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U

n zvon de toamn neconrmat pâlpâi dinspre
diminea
peste Bucure ti, apoi se stinse
chinuit, l sând s se iveasc o zi de august ca oricare
alta. Una dispus s - i înmoaie cu fermitate pensula în
suetul ei dogoritor pentru a- i picta mig los rev rsarea
canicular pretutindeni, chiar i-n cele mai umbrite
str zi ale înghesuielii urbane, chiar i-n chiar i-n cele
mai umbrite unghere ale trupurilor omene ti.
Pe o astfel de z pu eal ie i R zvan Vlara din
garsoniera lui  al c rei balcon, înadins extins, p rea mai
degrab ag at de col ul unui bloc ce se r sucea c tre
pasajul M r e ti  i, dup ce privi cu v dit fr mântare
în toate direc iile, mai pu in la soare, cump ni adânc i
prelung ca înaintea unei decizii cruciale. În sfâr it, iat -l
c se hot rî i o lu spre stânga, c tre trotuarul umbrit
de vizavi. A a ajunse s traverseze strada printr-un loc
nepermis i, dup cum îi st bine unui om enigmatic,
d du alte semne de preocupare discret înainte de-a se
amesteca pe de-a-ntregul printre bucure tenii gr bi i.
Adic
exact printre cei despre care credea c sunt
predestina i s - i risipeasc cu-atâta indiferen via a,
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cel mai adesea în epuizantul cotidian. Uf, bine c
pu inul care le mai r mâne i-l distribuie f r s tie
în bucurii în el toare, mai cuget el acum i o coti
la dreapta prin fa a unei biblioteci în care nimeni nu
v zuse pe nimeni intrând vreodat cu chef de lectur .
Mai mult de nevoie, b rbatul care abia împlinise
treizeci i ase de ani revenise de asear din oaza lui
de lini te, dibaci pitulat între dou resturi muntoase,
acolo unde se retr gea de ecare dat când se sup ra
pe insensibilul Bucure ti. Cam des, e-adev rat i asta,
c ci în ultimii ani pretexte de repro g sea din orice.
Permanent. Ba chiar, de vreo doi ani încoace s-ar 
certat denitiv cu mult prea îngâmfatul Bucure ti,
dar nu prea avea-ncotro. De-aici îi veneau banii, cam
pu ini, dar singurii!
Dup ce cochetase cu mai multe profesii  de
la microfonist la reporter îns rcinat cu investiga ii
criminalistice i de la ziarist îns rcinat cu de toate
la gazetar neîns rcinat cu nimic  de ni te ani buni
se oprise la cea de detectiv. Taman la cea mai pu in
b noas dintre ele. Iar o nimerise! A a era el, când se
punea problema de femei i bani, f cea ce f cea i tot
cea mai proast decizie lua.
Acum, aat într-o toan indescifrabil , R zvan
Vlara zâmbea vag, f r o adres precis . A a p rea,
indc în realitate se îndrepta f r tragere de inim
c tre agen ia de detectivi a amicului s u, Dinozaurul,
6
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situat într-o cl dire veche din miezul mult prea încins
al C ii Vitan.
Iat -l! Cu chipul lui de om derutat i mersul lui de
om h ituit mai f cu înc nou pa i pe trotuar, apte pe
o scurt tur descris de o potecu ce t ia col ul unui
spa iu verde i, dup ce dep i o doamn cochet cu
suet fals ocrotitor, ajunse.
În untru, a a cum rareori se întâmpla, azi era
adunat întreaga echip de detectivi. Adic telea i
Dinozaurul, i Radu Ristea, i Oana Arsene, i
i
cam atât! Primul, cu uit tura unui ef care î i pierduse
de mult num rul subalternilor, tr gea cu un extaz
nest pânit dintr-o igar , ca i când din acel fum
argintiu î i absorbea energia de care avea nevoie pentru
a se avânta într-o mare confruntare. Una din care nu se
putea întoarce altcumva decât victorios. Una din care
Aiurea! În vasta sa activitate cunoscuse atâtea e ecuri,
încât de-o vreme le uitase i num rul. Bine c -i mai
r m seser întip rite pe termen lung niscaiva urm ri
profund ustur toare.
Al doilea detectiv, cu vreun deceniu mai tân r
decât eful s u, se îndestula prelung i zgomotos
dintr-o cafea cald , puternic aromat . Era felul lui
de a se r sf a alergând dup pojghi e de caimac, cel
mai adesea în timp ce-i inea isonul Dinozaurului pe
orice tem aprig dezb tut . Uneori i pe marginea celor
insucient st pânite, alteori chiar i pe marginea celor
total necunoscute!
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Azi, singura care p rea cu chef de munc era Oana
Arsene. Cea cu fa a durdulie de lâng fereastr care,
dup ce r spunsese mecanic la un mesaj telefonic,
acum încerca s elaboreze un raport detaliat despre
o investiga ie în care ob inuse aproape tot din ceea
ce-i ceruse mult prea pre iosul beneciar. Nimeni altul
decât un milionar ni el cam naiv, îndr gostit lulea de o
moderatoare celebr , c reia îi pl cea s spun frecvent
despre sine c este femeie de cas , de i exista o
m runt diferen de percep ie. Moralista  bine înpt
în mijlocul micului ecran în plin or de audien  era
într-adev r femeie de cas , dar numai dac a a pot
 catalogate cele care sparg casele altora acolo unde
diva se ar ta neînduplecat spre asn it i neîntrecut
spre zori.
