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Scenă 3(4) (O întâmplare la pescuit) 
 

Aburii dimineții încă încercau să se risipească, plutind în valuri urcătoare prin grădini. Copacii și iarba 
îi respirau cu nesaț, de parcă toată noaptea se abținuseră să respire, în așteptarea dimineții. Vacanța 
școlară abia începuse, era duminică, și se trezise devreme pentru a merge la pescuit, la râul care 
curgea într-un luncet larg, acoperit cu iarbă deasă, la nici un kilometru distanță de casă. Undița și-o 
pregătise de aseară, la fel și cutia cu râme. Cutia în care ținea râmele era o cutie de conserve, 
ruginită, cu capacul tăiat cândva pe jumătate, așa încât putea fi, încă, folosit. Iar râmele le culesese 
de la groapa de gunoi a satului, aflată pe o coastă a micului deal care străjuia luncetul dinspre partea 
satului. În gunoiul fermentat erau o mulțime de râme roșii (care erau cele mai bune), mari și bine 
hrănite. Trebuia, însă, să sapi adânc pentru a le găsi, așa încât luase cu el hârlețul. Umpluse cutia 
deși, ca și altă dată, nu ar fi avut nevoie nici de jumătate din ea. Undița și-o confecționase singur, 
demult, dintr-un băț lung, rezistent și flexibil de salcie. La capătul subțire legase câțiva metri de gură 
cumpărată din piața orașului care se afla la vreo zece kilometri de sat, chiar lângă liceul unde învăța. 
Atașase un cârlig mic, care era potrivit pentru orice mărime a peștilor. De obicei stătea toată ziua, 
indiferent dacă prindea ceva sau nu, intrând într-o reverie misterioasă, ca sub o vrajă, sub razele 
soarelui reflectate de apa tremurândă. Aproape că nu mai avea reprezentarea trecerii timpului și de 
multe ori, o, da, asta se întâmpla foarte des, de multe ori nici nu observa când pluta undiței era trasă 
la fund. Asta atât din cauză că, deseori, nici nu o mai urmărea, căzut în reveria despre care vorbeam, 
cât și pentru că sclipirea apei reflectând razele soarelui făcea ca pluta să fie aproape invizibilă. 
Uneori, s-a întâmplat să scoată undița la întâmplare din apă, fără să mai știe unde este pluta, și în 
cârlig să se afle un pește prins demult. Pentru a evita urmărirea plutei luată de cursul apei, avea un 
loc unde apa era staționară, o dolie, după un cot al malului râului, umbrită de o salcie pletoasă 
bătrână. Arunca acolo pluta și putea sta liniștit. Pluta se rotea încet, purtată de curenții apei, dar 
rămânea în dolie, nu era nevoit s-o întoarcă din drumul pe care ar fi dus-o râul. Nu lua niciodată 
mâncare la el (uneori, poate, câteva mere), doar o sticlă cu apă pe care o ținea într-o mică groapă 
săpată în pământ, pentru a nu se încălzi prea tare în cursul zilei.  

Porni spre râu înainte de răsăritul soarelui, pescarii bătrâni spuneau că peștele trage cel mai bine 

dimineața devreme. Se mai spunea că peștele trage, de asemenea, mai bine pe timp de ploaie. De 

ce preferă peștele să moară dimineața sau pe ploaie n-a putut nimeni să-i explice, dar a ținut minte 

constatarea ca atare. Mulți consăteni mergeau la pescuit în grup, mai schimbau între ei bârfele care 

circulau prin sat, mai scăpau de plictiseală, la o țigară sau chiar la o bere ținută, într-o plasă de sfoară, 

în apă, pentru a se păstra rece. Nu i-a plăcut niciodată acest mod de a pescui deși, la început, a mers 

cu un verișor de-al său. Aveau un loc preferat, tot la o dolie, dar mai în mijlocul pădurii crescute pe 

ambele maluri ale râului, pe un mal înalt. O dată, exact sub locul unde stătea el cocoțat, cu undița 

în mână, malul s-a surpat și s-a rostogolit în apă. Nu știa să înoate și a fost cât pe ce s-o pățească. 

Verișorul a sărit imediat după el și l-a scos, dar deja luase câteva înghițituri. Acasă s-a apucat să 

povestească totul, așa că verișorul său a încasat o mamă de bătaie zdravănă, sub justificarea că, fiind 

mai în vârstă, trebuia să se asigure că așa ceva nu se va întâmpla. De atunci s-a dus doar singur la 

pescuit, și nu se mai așeza pe maluri înalte care, roase la nivelul apei de viteza de curgere a râului, 

prezentau riscul de surpare.  

