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Scenă 3(3) (Țiganca) 
 

După terminarea facultății a rămas în învățământ, la catedra care ținea de secția de specializare pe 
care o absolvise, ca asistent. Alesese disciplina de economie politică, pentru care primise o 
recomandare de la șeful comisiei de licență, deși nu avea note maxime (fusese depunctat în anul 2, 
la sugestia asistentului, pentru că la, unul dintre seminarii, se încurcase rău de tot în teoria valorii 
muncă a lui Marx). În vacanța de vară venea la țară, la părinți, unde putea să-și facă în liniște 
programul de lecturi, nu numai de specialitate ci și din beletristică sau din domenii științifice conexe. 
În vara trecută avu parte de o întâmplare memorabilă. Într-una dintre zile, citea, în curte, la umbra 
unui tei, la o mică măsuță făcută din scânduri de tatăl său (care meșterea aproape orice era nevoie 
în gospodărie, mai ales dacă trebuie confecționat din lemn), când auzi binecunoscutul vaiet, 
profesional executat, al unei țigănci care se oprise în dreptul porții, și care cerșea. Observase, de 
multă vreme, tehnica acestor țigani nomazi (pe care unii îi acuzau și de ceva furtișaguri pe care le 
puneau la cale tocmai prin „cercetarea” făcută pe teren de țigăncile plecate cu cerșitul): indiferent 
dacă observau sau nu pe cineva în gospodărie, stăteau în dreptul porții, fără a forța, însă, intrarea 
în curte, cel puțin cinci minute, timp în care, neobosiți, pronunțau, cu o tonalitate ascuțită, care se 
propaga în toate ungherele, reflectate de pereții casei și de celelalte acareturi din curte, câteva fraze 
care se reduceau, în esență, la îndemnul de a le da ceva de pomană: bani, alimente sau alte bunuri, 
pe care le îndesau într-o nesfârșită traistă, de fapt, mai degrabă un sac, petrecut pe după gâtul 
țigăncii. În ultimul timp, preferința se îndrepta spre cerșitul unor sume de bani, exemplu 
peremptoriu că țiganii începuseră să recunoască una dintre proprietățile esențiale ale banilor (pe 
care nu aveau nevoie s-o învețe la facultate, cum făcuse el) și anume funcția lor de mijloc de schimb 
universal. Intuiseră că, dacă primeau bani, puteau mult mai ușor să-și procure bunurile de care 
aveau nevoie, decât dacă ar fi primit direct bunuri, care puteau fi supraabundente dintr-un 
sortiment, în timp ce rămâneau deficitare la un alt sortiment. Ascultă două-trei minute vaietul acela 
atât de caracteristic încât, dacă te forțai un pic, puteai accepta că face parte din fondul sonor al verii, 
având impresia că va continua la nesfârșit. Știa, însă, din experiență, că, după încă vreo două minute 
țiganca va pleca la poarta următoare și va relua procedura. Puse cartea cu fața în jos pe măsuță, 
pentru a marca pagina la care rămăsese, și se duse la poartă. Când se apropie, țiganca îl văzu prin 
golurile dintre scândurile gardului și se opri, schimbând „parola”. 

− Dă-mi și mie niște bani, domnișorule, să iau mâncare la copii.  

