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Castelul fetei în alb
CAPITOLUL I
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În orăşel se aciuase liniştea zilelor de vară. Tinerii plecau dis-de-dimineaţă la scăldat, lăsînd
curţile, străzile şi mahalalele pustii, moleşite şi tăcute. Spre seară se pornea un oarecare freamăt
care se risipea însă la primele adieri ale nopţii, cînd orăşelul îşi aşternea docil străzile la
picioarele perechilor visătoare. Era vară şi cald, era vacanţă, era un oraş mic, era monotonie,
lene, amorţeală, adică tot ceea ce nu se potriveşte tinereţii. Pentru că tinerii erau acei care sufereau cel mai mult în orăşel. Şi era cald şi era moleşeală şi nimic neobişnuit nu se profila încă în
zarea vremii.
Un timp, toţi tinerii, şi nu numai ei, îşi obosiseră gura tot povestind şi lăudînd isprava
Cireşarilor în Peştera Neagră. Dar gloria, cu cît creşte mai repede, cu atît dispare mai repede. Mai
ales într-un orăşel unde zgomotul unei ferestre sparte în centru se aude în acelaşi timp în toate
mahalalele. S-au spus vrute şi nevrute pe socoteala Cireşarilor, dar se ştie că orice melodie
cîntată prea des începe, după un timp, să obosească. Singurul care nu prea părea încîntat de cele
spuse cîndva de un mare spirit al omenirii despre glorie era, bineînţeles, Tic. Pentru el gloria nu
se asemăna cu acele cercuri pe care le stîrneşte căderea unei pietre în apă, cercuri din ce în ce
mai mari, tot mai mari, pînă ce dispar pe nesimţite în luciul apei. El continua să creadă în ea şi
de aceea, mai în fiecare zi, spre seară, alerga la frizeria "Higiena" în căutare de admiratori, dar
cum frizeria nu prea era vizitată de clienţi, strădania lui Tic era cam în van. Îndurerat în adîncul
lui, prichindelul cel cîrn şi ciufulit asculta întotdeauna înainte de plecare replica necruţătoare,
mereu aceeaşi, pe care o rostea tatăl lui Dan:
― Domnule, oamenii din oraşul nostru au două mari păcate: nu se rad şi nu-şi iubesc copiii.
Şi Tic pleca puţintel mai înviorat spre casă.
Cireşarii sufereau cumplit din cauza căldurii, a moleşelii, a inactivităţii şi mai ales din cauza
unor despărţiri neprevăzute. Victor plecase pentru cîteva săptămîni undeva în străinătate, într-o
tabără tinerească, iar Ionel îşi petrecea o parte din vacanţă, departe, împreună cu familia. Ursu
lua parte la tot felul de concursuri sportive, se pregătea mai ales pentru un meci amical de box cu
campionul naţional de juniori, iar ceilalţi, Maria, Dan, Lucia îşi petreceau timpul citind, scriind,
visînd.
Şi nimic neobişnuit nu se profila încă în zarea vremii.
Dacă Tic nu s-ar fi dus în ziua aceea la şcoală, să-l caute pe moş Timofte, poate că prietenii
noştri Cireşarii ar mai fi lîncezit vreo cîteva zile. Şi se mai poate, cine ştie? ca vizita aceasta
întîmplătoare a lui Tic să însemne chiar mai mult decît un strigăt menit să zgîndăre şi să aţîţe pe
candidaţii la lene şi plictiseală.
Tic n-a văzut la început în curtea şcolii decît un bărbat străin plimbîndu-se cu un moş
Timofte foarte bucuros, ceea ce, bineînţeles, nu i-a stîrnit nici o exclamaţie, nici măcar o
întrebare, cu toate că nu mai zărise personajul acela niciodată pînă atunci în oraş. Dar puţintel
mai tîrziu, Tic a văzut altceva. Ceva care i-a furat toate privirile, emoţiile şi preocupările. Toţi cei
care au copilărit în oraşe mici de provincie vor înţelege atît de bine reacţia prichindelului!
Lîngă cişmeaua din curtea şcolii... era o fată! O fată brunetă, cu părul scurt, ondulat,
îmbrăcată într-o rochie foarte albă. Tic n-avea încă vîrsta aceluia care în faţa unei asemenea
arătări îşi duce mîinile la buze şi-şi şopteşte: "Doamne, ce frumoasă!" Băiatul cîrn şi ciufulit,
incarnaţie perfectă a tot ce e practic şi concret, şi-a pus o singură întrebare: "Cine e?"
Pentru a nu fi descoperit şi a nu fi silit să roşească, Cireşarul a calculat că nu are altceva
mai bun de făcut în calitatea sa de iscoadă, ― calitate pe care şi-o asumase ad-hoc şi fără
consimţămîntul nimănui ―, decît să se furişeze în curtea şcolii şi să-şi aleagă cel mai sigur post
de observaţie. Şi pentru că nimeni nu cunoştea mai bine decît el labirintul vizibil şi invizibil al
şcolii, precum şi căile de intrare şi de ieşire din labirint, în mai puţin de un minut, după ce sărise
gardul la adăpostul unui trunchi de copac şi se strecurase ca un şarpe printre tufe şi tarlale de
flori, îşi fixă postul sub scara mare de piatră într-o firidă triunghiulară. De acolo, din întuneric,

urmări cu privirile, cu tresăririle şi cu auzul uimitoarea apariţie albă.
Fata cu păr negru, ondulat rămăsese nemişcată, încremenită, tot acolo lîngă cişmea, cu
privirile furate de zarea albastră. Atitudinea ei i-a inspirat puştiului prima remarcă: "Asta
seamănă cu soră-mea: pesemne că spune în gînd poezii". Iar cînd fata în alb a început să-şi
scuture capul şi să taie cu un gest iute aerul, Tic a făcut o remarcă mai puţin amabilă, pe care
însă a atenuat-o imediat: "Asta pare şi puţintel zănate... sau poate că o fi atacat-o vreo viespe".
Numai atunci cînd, trecînd pe lîngă scara de piatră, fata în alb a rostit cu voce rea şi sigur
înţepătoare: "Ce proşti sînt spionii în oraşul ăsta!", lui Tic i-au îngheţat toate gîndurile, ba chiar şi
buzele puţintel deschise, nemaifiind în stare, pentru un moment, să facă altă remarcă. Şi-a
revenit însă după cîteva clipe şi, ca să nu se dea bătut cu una cu două, a scos o limbă straşnică
în direcţia fetei, după care a adăugat ameninţător: "Las-c-o să vezi tu, deşteapto!"
Nu se poate şti foarte precis ce planuri i-au trecut atunci prin cap lui Tic. Prichindelul avea
însă în mîinile lui o tobă de veşti cu care trebuia să scoale şi morţii din morminte. Ceea ce
însemna, la urma urmei, o victorie.
Iată cum întîmplarea l-a adus pe băiatul cîrn şi cu părul de aur în situaţia de a semnala,
primul, faptul neobişnuit care apăruse în orăşel sub înfăţişarea unei fete negricioase, visătoare,
isteţe, îmbrăcată într-o rochie foarte albă.
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Tic avea nevoie de un prim confident şi în două clipe îl şi alese. Dan. Era o alegere...
obligatorie, pentru că avusese grijă dis-de-dimineaţă să se certe cu soră-sa din pricina unei flori;
adică, fără încuviinţarea Mariei, rupsese cele mai frumoase flori din grădină ca să-şi întocmească
un ierbar, nemaipomenit, şi la mustrările ei, o confundase mai întîi cu o soră invidioasă, apoi, pe
măsură ce ea ridica glasul, el se cufunda în tăcere, pentru ca faţa şi limba lui colaborau de
minune la naşterea unor strîmbături şi măşti atît de caraghioase că orice caricaturist şi actor ar
fi crăpat de invidie. Cu Ursu nu se certase, dar nu ştia de unde să-l ia pentru că în fiecare
dimineaţă se antrena în secret, undeva, departe, pe malul rîului.
Dan citea de zor la umbra unui nuc bătrîn în spatele casei.
Tic îl găsi, îşi băgă mîinile în buzunare şi tuşind boiereşte trecu de cîteva ori prin faţa lui.
Dan era atît de cucerit de lectură, încît îşi uită obligaţiile de gazdă. Prichindelul dădu însă altă
interpretare purtării sale şi se gîndi imediat la răzbunare. Cu cel mai senin aer din lume, rosti ca
pentru sine:
― Zău că era foarte simpatic, păcat de el.
Zadarnic. Dan întoarse liniştit fila.
― Poate că n-o să-i taie piciorul. Sau poate c-o să i-l taie numai de la genunchi. Tot ar fi
ceva.
Imperturbabil, lectorul se întoarse pe partea cealaltă.
― Şi totuşi e cel mai bun frizer din oraş...
De astă dată, Dan sări în sus ca un resort:
― Cine, mă? Ce s-a întîmplat? şi azvîrli cartea aiurea.
― A, aici erai? Nu te văzusem... Ştii...
― Ce-i cu piciorul, mă? Care frizer? Ce s-a întîmplat?
― Care picior de frizer? întrebă Tic cu o uimire provocatoare.
― Păi n-ai spus că o să-i taie piciorul celui mai bun frizer din oraş. Îţi baţi joc de mine, mă
cîrnule?
