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Citelul albastru

E ora opt, poate opt qi un sfert dimineafa. in
linigtitul nostru oraq de munte poporul muncitor se
trezeqte devrerne. Cei harnici, la ora asta sunt
aproape plictisifi de viafd aqa cd ?qi parfum eazd gura
cu o cafea stropitd cu o licoare aromatS, sd zicem
biter, sau cei mai pu{in avu{i iau in calcul bdutura
cdru{aqului londonez, sd spunem, un pahar de gin
veritabil. Femeile frumoase incd se odihnesc
cotropite, dupd o noapte in care au fost asaltate qi
cucerite, bucdlicd cu bucd{icd, de cdtre tineri amanfi
vioi sau poate de bdtr6ni curtezani insistenfi. in
dragoste, ca qi in viald, se bifeazd tenacitatea, femeia
apreciazdluptdtorul Ei, mai apoi, portofelul, conform
zicalei cd banii n-aduc fericirea dar o intrelin totuqi!
Aqadar, la ora opt gi ceva dimineala trebuie sd
ai cu capul ca sd ieqi in oraq frrd treabd cSci n-ai ce

sd

vezi in afard de oameni grdbili inspre treburile lor

zilnice, fefe imbdtr6nite inainte de vreme

sau

cdldtori care au pierdut trenul de diminea{6... $i, de
fapt, era singurul lor tren bun! Tabietul matinal al
poporului muncitor este agrementat de lectura pe
diagonald a ziarului nostru local, Colina. Ast6zi,
cititorii gdsesc, spre deliciul lecturii, la rubrica
$tirea zilei!, articolul Cdpelul albastru!, cu textul de
mai jos: ,,feri, marli, in cursul diminelii, cunoscutul
ziarist Dorian, cuprins fiind de o stare inexplicabild,
tn timp ce se deplasa cu tramvaiul inspre domiciliu,
dupd deschiderea u;ii, la una dintre stalii, a sdrit
din mijlocul de transport ;i s-o ndpustit asupra unui
cdine albastru pe cere se pare cd l-a mu;cat
zdravdn de pulpa dinapoi. in urma atacului
neprevdzut, animalul, speriat, a dispdrut din zond;i
a fost gdsit doud ore mai tdrziu mort tn scara unui
imobil din cartier. Grupul de copii care se afla in
stalie in momentul acela a fost condus la cabinetul
medical cel mai apropiat pentru obi;nuitul
tratament antirabic preventiv. Ziaristul nu a putut.fi
contactat, se pare cd acesta s-q baricadat in locuinla
personald. A;teptdm opiniile dumnecnoaslrd, lo
rubrica Cilitorii ne scriulColina, cotidian loca| I
C.C. , colaborator al publicafiei locale. Iar opiniile
nu au intdrziat si parvinl redacfiei, pentru cd, un caz

similar s-a petrecut de curdnd intr-o localitate
invecinat5.

- Ehei ! Asta da, ;tirea

ztlelt spun unii.

{<

Te salut, stimate, imi zice Dorian, la
telefon, intr-o marli dimineala. Ei, ce spui de-o
vizitd la dom'doctor, de ziua numelui? $-apoi, e
acolo qi Vetufa, nepoata popii! Ce zict?

Iar eu nu sunt impotrivd. $i, de ce aE fi? imi
plac descinderile nepremeditate, spontaneitatea
propunerii m5 incitd, casa qi ospitalitatea gazdei imi
sunt cunoscute.

De-o vreme, caut prilej sa merg in vizitd la
vechiul meu amic, Gigi Tulea, membru al Societdlii
filatelice, oarecum retras din prima linie a vielii
sociale, prieten din secolul trecut, pe care de-o
vreme nu mai am ocazia s6-l int6lnesc pe la
sdrbdtorile culturale din lini;titul nostru ordqel de
munte. Propunerea, cu toful neas,teptatS, ca sd-l
onordm de Sf. Gheorghe, pe nenea Gigi vine din
partea lui Dorian, publicist cunoscut, in retragere,
prefuit in cercul nostru de prieteni. Despre jurnalist
se spune pe la noi cd qi-a frcut ucenicia in preajma

unor oitmeni insemnali care l-au pldtit bine pentru
devotamentul sdu, in vremurile acelea grele qi care lau investit cu puteri nebdnuite, in funcfia pe care o
ocupa.

De ziua numelui se merge neinvitat,
prietenii sunt bineveniti, omul e bucuros sd-i cdlcdm
pragul, continud Dorian.