Tonul vocii era înfundat, specific țigănesc, iar fraza era, cumva, cântată. Era, desigur, o frază 
standard (dacă ar fi venit o fată, i-ar fi spus domniță, dacă venea o femeie mai în vârstă, i-ar fi spus 
doamnă, iar dacă ar fi venit un bărbat în toată firea i s-ar fi adresat cu gospodarule) proiectată de 
specialiștii în „marketing” ai clanului. Clanul, după cum știa de mulți ani, venea periodic în sat, unde 
stătea preț de vreo săptămână sau zece zile, până epuiza toate gospodăriile cu vizitele țigăncilor, de 
cel puțin două ori, după care se mutau cu toată șatra, cum era cunoscută așezarea temporară a 
țiganilor de la marginea satului, în alt sat, și tot așa până toamna târziu. De așezat se așezau la 
marginea satului, spre stația ferată (gara, cum i se spunea în sat), pe un câmp al nimănui, pe care 
creșteau scaieți la voia întâmplării. Montau două sau trei corturi mari, în care încăpeau cel puțin 
câte opt indivizi, adulți și copii laolaltă, cu tot calabalâcul (așternuturi, haine, chiar și scaune primite 
de pe te miri unde) adus cu căruțe acoperite cu coviltir, pentru cazurile de ploaie. Între corturi 
amenajau locuri pentru făcut focul, în aer liber, pe care, pe pirostrii metalice cu trei picioare (s-a 
întrebat întotdeauna, cum de știau țiganii, fără excepție analfabeți, că trei puncte fac un singur plan, 
deci pirostria cu trei picioare nu s-ar fi clătinat niciodată, indiferent de forma ne-orizontală a 
terenului pe care era așezată; învățau, se vede, geometria euclidiană prin încercări empirice, cum 
au făcut, cu siguranță, inițial, și savanții antichității). Desigur, mai era un component al șatrei: câinii. 
Șatra avea cu ea, legați sub căruțe, pentru a-i feri de soarele fierbinte, vreo șase câini mari și 
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puternici, care însă nu lătrau la oamenii care treceau pe drumul alăturat, spre sau de la stația ferată, 
sau la mașinile care trebuia să treacă tot pe lângă ei atunci când ieșeau din sat spre orașul din 
apropiere. Câinii erau beneficiarii principali ai diferitelor bucăți de pâine, mămăligă sau alte produse 
alimentare care erau îndesate de țigănci în interminabilele traiste petrecute pe după gât. În cursul 
unui „traseu” prin sat, traista se umplea aproape complet, ceea ce te ducea cu gândul la greutatea 
enormă pe care țigăncile, de regulă tinere și aproape întotdeauna suple (motiv de ranchiună pentru 
fetele mai plinuțe din sat, de altfel) o suportau fără să dea vreun semn despre această dificultate. 
Țiganii nu cerșeau, ei treceau, la rândul lor prin sat purtând diferite produse realizate artizanal (dar 
despre care se spunea că sunt mai bine executate decât produsele similare industriale, desigur, fără 
să aibă finisajele sau vopselele industriale), balii pentru spălat, dispozitive de fiert rachiu, ibrice 
meșteșugit întocmite și altele asemenea, fie singuri, fie câte doi, fie, mai rar, însoțind câte o țigancă 
(în acest caz, țiganul era întotdeauna unul singur). Când cineva din gospodărie venea la poartă, 
alertată de vaietele țigăncii, țiganul lăsa și el produsul pe care-l oferea la vânzare jos de pe umăr și 
întreba dacă nu este nevoie de așa ceva în gospodărie. Desigur, țigara arzând în colțul gurii, sub 
nelipsita mustață falnică, deasă și neagră a țiganului, era nelipsită. Ca și pălăria cu boruri foarte largi. 

Ajunse la poartă și o deschise, ieșind pe trotuar, unde stătea țiganca. În jurul ei erau trei puradei 
mici, de circa 4-5 ani, pe jumătate goi, care se țineau de fustele bogate ale mamei, rotindu-se în jurul 
ei și hârjonindu-se permanent. Țiganca nu le dădea nici o atenție, având grijă doar să nu o 
zbughească pe caldarâm, unde ar fi putut să-i lovească vreo mașină sau vreo căruță. Îl fixă cu o 
privire ageră dar, i se păru, absolut indiferentă. Probabil că exercițiul acesta, îndelung exersat, o 
făcuse să ajungă la un fel de profesionalism, cum pățesc stewardesele cu zâmbetul, sau vânzătorii 
din magazine cu întrebarea „Cu ce să vă servesc?”. Repetă întrebarea, pe un ton tot indiferent, 
schițând o reașezare, cu o mână, a traistei-sac de pe umeri, iar cealaltă mână întinzând-o după unul 
dintre puradei, care se îndepărtase un pic mai mult de fustele ei. Spun fuste, și nu fustă, deoarece 
țiganca era pur și simplu învălătucită în câteva fuste suprapuse, colorate (mă rog, cel puțin cea de 
deasupra) în culori țipătoare și alăturate în cele mai neobișnuite moduri. Cum se împăca grămada 
de fuste suprapuse cu căldura soarelui de vară rămăsese un mister de nepătruns pentru el, fără să 
mai punem la socoteală totala (cel puțin aparent) inutilitate a acestui mod de a se îmbrăca. Țiganca 
repetă întrebarea, de data aceasta cu un ton mai jos, deși tot fără inflexiuni speciale. 