― Eu? Am spus asta? Poate-ai visat, mă necîrnule. Eu mă gîndeam la căţeluşul lui Ifrim. Şia rupt săracul piciorul, şi ştii era atît de simpatic, căţeluşul...
― Şi cu frizerul? N-ai spus tu că frizerul...? Cînd ţi-oi trage un picior...
― Mai întîi ― îl întrerupse Tic ― încă nu s-a născut derbedeul care să-mi poată trage mie un
picior. Şi apoi, cînd am văzut că nici nu-ţi pasă de sărmanul căţeluş, m-am întrebat: cum se
poate ca un asemenea băiat nemilos să fie fiul celui mai bun frizer din oraş?... Eu cred că tu ai
ceva cu mine dacă mereu îmi iei pe dos spusele şi te răsteşti la mine de parcă... Şi te-aş ruga să
nu mă mai faci cîrn. Eu, dacă aş fi în locul tău şi aş vrea să insult un cîrn, aş găsi ceva mai
deştept. Mopsule... sau măgarule!...
― Dar ce, măgarul e cîrn?
― Dar ce, tu eşti cîrn?
Dan intrase bine în cursa lui Tic. Fusese întrerupt din lectură, fusese îndepărtat pe
nesimţite şi cu artă de la istoria cu tăierea piciorului şi cu frizerul cel mai bun din oraş, ba mai
primise, la urmă, şi o insultă straşnică. Să continue conflictul, era fără speranţă. De aceea îşi
schimbă atitudinea:

― N-ai venit tu degeaba aici, cîrnule. Trebuie să ai ceva în cap.
De astă dată Tic înţelese porecla ca o manifestare de simpatie, aşa cum era în realitate, şi
socoti încheiată răzbunarea împotriva lui Dan. Era cazul şi momentul să înceapă atacul adevărat:
― Care-i femininul de la Harap Alb?
Dan îl privi zăpăcit. Va să zică musafirul continua să-l batjocorească.
― Dacă-i vorba pe-aşa, zise el supărat, eu ţin să te-anunţ că n-am terminat cartea.
― Pe cinstea mea că nu glumesc. Mă interesează femininul de la Harap alb.
Vocea lui Tic, intonaţia, aerul feţei exprimau atîta seninătate, încît Dan se lăsă convins.
― Dar ce, tu nu ştii?
― Nu ştiu cum să zic: hărăpiţă sau hărăpoaică?
― Cred că-i mai bine hărăpoaică...
― Nu se poate! Sună urît. Nu-i aşa?
― Atunci zi hărăpiţă!
― Nu cred că merge. Sună cam alintat. Alt feminin nu există?
― Dar ce ai tu la urma urmei cu acest feminin? îl întrebă Dan la capătul răbdării. Altul, eu,
în capul meu, nu găsesc.
― Hărăpoaică nu merge că nu-i urîtă. Hărăpiţă, la fel, nu merge că-i antipatică... Oare să-i
zic Hărăpina albă?
― Zi cum vrei. Poţi să zici şi hărăpina şi hărăpelă şi hărăpoaie, ce mă-ntrebi pe mine? Dar
stai, stai... despre cine-i vorba? Ce hărăpina?
― Aha! te-ai trezit. Am întîlnit-o în curtea şcolii. Adică n-am întîlnit-o. Cum să-ţi spun?... Neam observat reciproc pe furiş. Dar am crezut că numai eu stau la pîndă.
― Spune o dată! Despre cine e vorba?
― Dac-aş şti... şi Tic se apucă să-i istorisească întîlnirea neaşteptată din curtea şcolii.
Dan îl ascultă cu ochii mari, fără să-l întrerupă, deşi curiozitatea îi era aţîţată la culme.
― Eşti sigur că nu-i din oraşul nostru? Sigur, sigur?
― La fel de sigur cum ştiu că soră-mea e din oraşul nostru şi că e o scîrboasă... Ca şi
celelalte. De altfel şi seamănă, continuă Tic amintindu-şi povestea cu florile, sînt amîndouă nişte
hărăpoaice şi-s amîndouă împotriva mea. Mai bine să-i zic hărăpoaică albă...
― De ce să-i zici şi albă?
― Dac-ai vedea ce rochie albă are... Ca zăpada...
― Ţi s-a părut ţie, pesemne că ea e negricioasă.
― Ei şi! Eu tot Hărăpina albă o să-i zic.
― De cît timp e în oraş?
― Nu ştiu sigur, dar bănuiesc că de cîteva zile...
― Ce te face să crezi asta?
― După felul cum calcă prin curtea şcolii şi pe stradă. Se vede că nu merge pentru prima
oară.
― Aha! Va să zică, e de cîteva zile aici şi nici nu s-a gîndit să ne cunoască, descoperi Dan
imediat. Trebuie să aibă ea ceva fumuri în cap.
― Ba a şi încercat să-şi bată joc de noi cînd a spus că în oraşul nostru spionii sînt proşti.
― Ceea ce înseamnă că te-a observat, că a auzit despre noi şi într-adevăr a vrut să-şi bată
joc de tine, făcîndu-te iscoadă nătîngă. Vorbeşte cu două înţelesuri. Ceea ce înseamnă că nu e
proastă.
― Ba e proastă şi-i arăt eu! se înfurie Tic.
― Ce să-i arăţi? Trebuie să procedăm diplomatic, s-o punem uşurel la punct şi dacă-i fată de
treabă...
― E-o îngîmfată fără pereche, am văzut eu, se înfurie prichindelul, dar imediat se domoli. Şi
cum am putea oare să ne batem puţintel joc de dînsa?
― Hai să-i facem o scrisoare, propuse Dan. Dar cine i-o dă? Cine face pe factorul nevăzut?
― Cine altul? Eu! Mă deghizez în oficiu P.T.T dacă vrei.
― Ştii unde stă?
― Aflu eu înainte ca tu să termini scrisoarea.
Dan primi fără mofturi invitaţia subînţeleasă de a compune scrisoarea, iar Tic îşi asumă
imediat sarcina de detectiv.
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Aşa se face că, în faptul serii, o arătare ciudată, un băiat îmbrăcat în nişte haine rupte, cu
un bandaj alb peste un ochi, cu un basc ţuguiat pe cap şi cu un băţ gros în mînă, mergea
şchiopătînd pe străzile din preajma liceului, cercetînd cu ochiul liber fiecare curte, fiecare cerdac,

fiecare grădină. Rănitul se aşeză, în sfîrşit, obosit pe bordura unui trotuar şi începu să mănînce
seminţe iscodind cu amîndoi ochii, bineînţeles după ce-şi ridicase o idee bandajul, ceea ce se
petrecea pe cerdacul casei din faţa lui.
Acolo, pe cerdac, o fată negricioasă, îmbrăcată într-o rochie foarte albă, vorbea cu o bătrînă
înaltă şi uscată. Rănitul care mînca de zor seminţe înţelese destul de repede, mai ales din
gesturile fetei, că discuţia de pe cerdac nu era amicală. Dar pentru că nu auzea nici o vorbă şi
murea de curiozitate să audă totul, îşi trase din nou bandajul peste ochi şi şchiopătînd cumplit
traversă strada. Se aşeză fără zgomot pe bordura trotuarului din faţă. Apoi îşi reluă la iuţeală
ocupaţia de mîncător de seminţe, ciulindu-şi teribil urechile. Şi înregistra totul ca pe bandă de
magnetofon.
― Ţi-am mai spus, Laura! ameninţa cu voce aspră bătrîna. N-ai ce căuta printre haimanalele
de aici... Înţelege o dată pentru totdeauna!
"Ce bătrînă scîrboasă", reflecta rănitul în sinea lui.
― Bunicuţo, dar te rog, te rog foarte mult... răsună o voce făcută parcă din clinchete de
clopoţei.
― Poţi să te plimbi unde vrei, continuă bătrîna cu o voce obişnuită dar pe care rănitul o
califică imediat urîcioasă şi scîrţîită, dar nu-ţi dau voie să faci cunoştinţe. Taică-tău te-a lăsat în
seama mea... Eu hotărăsc, Laura. Eu nu rog şi nu sfătuiesc.
― Dar tăticul spunea...
― Lasă-l în pace pe tăticul. Ştiu eu mai bine cum se cresc copiii. Eu l-am făcut şi pe dînsul
om... Deşi ar putea să-i fie ruşine... N-a mai dat pe la mine de cînd erai atîtica...
Rănitul nu văzu gestul bătrînei, dar auzi în schimb vocea fetei în alb: aceeaşi voce de
clopoţei.
― Zău, bunicuţo, gîndeşte-te, singură, atîta timp. Asta e o tortură. Mai bine mă duceam cu
tăticul...
― Dar eu cum stau de atîta timp singură şi nu mă vaiet. Şi să nu-mi mai spui că era mai
bine să te duci cu tăticul, că mă supăr rău... Ştii foarte bine unde e el.
― Bunicuţo, iartă-mă, n-am vrut să te jignesc, zău, bunicuţo... Ţi-am spus, fiindcă tăticul ma învăţat să fiu sinceră...
"Asta, bunicuţă! reflectă din nou rănitul. Buniloaie sau mai bine babă împieliţată..."
