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Copiilor mei, Horia şi Tereza
Motto: " Copilăria e singura vârstă pe care nu o ratezi!"
D.R.Popescu

Salut, gaşcă! Ţi-a fost dor de mine? Ba bine că nu! Chiar dacă nu vrei să recunoşti deschis,
ştiu eu că abia aşteptai să te scot din nou "în lume", adică să te las iarăşi să-ţi faci de cap în paginile
albe, şi un pic timide, ale cărţii mele. Aşa că m-am hotărât să nu mai stau cu mâinile în sân şi să mă
apuc voiniceşte de treabă. V-am privit prin perdeaua gândurilor mele mai trăsnite (cum ar spune
Adina, aşa-i?), şi am început să vă creionez, puţin câte puţin, să vă dau drumul în "Grădina
Adolescenţei", ca să vă faceţi de cap.
Staţi, staţi! Nici chiar aşa! Nu daţi năvală toţi deodată, pentru că nu am decât două mâini şi o
biată minte, cam ostenită de atâţia spiriduşi obraznici, care zburdă mereu, prin ea. Hei, Cosmine,
stai blând, că nu te-a chemat încă nimeni să joci rugby cu imaginaţia mea, care se trezeşte mai greu
decât Sorana, când visează căţeluşi albi şi pufoşi. Hai, hai, că, încet-încet, învăţaţi să vă purtaţi
frumos, cînd scoateţi nasul dintre literele zglobii, nu-i aşa copii?! Scuze, dar versurile se ţin de mine
ca scaiul, uneori; voi însă nu vă supăraţi, pentru că la o gaşcă adevărată, ele se potrivesc precum o
mănuşă de box pe o mână de prinţesă.
Uite, m-am luat cu vorba şi l-am uitat pe Radu la uşă! Intră, intră, Răducule dragă, că nici pe
poştaş nu-l las să aştepte atât! Ei, haide, nu mai roşi aşa, că doar nu eşti ou de Paşti! Şi, apoi, ne
cunoaştem destul de bine, după atâtea peripeţii petrecute împreună... Cum, care peripeţii? Nu te mai
da naiv. că nu ţine! Ai uitat de prietenul tău, Chiorul? Ei, vezi? Te-ai făcut verde acum, deci n-ai
uitat! Ba, aş putea spune că e al naibii de proaspătă amintirea asta (la fel ca emigranţii ăia, ajunşi în
tribul canibalilor). Haide, haide, ce ai înlemnit în prag? Fă-i loc şi lui Tudor, să intre, că nu-i prea
place omului singurătatea, de când s-a fâţâit pe pietroaiele ălea paranormale, gen Stonehenge.
Bravo, Tudorele! Am auzit că, de când cu povestea asta, ai un succes nebun la fetele de a VII-a; o
domnişoară ţi-a zis chiar că eşti... "superb" (mai ţii minte?)! Nu, nu râd deloc, fiindcă acum poţi,
oricând, să urci pe podiumul lui Versace, ori să-l "dublezi" pe Superman, când are guturai.
Plimbă-ţi fizicul mai la dreapta, te rog, că bietul Horia a obosit de când încearcă să păşească,
şi el, în "Căsuţa poveştilor". Ce, v-am jignit cumva, fiindcă voi nu mai sunteţi de poveşti? Păi,
sigur, cu atâta Internet pe cap de locuitor ( sau de utilizator, ziceţi voi), o să vi se rupă creanga
(adică Serverul) de sub picioare, şi-o să vă treziţi drept în realitatea inocentă a basmelor; şi, atunci,