− Îmi dai și mie niște bani, domnișorule, pentru copii?  

Rămase câteva secunde fără să răspundă. Țiganca era de o frumusețe de necrezut. Fața ovală, albă, 
cu pielea întinsă și netedă, ochii negri, pătrunzători, sprâncenele bogate și genele mari în mod, 
desigur, natural, făceau din ea o actriță care juca, se pare, rolul unei țigănci în fața lui. Pe cap purta 
o broboadă (imposibil de colorată) strânsă bine la spate, de sub care se zărea părul negru, tânăr. 
Deși era îngroșată de nenumăratele fuste îmbrăcate una peste alta, ghiceai imediat suplețea 
corpului tânăr. În picioare avea niște șlapi ordinari de plastic, de culoare verde, pe piciorul gol, iar 
bustul îi era strâns de o bluză colorată mai rău decât fustele, care îi striveau sânii bine dezvoltați, 
dar bluza era încheiată strâns, până sub bărbie. Se uita la ea, cutremurat nu atât de înfățișarea ei 
așa de impresionantă, cât, mai ales, de completa, totala, absoluta ei lipsă de conștiență a modului 
în care arăta. Pe orice platou de filmare, actorii bărbați ar fi avut nevoie de câteva minute bune de 
reculegere după ce ar fi văzut-o, iar femeile de și mai multe minute de priviri invidioase și chiar 
veninoase, iar ea stătea aici, în fața porții și în fața lui, total desprinsă de toate acestea și cerea niște 
bani. Se întrebă dacă s-o fi uitat vreodată în vreo oglindă, dacă, în loc să facă trei copii (dacă nu 
cumva, la șatră, mai are și alții, părea să aibă vreo douăzeci și cinci de ani, deci, dacă se căsătorise la 
cincisprezece ani, cum era obiceiul la țigani, putea să aibă și zece copii – se scutură îngrozit la acest 
gând) nu s-a gândit că ar putea să-și folosească frumusețea uluitoare (și, ceea ce era și mai 
important, absolut naturală) pentru a-și câștiga viața în alt mod. Țiganca îl privea, cu aceeași privire 
„profesională”, i se păru că era o privire obosită, la urma urmei, țiganca își făcea „jobul”, nu avea 
motive să se poarte altfel, cu el, de cum se purta cu toată lumea pe unde trecea în periplul ei. Iar 
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apelativul „domnișorule” nu avea nimic personalizat în el, l-ar fi spus, cu aceeași dezinvoltură și 
neimplicare, oricărui băietan, oricât de slut ar fi fost, care ar fi ieșit la poartă alertat de vaietul ei.  
Spuse, complet aiurea: 

− Da, sigur, cât vrei? 