Băiatul cel atît de nenorocit de soartă, lovit la ochi şi la picior, nu mai auzi o bucată de
vreme nimic. Dar nici nu întoarse capul, aşa că nu văzu privirea iscoditoare a fetei în alb
cercetîndu-l. Oare ce-o fi acolo? se întrebă dînsul, dar nu mai avu timp să-şi dea răspunsul
pentru că o javră cîmă şi crudă ieşi din curte, se postă în faţa lui şi începu să-l latre şi să-l
ameninţe cu colţii fără să-i pese cîtuşi de puţin de starea lui jalnică. Schilodul se blestemă
groaznic, în gînd, că din anumite motive nu poate să-i altoiască javrei vreo cîteva ciomege bune
pe spinare.
Vocea fetei în alb îl scoase din gîndurile lui războinice.
― Bunicuţo, n-ai o bucată de pîine, că văd un pui de cerşetor în faţa casei. Săracul e orb şi
olog, şi cred că e şi idiot...
Rănitul era pe drept cuvînt nenorocit. Javra îl lătra fără întrerupere, fata în alb îi remarcase
prezenţa... Aşa că procedă cum ar fi procedat orice alt băiat foarte deştept aflat în situaţia lui. Se
sculă încet, făcu doi paşi şchiopătînd pe trotuar, apoi atinse cu o lovitură fulgerătoare javra cîmă
şi antipatică. Îi mai arse una cu piciorul şi abia după ce javra începu să schelălăie amarnic se
azvîrli într-o goană atît de năpraznică, încît nici sănătoasă şi cu curajul întreg jigodia urlătoare
nu l-ar fi putut ajunge.
Singura lui părere de rău era că nu mai putea să înceapă discuţia cu Dan amintind despre
un cîine simpatic căruia, cine ştie, va trebui să i se taie piciorul de la genunchi. Mai întîi pentru
că javra nu era simpatică. Apoi pentru că nici Dan n-ar mai fi crezut povestea spusă a doua oară
şi, în sfîrşit, pentru că nu pocnise cîinele la picior, ci undeva mai sus, într-un loc mai puţin fragil,
dar în schimb foarte dureros.
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Tic se pomeni atît de repede în faţa casei lui Dan încît n-avu vreme, sau poate uită să-şi
scoată bandajul de pe ochi şi să-şi reia înfăţişarea de toate zilele.
― Ce cauţi aici, haimana? îl întîmpină în poartă vocea mamei lui Dan. Vrei să asmut cîinii
după tine...?
― Lasă, mamă, ştii... interveni Dan cam cu întîrziere, descoperind abia după cîteva clipe de
uimire identitatea vagabondului care pătrundea atît de nestingherit pe poartă.
― Ce să las! Te-ai înhăitat cu derbedeii! Ieşi afară, golane! Grivei? Azor? Ia luaţi-l!

Tic n-avea ce face. Se retrase, deşi ştia că dulăii chemaţi sînt imaginari, dar după cîteva clipe
era din nou în curtea pe care o părăsise, pe undeva prin spatele casei, fără bandaj, în schimb cu
gaura de la pantaloni mărită din pricina unui ciot pe care nu-l observase cînd sărise gardul. Dan
îi ascultă păţania cu baba şi javra, îl consolă pentru ghinionul care se ţinea scai de capul lui cînd
îşi asuma rolul de detectiv, apoi îi citi cu voce înflăcărată, deşi se făcuse destul de întuneric,
scrisoarea la care lucrase toată după-amiaza:
― Stimată necunoscută. Dacă aş fi poet, scrisoarea aceasta ar fi compusă toată în versuri.
Iartă-mă, deci, pentru faptul că natura nu m-a înzestrat cu acest dar. Îţi ofer, în schimb, toate
celelalte daruri cu care poate fi înzestrat un tînăr. Chipul tău nu mă părăseşte nici o clipă...
― Doamne, dar mare mincinos mai eşti, îl întrerupse Tic. N-ai văzut-o niciodată...
― Nu înţelegi că-i vorba de o scrisoare. Ascultă mai departe... În visuri îmi apari ca o zînă
albă.
― Nu ţi-am spus că-i negricioasă?...
― Sssst... plutind în lumi ireale şi adunînd în jurul tău feţi frumoşi neînfricaţi cu care mă lupt
pînă la istovire pentru a avea eu singur fericirea să te văd, fericirea să mîngîi urmele paşilor tăi, să
sărut florile care ţi-au alintat obrajii şi părul de aur...
― Ce păr de aur? Nu ţi-am spus că are un păr ca smoala...
― Da, ai dreptate, trebuie schimbat, admise Dan. Păr ca smoala însă nu merge. Nu-i poetic.
Să găsim altceva.
― Negru, negru, negru - se gîndi Tic. Cioară!... Nu! E jignitor... Ce mai este negru?... Coada
lui Ţombi... Cerneala! Tuşul lui tăticu`! Negru ca tuşul... Ce zici?
― Nu, nu sună, spuse Dan. Ca tăciunele...
― Zău că nu-mi place!... Cum dracu' de nu găsim noi ceva negru?
― Ştii ce? Facem ca poeţii. Cînd nu găsim cuvîntul care trebuie punem ceva care merge ca
un şperaclu oriunde şi oricînd, un şperaclu poetic. De pildă: minunat... sau fantastic. "Părul tău
fantastic." Merge fantastic! Mai departe... Dar sosirea dimineţii care pe alţii îi fericeşte, pe mine mă
duce într-o lume tristă, adică în lumea adevărată, care-mi ascunde chipul tău, care-mi opreşte
îndrăzneala şi-mi amplifică tristeţile.
― Stai oleacă. Nu ţi se pare că "amplifică" sună puţin a megafon... zău, Dan, nu te supăra...
― Ssst... Cred că eşti o fiinţă generoasă, nobilă, cu sufletul încărcat de sentimente înălţătoare
şi calde. Gata oricînd să alini marile suferinţe... Aruncă deci o privire încîntătoare tînărului
enigmatic care tresare cînd îţi aude paşii... asta e inspirat din Eminescu, ştii?
― Nu! luă Tic întrebarea în serios. Dar chestia cu enigmatic...
― Sssst! redă-i veselia care înainte nu-l părăsea nici o clipă, insuflă-i mai ales nădejdea că
poate zbura spre cuibul inimii tale. Iar dacă dorinţele mele ţi se par prea îndrăzneţe, oferă-i măcar
putinţa să-ţi atingă o dată mîna, să te audă şoptindu-ţi numele cu clopoţei din glasul tău...
― De unde ştii tu că-i sună vocea cum sună clopoţeii? Zău, că-i adevărat...
― Suflet de poet, ce vrei...
― Daaaa... se îndoi Tic. Cînd a fost vorba de păr n-ai mai avut suflet de poet...
― Lasă şi tu critica şi mai bine ascultă... şi să se despartă cu icoana fiinţei tale pentru
totdeauna păstrată în inima sa mare şi bună. Iar atunci cînd vei voi, peste un an, peste zece, sau
mai tîrziu să vii din nou în faţa mea...
― Mi-e teamă că atunci o să se semene cu bunică-sa, spuse Tic în sinea lui.
― ...mă vei găsi în acea veşnică aşteptare pe care un singur sentiment e în stare s-o păstreze.
Încîntătoare necunoscută, acceptă, te rog, propunerea de întîlnire pe care cu atîta teamă şi speranţă
ţi-o fac şi vino mîine la orele 6 după-amiază, în grădina publică, pe banca din faţa statuii aceluia
care a cîntat ca nimeni altul dragostea, marele Eminescu. Ce zici, Tic? Cu scrisoarea asta atrag la
întîlnire şi... arborii...
― Asta nu mai cred.
― De ce, cîrnule?
― Pentru că arborele e de genul masculin. Poate sălciile, că sînt feminine şi plîng. Cunosc
însă o fată pe care scrisoarea ar lasa-o, sigur, indiferentă şi rece.
― O fată?! se miră Dan. Crezi că există o fată care ar rezista la scrisoarea asta?
― Lucia. Aia ţi-ar face o demonstraţie că inima n-are cuib, că în gură nu pot să existe
clopoţei, decît poate la bîlci, că nu se pot săruta toate florile, pentru că unele-s amare, ca să nu
mai vorbim de urzici şi altele. O cunosc eu bine.
― Hărăpina ta vine la sigur, Ticuşor. Gîndeşte-te şi tu, singură aici şi-i soseşte o scrisoare,
dar ce scrisoare!... Vine sigur! Cum i-o trimitem?
― Asta-i treaba mea. Cînd mi-o dai?
― Dacă mă aştepţi, şi-acum. Dacă nu, mîine dimineaţă. Dar vezi să nu afle de la cine e. Să io dai în mare secret.

― Şi dacă vine, cum scoatem cămaşa? Adică înţelegi tu...
― Dacă vine? Ştii ce facem? Ne ascundem în stejarul ăla gros din spatele statuii. Şi-i
pregătim un bileţel. După ce-o lăsăm să aştepte vreo jumătate de oră îi aruncăm băieţelul drept
în poală.
― Şi ce vrei să-i scriem în bileţel?
― Ceva cam aşa: ...Urîcioasă şi îngîmfată necunoscută. Am vrut să ne batem joc de tine ca să-ţi
mai scadă puţin nasul şi să-ţi mai iasă ceva fumuri din cap. Dacă vrei, însă, te primim în cercul
nostru. Doi Cireşari. Ce zici?
