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O propunere incitantã

V ara este anotimpul cel mai iubit de cãtre
detectivii clasei a VII-a ºi de colegii lor
cãci aduce cu ea mult aºteptata vacanþã
mare ºi, mai ales, cã pot pleca în tabere

la mare, la munte sau unii, nu prea mulþi, la rude de
la þarã. Pãrãsesc veseli atmosfera zãpuºitoare a
Capitalei, pentru mireasma ameþitoare a brazilor,
aerul sãrat, dar rãcoritor, al litoralului ori liniºtea
patriarhalã de la sate. 
La o tabãrã la munte urmau sã plece ºi elevi din

clasa a VII-a. Dar pânã atunci mai era, iar celor trei
mici detectivi ai clasei aºteptarea le provoca un chin
cumplit. Obiºnuiþi cu preocupãri neîntrerupte, fie în
scopul pregãtirii pentru cursuri, fie pentru rezolva-
rea unor probleme specifice activitãþii de detectiv, îi
moleºea acum perspectiva lâncezirii leneºe, pãgubi-
toare fizic ºi, mai ales, spiritual.
Toþi trei, Sorin, Tavi ºi Monica, aceasta din urmã

de curând „cooptatã“ în rândurile lor, stãteau pe
banca din colþul pãrculeþului aflat lângã piaþa din car-
tier. Adãstau în tãcere, duºi pe gânduri. Îi pãzea, ca
de obicei, Rex, ºi el plictisit de moarte, înciudat pe
muºtele care nu-i dãdeau pace, pentru cã pe bot,
lângã nãsuc, stãruia o micã patã de miere pe care nu
fusese în stare s-o nimereascã oricât de mult îºi lun-
gise limba. De fapt, nu stãteau degeaba, ci, precum
le fusese înþelegerea, cugeta fiecare la ce ar putea
face pânã la plecarea în tabãrã.



Primul se trezi ca din visare Tavi, spunând vioi:
– Evrika, am gãsit!
Monica surâse acid:
– Te pomeneºti cã te-ai visat ca Arhimede în baie!
– Nu glumi, Monica, interveni Sorin. Poate cã,

într-adevãr, a gãsit ceva interesant. Despre ce este
vorba, Tavi?
– Pãi, dacã mã...
– Hai, mãi Tãviþã, îl întrerupse Monica, am glumit,

ce naiba! Iartã-mã.
– Ia, ºtii, nu mi-s Tãviþã. Ce, n-am nume? ºi-apoi de

ce sã te iert?
– Cum de ce? Pentru ceea ce am zis.
– A, chestia cu Arhimede! Pãi aia mi-a fãcut plãce -

re. Ce, e de colea sã fii comparat cu o celebritate. Eu
mã refeream la faptul cã am fost întrerupt, iar când
eºti întrerupt este binecunoscut, poate ºi de voi, cã
poþi pierde ºirul gândurilor ºi de aici...
– Tavi, scuteºte-ne de explicaþii, interveni Sorin.
– Bine, fie, se înmuie Tavi. Tot cugetând în mine…
– Fãrã în mine, Tavi, spuse surâzând Sorin.
– Bine, fãrã în tine, rosti Tavi sarcastic. Deci, tot

cugetând, mi-am amintit de unele articole ale tatãlui
meu, în care este vorba despre niºte oraºe dispãrute
de pe faþa pãmântului. Sunt numeroase. Multe s-au
pierdut datoritã unor dezastre naturale, fiind înghi -
þite de ape, îngropate în lava vulcanilor, acoperite de
nisipul deºerturilor, pierite în pãdurile junglelor tro-
picale sau abandonate de locuitori din diverse
motive. Dar nu sunt puþine oraºele care ºi-au gãsit
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sfârºitul sub acþiunea devastatoare a oamenilor,
îndeosebi în urma a numeroase ºi sângeroase
rãzboaie. De pildã, prin expediþia sa în Asia, Alexandru
cel Mare a ras de pe sol zeci de oraºe, înãlþând însã
altele cãrora le-a dat numele sãu. Dupã cum ºtiþi, la
noi romanii au distrus Sarmizegetusa Regia, în locul
ei edificând, în altã parte, oraºul-colonie Sarmizegetusa
Ulpia Traiana Augusta Dacica. Cu timpul, au mai
dispãrut ºi alte oraºe ºi aºezãri. Bunãoarã, când s-a
construit pe Dunãre Hidrocentrala de la Porþile de
Fier, fluviul a înghiþit oraºul Orºova, construit pe lo -
cul unde în vechime a fost localitatea Dierna, precum
ºi insula Ada-Kaleh. Sugestia mea ar fi ca, folosind
timpul pe care îl avem la dispoziþie, sã facem câteva
expediþii de explorare a unora dintre locurile în care
au fost în trecutul îndepãrtat aºezãri omeneºti. Ce
spuneþi.
– Ar fi minunat, exclamã Monica bãtând entuzias -

