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Un cuplu în formare

u era pentru prima datã când razele zglo -
bii ale soarelui încã primãvãratec se ju -
cau pe faþa lui Sorin Codruþ, fãcându-l sã
mormãie nemulþumit. Încercã sã se as -

cundã de ele trãgând pãtura pânã peste cap. Era aºa de
dulce somnul la ora aceea, încât ar fi fãcut orice sã nu-i fie
întrerupt. Prins în capcana noii cãrþi cu aventurile incredi-
bile ale lui Sherlock Holmes, adormise destul de târziu. Îi
devenise o deprin dere trainicã, izvor plin de înþelepciune,
ca în fiecare searã sã nu se dea prins în braþele lui Morfeu
pânã nu îºi îm bogãþea mintea cu noi ºi noi cunoºtinþe în
diverse domenii. 

De la o vreme îl preocupa unul cãtre care simþea o atrac -
þie fascinantã. Fireºte, totul cerea un efort consi derabil, pe
care el îl fãcea conºtient cã, deºi obositor, era totuºi nespus
de creativ. Venea însã vremea despãrþirii de noapte ºi a
apariþiei zorilor ºi, implicit, în zile senine, sosirea razelor
jucãuºe pe faþa sa. Acum a scãpat de ele acoperindu-se cu
pãtura. Dar nu închise bine ochii cã în cepu sã sune strident
celularul, potrivit cu grijã de cu searã pentru o anumitã orã.
De data aceasta mult mai devreme ca de obicei. 

Prima reacþie a fost sã-l închidã, dornic sã mai zã bo -
veascã o vreme în patul mãtãsos, moleºitor. Îºi aminti însã
cã, dupã disputa aprigã de asearã cu colegul ºi prietenul sãu
din clasa a VII-a, Octavian Trandafir, pe scurt Tavi, în
legãturã cu adoptarea unor pseudonime menite sã exprime
cât mai bine noul rol pe care voiau sã-l joace în viaþa clasei,
chiar ºi a ºcolii, ca un cuplu de mici detectivi, hotãrâserã ca,
în virtutea faptului cã noaptea e un sfetnic bun, sã discute
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dimineaþa, în ziua urmãtoare dispunând de timp suficient
pentru dispute ºi luarea unei decizii definitive, fiind liberi,
neavând cursuri. 

Nu era uºor. Cugetase îndelung asupra acestui aspect ºi
constatase cã exista o sumedenie de variante. Alegerea era
dificilã ºi, cu gândul la ceea ce trebuia sã hotãrascã, se sculã
alene din pat ºi porni molcom cãtre baie. 

În casã domnea o liniºte blândã, binefãcãtoare, ceea ce
nu-l mirã, ºtiind cã bunica sa, care avea grijã de el ºi de casã,
era plecatã pentru douã zile în provincie, la rude, iar mama
sa, ofiþer de poliþie, îl anunþase încã de cu searã cã nu va
putea veni acasã, fiind angrenatã într-o misiune dificilã. 

Ca de obicei, urmarã câteva minute de gimnasticã, de
genuflexiuni, iar dupã ce fãcu un duº scoþian, se simþi într-o
formã excelentã. Îºi pregãti în grabã un mic dejun frugal,
înfulecã totul rapid, apoi hotãrî sã ia legãtura cu Tavi. 

Aveau avantajul cã se puteau înþelege ºi întâlni lesne,
deoarece locuiau alãturi, pe strada Cometei, Tavi într-un
bloc înalt, zvelt, alb, Sorin vizavi, într-o vilã cochetã, cu grã -
dinã mare în faþã, cu porþi de fier forjat, de unde pornea
cãtre clãdire o alee asfaltatã, ce se bifurca pe la mijloc, loc
în care strãjuia un câine bizar, din metal, cu ochi ciudaþi,
rubinii. Din explicaþiile lui Sorin, Tavi îi înþelesese rostul,
dar, de câte ori venea, îl ocolea cu grijã, simþind me reu o
anumitã teamã, vãzându-i ochii sticloºi, aprinºi ca jarul,
care pãreau a-l fixa cu o neasemuitã cruzime. 

Aveau ºi ºansa de a se vedea uºor, de la fereastra sa Sorin
putând-o zãri pe aceea a lui Tavi de la etajul doi. Folosiserã
adeseori telefonul fix sau semnale luminoase, prin lanter-
ne, conform codului Morse, cunoscut bine de el ºi însuºit
destul de uºor de Tavi. Acum însã, fãrã a renunþa, în
anumite ocazii sau împrejurãri, la telefon ori la semnalele
morse, le era mult mai uºor sã ia legãtura, deoarece dispu-

6
Nicolae Gheorghiu



neau amândoi de celulare capabile sã se gã seascã lesne
oriunde s-ar fi aflat. 

