — acum lui Alunel îi devenise familiar acest stil. Nu glăsui însă
nimic de data aceasta. Semnul cu ochiul spunea totul: sosise în sfîrşit clipa mult aşteptată de Alunel.
Se luă aşadar după cîine şi parcurse cîteva încăperi şi un culoar, care acum nu-i mai erau
străine lui Alunel, că începuse să le cunoască. Ajunseră în faţa unei uşi mari, de culoare roşie, în
spatele căreia ştia că se află laboratorul pe care îl vizitase de curînd în calitate de oaspete nepoftit (de
fapt pe aici ieşise, că de intrat....) .
Cu labele din faţă, Hector deschise uşa, făcîndu-i din nou semnul binecunoscut, cu sensul
că poate intra. De data aceasta însoţi însă invitaţia de o impecabilă rostire a dictonului abia învăţat:
„Labor improbus, omnia vincit! ”
Alunel nu mai ştia cum să interpreteze acum dictonul. Că doctorul munceşte cu îndîrjire şi nu
trebuia să-l reţină prea mult? Sau, poate, Hector îşi repeta doar lecţia, demonstrînd încă o dată că este
ascultător şi perseverent? Ori, poate, încerca în felul acesta să-l sfătuiască să insiste pe lîngă doctor
cu rugămintea de a-l asculta şi a-l îngriji?
Pătrunseră în laborator. Maestrul Hipo se afla lîngă balonul de sticlă ce conţinea „elixirul
optimismului”. Era concentrat, absorbit complet de munca lui, părînd că nu le observă prezenţa.
Alunel păşi cu sfială pînă în mijlocul odăii, foarte aproape de locul unde se găsea doctorul
Hipo, de partea cealaltă a mesei. Părea vădit încurcat. Atenţia concentrată cu care doctorul Hipo
urmărea ce se întîmplă în balonul de sticlă îl făcea absent la ce se petrece în jur, atitudine care
începu să-l irite pe Alunel, parcă îi sporea durerea de stomac. Nu ştia cum să-şi facă simţită prezenţa.
Observă acum că durerea era accentuată de enervarea ce-l cuprinsese. Poate era numai emoţionat. I
se părea o veşnicie pînă avea să ia contact cu doctorul, să schimbe primele vorbe. Mai tăcu un timp,
dar deodată se hotărî. Tuşi nervos, anunţîndu-şi în acest fel prezenţa, apoi zise tare şi răspicat:
— Bună ziua, maestre Hipo!
Atunci, ca la o comandă, doctorul ridică repede capul şi-şi fixă privirea asupra lui:
— Ai venit?
Înseamnă că Getia avusese grijă să-i vorbească despre el, gindi băiatul.
— Am venit! răspunse Alunel.
— Atunci, apropie-te!
Copilul făcu întocmai şi, cînd fu lîngă doctor, acesta îl luă de mînă şi îl conduse către un pat
alb, pe care în noaptea trecută nu-l observase, fiind preocupat de flacoanele şi eprubetele cu licori
colorate.
— Şi zici că te doate stomacul?
Alunel ştia acum, fără nici o îndoială, că Getia îi netezise cu înţelegere şi afecţiune drumul, lui

