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Motto: „Copilãria e singura vârstă

pe care nu o ratezi! " .R.P.

„Bonjour, jeunesse!" Vã place salutul meu, dragilor? Nu vã fie teamã cã am alunecat spre
timpurile de altã datã, parfumate discret cu anemone; am parafrazat-o doar pe bunica mea, care a
fãcut şcoala la un pension franţuzesc şi, de câte ori avea prilejul, se exprima în limba lui Voltaire.
Ştiaţi voi că n-o să stau, prea mult timp, departe de gaşca mea preferată, şi m-aţi aşteptat, în
mod sigur. Aş vrea să facem însă un pact: eu n-o să vă mai vorbesc prea mult despre şcoală, nici
n-am să vă ţin prea mult timp captivi în arealul şcolar; dar voi, în schimb, trebuie să aveţi cea mai
„beton" vacanţă de vară, din câte s-au văzut (că doar urmează după examenul de capacitate, nu?).
Vreau să mă distrez şi eu alături de voi, aşa că vă rog să nu-mi mai aduceţi pe cap tot felul de
fantome, vampiri sau contese sadice. Aha, de fapt, eu vi le-am adus vouă...? Mă rog, aici mai
rămâne loc pentru discuţii... Eu, oricum, nu-mi aduc aminte să mă fi dat în vânt, vreodată, după
asemenea apariţii spectrale şi nici după situaţii pe muchie de cuţit, ori după paranormal. Ei, dar
credeţi că nu-i ăsta adevărul gol-goluţ şi că, dimpotrivă, fac ce fac şi ajung, până la urmă, la tot felul
de ciudaţi şi la întâmplări de necrezut, ce-ţi întind nervii la maxim? Aşa o fi, dacă ziceţi voi, care
sunteţi „stăpânii inelelor"... pardon, ai cărţilor mele. Bat în retragere acum, dar mai insist, totuşi, să
faceţi mai puţin zgomot, să aveţi mai puţini invitaţi (şi, în niciun caz, de pe alte tărâmuri...), ca să
putem asculta liniştiţi, cum se sparg valurile albastre de ţărmul fierbinte (devin prea romantică şi nu
vă place, nu?).
Mi-aţi promis o vacanţă la mare, pe cinste, şi cred că o să-vă ţineţi de cuvânt. Până una, alta,
ia să vedem noi: la ce oră sunteţi acum? Uff, da, v-am promis cã nu mai vorbesc despre şcoalã,
dar... ce sã fac, dacã voi n-aţi dat încã nici examenul, mãcar?! Promit doar sã fiu concisã în detaliile
despre viaţa de elev. Cãrui scriitor i-ar plãcea sã descrie, cu lux de amãnunte, interminabilele ore, de
la sfârşitul anului şcolar? Ştiu cã voi abia aşteptaţi sã vã eliberaţi dintre „fiarele contorsionate" ale
întrebărilor, ce vin dinspre catedră, sau din năvala tătărească a explicaţiilor, uneori cam alambicate
şi absconse (cu termenii ăştia v-am dat gata, nu?); apoi, să vă azvârliţi în dulcele rai al unor lecturi
uşurele, uşurele, aşa, mai pe înţelesul tuturor (de exemplu: revistele de modă sde divertisment,
programul TV, etc., etc.) sau pe cărările de basm ale Internet-ului, unde vă puteţi întâlni cu
Făt-Frumos sau cu Ileana-Cosânzeana. Ce? V-am atins puţin în amorul, vostru, de iubitori ai
lecturii? Hai, că am glumit, doar mă cunoaşteţi deja; suntem prea buni prieteni, ca să vă supăraţi pe
mine! Şi, apoi, să ştiţi că eu, când eram elevă, abia aşteptam să-mi ascund, în cartea de chimie, un
roman poliţist, pe care să-l devorez printre săruri şi acizi. Am încasat şi o pedeapsă pentru asta, ce
ştiţi voi! Dacă ar fi fost Internet pe timpul meu, şi eu m-aş fi dat în vânt după el, încât poate aş fi
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încercat să ascund, în cărţile de chimie, chiar şi calculatorul... Ha, ha, ha! Ce spirituală sunt! Dar,
oricum, cred că tot cărţile de lectură, (romanele de aventuri şi SF-urile, mai ales) mi-ar fi fost mai
dragi. Vă mărturisesc ceva ştiut doar de mine: atunci când citeam o carte, simţeam că pătrund în
lumea ei tainică, misterioasă, că devin un fel de erou-intrus, printre ceilalţi eroi, şi trăiam totul,
alături de ei. Acesta este, cred eu, secretul prin care poţi deveni un devorator de cărţi: minunea de a
putea să trăieşti odată cu cartea respectivă, cu lumea ei. Încercaţi şi voi asta, şi o să vedeţi că veţi
deveni nişte cititori adevăraţi, robiţi de patima cititului. Oricum, eu vă urez să ajungeţi, cât mai
repede, la performanţa asta şi să vă bucuraţi de ea. Începeţi, de exemplu, să trăiţi alături de eroii mei
dragi: Sorana, Adina, Cosmin, Monica, Radu, Horia, Ema şi Tudor.
„Vacanţa mare... vacanţa de vară... vacanţa...!" Cuvintele astea magice se învârtesc în