Ajunse în locul său obișnuit. Era un luminiș minuscul, cu „ieșire” la dolie. De jur împrejur, pădurea 

cucerise tot terenul, și erau nu numai copaci, ci, în cea mai mare parte, și tufișuri aproape 

impenetrabile, răsfirate printre grupuri de răchită și sălcii mari, pletoase care, vara, erau la mare 

căutare pentru umbra lor răcoroasă. Lui îi mai plăcea și fâșâitul acela molcom, neîntrerupt, liniștitor, 

ca o terapie, pe care vântul îl producea trecând prin haina de frunze a sălciilor. Acest fâșâit abia 

auzit, împreună cu clipocitul la fel de monoton al apei intrând și ieșind din dolie printr-un fel de 
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rotire generată de conformația malului, îi creau o stare dincolo de o simplă stare de liniște, o stare 

de beatitudine, de adăstare pe un tărâm ne-natural. Această senzație o simțea, desigur, nu de la 

început, ci după ce trecea un timp în care pluta undiței plutea nemișcată, netulburată de vreun 

sinucigaș de sub unde.  

Desfăcu guta, scoase o râmă vie (pusese în cutia de conserve, peste râmele adunate, un pumn de 

pământ din gunoi, care să le țină umede și în viață) și o rulă prin cârlig. De fiecare dată când făcea 

asta îi venea în minte operațiunea de tragere în țeapă, despre care învățase la istorie. Lăsă o parte 

din râmă liberă, „ne-trasă în țeapă”, așa încât prin mișcările ei de a se elibera din cârlig să atragă 

atenția peștilor. Se întâmpla, destul de des, ca peștii să extragă râma din cârlig în întregime, fără a 

apuca și cârligul așa că, din când în când, nemaivăzând nici o mișcare a plutei, scotea undița din apă 

pentru a pune o altă râmă. Termină de rulat râma, aruncă cârligul și pluta în mijlocul doliei și sprijini 

bățul undiței de câteva ramuri ale unui tufiș care crescuse peste mal, spre apă. Avea să aștepte așa, 

urmărind pluta care începuse deja să urmeze curenții de apă care se roteau în dolie. Învățase să 

distingă între mișcările pe care curgerea apei le imprima plutei și mișcările imprimate de smuciturile 

cu care peștii trăgeau de râmă. Această învățare fusese plătită cu multe ironii ale celor cu care, 

inițial, mergea la pescuit, atunci când, văzând o cât de mică scufundare a plutei, confunda asta cu 

un atac al peștilor și smucea de mama focului undița din apă, de parcă ar fi prins un monstru, ocazie 

cu care, de cele mai multe ori, cârligul zbura prin copacii din jur, trebuind să fie desfăcut cu grijă, 

atunci când nu se rupea, pur și simplu, rămânând agățat în vreo creangă.  

Soarele își anunța, slab, intenția de a răsări, înroșind cerul din ce în ce mai accentuat spre răsărit. 

Era perioada cea mai plăcută a dimineții, când, de la o răcoare umedă se trecea, sub sulițele soarelui, 

la o căldură din ce în ce mai intensă. Îi plăcea să petreacă această tranziție cu toată ființa, fără a 

pierde nici o etapă, cât de mică, din cele câteva zeci de minute necesar pentru ca soarele să se înalțe 

pe cer destul de mult încât să nu mai poată fi privit cu ochiul liber. În acest interval, nici nu mai era 

atent la plută, închidea ochii și se desfăta simțind cum corpul i se încălzește din ce în ce mai mult. Îi 

veni în minte imaginea comună din documentarele științifice televizate, cu șopârlele din cine știe ce 

insulă exotică stând la soare să se încălzească destul pentru a dobândi energia cu care urmau să se 

arunce în lupta zilnică pentru existență. Se simțea în aceeași postură cu acele șopârle, iar 

sentimentul dependenței absolute de astrul de la răsărit îl transporta, mai mult sau mai puțin 

deslușit, pe tărâmul ancestral al strămoșilor săi care aveau atât de puține mijloace (unelte exo-

somatice, cum se spunea în termeni moderni) de a se autonomiza față de forțele primare ale naturii. 