Apari ia lui R zvan Vlara în agen ia de detectivi
p ru s -i învioreze pe to i ceilal i care, în semn de
pre uire, îl îmbiar e cu o cafea, e cu un pahar de
ap plat , e cu un trabuc. Le accept afectuos pe
toate i, dup ce se a ez calm pe primul scaun din
dreapta  rezervat oaspe ilor de seam , dar i celor
obi nui i  privi în jur vigilent i solemn. Atât de
vigilent, încât parc voia s surprind orice schimbare
din înc pere; atât de solemn, încât, dup ce î i încruci
preten ios picioarele, încerc s ob in o pozi ie cât
mai confortabil , adecvat pentru un taifas prelung.
Fire te, i select!
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Nu reu i. Pufni condensat printre buzele c rnoase,
apoi se trase un pic mai în sus. Tot degeaba. Reveni
rapid la pozi ia ini ial i î i încruci picioarele invers,
de aceast dat stângul peste dreptul. Da, parc era un
pic mai altfel! Drept dovad , dup zâmbetul din col ul
buzelor p rea mul umit; dup grimasa din mijlocul
obrajilor era loc i de mai bine.
Între timp, Oana Arsene î i reluase munca la raport,
iar cei doi b rba i se uitau la R zvan Vlara ca vi eii la
poarta nou , f r a cuteza s intre pe cea întâlnit ori s
plece în c utarea alteia. Îndr zni totu i Dinozaurul,
cel care pretindea c într-o discu ie balan a dintre
cât vorbe te unul i cât ascult cel lalt trebuie s e
obligatoriu echilibrat , de i în practic cel mai adesea
uita. Uita i se comporta ca i când, într-o conversa ie,
dac vrei s - i manife ti întâietatea opiniilor, trebuie s
vorbe ti cât mai mult i s ascul i cât mai pu in. Dac
se poate, spre deloc!
Acum tu i scurt din nevoia de a- i drege vocea,
apoi, cu un aer pe care i-l dori ugub , i se adres
oaspetelui:
 R zvane, s nu-mi spui c-ai plecat din creierul
mun ilor ca s ne aju i la cazu legat de comoara dacic ?
 Ba chiar asta spun , conrm R zvan Vlara
trecându- i degetul ar t tor prin barba de câteva zile
i inelarul prin ciocul de câteva s pt mâni. P i nu a a
ne-a fost în elegerea!?
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 Ba da! Ehei, v-am spus eu c vine, continu
Dinozaurul i privi cu fal c tre Radu i Oana, de
parc R zvan Vlara fusese educat i instruit de el exact
cu acea asprime benec de care mai apoi se simte
mândru orice maestru.
 Da, ai avut dreptate! îi conrm repede Radu
Ristea, a a cum fac subalternii obedien i cu ei
dependen i de laude.
 Adev rul e c i noi l-am ajutat s dezlege i ele
ultimului caz, reveni Dinozaurul arogându- i mai
multe merite decât se impunea.
 Da, ce e corect e corect! accept R zvan
Vlara cu jum tate de gur în timp ce începu s maseze
trabucul pe toate fe ele.
De-aici, discu ia dintre cei trei b rba i continu
resc despre vremea din Mun ii Leaota, acolo unde
R zvan Vlara î i vopsise recent c b nu a, despre
garsoniera din Bucure ti, acolo unde acela i R zvan
Vlara nu mai voia nici m car s - i vopseasc tavanul
b ii inundate de minimum trei ori pe an de o vecin
excentric  ce se îmbr ca zilnic aidoma unei actri e
sc p tate i se dezbr ca s pt mânal pe balcon, aidoma
unei trufandale în încercarea de a- i bronza sânii pe
toate fe ele, despre care uitase de ani buni cât de blegi i
sunt -, dar i despre multe alte subiecte arz toare. Mai
pu in despre politic , fotbal i femei.
 i despre ce zice i c este vorba? reveni R zvan
10
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Vlara curios s ae cum anume i-ar putea ajuta colegii
bucure teni în cazul care le d duse atâtea b t i de cap.
 Of, vorba este despre o moarte suspect
i
despre o comoar , r spunse Dinozaurul i începu s i trosneasc degetele ca pe ni te vreascuri bune de
înte it focul. Da, chiar a a, despre o crim i o comoar
care ne-au venit de hac, repet el de parc nu fusese
sucient de bine în eles. Nu mai tim ce s facem,
încotro s ne îndrept m i, ca dracu s e i mai negru
decât întunericul deplin, am apucat s -i lu m banii
femeii nu numai pentru munca noastr , dar i pentru
comisionul de rezolvare a cazului.
 Mi-nu-nat! silabisi R zvan Vlara i râse înghesuit.
 Minunat pe dracu A adar, relu Dinozaurul
subiectul de unde îl l sase, în prim var , un b rbat
teribilist din Deva, cu un nume predestinat Teleleu
Florin s-a înarmat cu un detector de metale i a luat la
picior Mun ii Or tiei, pe care-i cuno tea din copil rie
ca pe buzunarele bunicului, de unde se aproviziona
constant cu m run i i ig ri.
 În eleg! Dar dar de inerea i utilizarea detectoarelor nu este reglementat cumva printr-un act normativ? întreb R zvan Vlara ca i când î i adusese aminte
despre un subiect de pres documentat cândva de el.
 Ba da, dar , interveni i Radu Ristea, apoi se
opri brusc, de parc atinsese un subiect de discu ie pe
cât de sensibil, pe-atât de inutil.