― Grozav!... Să-ţi spun ceva, Dan. Odată mi-a trecut prin cap că eşti, ştii tu, aşa cum zice
profesorul de chimie despre tîmpiţii ăia... cam neajutorat, dar acum îmi dau seama că în fond eşti
un băiat deştept. Mîine dimineaţă sînt la tine.
Dan ascultă cu gura căscată spusele lui Tic. N-o fi vrut cumva puştiul să-ţi bată joc de el?
Dar vorbise cu atîta naivitate...
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Tic avu grijă să nu intre în casă decît după ce-şi lepădă zdrenţele, aşa că ţinuta lui nu atrase
nici o atenţie deosebită şi mai ales nici un reproş din partea părinţilor. Răspunse în doi peri
maică-si la întrebarea pe unde hoinărise, iar atunci cînd taică-său îi spuse că Maria are oaspeţi,
puştiul se îndreptă cu un tremur în inimă spre camera albastră, cu ferestre mari şi pian. Dar
pentru că nu văzu înăuntru nici o fată cu rochia foarte albă, aşa cum îi fulgerase un gînd de o
clipă, dădu un "bună seara" morocănos, şi strîmbă plictisit din nas, gest care lăsă indiferente pe
Maria şi Lucia, dar care nelinişti oarecum pe Ursu.
― Ce-i cu tine, Ticuşor? îl întrebă vlăjganul. Aţi luat bătaie la fotbal?
Întrebarea lui Ursu îl desmetici pe Tic şi-i readuse într-o secundă vioiciunea.
― Ce?! Aoleu! I-am bătut de i-am rupt. Am băgat trei goluri în cinci minute. Şapte la doi, şincă s-a-ntrerupt meciul din cauza întunericului.
― Te pomeneşti c-ai băgat două goluri dintr-un şut! îl înţepă Lucia.
― Nu, că mi-a fost milă de tine. În poartă apăra pîrlitul ăla de văru-tău, ştii tu care: ăla cu
ventuză sub barbă.
― Pîrlitul de văru-meu a plecat de ieri la băi. L-ai confundat poate cu vărul tău care e plecat
la munte.
― Ia spune drept, Tic, pe unde-ai fost? îl luă din scurt Maria.
― După plante, pentru ierbar... Cioboţica pupezii, ferigi, ciuperci, urzici de baltă...
― Şi unde-s plantele? Măcar urzicile, o ferigă...
― Unde-s? Tic se gîndi la numele unui coleg dar, amintindu-şi ce i se întâmplase cu vărul
Luciei, găsi un alt răspuns: M-am întîlnit pe drum cu un miel şi cum era flămînd, săracul, i le-am
dat să le mănînce. Să-l fi văzut mititetul... De-abia se născuse...
― Grozavă oaie trebuie să fie maică-sa dacă l-a făcut acum în iulie - interveni Lucia. Tu nu
ştii că mieii zburdă cam pe la începutul primăverii.
― La urma urmei, ce tot îmi cereţi socoteală. Le-am mîncat eu şi erau bune, mai ales
urzicile, şi n-am nimic, ca să terminaţi o dată cu întrebările.
Ceilalţi, într-adevăr, nu-l mai întrebară pe Tic, dar cam toţi pricepură că prichindelul le
ascunde ceva. Cîrnul cu ochii sărăciţi de argint înţelese că făcuse o greşeală la început şi căuta
să schimbe vorba.
― Dar voi de ce v-aţi adunat aici? E ziua lui Ţombi?
― Am primit o scrisoare de la Victor, din Salzburg, îi răspunse Ursu. Adică Maria a primit-o.
Îţi trimite şi ţie salutări şi spune că ţi-a cumpărat o lanternă grozavă.
Tic smulse scrisoarea din mîna Mariei, o citi pe nerăsuflate şi cînd ajunse la lanternă îi veni
să sară în sus:
― Psst! O să vedeţi voi. Cu lanterna asta îţi fac şi ţie faţa albă. .. i se adresă Mariei şi atunci
îşi aminti o altă fată negricioasă îmbrăcată în alb. Şi chiar... Dar vocea i se rupse la timp.
Nu mai era o simplă impresie; purtarea lui Tic devenea de-a dreptul ciudată. Ursu se repezi
să-l scoată din încurcătură.
― Vii mîine după-amiază, la şase, la ultimul antrenament? Poimîine am meci, Ticuşor, cred
că ştii...
― Şi de ce-ţi mai trebuie antrenament? primi Tic ajutorul. Parcă ai tu cu cine să te baţi?
Într-adevăr, aşa cum era îmbrăcat în maiou, cu umerii goi, cu pielea bronzată, Ursu părea
întruchiparea forţei şi supleţei. La cea mai mică mişcare muşchii i se zvîrcoleau ca o îngrămădire
de şerpi.
― Nu fi chiar atît de optimist, răspunse Ursu prichindelului. Individul ăla e şi mai înalt şi

mai greu decît mine. De doi ani e campion la juniori.
― L-ai văzut?
― L-am văzut anul trecut. În repriza a doua şi-a făcut adversarul knock-out. Are un pumn
cumplit. Pocneşte ca un ciocan şi se mişcă foarte iute, Ticuşor.
― Chiar eşti obligat să-l înfrunţi? se interesă Lucia. Ştiam că sînt nişte categorii după
greutate...
― Nu-ţi fie frică, încercă Tic s-o consoleze. Îi vine Ursu de hac. Croşeul lui de dreapta! Cred
că nu-i om pe lume să-i reziste. Te-am văzut eu la sacul de nisip. Brrrr! Ştii, Ursule... simulezi
lovitura cu stînga, te deplasezi un pas spre stînga, te roteşti cu tot corpul şi-ţi trimiţi dreapta.
Exact cum te învăţa antrenorul. Eu pun rămăşag...
― Antrenorul lui crede că-i viitorul campion naţional la grea... spuse Ursu cu un glas cam
nesigur.
― Dacă te vedea pe tine spunea că e fostul viitor campion naţional. Tu să-l atingi cu dreapta
şi-şi schimbă el cariera şi cîţiva dinţi.
― Atunci, vii mîine!
Tic se frămîntă un moment, apoi avu impresia că spune prima minciună din viaţa lui:
―Vin! Şi minţi cu atît mai mult cu cît spuse un "vin" categoric.
Puştiul ieşi din camera Mariei o dată cu Lucia şi cu Ursu, dar nu mai avu putere să-şi
conducă oaspeţii, lăsîndu-i în
grija soră-si. Se duse direct în camera lui, se trînti în pat şi începu să mediteze asupra
tuturor faptelor rele şi minciunilor pe care le făcuse şi le scornise în ziua aceea. Cînd maică-sa îl
chemă la masă, se grăbi să răspundă că mîncase nişte prăjituri la Dan, cu un ceas înainte, ceea
ce îi aduse cîteva reproşuri de ordin medical, cum că nu e bine să mănînci dulciuri înainte de
masă, pentru că piere pofta de mîncare şi se deranjează stomacul, şi...
― Lasă, mămico, tu şi acasă vorbeşti ca un medic, dar ştii, copiii...
În faţa acestui răspuns ea nu găsi altceva de făcut decît să zîmbească şi să dea îngăduitor
din cap. Gest care-i stîrni mare plăcere prichindelului, îi readuse liniştea, sau, dacă e să vorbim
drept, neliniştea unor gînduri şi apoi a unor visuri foarte agitate cu boxeri, emoţii, spectatori
urlînd, cu nişte babe urîcioase şi cu o fată în alb.

CAPITOLUL II
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Ursu se sculă iarăşi o dată cu zorii, răsuflă adînc de cîteva ori şi se dădu jos de pe prispă.
Dormise, ca întotdeauna în timpul verii, afară. Patul făcut din scînduri solide, cu cîteva pături
deasupra, un pat tare, cazon, îi asigura trupului o odihnă desăvîrşită în timpul somnului. Nu
departe, în spatele casei, Ursu îşi instalase un duş original. Doi pari puternici prindeau ca un
cleşte un butoi, sau mai bine zis o putină, la gura căreia aplicase un acoperiş de tablă perforat în
sute de locuri. După ce turna trei căldări de apă în putină, printr-o simplă smucitură de sfoară,
Ursu o prăvălea cu gura în jos. Cîteva minute se încingea în locul acela o adevărată ploaie
artificială. Întotdeauna înainte de a se culca şi imediat ce se scula, Ursu se băga sub duş.
Apa rece, apă de fîntînă adîncă, îl trezi de-a binelea pe Ursu. Se agită sub duş ca un drac iar
cînd putina îşi goli conţinutul se scutură de apă, făcu de cîteva ori înconjurul casei, apoi se opri
sub bara fixă. Cîteva ridicări gigantice în faţă şi pe spate, alte ridicări, flexiuni, apoi din nou de
cîteva ori înconjurul casei şi Ursu era gata pentru datoriile şi întîmplările neprevăzute ale zilei. Se
îmbrăcă sumar: pantaloni scurţi, maiou, tenişi, îşi luă de pe o grindă pachetul cu mîncare agăţat
încă seara de maică-sa, apoi porni cu paşi mari şi sprinteni pe străzile încă pustii ale orăşelului.
De cîteva săptămîni, Ursu făcea cu regularitate acest drum. Antrenamentele pe cîmp i se păreau
cele mai pline şi mai frumoase. Acolo nu-l tulbura nimeni, nu-l urmărea nimeni, se simţea liber,
nestingherit.
