
Ca Levi, bunăoară. Convenisem să ne întîlnim marți dimi-
neața în Arezzo. Nu luasem în calcul un final atît de rapid în afa-
cerea cu Mitruț, stabilisem întîlnirea pentru orice eventualitate. 
Îmi făcusem socoteala că dacă e OK la herghelie, n-aveam decît să 
renunț la întîlnirea secretă. Mai ales că Flu-Flu făcea în toate 
felurile (era să folosesc o expresie inadecvată, Doamne iartă-mă!) 
cînd mă aflam pe lîngă Levi și însoțitorii lui. Nu agrea compania 
acelora, și pace! Mă rog, nu mă obligasem la nimic. Dacă nu-mi 
plăcea oferta lui Levi, puteam să-l salut din mers. Pa și pusi!

În apropierea șoselei, brusc mi-am amintit că rucsacul rămă-
sese în sufragerie. Îl lăsasem lîngă piciorul scaunului cînd am băut 
cafeaua. Sfinte Sisoe, bagajul acela era toată averea mea. Unde îmi 
stătea capul? Ceva nu era în ordine cu mine. Eram nevoit să dau 
iar ochii cu secătura de Mitruț. Aș fi preferat să ling sare, cum se 
spune la români. Însă nu aveam încotro. Am făcut stînga-mprejur, 
pregătindu-mă să fac față unei situații penibile. Eu sînt agreabil, 
bun de pus la rană. Dar cînd țin cu tot dinadinsul să fiu scîrbă, păi 
n-am rival. În doi timpi și trei mișcări mi-am pus, fără mare efort, 
masca aroganței și impertinenței. Nimic nu-mi reușește mai bine 
decît să dau de înțeles că puțin îmi păsa de părerea cuiva despre 
mine. Eram un actor înnăscut pentru piesa asta. Rolul îmi venea 
ca turnat. Îl jucam la fix. Descoperisem o adevărată voluptate să 
fiu detestat, vorbit de rău pe la spate… Face parte probabil din 
tentația autodistrugerii care nu-mi este străină.

Cînd am pus piciorul pe prima treaptă, i-am simțit privirea. 
Stătea în capul scărilor zgîindu-se cu ochii bovini măriți de spai-
mă. Se temea pentru copil? Știam că figura mea exprima numai…, 
ha, ha, ha! M-am oprit, prelungind intenționat starea de incer-
titudine. Ne măsuram din priviri, fără o vorbă. Nici urmă de 
Mitruț, alergase probabil să țină de coadă calul. În sfîrșit, existau 
condiții să săvîrșesc o faptă abominabilă. O ispravă pentru care să 
mă urască multă lume. Și să mă invidieze toți răufăcătorii. Mă 
uitam la buzele ei mari amintind de Angelina Jolie și începură să 
mă cutreiere imagini voluptoase. Erau luni și luni de cînd nu mai 
avusesem o femeie. Și femeia știa că această clipă fusese înscrisă 
dintotdeauna în destinul său. Părea să se fi resemnat. Numai Flu-
Flu se zbătea într-un roi violent de stele, încercînd cu disperare o 
manevră. Parcă ar fi cerut ajutor din ceruri. 

Și atunci s-au auzit pași pe treptele de beton din fața clădirii. 
Pașii tîrșîiți ne-au smuls din jocul de-a victima și călăul. I-am spus 
cucoanei că rucsacul meu rămăsese sus, lîngă scaun. Femeia dis-
păru fără o vorbă după șiragurile cu mărgele din plastic care 
împiedicau insectele să pătrundă în camerele de sus. Atunci intră 
pe ușa din față un individ cu fața smochinită, numai zîmbet. Era 
îmbrăcat într-un costum din doc alb și purta o pălăriuță rotundă. 
Nu-i puteai da o vîrstă decît cu mare aproximație, totuși trecuse 
bine de 50 de ani. Spuse ceva repezit în italiană, însă n-am înțeles 
un cuvînt. Probabil salutase și am răspuns înclinînd ușor capul. 
Ca între oameni civilizați. Omulețul s-a repezit pe scări. Făcea 
mișcări sacadate, părînd o uriașă păpușă mecanică. Exact cînd a 
ajuns sus, Viorica a ieșit de dincolo de șirurile de mărgele. Acela a 
început să se agite vorbindu-i într-o italiană pe care n-ar fi înțe-
les-o nici Berlusconi, magnificul. Ea înaintă pînă în capătul scări-
lor și îmi întinse rucsacul. Părea să mă compătimescă pentru că 
ratasem șansa de a deveni celebru. Mulțam fain, am dat-o pe arde-
lenește, amintindu-mi în ultima clipă că sînt din Beiuș. Viorica nu 

răspunse, era asaltată iar de tirada omulețului. Mi-am aruncat 
rucsacul pe umărul drept și am pornit spre ușa de la intrare. 
Atunci m-a strigat femeia. Dacă voiam să ajung în Arezzo, puteam 
merge cu mașina domnului doctor. Am înțeles că era medicul 
veterinar din herghelie. Se grăbea să aducă un medicament pen-
tru copita armăsarului, o alifie comandată de la Roma. Sigur că da, 
părea nemaipomenit.