matã din palme, fãcându-l pe Rex sã salte nedumerit
privirea.
Sorin fu mai reþinut, zicând:
– Am aceeaºi pãrere, Tavi, dar ar fi pãcat sã ne hazar -

dãm dat fiind timpul scurt pe care îl avem la dispo -
ziþie. Peste douã sãptãmâni plecãm în tabãrã. Dar sã
nu renunþãm la idee, ci numai sã amânãm realizarea ei. 
– Tavi, mã bucurai degeaba, deoarece Sorin are

dreptate, spuse domol Monica. E clar!
– Ham, ham, aprobã Rex.
– Eu am altã sugestie. Îmi bântuie de multã vreme

în cap tema privind vrãjitoria. 
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– Normal, Sorine, surâse în colþ de dinte Tavi. L-ai
citit pe Harry Potter. Ba ai vãzut ºi filme, cãci s-au
fãcut vreo opt. Dar totul este numai fantezie. Sau te
referi la Vrãjitorul din Oz, cã ºi ãla este rodul
imaginaþiei. 
– Ai dreptate, Tavi. Dar eu nu mã gândesc la vrãji -

toarele ori la vrãjitorii din trecut, deºi ar fi interesant
de aflat cum au apãrut ºi ce au fãcut vrãjitori sau aºa-
ziºi profeþi ca Rasputin, Merlin ºi alþii. Eu am în ve -
dere vrãjitoarele din prezent. 
– Mii de draci! Pãi vremea lor a apus de mult. Cine

ar mai crede în ele? Progresul ºtiinþei...
– Greºeºti, Tavi, interveni Monica. Sunt încã nu -

meroase. A scris ºi în presã. Multã lume s-a lãsat
înºelatã. Însã sunt de acord cu tine doar din cauzã cã,
ºi în acest caz, nu am dispune de timpul necesar. E
clar!
– Ham, ham!
– Vedeþi, ºi Rex îmi dã dreptate. De aceea sunt de

pãrere cã trebuie sã abordãm o altã temã pe care s-o
rezolvãm în timp cât se poate de scurt. Poate gãsim
sã ajutãm pe cineva, un bãtrân, o bãtrânã, vreo elevã
sau un elev cu probleme…
Fu întreruptã de exclamaþia de bucurie a Amaliei,

care îi fãcurã sã tresarã, iar pe Rex sã ridice nedu -
merit capul. Amalia, încã gâfâind de efort, cãci venise
în fugã, zise:
– Of, tare mã bucur cã v-am gãsit. Am o veste trãs -

net: plec cu bunica Nina la þarã, la fratele ei. Se mã -
ritã fata lui cea mare, Cãtãlina.
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– ªi ce ne încântã pe noi? Drum bun!
– Of, Tavi, tot nesuferit eºti. Poate nu vã încântã,

dar vã priveºte. Bunica, adicã pardon, fratele ei, care
are doi nepoþi de vârsta noastrã, vã invitã ºi pe voi. 
– De unde pânã unde o aºa invitaþie?
– Pãi de la nepoþi, Tavi, care au auzit multe despre

voi ºi ar vrea sã vã cunoascã.
Rosti entuziasmatã Monica:
– Amalia, ai venit la timp. Chiar cã nu ºtiam cum

sã ne mai petrecem vremea pânã la plecarea în
tabãrã.
– Ba a sosit prea târziu, rosti Tavi cu obidã. Peste

douã sãptãmâni plecãm la tabãrã. Iar eu nu renunþ la
ea.
– Nici nu e nevoie, Tavi. Nu vom sta decât zece zile.
– Hm, aºa mai merge.
Interveni Sorin:
– Mergem, Amalia, dar când e plecarea?
– Mâine vã luãm de aici. Ne duce tanti Corina cu

maºina.
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– De asta mã temeam. Avem de rezolvat unele
probleme.
– Ce probleme, Sorine?
– Pãi pentru învoire de la pãrinþi, Amalia.
– Ooo, nu e nevoie!
– Amalia, cum poþi spune aºa ceva? Cred cã nici

unul dintre noi nu va pleca fãrã învoirea pãrinþilor.
– Pãi spun, pentru cã au fost toþi de acord. A vorbit

bunica cu ei. Aºa cã mâine dimineaþã, la ora 6, sã fiþi
toþi aici. 
Tavi gemu:
– La ora 6?
– Da, deoarece trenul pleacã la ora 7.
– Zãu, mergem cu trenul?! 
Fu o exclamaþie de uimire generalã. Chiar ºi Rex