Cînd ajunse pe cîmp, soarele se ridicase cu cîteva palme deasupra orizontului. Îşi prinse
pachetul de mîncare de creanga unui copac, tot de o creangă îşi agăţă pantalonii şi maioul şi îşi
începu goana obişnuită. Oricine l-ar fi văzut alergînd aşa, în neştire, l-ar fi luat poate drept un
zănatec. El însă simţise şi apoi înţelesese că această goană, care uneori ţinea două şi trei ore, era
cel mai bun antrenament pentru un atlet şi pentru un boxer. Mai ales pentru un boxer. Fuga
tenace, dură şi dezordonată pe o cîmpie plină de gropi şi povîrnişuri, cerea corpului forţă şi
rezistenţă, mişcări spontane, neregulate, îl obliga la reflexe, la eforturi subite, îl trecea printr-o
adevărată scară a eforturilor, adică obişnuia corpul cu cele mai variate şi mai nefireşti mişcări.

Suflul se adapta astfel efortului brusc şi Ursu ştia că nimic nu e mai necesar unui boxer decît
menţinerea respiraţiei, a suflului în acel haos de mişcări violente şi neregulate care este un meci
de box.
Ursu îşi cunoştea adversarul, îi cunoştea calităţile: forţa, rezistenţa, iuţeala şi ştia că nu
poate să-l învingă, aşteptîndu-l cu o lovitură puternică, pentru că tot atît de bine putea el să
primească lovitura pe care voia s-o dea, ci opunîndu-i aceleaşi calităţi la un nivel superior.
Goana neregulată îi plăcea lui Ursu şi pentru că-i încerca reflexele, pentru că, aşa avea el
senzaţia, îi obliga corpul să gîndească. Sărea peste o groapă şi i se ivea în faţă o tufă de scaieţi.
Sărea peste ea şi după cîţiva metri de teren neted se înălţa o movilă. O urca şi o cobora în goană
apoi se îndrepta spre o adunătură de copaci, trecînd fulgerător printre ei, în cele mai ciudate
figuri geometrice, ca liliecii, noaptea, fără să-şi atingă, fără să-şi lovească braţele sau corpul.
Uneori se agăţa cu mîinile de creanga vreunui copac şi se arunca la cîţiva metri mai departe.
Acesta era secretul forţei lui Ursu, secretul supleţei sale, a fenomenalei sale rezistenţe.
După două ore de goană, Ursu se aşeză undeva la umbră, îşi deschise pachetul cu mîncare,
sorbi aproape dintr-o înghiţitură ceaiul din termos şi începu să înfulece de zor. Imaginea
adversarului nu-l părăsea nici o clipă. Era înalt, puternic, foarte mobil şi mai ales avea rutină şi
aceasta îi dădea siguranţă şi încredere în sine. Nu era genul bătăuşului orb, pe care l-ar fi liniştit
foarte repede. Ca să-l învingă, se gîndea Ursu, trebuia să atace în permanenţă, să nu-i dea
posibilitatea să-şi pună în aplicare nici un plan de atac, să-l forţeze să fie mereu în apărare şi în
repriza a doua sau a treia să încerce lovitura lui secretă, cea pe care o amintise Tic: simularea
atacului de stînga cu acea întoarcere şi înaintare laterală care făcea din croşeul său, după
spusele antrenorului, "cea mai formidabilă lovitură pe care o văzuse în viaţa lui!" Ursu exersase
îndelung mişcarea şi lovitura, antrenorul le perfecţionase şi se convinsese de eficacitatea
croşeului pe pielea lui, la un antrenament, cînd îndemnîndu-şi elevul să-l pună în practică şi
pregătindu-se să-l eschiveze îl primise, din cauza fulgerătoarei aplicări, în plină figură, ceea ce
avu ca rezultat un knock-out discret şi mai îndelungat.
Dar dacă şi adversarul va folosi aceeaşi tactică? Dacă va ataca şi el mereu? Atunci va hotărî
numai rezistenţa. De aceea Ursu se sculă din nou, îşi dezmorţi membrele, apoi îşi reluă goana sa
fără ţintă.
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Tic se înfiinţă dis-de-dimineaţă la Dan, recitiră scrisoarea, compuseră bileţelul de răspuns,
exact aşa cum îl "sugerase" Dan cu o seară mai înainte, şi porniră amîndoi, în recunoaştere, spre
grădina publică. În spatele statuii lui Eminescu, la vreo douăzeci de metri, se afla un stejar mare,
stufos, care putea deveni la nevoie un post ideal de observaţie. Lui Dan nu prea-i convenea să
cucerească arborele apelînd numai la mijloacele riscante ale omului primitiv: mîinile şi picioarele,
dar negăsind altă soluţie problemei numărul unu a zilei: a observa fără să fii observat, se strădui
să-şi caute însuşiri ancestrale. Urmări atent încercările pline de reuşită ale lui Tic şi se hotărî,
după mari confruntări cu sine însuşi, să treacă şi el la atac. Tic deveni stat major şi Dan se
mulţumi doar să-i urmeze ordinele: adică se prinse mai întîi de o cracă, apoi băgă piciorul într-o
scobitură, apoi se agăţă de altă cracă, apoi îşi sprijini genunchiul într-un ciot şi în sfîrşit ajunse
în mijlocul coroanei. E drept, puţin cam julit, răsuflînd greu, dar oricum era sus în postură de
cuceritor.
― Să ştii că mă fac acrobat. Tii, dar bine se mai vede!
Într-adevăr, la adăpostul coroanei stufoase, puteau să vadă ca-n palmă aproape tot parcul,
adică jumătatea din faţa lor. Mai ales banca de lîngă statuie, care căpătase rol de complice, li se
părea, de-acolo din înălţimi, la doi paşi de ei.
― Grozav! se bucură Tic. O lăsăm jumătate de oră s-aştepte şi pe urmă îi trimit cu paraşuta,
bileţelul. Dacă vrei i-l plasez chiar în poală. Zău, Dan, în tirul ăsta cu praştia nu mă întrece
nimeni.
Dan încuviinţă vesel şi după ce puseră la punct ultimele amănunte cei doi strategi coborîră
din stejar şi se despărţiră, fiecare cu gîndul la treburile lui. Adică Dan urma să-şi continue
lectura, ceea ce era un lucru plăcut, iar Tic trebuia să facă pe dracul în patru pentru ca o
anumită scrisoare să ajungă la o anumită destinaţie. .. În alb, ceea ce era, discret vorbind, şi mai
plăcut.
Puştiul se duse mai întîi la "Alimentara" de pe strada Babei împeliţate, cu gîndul de a culege
noutăţi despre evenimentele din cartier, cel mai de seamă fiind, fără îndoială, apariţia fetei în alb.
Cu o mişcare şmecherească din ochi, îl scoase afară pe vînzătorul lui preferat, sau mai bine zis pe
vînzătorul al cărui client preferat era el, şi cum nu se prea îmbulzeau cumpărătorii în dimineaţa
aceea, avu vreme să sporovăiască mai pe îndelete cu dînsul. Bineînţeles că prichindelul îşi începu

noul asalt prin cîteva manevre ocolite; întrebă mai întîi ce mărfuri noi sînt pe cale să sosească,
vorbi apoi despre ingratitudinea şi mojicia unor clienţi, mai ales a unor babe uscate şi scîrţîite,
apoi despre obrăznicia unor fete "care mai au şi tupeul să se îmbrace în alb", dar crezînd că
spusese prea mult şi că, într-un fel, îşi trădase intenţiile, făcu greşeala să amintească în treacăt
şi despre gala de box de a doua zi. Îşi închipuise că o să poată reveni imediat la subiectul în alb.
Cînd auzi însă de box, vînzătorul, un băiat de vreo şaisprezece ani, îşi transformă gura într-o
asemenea moară de pronosticuri, aprecieri, subtilităţi tehnice şi previziuni tactice încît ai fi crezut
că el o să boxeze în locul lui Ursu. Tic îi întrerupse elanul de specialist sportiv propunîndu-i un
rămăşag: o ciocolată contra cinci sticle de bere că Ursu cîştigă prin knock-out în repriza I-a.
Vînzătorul susţinea că în cel mai bun caz Ursu poate să bată la puncte, dar de fapt era absolut
sigur că va fi învins. Spre a nu-şi periclita pariul, Tic propuse un al doilea rămăşag: două
ciocolate contra zece sticle de bere că Ursu învinge. Celălalt primi cu plăcere gîndindu-se că-l va
aduce la ruină pe Tic, dar fără să:i treacă prin cap că şi prichindelul are aceleaşi şanse.
― Va să zică două ciocolate contra zece sticle de bere. Să-mi sară ochii că ţin! se bucură
vînzătorul.
― Să-ţi spun drept, căută Tic un pretext, nici nu ştiu ce-o să fac cu atîta ciocolată. Dac-aş
cunoaşte vreo sgripţoroaică uscată şi înaltă i-aş da-o ei, că babelor le cam place să morfolească
dulciuri. Dar parcă fetelor îmbrăcate în alb nu le place şi mai mult ciocolata... Ce zici?
― Stai, stai puţin, se rugă vînzătorul căruia Tic îi desconsidera, şi nu chiar pe nedrept,
inteligenţa. Avem noi aici pe stradă o sgripţoroaică înaltă şi uscată la care stă de cîteva zile o fată
îmbrăcată în alb. Să-mi sară ochii.
― Zău?
