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Dreptatea lupului

Pe fundul fântânii era un întuneric de puteai 
săl tai cu cuţitul. Lupul schelălăi de câteva ori 
de frică până se convinse că nul auzea nimeni. 
Simţea o durere colosală la burtă. Pipăinduse, 
îşi dădu seama că avea o tăietură adâncă, un fel 
de cezariană. Un maţ atârna afară, atingând pămân
tul. În burtă avea ceva greu. Nişte pietre. Le scoase, 
plângânduşi de milă. Ce soartă afurisită ! Noroc 
că fântâna secase cu ani în urmă. Cum nu avea 
pansament şi nici ac şi aţă, lupul începu săşi 
lingă rana. O linse zilen şir, până senchise. Ok, 
rezol vase o parte a problemei, dar mai trebuia să 
iasă cumva la lumină. Strigă „Ajutor“ de câteva 
ori, dar degeaba. Continuă să strige de trei ori pe 
zi, din ce în ce mai slab.

Întro dimineaţă sau noapte, se trezi speriat 
din somn. Visase un pescăruş carei zisese că 
mai poate striga doar de patru ori, după care îşi 
va pierde glasul şi va muri.

— Ajutor ! zise.
De undeva de sus se auzi vocea unei fete :
— Alo ?
— Ajutor ! Aici jos ! urlă lupul din nou.
— Cinei acolo ? zise fata.
— Eu ! Un lup !
— Un lup ? Şi ce faci acolo ?
— Ma aruncat un vânător în fântână ! Ajutor !
Fata se îngrozi. Era membră în asociaţia pen

tru protecţia şi paza animalelor şi mai avusese 
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dea face cu cazuri nasoale – păsări ţinute în 
colivii, iepuri în cuşti –, dar ăsta era dea dreptul 
oribil ! Un lup aruncat în fântână ! Dădu nişte 
telefoane şi, în curând, la locul faptei mişunau şi 
se agitau diverşi camarazi deai ei cu scări, sfori, 
frânghii. Prin eforturi comune reuşiră săl scoată 
pe lup din puţ. Pe vremuri fusese o frumuseţe de 
animal, mândria speciei, dar ajunsese costeliv, 
pră fuit, năclăit de sânge şi tras la faţă. Blana îi 
năpârlise.

— Cine ţia făcut asta ? întrebă fata furioasă. 
Cum îl cheamă pe nemernicul ăla de vânător ?

— Nu ştiu, zise lupul, dar ştiu că locuieşte 
întro căsuţă la două poieni deaici, cu o babă şi 
nepoata ei.

— Bine, zise fata, lăsând un zâmbet sticlos 
săi defi leze pe faţă. Condune la el. Va plăti scump 
pentru fapta lui. Avem bani ! Avem avocaţi ! Haha !

Şi lupul o luă înainte, urmat de zgomotoasa 
gloată de activişti pentru salvarea animalelor.

Procesul fu scurt şi devastator pentru vânător. 
Scufiţa Roşie, nepoata bătrânei cu care trăia în 
concubinaj, depuse mărturie împotriva lui şi a 
propriei bunici, care fusese acuzată de complici
tate la revoltătoarea crimă comisă împotriva lupu
lui.

Înainte de pronunţarea sentinţei, judecătorul 
ţinu morţiş să adreseze câteva cuvinte publicului 
şi repre zentanţilor presei şi televiziunii veniţi puhoi 
în sala de judecată. Era un tip între două vârste, 
pipernicit, ghe bos şi cumpătat. Sub nas i se bălăn
gănea o mustaţă portocalie.

— Onorat public, zise. Eu, şi poate şi dumnea
voas tră, am învăţat o lecţie deosebit de tristă din 
acest proces. Apărarea a susţinut că acuzatul a 
acţionat pentru a salva viaţa bunicii şi, până la 
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un punct, înţeleg această argu mentaţie. Dar nu 
pot în ruptul capului să pricep de ce inculpatul 
ia pus victimei bolovani în burtă şi a aruncato 
în fântână. Pe cine a vrut să salveze cu această 
mizerabilă acţiune ? Ce sens a avut ea ? Şi, auzind 
depoziţiile martorilor şi ale acuzării, mam între
bat oripilat : cine este Bestia ? Animalul sau omul ?

Judecătorul făcu o pauză teatrală şi numără 
în gând până la zece, mişcânduşi în mod incon
ştient şi buzele. Apoi continuă :

— Omul, doamnelor şi domnilor. Omul este 
Bestia.

Privi în sală. Lumea îşi vedea de treabă, mânca 
sand vişuri, scria mesaje pe mobil, răsfoia ziare. 
Scurta lui cuvântare nu avusese nici un efect.

— În fine, zise trist, iată verdictul.
Publicul se linişti brusc şi judecătorul se întrebă 

dacă nar fi putut repeta vorbăria dinainte, acum 
că le captase atenţia. Dar se lăsă păgubaş. O dată 
era deajuns.

— În conformitate cu prevederile articolelor 
11, 28 şi 394 ale Legii, inculpatul Vânătorul este 
găsit vinovat pentru tentativă de omor cu preme
ditare, gravă vătă mare corpo rală şi cruzime asu
pra animalelor şi este condamnat la o pedeapsă 
de nouă ani de închisoare fără drept de apel şi 
fără suspendare. Declar procesul încheiat.

Aplauze şi câteva urale zguduiră sala. Lupul 
făcu sem nul victoriei, adică un V, cu laba. Vânătorul 
se prăbuşi pe jos plângând. Bunica Scufiţei sus
pină şi îşi duse o batistă la ochi.