capul lui Radu, ameţitor, bâzâind insistent, ca nişte muşte îndrăzneţe, (ba chiar obraznice, aş zice)
care nu vor să-şi găsească alt loc pentru hoinăreală - bunãoarã, felia de pâine cu gem a Croitoraşului
cel Viteaz, din povestea fraţilor Grimm. Purtat de gândul cu parfum de... mare şi soare (şi de fete,
desigur), prinţişorul nostru uitase, pentru o clipã, cã se aflã la ora de istorie, şi se tolãnise comod în
bancã, ajungând cu tãlpile, cam lipsite de ruşine, tocmai în banca vecinã, adicã lângã cãlcâiele
cuminţi ale Adinei. Fata simţea cã ceva o tot înghiontea insistent, dar, atentã sã nu piardã nici un
cuvinţel din gura profesoarei, încercã sã facã abstracţie de gestul ãsta, destul de supãrãtor. Radu
însã, lãsat nesupravegheat, în voia visului sãu cãlduţ, alunecã deodatã, cu totul, dându-i un şut
neaşteptat silitoarei lui colege.
- Auuu! - ţipă ea, luată pe nepregătite, lovită şi-n călcâiele fragile, dar şi în demnitatea ei de
domnişoară şi mai fragilă. Ce faci, tontule?! - se stropşi, ceva mai încet, întorcându-se spre cel în
cauză, crezând că făcuse, înadins, gestul ăsta, mai mult decât necolegiai. Uite ce linie idioată am
tras peste toată foaia! Şi, pe deasupra, mi-ai julit călcâiul drept. Dacă vroiai să-mi spui ceva, nu
puteai s-o faci ceva mai delicat, mai discret şi mai puţin... semnificativ?
Radu îşi revenise şi el iute din visare, fiindcă se lovise zdravăn de tot la un cot şi la ceafa,
alunecând aşa de brusc, de pe bancă. Apoi, apostrofările Adinei erau ca o găleată cu apă rece.
Privind-o cu ochii măriţi a nevinovăţie, încercă să-i explice fetei, tot pe şoptite, că nu făcuse nimic
intenţionat. Pe şoptite, pe şoptite, dar nici profesoara nu era surdă, aşa că se oprise o clipă, din
explicat, şi-i privea atent, cum se tot ciorovăiesc. De fapt, toată clasa îi privea, într-o linişte perfectă,
căci toţi voiau să audă ce-şi tot spun cei doi.
- Băi, porumbeilor, nu vă mai giugiuliţi atât, că vă aude profa! - încercã, tot în şoaptã, sã-i

