
113Apãrarea Lujin

Bastonul izbuti sã se vîre în ceva asemãnãtor unei
vaze ; portofelul, dupã al doilea rateu, nimeri buzu-
narul care trebuia ; pãlãria rãmase agãþatã într-un
cîrlig.

— Uite c-am venit, zise Lujin, pfu, pfu.
Ea era deja departe, în adîncul antreului ; împinse

uºa cu umãrul, întinzînd prin ea braþul gol ºi privin-
du-l veselã pe sub sprîncene pe Lujin. Iar deasupra
uºii, chiar deasupra tocului, sãrea în ochi un tablou
pictat în ulei, mare, strãlucitor. Lui Lujin, care în
mod obiºnuit nu observa asemenea lucruri, îi atrase
atenþia fiindcã lumina electricã îl fãcea unsuros ºi
culorile îl izbirã, ca atunci cînd îþi intrã soarele în
ochi. O femeie cu o basma roºie de stambã pînã la
sprîncene mînca un mãr, iar umbra ei neagrã de pe
gard mînca un mãr mai mare.

— O muiere, zise cu savoare Lujin ºi izbucni în rîs.
— Hai, intrã, intrã. Vezi sã nu rãstorni mãsuþa.
El intrã în salon ºi parcã se înmuie tot de plãcere,

iar pîntecele de sub vesta de catifea pe care, din cine
ºtie ce motive, o purta întotdeauna în timpul tur-
neelor tresãlta de rîs într-un fel înduioºãtor. Lustra
cu atîrnãtori mate ca acadelele îi rãspunse în mod
ciudat cu un clinchet familiar ; în faþa pianului, pe
parchetul galben în care se reflectau picioruºele foto-
liilor empire era întinsã cu labele întinse o blanã albã
de urs care pãrea a-ºi lua zborul spre prãpastia strã-
lucitoare a podelei. Pe nenumãrate mãsuþe, poli-
cioare, servante erau tot felul de lucruºoare dichisite,
într-o vitrinã un fel de ruble masive sclipeau ca argin-
tul ºi o panã de pãun ieºea de dupã rama oglinzii.
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ªi multe tablouri pe pereþi – iarãºi femei cu basmale
colorate, un bogatîr de aur pe un cal de povarã alb,
izbe sub pilote albastre de zãpadã...

Pentru Lujin toate astea se contopeau într-o înduio-
ºãtoare strãlucire coloratã, din care sãrea preþ de o
clipã cîte un obiect – un cerb de porþelan sau o icoanã
cu ochi întunecaþi – ºi din nou totul îi juca vesel în
faþa ochilor, iar blana polarã de care se împiedicase,
întorcîndu-i marginea, se dovedi cã avea o cãptuºealã
roºie cu feston. De peste zece ani nu mai fusese într-o
casã ruseascã ºi acum, nimerind într-o locuinþã unde,
ca la expoziþie, i se servea un concentrat de Rusie
pitoreascã, simþi o bucurie copilãreascã ºi dorinþa de
a bate din palme – niciodatã în viaþã nu-i fusese atît
de uºor ºi de plãcut.

— A rãmas de la Paºti, spuse el convins, arãtînd
cu al cincilea deget un ou mare de lemn încondeiat
cu aur (premiu de tombolã la un bal de binefacere).

În clipa aceea, uºile albe se deschiserã larg ºi
repede, întinzînd mîna din mers, intrã un domn cu
pince-nez, foarte drept, tuns scurt.

— Poftiþi, zise el. Încîntat de cunoºtinþã.
ªi, ca un scamator, deschise imediat o tabacherã

lucratã manual, cu vulturul imperial pe capac.
— Cu muºtiuc, zise Lujin, uitîndu-se chiorîº la

þigarete. De-astea nu fumez. Da’ uite...
Începu sã se scotoceascã în buzunare ºi scoase la

ivealã niºte þigãri groase, ieºite din ambalajul lor de
hîrtie ; scãpã cîteva pe jos ºi domnul le ridicã agil.