I-ar fi plăcut ca țiganca să zâmbească ușor, sau să chicotească abia auzit, în semn că-și dă seama că 
întrebarea asta absolut prostească din partea lui este efectul frumuseții ei copleșitoare, ca o ardere 
când apropii mâna prea mult de o flacără, efect pe care îl exercită asupra lui. Dar nu, țiganca nu-și 
schimbă postura, nimic nu flutură pe fața ei, continua să-l privească aproape inexpresiv, deși ochii 
erau, într-adevăr, foarte frumoși. Nu se uita rugător, cu atât mai puțin provocator (se întrebă dacă 
știe, sau a experimentat vreodată, provocarea feminină aruncată din priviri asupra bărbatului), ci 
absolut normal, de parcă ar fi continuat o discuție începută mai demult și acum ajunseseră în acest 
punct. Nu întinsese mâna spre el să primească banii ceruți, se juca acum cu mâna copilului pe care 
îl agățase mai devreme să nu se îndepărteze prea mult. Spuse simplu și egal: 

− Cât vrei mata, domnișorule, cât te lasă inima, dă-mi pentru copii, să le iau de mâncare. 

Era, desigur, o frază standard, din repertoriul primit de la „instructorii” săi de la șatră. Scoase din 
buzunar câteva bancnote, pe cele mici le dădu fiecăruia dintre cei trei copii, iar pe cea mai mare i-o 
întinse ei. Copiii îi smulseră banii din mână pe măsură ce îi întinsese spre fiecare dintre ei și acum îi 
mototoleau în mână, fără să se uite la ei, ci privind însă la el, de jos în sus. Nu spuseră nimic în semn 
de mulțumire, de parcă, odată ce erau cu mama, acești bani era normal să vină (se gândi zâmbind, 
că, de fapt, dacă ar fi gândit așa, puradeii ar fi avut perfectă dreptate, cel puțin din punctul lui de 
vedere). Luă și ea banii, atunci când întinse bancnota spre ea și, cu o mișcare fulgerătoare, fără nici 
o prevenire, îi apucă mâna și i-o sărută. 

− Bogdaproste, domnișorule, Domnul să te ajute. 

Senzația de ardere pe care o simțea atât în locul în care țiganca își lipise buzele puternic conturate, 
care acopereau (văzuse asta când i-a vorbit) o colecție perfectă de dinți albi, naturali, de dosul 
palmei lui, cât și acolo de unde îl apucase cu mâna ei (nu avea o mână fină, era chiar grosolană în 
raport cu toată înfățișarea ei, dovadă că munca fizică era predominantă în viața ei) era acum 
aproape fizică. Își smulse, destul de brutal, mâna din mâna țigăncii și spuse repede: 

− Stai, ce faci, nu trebuie… 

Dar țiganca nu-l mai privi, nici nu mai spuse nimic, plecă mergând destul de repede, spre următoarea 
poartă, cu puradeii agățați de ea. Era evident că scena petrecută nu avea nici o însemnătate pentru 
ea, și nici o semnificație aparte. Asemenea scene se mai petrecuseră de nenumărate ori și aveau să 
se mai petreacă de nenumărate ori. Erau prevăzute în „fișa postului”. Privi scurt în jur, să vadă dacă 
au fost martori la întâmplarea de adineauri, dar nu era nimeni la porțile sau în curțile vecine. Intră 
în curte, închise la loc poarta, dar de data asta o încuie (avea, în partea de jos a porții, un mic 
dispozitiv metalic de încuiere) și reveni la masa unde citea. Întoarse cartea dar, în secunda 
următoare, o puse la loc. Se lăsă pe spătarul scaunului. Își aminti celebrul aforism al lui Camil 
Petrescu, „Câtă luciditate, câtă conștiință pură, atâta dramă”. Țiganca de adineauri era complet 
inocentă, în toate privințele, atât în ceea ce o privește pe ea (frumusețea ei uluitoare, aproape 
inconceptibilă), cât și pe cei din jur, lumea în ansamblul ei, soarta și celelalte. Ca urmare, viața ei se 
scurgea (desigur, nici acest aspect, de ireversibilitate, nu-i era accesibil) liniștit, ca frunza și ca iarba 
(cum ar spune Sadoveanu), așa cum se întâmplă cu întreaga natură. Va face atâția copii pe cât va 
dori bărbatul ei, îi va crește cum se va putea, va muri când îi va veni sorocul și asta e tot. Nici o 
întrebare adresată lumii, nici o răzvrătire împotriva lumii, a orânduirii lucrurilor, nimic. Luă scaunul 
și cartea și se așeză lângă poartă. Și acolo era un tei, care creștea dincolo de poartă, dar umbra lui 
se întindea și în locul în care-și așeză măsuța de citit. Reîncepu să citească, repetând de câteva ori 
rândurile deja citite. Aștepta să audă vaietul țigăncii, care s-ar fi întors pe cealaltă parte a străzii 
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(țiganca proceda sistematic, pentru a nu pierde vreo posibilitate). Dar nu auzi nimic. Încet-încet, se 
cufundă în lectură și curând constată că lumina zilei se împuținase. Se opri din citit, puse semn în 
carte, se uită într-o doară dincolo de gard, ridicându-se un pic pe vârfuri, atât în stânga, cât și în 
dreapta, apoi intră în camera sa. Spre surprinderea sa, adormi imediat, fără să se mai gândească la 
cele întâmplate. 