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Dinozaurul d du din cap aprobator, dar i
dezgustat. Cu mânecile de la c ma sumese degaja
o for
imens , dublat de o determinare aprig
rural , despre care ceilal i mai tiau c uneori este i
inecient . Mai pu in el. Da, tocmai el! Acum, de parc
se contempla îndurerat pe sine însu i, î i privi c ma a
transpirat la subsuori, se mirosi prelung, strâmb din
nas a dezgust i, de parc se decisese s dep easc
toate obstacolele insurmontabile, continu revigorat
rul povestirii.
 Toate bune i frumoase, omu era i-n drume ie
cu cortul, dar i la ce-o da Domnu Poate un lysimach,
poate un coson, poate o br ar dacic valoroas din
a Din aoleu!
Deodat , în agen ia de detectivi î i f cu apari ia o
tân r c-un chip superb, din care mai întâi î i atr geau
aten ia ochii prelungi i nasul sub ire, u or în vânt, ca i
când p rea f cut special s adulmece interese. Aidoma
feselor ridicate, ce st teau s plesneasc sub o fust
scurt bleu, din care plecau în surdin dou picioare
nesfâr ite concepute spre a  r sf ate, dar care,
din p cate, î i ar tau doar o parte din coapsele atent
bronzate.
Bine i-atât! Ei las , asta e, puteau  privite, în
schimb, pe de-a-ntregul, gambele zvelte, delicat arcuite
i atent epilate, ce luceau în lumina zilei chemând la
atingeri suave b rba ii. E-adev rat, mai abitir pe cei
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vânjo i, cu permisul de acces la femei vizat la zi, dar i
pe cei care ori îl pierduser , ori uitaser c de inuser
cândva a a ceva.
Da, într-adev r, tân ra avea forme atr g toare, pe
deplin conturate, aidoma unor fructe exotice pârguite,
îns
îns inaccesibile. Cumva, a a cum sunt doar cele
aate la mare în l ime, care pot  admirate de cei mai
mul i i culese doar de câ iva. La ora potrivit , dar i în
deplin tain !
Ce mai, de parc era f cut pentru uzul unora i
abuzul altora, avea de toate! A, buzele? Impertinente!
Sânii? A ijderea!
Când salut , Oana Arsene îi recunoscu imediat
glasul nou-sositei i, dup ce se ridic iute de la biroul
ei, o îmbr i cu putere ca dup o revedere peste
care trecuse ceva timp. Apuc s îngaime ceva  din
care b rba ii în eleser c cele dou fuseser cândva
colege, iar pe musar o cheam Roxana Tache  apoi
se retraser sub privirile lor încremenite în col ul
îndep rtat al înc perii. Cel dinspre dulapul masiv de
stejar, sc ldat pân -n ora zece doar pe jum tatea
superioar de lumina str lucitoare a soarelui care,
drept bonus gratuit la pachet, scotea la iveal i praful
f tat continuu de mult prea bârâitele motoare de pe
mult prea circulata strad .
Acum, ca-ntr-o reprezenta ie captivant , se
distingeau doar vocile tinerelor. Auzi-le! Bucuroase de
13
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revedere, se mângâiau cu lucirile din priviri i vorbeau
una peste alta ca dou rândunici puse pe u oteli
dup ce v zuser atâtea prin dep rtatele ri calde
ne tiind c pe-acolo le desp r ise doar o biat coam
de deal. i toate acestea, a a cum o fac doar femeile
care se simt privite. i mai ales admirate de b rba ii
cu opinii trainice, conform c rora picioarele lungi ale
femeii te încânt , dar adev rata satisfac ie o g se ti
doar între ele.
A a i era! Incapabili s continue importanta
discu ie, cei trei se holbau la Roxana cu acea convingere
secret potrivit c reia, indiferent cât de mult i-ai iubi
partenera, adaosul din mijlocul trupului t u de b rbat
r scolit tot î i impune s-o încerci i pe ea. Doar o
dat , doar de dou ori, doar de Acum îns , privirile
cârcota e schimbate între ei f r opreli ti spuneau cu
mult mai mult de-atât. Spuneau c Roxana era f cut s
r v easc b rba i. Ba i mai amplu de-atât, spuneau c
Roxana nu era f cut s iubeasc , ci doar s e iubit .
Cu zbucium, cu durere, cu apetit nesfâr it ori cu orice
altceva, numai for brut s e.
La o analiz sumar a chipurilor, cel mai
impresionat dintre b rba i p rea Dinozaurul. Se uita
cu o privire erpeasc la tân ra proasp t-sosit , f r
a- i ascunde subîn elesul perd, de parc Roxana ar 
avut nestatornicia i dezm ul în globulele din sânge.
A a era el, cataloga repede femeile i nu tia s - i
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t inuiasc nici inten iile, nici dorin ele, nici aventurile.
Ba dimpotriv , despre ultimele povestea pretutindeni,
ad ugând i de la sine pe ici pe colo, astfel încât s
fac relatarea cât mai spumoas . i reu ea. F r nicio
remu care, f r nicio sfor are, doar cu o naturale e
credibil .
A a se face c despre ultima lui cucerire pretinsese,
cu o emfaz nederanjant , c este printre cele mai
frumoase femei din Colentina. De i, dac un vânt
indiscret i-ar  suat iubitei lui machiajul, genele
false, plac rile dentare, me ele rebele ce-i prelungeau
p rul pe alocuri, precum i adaosul de pe unghii, sâni
i fese, probabil c admiratorului ocazional i-ar  pierit
subit orice poft specic masculului i-ar  purces la
c utarea unui ascunzi . Unul care s -i ofere o protec ie
deplin .
