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Capitolul I

Lunea, marfea, miercurea, joia,
vinerea qi simbata, exact la ora $ase
treizeci, chiar ldngi urechea lui Paul
marele ceas deqteptator sunf, atdt de

puternic,

cd.

baiatul

i;i inchipuie ci

viseazf, un mare ceas degteptitor care

suni chiar lAnga urechea lui. fnsa
pentru ci,

i;i zice el, este vorba de un

vis, Paul se intoarce pe partea cealal-

ti

ca si-qi continue somnul. Numai

ci

in vis se face ci ceasul suni: atit

de

tare, incflt

il

trezeqte, aqa

c[ Paul se

trezeqte, se intoarce gi vede ora

$ase

treizeci qi unu pe cadranul ceasului
care tocmai a sunat. Uite cf, ceasul nu
suni,

se gAndeqte Paul. Deci am visat,

totust.
,

A

q'$

t,

Ce trebuie sf, facZ. Paul acum? se

intreab[ el. Se gAndeqte o clipa, apoi
igi aduce aminte: se ridici in capul oaselor, da pitura deoparte, iqi aqazi picioarele pe podea. Uu! Rece! Paul se
acoperf, pAni sub berbie.

ln rest, e linigte totala. Sau...? Nu,
lini;te totali.
Paul inchide ochii qi se gflndeqte:
Somnul dupa trezire este cel mai sinitos.
e

in

acel moment, u$a se deschide qi,

cu o voce mult prea puternici, mama

lui Paul spune:

-

Paul

, trezirea!

$i aprinde lumina mult prea stri-

lucitoare.
Vocea

mult prea puterni

mei lui Paul

cd. a ma-

;i lumina mult prea stra-

lucitoare inseamni prea mult pentru
Paul. S-a zis cu patul cald qi cu somnul

dupi trezire. Paul se ridici
in capul oaselor, di patura deoparte gi
sS.nitos de
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i;i

a;aza picioarele pe podea. Uh! Mai

rece decAt credea el. Dimineala, de fi-

ecare dati cind e frig, Paul schimba
ordinea: mai intdi se imbraci, apoi
spali.

se

Micul dejun nu dureazila Paul dec6.t

cinci minute. Dar nu

se

gribe;te

sa

ajunga la qcoala

drumul spre ;coala existi intotdeauna cite ceva de vizut. $i de ce si
nu priveascf, Paul, daciL e ceva de vazut? De multe ori Paul ajunge destul
de t6rziu, pentru ci s-a uitat la ce era
de vizut. $i in astfel de situagri zice ci
a dormit prea mult. intr-o zi a spus cf,
pe drum au fost multe de vf,zut. Dar
cAnd invilatorul l-a intrebat ce anume
Pe
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