tempereze Tudor, care vãzuse privirea acesteia, un pic supãratã, un pic amuzatã, ce-i studia atent pe
certãreţi.
- Sã nu mã faci pe mine porumbel, cã ştiu eu, mai bine decât tine... - apucă Radu să
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strivească între dinţi o jumătate de replică.
- Ce ştii. Radule? - se auzi, în clipa aceea, glasul profesoarei. Vrei sã ne spui şi nouã? Sau,

mai bine, adunã-te de pe drumuri, adicã de sub banca Adinei, şi explicã-ne care au fost motivaţiile
politice ale pactului Ribbentro-Molotov.
- Ale cui? - întrebã aiurit Radu, care se adunase, fizic vorbind, de pe drumuri, dar mental era

încã puţin „în ceaţã".
- Ale covrigarului din colţul strãzii! - pufni profesoara, amuzată de deruta lui totală. Măi,

Radule, te aşteaptă la uşă examenul de capacitate, şi tu ai sărit deja în paradisul zilelor de vacanţă! intui ea mobilul gândurilor plecate cu sorcova, ale Rãducului.
- Da, da, arãtosule, vezi cã examenul te aşteaptã în lesã, la uşã, dând din coadã, ca sã-i

arunci un os; iar, dacã nu eşti cuminte, face „ham-ham" şi te muşcã! - se putu abţine Cosmin sã nu
scape vreo douã „glumiţe" (cum îi plãcea sã-şi numeascã el aşa-zisele vorbe de spirit).
- Cosmine, vreau linişte, ca să-l pot auzi pe colegul tău, care abia aşteaptă să ne încânte cu

amplele lui cunoştinţe! - întoarse profesoara spre vorbăreţul neîntrebat.
Mica intervenţie a Bătrânului îi dăduse lui Răducu timp suficient ca să se limpezească la
minte şi să audă cele câteva cuvinte suflate de colegii din jur (în primul rând, de către Adina, căreia
i se muiase deja inima, văzându-şi colegul la ananghie). Aşa că băiatul încropi iute un răspuns, nu
atât de amplu pe cât pretinsese profa, dar mulţumitor, pentru a nu fi pedepsit. Eh, „prietenul la
nevoie se cunoaşte", adică... la şoptit (ştiţi voi mai bine decât mine!).
Şi aşa trecu ora de istorie; şi, apoi, recreaţia, şi o altă oră de..., nu mai are importanţă de ce;
ba trecu chiar şi „trenu de Sălcuţa"... Asta era replica preferată a, de acum, celebrei bunicuţe a lui
Tudor, (ardeleancă get-beget) care, de câte ori se vorbea despre trecerea timpului, pomenea de
misteriosul „tren de Sălcuţa", a cărui prezenţă marca implacabil destinul ceasurilor duse. Era un fel
de simbol pentru ultima limită temporală: adică, dacă a trecut trenul de Sălcuţa, nu te mai puteai
aştepta la nimic bun... sau doar, pur şi simplu, la nimic. El, celebrul tren, era un fel de cotă 0 a
timpului oricui. Dar unde era Sãlcuţa asta, nu ştia nimeni, nici mãcar bunica cea înţeleaptã; şi nici
nu era sigur cã, pe acolo, (dacã ar fi existat vreo Sãlcuţã, desigur) trecea vreun tren (poate doar un
tren-fantomã). Oricum, toatã tãrãşenia asta era numai o invenţie a bãtrânei (isteaţã şi tare hâtrã, de
altfel), care bãnuia câte întrebãri trezeau cuvintele ei, în capul interlocutorului: „Pe unde o veni, mã,
Sãlcuţa asta? O fi, cumva, prin Maramureş? Ori prin... (ţi se pierdea imaginaţia pe drumurile
neştiute, de munte ori de şes). Şi... ce tren ar putea trece pe acolo, decât vreun marfar,... vreo
„mocãniţã",... sau... Da' ce naiba îmi bat eu capul cu prostiile astea?"- te trezeai, în cele din urmã,
dupã ce te lãsasei aiurit de bãtrânã. Ea râdea în sinea sa, iar Sãlcuţa rãmânea un punct imaterial, în
spaţiu mioritic, şi trenul, un fel de OZN pentru cãrat buştenii, în munţii Klingonienilor).
Iar am cotit-o pe o potecuţã nemarcatã încã pe harta meşteşugului meu; dar ce haz ar mai