cum o să vă apăraţi teritoriul de vreun zmeu nepoftit, decât zicându-i: "Vrei în Mirc-uri să ne tăiem,
sau în Chat-uri să ne lovim?"
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Monica, nu te mai ascunde după deget, fiindcă voi doi, adică tu şi Cosmin, sunteţi aşi la aşa
ceva (adică la taclale pe Chat); păi, da, ce mai înseamnă timpul şi banii, când eşti într-o conversaţie
a-ntâia, chiar dacă intri în conflict cu mama, cu tata, cu bunicul şi bunica (la pătrat), cu fratele mai
mare, cu fratele mai mic, cu mătuşa, cu verişorii vecinilor, cu mama..."Stai, opreşte-te, că pe asta ai
mai înşirat-o pe listă, o dată, scriitoare uitucă!" Ei, şi ce dacă am mai spus-o?
Căci, cu ea, poţi intra în conflict de mai multe ori... ba, aş reformula: de cele mai multe ori,
nu? Ea e veşnic nemulţumită de ceva şi te ceartă, te tot ceartă, de parcă ar fi stăpână pe sacul ăla
plin cu "noduri în papură"; adică, ştiu eu bine, chiar dacă nu ai făcut cine ştie ce, tot găseşte ea o
chichiţă, cât de mică, să te ia la rost; am dreptate, Sorana? Bine, ştiam că am, chiar dacă n-ai fi sărit
tu în sus, de bucurie...Dar, de ce or întârzia, chiar atât, Ema şi vară-sa, Eliza? Aha, înţeleg! S-au dus
la "Gara Vacanţelor", să-i aştepte pe Răzvan şi pe Dragoş, ca să nu se rătăcească, sărăcuţii de ei, că
tare sunt neajutoraţi! Şi, dacă-i întâlneşte, cumva, vreo vrăjitoare rea şi urâtă (semnalmente: înaltă,
suplă, coordonate 90-60-90, ochi albaştri, plete lungi, blonde, silicoane şi alte ingrediente), nu le
face ea, oare, de petrecanie? Nu, nu pot fi lăsaţi aşa, de izbelişte, nişte băieţaşi cuminţi, ca ei, care
pot cădea oricând în capcanele înşelătoare ale vieţii. Aaa, iată-i că apar toţi patru! Hello, hello,
hello! Răzvane şi Dragoş, puişorii mamei, bine că vă văd întregi, nedevoraţi de gheonoaiele gen
Claudia Schiffer! Cu paznici ca Ema şi Eliza, nici nu mă mir că aţi ajuns nevătămaţi aici...
Aşaaa! Acum sunteţi toţi, nu? Unu, doi, trei...Gata, nu vă mai număr, că iar o să faceţi vreo
aluzie răutăcioasă la mintea mea, care se plimbă cu rolele către vale. Oricum, eu mă bucur că
suntem din nou împreună, chiar dacă m-am plimbat cam mult, de la ultima noastră întâlnire. Ce ţi-e
şi cu rolele astea! Te duc unde nici nu ai visa, ca gândul şi ca vântul. Hai, puneţi-vă şi voi aripi la
picioare, şi...la drum! Cum, unde? Acolo unde va dori imaginaţia mea să ne ducă pe toţi: în
aventură, în necunoscut, între întâmplările şi glumele de fiecare zi, între amintirile din vacanţa
trecută; dar, în primul rând, între prieteni vechi şi noi, care vă aşteaptă mereu, cu drag! (Cam lungă
introducerea, nu? Aşa vă trebuie, că m-aţi cam uitat! De acum, să vedeţi ce vă aşteaptă!)