Iar eu, grefierul de şedinţă al tribunalului, am 
aşter nut pe hârtie această poveste în toate deta
liile ei. Şi acum, lipsit de alte preocupări, mă duc 
la culcare.
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Headless

Muzica
 
: Rolling Stones – Steel Wheels

Mergeam pe stradă înspre nicăieri, aşa, la plim
bare, haihui, când pe lângă mine a trecut o gagică. 
Nam văzuto din prima, eram îngândurat, şi am 
întors capul după ea. Şi mia căzut. Capul adică. 
Nu era prima dată, noroc că gândeam cu un cot. 
Am rămas totuşi destul de perplex şi am înge
nuncheat pipăind trotuarul. Nu vedeam şi nu 
auzeam nimic. Nici nu miroseam, dar nu era nevoie. 
Şi am simţit cum cineva ma apucat de mână şi 
mia pus capul în ea. Lam apucat şi lam prop
tit pe gât. Am văzut că cinevaul care mil dăduse 
era chiar gagica după care mă întorsesem. Arăta 
trăs net, purta o fustă scurtă şi avea o pereche de 
picioare rar întâlnite în emisfera noas tră. Şi în 
rest era mişto, corp, faţă. Blondă cu ochi albaştri, 
cum altfel.

— Aşa vă trebuie, a zis, râzând.
— Da, aşa îmi trebuie, am râs şi eu. Sunt cam 

împrăş tiat. Nu bem o cafea împreună ?
— De ce nu ? a acceptat ea. Dar să ne prezen

tăm mai întâi : eu sunt ţarina Ecaterina Teodoroiu, 
dar în viaţa anterioară am fost Laika, poate vă 
aduceţi aminte, căţeaua care a zburat în cosmos.

— Aha, da, ştiu. Eraţi foarte frumoasă încă de 
pe atunci. Cum sa terminat zborul ?

— Am murit după o săptămână de stat în spaţiu.
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— Oh... îmi pare rău. Eu sunt Swerewald, împă
ratul Elveţiei şi al Subgaliţiei.

— Serios ?
Iam arătat legitimaţia de împărat.
— Îmi plac împăraţii, a zis.
— Mă bucur.
Am intrat întro cofetărie şi am comandat două 

cafele şi plăcintă cu brânză.
— Aveţi o voce frumoasă, a zis ea, muşcând 

din plă cintă.
— Mersi.
— Ştiţi că pot sămi dau seama după vocea 

dumnea voastră cum este viaţa dumneavoastră 
sexuală ?

— Zău ? Atunci propun să ne tutuim.
— Bine. Da. Am citit un studiu al unor psiho

logi americani de la Universitatea din Albany. A 
apărut în Evolution and Human Behaviour, numă
rul 25, pagina 295. Nu laţi citit ?

— Nu cred.
— Nu am înţeles prea bine despre ce era vorba. 

Avea o legătură cu relaţia dintre dimensiunile 
umerilor şi cele ale şoldurilor. Dar şi cu vocea.

— Şi ?
— Şi privinduvă şi ascultânduvă...
— Nu rămăsese că ne tutuim ?
— Scuze. Privindute şi ascultândute, aş zice 

că faci sex de cel puţin şapte ori pe săptămână.
— Mai des, aş zice.
— Oh ! Şi pot să întreb cu cine ?
— Cu cine se nimereşte.
Ecaterina îşi trase scaunul mai aproape de 

mine.
— Şi... este posibil să mă nimeresc şi eu ?
— Bineînţeles.
Mam dus la proprietarul coşmeliei şi iam 

poruncit să închidă.
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— Da’ cine eşti tu sămi dai mie porunci ? sa 
răstit omul, un grăsan nespălat şi plin de ulei pe 
faţă.

— Swerewald, împăratul Elveţiei şi al Sub
galiţiei, am răspuns, arătândui legitimaţia.

— Scuze, a zis el smerit şi şia aruncat afară 
clienţii, după care a ieşit şi el, punând la uşă un 
lacăt cât roata carului.

Mam aşezat la un pian care sclipea întrun 
colţ şi am început să clipocesc la el ceva de 
Rolling Stones, acom paniindumă cu vocea.

„I can’t get no satisfaction“, cântam.
„No no no...“
„Hei hei hei“, făcu corul de vrăbiuţe pe carel 

pur tam mereu în buzunar. Ecaterina a început 
să facă striptease pe pian. Când nu a mai avut 
nimic pe ea, am trecut la Angie. Cântam chiar cu 
vocea lui Mick Jagger, pe care o cumpărasem la 
o licitaţie la Sotheby’s în Veneţia. Ecaterina sa 
aşezat pe pula care îmi ţâşnise din pantaloni, 
rupândui. Am cântat în continuare, în timp ce 
ea se legăna pe mine. Am juisat elegant în ea.

— Mmm, a zis.
— Mmm, am zis şi eu. Mmm. Mmm.
Parcă era şi un cântec imbecil de la Crash Test 

Dummies cu aproximativ acelaşi text. Ruşinat de 
bana litatea sunete lor pe care tocmai le emisesem, 
am făcut „Ghrldâbâmk“.

— Brzzzzvfl, a zis Ecaterina.
— Ai terminat ?
— Da.
— Atunci dăte jos.
A coborât de pe mine şi a început să se îmbrace. 

Din ea curgea sperma mea, făcând mici pete argin
tii pe covorul cu motiv floral.

— Ne mai vedem ? a întrebat lipsită de spe
ranţă.