— Sufleþel, zise el, dã-ne o scrumierã. Luaþi loc, vã
rog. Scuzaþi-mã... care vã e numele dupã tatã ?
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O scrumierã de cristal coborî între ei ºi, scutu-
rîndu-ºi amîndoi odatã þigãrile în ea, capetele li se
ciocnirã.

— M-am repezit, spuse binevoitor Lujin, îndrep-
tîndu-ºi þigara strîmbã.

— Nu-i nimic, nu-i nimic, zise repede domnul,
fãcînd sã iasã douã dîre fine pe nãrile nasului brusc
subþiat. Ei, iatã-vã ºi în Berlinul nostru cel ocrotit
de Dumnezeu. Fiica mea mi-a povestit cã aþi venit la
un concurs.

Îºi degajã manºeta scrobitã, îºi puse mîinile în
ºolduri ºi continuã :

— Apropo, m-am tot întrebat dacã nu existã în
jocul de ºah o mutare cu care sã cîºtigi întotdeauna.
Eu nu ºtiu, mã-nþelegeþi, dar vreau sã spun... scuzaþi,
care vã e numele dupã tatã ?

— Ba da, înþeleg, spuse Lujin, cãzînd sîrguincios
pe gînduri. Avem mutãri paºnice ºi mutãri în forþã...
Mutarea în forþã...

— Aºa, aºa, vasãzicã, dãdu domnul aprobator din
cap.

— Mutarea în forþã, continuã Lujin cu o voce sonorã
ºi bucuroasã, este cea care ne dã imediat un avantaj
sigur. Cam ca un dublu ºah, cu luarea unei piese de
calibru greu, sau cînd un pion este ridicat la rang de
reginã. Etcetera, etcetera. Iar o mutare paºnicã...

— Aºa, aºa, zise domnul. Dar cam cîte zile o sã
dureze concursul ?

— Mutarea paºnicã înseamnã o uneltire, o sub-
minare, o complicare, spuse Lujin, strãduindu-se sã
fie amabil ºi antrenîndu-se apoi tot mai mult. Sã
luãm o situaþie oarecare. Albele...
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Cãzu pe gînduri, uitîndu-se la scrumierã.
— Din pãcate, zise nervos domnul, eu habar n-am

de ºah. Vã întrebam numai... Dar nu conteazã, nu
conteazã. Imediat trecem în sufragerie. Ce-i, sufleþel,
e gata ceaiul ?

— Da ! exclamã Lujin. Sã luãm chiar situaþia în
care s-a întrerupt azi finala. Albele : regele c3, tura
a1, calul d5, pionii b3, c4. ªi negrele...

— Complicat lucru ºahul, plasã abil domnul ºi sãri
mlãdios în picioare, încercînd sã punã capãt toren-
tului de litere ºi cifre care aveau o anume legãturã
cu negrele.

— Sã presupunem acum, spuse cu convingere Lujin,
cã în aceastã situaþie negrele fac mutarea cea mai
bunã : e6, g5. ªi la asta eu rãspund cu urmãtoarea
mutare paºnicã...