Ecourile vacanţei trecute nu s-au stins încă multă vreme, în inimile celor şapte prieteni; ba,
chiar, şi în inimile lui Răzvan şi Dragoş, care erau doar nişte participanţi "în afara concursului", la
festivalul peripeţiilor ce colorau viaţa, uneori anostă, a unor elevi conştincioşi şi plini de intenţii
bune. După ce anul şcolar începuse, ore, zile, săptămâni în şir, nu s-a mai vorbit aproape de nimic
altceva, decât despre aventurile din sânul pădurilor de pe "muntele fermecat", despre pitoreştile
personaje întâlnite acolo şi despre dorinţa de a mai petrece multe vacanţe asemenea celei trecute.
Nici unul nu se gândise vreodată că vor avea prilejul să trăiască asemenea clipe de neuitat şi să
cunoască o lume atât de pestriţă: bandiţi fioroşi, bătrâni cu inimă de spiriduşi, copii ciudaţi, cu minţi
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savante, căţei cu suflet de om...poveşti şi întâmplări incredibile, dar adevărate - într-un cuvânt, o
lume în care realul şi imaginarul se hotărâseră să facă, împreună, casă bună.
Dar, parcă, nu-mi vine să mai stau în tărâmul amintirilor, prea mult, şi să mă tot gândesc la
ce a fost; voi intra, chiar acum, în prezentul clocotitor, ameţitor, unde liniştea domnilor profesori
este devorată, cât ai zice "peşte", adică în cercul magic, ameţitor, al iubitei voastre clase. Şi, ce-mi
văd ochii, oare? Nu pot să-mi vin în fire! Să fie adevăr, sau doar o amăgire?! Cosmin stă liniştit şi
meditează; Radu îşi netezeşte chica şi... meditează; Tudor se uită în gol, a nedumerire eternă,
şi...cugetă (na, că te-am păcălit! Credeai că spun, iarăşi, "meditează", nu-i aşa?); Horia urmăreşte
zborul unei păsări inexistente, pe tavanul clasei, şi gândeşte profund (ha, ha, ha!). Fetele - Sorana,
Adina, Monica, Ema (dacă aţi uitat, cumva, cum le cheamă), îşi privesc intens unghiile frumos
lăcuite, genunchii, pantofii, apoi, parchetul lustruit ca oglinda, în care însă nu găsesc răspunsurile
dorite; îşi întorc ochii spre tabla neagră şi rău prevestitoare, şi...meditează (de data asta m-aţi prins;
n-am mai găsit un alt cuvânt, mai potrivit). "Păi ce, - o să-mi spuneţi - te-ai hotărât să râzi de noi?
Chiar o clasă întreagă să mediteze aşa de profund, de parcă ar fi devenit toţi elevii, peste noapte,
cugetători de profesie? Ei, uite că nu te credem! Vor fi avut Hegel şi Kant destui urmaşi, dar nu cred
să se fi adunat toţi între pereţii ăştia..." Ba, mai ştii? Atâta linişte îţi dă de bănuit şi începi să te
întrebi dacă, nu cumva, ai nimerit în alt loc, sau, chiar, în alt univers (adică, vreunul paralel, ori
perpendicular, ori oblic - fiindcă tot suntem, după cum veţi vedea, la o oră de matematică). Ahaa,
asta era taina! Ce greu mi-a fost să dibuiesc miezul problemei! Adică, abia veniţi din vacanţa "fără
frontiere", prietenii noştri nimeriseră în mijlocul unei jungle de vectori, radicali, probabilităţi şi
cotangente, care nu le făceau deloc viaţa uşoară; abia picaţi de pe valurile dulci ale timpului liber,
pătrundeau cu greu în hăţişurile cifrelor şi semnelor ameninţătoare. Asta nu însemna că uitaseră
materia studiată (doar v-am spus că erau, toţi, elevi deştepţi!), ori că nu le-ar fi plăcut ora de
matematică (ba, chiar, profa era foarte apropiată de ei şi-i făcuse să iubească "ştiinţa asta, cam prea
exactă", după cum spunea....da, aţi ghicit: Cosmin). Dar, prea era bruscă, abruptă, ascuţită (sau cum
mai vreţi să-i spuneţi), această trecere de la soare şi joc, la refrenul: "Extrageţi rădăcina pătrată,
adormiţilor!" Desigur, copiii visau la nişte rădăcini, dar la cele ale codrilor seculari, prin care
hălăduiseră (şi care nu erau deloc pătrate, ci pline de sevă şi răcoare).
Tocmai de aceea, drumul de întoarcere era foarte lung şi anevoios, şi însoţit de o profundă
cugetare. Oricum, ora de matematică era "ora de vârf, a inteligenţei colective, exacerbată până la
nivelul de geniu", spunea Horia, privindu-şi colegii, cum îşi frământau minţile încă umbrite de
cărările vacanţei. Mulţi îşi mai doreau, şi acum, liniştea, din susurul izvoarelor şi din ciripitul
păsărilor, care domnise în acel rai verde, pentru care i-ar fi invidiat şi Robinson Crusoe. Pe lângă
lumea asta fermecată, radicalii şi probabilităţile păreau arme chimice, zău aşa! Un glas, puţin ironic,
îi trezi din reverie:
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- Ei, aţi terminat?! Eu aş spune că, la cât de simplu a fost subiectul dat, trebuia să fi terminat
de mult timp! - zâmbi "subţire" profesoara, înţelegându-le toate dilemele şi suferinţele. La ce
concluzie au ajuns circuitele voastre integrate, puse să funcţioneze la maximum de eficienţă?
- Nici