Această primă baie de soare era principalul câștig senzorial în contraprestație față de efortul de a se 

trezi dis-de-dimineață și de a pleca la râu. Tot în acest interval intra pe deplin în ritmul râului, 

acompaniat de cel al vântului prin frunzele sălciilor de pe mal. După câtva timp, ritmul acesta sonor 

devenea singurul semn al trecerii timpului dar, în mod destul de ciudat, în loc să aibă sentimentul 

trecerii timpului îl avea, dimpotrivă, pe cel al opririi acestuia. S-a gândit adesea la această ciudățenie 

și ajunsese la concluzia că timpul trece doar dacă este eterogen, mai exact, dacă schimbările din 

lumea senzorială sunt eterogene, adică a-ritmice. Verificase această concluzie și în camera sa. Avea 

un ceas de masă, un ceas deșteptător, care ticăia destul de tare. Atunci când stătea mult timp întins 

pe pat, cu ochii închiși, așa încât singura senzație din lumea exterioară era acel ticăit, i se părea că 

nu poate spune, în mod cert, dacă timpul trece sau dacă stă. Omogenitatea ticăitului, și ca ritm, și 

ca intensitate, și ca origine a sursei sonore, făcea imposibilă discernerea, în afara altor senzații, între 

trecerea sau stagnarea timpului. De multe ori se gândise că moartea ar trebui să fie, pur și simplu, 

dispariția timpului, dar apoi se gândise că dispariția timpului și omogenitatea trecerii lui sunt pur și 

simplu echivalente. O senzație plăcută de căldură intensă i se răspândi în tot trupul și-și dădu seama 
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că experiența încălzirii se sfârșise. Deschise ochii să se uite după plută. Aceasta tremura abia 

perceptibil în tremuratul apei din dolie. Trase de undiță în sus și văzu că râma fusese smulsă din 

cârlig. O înlocui cu dexteritate, mută bucata de plumb prinsă de gută mai sus, pentru a da cârligului 

cu momeala o adâncime mai mare, și așeză pluta în același loc. Se dezbrăcă de tricou care acum era 

inutil, după ce soarele se înălțase destul de mult și căpătase intensitate în raze, îl întinse pe pământul 

încă reavăn și se întinse, cu fața în sus și cu mâinile sub cap. Salcia bătrână de deasupra lui își fremăta 

ușor veșmântul de frunze, de parcă vântul însuși, foarte ușor, abia simțit, ar fi cântat la uriașa harpă 

a salciei. I se păru deodată că era o perfectă echivalență între cer și apă: tremuratul imperceptibil al 

frunzelor de salcie semăna în mod izbitor cu tremuratul imperceptibil al apei în dolia de sub salcie. 

Razele soarelui se reflectau printre frunze la fel cum se reflectau în suprafața apei mișcătoare. Îi 

plăcea să găsească asemenea echivalențe între te miri ce, chiar și între cele mai banale și domestice 

întâmplări. Privind, cu ochii mijiți, spectacolul fremătării frunzelor, fremătare care lăsa razele 

soarelui să treacă sau, dimpotrivă, le împiedica, adormi. Îl trezi, n-ar fi putut să spună după cât timp, 

un râs larg, de femeie, un râs din care răzbătea mândrie, provocare și, foarte ciudat, supunere, 

abandonare. Și, pentru prima dată, se gândi la această complexitate a râsului feminin, la această 

incredibilă versatilitate a sa de a exprima ceea ce femeia simțea în acel moment. După ce reflectă 

câteva secunde la această chestiune, realiză imediat cât de neverosimil era să treacă pe acolo o 

femeie, prin mijlocul pădurii, adică, și aproape de malul albiei râului. Se întoarse pe burtă și încercă 

să-și dea seama din ce direcție venea râsul. Femeia mai slobozi odată acel coctail de râs care 

conținea atât de multe mesaje și, de data aceasta, reuși să vadă, la vreo zece metri spre pădure, în 

partea opusă râului, o femeie sau fată, însoțită de un bărbat sau băiat, nu putea să-și facă o idee 

clară privind printre atâtea sălcii și tufișuri. Părea că bărbatul o ținea de mijloc și o săruta, din mers, 

pe gât. Exploziile de râs erau declanșate tocmai de aceste episoade de sărutări. Perechea mergea în 

susul râului. Deși foarte vag, reuși să-i urmărească pe cei doi cu privirea până când, după vreo treizeci 

