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Graficã de Eugen Mihãescu

1 Decembrie 1990 -“Între linii”

Î
n noiembrie 1990 mã
aflam la Bucureºti. Nu
mai þin minte cine, de la
cabinetul lui Iliescu, mi-a
transmis invitaþia de a par-
ticipa la ceremoniile orga-
nizate cu prilejul sãrbãto-
ririi Zilei Naþionale. Un

tren întreg cu demnitari urma sã se depla-
seze noaptea pentru a ajunge în diminea-
þa zilei de 1 decembrie la Alba Iulia. Mi

s-a promis o maºinã care sã vinã
sã mã ia de acasã ºi sã mã ducã la
gara Bãneasa, de unde urma sã
plece trenul. Era vorba de vechiul
tren regal, care i-a aparþinut apoi
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej ºi a
fost refãcut, în acest scop, de arhi-
tectul Lãzãrescu. Mi-am strâns

câteva lucruri ºi am coborât ca sã aºtept
în faþa blocului. Era o vreme urâtã, cu
ploaie mãruntã ºi rece, care te pãtrundea

pânã la oase. Strada era pustie, nici þipe-
nie, numai eu, zgribulit de frig ºi adãpo-
stit sub umbrelã. Dispãruserã ºi haitele
de câini vagabonzi care agresau de obi-
cei trecãtorii ºi îmi creau o senzaþie ne-
plãcutã de oraº pustiit. Într-un târziu, am
privit la ceas ºi am început sã mã îngrijo-
rez cã nu voi ajunge la timp ºi voi pierde
trenul. Era deja prea târziu ca sã încerc sã
gãsesc un taxi. Când, deodatã, în dreptul
scãrilor de la intrarea în bloc, a tras o Da-

cie papuc, în care doi zugravi au început
sã încarce scara, gãleþile, periile ºi bidi-
nelele. Fãrã sã stau mult pe gânduri,
m-am apropiat ºi i-am întrebat dacã ar fi
de acord sã mã ducã pânã la gara Bãnea-
sa, contra unei recompense. Zugravii
m-au preþãluit din cap pânã în picioare;
cred cã le-a plãcut raglanul meu negru,
din caºmir, ºi mi-au spus sã urc în cabinã,
lângã ºofer. M-am înghesuit acolo ºi
m-am umplut de var, dar, ce conta, poate

reuºeam sã ajung la timp.
La Fântâna Mioriþa, cordoane de poli-

þiºti blocau accesul spre garã. Au oprit ºi
papucul, însã, când m-au vãzut pe mine,
l-au lãsat sã treacã. Nu pot sã spun ce mu-
tre au fãcut oficialii când m-au vãzut co-
borând plin de var dintre bidinele.

I-am rãsplãtit regeºte pe zugravi ºi am
cerut sã fiu condus la tren. La þanc, pen-
tru cã tocmai se dãduse semnalul de ple-
care. Nu mai þin minte cu cine m-am

întâlnit ºi mi-a reproºat întârzierea. Nu
m-am obosit sã-i spun cã maºina promisã
de preºedintele României n-a mai ajuns
ca sã mã ia de acasã. De altfel, în toþi anii
pe care mi i-am pierdut în preajma lui
Iliescu, incidente de acest fel s-au repetat
de nenumãrate ori: preºedintele îmi lansa
o invitaþie, iar oamenii lui nu ºtiau ce sã
mai inventeze ca sã mã împiedice sã-i
dau curs.
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