Omulețul a turuit tot drumul. Se întrerupea din cînd în cînd 
și izbucnea într-un rîs nervos. N-am înțeles o iotă, însă am rămas 
buni prieteni. Inițial, mă deruta vorbăria lui fără noimă. Mi-am 
spus că are probleme serioase la tărtăcuță și nu erau motive de 
iritare. Am început să-i povestesc și eu în românește tot felul de 
năzdrăvănii, iar acela se strica de rîs, repetînd si, si, si! I-am spus că 
sînt prieten la cataramă cu Dante care, sărmanul, exact ca și mine, 
a cunoscut exilul la maturitate. Omul m-a privit cîteva clipe cu 
gura căscată. Alighieri?, a întrebat. Si, si, am încuviințat, iar tipul 
mi-a trimis un pumn în umăr și a izbucnit în rîs. A fost momentul 
în care puțin a lipsit ca să intrăm direct în botul unui autoturism ce 
venea din sens invers. Conducea cu viteza luminii și făcea depășiri 
de nebun sadea. Speram să ne oprească un echipaj de poliție, care 
să-l bage la pușcărie pentru restul zilelor. Sau să-l împuște pe loc. 
Era un pericol public pe șosea. Nu vedea bine și stătea aplecat în 
parbriz ca să sesizeze ce se petrece pe-afară. Nici nu prea auzea. 
Probabil, în contrapondere, căpătase dependență de pălăvră-
geală.

Cînd am intrat în oraș, a redus vizibil viteza. Se pare că nu era 
totuși complet țicnit. Ce-i venise, tocmai cînd începuse să-mi 
placă și mie? Nu aveam timp de dispute și i-am cerut să mă lase la 
un hotel ieftin. Mi s-a părut că nu a înțeles și am început să zbier 
hotel, hotel ieftin, hotel, capsomane! Si, si, încuviință speriat, 
capisco, signore! Și puțin mai tîrziu opri mașina într-un zgomot 
brusc de frîne în fața unui hotel aflat la vreo două sute de metri de 
gară. Ne-am strîns mîinile ca doi buni prieteni și am coborît.       
M-am uitat să văd ce marcă de mașină avea turbatul. Prostii. Era 
un Alfa Romeo Spider, nimic deosebit. Dar cîte n-avea de tras cu 
zăpăcitul ăla. După ce mi-am luat rucsacul, mi-a strîns iar mîna. 
Grazie, smintitule, i-am mulțumit, pe cînd pornea într-o vijelie 
spre nu știu ce spital sau laborator veterinar. Addio! 

Hotelul Cecco mi s-a părut nașpa în primul moment. Avea 
însă un avantaj prețios pentru mine: era ieftin. Și, la fel de 
important, aveam Internet wireless în cameră. Era de două stele, 
însă oferea condiții acceptabile, TV și baie în cameră. Iar dimi-
neața, puteam servi micul dejun. Am făcut la iuțeală un duș și am 
intrat numaidecît pe Internet. Mă grăbeam să aflu noutăți din 
țară. Și, mai ales, de cîteva zile nu știam nimic despre Katy. Ce se 
întîmpla acolo? Mi se părea că mă aflu pe o insulă pustie și trimit 
mesaje în sticle. Vor ajunge vreodată la destinație? Oare cînd voi 
primi răspuns? Deocamdată, pînă mîine cel puțin, eram priponit 
aici. Mi-am amintit de Ligia. Am sunat-o și i-am transmis scurt că 
am găsit de lucru. Un job bun. Aflase despre plecarea de la 
hipodrom. Am asigurat-o că voi trece pe la ea să-i relatez pe larg ce 
și cum. N-aveam timp de palavre și explicații. 

(Fragment din romanul Legiunea română, 
în lucru)
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– Ţi-l omor pe Oslo, când pun mâna pe el! Mamă, să vezi 
numa' ce-i fac. Ce face, ţi-a răspuns?, mă întreabă Zetu.

– Nu. Sună cât sună şi dup-aia intră căsuţa. Cât e ceasu'?
– E târziu! Dacă nu plecăm acuma, nu mai ajungem la timp 

la meci.
– Hai că încerc să-l mai sun.
În timp ce tot încercam fără nici un succes să-l prind pe Oslo, 

băieţii dădeau şi ei telefoane încercând să găsească nişte dube de 
închiriat. N-au nici ei mai mult succes.

– Ar mai fi o variantă, zice Triaj. Să mergem cu maşinile 
noastre. Am eu maşină, mai au Zetu şi cu Lunetă. 

– Păi, aşa facem, îi spun, că ăsta tot nu răspunde la telefon.
– Am şi eu dubiţa de la muncă, parcată la gară, zice Bobo.
– Bun, avem patru maşini, deci. Noi suntem douăştrei, o să 

fie puţină înghesuială, da' aia e, n-avem ce să facem. Tre' să ple-
căm odată, că altfel n-ajungem la timp.

Treizeci de minute mai târziu...
– Alo, ce dracu' faci mă, nebunule? Te-au adus marţienii 

înapoi?
– E Oslo? Ai dat de el?, mă întreabă Zetu. Dă-l pe speaker. 