Hamlet nu s-a străduit atât, să afle răspunsul la dilema sa existenţială! Of, acum

înţeleg de ce m-am trezit atât de prost dispus, azi-dimineaţă! - mormăi Tudor, cu nasul în caiet.
-

Păi da, norii negri prevesteau furtuna! - nu se putu abţine să chicotească Radu, care

învinsese în bătălia cu trupele de cifre androide şi, acum, putea răsufla liniştit.
-

Ce este, cu atâta veselie în colţul acela? - se întoarse iute profesoara, spre banca în care cei

doi se tot foiau. Luaţi exemplu de la colegii voştri, care sunt atât de liniştiţi! Ce mai încoace-încolo,
sunteţi buni de pus la rană,...ca să nu se mai vindece omul niciodată! - glumi ea, pentru a mai
destinde un pic atmosfera, ce începea să fie cam prea gravă şi încărcată de oftaturile tot mai dese
(unele, de uşurare, altele, de năduf mare).
Şi eu sunt de aceeaşi părere, cu scumpa voastră profă, adică: sunteţi nişte copii deştepţi, plini
de iniţiative neaşteptae, săritori- nevoie mare!, altruişti, respectuoşi, cu multe idei geniale (trăsnite,
vreau să zic) şi...mă opresc aici, cu laudele, nu?! Fiindcă, altfel, s-ar putea să le luaţi prea în serios şi
să uitaţi că, puţintel, sunteţi şi creaţia mea, nu-i aşa?! Şi, una-două, eu pot să vă tachinez şi chiar să
vă critic! Citiţi bine ce am scris despre voi, mai sus, fiindcă, gata!, de aici înainte nu o să vă mai
laud! Vă las pe voi să arătaţi ce puteţi!
Dacă aţi uitat cumva, vă amintesc eu unde suntem: la ora de matematică, chiar în clasa
amicilor noştri, iubitori de senzaţii tari (desigur, nu dintre cele pe care le puteau gusta la o lecţie
despre extragerea rădăcinii pătrate, dintr-un deşert de nisipuri mişcătoare). Frumoasele fete
terminaseră studiul intitulat, cam neinspirat: "Efectul privirilor fixe, asupra parchetului lustruit" şi,
în sfârşit, se hotărâseră să-şi arunce ochii şi pe nesemnificativa hârtie albă, unde aşteptau cuminţi
câteva întrebări, cu creştetele ciufulite a mirare. Nu că le-ar fi fost foarte greu să se descurce printre
iţele şăgalnicelor formule algebrice, dar prea erau toate astea la şapte poşte de parfumul zilelor de
vacanţă. Şi, cum timpul se scursese neîndurător (în ciuda încercărilor bietelor minţi înfierbântate, de
a-l hipnotiza şi a-l ţine pe loc), codanele noastre se hotărâră "să ia taurul de coarne" şi să-şi termine
testul la matematică. Când băieţii le văzură că încep să-şi acopere caietele cu "gângăniile",
mărunţele şi rele tare, care lor le mai zburau, încă haotic, prin cap, se apucară, înciudaţi parcă, de
scris. Acum se luaseră la întrecere, încercând să bată recordul celor mai isteţi matematicieni. Nu
reuşiră chiar aşa o performanţă, dar se descurcară totuşi onorabil...- în sensul că, la final, nici unul
nu rămase "de căruţă". Complet, ori parţial, problemele se rezolvaseră, la fiecare, parcă de la sine s-ar zice! În realitate, prietenii noştri îşi mobilizară toate forţele şi cunoştinţele, rămase de anul
trecut, pentru a ieşi la liman, oarecum uscaţi şi curaţi!
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-

