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LECŢII DE DANS 
PENTRU VÂRSTNICI ȘI AVANSAŢI

Cum vin astăzi pe la dumneavoastră, dom-
nișoarelor, așa mergeam pe vremuri pe la 
biserică, să le admir pe fetele frumoase de 
acolo, ei, nu chiar la biserică, nu-s prea bise-
ricos, dar la o prăvălioară de lângă biserică, 
unde un oarecare Altman vindea tot felul 
de lucruri de ocazie: mașini de cusut uzate, 
gramofoane americane cu două manivele, 
extinctoare Minimax, dar, în afară de asta, 
acest Altman se mai ocupa cu plasarea de 
fete pentru cârciumile și restaurantele din 
tot judeţul; fetele dormeau la el, într-una 
din cămăruţele din spate, iar când venea 
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vara ridicau un cort în grădină și domnului 
părinte îi plăcea să se plimbe de-a lungul 
gardului despărţitor, atunci pipiţele puneau 
gramofonul să cânte, cântau și ele și fumau, 
stăteau la soare în costume de baie, era o 
splendoare ce vedeai, raiul pe pământ, de 
aceea și preotul defi la atât de des pe lângă 
gard, de asta, dar și din cauza ghinionului 
pe care-l avusese cu capelanii lui, unul fugi-
se în Canada cu o verișoară, al doilea se 
convertise la religia bisericii cehoslovace, iar 
cel de-al treilea a încălcat interdicţia și a 
sărit gardul în grădina în care făceau plajă 
frumoasele și s-a îndrăgostit nebunește de 
una dintre ele, dar, din cauza dragostei 
neîmpărtășite, și-a zburat creierii – revol-
verul sau browningul nu poartă nimănui 
noroc; când eram puști, am împrumutat 
unul odată ca să tragem cu el în gard, la 
ţintă, imitându-l Conar Tolnes, dar apoi 
frate-miu a luat pistolul și l-a demontat, iar 
noi n-am mai fost în stare să-l asamblăm la 
loc, am fost atât de disperaţi că ne venea să 
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ne împușcăm, numai că nu mai aveam cu 
ce, ăsta a fost norocul nostru, că altfel n-aș 
mai fi  putut merge la bise rică să le văd pe 
frumoasele domnișoare, întotdeauna înţo-
lit la patru ace, cu pantaloni cu dunguliţe, 
ca un funcţionar de la bancă, mă așezam 
ca un diplomat pe cutia unui Minimax, 
soarele strălucea, iar fetele în costume de 
baie stăteau tolănite pe pături, ca un fel de 
sectă care venera soarele; erau șase și zăceau 
pe spate legănându-și în mâini capetele cu 
părul tapat, contemplând norii ca să-și lase 
trupul pradă pri virii bărbaţilor, și pentru 
că eram sensibil ca Mozart și un admirator 
al Renașterii europene, le fi xam cu privirea 
ca un crocodil, cu un ochi la preot și cu 
celălalt la piciorușele lor încrucișate și la 
gleznele pe care și le balansau, cuprins de 
furnicături la fi ecare mișcare de-a lor, pen-
tru că, spuneţi-mi, câţi oameni au ocazia să 
vadă atâtea frumuseţi într-un singur loc? 
poate doar împăraţii sau sultanii; în sfârșit, 
le povesteam domnișoarelor ce visam, cum 
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ar fi  visul cu un brutar care băga pâinea în 
cuptor și că asta însemna câștig la loterie, 
păcat că nu aveam bilet, să visezi brutărie e 
semn de bucurii peste noapte, dar la ce-s 
bune și bucuriile astea? Nici Havlíček1, nici 
Cristos n-au râs vreodată, mai degrabă au 
lăcrimat, pentru că dacă vrei să fi i apostolul 
unei cauze măreţe nu poţi să-ţi îngădui orice, 
Havlíček avea o minte strălucită, că până și 
profesorii se pierdeau în faţa lui; i s-a oferit un 
fotoliu arhiepiscopal, dar el a ales justiţia, un 
pic de cafea, puţină supă și lupta în slujba 
poporului și îm potriva analfabetismului; 
căci numai perverșii visează noaptea că se 
tăvălesc în gunoi, și asta înseamnă că îi 
așteaptă vremuri fericite, ori o oală de 
noapte, și asta înseamnă un viitor de aur, 
dar tocmai asta e cheia, scumpe domnișoa-
re: trebuie să te bazezi pe tine însuţi și nu pe 
părinţi, ca acel Manouch care credea că 
totul îi este permis pentru că tai că-su era 
gardian la pușcărie, așa că nu făcea altceva 
decât să tragă la măsea și să-și vadă toată 
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ziua de năravuri, sfârșind mereu în câte-o 
încăierare, provocând confl icte, cum erau 
pe vremea Aus tro-Ungariei disputele între 
social-democraţi, liber-cugetători și cle-
rici, unii crezând că omul se trage din mai-
muţă, alţii că Dumnezeu l-ar fi creat pe 
Adam din ţărână, iar pe Eva din maţele lui, 
ar fi  putut să o creeze și pe ea tot din ţărână 
și ar fi  ieșit mai ie in, dar astea sunt aiureli, 
pe atunci lumea era pustie ca orice stea, dar 
oamenii trăncănesc fără să le pese de nimic; 
ar putea să-mi pice ochii pe fermecătoarea 
fi ică a primului ministru, dar ce nu se poa-
te, nu se poate, ba chiar poate să iasă urât, 
Sfântă Fecioară! prinţul moștenitor luase 
sifi lis și femeia aceea, Večerová, l-a împuș-