-4-

avea scrisul, dacã nu te-ai putea bucura de câte o fugã în decor, dincolo de hotarele tãrâmului
„cuvintelor frumos potrivite"?
Dupã ce am terminat cu bunica lui Tudor, cu Sãlcuţa şi cu trenul, sã revenim la ora ce urma
dupã recreaţie; sau, mai bine, chiar la sfârşitul programului, cã m-am cam sãturat de lecţii, pe ziua
de azi. Aş lãsa, şi eu, gândul sã mã ducã spre vacanţã, spre linişte, împãcare sufleteascã şi odihnã,
ca şi când examenul de capacitate ar fi doar o înceţoşatã şi îndepãrtatã ameninţare.
Mãi, copii, mãi, dar cum sã mã mint eu, dacã mai sunt doar vreo câteva sãptãmâni, pânã la
marea confruntare? Nici n-ar fi putut uita careva, vreo clipã mãcar, de ceea ce îl aşteaptã curând,
cãci bunicile, mãmicile, tãticii şi bunicii, - toată armata asta de bodyguards nu-ţi amintea decât de
lucrul ăsta, ziulica întreagă:
„Vezi, că nu ţi-a mai rămas prea mult timp!" (ca şi când ai fi fost un condamnat la ghilotină

ori la ştreang); „Pregăteşte-te bine, din vreme, ca să nu ai necazuri!"; „Dacă ai realiza tu, cu
adevărat, ce te aşteaptă, n-ai mai lenevi toată ziua, cu ochii în tavan!"; „Să nu spui, după aia, că nu
te-am prevenit şi nu te-am sfătuit! Ai grijă ce faci!"...
Şi, tot aşa, sfaturi şi ameninţări prevestitoare (de tot ce putea fi mai rău), de parcă te-ar fi
aşteptat curtea marţială. Doamne fereşte, dar de ce trebuia să aibă toţi vocile ălea morbide, ori
tăioase, şi feţele de ciocli în travesti? Te lua cu furnicături şi tremurături, te ascundeai prin grădină,
prin piscină (a prietenilor, dacă tu nu aveai), dar făceai în aşa fel ca să dai, cât mai rar, ochii, cu
maturii casei, şi jurai că tu, când vei avea copii, o să le laşi libertatea de a alege: „Învăţ, sau nu
învăţ?... Dau examen, ori ba?" Sau chiar să le scoţi certificat medical, cum că au alergie la examene,
precum la praful de casă.
Doamne, ce mult îmi place să mă joc „de-a v-aţi ascunselea", cu subiectul cărţii! Uite-l e,
uite-l, nu e! Aşa-i că nici voi nu mai ştiţi unde am ajuns acum? Hai, că glumesc!
Eram, deci, la sfârşitul orelor, într-o zi de varã, într-un orãşel liniştit (sã zicem,... Drobeta
Turnu Severin), în curtea unei şcoli (să nu mai zicem despre ce şcoală e vorba, fiindcă s-ar putea să
daţi năvală acolo, cu toţii); eram, deci, împreună cu gaşca celor mai tari tipi, a celor mai buni
prieteni din lume: Sorana et Com. I-am mai enumerat odatã şi, parcã, erau toţi, nu? Ţineţi minte cu
ce „figuri" secundare ne-am mai întâlnit în „Vampirul din Castelul de Zãpadã"? Ei, sã ştiţi cã aici,
în vol.3, n-o sã vã mai întâlniţi cu ei, pentru cã i-am lasat pe drum, în urmă, la staţia „Volumul 2";
de aici înainte, vom defila, poate, cu alţi invitaţi de onoare, sau de ocazie, ai prietenilor noştri.
Formaţiunea principalã rãmâne însã aceeaşi - opt tineri de nădejde pentru condeiul meu; calităţile şi
defectele lor rămân şi ele aceleaşi, micile ciudăţenii, ticuri verbale şi tipicuri, aceleaşi; şi, mai cu
seamă, ironiile, împunsăturile şi şicanele, aceleaşi! Gata, mă trage Monica de mânecă, să fiu mai
atentă la ei şi să nu mai umblu aiurea pe cărările silabelor (aşa cum face ea prin magazinele patriei);
iar eu mă conformez îndată. Da, da, cam are dreptate; până aici a fost doar un fel de introducere în
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acţiune... De acum, atenţie! Motor! Începe film!