Zis qi fdcut. Ne int6lnim, pe la orele

zeee,

poate zece qi un sfert dimineafa, ?n fa[a bisericufei,
zugrdvitl, in verde, de pe Strada Gladiolelor, peste

drum de bodega Opal, linut5 de

o

cunoqtin{d

comun[, un preot oarecum ddruit cu harul divin qi
proprietar cu acte in reguld al cdrciumii, unde o
muljime de vizitatori ce-l venereazd, pe Bachus se
nevoiesc cu mijloacele lor modeste, intru amortirea
trupului cu secdricS. Pe-atunci buzunarele erau tot
mai adAnci qi mai goale. in vremurile despre care
facem vorbire lefurile erau de-a dreptul metaftzice
sau cam asa oeva qi un gest asemeni celui amintit,
deschiderea unei cArciumi cu prefuri lesne, insemna
din partea proprietarului un efort. Cand s-a construit
lScaqul sfdnt de pe strada amintitd, dintr-o scdpare a
inginerului s-a prevdzut mai mult material dec6t
trebuia iar din ceea ce prisosea s-a isprdvit locuinfa
preotului dar Ei cArciuma cdci terenul viran din fata

bisericii, cumpdrat pe mai nimic, te imbia Ia
construit. Vorba aceea, unde dai ;i unde crapS!
Preotul a orAnduit apoi ca parterul casei sd fie
destinat sufletelor subliri la pungd, grdbite qi
insetate, ce sd-i faci, asta este, iar incdperile de la
etaj pentru locuit pentru cd familia e la loc insemnat
in liniqtitul nostru ordqel de munte.

- O zi frumoas5, pdrinte! salutdm, eu qi
Dorian, din mers, oarecum surprinqi de int6lnire, la
ora asta a diminelii. Popa, pdinea lui Dumnezelt, ne
intoarce, prompt, gestul de respect, qi, astfel, ne
continudm drumul.

Apartamentul sfinliei sale are trei incdperi:
dormitor, sufragerie care Jine gi loc de odaie de
primire a oaspefilor qi bucdtdrie. La popa vine peste
zi, cu sau ftrd treabd, tot felul de lume din cartier. Sa amenajat apoi, dintr-un capdt de coridor, o
incdpere cu aspect de carcerS, ocupatd de Vefula,
fata care ajutd la treburile gospod5riei, o nepoatd cu
ca.re popa se dedulceqte din c6nd in cAnd, se zice, o
tilndra inspbim6ntitor de simpld gi de smerit6, altfel,
mobilatS cu fragmente de culturd rusticd. Peste zi,
popa nu-i are grija, fata este in subordinea preotesei,
el patruleazd cdt e ziua de lungd, atunci cdnd nu e

ocupat cu treburile duhovnicesti, de la apar:tament la
bisericd, apoi degrabi la cdrciumd.

*

definitiv, ar putea sd faci lucrul acesta chiar in
pantofi de casd gi halat de baie frrd ca cineva dintre
obfnuifii locului s6-qi dea mdcar seama ce se
petrece din cauza culorilor pestrile ale peisajului.

-

Binecuvdnteazdpdrinte!... strigd de la cdte
o masi vreun client trezit din amorfire la vederea

popii, de fapt

a

proprietarului, care trece cu
regularitate in cursul zilei sd recupereze in tranEe, o
parte din incasdri, cdci triieqte cu neliniqtea cE intr-o
zi vreunul din angajali o va intinde pe nepusd masd
cu profitul ce i se cuvenea. Popa binecuv6nteazl cu
gesturi cam nepotrivite pentru locul gi momentul in
care se afl6. Altfel, ca personaj, e o combinalie de
har divin qi administrator aI celor lumeqti. Un
antreprenor aproape desdvdrqit. Unii cu guri mai
bogate-n vorbe zic cd e afemeiat dupd bani, ci, in
momentele de taind, ii mdng6ie cu aceeasi duioqie cu
care bdrba[ii iqi mdngAie amantele.