Spune-i să se ducă-n...
– Meştere, scuze, da' am adormit puţin mai mult.
– Băi dilimache, care puţin mai mult? Am stat două ore după 

tine!
– Ce faceţi, unde sunteţi? Că eu acuma ajung cu autocaru' în 

faţă la Sala Sporturilor.
– Băi nebunule, doar nu era să stăm să te aşteptăm pe tine 

până veneai! Am rezolvat de nişte maşini. 
– Aţi plecat deja?
– Normal c-am plecat, că n-ajungeam la timp altfel. Genţile 

noastre cu echipament sunt toate în autocar. Vezi, ia-i cu tine pe 
ăia care stau în gară la tren şi vino cât de repede poţi, că altfel         
n-avem în ce să jucăm.

– Cine e în gară?
– Vezi că-i Chelu' cu Lexi şi cu restu'. Dă-le un telefon şi zi-le 

să meargă cu tine.
Misteriosul bătrân care ne-a salvat din arest acum vreo lună, 

după meciul UTA, e cel care ne-a pus la dispoziţie un autocar 
pentru a-l folosi la deplasările prin ţară. Am convenit să-l folosim 

doar la meciurile unde nu avem tren sau unde acesta face prea 
mult. Cum un drum la Constanţa la început de mai se anunţa o 
mare pacoste, am decis să apelăm la autocar. Marea noastră 
greşeală a fost că l-am pus pe Oslo să se ocupe de lucrul ăsta. Ştiam 
că obişnuieşte să adoarmă înainte de o treabă mai importantă, 
avea apucătura asta din facultate, dar am crezut, sau am vrut să 
cred că s-a lecuit. Pe naiba! Cică s-a întins puţin în pat să se 
odihnească înainte să-l sune pe şoferul de pe autocar şi l-a luat 
somnul. 

Ultimele două meciuri pierdute, cu Rapid la Bucureşti şi cu 
CSM Reşiţa acasă, ne-au coborât până pe locul zece. N-am jucat 
rău, din nou WM-ul şi patru-doi-patru ne-a pus în destule situaţii 
de a marca, dar exact în acele momente s-a văzut că n-avem o 
experienţă a jocului care să ne permită să realizăm lucruri mai 
frumoase. E aproape incredibil cum am reuşit să ne însuşim    
într-un timp aşa de scurt un sistem de joc arhaic, dar cum, în 
continuare, gafăm pe faza de apărare şi ne arătăm prea timizi pe 
cea de atac. 

– Cu Reşiţa trebuia să batem, zice Zetu, pasând un pai prin 
maşină.

– Păi, şi cine-i vinovat că n-am făcut-o? Noi suntem vinovaţi, 
zice Geo. Dacă ieşeam atunci la primu' gol, cum trebuia, la 
offside, pun pariu că nu pierdeam. Şi doar am strigat la voi, da' nu 
m-aţi auzit niciun'.

– Meştere, cine naiba să te mai audă în vacarmu' ăla? N-ai 
văzut ce nebunie era? Mă jur, ca la meciu' ăsta nu mi s-a făcut 
pielea de găină niciodată. Nici măcar la ăla primu', cu Corvinu'.

– Trebuie să găsim un semn sau ceva pe care să-l folosim 
când facem ieşirea la offside, şi aşa putem comunica între noi şi 
când e gălăgie, face o recomandare Copa.

– Ia uite, căpitane, de semnu' ăsta ce zici?, îl întreabă Zetu, 
arătându-i degetul mijlociu.

Eu şi Coco începem să râdem, anticipând unde vrea să 
ajungă, iar Geo trage un fum lung.

– Ştii ce înseamnă semnu' ăsta?, continuă Zetu. Înseamnă să 
te ridici, băga-mi-aş... să sari! Să sari cât de sus poţi tu sări! Ai doi 
metri şi nu sari deloc.

Golul de 2-0 din meciul cu Reşiţa venise după ce Copa n-a 
văzut că are în spate un adversar. A vrut să lovească mingea cu 
capul de pe picioare, reşiţeanul l-a încălecat în săritură şi a înfipt 
mingea cu capul în poartă. 

Eroi locali
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Debut
– Băi, toate ca toate, zice Copa, da' dacă ar fi şi ăştia din atac 

mai concentraţi, altfel ar sta lucrurile. Serios vorbesc. Ei pot greşi 
multe faze şi li se poate ierta cam orice, dar că se ascund de minge, 
asta nu li se poate ierta. Coco, zic rău?

– Să le zici şi lor, nu numa' mie.
– Păi, îţi zic ţie, că tu eşti aici. O să le zic şi lor, nu-i problemă.
– Îţi fac număru' să-l suni pe Triaj?, îl întreabă Coco.
– Ce? Acuma să-i spun, la telefon?
– Păi acuma-i cel mai bine, că ai toate ideile fresh în cap. Ia 

telefonu', sună.
– Alo, Triaju', tu eşti? Ursache? ... Cum adică nu poate să 

vorbească? ... Şi ce dacă conduce? ... Cine mai e cu tine în maşină? 
... Bun, atunci repetă cu voce tare ce urmează să-ţi spun: nu mai 
pierdeţi, pentru numele lui Dumnezeu, aşa de uşor mingea şi daţi 
şi voi dracului nişte goluri!