* 
*      * 

Când se trezi a doua zi, soarele era deja sus binișor. Dormise adânc și fără vise. Imediat ce se trezi îi 
și reveni în minte întâmplarea din ajun. Simți un gol în stomac, ca și cum s-ar fi întâmplat ceva 
ireparabil, deși, evident, nici vorbă de așa ceva. Mâncă repede ceva, vorbind foarte puțin cu membrii 
familiei care îl lăsară în pace, își mută din nou măsuța de citit la poartă, luându-și cartea, dar nu putu 
citi mai nimic. Avu clar sentimentul că așteaptă ca țiganca să revină. Rămase așa un timp, într-o stare 
de reverie ciudată, ciulindu-și urechile pentru a prinde, cu o clipă mai devreme, vaietul acela 
caracteristic pe care îl auzise ieri. După un timp destul de lung, se convinse că țiganca nu va mai 
reveni. Nici nu avea de ce, din moment ce parcursese deja satul. Atunci se gândi că era posibil ca 
țiganca să cutreiere deja un cătun aflat lângă sat, în lunca largă a râului care îl flanca, în partea de 
răsărit. Se ridică, puse măsuța la locul ei, se duse în camera lui de unde luă niște bani și o mică 
oglinjoară cu capac, pe care o ținea într-un sertar. O cumpărase pentru nevoi urgente de examinare, 
pentru cazul în care nu avea alte mijloace la îndemână. Ieși din curte și se îndreptă spre cătunul din 
lunca râului. Pentru asta trebuia să parcurgă o parte din sat, spre nord, apoi să cotească la stânga, 
spre răsărit și să coboare o râpă nu prea abruptă care ajungea în cătun. Când ajunse în cătun, o luă 
pe singura uliță a acestuia, mergând pe lângă gard, pe un o potecuță care ținea loc de trotuar. 
Căldura zilei deja se făcea simțită, așa încât, spre norocul lui, nu era aproape nimeni pe drum. După 
vreo zece minute, o văzu, Mergea pe partea cealaltă a uliței, în direcția în care mergea și el. Era 
oprită la  poartă și psalmodia refrenul învățat. Era îmbrăcată la fel ca ieri, și pe lângă ea avea tot trei 
puradei (parcă erau ceva mai mari, ceea ce putea însemna că nu mai erau cei de ieri, dar părăsi 
repede acest gând fără nici o relevanță). Se apropie, pe partea lui, țiganca continua să repete vaietul 
ei pătrunzător. Se opri la o distanță care i se păru sigură iar, după circa un minut, țiganca părăsi 
poarta unde era oprită, de unde nu ieșise nimeni, îndreptându-se spre următoarea. Traversă repede 
ulița și se apropie de ea, înainte ca aceasta să ajungă la poarta următoare și să reia refrenul specific. 
Copiii îl observară și traseră probabil, de fuste, așa că țiganca se întoarse spre el. Nu era surprinsă 
deloc. Spuse, cu glasul ei plângăreț: 

− Îmi dai și mie niște bani, domnișorule, pentru copii?  