Acesta fusese i motivul pentru care un prieten deal Dinozaurului armase tran ant c nicio femeie nu
este urât , ci doar femei care nu tiu la cine s apeleze
pentru înfrumuse are; i tot acesta fusese i motivul
pentru care, la aceea i intim consf tuire, un b rbat
din acela i anturaj pretinsese c iubita Dinozaurului
face parte din categoria acelor femei care nu mai tiu
cum arat în realitate. Nici m car ele despre ele!
La rândul lui, Radu Ristea  care din pozi ia în care
se aa o vedea pe Roxana Tache mai bine decât ceilal i
 privea c tre ea când pe furi , când de-a dreptu,
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dar nicicum îndr zne . Nu c n-ar  avut poft de ea
i pe burta plin , ci pentru c a a era el, timid când
descoperea o femeie atr g toare.
Acum, de parc vru s-arate c-a r mas netulburat
de prezen a a â toare a Roxanei, lu un aer sobru i
încerc s spun ceva despre caz. Nu reu i. Dup ce se
bâlbâi ca un om incapabil s - i pun ordine-n gânduri
i-n fraze, îi ie i ceva de genul:
 Ce mai, nu nu e u or
 Ce nu e u or, Radu? îl tampon Dinozaurul cu
acea arogan specic elor, ar tat de ace tia mai
ales în prezen a persoanelor str ine pe care vor s le
impresioneze.
 Brr îî s
 S-o dezbr c m p-asta sau s rezolv m cazu,
continu Dinozaurul în oapt , protând de faptul c
cele dou tinere erau acaparate de discu ia lor.
Vorba vine. Vorba vine, c ci cel pu in una dintre
ele, Roxana Tache  a c rei fa n nu se împurpurase
niciodat la vederea b rba ilor  nu numai c era
dezinhibat , dar i tr gea cu urechea la discu ia ce-o
viza.
 Îî
i una, i alta, conrm tân rul pe aceea i
tonalitate joas dup ce se mai dezmetici pu in.
 Fleacuri! ripost sictirit Dinozaurul, de parc
nimic nu era mai simplu, de i la caz lucrau de luni bune
f r s -i dea de cap, iar în ceea ce prive te încercarea
16
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de convingere a tinerei ar  putut s lucreze i ani
întregi, c ci dac nu dovedea poten ial nanciar cel
mai probabil, tot degeaba.
R zvan Vlara zâmbi i se ab inu s se pronun e.
Profesiile pe care le avusese înainte de-a o coti c tre
detectivistic îl lefuiser denitiv, dar înainte de toate
îl înv aser s e ceva mai discret. Ceea ce nu însemna
c nu-i pl ceau femeile reu ite. Dimpotriv , îns
Îns
acum, dup ce un gând insucient l murit îl scoase din
starea vegetativ , spuse:
 R m sesem la Lisimah i Dromihete care se
r zboiau, iar noi nu tiam de partea cui s intr m în
lupt
 A, da! se dezmetici Dinozaurul. A a, la un
moment dat, dup cum pretind autorit ile, Teleleu
Florin a alunecat i, având mai mult grij de detectorul
de metale rare decât de capul lui, s-a lovit la tâmpla
stâng de un col de piatr
sau stânc
Dus a fost!
 Da, a murit pe loc, interveni i Radu Ristea
schimonosindu- i fa a a durere nem rginit .
 Cine l-a g sit? întreb curios R zvan Vlara în timp
ce î i scoase un carne el din buzunarul din dos.
 Unu Un rud ra de vreo doisprezece ani, care
n-are nici cel pu in certicat de na tere. Dar stai s
vezi ceea ce e interesant înc n-ai aat. La vreo
lun dup nalizarea cercet rilor i stabilirea cauzei
decesului evident, accident, zic ei, ne-a c utat sora
17
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victimei, stabilit în Canada, care ne-a cerut sprijinul.
Femeia, un reputat medic veterinar, pretinde c fratele
ei a sunat-o cu câteva zile înainte s moar , pentru
a-i spune c e pe punctul de a descoperi o comoar
din monede de aur. C erau cosoni ori lysimachi ori
br ri
 Asta nu v-a mai spus sora lui
 Nu, nu tia femeia. Dar, din ce-am aat noi
de la un specialist în numismatic , prin zon au fost
descoperite cantit i imense de monede de aur b tute
sub inscrip ia lui Coson, respectiv de tip pseudo-Lisimah
Ultimele, emise în cetatea Tomis, se pare, au ajuns i în
împrejurimile sitului arheologic Sarmizegetusa
 Prin zon , în afar de copil, nu mai era nimeni?
întreb R zvan Vlara încurcat.
 Nu, nu cred. De fapt, nu tim cu precizie
Autorit ile spun c nu, dar noi am aat c la câ iva
kilometri distan mai erau i al ii cu corturile, dar
n-am reu im s a m niciun nume. Ce mai, e încurcat
spe a
 Crede i c-a putea vorbi i eu cu sora decedatului?
reveni R zvan Vlara ridicând din sprâncene.
 Sigur, uite
sta e num rul ei de telefon,
spuse Dinozaurul i ar t cu degetul spre agenda
deschis de pe birou. Dar vezi s nu ui i de fusul orar
din Canada A a, continu tot el, cred c cel mai bine
ar  s -i spui adev rul, adic s te prezin i ca ind
18
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cineva care a venit s întregeasc echipa noastr de
detectivi pentru a-i rezolva cazul. M car punct m i noi
la capitolul impresie sesizeaz i ea c ne implic m cu
tot personalul i cu tot arsenalul din dotare.
