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A TREIA OARĂ-I CU NOROC!
‒ A treia oară-i cu noroc! Să fim optimiști, zic. Ca
atunci când te întorci cu o femeie acasă și dimineața,
înainte să vină nevastă-ta de la schimbul trei, strângi și tu
prin casă, dai cu mopu’ o dată, de două ori, dar tot mai
ramâne păr, storci bine și mai dai odată, știi ce zic?
Omu’ dă din cap politicos și se duce cu mopul lui jegos
mai departe de mine. Întinde tacticos mizeria în toată sala
de așteptare, nu contează, măcar să fie peste tot la fel –
când e uniform e aproape perfect și timpul trece și banul
vine, soție și copil fericiți, happy end!
Dacă stai după autocare prin gară, la prima oră, poți să
fii plăcut surprins că încă îți mai funcționează nările după
25 de ani de tutun. Mirosul ăla de țeavă de eșapament în
aerul umed te face aurolac. E neapărat să mai bagi o a treia
țigară să poți reveni la normal. Nimănui nu-i plac aurolacii, nici ei nu se plac între ei, sau așa zicea un taximetrist
mai devreme: că se bat pentru pungă și că sunt niște nespălați și că nu știu nici ce zi e.
‒ Ştii dumneata pe cineva care să nu se bată pentru ceva?
L-am întrebat, în glumă, așa, să mai schimb subiectul,
dacă tot avea chef de vorbă. Aștia măcar știu ce vor.
‒ Ce să știe ce vrea ăștia dom’le... ăștia au creierul spălat.
E mai rău decât să umbli cu bani spălați la tine. Când te
îngrămădește vreun prost la colț și ai niște plastic la tine,
mai scoți căciula pe undeva, dar când n-ai capul limpede,
te sfâșie și câinii. Eu știu, am pățit-o de vreo două ori.
Am dat și eu din cap politicos ca amicu’ de la gară și
am coborât cu 10 lei falși ca rest... că n-avea bani mărunți,
că lasă de la el, că nu contează, de sufletul morților și toate
binecuvântările. Ce-i să-i faci, Vasile? A treia oară-i cu noroc
și pentru el.
Trebuia să vin oricum, i-am promis că vin în Petroșani
de nu știu câte ori, deși n-am vrut, dar cu Mișu nu scapi
prea repede, șantaj emoțional: „Hai, bă, Vasile, bă! O dată
nu vii că ninge, altă dată plouă, măcar nu mai zi, te așteaptă
și Ionică și Vasi jr. și tu...”. Uneori prinde bine să mai duci
omu’ cu vorba, ca acum, de exemplu, când n-am cum să
spun cuiva că m-a dat nevastă-mea afară. Nu. Eu merg în
vizită la Mișu în Petroșani. E drum lung, deci stau câteva
zile, de aia am geamantanu’ după mine și sunt cam șifonat.
De obicei, prințesa mea are grijă să fiu mereu aranjat și
parfumat, că ea nu s-a măritat cu un fraier. Când îi place
ei de mine, parcă sunt și eu mai răsărit printre oameni așa,
cred că de aia mai dau rateuri când face schimbul trei.
Aproape că nu e vina mea. Azi arăt ca nea Gigi de la 3, el
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e instalator. Mereu e murdar de var sau are vreun genunchi
înnegrit, unghii murdare și tricoul agățat, e în fișa postului. Nu arăt chiar așa rău și nici nu contează cum arăt, de
fapt, dacă eu sunt nea Gigi azi. La 45 de ani să mai umbli
din casă în casă... „totuși este trist în lume”. Eminescu,
săracu’, s-a dus devreme, dar el înțelegea că nu e ușor cu
dragostea, de asta e el poet național, un fel de martir pentru dragoste, cum sunt și eu. Chiar credeam că a treia nevastă, asta de acum, e aleasa adevărată, chiar credeam.
Cu prima hai că m-am grăbit, sau ea s-a grabit, e greu
de spus, dar a fost grabă și la divorț. A doua nu voia copii
sub nicio formă. Chiar mă gândeam că în discursul primarului s-ar potrivi și: „cutărescu, de bună voie și nesilită
de nimeni, accepți să faci un copil cu individul x?”, dar
nu, toată lumea se iubește și face poze și nu mai face nimeni copii de bunăvoie în ziua de azi. Cu cea de-a treia,
Mirabela, prințesa mea, m-am căsătorit tocmai pentru că
era însărcinată – ar trebui să-i zic regină, pentru că reginele
au copii, urmași la tron. Îmi plăcea de ea și întâmplarea
era clar un semn. A mai urmat și al doilea copil imediat
după primul și a fost frumos. Cresc ei, pe la 15 ani încep
să ne urască, pe amândoi adică, erau adolescenți și ei, apoi
încep să mă urască doar pe mine, nu mai am nici bani să
le dau ca înainte, apoi începe să mă urască și ea și, deci,
eu încep să fac vizite pe la prieteni. Dar n-ai să crezi că
apare și al treilea copil, o fetiță! Ştii cum a fost asta? Eram
așa bucuros, adică e încă un copil pentru care n-a trebuit
să divorțez, e fată și al treilea copil. A treia oară-i cu noroc!
Asta mică o să mă iubească, mi-am zis. M-a ținut entuziasmul ăsta vreo 5 ani.