Uf, parcă m-am născut a doua oară, atât de greu mi-am făcut loc în lumea asta, reală şi atât

de crudă! - oftă Tudor, când auzi clopoţelul ce anunţa recreaţia.
Profesoara, cu lucrările aşezate frumos lângă catalog, îşi tăia cărare spre ieşire, printre copiii
care începuseră să se foiască deja, prin clasă, nerăbdători să vadă cum rezolvaseră ceilalţi
problemele.
-

Da, zău, Tudore, parcă şi arăţi ca şi când te-ai fi născut a doua oară, aşa de asudat eşti! -

râse ea, auzind oftatul bietului Tedy. Acesta roşi tot şi se prefăcu foarte preocupat să-şi caute ceva
prin bancă.
- Nu-l

luaţi în seamă, doamna profesoară, că vrea doar să vă impresioneze şi să-i daţi un

punct în plus, pentru efortul suprem pe care l-a depus ca "să dea gata" testul! - nu putu să-şi ţină
gura Adina.
-

Da, văd! Dar, se pare, că testul l-a dat gata pe el...- mai zise profesoara, ieşind pe uşă.

-

Cum să tacă ea, măcar o dată?! - sări Tudor, roşu la faţă, ca un rac. Şi, de ce te-ar fi

deranjat pe tine, dacă eu luam un punct în plus, pentru stres şi "condiţii improprii de muncă"? Nu
ştii că eu suport mai greu căldura, iar glandele mele sudoripare lucrează normă dublă?
-

Ştiu, ştiu! Doar la ora de matematică ţi se întâmplă asta! - nu avu linişte, din nou, gura

Adinei.
Doar ea părea dornică să fie combativă, în acele momente, ceilalţi fiind aproape la fel de
storşi de puteri, ca şi Tudor, şi asistând impasibili la schimbul de "amabilităţi" dintre cei doi. Chiar
şi Tudor, sătul de atâta vorbărie fără sens, dădu a lehamite din mână şi se întoarse spre Radu.
-

Răducule, hai să ne răcorim cu o Cola, că fiinţa asta, de metal inoxidabil, parcă se hrăneşte

cu radicali şi constante...- arătă el spre Adina, care-l privea încruntată. Uite, acum a început să mă
doară şi capul...şi, n-ar fi exclus, să ne trezim şi la geografie cu un test.
-

Taci din gură şi bate în lemn! - zise repede Radu - că mie mi-ajunge o "bucurie" din asta,

pe o zi aşa de îmbietoare Ia plimbări prin parcuri şi...
-

...prin munţi! - îi luă Monica vorba din gură. Sunt sigură că te gândeai exact acolo unde mă

gândeam şi eu.
-

Crezi că noi nu suferim ca şi tine, din cauza schimbării bruşte, de decor şi de atmosferă? -

o repezi Cosmin. Nu ne mai aminti de locurile ălea, că, acum, mă urc în autobuzul cel prăfuit, chit
că pot da iarăşi de vreo lele care a mîncat ceapă şi vrea să converseze cu tot dinadinsul!
-

Gata cu văicărelile! Am căzut cu toţii de acord asupra unui lucru: suferim de "depresie

postmontană" şi trebuie să ne dregem cumva! - râse Sorana.
-

Hai să dăm o fugă, după-amiază, până la "ruine"; cu rolele şi bicicletele, desigur, ca să mai

uităm, un pic, de grijile astea... copleşitoare! Dar, deocamdată, capul sus, că vine ora de geografie şi
s-ar putea ca Tudor să fi ghicit intenţiile drăgălaşe ale profei.

