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Era in ajunul Solstigiului de Var5., cea mai
vrijiti noapte a anului, cAnd, inainte de ivireazo/,lor, se pot intAmpla fel de fel de lucruri

inci. Nici pe
departe. Soarele, inc5. strilucitor, cobora

misterioase. Dar nu se innoptase

flri

nicio urm[ de
grabi, de parc-ar fi wut s5. mai stea in lume.
Avea senza\ia ci o fEcuse sd pard" mai
mAndr5, dAndu-i o scAnteiere qi un luciu
care nu puteau pili prea curAnd. Dinspre
{hntAni, dinspre lacuri si ferestre, ba chiar
qi dinspre fructele coapte care atdrnau in
pomii de pe aleea Cireqilor, un loc pe care il
alene inspre apus, lene;,
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cuno;tea prea bine, propria lumini reflectatl i;i trimitea razele inapoi spre el.
- Nimic nu egaleazd,Iulr.ina soarelui, se
liudd de unul singur, uitAndu-se Ia farurile
de vapor care luminau de o parte ;i de alta a
porfii amiralului Boom, la ciocinelul care
strilucea pe u;a casei domnisoarei CiocArlie
si la o jucdrie veche, de tinichea) care sclipea
uitatd", se pare, de stipAni, in gridina celei
mai micute dintre case.
Si acest loc ii era bine cunoscut soarelui.
- Nu se vede nimeni, i;i spuse in sinea lui,
trimilAndu-si razele lungi peste alee si peste
spafiul verde, inflorit, care se intindea dincolo de aceasta.
$i spagiul acesta ii era cunoscut. La urma
urmei, contribuise ;i el la crearea lui. Ce s-ar
fi intAmplat cu copacii, florile si iarba, dac[
n-ar fi fost el si inverzeasci iarba, si faci s[
dea frunza pe ramurile golase sau si incilzeascd. mugurii ca si poat5. da in floare?

Aici, printre lumini si umbre, zdnpe cineva.
- Cine-o fi in parc? se intrebi.

O silueti ciudatS. umbla de colo pAni
colo, suflAnd intr-un fluier si tipAnd.
Cine altul decAt Paznicul Parcului? Totusi, nu-i de mirare ci soarele nu-l recunoscu, fiindci, in ciuda cildurii toride de

iulie, omul purta o pilirie din fetru negru,
de pirat, cu desenul cu tigva si cele doui ciolane incrucisate.

Respectati regulamentul! Nu uitagi
regulile! Aruncati gunoiul la cos! striga eI.
Dar nu-l bdga nimeni in seami. Oamenii
continuau si se plimbe tinAndu-se de mAnS;
aruncau gunoiul pe unde se nimerea; cilcau
intenlionat pe iarbi exact acolo unde scria
NU CALCATI PE IARBA; incilcau regulile; nici nu se gAndeau la regulament.
Poligistul se plimba incolo si-ncoace, bdlinginindu-;i bastonul si dAndu-se important,
de parci intreg pimAntul ar fi fost al lui si s-ar
fi bucurat cIJ are proprietar.
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Copiii se dideau in leagdne, zburdnd. ca
niste rAndunele.

Iar rAndunelele iqi ciripeau cAntecel e atdt
de tare, incAt nimeni nu auzea fluierul
Paznicului Parcului.
Amiralul Boom si doamna Boom iesiseri si
ia aer pe aleea Lungi; mAncau alune dintr-o

pungi si aruncau cojile pe jos.
Hoindresc
Pe tnserat,

Cu mdndruta mea la bra{!

cdnta amiralul, netinAnd seama de

tiblip

pe

care scria: ESTE II\ITERZIS ACCESUL
]\EGUSTORILOR AMBULANTI SI AL

cAxrAnETrLoR. '

'

in Gridina Trandafirilor, un om inalt,

cu

o sapci de crichet prea mic5, isi uda batista in apa fdntdnii si se ;tergea pe fruntea
arsi de soare.
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Jos, lAng5 lac, un domn in vArst5., cu un
coif din ziar pe cap, se uita in toate direcgiile,
adulmecAnd aerul ca un cAine de vAnitoare.

- Heeei, Profesore! strigi

domnisoara
CiocArlie, traversAnd cu pas gribit gazonul
;i trlgAndu-qi cAinii care pdreau si vrea si
fie in alti parte.
Cdci domnisoara CiocArlie, in cinstea
ajunului Solstiliului de Vari, le pusese cAte-o
fundigd pe cap - una roz lui Willoughby ;i
una bleu lui Andrew -, iar cAinii se simteau
umilili ;i trlti. Ce-au si creadi oamenii? se
intrebau. Au s5-i ia drept pudeli!
- Profesore, te-am a;teptat. N-ai mai gisit
drumul, probabil.
- Da, a;a se-ntAmpli cu drumurile, cred.
Sau nu Ie gise;ti tu pe ele, sau nu te gisesc
ele pe tine. Oricum, domnisoari Vrabie,
m-ai gisit. Du., din picate, zise ficAndu-qi
vAnt cu coiful, mie mi-e cam... cald aici, in
desertul Sahara.

