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Arta povestirii

„Am impresia că de o vreme nu mai eşti atent la ce 
vorbesc eu”

„       ”
„Nesimţitule, tu auzi ce spun?”
„Hă?”
„Aveam impresia că de o vreme nu mai eşti atent deloc 

la ce vorbesc eu, acum sunt sigură!”
„Puişor, exagerezi, se întâmplă câteodată când sunt 

foarte concentrat la altceva”
„Daaaa, de fiecare dată când încep să-ţi povestesc cum 

mi-a mers ziua începi să te uiţi în gol”
M-am trezit eu atunci să-i explic logic ce se întâmplă 

(doamne dar tânăr şi naiv mai eram…).
„Pui, se întâmplă să dai foarte multe amănunte inutile şi 

efectiv nu am puterea să te urmăresc până ajungi la părţile 
importante”

„Cum adică?”
„Păi hai să o luăm simplu, să spunem că te-ai dus în piaţă 

să cumperi mere”
„Aşa şi?”
„Şi vii acasă şi îmi povesteşti”
„Aşa”
„Vrei să auzi cum sună?”
„Cum sună ce?”
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„Cum sună când povesteşti”
„Da, vreau”
„Puf, puf, să vezi ce mi s-a întâmplat azi!”
Eu îmi ciulesc imediat urechile şi-aştept nerăbdător să 

aflu uluitoarea întâmplare prin care ai trecut când ai fost să 
cumperi mere.

– Tati, am mers la piaţa aia organică din centru. Doamne, 
ce trafic a fost nu poţi să îţi imaginezi, bară la bară, abia ne 
mişcam. Mi-au amorţit mâinile pe volan nu alta, cam ca 
atunci când am fost noi la podul de flori peste Prut şi ai 
condus tu. Atunci, măi, când am fost cu Bogdan şi cu vară-
sa. Vară-sa măi, aia bruneta, slabă rău care a făcut ASE-ul 
cu Mircea, ştii tu tipul ăla bondoc cu pistrui, care vorbea cu 
gura deschisă. Ăla, măi, nesuferit care s-a dat la Alina, sora 
lui Cristi…

Eu îţi fac disperat semn din cap că ştiu despre ce vara lui 
Bogdan, Mircea, Alina si Cristi e vorba, numai ca să nu mai 
baţi câmpii pe lângă.

– Aşaaaa… ai văzut că ştii? Ei, ajung în sfârşit la piaţă şi 
peste cine crezi că dau?

Îmi zic, după ce ton ai, c-ai dat peste cineva extrem de 
interesant. Încerc să-mi imaginez că la raionul cu mere te-
ai speriat de Angelina Jolie călărind un unicorn şi abia 
aştept să aflu. Tu, încântată de privirea mea nerăbdătoare, 
continui cu elan.

– Cu Dana, măi, Dana din Focşani! Aia mică, măi, ai 
văzut-o şi tu o dată la căsătoria civilă a lui Lulu. Mai ştii? 
Aia îmbrăcată în verde cu cerceii aia drăguţi din aur alb.

– Aaaa, daaa! fac eu când aduci vorba despre cerceii ăia 
drăguţi, doar să opresc avalanşa de amănunte ce ţi-ar 
porni din gură dacă nu mi-aş aminti brusc de Dana din 
Focşani şi cerceii ei.
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– Aşaaaa… e măritată şi are şi copilaş. A zis că merge cu 
mine să ne uităm la mere… Doamne, ce gură poate să aibă 
fata aia, ca o morişcă, nu poţi să îţi imaginezi… Dar tot e 
bine că mi-a zis de Paula, chiar mi-era dor de fata aia, cică 
acum e contabilă şi o duce super bine, şi-a făcut concediul 
în Tahiti…

Ei, pui, de aici încolo, următoarele douăzeci de minute 
trec cu un zumzăit feminin pe fundal, care nu îmi lezează 
deloc gândurile despre ce mai am de făcut. Pentru că nu 
mai am loc în urechi de atâtea amănunte despre nimic 
încât să mai intre şi restul.

Sincer, dragă, cred că e un mecanism de apărare la care 
toţi bărbaţii ajung la un moment dat. Şi termini triumfal:

– Îţi vine să crezi ce mi s-a putut întâmpla?
– Nu, mami, fantastic ce a putut să ţi se întâmple! spun 

eu, rămas cu gura căscată în faţa întâmplării despre care 
nu ştiu nimic. Nu e vina mea, te ascult cât pot, crede-mă…”

„Vai, ce nesimţit eşti! Şi mă rog tu cum ai fi povestit?”
„Ştii cum aseară mi-ai zis să iau mere azi?”
„Da”
„Păi, uite. Am fost azi la piaţă să iau mere, m-am întâlnit 

cu nişte prieteni vechi şi am mers la o bere.”
„Şi?”
„Şi-atât, scurt şi concis, că asta s-a întâmplat. Uşor de 

urmărit, nu?”
„Povesteşti ca naiba, nici măcar nu ai zis că ai luat mere”
„Puişor şi zici de mine că nu te-ascult când turui jumate 

de oră. Eu zic trei cuvinte şi nici la alea nu eşti atentă. 
M-am întâlnit cu nişte prieteni şi am mers la o bere, nu 
tocmai ce ţi-am zis? Mere iau mâine”.
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