Fetele, strânse-ciopor, „se întreţineau" într-o conversaţie civilizatã, cu glasuri suave, ca ale
gingaşelor pãsãri de pe Capitol iu, având subiecte nenumãrate, de despicat în patru. Câteva din ele luate la orele din ziua aceea, temele pentru acasã, grija pentru „finele" anului (examenul), adicã
subiecte tare plictisitoare, furã repede trecute în eşalonul doi, pe punct de „rezervã", pentru
momente de strictã necesitate. Întâmplãrile, mai mult sau mai puţin amoroase, adicã problemele de
suflet ale fiecãreia, ultimele filme din oraş sau de pe HBO, moda, care se schimba mai repede decât
îşi schimba un recrut ciorapii, zilele onomastice, care mai urmau pânã la vacanţã şi,... desigur,
vacanţa cea maaareee... (The Big Holiday, cum o denumise Cosminel) - acestea erau subiecte mult
mai interesante şi mai relaxante, pentru minţile lor obosite de studiu.
- Vai! Ce ostenită de matematică sunt!: Auuu... - se strâmbase Monica, prinzându-şi delicat

tâmplele cu mâna. Migrenele astea parcã ar fi surori gemene cu ecuaţiile, de mã viziteazã în acelaşi
timp...
- Tu te vaiţi, când ai împuşcat zecele ãla, ca din avion? Sã mã vait eu, cã trebuie sã-mi

ajustez un pic media... Şi, asta, destul de repede! Cã, altfel, intru în sãptãmâna prohibiţiei la ieşit în
oraş... - se văită Ema.
- Hai fetelor, ce naiba, v-am rugat să nu mai vorbim de nicio materie, măcar până ajungem

acasă! - le spuse Adina. Acolo ştiu cã intru, iarãşi, în „maşina de tocat creiere", pe care mi-o pune
maicã-mea în funcţiune, de câte ori deschid uşa: „Ai terminat culegerea pe care ţi-am adus-o? Uite,
am cumpãrat deja alta, ca sã nu te oboseşti tu sã o cauţi... Câte probleme aţi rezolvat azi? Dar,
pentru mâine, ce v-a dat? Spalã-te, mãnâncã, odihneşte-te şi tu, vreun sfert de ceas, şi apucã-te de
învãţat... de data asta, mai serios!" (de parcã îndeletnicirea asta, adicã învãţatul, ar putea fi şi
neserios). Uff, parcã aş fi devoratoare de culegeri de matematicã, zãu aşa!
- Da, exact aşa mã bat la cap şi ai mei, de parcã, în atâţia ani, nu aş fi învãţat ordinea