de metri, se opriră într-un luminiș. Femeia se întoarse cu fața spre bărbat, răsucindu-se în 

strânsoarea lui de mijloc. Cum strânsoarea bărbatului nu slăbi, ci dimpotrivă, acesta își încolăci și 

celălalt braț în jurul femeii, sânii acesteia se striviră violent de pieptul lat al bărbatului. Femeia ridică 

ambele mâini spre cap și-și smulse o legătură de păr care-i ținea părul strâns într-un coc. Părul, 

negru, i se revărsă pe umeri, printr-o scuturătură așa de tipic feminină, a capului. Apoi femeia își 

încolăci ambele mâini în jurul gâtului bărbatului. Se sărutau. Mâinile bărbatului părăsiră talia femeii 

și se mișcau acum, de-a lungul spatelui acesteia și apoi în jos, pe coapsele acoperite de o fustă 

subțire, într-o mișcare tandră, negrăbită. După mai puțin de un minut, bărbatul îndoi ușor corpul 

femeii și îl culcă pe iarba din luminiș, venind și el peste ea. În felul acesta dispărură din vedere. De 

când se uita la cei doi aproape că încetase să respire, de teamă să nu se deconspire. Transpirase 

abundent, deși stătea sub salcia protectoare. Se ridică încet, încercând să găsească un culoar de 

vizibilitate spre locul unde cei doi se așezaseră în iarbă, dar nu reuși, pădurea era prea deasă. Se 

întrebă dacă să se apropie de ei, cu atenție, dar renunță imediat la acest gând, cei doi căutaseră un 

loc anume unde să fie nevăzuți, nu se cădea să încalce această dorință, deși, desigur, el nu era parte 

din înțelegere. Pluta undiței nu se mai vedea deloc, fie era la fund, trasă de vreun pește, fie ajunsese 

sub mal (malul era erodat la suprafața apei și sub acest nivel, de curenții râului, deci pluta putea 

intra în această zonă de erodare fără să fie vizibilă de pe mal), fie se agățase de vreo creangă 

subacvatică, crescută din mal, cum pățise de nenumărate ori. Hotărî, însă, să nu facă nici o mișcare 

care ar fi putut să producă vreun zgomot, atât timp cât cei doi mai erau, încă, acolo. Se miră imediat 

de această grijă a sa pentru asigurarea incognito-ului celor doi, dar gândul acesta îi veni direct, fără 

nici un raționament prealabil. Se așeză, așadar, cu fața spre luminișul invizibil, încercând să se 

asigure că va vedea când perechea va pleca de acolo. În acest răstimp prin minte îi trecu un singur 
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gând, care, însă, îi rămase mult timp în minte. Fu de acord, imediat, că era un gând luminos. Se 

gândea la naturalețea gestului celor doi, așa de apropiată de naturalețea comportamentului 

animalelor. Se gândi la cât de mult ne-am îndepărtat noi, oamenii, de acest mod de a celebra 

dragostea, direct, total, necondiționat. Se gândi la toate artificializările, la toate convenționalizările 

pe care le folosim când, la urma urmei, este vorba despre cea mai pură și mai directă empatie: 

atracția. Atracția, care nu este supusă nici unui criteriu, nici unei deliberări, nici unei rațiuni, care nu 

explică și nu este explicabilă, care nu se justifică și nu este justificabilă, care nu respectă norme și nu 

se supune moralei, care nu este nici scop nici mijloc, fiind totodată și scop și mijloc, care este oarbă 

dar este atotvăzătoare, care vine și pleacă fără să anunțe, care nu înțelege și nu poate fi înțeleasă, 

care este, sau, mai bine zis, se produce pur și simplu. Nu știa cât timp trecuse de când acest gând, 

luminos, cum spuneam, i-a dominat întreaga ființă conștientă, când a auzit, dinspre luminișul unde 

erau cei doi, un chicotit al femeii. De data aceasta, mesajul râsului era unul care exprima dominanță, 

liniște, chiar condescendență. Femeia triumfase asupra bărbatului. L-a vrut, la acceptat, și l-a avut. 

Nici pe departe ca bărbatul să fi posedat femeia, ci, dimpotrivă, din acel râs rezulta exact contrariul. 