– Cum e, te simţi mai bine?, îl întreabă Coco.
– Mult mai bine!
– Bă, voi vă daţi seama că fiecare dintre noi e predispus să 

provoace un război mondial?, zice Geo, privind lung paiul.
– Un război mondial, meştere? Te gândeşti cam departe, nu 

crezi?, spune Zetu.
– Nu mă gândesc deloc departe. Fii atent ce vreau să zic! În 

1914, Gavrilo Pricip l-a asasinat pe Franz Ferdinand. Pac, Primul 
Război Mondial!

– Da mă, da' aia a fost o conjunctură politică, ăla lupta pen-
tru ceva. N-aveau ei de unde să ştie că o să izbucneasă un război 
mondial de la aşa ceva.

– Da' nu-i vorba de asta, meştere, că normal că n-aveau de 
unde să ştie c-o să urmeze un război mondial.

– Până la al Doilea Război Mondial, intervine şi Coco în 
discuţie, nici nu exista Primul Război Mondial, îi ziceau Marele 
Război.

– Băi, ideea e că de la acţiunea tipului ăla a început războiul, 
pricepi? Şi de asta zic că oricare din noi, pot fi eu, poţi fi tu, poate 
sta la baza declanşării unui război mondial. Pe moment nu-ţi dai 
seama, că pun pariu că Princip n-a zis „gata, frate, de la mine 
începe un război mondial”.

– Marele Război, îl corectează Coco.
– În fine, Marele Război, nu asta contează acuma, eu la 

altceva mă refer.
– Păi şi Hitler, el era era artist, picta, mă bag şi eu în vorbă. 

Da' l-au respins unii de la Academia de Artă din Viena, ăsta s-a 
enervat, şi-a pus ambiţia să devină cancelar al Germaniei şi apoi a 
anexat Austria. Îţi dai seama că n-au mai avut ăia coaie să refuze 
să-i expună picturile. Şi să ştiţi că era destul de talentat tipu'. Am 
văzut pe net nişte picturi d-ale sale. Şi n-a mai durat mult şi-a-nce-
put al Doilea Război Mondial. Pana mea, da' dacă e cineva pe care 

ar trebui să se dea vina pentru toată chestia cu Holocaustul şi 
războiul, ar trebui să fie ăia care nu l-au primit pe Hiter ca student.

– Pe bune, zice Coco, al Treilea Război Mondial, că o să ur-
meze şi unu' din ăsta, fiţi atenţi ce vă spun, o să înceapă de la ceva 
postat pe Facebook. O să i se scoale lu' unu' odată s-o pună de 
război fiindcă nu i-a dat nimeni „like” la status sau mai ştiu eu ce.

– Păi nu vezi, zice Zetu, că deja tot ce se întâmplă, revoluţii şi 
din astea, începe totul de pe Twitter şi Facebook?

– Mie mi se pare o prostie online-ul ăsta, zice Copa, conti-
nuându-şi apoi pledoaria. Eu n-am nici Twitter şi nici Facebook, 
ca să nu mă poată urmări ăştia.

– Te urmăresc oricum, stai calm, îi spune Zetu, ţinând o 
mână pe volan şi în cealaltă paiul. Poate cu tine le e un pic mai 
greu, că tu n-ai nici mobil.

– Nici fix nu mai am, l-am scos săptămâna trecută. La ce 
rost? De ce-aş vrea să fiu în legătură cu toată lumea? Mi-ajunge cât 
vă văd mutrele la antrenamente, la meci şi la bar.

Dezlipindu-şi capul de pe geamul portierei şi sprijinindu-şi-l 
pe tetiera din faţă, Geo are o scurtă cugetare cu ochii închişi apoi, 
cred, adoarme la loc.

– Staţi voi liniştiţi, că al Treilea Război Mondial... face o 
pauză pentru a căsca... a început de mult. Singura diferenţă e că 
acum te omoară mai întâi mental. Dacă vrei să fii original, cum-
pără asta. Dacă vrei să fii frumos, cumpără astalaltă. Dacă vrei să fii 
fericit, trebuie neapărat să-ţi faci un credit pe o două sute pa-
truşopt de ani ca să plătească şi nepoţii nepoţilor tăi. Păi, eu-s cod 
de bare, băga-mi-aş!? Toţi vor să-mi vândă ceva?! Nişte sclavi.

Geo are o idee fixă: banii sunt cea mai mare minciună in-
ventată de umanitate. Pentru el, banii sunt o simplă convenţie la 
care, consideră Geo, nimeni n-ar trebui să fie obligat să adere. 
Are, însă, un serviciu, şi încă unul cu multe zerouri, pentru că 
sistemul nu e de acord cu iluminarea lui Geo şi l-ar fi aruncat în 
stradă fără nici o reţinere. Cu toate astea, ori de câte ori cumpără 
ceva, Geo încearcă să facă troc cu vânzătorii, în loc să le dea bani. 
Banii şi-i donează pe la diferite fundaţii şi asociaţii de caritate, 
care nu-şi permit să vadă hârtiile colorate doar ca pe o convenţie 
impusă de forţele oculte, iar o parte din salariu o păstrează pentru 
chirie şi alte mici urgenţe. Cu ceasul de aur primit cadou de la 
firma unde lucrează, de exemplu, şi-a făcut cumpărăturile de 
Crăciun dintr-o piaţă aflată undeva la marginea oraşului, la ieşirea 
spre Ghimbav. În rest, sâmbătă dimineaţă cară lăzi prin diverse 
pieţe sau descarcă marfă pentru diferite magazine de cartier, co-
misionul său constând în nişte mâncare şi ceva de băut, care să-i 
ajungă până data viitoare. Şi, uneori, chiar şi în haine.