 Da, rachete aer-sol
i aer-subsol, interveni
Oana, care cu pu in înainte de aceast replic începuse
s -i dezv luie Roxanei câte ceva despre cei trei b rba i,
ca o prezentare sumar i mai ales discret a lor.
Interven ia femeii-detectiv le oferi celorlal i
ocazia s - i îndrepte din nou capul spre Roxana, îns de
aceast dat privirile cu care o dezbr cau meticulos la
pielea goal erau diferite. De fapt, diferite i nu prea
Atât cât s înt reasc privitorului neutru convingerea
potrivit c reia diferen a dintre b rba i este aceea c
unii vor ca femeia a â toare s le aduc pl cere, iar
al ii s le aduc pl ceri.
 Bun ar  racheta aer-subsol, am scoate la iveal
toate comorile dacice Mai o moned , mai o br ar
spiralat , o complet Radu, dup care se pref cu
preocupat s - i r sfoiasc agenda de lucru, acolo unde
ultima actualizare gura de pe la mijlocul lunii martie.
 efu, reveni Oana privindu-l f i pe Dinozaur,
Roxana a absolvit Facultatea de Drept i, mai nou, vrea
s se fac detectiv. Nu-i pui o vorb bun pe la vreo
agen ie din Bucure ti c tu-i cuno ti pe to i!?
Ceilal i î i ridicar concomitent b rbia. Ca i când
voiau s scruteze frumuse ea dep rt rii, î i prelungir
19
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f r re inere privirea pe Roxana, tân ra înzestrat cu
un instinct cuceritor, instruit parc s atace inimi ori
s bulverseze destine.
 Ehei, pentru asta trebuie s fac mai întâi
practic ca s dovedeasc abilit i, spuse Dinozaurul
privindu-i trupul cu un în eles pe care-l pricepur to i.
 Atunci, pentru început, poate o inem în agen ia
noastr , prot Oana de oportunitatea ivit .
 Da, dar f r bani! inu s precizeze Dinozaurul
într-un fel caracteristic inimitabil, acela i care-i f cuse
pe unii s spun despre el c i atunci când transpir
ine cu tot dinadinsul s o fac mai altfel decât ceilal i,
adic telea cu mai mult ne e.
 De acord, de când pot s -ncep? întreb cu hot râre
Roxana, ignorând orice aluzie ori privire schimbat cu
subîn eles pe seama ei.
 Îî, chiar de azi! îi conrm Dinozaurul u or
încurcat. Tu când vrei, R zvane, s pleci în capitala
dacic ? continu tot el privind de aceast dat c tre
Vlara.
 Eu? Cât mai repede probabil de mâine, primi
acesta r spunsul.
 I-auzi, de azi nu se poate. Dac vrei, numai de
mâine, reveni Dinozaurul cu r spunsul a teptat de
Roxana i zâmbi complice.
 Ce bine! exclam tân ra, apoi î i îndrept privirea
c tre R zvan Vlara cu acea expresie ce transmite
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rug mintea nerostit : Vrei s m iei cu tine?
Oana Arsene o sus inu necondi ionat i, privindu-l
gale pe R zvan Vlara, îl îndemn din cap s accepte.
Acesta, cum altfel, zâmbi cu blând îng duin c tre cele
dou tinere i consim i la fel, f r cuvinte. R spunsul
primit o determin pe Oana s exclame Super!, iar
pe Roxana s scape în eter un murmur vesel prelung,
nalizat într-o vocal ascu it .
De-aici discu ia reveni pe marginea cazului
Comoara dacic , acolo unde R zvan Vlara î i repro
vânzoleala inutil ce-l f cea s - i risipeasc perdul
gând în mai multe direc ii. De unde, mai apoi, buc elele
împr tiate se repozi ionau ca ni te drone i, dup ce
descriau câteva bucle scurte, porneau hot râte spre
mijlocul unui trup. Al Roxanei!
Gata, iat -l c reu i s se-adune. Dup ce î i
sechestr orice pornire sexual , acum p rea de un calm
imperturbabil, aproape des vâr it. Cu mintea limpede,
încerc s - i clarice câteva nedumeriri, iar unele
aspecte i le not meticulos într-un carne el gri, de
care era nedezlipit din ianuarie. De fapt, a a proceda în
ecare an calendaristic  î i cump ra câte unul, dar de
culori diferite, dintr-un motiv numai de el tiut. Dac -l
întrebai ce culoare are carne elul din urm cu trei ani,
cel mai probabil nu o brodea din prima.
i nici din a doua!

21

II

M

âna i de dorin a de a- i explora gândurile,
R zvan Vlara i Roxana Tache î i luar r mas
bun de la ceilal i i, ca o trecere rav fantomatic ,
ie ir unul în spatele celuilalt din agen ia de detectivi.
El, etalându- i spatele drept; ea, etalându- i fesele
ridicate. El, cu mina b rbatului convins c o conversa ie
lung sub iaz esen a pân la dispari ie; ea, cu mina
femeii ale c rei mistere sunt întotdeauna de nep truns.
Acum, când razele soarelui c deau aproape
vertical peste cre tetele bucure tenilor i nici m car
o adiere haotic nu îndr znea s le taie elanul, cei doi
se îndreptau agale spre terasa umbroas a mall-ului
din apropiere. Cum altfel decât povestind. A a cum o
fac oamenii care nu tiu nimic unul despre altul, a a
cum o fac oamenii care abia a teapt s cunoasc orice
unul despre altul. Dar nu oricum, ci aidoma semenilor
potoli i, care tiu s - i reprime bucuria conferit
de contrazicere ori împotrivire. i mai ales, aidoma
intelectualilor care cred c numai ei au sim minte.