Deși era complet absurd să creadă asta, crezuse, într-adevăr, că-l va recunoaște. Dar țiganca nu 
dădea nici un semn în direcția asta. Se uită la ea câteva secunde, timp în care ea îi susținu privirea 
într-un mod absolut indiferent, apoi spuse: 

− Ți-am dat ieri, îți amintești, în satul de pe deal.  

Țiganca nu spuse nimic, dar nici nu dădu vreun semn că înțelege ce-i spune. Făcu un gest 
imperceptibil de a se întoarce și a-și continua drumul. Atunci el scoase din buzunar, cu aceleași 
gesturi ca data trecută, bancnote mici, pe care le dădu fiecăruia dintre copii, și o bancnotă mare pe 
care i-o dădu ei. Își retrase mâna cu repeziciune, înainte ca țiganca să repete, eventual, gestul de a 
i-o săruta. Dar, de data aceasta, țiganca nu mai încercă să-i sărute mâna. O licărire scurtă îi jucă în 
ochii frumoși. Gestul de ieri, repetat azi, părea s-o facă să-și amintească. Dar nu spuse nimic, nici 
măcar nu zâmbi, în semn că-l recunoaște. În mod ciudat, nu-i mai mulțumi, de parcă era dreptul ei 
(și datoria lui) ca acești bani să poposească la ea. Puse bancnota primită într-un buzunar mare, 
exterior, pe partea de jos a bluzei, apoi luă din mâinile copiilor bancnotele primite de aceștia, și le 
îndesă în același buzunar încăpător. După care, fluturându-și fustele largi, se îndepărtă în direcția în 
care mergea deja. Rămase pe loc. Se uită în jur, nu era nimeni care să fi asistat la scenă. Se gândi că 
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ceea ce face e ridicol, și poate chiar periculos, cunoscând sentimentul de proprietate pe care țiganii 
îl proclamă, și îl apără, asupra femeilor lor. O urmări, de la distanță, preț de câteva case. La un 
moment dat, probabil unul dintre puradei l-a văzut și i-a atras mamei atenția, în felul lui, căci țiganca 
s-a întors spre el, cu corpul răsucit din tors, și, de data aceasta, cu o privire și o atitudine nedumerite 
și, i s-a părut, fiind un pic înspăimântată. Pentru a nu lăsa să se dezvolte această nedumerire sau, și 
mai rău, această spaimă, se apropie repede de ea, scoase din buzunar oglinjoara cu capac, îi desfăcu 
capacul și i-o întinse, în așa fel încât să se vadă în oglindă. Țiganca luă oglinjoara în mână, o ținu 
câteva secunde în poziția în care i-o așezase el, apoi izbucni într-un râs scurt, gutural, lipsit de finețe 
și i-o dădu unuia dintre puradei, arătându-i cum s-o țină ca să se vadă în ea. Apoi se întoarse spre el, 
și-i spuse scurt, dar hotărât: 

− Nu-i bine, domnișorule, să te ții după mine, nu-i bine. 

Când îi spusese asta se uitase la el, direct în ochii lui, de data aceasta cu o privire care era pentru el, 
nu pentru un oarecare domnișor care îi dă bani. Mai târziu i-a plăcut să creadă că în privirea țigăncii 
se putea citi o anumită părere de rău, amestecată cu teamă și, dacă e spunem adevărul până la 
capăt, a glosat ani de zile despre asta, ba chiar a încercat să scrie un poem. Atunci, însă, în chiar clipa 
în care țiganca i-a vorbit, a sesizat doar un ton foarte ferm, ca o atenționare și o punere în gardă. 
După care țiganca făcut un gest foarte ciudat. S-a întors spre direcția din care venea și, cu puradeii 
agățați de fustele ei, a plecat spre șatră. A rămas pe loc, nedumerit de reacția ei, dar și, cumva, 
speriat, deși nu putea găsi motivul acestui sentiment, de parcă ar fi făcut ceva foarte rău, ceva 
inadmisibil, ceva care urma să aibă consecințe grave. Simți, din nou, golul acela în stomac, care îl 
avertiza despre faptul că se află într-o situație delicată și primejdioasă. Așteptă ca țiganca să 
cotească la dreapta pentru a urca în râpă (nu avea altă cale mai scurtă de a ajunge la șatră) și porni 
și el înapoi. Merse cât de încet putea, pentru a nu se apropia de țigancă, așa încât atunci când coti 
și el la dreapta, pentru a urca în râpă, țiganca nu se mai vedea. Merse la fel de încet și se întoarse 
acasă.  