Traversăm o comună în linişte deplină. Oare oamenii ăştia 
care vând mături împletite pe marginea drumurilor ştiu că trăiesc 
în plin război? Au lapte de la vacă, roşii crescute în grădină şi găini 

Debut
şi ouă aşa că, probabil, nu-şi fac griji legate de mâncarea mo-
dificată genetic. Războiul e departe de meleagurile astea şi ei s-ar 
putea să fie printre puţinii supravieţuitori.

***
 – Domnilor, haideţi, vă rog eu frumos, vorbiţi câte unul pe 

rând ca să ne putem înţelege, ne zice poliţistul. Dacă nu aveţi liste 
cu nume, prenume şi CNP, aşa cum cere regulamentul, nu vă 
putem lăsa să mergeţi mai departe.

– Dar înţelegeţi-ne şi dumneavoastră, noi nu mergem la 
meci ca suporteri. Noi mergem să jucăm. Autocarul în care avem 
echipamentul şi legitimaţiile a întârziat să vină să ne ia şi de asta 
am plecat cu maşinile, încearcă Triaj să-l lămurească pe poliţist. 
Autocarul trebuie să ne ajungă din urmă la stadion.

– Mişule, îşi strigă poliţistul colegul care completa nişte foi 
în Logan. Îi cunoşti pe domnii? Ei zic că sunt fotbalişti şi că au 
meci diseară cu Faru'.

Fără ca măcar să ridice privirea pentru a se uita la noi, cole-
gul său spune că nu ne recunoaşte pe nici unul, apoi vine la noi cu 
un teanc de foi.

– Scoateţi buletinele şi eu o să vă notez pe toţi în tabelele 
astea, apoi o să trebuiască să vă semnaţi, iar noi o să... Ce se aude? 
Vine din dubiţă. Aţi spus că sunteţi doar voi. Rog şoferul dubiţei 
să deschidă uşile din spate, acum!

De îndată ce Bobo a deschis uşile, cutii de bere, sticle de te 
miri ce şi oameni mergând în zece direcţii se revarsă din dubiţă ca 
dintr-o cutie cu surprize. 

– Bă, zice Şuţu, eu azi nu stau în poartă, că-s mort. V-am zis 
să mă lăsaţi pe mine în faţă, că în spate mi se face rău.

– Păi, bă nebunule, ţipă la el Ursache, n-a fost vorba că tu stai 
în faţă şi că stă Cristi în spate?

– I-am zis că mie mi se face rău dacă stau în spate şi să mă lase 
în faţă, zice Cristi.

– Da' nu ţipa la mine doar pentru că am făcut o faptă bună, 
zice Şuţu, stând aşezat pe capota maşinii, aproape gata să izbuc-
nească în plâns.

Spaţiul îngust şi lipsit de ferestre, plus licorile consumate cu 
veselie de cei cinci care au luat loc acolo i-au făcut pe toţi să aibă 
comportamente dintre cele mai diverse. Trotinetă, profitând de 
dezordinea creată şi de neatenţia poliţiştilor, s-a urcat în maşina 
lor şi a încercat să pornească girofarul. N-a reuşit decât să apese 
claxonul şi cu greu i-am convins pe poliţişti să nu-l aresteze, pro-
miţându-le că vom avea extra-grijă de el. Lolo şi Oni, cu indi-
ferenţă totală, au vrut să desfacă o sticlă de vodkă chiar în faţa 
poliţiştilor, dar noroc cu Zetu şi Copa că i-au mascat. Singurul 
care părea lipsit de orice urmă de bizarerism era Gicanu'. 

– Am fumat trei pachete ca să pot rezista cu nebunii ăştia. 

– Îi rog pe domnii şoferi să vină cu mine la maşină pentru 
etilotest. S-aveţi permisul şi talonul pregătite.

În vreme ce Triaj, Lunetă, Zetu şi Bobo îşi încercau plămânii 
la etilotest, trece pe lângă noi chiar autocarul cu care trebuia să 
venim. Noroc că avea câteva fulare puse în geam şi l-am putut 
recunoaşte pentru a-i face semne să oprească.

– Oslo, în gâtu' mă-tii de adormit, ţipă la el Zetu, sprijinit    
de Loganul poliţiei cu etilotestul în mână, pregătindu-se să sufle 
în el. 

– Băi, chiar îmi cer scuze pentru toată faza, da' eu am crezut 
că măcar unu' dintre voi are şi el număru' şoferului, încearcă Oslo 
să se eschiveze în faţa valului de ironii şi cuvinte dulci cu care 
băieţii îl bombardau.