Mai stau vreo oră și în gară la Petroșani, nu mai aveam
bani de taxi. I-am dat un telefon lu’ Mișu să vină după
mine, dar el scapă la 4 de la muncă, deci mai fumez câteva
țigări, să-mi taie foamea. N-ai cu cine vorbi în gară, toată
lumea trebuie să numere pietrele de prin pavaj, să-și verifice telefonul și să mănânce. Nu poți să-ntrerupi un om
când are activitățile astea, că iese scandal. Mișu și Ionică,
Ionică și Mișu... am fost colegi în liceu, fumam tutun pe
la bunică-sa lu’ Mișu în grădină, odihnească-se! Ăștia doi
erau slăbănogi și înalți așa, se îmbrăcau colorat, cu părul
dat peste cap sau cu șapcă pe ochi, niște elitiști. Ei erau
vecini la țară, se înțelegeau mai bine, eu stăteam la oraș și
nu prea mă băgam în seamă, dar e important ca în liceu să
stai în ultimele bănci, acolo se întâmplă multe, chiar dacă
nu ți se întâmplă ție. Am mers la Politehnică împreună,
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ei au terminat-o împreună, eu m-am lăsat din primul an,
economia țării avea nevoie de mine separat, în Constanța.
Am ținut legătura mereu, veneau pe la mare, râdeam și
totul era ok, apoi, după ce l-am avut pe ăsta mare, Ştefan,
n-am mai vorbit decât de sărbători și ne tot invitam în vizită, cum fac prietenii după un timp. Eu cu Mișu m-am
înțeles mai bine, Ionică mi se părea prea sensibil, dar ei se
înțeleg și acum. Şi-au luat casă, au înfiat un copil, au grădină și tot ce le trebuie.
Pe la 5 fără ceva vine și Mișu. Eu eram fixat cu privirea
pe burtosul de la toneta de ziare și mă gândeam că trebuie
să fie singurul om de pe peron care e la curent cu tot ce se
întâmplă pe la noi, adică cine altcineva mai citește ziare zilele
astea? Mișu entuziasmat cu „Ce faci, nașule? Ai slăbit, da’
te ții bine!” și alte formule pe care le folosește lumea în
momentele astea, mă zguduie de umeri testându-mi echilibrul, aparent. Am mers mai bine de 10 minute cu taxiul
până la el, plătește el, înainte să îi cer eu asta, mă ajută cu
geamantanul, înainte să îi cer eu asta.
E interesantă prima reacție pe care o ai când intri în casa
cuiva, mirosuri diferite, lumină diferită. Oamenii arată
diferit la ei acasă. Ionică era la bucătărie, făcea ceva de
mâncare, slavă cerului! Ăla mic, care nu mai era mic, avea
20 și ceva de ani, de fapt, dar tot junior i se zicea, se vedea
din camera alăturată, stătea la calculator. Mișu se duce și
îl sărută pe Ionică apoi începe să se agite pe lângă mine de
parcă eram prințul Arabiei. E bine să primești atenție de
genul ăsta din când în când, devii conștient de tine la un
nivel în care faci abstracție de foame și de perechile de
chiloți în exces pe care le cari după tine, pentru că de asta
s-a asigurat nevastă-ta prima dată. Era cât se poate de rudimentar la ei, cum mai vezi pe la țară și acum în casele de
chirpici pe care le tot dichisesc văduvele. Pereți roz pal,
parchet cum era în școală prin generală și ni se părea extraordinar de complicat aranjat, un frigider îngălbenit și
un colțar cu o pătură verde pe el, mirosea a tocăniță cu
mărar. Mă așază pe colțar și insistă cu un păhărel de vișinată, apoi încă un păhărel și râdem și glumim. Mișu se
apucă să așeze masa și cu ocazia asta apuc să mai analizez
puțin locul în care mă aflu – nu e frumos să te vadă oamenii că faci asta. Mi-a zis entuziasmat la un Crăciun că
Vasi le-a făcut cadou un tablou, iar eu chiar credeam că
băiatul e artist.
‒ Cine e în tabloul acela? Întreb ca și cum aș fi interesat
pentru că îmi place.
‒ Nu ne recunoști? Sunt eu cu Ionică. E de vreo zece ani,
ce-i drept, eram pe bancă în spatele casei. Vasi e un geniu!
‒ O da, da... foarte expresionist. Părea cuvântul potrivit.
Ionică îl ia pe Mișu de după gât și își iau un moment să
contemple zâmbitori tabloul acela în cinci culori.
‒ Auzi, bă, Mișu, da’ nu-ți mai place ușa aia? Încep zeflemitor.
‒ Ce ochi buni ai! Observă Ionică. E ușa de la o debara
mică, nu o folosim, oricum.
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‒ Evident, evident. Dar totuși, de ce ați pus tabloul
chiar acolo?
‒ Eu am încercat mai la dreapta, dar nu a intrat cuiul.
Am bătut vreo două până am reușit să îl atârn acolo, îmi
răspunde Ionică.
‒ A treia oară-i cu noroc! zice Mișu.
‒ Nu le iese tuturor din prima! zic și eu, ca să nu tac.
Stau o zi, două, dar deja nu mai aveam stare și parcă
oamenii ăștia prea erau fericiți și nu făceau mai nimic toată
ziua decât să fie fericiți. Cât să stai și fericit, te plictisești,
devine enervant... nu poți să te plângi că nimeni nu înțelege, nu poți să tragi o înjurătură ca argument convingător
că toată lumea râde, râzi și tu, da’ începe să-ți tremure
obrazul la un moment dat, că prea îl ții încordat. Niște
boemi, organizează evenimente la sărbători, iar în rest își
pierd vremea pe la primărie, plimbând de zece ori aceleași
hârtii dintr-o mână în alta. Au făcut Politehnica degeaba,
practic.
O mai las în pace pe Mirabela vreo două zile și apoi o
sun să îmi mai dea o șansă, sau niște bani din salariul pe
care i l-am lăsat, nu-mi iau țigări pe datorie.

Proza a fost realizată după „Tablou mineri” (fotografie de Marin
Raica), în cadrul cursului de Creative Writing, organizat de
Adrian Lăcătuş.
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