Într-adev r, Roxana Tache fusese coleg de liceu cu
Oana Arsene, iar prietenia dintre ele continuase i pe
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timpul studen iei, de i prima absolvise Facultatea de
Drept, iar cealalt Facultatea de Jurnalism. Mai apoi
drumurile lor se distan aser treptat, pe nesim ite.
Greu de spus i de ce, îns poate indc Roxana Tache
se angajase ca ghid la o agen ie de turism ce prelua
excursioni ti români în ri asiatice, ori poate indc ...
Dar în sfâr it, asta mai pu in conteaz ! Cât
vreme via a i se p ruse frumoas , tocmai indc nu-i
c utase niciodat sensul, cu-atât mai pu in se obosise
s - i explice parcursul sinuos al unor banale rela ii de
prietenie. Chiar, ce rost ar  avut!?
Conteaz doar c , de vreo jum tate de an, dup
ce se s turase de la atâta colindat, tân ra revenise în
Bucure ti i, impresionat de pove tile Oanei Arsene,
dar mai ales de calit ile pe care pretindea c i le
descoperise recent, se hot râse s devin detectiv. Nu
îns unul oarecare, ci exact unul dintre cei care descoper
s pt mânal infractori pe care nimeni altcineva nu i-a
dibuit în ani întregi. De i, ca s-o spunem pe-a dreapt ,
Roxana c uta mai mereu o cale netezit , lin , f r
obstacole la vedere ori cu piedici ascunse privirii.
Ei, i ce!? Dincolo de toate astea, tân ra era pe
deplin convins ca va avea succes. Unul r sun tor!
I-ar  pl cut totu i s tr iasc pe vremea lui Sherlock
Holmes, dar s umble cu perimata lup de-atunci în
moderna po et de-acum. Permanent, indc nu se tie
niciodat când î i trebuie!
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Iar dac preten iile n-ar  fost prea exagerate, iar mai  dorit s investigheze îndeob te b rba i. Dintrun motiv deslu it! Fiindc printre ace tia, Roxana Tache
se sim ea st pân pe sine, dar i indc se convinsese
repede c b rba ii sunt u or de ghicit. Atât de u or,
încât atunci când î i dau drumul imagina iei îi g se ti
e între dou sticle, e între dou picioare. Îndeob te
de femeie!
Aici tân ra se asem na cumva cu R zvan Vlara.
i lui i-ar  pl cut s tr iasc acum ni te sute de ani.
Mai precis, atunci când nu existau arme cu glon i
blindate, ci doar s bii i cai. i mai ales hanuri izolate.
Da, exact a a! Iar el s mearg din unu în altu, s - i
fac baie în butoi i s - i lase spatele lat frecat de o
tân r cu bluza alb pe sub care s -i clocoteasc nurii.
De la prea mult fr gezime! Sau, dac s-ar  putut, s -l
spele chiar hangi a Ori, i mai bine, poate chiar ica
ei. Da, dar niciodat aceea i, de ecare dat o alta
De fapt, oricare dintre ele, dar musai s aib sânii ceva
mai mari. Ceva mai mari, dar i mai tari. Tari, dar i
drep i. Drep i, dar i cu sfârcurile u or ridicate-n sus.
Da, într-adev r, ce minunat ar  fost!
Acum îns , R zvan Vlara l s toate aceste rezonabile
cerin e deoparte i reu i s se strecoare cu abilitate
prin h i ul de sentimente confuze din suetul Roxanei,
acolo unde a c aceasta prefer b rba ii maturi. Mai
abitir pe cei care eman siguran
i, totodat , sunt
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dispu i s - i ocroteasc permanent i cu toat for a
femeile de lâng ei. Interesant!
Interesant, îns , din nefericire, ea avusese parte
doar de cei înfunda i într-un adagio nedorit, care nu
se f cuser nicicum remarca i. I-o spuse detectivului
trist , ca o femeie jupuit de a tept ri, în vreme ce
la col ul ochiului drept i se ivi o bobi
i jum tate de
lacrim . Ambele cristaline, ambele nevinovate!
R zvan Vlara oft mai mult dezorientat decât
adânc. tia el ceva. tia c , dac ascul i femeile despre
cât de nedemni sunt b rba ii de iubirea lor, o iei razna.
tia, dar degeaba!
Iat -l, înstr inat pân i de propriile convingeri.
De-acum, dup ce se apropie de convingerile ei, r mase
adânc impresionat. Atât din pricinile abia expuse, cât
mai ales din alta. Tân ra atent pudrat i rujat de lâng
el, din trupul c reia r zb teau uneori aprige erbin eli,
distribuia complimente cu un tact admirabil i tia s -i
arate o stim profund , alimentat f r inten ie de
prietena ei, Oana Arsene. Cea care îi vorbise despre
R zvan Vlara ca despre un detectiv care nu cunoscuse
niciodat e ecul, omi ând deliberat (sau poate nu?)
s -i aminteasc i despre cazurile în care nu cunoscuse
izbânda deplin . i mai ales, omi ând s -i spun despre
el c , dup primele întreprinderi necugetate, începuse
de-o vreme s se familiarizeze cu ele.
Cât despre R zvan Vlara însu i, odat aate toate
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p rerile tinerei despre el, uitase tot. Chiar i c , de
obicei, femeile care î i aduc cele mai mari pl ceri î i
aduc i cele mai mari nepl ceri. Uitase pân i una
dintre regulile pe care i le impusese înc de la începutul
muncii detectivistice. Aceea c , atunci când cineva se
arat impresionat de calit ile tale, e ti obligat s ncerci s -i descoperi interesele ascunse.