– Ce-i cu dumneavoastră?, îl întreabă poliţistul.
– Eu sunt managerul echipei şi s-a creat o confuzie la ple-

carea din Braşov.
– Noi v-am zis că suntem jucători şi nu suporteri, îi atrage 

Triaj atenţia poliţistului. Verificaţi cala autocarului să vedeţi că 
avem acolo genţile cu echipament. 

– Oslo, du-te şi adu legitimaţiile noastre, îi spune Ursache.
– Legitimaţiile? Care legitimaţii? Că nu le am eu, voi ar tre-

bui să le aveţi.
– Tre' să fie în torpedou la şofer. Eu le-am pus acolo în seara 

dinaintea plecării.
În timp ce Ursache s-a dus cu Oslo după legitimaţii, şoferul 

descuie uşile calei pentru ca poliţistul să vadă genţile şi să se con-
vingă de veridicitatea poveştii noastre.

– Da, totul pare să fie în regulă. Dumneavoastră aveţi tabele 
cu suporterii care fac deplasarea?, îl întreabă poliţistul pe Oslo.

– Aduceţi-le ca să luăm şi noi la cunoştinţă de ele, spune 
colegul său.

După ce au verificat foile şi n-au găsit nimic în neregulă cu 
ele, poliţiştii se oferă să ne escorteze până la stadionul Farului, 
pentru a se asigura că ajungem la timp şi în siguranţă.

– Maşinile aliniate cum erau când v-am oprit, autocarul 
ultimul în coloană şi ne urmaţi pe noi! 

După ce au pornit girofarul şi sirena, ne-am pus în mişcare. 
În dreapta se vede marea şi soarele cum se ascunde în ea, lumi-
nându-i suprafaţa de la mii de kilometri depărtare până la ţărm. 
Tolănit pe bancheta din spate, observ că dintre toţi brăduţii 
odorizanţi, mâna lui Zetu s-a dus fix spre cel galben, care acum se 
învârte sub lumina soarelui aproape scufundat în apa mării.

(Din romanul cu acelaşi titlu, 
în curs de apariţie la Editura „Aula”)
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– Băi, toate ca toate, zice Copa, da' dacă ar fi şi ăştia din atac 

mai concentraţi, altfel ar sta lucrurile. Serios vorbesc. Ei pot greşi 
multe faze şi li se poate ierta cam orice, dar că se ascund de minge, 
asta nu li se poate ierta. Coco, zic rău?

– Să le zici şi lor, nu numa' mie.
– Păi, îţi zic ţie, că tu eşti aici. O să le zic şi lor, nu-i problemă.
– Îţi fac număru' să-l suni pe Triaj?, îl întreabă Coco.
– Ce? Acuma să-i spun, la telefon?
– Păi acuma-i cel mai bine, că ai toate ideile fresh în cap. Ia 

telefonu', sună.
– Alo, Triaju', tu eşti? Ursache? ... Cum adică nu poate să 

vorbească? ... Şi ce dacă conduce? ... Cine mai e cu tine în maşină? 
... Bun, atunci repetă cu voce tare ce urmează să-ţi spun: nu mai 
pierdeţi, pentru numele lui Dumnezeu, aşa de uşor mingea şi daţi 
şi voi dracului nişte goluri!

– Cum e, te simţi mai bine?, îl întreabă Coco.
– Mult mai bine!
– Bă, voi vă daţi seama că fiecare dintre noi e predispus să 

provoace un război mondial?, zice Geo, privind lung paiul.
– Un război mondial, meştere? Te gândeşti cam departe, nu 

crezi?, spune Zetu.
– Nu mă gândesc deloc departe. Fii atent ce vreau să zic! În 

1914, Gavrilo Pricip l-a asasinat pe Franz Ferdinand. Pac, Primul 
Război Mondial!

– Da mă, da' aia a fost o conjunctură politică, ăla lupta pen-
tru ceva. N-aveau ei de unde să ştie că o să izbucneasă un război 
mondial de la aşa ceva.

– Da' nu-i vorba de asta, meştere, că normal că n-aveau de 
unde să ştie c-o să urmeze un război mondial.

– Până la al Doilea Război Mondial, intervine şi Coco în 
discuţie, nici nu exista Primul Război Mondial, îi ziceau Marele 
Război.

– Băi, ideea e că de la acţiunea tipului ăla a început războiul, 
pricepi? Şi de asta zic că oricare din noi, pot fi eu, poţi fi tu, poate 
sta la baza declanşării unui război mondial. Pe moment nu-ţi dai 
seama, că pun pariu că Princip n-a zis „gata, frate, de la mine 
începe un război mondial”.

– Marele Război, îl corectează Coco.
– În fine, Marele Război, nu asta contează acuma, eu la 

altceva mă refer.
– Păi şi Hitler, el era era artist, picta, mă bag şi eu în vorbă. 

