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Fabula Fabulei
Desen exotic tic M. H, Maxy

Când Biho se trezi, soarele (care’n limba tribului e o exclamaie) îngustase deabinelea pupila
panterei legat de colib. Peste sat îns, codrul prelungia somnul vegetal, ipocrit, ca o albea
pe vz. Asigurat (rspunderi mari îi roniau linitea) Baho îngenunchi lâng vreascurile rmase
din ajun i cu gura conic opti ceva tciunilor brumai, tour nâsdrvan pentru cine nu tia c
fusese zece ani boy la un rancho din Chihualnia, de unde fugise subit într’o noapte de vanilie.
Convins focul începu baletul. Baho îl urmri o clip nehotrât. Portativul de pe frunte destinuia
preocupri în gestaie. Apoi brusc ca i cum undeva ar fi strnutat tam-tamul, se apropie de ofi
erul englez spânzurat în mare inut, de palmier, reperând cu încordat atenie — ofierul era
costeliv — o pies comestibil. Deabia trsese imaginar deasupra oldului o elips provizorie, când
o neexplicat inspiraie îl îndemn s i miniatureze cscatul într’un nasture britanic. Oroare! Din

garnitura de aur, faima i veneraia tribului, lipsea un dinte, cel mai scrupulos canin, spaima
dumicatului, veteranul ospeelor infernale. Se arunc vijelios în colib, unde frmânt înverunat
culcuul de rogoz, mirosind deabuilea lutul duumelii, cu auzul la pentru râsul denuntor al
metalului, cu privirea uguiat ca pentru suflat, gata s sting incendiul pitic i rece. «Ciudat,
s nu-1 fi înghiit»,
Baho fripse o fleic spaioas cât un buzunar i o duse regelui peste maele cruia priveghea
cu experien i devotament. Nu mânc nimic toat ziua. Doar câteva rdcini laxative. înainte
de culcare semn un pumn de termite pe spinarea panterii ca s’o ie treaz. Dar se decolor

de groaz când numr dimineaa înc dou guri ca nite trape perfide. Nvli în cabana rege
lui i i se plânse c un rufctor profit de somnul su ermetic ca s-i prade gura. Regele era
generos. De aceia nu-1 ascult. Ministrul îns dei surd îi fgdui strjeri. A doua zi strjerii
fur gsii cu câte o sgeat în beregat, indicând drumul pe unde apucase spiritul râu, iar din
gura lui Baho, dezertaser ali apte dini. Consternare. Pgubaul, a crui stare (fiindc traver
sase toate emoiile epuizând adjectivele respective) era de astâdat tirb, îi priponi buzele în
patru belciuge i cu îngduina regelui dormi în coliba lui tabu a crei profanare aduce pduchi,
misionari i alte insecte. In zori ministrul gsi pe rege dormind, dar sacrilegiu, cu cele opt fal
duri ale burii, cari simbolizeaz cele apte spie genealogice deranjate. Alturi Baho cu un singur
belciug rupt atârnat virgul de buz, cu gura cscat ca în ziua când meterul din Puebla îi
potcovise gingiile, îns pustie, aa de pustie c sforitul lui aâa ecouri. Regele fu trezit, i dup
ce marele preot. îi aranj în ordinea ritual cele apte falduri, îi desemn adormitul. Regele care