* 
*      * 

A doua zi, după prânz, luă mașina și merse încet prin sat spre ieșirea spre stația ferată. Văzu, de 
departe, șatra. Era la locul său, iar din două ceaune enorme ieșeau aburi de la focul care ardea sub 
ele. Se pregătea cina. Depăși ușor șatra și opri pe marginea drumului, punând luminile de avarie. 
Coborî din mașină și se uită la ceea ce se întâmpla la șatră. Stătu așa câteva minute, de ajuns ca să 
fie reperat de un cârd de vreo cinci puradei care, vociferând și împingându-se unii pe alții, veniră 
lângă el: 

− Dă-ne și nouă niște bani, nene, spuseră aproape în cor. 

Scoase din buzunar bancnote mici și dădu fiecăruia câte una. Copiii luară banii și fugiră imediat la 
șatră, unde s-au apropiat de unul dintre focuri și au dat banii unei țigănci care-și făcea de lucru, cu 
un linguroi enorm de lemn, în ceaunul care stătea pe faimoasa pirostrie cu trei picioare. Deși era la 
o anumită distanță, o recunoscu pe țiganca „lui”. În timp ce lua banii, îi întreba, probabil, de unde îi 
au, iar ei arătară, toți, cu mâinile întinse, spre el. Atunci țiganca se duse într-unul dintre corturi unde 
rămase câteva minute, după care din cort ieși o matahală de țigan, la vreo patruzeci de ani, urmat 
de țigancă. Aceasta i-l indică, cu mâna, pe el. Înțelese atunci că matahala era soțul țigăncii și că, în 
cort, țiganca îi povestise totul, cum a venit după ea în cătun, cum a urmărit-o, cum i-a dat bani deși 
nu locuia acolo, cum i-a dat și oglinda. Țiganul făcu câțiva pași în direcția lui, dar nu se apropie prea 
mult. Își dădu, cu un bobârnac scurt, pălăria cu boruri largi pe spate, și-i făcu semn, cu mâna, să se 
apropie. Putea să se urce în mașină și să plece, pentru ca apoi să uite toată povestea. Nimeni nu l-
ar mai fi căutat, mai ales că se cam împlinea sorocul ca țiganii să-și ridice tabăra și să se mute în alt 
sat. Ceva, însă, l-a împins să se îndrepte spre țigan. Niciodată, mai târziu, nu a înțeles ce resort l-a 
îndemnat să procedeze așa. S-a apropiat, însă, de țigan fără nici o urmă de teamă, era complet 