Da' l-au respins unii de la Academia de Artă din Viena, ăsta s-a 
enervat, şi-a pus ambiţia să devină cancelar al Germaniei şi apoi a 
anexat Austria. Îţi dai seama că n-au mai avut ăia coaie să refuze 
să-i expună picturile. Şi să ştiţi că era destul de talentat tipu'. Am 
văzut pe net nişte picturi d-ale sale. Şi n-a mai durat mult şi-a-nce-
put al Doilea Război Mondial. Pana mea, da' dacă e cineva pe care 

ar trebui să se dea vina pentru toată chestia cu Holocaustul şi 
războiul, ar trebui să fie ăia care nu l-au primit pe Hiter ca student.

– Pe bune, zice Coco, al Treilea Război Mondial, că o să ur-
meze şi unu' din ăsta, fiţi atenţi ce vă spun, o să înceapă de la ceva 
postat pe Facebook. O să i se scoale lu' unu' odată s-o pună de 
război fiindcă nu i-a dat nimeni „like” la status sau mai ştiu eu ce.

– Păi nu vezi, zice Zetu, că deja tot ce se întâmplă, revoluţii şi 
din astea, începe totul de pe Twitter şi Facebook?

– Mie mi se pare o prostie online-ul ăsta, zice Copa, conti-
nuându-şi apoi pledoaria. Eu n-am nici Twitter şi nici Facebook, 
ca să nu mă poată urmări ăştia.

– Te urmăresc oricum, stai calm, îi spune Zetu, ţinând o 
mână pe volan şi în cealaltă paiul. Poate cu tine le e un pic mai 
greu, că tu n-ai nici mobil.

– Nici fix nu mai am, l-am scos săptămâna trecută. La ce 
rost? De ce-aş vrea să fiu în legătură cu toată lumea? Mi-ajunge cât 
vă văd mutrele la antrenamente, la meci şi la bar.

Dezlipindu-şi capul de pe geamul portierei şi sprijinindu-şi-l 
pe tetiera din faţă, Geo are o scurtă cugetare cu ochii închişi apoi, 
cred, adoarme la loc.

– Staţi voi liniştiţi, că al Treilea Război Mondial... face o 
pauză pentru a căsca... a început de mult. Singura diferenţă e că 
acum te omoară mai întâi mental. Dacă vrei să fii original, cum-
pără asta. Dacă vrei să fii frumos, cumpără astalaltă. Dacă vrei să fii 
fericit, trebuie neapărat să-ţi faci un credit pe o două sute pa-
truşopt de ani ca să plătească şi nepoţii nepoţilor tăi. Păi, eu-s cod 
de bare, băga-mi-aş!? Toţi vor să-mi vândă ceva?! Nişte sclavi.

Geo are o idee fixă: banii sunt cea mai mare minciună in-
ventată de umanitate. Pentru el, banii sunt o simplă convenţie la 
care, consideră Geo, nimeni n-ar trebui să fie obligat să adere. 
Are, însă, un serviciu, şi încă unul cu multe zerouri, pentru că 
sistemul nu e de acord cu iluminarea lui Geo şi l-ar fi aruncat în 
stradă fără nici o reţinere. Cu toate astea, ori de câte ori cumpără 
ceva, Geo încearcă să facă troc cu vânzătorii, în loc să le dea bani. 
Banii şi-i donează pe la diferite fundaţii şi asociaţii de caritate, 
care nu-şi permit să vadă hârtiile colorate doar ca pe o convenţie 
impusă de forţele oculte, iar o parte din salariu o păstrează pentru 
chirie şi alte mici urgenţe. Cu ceasul de aur primit cadou de la 
firma unde lucrează, de exemplu, şi-a făcut cumpărăturile de 
Crăciun dintr-o piaţă aflată undeva la marginea oraşului, la ieşirea 
spre Ghimbav. În rest, sâmbătă dimineaţă cară lăzi prin diverse 
pieţe sau descarcă marfă pentru diferite magazine de cartier, co-
misionul său constând în nişte mâncare şi ceva de băut, care să-i 
ajungă până data viitoare. Şi, uneori, chiar şi în haine.

Traversăm o comună în linişte deplină. Oare oamenii ăştia 
care vând mături împletite pe marginea drumurilor ştiu că trăiesc 
în plin război? Au lapte de la vacă, roşii crescute în grădină şi găini 
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şi ouă aşa că, probabil, nu-şi fac griji legate de mâncarea mo-
dificată genetic. Războiul e departe de meleagurile astea şi ei s-ar 
putea să fie printre puţinii supravieţuitori.

***
 – Domnilor, haideţi, vă rog eu frumos, vorbiţi câte unul pe 

rând ca să ne putem înţelege, ne zice poliţistul. Dacă nu aveţi liste 
cu nume, prenume şi CNP, aşa cum cere regulamentul, nu vă 
putem lăsa să mergeţi mai departe.

– Dar înţelegeţi-ne şi dumneavoastră, noi nu mergem la 
meci ca suporteri. Noi mergem să jucăm. Autocarul în care avem 
echipamentul şi legitimaţiile a întârziat să vină să ne ia şi de asta 
am plecat cu maşinile, încearcă Triaj să-l lămurească pe poliţist. 
Autocarul trebuie să ne ajungă din urmă la stadion.

– Mişule, îşi strigă poliţistul colegul care completa nişte foi 
în Logan. Îi cunoşti pe domnii? Ei zic că sunt fotbalişti şi că au 
meci diseară cu Faru'.