îndatoririlor de copil cuminte: spãlat, mâncat, învãţat. Pânã acum, nu mi-a dat prin cap sã învãţ, mai
întâi, şi, abia dupã aia, sã mãnânc; cã mi-ar ridica ai mei şi statuie, pentru asta - glumi Sorana. Nici
când eram la grădiniţă, nu mă dădăceau atât... Monica, te-ai împăcat cu Flavius? - sări ea la altă
idee, primită de celelalte cu bucurie (poveştile despre băieţi şi despre „lacrimi de iubire", fiind
preferatele lor).
- Aaa... păi, de , nici nu ne certasem... - ea, puţin tărăgănat, pentru a încropi, la repezeală, un

răspuns care s-o avantajeze în subiectul respectiv. A fost doar, aşa, o discuţie măruntă şi fără sens,
ca o... ca o ploaie de vară... - gãsi ea o comparaţie ce i se pãru foarte plasticã.
- Da? Ca o ploaie de varã, zici? Adicã, garnisitã din plin, cu tunete şi trãsnete?! - încercă s-o
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ironizeze Ema.
- Nu, dragă, n-ai înţeles! - se încruntã Monica. Adicã, scurtã şi repede trecãtoare...
- Uneori, chiar foarte plăcută şi înviorătoare! - tă Sorana, ironia Emei. Când e prea cald şi te

încinţi prea tare, o ploiţă de vară e tocmai ce-ţi trebuie, nu?
- Rele mai sunteţi, zău aşa! - se bosumflã Monica. Dar ce, voi nu v-aţi certat niciodatã, cu

tipii voştri?
- Hai, fato, nu te mai încrunta, cã faci riduri de tânãrã! - o temperă Adina. Nu vezi că le dai

satisfacţie, fiindcă nu ştii de glumă?
- Dacă vreţi să ştiţi, Flavius cel mai... - vru ea sã-l ridice pe un piedestal, pe respectivul

Flavius, dar fu întreruptă cam brutal de Cosmin.
- ... „Cel mai tare din parcare", nu, păpuşico? - aruncã el o replicã cam de douã parale. L-ai

dat uitãrii repede pe filozoful Vio, de pe meleaguri gorjene, aşa-i?!
- Ei, cã doar n-ai vrea sã mã gândesc la el o viaţã întreagã! - îi răspunse fata, cu o replică de

bun simţ. El a fost în vacanţa de iarnă şi, de atunci, a trecut un veac!
- Vai, ce instabile sunteţi fetelor! - se jelui Cosmin. Înseamnã cã eu n-am sã mai dãinui în

creieraşele şi-n sufletele voastre, dupã ce o sã intru la liceul economic, cã niciuna nu vreţi sã daţi
examen unde dau eu... - lăcrimă el, prefăcut.
- Hopa, te şi văzuşi cu „sacii în căruţă", Bătrânule! - îl luã peste picior Adina. Stai blând, cã

mai e un pic pânã acolo, adicã... trebuie sã mai papi ceva matematicã, istorie şi românã, pe pâine, ca
sã-i mulţumeşti pe domnii profi, la examen, cu mintea ta supraponderalã.
- Auzi? Da' mult mai vorbeşti, sfioasã fecioarã! Te plac mult mai mult, atunci când taci,

parcã ţi-am mai spus!
- Sã ştii cã mã şi intereseazã pe mine gusturile tale, în materie de sex frumos! - îi întoarse

spatele Adina.
Sătul de compania societăţii feminine, (care era o societate de consum la maxim, în sensul
că îi consuma şi-i uza lui nervii) băiatul se întoarse în grupul masculin, rămas ceva mai în urmă.
- Greu mai e să le intri în voie, damelor ăstora! - oftã el, aprobat de ceilalţi. Dacã glumeşti,

nu e bine, dacã vorbeşti serios, nu e bine...
Şi chiar dacã taci, tot îţi gãsesc ele „nod în papurã"! - se ralie Radu, care era destul de pãţit
în domeniul respectiv, adicã la luat bobârnace verbale de la fete.
- Bã, eu le tratez cu indiferenţã - încercă Tudor să facă pe maturul. Nu le iau în seamă şi,

atunci, să le vezi cum mor de necaz!
- Lasă, nu te mai lăuda atât! Ce, eu nu ştiu că ţi se atrofiase limba, în faţa tipei ăleia dintr-a