-6-

-

Tes-tul! - silabisiră toţi, înveselindu-se deodată.

-

Vedeţi? Dacă nu luăm prea în serios, ori în sens dramatic, întoarcerea la vechile

îndeletniciri de şcolari sârguincioşi, parcă nu ni se mai pare situaţia asta, atât de albastră! - îi
îmbărbătă Horia.
-

Ai fi putut să spui, foarte bine, şi "atât de neagră", moderatule! - îl completă, cu năduf în

glas, Cosmin.
(Se pare că lui îi era cel mai greu să se despartă de vacanţă şi de desfătările ei!).
-

Şi, cel mai important este că nu ne-am pierdut, încă, simţul umorului! - zise Ema, care era

mai veselă decât ceilalţi, fiindcă îşi adusese un pisoi, de la ţară, şi avea, în el, un tovarăş de joacă
tare năzdrăvan; nebunaticul pufos o înveselea mereu, atunci când se rostogolea în prăpastia
melancoliei.
-

Iar, dacă te gândeşti bine, nici nu ştii când va trece timpul şi o să ne trezim, deja, în

vacanţa de iarnă! - se strâmbă, a zeflemea, Adina. Singurul necaz este că ne aflăm abia în prima zi
de şcoală. Hi, hi, hi!- râse ea, ca un drăcuşor tare simpatic.
-

Păi, sigur, puteai tu să ne laşi o portiţă pentru evadare în lumea viselor?! Orice ai face, ori

ai zice, tot ne pui beţe în roate la voia-bună! Eu abia aşteptam să evadez din tărâmul ăsta, al
îndoielilor şi al cărărilor nesigure, pline de capcane şi hăţişuri, adică...al şcolii, după cum, desigur,
ai înţeles; iar acum mi-ai stricat toată bucuria juvenilă a libertăţii! - o repezi Cosmin, care se
proţăpise în spatele ei, cu un uriaş hot-dog în mână.
-

Vezi că mănânci un "căţel fierbinte" şi s-ar putea să te muşte de nas! - se întoarse ea spre

cel în cauză. Eu nu vă pun beţe în roate la nimic, doar vă trezesc la realitatea imediată şi nu chiar
atât de roz, aşa cum aţi vrea voi s-o vedeţi.
-

Aveţi amândoi dreptate, flecare în felul său! - intră şi Sorana în vorbă. Adică, nu trebuie să

fim nici total demoralizaţi, dar nici în al nouălea cer, uitând de lucrul cel mai important... - lăsă ea
nişte punctişoare şugubeţe, care să stea în locul cuvântului - cheie pentru semnificaţia acestui an
şcolar.
-

Aha...vai, ce subtilă eşti, Sorănico, dragă! - se strâmbă Radu, ce mai sorbea, încă,

zgomotos, din paiul înfipt în paharul cu băutura dulce şi acidulată. Ai impresia că poate careva să
uite, şi pentru o clipă măcar, că la sfârşitul anului ne aşteaptă un examen?!
-