lãtrã de câteva ori, parcã exprimându-ºi bucuria. Însã
lãtratul sãu le curmã brusc veselia.
– Ce facem cu Rex?
Auzindu-ºi numele, Rex ciuli urechile, aþintindu-ºi

privirea cãtre Amalia.
– Of, Sorine, uitai sã vã spun: nepoþii vor sã-l

cunoascã mai ales pe Rex. E musai sã-l luãm cu noi.
Veselia generalã reizbucni ºi mai nãvalnic. Toþi îl

mâncau din priviri pe Rex, îl mângâiau, el gudu -
rându-se pe lângã ei. Îi potoli Sorin, ale cãrui spuse,
aducând a cuvânt de ordine, sunarã drastic:
– Mâine, la 6, cu toþii aici. Nu se admit întârzieri.

E clar?
– Ham, ham!
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La drum 

A doua zi, încã înainte de ora 6, erau toþi
aºezaþi pe banca din colþul pãrculeþului.
Fix la ora 6 apãru în fugã Amalia, invi -
tându-i sã meargã la maºina staþionatã în

faþa pieþei. Se aºteptau sã vadã autoturismul Corinei,
dar dãdurã peste un microbuz. La volan se afla, to -
tuºi, Corina, care le explicã:
– ªtiam cã vom fi mulþi. În maºina mea n-aþi fi

încãput toþi. De aceea am împrumutat microbuzul
cir cului.
Pornirã. Bunica se afla în faþã, iar ceilalþi se rãs -

pândirã pe scaune aflate lângã geamurile micro -
buzului. Corina îl aºezase pe Rex pe scaunul din faþã,
din dreapta ºoferului, el stând drept, þeapãn, cu
privirea agerã înainte, de parcã ar fi condus maºina. 
Sorin se uita cu ochii mijiþi, încordaþi la maxim,

dornic sã înregistreze mintal tot parcursul, spre a
descrie în jurnalul sãu cât mai veridic noua aventurã,
cãci bãnuia cã nu se putea ca în zece zile sã nu aibã
parte ºi de aºa ceva.
Tavi îi urmã instantaneu exemplul dar, spre

deosebire de Sorin, grijuliu, îºi luase carneþelul de
notiþe ºi pixul, spre a nota totul pe parcurs, împreunã
cu eventualele sale comentarii ºi diverse aforisme pe
mãsura celor vãzute, ºtiind prea bine cugetarea savan -
tului Iorga cum cã un gând nescris e gând pierdut.



Iar el nu voia sã piardã nimic din ceea ce va vedea
sau va comenta. 
ªi avurã ce vedea. Era pentru prima datã când

amândoi se aventurau ceva mai departe de cartierul
lor. Sorin ºtia cã Bucureºti este cel mai mare oraº din
þarã, cã e aºezat pe o strãveche vatrã multimilenarã,
cã acum arãta ca în basme, pierind în negura tim -
pului multe dintre cãsuþele mizere, apãrând pretutin-
deni blocuri masive, înalte, impunãtoare. 
Pe Tavi îl bântuiau aceleaºi gânduri. Gãsise în bi -

blioteca tatãlui o carte, „Timpurile ºi anotimpurile
Bucureºtiului“. Dar ce scria în ea nu se mai potrivea
cu nimic din vremea de acum. Dispãruserã ºerpui -
rile Dâmboviþei, acum dreaptã ºi curatã, ca ºi Calea
Moºilor, atunci strâmtã ºi întortocheatã, în prezent
largã ºi dreaptã. Tocmai ajunserã la ºoseaua Pantelimon,
pe care o aflase din cãrþi ca fiind cam îngustã ºi
pietruitã cu bolovani de râu, acum largã ºi asfaltatã.
Nu mai avurã vreme de priviri sau cugetãri cãci la

un moment dat Corina fãcu la dreapta. Urmã o stradã
scurtã, apoi, când se ivi calea feratã, Corina virã la
stânga ºi, dupã ce mai merserã câþiva zeci de metri,
se oprirã; era gara Titan.
Trenul cãtre Olteniþa era deja tras la peron, aºtep -

tându-ºi cãlãtorii. Corina se duse ºi cumpãrã bi lete.
Avea trenul doar un vagon de clasa a întâi, cele lalte
fiind de a doua. Dispãruse clasa a treia. 
Compartimentul în care au intrat era confortabil,

cu scaune pluºate în roºu. Corina îi îndrumase cãtre
el, le spuse cã fiecare avea un loc reþinut, bunica
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