IX-a, Liana, sau Tulpina, sau Rămurica... sau nu ştiu cum o chema-o? Aia, măi adormitule, fiţoasa
aia blondă, care stă pe scara ta - îl înghionti Horia, pentru a-i împrospãta memoria. Nu mi-ai zis tu
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cã te lasã mut, de câte ori vã întâlniţi la portiţã... În poieniţã? Mai precis, în poieniţa tomberonului,
când vã transportaţi ciuturele cu gunoi... Zic şi eu aşa, ca sã trec de la folclorul de imaş, la folclorul
de cartier. Nu mai face pe durul cu noi, cã nu ţine!
- Aaa, Liana! - bâigui Tudor, roşu ca sfecla. Pãi ea e deosebitã, de parcã n-ar face parte din

tagma fetelor ştiute de noi...
- Ei, da, nu zãu! O fi vreo inventatoare, astronautã, Miss World, sau ozeniţă de-a ta, poate...!
- Lasă-l măi, pe om, să-şi spună of-ul! - interveni Cosmin. Nu vezi cã i-a rãsãrit curcubeul

pe faţã şi s-a sufocat între laude şi elogii? Dacã nu ni le spune şi nouã chiar acum, trebuie sã-i
aducem tubul de oxigen, sãrãcuţul! Sã te vãd eu, când o sã intri şi tu în sãptãmâna oarbã, şi ţi-or
pleca ochii cu sorcova, dupã vreo tipã... Încã n-ai ajuns în stadiul „ochi de melc", sã vezi ce plãcut
e! - făcu Bătrânul pe atotştiiutorul.
- Da' tu de când eşti expert în materia asta, cam greuţă pentru creieraşul tău? - îl înfruntã

Horia. Nu te-ai prea lãfãit între Ilene-Cosânzene; iar, când te prinde Adina la colţ, te faci mic,
mititel, ca Jerry în faţa lui Tom, motănelul terorist.
- Dacă vrei să ştii, vorbesc aproape în fiecare zi, la telefon, cu Madonna - îl înfruntã semeţ

Greul.
- Serios? - sãri Radu, care nu fusese pe fazã. Spune-i sã-mi trimitã şi mie un autograf! - se

rugă el, cu gândurile în altă parte (toată atenţia îi era absorbită de cutia din piele neagră, pe care
tocmai o scosese din ghiozdan, şi despre care ceilalţi nu ştiau încă nimic).
- Băi, Paganel, ai uitat-o aşa repede pe Madonna Vâlcea, de care se înamorase Cosmin,

când am fost la Alba Iulia?! - încercã Horia sã-i reîmprospãteze lui Rãducu memoria care, se pare, i
se tocea în ritm alert. Dã-mi, sã vãd şi eu ce aiacolo! - sãri el, zãrind cutiuţa din piele neagrã.
- Aaa, ce sã am... - făcu pe indiferentul Radu. Doar un binoclu obişnuit.

I-auzi! Păi, obişnuit e penarul din ghiozdanul meu, ori hamburgerul din mâna lui Tudor, da'
nu un binoclu adevărat! - se repezi şi Cosmin spre el. Dã-mi-l şi mie un pic! Cât de departe vezi cu
el?
Între timp, le ajunseserã pe fete din urmã, aşa cã, acum, tot grupul era interesat de
„achiziţia" lui Radu.
- Bã, al naibii pezevenghi, mai eşti! Faci ce faci şi, mereu, ai câte ceva mai interesant decât

noi! Tu, primul cu celular, tot tu, primul cu binoclu... - îşi arãtã Tudor invidia.
- Tu, primul agãţat în pom, în pãdurea de lângã "Casa cu fantome albastre"... - glumi

Cosmin, ca să-şi ascundă curiozitatea şi fărâma de invidi.
- E... ca lumea sã ai aşa ceva, vã spun eu! - începu să-şi rotească „coada de păun" Răducu.

Vezi totul ca-n palmă, până hăt departe... Chiar şi pe malul sârbesc, am văzut tot felul de chestii...
aaa, da, şi am văzut-o pe Sorana ieri! - îşi aduse aminte, bucuros cã poate exemplifica beneficiile