cat, dar apoi a fost și ea împușcată de un 
vizitiu, dar toate fetele o să vă spună că mai 
degrabă s-ar îngropa de vii decât să aibă un 
prieten cu jucăria defectă; eu, pe când slu-
jeam în cea mai minunată armată din 
lume, i-am spus doctorului, dom’ doctor, 
mă doare în piept, iar el mi-a zis, și pe mine 
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la fel, băiete, de-am avea o sută de mii ca 
tine, am cuceri întreaga lume! și m-a repar-
tizat la cea mai bună categorie, iar eu m-am 
simţit învingător și am ieșit de acolo plu-
tind, dar el m-a strigat hei! tu ai mai mult 
timp, condu-o la gară pe nevastă-mea; și era 
o frumuseţe de femeie soţia lui, ceva în 
genul Mařenkăi Zieglerová2, voinică pre-
cum Maria Tereza, și îmbrăcată ca o regi-
nă; încă de la început m-a întrebat dacă 
sunt însurat, iar când am terminat, a vrut 
să-mi dea bacșiș o monedă de douăzeci, dar 
am refuzat, asta înseamnă să fi i cavaler, nici 
Havlíček, nici Cristos n-ar fi  acceptat; știţi, 
pe atunci lumea se îngrijea de înfăţișarea 
sa, eu de exemplu, purtam monoclu și un 
ac de cravată făcut dintr-o medalie pe care 
o câștigase un prieten al bunicului la un 
concurs de sărituri în înălțime la clubul 
sportiv Ahile din Brno, dar important pe 
atunci era să ai bani, puteai obţine orice cu 
bani, chiar și fete frumoase, chiar dacă erai 
cocoșat sau terminat de bătrâneţe, dacă 
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aveai bani putea să-ţi iei o frumusețe de 
fată, așa mergeau lucrurile, iar eu, cu toate 
că am jurat credinţă împăratului și preșe-
dinţilor republicii, am rămas un învingă-
tor, am aceleași mâini fermecate, de 
chirurg, un pantofar are întotdeauna mâi-
nile delicate, iar despre mine se spunea că 
eram un adevărat profesionist, Bata însuși 
mi-a trimis o scrisoare prin care mă ruga să 
lucrez pentru el ca să-i pun afacerea pe 
picioare, baroneasa Břízová, care venea la 
noi după lapte m-a privit, apoi și-a plecat 
ochii și m-a întrebat: nu sunteţi și dumnea-
voastră nobil? era o doamnă distinsă, cu o 
fețișoară ca a pisicilor de pe ambalajele de 
ciocolată, fiica ei s-a măritat cu arătosul 
magistrat Just, cunoscut pentru că le dădea 
pedepse mari derbedeilor și beţivilor, 
Tónek Opletalů i-a tras odată câteva palme 
fi indcă Just îi dăduse treisprezece luni de 
pușcărie, pentru că i-ar fi  tăiat beregata lui 
Říha într-o dispută științifi că; dar Cristos, 
vindecătorul popoarelor, sprijinul celor 
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sărmani, știa încă de pe-atunci că omul este 
înclinat spre mizerii și a vărsat lacrimi pen-
tru asta, de aceea a avut forța ca pentru noi 
toţi să ia în spate bârna aia și să o care doi 
kilometri, sus pe Golgota, bătut și plin de 
sânge, până în ziua de azi preoții înnebu-
nesc când se gândesc la asta, de aceea pre-
feră să le spună copiilor povestea cu Sfânta 
Treime, cu Tatăl care e de fapt Fiul, iar Fiul 
propriul Tată și cum folosesc un porumbel 
pentru vești, de-ajuns cât să facă să ţi se 
învârtă capul, ca și cum preoților nu le-ar 
fi  de-ajuns tot ce aud la spovedanii, toate 
dramele cu copii nelegitimi și tați naturali, 
dar oamenilor nu le place să audă așa ceva, 
deoarece Cristos voia ca noi, oamenii, să ne 
iubim aproapele, voia ordine, nu dragoste 
pe canapea, cum cred unii, turbaţi, cu cre-
ierul praf, dar eu pot să mă laud că am avut 
mereu în minte imaginea lui Havlíček, iar 
printre pantofari eram considerat un ingi-
ner al piciorului uman, pantofi i mei aveau 
întotdeauna cusătura albă, ceruită, cuiele 
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nu zgâriau niciodată pielea, foloseam pap 
Elbert și tragacantă amestecată cu copite 
de elefant măcinate, dar lumea e plină de 
idioţi și bețivi, să încerce ei să demonstreze 
că pot călări un cal stând în picioare, pre-
cum răposatul Masaryk la șaptezeci de ani, 
ca să nu mai vorbesc de călugării tibetani 
care construiesc o staţie de electrificare 
pentru a ilumina mânăstirea în care îl păs-
trează pe Buddha cel viu, micuţul copilaș 
Buddha, sau de profesorul Einstein, care a 
inventat submarinul atomic, sau de rusna-
cii care zboară atât de iute în jurul lumii cu 
turboreactorul că trebuie să frâneze imedi-
at după decolare, cică un deștept ar fi  spus 
că nu-i departe ziua când, cu ocazia unui 
astfel de zbor în jurul lumii, pilotul turbo-
reactorului își va vedea propria coadă, iar 
pasagerii abia urcaţi la bord ar trebui ime-
diat să coboare, așa de repede se va putea 
călători, încât o să fi e bine să rămâi acasă, 
în fond, nu s-a schimbat nimic, important 
este să nu stai într-o cocină și să le dai fl ori 
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