Fără ca măcar să ridice privirea pentru a se uita la noi, cole-
gul său spune că nu ne recunoaşte pe nici unul, apoi vine la noi cu 
un teanc de foi.

– Scoateţi buletinele şi eu o să vă notez pe toţi în tabelele 
astea, apoi o să trebuiască să vă semnaţi, iar noi o să... Ce se aude? 
Vine din dubiţă. Aţi spus că sunteţi doar voi. Rog şoferul dubiţei 
să deschidă uşile din spate, acum!

De îndată ce Bobo a deschis uşile, cutii de bere, sticle de te 
miri ce şi oameni mergând în zece direcţii se revarsă din dubiţă ca 
dintr-o cutie cu surprize. 

– Bă, zice Şuţu, eu azi nu stau în poartă, că-s mort. V-am zis 
să mă lăsaţi pe mine în faţă, că în spate mi se face rău.

– Păi, bă nebunule, ţipă la el Ursache, n-a fost vorba că tu stai 
în faţă şi că stă Cristi în spate?

– I-am zis că mie mi se face rău dacă stau în spate şi să mă lase 
în faţă, zice Cristi.

– Da' nu ţipa la mine doar pentru că am făcut o faptă bună, 
zice Şuţu, stând aşezat pe capota maşinii, aproape gata să izbuc-
nească în plâns.

Spaţiul îngust şi lipsit de ferestre, plus licorile consumate cu 
veselie de cei cinci care au luat loc acolo i-au făcut pe toţi să aibă 
comportamente dintre cele mai diverse. Trotinetă, profitând de 
dezordinea creată şi de neatenţia poliţiştilor, s-a urcat în maşina 
lor şi a încercat să pornească girofarul. N-a reuşit decât să apese 
claxonul şi cu greu i-am convins pe poliţişti să nu-l aresteze, pro-
miţându-le că vom avea extra-grijă de el. Lolo şi Oni, cu indi-
ferenţă totală, au vrut să desfacă o sticlă de vodkă chiar în faţa 
poliţiştilor, dar noroc cu Zetu şi Copa că i-au mascat. Singurul 
care părea lipsit de orice urmă de bizarerism era Gicanu'. 

– Am fumat trei pachete ca să pot rezista cu nebunii ăştia. 

– Îi rog pe domnii şoferi să vină cu mine la maşină pentru 
etilotest. S-aveţi permisul şi talonul pregătite.

În vreme ce Triaj, Lunetă, Zetu şi Bobo îşi încercau plămânii 
la etilotest, trece pe lângă noi chiar autocarul cu care trebuia să 
venim. Noroc că avea câteva fulare puse în geam şi l-am putut 
recunoaşte pentru a-i face semne să oprească.

– Oslo, în gâtu' mă-tii de adormit, ţipă la el Zetu, sprijinit    
de Loganul poliţiei cu etilotestul în mână, pregătindu-se să sufle 
în el. 

– Băi, chiar îmi cer scuze pentru toată faza, da' eu am crezut 
că măcar unu' dintre voi are şi el număru' şoferului, încearcă Oslo 
să se eschiveze în faţa valului de ironii şi cuvinte dulci cu care 
băieţii îl bombardau.

– Ce-i cu dumneavoastră?, îl întreabă poliţistul.
– Eu sunt managerul echipei şi s-a creat o confuzie la ple-

carea din Braşov.
– Noi v-am zis că suntem jucători şi nu suporteri, îi atrage 

Triaj atenţia poliţistului. Verificaţi cala autocarului să vedeţi că 
avem acolo genţile cu echipament. 

– Oslo, du-te şi adu legitimaţiile noastre, îi spune Ursache.
– Legitimaţiile? Care legitimaţii? Că nu le am eu, voi ar tre-

bui să le aveţi.
– Tre' să fie în torpedou la şofer. Eu le-am pus acolo în seara 

dinaintea plecării.
În timp ce Ursache s-a dus cu Oslo după legitimaţii, şoferul 

descuie uşile calei pentru ca poliţistul să vadă genţile şi să se con-
vingă de veridicitatea poveştii noastre.

– Da, totul pare să fie în regulă. Dumneavoastră aveţi tabele 
cu suporterii care fac deplasarea?, îl întreabă poliţistul pe Oslo.

– Aduceţi-le ca să luăm şi noi la cunoştinţă de ele, spune 
colegul său.

După ce au verificat foile şi n-au găsit nimic în neregulă cu 
ele, poliţiştii se oferă să ne escorteze până la stadionul Farului, 
pentru a se asigura că ajungem la timp şi în siguranţă.

– Maşinile aliniate cum erau când v-am oprit, autocarul 
ultimul în coloană şi ne urmaţi pe noi! 

După ce au pornit girofarul şi sirena, ne-am pus în mişcare. 
În dreapta se vede marea şi soarele cum se ascunde în ea, lumi-
nându-i suprafaţa de la mii de kilometri depărtare până la ţărm. 
Tolănit pe bancheta din spate, observ că dintre toţi brăduţii 
odorizanţi, mâna lui Zetu s-a dus fix spre cel galben, care acum se 
învârte sub lumina soarelui aproape scufundat în apa mării.
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