Hai, gata, terminaţi cu prostiile astea, că mi-aţi făcut capul pântec de corabie

piraterească...ori de caic turcesc, că numai ălea erau pline de atâtea zdrăngăne de metal preţios, câte
am eu acum în el...Uite, îmi face mintea: "ţiling, ţiling, neicusorule, puicusorule!" - precum bietului
Agamiţă Dandanache. Mai bine, mă gândesc la testul de geografie, decât să mai trăncănesc cu voi! se îndreptă Tudor, hotărât, spre banca lui, trântindu-se ostenit pe scaunul ce scârţâi prelung, amărât
că pe el trebuie să se răzbune cel supărat.
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"Ce-o avea şcolarii aştia cu mine? - se văicări lemnul, pe muţeşte. Că eu nu le dau nici teste,
nu-i trimit nici la examene; doar stau aici şi-i ajut să se odihnească...şi le fac viaţa mai uşoară...şi-i
sprijin de câte ori vor...Nu-i aşa, dragii mei?!"
Locul numit "La ruine" nu era, cum s-ar crede, un fel de "ultimă frontieră", adică un spaţiu
înfiorător, cu fantome şi corbi rotindu-se macabru, sub un cer înnorat. Dimpotrivă, era un rai
romantic, plin de verdeaţă, de o frumuseţe aproape magică, misterioasă, dar şi plin de mişcare şi de
viaţă, căci o grămadă de adolescenţi preferau aleile parcului pentru a se plimba cu rolele. cu
bicicletele, sau, pur şi simplu, pentru a se sătura de răcoare, aer curat şi linişte "verde"; nu mai
vorbesc despre îndrăgostiţii sau despre bătrâneii osteniţi, care găseau, pe băncile acelui parc,
intimitatea mult dorită, ascunşi după tufişurile bogate. Joaca celor mai mici nu-i deranja, căci se
obişnuiseră cu ea, încât, cel mai adesea, ie înviora spiritul şi-i înveselea.
De obicei, gaşca se întrunea în faţa Şcolii generale nr. 2 sau a Casei Tineretului, locurile de
întâlnire a mai multor tineri din oraş; apoi porneau "in corpore" spre câte un punct stabilit mai
dinainte, ori chiar acolo, "la botul calului", cum s-ar spune.
Acum se îndreptau spre parcul cu pricina (deşi mai erau destule spaţii verzi, în oraşul lor,
supranumit "al florilor", ei tot pe ăsta îl preferau). Îmbrăcaţi lejer, în culori, care mai de care, mai
vioaie (ca să nu le spunem altfel), copiii încinseseră deja o întrecere, pe trotuarul larg şi nu prea
circulat la ora aceea. Sorana, Ema şi Monica, precum un graţios roi de libelule, alunecau pe rolele
strălucitoare, iar Adina pedala voiniceşte, pe bicicleta ei cea nouă.
Băieţii aveau şi ei biciclete, căci rolele li se păreau prea copilăreşti, iar ei depăşiseră demult
vremea bucuriilor puştimii. În urma tuturor, alerga, "de mama focului", cu limba scoasă de-un cot şi
coada fluturând în vânt, căţelul Monicăi, vestitul Fox Deparatox (aşa-i spusese Cosmin, legându-se
de asemănarea sa cu o vulpe cam ciufulită, şi aşa-i rămăsese numele, deşi, "la botez", simpaticul
căţel primise un nume mai normal pentru rasa lui: Grivei). Pe strada largă, unde circulaţia maşinilor
era interzisă, (tocmai pentru că respectiva stradă trecea pe lângă mai multe şcoli şi, prin urmare, era
traseul urmat de cei mai mulţi elevi), viermuiala picioarelor motorizate era în toi. Foarte rar vedeai
pe vreo câţiva stând pe bănci, alături de cei care îşi făceau siesta la umbra binefăcătoare.
- Cosmine, să te opreşti la capătul străzii, să ne aştepţi şi pe noi! - strigă Radu, către cel aflat
în fruntea convoiului.
Îi căzuse lanţul de la bicicletă şi acum se căznea să-l pună la loc. Era necăjit că rămăsese în
urmă, fiindcă tare i-ar fi plăcut să-l întreacă pe forţosul Cosmin, măcar o dată. Fetele se opriră din
goană, executară un cerc larg şi se întoarseră spre cel aflat la ananghie.
-

Lasă-i să se ducă înainte, treaba lor, dacă nu vor să ne aştepte! Uite, noi stăm cu tine până

termini...- rosti Monica, încercând chiar să-l ajute pe Radu.