Dacã la început totul fusese ca o joacã, acum, cugetând la
noul lor rol, acest lucru li se pãrea a fi esenþial. Ideea acestui
nou rol fusese a lui Sorin ºi se nãscuse în urma unor
întâmplãri ciudate care avuseserã loc în clasa lor.Un rol care,
bine îndeplinit, spunea el, putea contribui mult, prin acþiunile
desfãºurate, la prevenirea sau înlãturarea unor evenimente
neplãcute din viaþa colectivului ºi, implicit, la întãrirea
prestigiului lor în faþa clasei, poate ºi a ºcolii.

Cugetaserã mult asupra acestui aspect ºi ca urmare au
hotãrât alcãtuirea cuplului amintit. Stabiliserã însã sã pro -
cedeze ºi sã se comporte în aºa fel, încât nici unul dintre
elevi sã nu bãnuiascã sau sã-ºi dea seama cã era coleg cu
doi mici detectivi. De aceea se vor strãdui sã se afiºeze în
continuare ca doi buni ºi nedespãrþiþi prieteni, cu toate cã
aveau firi deosebite ºi difereau enorm ca fizic. 

Era expresia cea mai elocventã a pãrerii cã, în mod
obiectiv, contrastele se atrag. La paisprezece ani, Sorin
aratã ca de ºaisprezece. Este înalt, bine dezvoltat, are piep -
tul boltit, muºchi puternici la ambele braþe, rod al flotãrilor
zilnice, calcã rar ºi apãsat, cu fruntea mereu sus, cu pri -
virea agerã aþintitã în jur, gata sã înregistreze un amãnunt
cât de mic. Este însã mereu dus pe gânduri, tãcut, ceea ce
i-a ºi determinat pe unii sã-l considere a fi un mare înfu-
murat, un soi de sfinx, epitet însã cu totul ºi cu totul gratuit. 

Octavian, sau Tavi, cum îi spun colegii, aratã cu totul alt-
fel. Partizan înfocat al dulciurilor, al lui lasã-mã sã te las,
duºman cumplit al oricãrei miºcãri de prisos, crescuse mai
mult în pãrþi, de jur împrejur, fiind un dolofan agreabil, cu
obrajii bucãlaþi, foarte scund, cu burticã, cu mers greoi,
alene, afiºând permanent un calm proverbial, de naturã
englezeascã, fãrã îndo ialã. Are întotdeauna buzunarele
pline cu de-ale gurii, mai ales na politane, biscuiþi, alune,
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nuci, din care gustã me -
reu, ceea ce i-a atras ºi
porecla „Ronþãilã“.

Îi apropia mult ºi
destinele, oarecum ase -
mãnãtoare. Sorin îºi
pier duse tatãl în timpul
revoltelor din decem -
brie 1989, în împreju -
rãri nebuloase. Tavi era
ºi el orfan, dar de mamã.
Poate de aceea legãtura
lor devenise deosebit
de trainicã. 

Luaþi împreunã, pã -
reau a fi un cuplu bizar,
unul fiind mai înalt, iar
celãlalt bondoc, la un
moment dat Ciprian, Cipri pentru cei din gaºca lui, un
coleg voinic, haios, pus mai mereu pe ºotii, numindu-i Pat
ºi Patachon, dar asta doar o datã, cãci apoi a amuþit, fulgerat
de privirea tãioasã a lui Sorin. 

În ceea ce-l priveºte pe Sorin, atracþia cãtre aventurã, ca
detectiv, nu constituie o surprizã, dacã se are în vedere cã
tatãl sãu, Cãlin Codruþ, fusese un preþuit cãpitan în poliþie.
El îi insuflase puternicul sentiment al luptei împotriva
rãufãcãtorilor de orice gen. „Vezi tu, Sorine, îi spusese el
odatã, noi ne strãduim sã apãrãm ºi sã menþinem ordinea,
dar sunt indivizi, pe care eu îi consider a fi aidoma ostro -
goþilor, care provoacã rãul prin comportament infracþional,
furând, jefuind, fãcând afaceri necurate, ajungând uneori
chiar ºi la crimã, ostrogoþi care nu ne au la inimã, dupã
cum nici noi nu-i agreem, unii fiind nespus de periculoºi,
capi ai unui angrenaj antisocial compus din indivizi ieºiþi de

8
Nicolae Gheorghiu

Sorin ºi Tavi



mult din orbita vieþii sociale normale. E o luptã durã, plinã
de neprevãzut, ºi nu de puþine ori cad jertfã unii dintre noi“. 