― Zău! Cică baba are nişte băieţi, oameni mari. Din ăia care fac chestii cu cărţi şi cu un fel
de icoane. Da-i tare a dracului bătrîna. Am auzit-o spunîndu-i fetei că n-are voie să-şi facă
prieteni aici, în oraş la noi. Fata-i din Bucureşti, o cheamă Laura, mi se pare că mai are doi sau
trei ani pînă termină liceul. Chiar pe la ora asta vine bătrîna după tîrguieli la noi. Să-mi sară
ochii. Vrei să le dai lor ciocolata?
― Care ciocolată?
― Păi n-ai spus că...
― Dar tu cînd spui "să-mi sară ochii" chiar te gîndeşti să-ţi sară?
Vînzătorul nu mai avu timp să răspundă, pentru că îl chemă şeful înăuntru. Tocmai în acel
moment, Tic zări venind spre "Alimentara" o bătrîna înaltă şi uscată cu un paner în mînă. Fără să
se intimideze, puştiul o lăsă să intre în magazin, şi în timp ce ea îşi făcea cumpărăturile, care
prevesteau vreme lungă pentru că era mereu nemulţumită, se gîndi cum să se prefacă în poştă
clandestină. Să trimită pe cineva cu scrisoarea? Tic n-avea încredere în necunoscuţi, iar
prichindeilor din ceata lui nu avea voie să le încredinţeze un secret. "Aia-s mult mai curioşi decît
fetele, n-aş mai scăpa de ei în vecii vecilor". Să strecoare scrisoarea în panerul bătrînei ar fi
însemnat o imprudenţă de neiertat, deoarece bătrîna îşi va controla măcar de cîteva ori, în
drumul spre casă, mărfurile şi va da peste ea, ceea ce va declanşa o catastrofă generală. Atunci!?
Abia îşi reţinu un strigăt de bucurie. Băiatul cu păr blond şi ciufulit simţea că zboară. Găsise în
sfîrşit dezlegarea. Intră glonţ în magazin, trecu înaintea celorlalţi clienţi şi ceru de un leu ace cu
gămălie.
Bineînţeles că obrăznicia şi necuviinţa lui atraseră imediat curiozitatea, nemulţumirea,
uimirea şi mînia cumpărătorilor şi vînzătorilor.
― Dar ce, ne-am mutat în junglă, ne-am reîntors în codru? răsună vocea scîrţîită a bătrînei.
Auzi, domnule! Am avut şi eu copii, slavă Domnului, îmi mai trăiesc şi astăzi, sînt oameni mari,
dar...
Tic încercă s-o îmbuneze rostind cu multă înţelegere:
― Parcă nu ştiţi cum sînt copiii... Dar să ştiţi că ajung toţi oameni mari...
― Asta-i culmea! E nemaipomenit! Auzi, tupeu, madam!?
― Ieşi afară! Că nu-i prăvălia lui tac-tu! Ieşi, derbedeule!
― Dac-ar fi asta prăvălia lui tăticu, nu m-aţi mai certa acum pe mine. Ştiu eu...
― N-avem bolduri! La ferometal. În centru, sub cinematograf.
― Dar pentru ce-ţi trebuiesc bolduri, nătărăule?
― Mi-au intrat nişte ghimpi în picior şi n-am cu ce să-i scot. De cînd mă chinuiesc...
― Sărmanul băieţaş. Şi noi îl ocărîm.
― Săracul! Ia căutaţi un bold. Sau chiar un ac de siguranţă...
― Na, ţine un ac, băieţaşule... E mai bun ca boldul la aşchii...
― Săru-mîna, mătuşico ― mulţumi Tic. Să vă trăiască nepoţii... şi oamenii mari...
― Să te-audă Dumnezeu! Da-n care picior ţi-a intrat?
Tic însă o zbughise pe uşă. Şi abia atunci bătrînele îşi dădură seama că era ferecat la

picioare.
― Ne-o fi amăgit puşlamaua... Ai văzut, madam!?
― Am mai întîlnit eu derbedei din ăştia... Ştiu eu ce le trebuie!
― Ferească Dumnezeu, unii îţi bagă mîinile în buzunare... Şi nu ca să şi le încălzească...
― Aoleu, unde mi-i punga cu bani? Săriţi, mi-a furat-o hoţul. Mînca-l-ar focul! Ală micul cu
boldul...
― Auzi, prefăcutul! Chemaţi sergentul!
― Da' a cui e punga asta? Asta de lîngă tejghea?
― Mulţumescu-ţi Doamne, e-a mea. Şi l-am blestemat, săracul, degeaba. Ptiu, ptiu... Iartămă, Doamne...
― Te pomeneşti că chiar i-or fi intrat nişte ghimpi în picior. Şi băiatul meu, mai acu' vreo
treizeci de ani...
― Şi de ce să nu-i intre? S-o fi încălţat pe urmă şi l-au apucat durerile...
― Săracul băieţaş, n-aţi văzut ce respectuos era...
Tic nu auzea însă nimic din sporovăială nestatornică... El se ascunsese după un colţ de
stradă, nu departe de casa în care locuiau bătrîna şi fata în alb. Pîndi la colţ şi o zări pe
sgripţoroaică apropiindu-se. O lăsă să treacă şi, cînd o văzu oprindu-se în apropierea porţii, fugi
repede spre ea, o înghionti parcă fără să vrea, îşi ceru iertare, dar totul se întîmplă fără să-şi
potolească o clipă goana.
― Bestemeticule! îl afurisi bătrîna. Ce, n-ai alt loc de fugă decît pe trotuar? Dumnezeule!
Parcă-ar fi tot derbedeul ăla. Te pomeneşti că mi-a furat ceva!
Se convinse însă repede că nu-i lipseşte nimic. Dar nici nu-i trecu prin cap gîndul că ar
putea să aibă ceva în plus. Cine ştie? atunci poate că ar fi descoperit agăţat de fusta ei un plic pe
care se putea citi: "Prizonierei în alb". Plicul nu rămase însă multă vreme agăţat de fustă, pentru
că o mînă subţire, delicată, îl desprinse fără zgomot şi-l purtă către sîn. Prizoniera în alb primise
mesajul.
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Exact la ora 5, Ursu sosi în sala de antrenament. Ştia că maestrul său ţine foarte mult la
punctualitate. Antrenorul, un bărbat trecut de 50 de ani, cu o statură impunătoare, cu umeri
largi şi ceafă puternică, îşi primi ca întotdeauna zîmbind elevul său preferat. Deşi se putea lăuda
cu o carieră îndelungată în ring, figura lui nu prea aducea a boxer. Părea mai degrabă a unui om
obişnuit, a unui intelectual deprins cu mişcarea şi sportul, decît a unui fost as al categoriei grele.
De altminteri, întreaga sa concepţie despre box era foarte mult diferită de a altor maeştri ai
sportului cu mănuşi, mai ales de cei care susţineau că boxul este prin definiţie şi exclusiv un
sport al forţei şi rezistenţei. Antrenorul lui Ursu nu nega valoarea calităţilor fizice, dar predica
fără încetare elevilor lui ideea că în lupta cu pumnii contează, cel puţin în aceeaşi măsură, inteligenţa şi psihologia. Adversarul trebuie cîntărit, judecat, susţinea el, stilul său trebuie studiat
cu atenţie, de asemenea şi loviturile sale specifice şi, în raport cu rezultatul acestui studiu,
boxerul angajat trebuie să-şi organizeze lupta. El nu propovăduia o singură tactică de luptă dusă
pînă la desăvîrşire de un boxer, ci o multitudine de tactici, fiecare prilejuită de adversarul dat, de
specificul boxului său. Uneori îşi îndemna elevii să-şi schimbe nu la fiecare repriză, ci la fiecare
minut tactica în ring: atac sau dans în jurul adversarului, corp la corp sau lovituri de la distanţă,
apărare simulată cu contre dure şi oportune, retragere directă care să faciliteze plasarea unei
lovituri decisive. Luptătorul trebuie să judece tot timpul, să simtă momentele adversarului, să-l
enerveze sau să-l calmeze, să-l înghesuie sau să-i dea satisfacţia unor succese uşoare. Clipele
decisive, fie pentru acumulare de puncte, fie pentru plasarea unor lovituri puternice, trebuiau
alese fără greşeală. Provocarea unui asemenea moment şi fructificarea lui era, la urma urmei, o
problemă de psihologie şi de inteligenţă.
Antrenorul îi aminti lui Ursu toate aceste idei însoţindu-le cu exemple multiple din cariera
lui şi din cariera altor boxeri care făcuseră faimă sportului cu mănuşi.
― Ce ştim despre adversarul tău? îl întrebă antrenorul pe Ursu. Că e puternic, mai puternic
decît tine, că e tot atît de agil ca tine, că are mai multă experienţă decît tine. Două plusuri şi un
egal în fişa lui, două minusuri şi un egal în fişa ta. Raţional şi psihologic, aceasta duce la o
anumită concluzie: siguranţa. Adversarul e sigur de el. Adversarul e sigur de victorie. Nu se
îndoieşte nici o clipă că va obţine victoria. Ei, eu cred că aici trebuie să căutăm ceva, aici trebuie
să acţionăm noi. Adică, în raport cu această încredere în el, cu această siguranţă a victoriei să ne
făurim tactica de luptă, toată concepţia noastră de luptă. Înţelegi, Ursule?