La scurt timp după acest chicotit atât de diferit de primul pe care-l auzise atunci când perechea 

trecea prin apropierea lui, văzu, vag, printre sutele de crenguțe care se interpuneau între locul unde 

se afla și luminișul unde se aflau cei doi, cum bărbatul se ridică în picioare, aranjându-și 

îmbrăcămintea. Nu auzea ce vorbeau, pentru că vorbeau mult mai încet decât râsese femeia, care 

nu se ridicase, rămăsese întinsă. La un moment dat, bărbatul se aplecă spre femeii, probabil pentru 

un ultim sărut, apoi se ridică din nou și plecă în direcția opusă. Atunci se ridică și el, încet, și plecă 

spre femeie, ferindu-se, cu ambele mâini, de crengile care-i barau drumul. Cu cât se apropia vedea 

cu mai mare ușurință. Femeia rămăsese culcată, pe spate, cu ochii închiși și cu un braț acoperindu-i 

ochii, iar cu mâna cealaltă se juca copilărește cu un fir de iarbă, răsucindu-l și apoi dându-i drumul, 

după care îl răsucea din nou și tot așa. Ajunse lângă femeie, fără să facă nici cel mai mic zgomot, așa 

încât aceasta nu schiță nici un gest de surpriză. Continua să țină ochii închiși, acoperiți de brațul 

drept, și continua să răsucească fără nici o noimă firul de iarbă cu cealaltă mână. Stătu așa câtva 

timp, neștiind ce să facă. În primul moment se gândi că trebuie să plece imediat de acolo, femeia 

putea să deschidă oricând ochii și să-l vadă acolo. Dar gândul acesta, absolut rațional, nu reușea 

deloc să comande mușchilor, picioarelor, decizia luată. Stătea acolo, prostește, parcă legat cu ceva, 

neputând, așadar, să se miște conform gândului rațional. Apoi, lucrurile se desfășurară de la sine, 

fără nici un control din partea sa. Încercând să nu atingă femeia se întinse, încet, lângă ea. Dar femeia 

simți mișcarea. Fără să deschidă ochii, se întoarse spre el și-l cuprinse cu brațele. Câteva secunde 

rămase încremenit, surprins, dar apoi, într-un fel de delir în stare de conștiență, o cuprinse și el cu 

brațul. Femeia nu deschisese, încă, ochii. Își apropie gura de fața lui și-l sărută ușor, pe buze, pe 

obraz, pe frunte, pe gât. Nu era un sărut pasional, ci unul liniștit, nu matern, dar, totuși, ocrotitor. 

Știind ce se întâmplase cu puțin timp în urmă, avu chiar senzația unui sărut recunoscător. Oare 

trebuia s-o sărute și el? Atunci, sub imperiul acestei întrebări, înțelese totul: femeia credea că 

bărbatul cu care fusese adineauri se întorsese și, în felul ei, îi mulțumea pentru episodul anterior. 

Cu coada ochiului văzu, vag, printre copaci și tufișuri, departe, în pădure, un grup de țigani care, 

înșirați ca polițiștii care ar face o razie de căutare, măturau un culoar larg de pădure recoltând mlajă 

pentru legat via. Era un grup de țigani nomazi, care veneau anual în sat, aciuindu-se la o margine a 

acestuia, spre stația de cale ferată, cu corturi, căruțe, cai, câini și droaia nelipsită de copii. Cerșeau 

în sat, mai vindeau diverse lucruri pe care le confecționau pe loc, acolo unde se aciuiaseră iar, 

ocazional, recoltau mlajă din pădure pe care o vindeau, apoi, sătenilor. Aceștia ar fi putut ei înșiși 

să-și procure mlaja din pădure, dar unii preferau să li se aducă acasă, plătind, desigur, cât nu face. Îi 

trecu prin minte că, mai devreme, cu femeia, fusese unul dintre adolescenții frumoși și viguroși din 
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grupul de țigani. Femeia nu era țigancă, era, desigur, cineva din sat, dar el n-o cunoștea. Auzise de 

o familie care locuia chiar în apropiere de gară, o familie săracă și cam promiscuă, în care trăia o fată 

cu vederi mai liberale, dar nu dăduse prea mare importanță acestui fapt. De bună seamă, cei doi se 

înțeleseseră zilele trecute iar azi, când grupul de țigani venea la pădure, fusese momentul potrivit 

să se întâlnească. De bună seamă, țiganul plecase repede la grupul său după ce se consumase 

episodul de iubire, pentru a nu stârni întrebări (consecințele ar fi putut fi chiar mai drastice, întrucât 