Parcã avusese o presimþire, deoarece cãzuse ºi el în
luptã. Acum Elena, mama lui, un inginer electronist remar-
cabil, i-a luat locul, devenind maior în cadrul poliþiei, fap -
tele sale, modul în care acþioneazã împotriva noilor ostro -
goþi, mult mai perfizi, apãruþi dupã revoltele din decembrie
1989, precum ºi metodele folosite atrãgându-i apelativul
maiorul Electron. Ea nãscocise ajutoare cu totul deosebite
în activitatea antiinfracþionalã, ca, de pildã, Robo, robot
minune, un mini casetofon cu banda ca un fir invizibil, sen -
sibil la orice miºcare sau zgomot, clipã în care se autode -
clanºeazã, având deci pornire ºi oprire automate, crease un
sistem complicat de urmãrire prin camere de televiziune
mobile ºi multe, multe altele care creau avantaje enorme
faþã de rãufãcãtori. 

În sufletul lui Sorin ardea de mult dorinþa, nemãr tu -
risitã, de a le pãºi pe urme. Un asemenea vis nutrea ºi Tavi,
cu deosebirea cã þinta sa era de alt gen, tatãl sãu, Dinu
Trandafir, fiind un binecunoscut scriitor. Dorea cu ardoare
sã-i moºteneascã vocaþia, aptitudinile, ºi îi urma cu sfin -
þenie sfaturile, între care cel mai de seamã viza însuºirea
temeinicã a limbii, a regulilor care garantau o exprimare
corectã, în aºa fel încât mesajul scris sã poatã fi înþeles fãrã
nici un dubiu. 

La orice fãcea rabat Tavi, dar la gramaticã ºi la lecturã
nici mãcar un pic. Curând deveni un adevãrat as în cunoaº-
terea regulilor gramaticale. Era atât de absorbit de acestea,
încât orice deviere de la ele îi stârnea instantaneu interven-
þia. Nu ierta pe nimeni. Bunãoarã, când George, un tip mai
timid,oarecum visãtor, spusese: „I-am vãzut cu ochii mei pe
Doru ºi pe Ciprian punând la cale ceva“, a ºi izbucnit
nervos: „Vorbeºti aiurea! E clar cã poþi vedea doar cu ochii,
care sunt ai tãi, aºa cum nu poþi auzi decât cu urechile tale
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ºi e impropriu a zice am auzit cu urechile mele“. Altã datã,
când Ciprian o ridicase în slãvi pe Daniela, ºefa clasei,
afirmând, printre altele, cã graþie ei învãþarea ºi însuºirea
temeinicã a cunoºtinþelor a devenit pentru noi un scop prin -
cipal“, a sãrit imediat ca ars, rostind ironic: „Se vede treaba
cã cineva din mijlocul nostru, nu spun cine, persoanã
importantã, nu a aflat cã un subiect multiplu cere predica-
tul la plural“. Iar când Cornelia, fata cea mai înaltã din
clasã, ºi-a agitat zulufii înainte de ora la care urmau sã dea
o lucrare de control ºi a exclamat: „Vreau sã scriu ºi mai
perfect spre a obþine o notã mai superioarã“, Tavi a mârâit
sarcastic: „Unele fiinþe drãgãlaºe uitã cã sunt adjective ca
perfect ºi superior care nu au grade de comparaþie, de -
oarece…“ 

ªi de fiecare datã începea sã explice totul pe îndelete.
Are uneori ºi interpretãri personale, adeseori cu o anumitã
tentã de ironie. Când George îl lãudã pe Ciprian, spunând
cã e un tip dintr-o bucatã, el îºi rânji fasolea ºi mormãi: „Se
vede cã de aceea e necioplit“. 

ªtia multe Tavi. Era tobã de carte în privinþa limbii ro -
mâne. În schimb, la unele materii nu prea strãlucea.De aici
ºi ciuda lui Sorin, care considera cã, þinându-se ca scaiul de
literaturã, se pregãtea unilateral. Tavi recunoºtea sincer cã
avea o mare teamã de matematicã. Sorin veni cu argu -
mentul cã în viaþa oricãruia, chiar ºi a detectivului, mate-
matica are un rol important. În lupta cu ea, susþinea el spre
uluiala lui Tavi,îþi cãleºti mintea, þi-o pui intens la treabã, îþi
dezvolþi simþurile, pentru cã orice problemã apare ca o
enigmã, ºi nu existã satisfacþie mai mare decât aceea a
descifrãrii ei. Era, dupã el, calea cea mai potrivitã, deºi nu
prea lesnicioasã, de a te apropia de materia-spaimã, deoa -
rece, dacã îi pãtrunzi misterele ºi, mai ales, dacã prinzi
gustul desluºirii acestora, atunci ai câºtigat bãtãlia cu ea.
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