Ursu prinsese tîlcul celor spuse dar i se părea că ideea antrenorului nu se potrivea cu ideea
pe care şi-o făcuse el despre meciul de a doua zi. De aceea se mulţumi să clatine din cap, dar

gestul lui aducea mai degrabă a nedumerire.
― Adversarul e sigur pe el. Întăreşte-i siguranţa. Acordă-i cîteva succese uşoare. Fă-l să se
autoliniştească, să te desconsidere, atrage-l în atac, apără-te mereu cu şovăieli, şi în repriza a
doua cînd va încerca, sigur, să pună capăt luptei plasează-i croşeul de dreapta. Te asigur că-l faci
knock-out! Fără discuţie!
Ursu îşi privi gînditor profesorul. Tactica pe care acesta i-o predica era într-un fel opusă celei
la care reflectase el. Logica profesorului i se părea însă cu neputinţă de atacat. Maestrul nu-l lăsă
prea multă vreme să mediteze; era vremea să înceapă antrenamentul. Frămîntările şi întrebările
lui Ursu nu dispăruseră, nici măcar nu se atenuaseră. Simţea nevoia să se destăinuiască cuiva.
De aceea îl şi chemase pe Tic la antrenament. Voia să-i vorbească puştiului ca unui prieten, să se
uşureze măcar, pentru că la alt sprijin nu se putea aştepta de la el. Şi nu înţelegea ce se petrece
cu Tic de întîrzie atît de mult.
Mai era însă cineva căruia Ursu putea să i se destăinuie, dar la care nu îndrăznea să se
gîndească: Lucia. După întîmplările din Peştera Neagră, prietenia dintre cei doi se răcise. Dacă
acolo, pe munte, în mijlocul primejdiilor, firile lor deosebite se întîlniseră şi se atinseseră plăcut,
dacă în noianul de spaime şi emoţii îşi trimiseră unul altuia unde calde, duioase, necesare,
uneori aproape imperceptibile, reîntorşi în liniştea şi monotonia orăşelului, simţiseră amîndoi un
fel de teamă şi apoi nişte valuri de gheaţă peste ceva ce fusese blînd şi cald. Ursu îşi amintea cu
un tremur care-i zguduia tot trupul clipele cînd o purtase, leşinată, în braţe, cînd îşi lipise
obrazul de părul ei, cînd îi atinsese cu fruntea faţa şi buzele. Sentimentul că făptuise un
sacrilegiu nu-l părăsea nici un moment. Timiditatea lui faţă de Lucia se accentuase, se
amestecase cu un sentiment de teamă şi ruşine. Din cauza aceasta, uneori se purta prea
băieţeşte cu dînsa. Atitudinea lui Ursu, atît de diferită de cea pe care o avusese pe munte, o
readusese pe Lucia în starea veche de superluciditate, de răceală şi indiferenţă, fără să-şi dea
seama că ascunde în carapacea ei voluntară durerea unei adolescente care ar dori să privească
altfel florile şi culorile. Nu-l înţelegea pe Ursu sau poate fiorii aceia necunoscuţi care reînviau o
dată cu amintirile o obligau să nu încerce să-l înţeleagă.
Ursu se simţi trăznit cînd o văzu pe Lucia pătrunzînd pe uşa sălii de antrenament. Nici nu-i
trecea prin cap că apariţia neaşteptată fusese determinată de zvîcnetul unui al şaselea simţ
feminin care-o făcuse pe Lucia să intuiască, să descopere că Ursu are nevoie de un confident
înaintea întîlnirii de mîine. Fata simţise că prezenţa ei în preajma lui Ursu îl va linişti, îi va spori
încrederea în propriile forţe. Simţise totul?... Nu, judecase totul şi ajunsese la această concluzie,
sesizase cu nevinovăţie, fata.
Apariţia Luciei declanşa însă în Ursu un noian de gînduri şi întrebări şi emoţii... Muntele,
peştera, prăpastia... Şi dintr-o dată nu mai văzu în faţa ochilor decît chipul acela blond, cu ochii
puţin oblici, cu buze subţiri, cu obrajii pudraţi de o uşoară paloare. Alergă spre Lucia, o prinse de
umeri cu mîinile sale deformate groaznic din cauza mănuşilor şi aproape o sfărîmă la pieptul său.
Lucia deveni lividă... Se uită în ochii agresorului cu priviri speriate... Ursu îşi retrase mîinile. Se
îngrozi. Se dădu un pas înapoi şi Lucia, speriată şi ea, şi cu convulsii în piept, fugi pe străzi fără
să mai vrea să se gîndească la ceva.
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Tot cam pe la ora aceea, alţi doi cireşari, cocoţaţi în stejarul din spatele statuii lui Eminescu,
trăiau clipe grele şi-ncepeau să simtă gustul amar al înfrângerii. Se urcaseră în stejar pe la cinci
şi un sfert. Aşteptaseră în linişte jumătate de oră, dar minutele care urmară erau pline de emoţii.
Unul din ei întrebă cu frică:
― E şase?
― Fix. Să ştii că nu vine. Eu în locul ei eram aici înainte de şase. Hărăpina dracului.
― Ssst! Vine cineva din dreapta.
Se lăsă din nou linişte în stejar. De pe o alee din dreapta veneau doi îndrăgostiţi. O pereche
din familia celor care fac senzaţie pe la baluri. Mergeau dansînd şi frecîndu-şi obrajii, dar deodată
se opriră şi se aşezară pe banca din faţa statuii. Cîteva clipe de ritm din umeri şi călcîie apoi
începură să ciripească.
― Ce le-a venit ăstora să se aşeze tocmai pe banca noastră? întrebă înfuriat Dan.
― Tu eşti de vină, răspunse Tic. Trebuia să lipeşti un bileţel "ocupat" pe bancă. La asta de ce
nu te-ai mai gîndit?
― Dar ce, crezi că sîntem la teatru?
― Eu îi scol de pe bancă, se înfurie brusc prichindelul.
― Cum? Vrei să ţipi la ei şi să trădezi ascunzişul?
― Aiurea!... cu praştia! în mai puţin de un minut.

Tic scoase praştia, puse în aruncătoarea de piele o ghindă, întinse elasticul şi ţinti spre
bancă. Nu slobozi însă imediat proiectilul. Aşteptă. Pe bancă, tînărul cu plete feminine savura
tacticos o ţigară. Cu un gest larg îşi sprijini mîna cu ţigara de speteaza băncii. Dar numai după o
clipă sări ca ars. Ţigara îi fusese pur şi simplu smulsă din mîna.
― Ce s-a întîmplat, greieraşule? îl întrebă speriată fata cu buze foarte roşii şi cu sprîncene de
catran.
― Nu, nimic, se încuraja greieraşul, mă uitam, ştii, nişte fluturi formidabili.
Tic pregăti o a doua aruncătură. "Greieraşul" îşi căuta o poziţie cît mai comodă. Stătea picior
peste picior însă cu spatele atît de lăsat, că parcă stătea cu picioarele în sus. Cireşarului ţintaş i
se păru prea indecentă poziţia, aşa că a doua lovitură i-o trimise în talpa pantofului. Pocnitura se
auzi bine în jur. "Greieraşul" sări de pe bancă atît de iute şi o luă atît de cavalereşte din loc, că
însoţitoarea cu buze roşii se văzu nevoită să alerge după el pentru a-l ajunge.
După cîteva minute de la retragerea greieraşilor îşi făcu apariţia, de astă dată din stînga, un
nou cuplu: o bătrînică grasă şi scundă şi un băieţaş molîu cu ochelari. Tic îşi pregăti din nou
praştia:
― Dacă se aşază pe bancă, îl transform pe molîul ăla cu patru ochi în campion de fugă cu
obstacole. Ia uite, tîmpitul!
Într-adevăr, molîul se împiedicase chiar în faţa băncii şi era cît pe-aci să-şi întindă oasele pe
jos. Noroc că se prinsese de bancă.
― Aoleu, maică! Ţi s-a întîmplat ceva? auziră cei doi vocea bătrînei.
― Dă, Doamne, să se aşeze! se ruga Tic, cu praştia pregătită. Zău că-l prefac în popîndău.
Cireşarul cel blond era înfuriat. Simţea nevoia să se descarce, să tabere asupra cuiva. Dar
pentru că bătrînică se cărăbăni trăgîndu-şi molîul de mînă, îşi amînă explozia. Mai trecură pe
alee doi oameni serioşi, apoi un ofiţer, apoi două ţărănci, un popă, un lungan cu nişte mîini pînă
la genunchi şi cu un nas de Pinochio, căruia Tic îi pusese gînd rău, mai ales vîrfului roz, o
fetişcană înaltă cît o prăjină, ţinînd de mînă două fetiţe care urlau după maică-sa, acelaşi ofiţer,
doi colegi de-ai lui Tic, dintre care unul fu gratulat cu un proiectil, într-un loc cărnos şi
usturător, o bătrînă cu părul alb ca zăpada, aplecată deasupra unui cărucior, şi şoptind fără
încetare: "Ţuguloi, ţuguloi, ţuguloi", o servitoare oacheşă cu un borcan în mînă, din nou ofiţerul...
― E şase şi jumătate, spuse Dan. Ce facem? Mi se pare că n-a ajuns scrisoarea la destinaţie.
Sau o fi pus bătrîna mîna pe ea.