Din camera de zi de la parter, Gigi

Tulea

poate sd vadd ca la cinema intrarea in ldcaqul sf6nt,
casa popii dar qi c6rciuma Opal, iar dacd, pofta i-ar
veni intr-o zi, ar putea chiar sd ajungi in zon[ pe
scurtdturd; din cameri, hop, pe balcon qi de acolo,

Dar doctorului, personaj oarecum sofisticat,
nu-i trece asa ceva prin minte, qi nici vArsta nu-l
avantajeazd ?n a;a demersuri, allIi insd ar da bani
grei ca sb aibd aqa o locuinlI la patter, din care,
intinqi pe canapeaua din camera de zi, cu capul
sprijinit de pernifa cu broderii rdmasb de la o
verigoard din cale-afard de avut6, sb admire la
vecernie un asemenea peisaj policrom; mdmdile
sfioase, birbafi grdbifi, tinere mistice,' flordrese
guralive si alte chestii precum coroane, colive, c6te
un maslu din c6nd in cAnd, promolie la sicrie, de ce
nu?, capitalism multilateral dezvoltat, tipdrituri cdt
incape;i corul de duminicS, in frne, ce mai?, bucurie
mare - plScerile simple ale vielii.
Privesc inspre fereastrd qi asta imi ocupd
toatd, ziua, obiqnuieqte doctorul sd povesteascd celor
venili in vizitd la el.

-

top, peste balustradi, apoi pe gazonul din fala
blocului cdci apartamentul se afl6 la parter. $i, in

strateg din fire, doctorul
defiLeazd in societate cu sfinliile lor numai pentru cd
d5 bine la imagine, altfel s-a ndscut sub zodia
cumpdtdrii qi a ateismului, trecute sub tdcere de

10
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acesta. De origine, dintr-un sat din lunca Ldstunului,

a gisit sd confirme faptul, dar nici sd-l infirme.

nu departe de linigtitul nostru ordqel de munte, se
trage din pdrinJi agricultori instirifi, cu gospoddrie si
pim6nturi, de la care a moqtenit nu numai o avere
frumqicb ci Ei o anumitd viclenie a siteanului
destinat sd vieluiascd intr-o multiculturulitate care
adesea i-a fost potrivnicd. La un moment dat, prin
anii optzeci ai secolului trecut, qi-a imbundtdlit
profilul spiritual prin mdrturisiri legate de perioada
de detenfie de la Petreni, desfrtare, in ghilimele, de
care nu avusese parte. Gigi Tule &, pe cdt de qcolit,
pe atit de fricos este, iar totul nu e decdt purd

Mistificarea

fabulafie. BdtrAnul doctor, altfel spus, e mitoman. $i,
cam atdt. Ba sd nu mint, e gunnand, mai ales la
ospefele unde e musafir.

Dacd infelegi jumdtate din cdt povesteqte
doctorul, infelegi mult! spune vocea opiniei publice.

-

Cosmetizarea finald" a prof,rlului provine din
desele aluzii, neintemeiate, la modul in care s-a
ingrijit de sdndtatea luptdtorilor retraqi, in anii de
dupd cea de-a doua rdzmeri[h rnondiald, in munfii

Flgetului, subiect en vogue in anii noudzeci cdnd
mai niciunul dintre aceqtia nu mai era in viald, ca sd
intdreascd sau sd dezmintd, infricoqdtoarele istorisiri
ale doctorului. La fel qi despre detenfie, nimeni nu s12

e la ordinea zrlei in

lumea acelor
timpuri, aqa cd, doctorul inventeazd lupte qi
strdduinfe care nu au existat vreodatd. in cele din
urmfl dupa anii doud mii i;i str6nge povestirile pe
care le intituleazd amintiri, publicate prin periodice,
intr-o cdrdmidd de carte, imbundtdfitd, pe ici pe colo,
de un ziarist local, talentat. De-abia atunci incepe
pelerinajul pe la apartamentul doctorului unde poli
si intAlneqti titrali din diverse domenii, iscoditori din
fire, cine qtie?, dornici sd afle chestii inedite. Gigi
Tulea rdspunde la intrebdri, se inflScdreazd" alimentat
de cauza luptei misterioase din munfi. Povestirile lui
sunt prizate la maximum, ce mai tura-vura, are
succes la public, fapt ce stdrne;te invidia lui Dorian,
boem notoriu qi publicist inzestrat.
Eu sunt boem, domnilor, generos, nu md uit
la bani, obiqnuieqte Dorian sd zicd atunci c6nd
prietenii ;i cunosculii il cinstesc cu cAteva pahare de
tdrie, cdci bdutura primitd ?n dar de la acestia are

-

farmecul de a-i dezlega binigor limba qi de a-I
predispune, zice el, la sinceritate. $i apoi, i se pare
mult mai gustoasd bdutura ddruitd dec6t cea pe caf,e
qi-ar fi pldtit-o singur.
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