țiganii au un anumit sentiment al teritorialității afective, ca să spunem așa), iar femeia mai rămăsese 

un timp, să savureze momentul, pe de o parte, și pentru a lăsa grupul de țigani să se îndepărteze, 

pentru a nu fi văzută, pe de altă parte. Simți mâinile femeii pipăindu-i fața. Probabil ceva nu era în 

regulă cu fața sa, căci deschise brusc ochii. Când îl văzu lungit lângă ea, ținând-o cu brațul stâng pe 

după mijloc, scoase un țipăt scurt și înfundat, se trase în lateral de el, împingându-l, în același timp, 

cu o forță ieșită din comun, departe de ea. 

− Ce faci, cine ești? rosti gâfâit, aproape șoptit (rămăsese cu teama de a nu se deconspira față 

de grupul de țigani) cu o mișcare tipic feminină de a-și acoperi pieptul, deși nu era dezbrăcată. Avea 

ochii negri, care acum se căscau la el pe jumătate îngroziți, iar pe jumătate (iar asta îl deconcertă cel 

mai mult) amuzați. Pe măsură ce secundele treceau, însă, femeia se liniștea cu o viteză amețitoare. 

Jumătatea de expresie de groază din ochii ei se transforma, rapid, într-o expresie de curiozitate, în 

timp ce cealaltă jumătate de expresie, cea amuzată, rămânea la locul ei. Instinctul feminin, adică 

instinctul celui care este căutat, dorit, indispensabil, îi recucerea chipul, care nu era frumos, dar era 

foarte expresiv. Ochii erau căprui, bine conturați, iar părul era blond natural, acum legat la loc cu 

legătura de păr pe care o văzuse desfăcută când începuse episodul de dragoste cu tânărul țigan. 

Sânii proeminenți împungeau nerușinați o bluză simplă, de in, iar picioarele îi erau acoperite până 

sub genunchi de o fustă subțire, înflorată. Întreaga ei făptură emana, acum, din nou provocare, 

siguranță de sine, dominare, așteptare, promisiune și câte altele. Această schimbare fascinantă, 

petrecută în câteva secunde, în atitudinea și expresia femeii, avură darul să-l liniștească brusc, după 

sperietura ambiguă de adineauri. Rosti, cu voce scăzută și el: 

− Eu… treceam pe aici… am crezut că… vă este rău. Vorbise sacadat, grăbit, parcă, să scape de 
corvoada replicii. Înghiți în sec, străduindu-se să nu se vadă asta, dar probabil nu reuși, deoarece în 
ochii femeii sclipiră câteva steluțe ghidușe, semn că sesizase din plin emoția și impasul în care se 
afla băiatul. Pot să vă ajut cu ceva? 

Femeia nu-i răspunse. Se liniștise cu totul, își controlă ținuta, apoi se uită în jur, încercând să vadă 
dacă grupul de țigani se îndepărtase destul de mult, pentru a nu se mai face vreo legătură între ea 
și tânărul țigan din șatră care acum tăia, probabil, de zor, răchită pentru mlajă. Totul părea a fi în 
regulă, așa încât se ridică în picioare. El rămăsese la pământ, în capul oaselor, așa cum fusese aruncat 
de gestul de respingere al femeii. Se ridică și el, făcând un gest de a se curăța pe haine.  

− Ești din sat? Femeia îi puse această întrebare cu o mlădiere muzicală a glasului extrem de 
provocatoare, în timp ce făcu gestul acela atât de plin de semnificații, dar atât de greu de descifrat 
în aceste semnificații, de a-și controla legătura de păr, cu ambele mâini ridicate pe lângă cap, în timp 
ce, într-un act reflex, pieptul este împins în față, iar sânii descriu un gest de frondă, sau de oferire, 
sau de Dumnezeu știe ce altele. 

− Da. Nu voia să-i dea mai multe detalii, dar își dădu seama imediat că nici nu i se cereau. 

− Și ce faci aici? Femeia terminase de aranjat legătura de păr, iar acum își inspecta bluza și 
fusta, netezindu-le ușor și întorcând capul în stânga și dreapta pentru a vedea dacă totul este în 
regulă cu îmbrăcămintea. 
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− Am venit la pescuit. Se întoarse cu capul spre locul unde îi era undița și indică, cu brațul întins, 
acel loc. Acolo. 