Ei, i!? Când Roxana, cu acela i chip blajin i
aceea i mângâiere în glas, începu s -l acopere iar cu
mici cuvinte de r sf , R zvan se sim i ca un mare ef.
Cel care, dac nu- i permite i o min ocial , parc
nu- i arat pe deplin rangul. Iar de-aici, toate se leag .
O privire m rea trebuie înso it obligatoriu i de un
mers adecvat. Cel lalt! Cel an o , din care lipse te
doar redingota, gulerul scrobit i m nu ile de atlaz.
Bine-n eles, cu ceva vreme-n urm recursese i
R zvan Vlara la mersul b os, cel care-l for a s spun
c are doar câteva vicii. Prea pu ine totu i, i nici acelea
întregi, iar pe deasupra i betege. Ehei, trecuser
ceva ani, acum privea lucrurile altfel Bine, e, vre i
realitate, a a-i? Atunci lua i realitate! De fapt, privea
lucrurile altfel i nu prea. Dac pretinzi c sunt virtu i
pentru a c ror manifestare este nevoie i de unele vicii,
iar apoi, ca s vezi coinciden , exact dintre acelea ai
i tu tot un drac!
 tii a vrea s te întreb prin ce anume se distinge
domeniul în care lucrezi? îndr zni Roxana s -i întrerup
ultimele fr mânt ri.
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 Uf, greu de spus Poate c , în detectivistic ,
ecare descoperire î i ofer o alt perspectiv .
 Aha! i ai avut multe reu ite? reveni ea cu o
alt întrebare, dar de aceast dat clipi din gene ca i
cum tia dinainte r spunsul.
 Categoric! r spunse sigur pe sine R zvan Vlara.
 i i ce sim i dup ecare succes?
 Oho, multe!
Fa de cei care cred c femeile sunt interesate doar
de b rba ii chipe i, R zvan Vlara era ceva mai realist.
Con tientiza c tân ra nu este atât de mult atras de
înf i area lui, cât mai ales de ascu imea min ii lui. De
detectiv! Cumva, se împ ca cu gândul c este ca atunci
când o femeie este convins c iube te un b rbat, f r
s - i dea seama c iube te celebritatea lui.
 Multe, multe, dar care este cel mai important
sentiment traversat? insist ea s -i smulg un r spuns
conving tor.
 Sentiment traversat!? Nu tiu poate Sim i c
atunci când reu e ti, ui i c e ti un simplu muritor,
admise el cu nesfâr it încredere în sine, dar numai
dup câteva bâlbâieli.
Acum, la terasa unde se a ezar s bea un suc
rece, Roxana i R zvan încercar de mai multe ori s se
prind nepreg ti i pentru a- i vârî convingerile proprii
în capul celuilalt. Uneori reu ir , alteori se comb tur
cu diploma ie, l sându- i doar ochii s - i ciocneasc
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privirile pornite din ei. Nu ie ir îns scântei, dar nici
lic riri inofensive.
i, de i ceva p rea s se lege între trupurile lor, nu
z bovir prea mult sub umbrela sufocat de reclame cu
produse toxice. De fapt, z bovir chiar mai pu in decât
prev zuser , dar se min ir ceva mai mult. Delicat,
totu i!
Ea, de parc î i c uta cea mai ascuns ipostaz
a eului, pretindea c ia numai decizii bune i nu face
niciodat vreun gest necugetat. La a doua igar îndr zni
chiar mai mult i sus inu c de ceva timp se hot râse
s - i deretice meticulos prin via . Începuse deja cu
apartamentul, apoi se oprise. Epuizat . Dar chiar ia a, în ciuda rigorii pe care i-o pretindea, vorbea mai
degrab despre o rigoare inecient , când inexplicabil
de permisiv , când inutil în sprit , înciudat pe alocuri,
care se putea chema oricum. Oricum, mai pu in rigoare.
Discu ia avans repede. Într-atât încât Roxana
îndr zni s -i dezv luie detectivului c abia ce se
decisese s - i abandoneze iubitul, l sându-l înerbântat
în propriul entuziasm exact când insul se a tepta mai
pu in. i cu toate acestea, nu se sim ea sucient de
satisf cut , motiv pentru care l-ar  strivit pe Fost ca
pe-o furnic neînregistrat în nicio eviden a speciei.
Doar a a, ca s nu mai r mân nimic din el, nici m car
amintirea! Dar mai ales pentru a cunoa te i ea censeamn satisfac ia deplin !
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Oricum, nu prea g sise în el nimic demn, pretindea
ea. G sise în schimb pref c torie, arogan , viclenie,
la itate, dar i înv lm eli de inten ii rele, care
culminau cu încercarea lui de a face din c s torie o
afacere, ori poate o extensie spre lumea select în care
nu reu ea s p trund
i puturos cât încape. Exact
a a, puturos cât încape, c ci Fostul tia cel mai bine
s cad într-un somn prelung, niciodat sucient, în
urma c ruia l sa întotdeauna o pat mare de saliv pe
pern
Iar când se trezea, avea nevoie de dou ore
pentru a- i reveni pe deplin.
Impardonabil! Ce mai, era clar, atâtea rele adunate
într-un singur om ca-n fostul ei iubit cu greu mai puteai
g si la altcineva. Indiferent de meleaguri.
i totu i, sdând orice surprindere, motivul
desp r irii era altul. Îl prinsese în pustietatea unui
amurg sângeriu cu o amic de-ale ei, una blond ,
botoxat prin toate p r ile esen iale. i nestatornic
tot cam pe-acolo!