― Dac-o fi enervat-o scrisoarea şi-o fi citit-o numai pînă la jumătate?
― Imposibil! N-a citit ceva asemănător în viaţa ei.
― Poate că ai şi tu dreptate... spuse rar şi cu subînţeles Tic.
― Adică ce vrei să zici? Că n-oi fi scris aşa la înălţime?
― Mai stăm? îl întrerupse mînios ţintaşul.
― Eu unul nu mai stau. Dacă tu vrei...
― Nici eu! M-am săturat. Gata! Las' că... .
Tic sări repede jos, iar Dan şi mai repede... pentru că-şi pierduse echilibrul. Arătau amîndoi
ca nişte învinşi. O oră şi mai bine stătuseră cocoţaţi în stejar, de pomană.
― Hărăpina ta e-o fricoasă fără pereche, încercă Dan să se consoleze. Şi n-are nici un pic de
romantism în ea. Dacă nu acceptă dînsa riscul şi surpriza unei întîlniri...
― Numai zgripţoroaica e de vină. Ştiu eu. Cred că o ţine legată în lanţuri. La mîini şi la
picioare.
Cei doi învinşi se apropiară de bancă. Lui Dan îi veni ideea să se aşeze. Dar nici n-apucă să
atingă speteaza de lemn, că se azvîrli în sus de parcă îi intrase un cui în spate:
― Ia uită-te, Tic! Ce-i asta? Cine-a adus-o? Cînd?
Tic se uită spre mîna lui Dan. Pe speteaza băncii, la mijloc, era lipit un bilet. Îl smulse într-o
clipită şi-l citi cu voce tare:
― ...Stimaţi copilaşi! Am primit mesajul vostru care mi-a declanşat într-adevăr un sentiment...
de milă faţă de voi. V-am făcut şi cinstea de a vă arunca o privire încîntătoare, plină de admiraţie
cînd am văzut cu cîtă uşurinţă v-aţi căţărat în copac. Îmi pare totuşi rău că nu veţi putea mîngîia
urmele paşilor mei şi mi-e teamă că din această cauză veţi crede că sînt o zînă, ceea ce pentru
vîrsta pe care presupun c-o aveţi n-ar fi deloc de mirare. Sfatul meu este să vă găsiţi preocupări mai
apropiate de vîrsta şi posibilităţile voastre. Ce-aţi zice să participaţi la un concurs de trotinete sau
triciclete? Dacă nu-l veţi cîştiga, fiinţa mea generoasă se va strădui să aline marile voastre
suferinţe. Acesta este răspunsul "Prizonierei în alb". P.S. Pariez că veţi sta în copac cel puţin pînă la
şase şi jumătate şi că veţi face nişte mutre cînd veţi citi aceste rînduri..."
Fata în alb nu greşise cu nimic în ultimele presupuneri. Mutrele celor doi erau jalnice.
Niciodată un cireşar nu primise o insultă asemănătoare. Se uitau unul la altul şi nu ştiau cu ce
să înceapă. Dan era înfuriat că ideea lui cu scrisoarea fusese falimentară şi că îl luase în derîdere

o fiinţă pe care nici n-o cunoştea şi care, după spusele lui Tic, nu depăşea vîrsta Mariei şi Luciei.
Pe Tic îl scoteau din sărite întrebări mult mai concrete. "Cine şi cînd lipise biletul pe bancă?" Îi
venea să plîngă de ciudă că fusese dus de nas ca un ţînc. Ca să nu mai vorbim de chestia cu
trotinetele şi tricicletele.
― Numai băboaica e de vină! scrîşni puştiul. Dac-aş putea să aranjez să i se plimbe un
şoarece pe spate... Las-că tot i-o fac eu!
Dan nu înţelese care putea fi rolul babei în lovitura pe care o primiseră. Şi, dacă e să vorbim
drept, nici Tic nu ştia ce rol jucase bunica în piesa care-i ridiculizase, ci vorbise, aşa, ca să-şi
reverse mînia asupra cuiva. Isteţimea fetei, deşi îl enerva la culme, îi stîrnea parcă un anumit
sentiment de respect şi de admiraţie, pe care bineînţeles îl ascundea cît putea mai bine. Astfel se
explică de ce paratrăsnetul descărcărilor lui îl constituia bătrîna.
― Şi totuşi cum a ajuns biletul aici? întrebă Tic. Cine şi cînd l-a adus? E nemaipomenit!
― În orice caz nu înainte de venirea noastră în parc, pentru că l-am fi găsit atunci. Ticuşor!
Sînt sigur că bileţelul a fost scris după ora cinci şi jumătate. Adică în loc s-o observăm noi pe ea,
ne-a observat ea pe noi. Şi să-şi bată joc în aşa hal de scrisoarea mea! N-o iert toată viaţa!
― Ia să ne gîndim cine a trecut pe alee şi cine a stat pe bancă, reveni la concret fostul ţintaş.
― "Greieraşul"! imposibil!
― Baba cu molîul ăla cu ochelari şi mai imposibil.
― Păi alţii nici nu s-au mai aşezat pe bancă.
― Atunci cine dracu' a lipit biletul? Cu praştia n-a fost asvîrlit.
Dacă Tic ar fi avut inspiraţia să iscodească în acel moment casa în care locuia fata în alb, ar
fi dezlegat repede enigma. Bătrîna înaltă şi uscată îşi căuta de zor ochelarii pe cerdac în timp ce,
într-o cameră în fund, o fată negricioasă şi obosită îşi aranja în faţa oglinzii rochia cea albă. Pe un
scaun, alături, zăceau aruncate: o pereche de pantaloni scurţi de excursie, o bluză groasă
băieţească şi un basc decolorat, caraghios. Costumată în vestmintele de pe scaun şi mascată cu
ochelarii pe care-i căuta bunica, luase înfăţişarea unui băiat molîu şi prostuţ, într-atît de molîu
încît reuşise să convingă o babă fără ocupaţie să-i arate ieşirea din grădina publică şi chiar s-o
conducă pînă la poartă. Dar pentru că Tic nu avu această inspiraţie, rămase mai departe cu
întrebarea pe buze şi mai ales cu sentimentul unei înfrîngeri cum nu se poate mai ruşinoase.
Cei doi ciresari descoperiseră totuşi ceva foarte important şi anume că au avut de-a face cu
un adversar greu de bătut, înfrîngerea le aduse mintea la cap şi astfel într-un moment de
luciditate căzură de acord să discute despre fata în alb şi cu ceilalţi ciresari. Chiar în cursul serii.
De aceea plecară amîndoi în căutarea prietenilor: Tic spre Ursu, mai ales că trebuia să-şi ceară
scuze pentru întîrziere, iar Dan spre Lucia şi Maria. O bună bucată de drum merseră împreună,
tăcuţi, numai cînd ajunseră pe strada pe care locuia fata în alb, amîndoi parcă se treziră. Aceasta
cu atît mai mult cu cît chiar în apropierea locuinţei inamicului, cam pe la centrul străzii, acolo
unde Tic prinsese mesajul pentru prizonieră de fusta bătrînei, se afla chiar fiinţa pe care în acea
clipă cei doi ciresari doreau cel mai puţin s-o întîlnească.
Hărăpina lui Tic discuta veselă, mişcîndu-şi braţele ca o balerină, cu un tînăr impunător,
foarte înalt şi solid. Şi Dan şi Tic fură năpădiţi de emoţie, dar imediat îi trăzni uimirea pe
amîndoi, pentru că descoperiseră în însoţitorul fetei un alt redutabil inamic: adversarul lui Ursu,
cel care de doi ani deţinea titlul de campion de juniori.
― Mă, da frumoasă-i! se minună totuşi Dan.
Tic nu dădu nici o atenţie vorbelor scăpate de prietenul lui. Pe el îl chinuiau amarnic, ca
întotdeauna, întrebările concrete: De unde cunoaşte vlăjganul pe fata în alb? De ce dacă voia şi
putea să aibă prieteni, fata în alb în loc să-i caute pe ciresari se împrietenise cu "individul ăsta
urît" care nici măcar nu era din oraşul lor? Şi cum de i-a dat voie baborniţa să se întîlnească
seara cu el?
― Zău, Dan, dacă mai înţeleg ceva! se plînse Tic.
― Nici eu. Doar atît: că are o gardă personală cumplită.
Amîndoi se opriseră în mijlocul străzii. Fără să se destăinuie unul altuia, amîndoi încercară
aceeaşi manevră: să se întoarcă din drum pentru a nu da cu ochii de inamicii lor. Tocmai cînd
să-şi pună în aplicare gîndul, fata în alb îşi întoarse fără voie capul şi-i zări. Tic avu fericita
inspiraţie să se aplece şi să-şi deslege şiretul pentru ca să aibă motiv să-l lege la loc. Fără această
inspiraţie, îşi imagină el, s-ar fi făcut de rîs! Dan nu înţelese imediat şi-l întrebă:
― Ce-ai păţit? Cînd te-ai lovit?
― Vrei să-şi închipuie că sîntem laşi? întrebă la rîndul său Tic. Scapă ceva jos şi apleacă-te
să-l iei.
Dan scăpă o batistă scoasă în fugă din buzunar şi abia pe urmă se simţi caraghios.
― Nu cumva ai de gînd?... Ne-am făcut de rîs!
― Ne-a zărit! Sînt sigur că acum îşi bate joc de noi.