Femeia părea că își epuizase interesul pentru el, așa că mai verifică o dată împrejurimile. Grupul de 
țigani se îndepărtase deja așa de mult încât nu mai era nici un risc. Făcu un început de piruetă, ca 
un copil râzgâiat, la dreapta, apoi repetă gestul abia schițat și la stânga, și întrebă, parțial curioasă, 
parțial îngrijorată. 

− Mă cunoști?  

El clătină din cap, deși înțelesese deja cine este. Dar, într-adevăr, nu o cunoștea. Ea mai întrebă: 

− Ai văzut ce a fost aici? Îl privea țintit, cu ochii un pic mijiți. În privirea și în expresia ei facială 
și corporală era, de data aceasta, mai mult cochetărie decât îngrijorare. Avu impresia intensă și de 
netăgăduit, că femeii i-ar fi plăcut nespus de mult să audă că a văzut totul, toată dăruirea ei acelui 
bărbat frumos și tânăr pe care, probabil, nu-l va mai vedea niciodată dar pe care, de când l-a văzut, 
l-a vrut pentru ea, în întregime și căruia și ea i s-a dăruit fără nici o reținere. Fu sigur că femeia ar fi 
vrut ca Universul să fi aflat de fapta ei, de momentul ei plenar, printr-un martor, oricare ar fi fost el. 
Dar el clătină din nou din cap. Femeia avu o tresărire care putea să însemne orice – liniștire aflând 
că nu fusese descoperită sau, dimpotrivă, amărăciune că nu se consemnase nicăieri ceea ce se 
petrecuse în acel luminiș. 

Veni spre el, era așa de naturală, de parcă venise de nenumărate ori înainte spre el (din nou îi veni 
în minte naturalețea din comportamentul animalelor) încât aproape se înveseli la gândul că fusese 
așa de surescitat când femeia deschisese ochii, mai devreme, descoperind că lângă ea, cel pe care-l 
săruta cu atâta tandrețe și recunoștință nu era bărbatul căruia i se dăruise cu puțin timp în urmă, ci 
un străin. 

− Bine, spuse simplu. Se apropie, era un pic mai scundă decât el și, fără să-l mai atingă cu 
mâinile, se ridică un pic pe vârfuri și-l sărută ușor pe gură. Și chiar dacă ai văzut, să uiți. Spunând 
acestea, îi lipi pe buze degetul arătător, în semn de legământ al tăcerii. Nu putu să-i răspundă nimic, 
doar dădu din cap. Simți, deodată, ceva sfâșietor în stomac, senzație care i se răspândi instantaneu 
în toată ființa, ca o otravă sau ca un elixir. Avu, la dimensiuni enorme, și la intensitate zdrobitoare, 
sentimentul că se afla pe cale să piardă ceva inestimabil iar pierderea avea să fie ireparabilă. Era un 
sentiment aproape cosmic, pe care nu-l mai încercase niciodată. Femeia se întoarse brusc și plecă, 
aplecându-se sau dându-se într-o parte din fața crengilor care-i stăteau în cale. Rămase pe loc, 
privindu-i silueta zveltă care-și pierdea conturul din ce în ce mai mult, pe măsură ce lumina care 
vedea de la ea spre ochii săi era tot mai mult împiedicată de pădurea impasibilă. Femeia nu se mai 
întoarse nici măcar o dată să-l privească, ceea ce făcu ca sentimentul de ireparabil încercat mai 
devreme să se accentueze până la o durere aproape fizică. De la un moment dat, nu mai putu să 
vadă nimic. Pădurea își recucerea teritoriul. O pasăre cenușie trilui pe o ramură din apropiere, își 
căuta, probabil, partenerul. Se întoarse la undiță, o scoase din apă, râma era din nou mâncată de un 
pește prea inteligent ca să poată fi prins. Strânse undița și aruncă cutia cu râme în apă, măcar acum 
peștii aveau o masă gratuită și fără riscuri. Dar nu plecă. Se așeză pe locul său, deasupra doliei 
liniștite, care susura în voia micilor curenți de mal și sub salcia bătrână care filtra lumina soarelui 
precum o apă care curgea în cer. Și încet-încet, tot ce se întâmplase cu câteva minute mai devreme 
i se păru că era o întâmplare de demult, de dinaintea nașterii sale, poate de dinainte de nașterea 
părinților și bunicilor săi.  

 

 