6 
 

relaxat, de parcă era vorba despre un bun prieten care îl invită la o bere. Când a ajuns lângă țigan, 
acesta, fără o vorbă, și fără să-i arunce vreo privire, îl luă de braț, dar nu agresiv, deși ferm, și-l 
conduse în cortul de unde ieșise, mai devreme, împreună cu țiganca. În drumul spre cort, trecu pe 
lângă focul unde-și făcea de lucru țiganca. Aceasta amesteca cu linguroiul în ceaun și nu ridică deloc 
privirea spre el. Țiganul îl introduse în cort și-i indică cu mâna, fără nici o vorbă, să se așeze pe un 
scaun cu trei picioare (hotărât lucru, gândi, aproape automat, țiganii ăștia știu geometria planului). 
În cort erau tot felul de ustensile de lăcătușărie, rezemate sau atârnate pe un fel de cuiere speciale, 
iar într-o latură era un așternut, de fapt, un număr de pături puse unele peste altele, care voiau să 
formeze o saltea. Erau așezate direct pe pământ. După ce îl așeză pe scaun, țiganul ieși și strigă ceva 
pe limba lui, după care intră la loc în cort. După câteva secunde, intră țiganca și, după ea, vreo cinci 
puradei. Puradeii se așezară pe marginea cortului, în partea opusă așternutului, pe jos. Țiganca nu-
i aruncă, nici de data asta, vreo privire. Se duse spre așternut și se culcă cu fața în sus. Țiganul își 
scoase pălăria, pe care o aruncă în direcția unui cuier, dar care căzu pe jos, aruncă țigara pe jumătate 
fumată direct pe pământ, fără s-o stingă, apoi se descheie la pantaloni, își scoase organul sexual, se 
așeză în genunchi la picioarele țigăncii, îi ridică până în brâu, cu o mișcare expertă (lui i se păru 
nespus de brutală) toate fustele (se dovedi că țiganca nu avea lenjerie intimă) îi ridică picioarele cu 
aceeași mișcare expertă, apoi se așeză peste ea și o pătrunse cu toată puterea și greutatea sa. 
Țiganca icni abia auzit, apoi nu se mai auzi nimic. Puradeii se uitau, când la el, când la cei doi, fără să 
vorbească. Trase concluzia că nu era prima dată când vedeau o asemenea scenă. Matahala se mișca 
cu vioiciune înainte și înapoi și, după câteva minute, scoase un oftat de ușurare și se ridică de pe 
țigancă. Își introduse organul înapoi în pantaloni, se încheie la fermoar și se duse să-și ia pălăria. În 
acest timp, țiganca se ridică, mișcare care făcu ca fustele să-i cadă la locul lor și ieși din cort fără să-
l privească. Țiganul își puse pălăria pe cap, își netezi mustața enormă, apoi îl apucă din nou de braț, 
ridicându-l pur și simplu de pe scaun. Era puternic ca un taur. Îl scoase, totuși, fără brutalitate, din 
cort, spunându-i: 

− Vezi, domnișorule, nu-i bine să te ții de femeile altora. Apoi, îi dădu drumul la braț. 

Se îndreptă, fără grabă, spre mașină, fără să întoarcă capul. În trecere, o văzu, cu coada ochiului, pe 
țigancă, continuându-și lucrul la pregătirea cinei, lângă ceaunul enorm, ca și cum nimic nu s-ar fi 
întâmplat între timp. Urcă în mașină, porni motorul, dar, în loc să se întoarcă spre casă, ceea ce ar fi 
însemnat să treacă din nou pe lângă șatră, merse înainte și făcu un ocol printr-un sat vecin spre a se 
întoarce. 

 
* 

*      * 

După câteva zile avu un drum la oraș. Văzu că șatra plecase. Opri, în același loc în care oprise atunci 
când avusese întâlnirea cu soțul țigăncii și se duse la locul unde fusese șatra. Plecase de foarte 
curând, deoarece urmele de foc sau găurile unde stătuseră, înfipți, stâlpii de susținere a corturilor, 
se vedeau încă clar. Undeva, la marginea opusă drumului a șatrei, fusese grupul sanitar (în aer liber, 
ca pe vremea strămoșilor noștri) al țiganilor. Acolo, la marginea unui tufiș, văzu ceva strălucind. Se 
duse și ridică oglinda pe care i-o dăduse țigăncii. Nu era spartă. Deschise capacul. Din apa oglinzii îl 
privea un tip melancolic, poate puțin trist, poate puțin fericit. Așeză oglinda în interiorul tufișului, să 
n-o ia vântul sau vreun copil. Apoi urcă în mașină și se îndreptă spre oraș. Trebuia să fie înapoi până 
la prânz, aveau musafiri.  

 