Lujin închise pe jumãtate ochii ºi, aproape în
ºoaptã, þuguindu-ºi buzele ca pentru un sãrut delicat,
fãcu sã iasã nu cuvinte, nu simpla indicare a unei
mutãri, ci ceva cît se poate de gingaº, nespus de
fragil. Aceeaºi expresie – expresia omului care suflã
un puf de pe faþa unui prunc – era pe chipul lui ºi
a doua zi, cînd transpuse mutarea pe tablã. Ungurul,
galben tot dupã o noapte de nesomn în care reuºise
sã verifice toate variantele (care duceau la remizã),
omiþînd tocmai aceastã combinaþie ascunsã, cugeta
intens deasupra tablei, în timp ce Lujin, tuºind afec-
tat, nota cu drag pe o fiþuicã mutarea fãcutã. Ungurul
capitulã repede ºi Lujin se aºezã sã joace cu un
compatriot. Partida începu interesant ºi în scurt timp
în jurul mesei lor se formã un cerc compact de privi-
tori. Curiozitatea, apãsarea, trosniturile de încheieturi,
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respiraþia strãinã ºi mai ales ºuºoteala – ºuºoteala
întreruptã de cîte un „sst“ încã ºi mai sonor ºi mai
enervant – îl chinuiau mai tot timpul pe Lujin : sim-
þea acut ºi trosniturile, ºi foºneala, ºi cãldura de
nesuferit, dacã nu se cufunda prea adînc în abisurile
ºahului. Cu coada ochiului vedea picioarele celor ce
se îngrãmãdeau ºi, cine ºtie de ce, printre toþi aceºti
pantaloni închiºi la culoare îl enerva în mod deosebit
o pereche de picioare de damã în ciorapi cenuºii
lucioºi. Era evident cã picioarele astea nu pricepeau
nimic din joc, era de neînþeles pentru ce veniserã...
Pantofii albãstrii, ascuþiþi, cu un fel de cureluºã, ar
fi fãcut mai bine sã bocãneascã pe trotuar, cît mai
departe de aici. Oprindu-ºi ceasul, notînd mutarea
sau punînd jos cîte o piesã luatã, se uita cu coada
ochiului la picioarele acelea nemiºcate, ºi abia dupã
o orã ºi jumãtate, cînd cîºtigã partida ºi se ridicã
trãgîndu-ºi vesta, Lujin vãzu cã picioarele aparþineau
logodnicei lui. Simþi o fericire vie cã asistase la vic-
toria lui ºi aºteptã avid dispariþia tablelor de ºah ºi
a tuturor oamenilor ãstora zgomotoºi, ca sã o poatã
mîngîia mai repede. Dar ºahul nu dispãru imediat,
ºi chiar cînd apãrurã sufrageria luminoasã ºi samo-
varul uriaº ce-ºi scînteia arama, prin faþa de masã
albã se iveau neclar pãtrate egale, ºi aceleaºi pãtrate,
de ciocolatã ºi de cremã, se aflau fãrã îndoialã ºi pe
prãjiturã.

Mama logodnicei îl întîmpinã cu aceeaºi bunãvoinþã
condescendentã, uºor ironicã, cu care îl întîmpinase
în ajun, cînd întrerupsese cu apariþia ei discuþia
ºahisticã, dar domnul de ieri, dupã toate aparenþele
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soþul ei, povesti cu de-amãnuntul ce moºie model
avusese el în Rusia.

— Sã mergem la dumneata în camerã, îi ºopti
rãguºit Lujin logodnicei, ºi ea îºi muºcã buzele ºi fãcu
ochii mari. Hai sã mergem, repetã el.

Dar ea, abilã, îi puse pe o farfurioarã de sticlã o
minunatã dulceaþã de zmeurã, ºi pe datã acest sclipici
lipicios, de un roºu orbitor, care se prelingea ca un
foc grunjos pe limbã, îºi fãcu efectul – îi lipi buzele
cu zahãr aromat.

— Merci, merci, tot dãdea din cap Lujin, pînã ce
i se puse a doua porþie ºi, în liniºtea mormîntalã,
începu sã plescãie iar, lingîndu-ºi linguriþa încã fier-
binte de la ceai, temîndu-se sã nu prãpãdeascã vreo
picãturã din siropul îmbãtãtor.

ªi cînd în sfîrºit obþinu ce dorise ºi se pomeni sin-
gur cu ea, ce-i drept nu în camera ei, ci în sufrageria
pitoreascã, o trase spre el, se aºezã greoi, þinînd-o de
mîini, dar ea se desprinse fãrã un cuvînt ºi, întor-
cîndu-se, se lãsã pe un taburet.

— Nu m-am hotãrît încã deloc dacã am sã mã
mãrit cu dumneata, spuse ea. Reþine acest lucru.

— Totul e hotãrît, zise Lujin. Dacã nu vor, o sã-i
facem sã semneze cu forþa.

— Sã semneze ce ? întrebã ea miratã.
— Pãi nu ºtiu ce... Doar sînt necesare, pare-se,

niºte semnãturi.
— Prostule, prostule, repetã ea de cîteva ori. O

prostie de nepãtruns ºi fãrã leac. Vai de mine, ce mã
fac cu dumneata, cum sã-þi fiu eu... ªi ce obosit arãþi !
Sînt convinsã cã-þi dãuneazã sã joci atîta.