Cumva, parc avea dreptate. Dup cum parc
dreptate avea i Fostul, care pretindea c lucrurile ar
 stat exact invers. Invers, c ci în realitate el ar  prins-o
pe Roxana cu un mascul insensibil, care pe deasupra
mai avea i mintea dezumat de la incapacitatea de
a absorbi ceea ce trebuie. Dar i mu chii uma i de la
capacitatea de a absorbi ceea ce nu trebuie. Mai ales
steroizi!
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Asta zicea fostul iubit al Roxanei, dar nu era credibil.
Nici n-avea cum! Ca b rbat, e greu s -l crezi pe un alt
b rbat comb tând-o pe Roxana Dar nu neap rat indc
tân ra ar ta atât de tentant, i nici m car indc î i etala
ostentativ fesele juc u e, cât mai ales indc î i f cuse
un el din a- i racola b rba ii prin cochet ria ei exagerat ,
dup cum pretindea Fostul. Da, dar din r utate!
Bine, e! Ca s r mânem pân la cap t corec i,
e greu s -l crezi pe acesta cât vreme e ti ap sat cu
atâta brutalitate de dorin a de a-i cunoa te Roxanei
toate p r ile. Mai ales pe cele intime. M car o dat !
Apoi, într-adev r, po i s -i dai i Fostului un pic de
dreptate, deoarece în via este bine s i echidistant
i nep rtinitor.
Dar pân -atunci, aidoma detectivului, nu aveai
altceva mai bun de f cut decât s crezi în ceea ce
credea Roxana. Iar ea credea multe! Da, credea c
e neîn eleas . Credea c e subapreciat pe nedrept.
Credea c le face pe toate bine. Credea i ofta cu mult
mai mult decât se impunea. Credea i, spre a-l convinge
pe R zvan Vlara de veridicitatea celor armate,
un zâmbet amar umbrit de suferin i se ivi timid la
col ul buzelor i i se dispers necontrolat spre pome ii
str lucitori. Cumva, ca atunci când durul contact cu
realitatea ciople te denitiv unde reexive de durere.
Taman de-asta uneori nici nu prea tia ce s fac .
S-ar  împ cat cu Fostul, dar
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 Ori ier i, ori nu, aici nu exist sferturi sau jum t i
de m sur , se pronun R zvan Vlara cu fermitatea
omului care se în al rar, spre deloc.
 Da, frumos spus, a a am s fac! îi conrm tân ra
supus , cu acea în elegere pe care o acord femeia
doar sf tuitorului ei intim, ori mai degrab b rbatului
c ruia urmeaz în curând s -i cedeze.
Detectivul o privi cu i mai mult încredere i o
aprob satisf cut. R stimp în care gândul îi fugi cu de la
sine putere la faptul c , indiferent de ceea ce sus ine,
b rbatul î i dore te o femeie abia pârguit , dac se
poate aromat , zemoas i i în niciun caz una olit
ori cu veleit i intelectuale peste ale lui.
În atare condi ii, î i dezmin i i R zvan Vlara un
pic din versiunea real . Nu atât din proprie ini iativ ,
cât mai ales din cauza Roxanei, a c rei rug minte porni
ca din inima unei femei mistuite de multe curiozit i,
printre care, e-adev rat, i vreo dou cam josnice.
Deh, ce s fac i el, doar nu era s -i spun adev rul
gol-golu !? Mai ales c pasiunea din privirea lui ar ta c
ar  dr muit-o cât mai mult Dac s-ar  putut, de ce
nu, poate chiar i-o lun -ntreag .
A a apuc
i el s -i dezv luie c , în rela iile
cu femeile, este un b rbat statornic. Statornic în
nestatornicia lui, dar asta nu i-o mai spuse. Ce sens
ar  avut!? Recunoscu totu i c este divor at, dar doar
o singur dat . Era mai bine a a. i chiar dac s-ar 
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impus s - i accepte toat partea urât din el, ca un om
prev z tor ce era, ar  avut r spunsurile preg tite în
buzunarul din dos, lâng carne elul gri.
C s toria? O dev lm ie ciudat în care ori la i
pe altul s se aga e de via a ta, ori e ti l sat de altul
s te-ag i de via a lui. Vorbele urâte lansate dinspre
acoli ii ultimei Foste? N-ai ce le face, imagina ia
boln vicioas a oamenilor nu are grani e precise, chiar
dac pleac doar dintr-un punct vamal. Da, din p cate
omul este produsul a ceea ce gândesc ceilal i despre el.
A a e via a! i, în ciuda generoaselor eforturi pe care
le faci, tot se vor g si unii care s nu le remarce, dar i
al ii care s le considere insuciente.
Cum îns nu fu cazul s se justice, î i p str
argumentele tot acolo, în buzunarul din dos. Cine tie,
poate cu alt ocazie
Desigur, am i ve ti bune. Or, dac R zvan Vlara era
divor at, era mai liber decât toate pas rile cerului. Mai
pu in decât lebedele, turturelele i Dar pe-astea nu le
socote te aproape nimeni, indc sunt monogame prin
gena lor responsabil . Sau, mai corect spus, prin gena
lor iresponsabil !
La nal, înainte de a conveni s se revad a doua zi
diminea pentru a lua cu asalt Sarmizegetusa, se mai
min ir pu in, dar tot delicat, apoi plecar amândoi în
direc ii diferite, ca dup un schimb de produse în care
ecare e mul umit c l-a în elat pe cel lalt.
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