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ra fesselor i pe
semenea ocaziuni,

Cotadi i Dragomir
Cotadi este scurt i pântecos, cu musculatura pro

eminent, cu picioarele îndoite de dou ori în afar i
odat înuntru i venic neras. Prul negru ca pana cor
bului e plin demâtrea i încrcat cu sclipitori i scumpi
piepeni de baga.

Cotadi nu are mai niciodat poziiunea vertical, din
cauza unei îmbrcminte de i ce-i formeaz un fel de
cuiras i care de'-l jeneaz teribil, o poart îns cu
o desvârit abnegaie direct pe piele i sub cmaa
rneasc cu ciucuri, de care nu se desparte niciodat.
O particularitate a lui Cotadi este c, fr s vrea de
vine de dou ori mai lat i cu totul strveziu, dar acea
sta numai de dou ori pe an i anume când soarele
ajunge la solstiiu.

Cea mai mare plcere a lui Cotadi (în afar de aceia
de a-i lipi fu gum-arab'c, diferii nasturi i insecte
moarte pe pielia fin i catifelat a guei sale) —mai
este i aceia c, din dosul dughenei unde ade, s caute
s atrag cu iretenie pe câte un client al su în dis
cuii, la început cât se poate &lt; e plcute i din ce în ce
mai animate, pân ce reuete, i jind fonul,- s fac s fie
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WWmWm'cit mutfifa mf ca
care îl are înurubat la spate
care îl pune to.deauna în mica
punând în nedumerire pe clienii si i bgând în spe-
riei pe cei mai slabi de înger.

Acest capac mai serv Iui Cotadi-i ca perete pe care
se urineaz mai ales iarna, câjid e frig afar i nu poate
ei din prvlie, dei trebuie i-i fie destul de dezagrea
bil aceasta, capacul fiind ataât Ia spate iar nu în fa.
De asemenea el serv Ia nevoe de urinar i pentru cei
lali clieni mai vechi ai magazinului i pentru intimii
casei dei, înc dela început, Cotadi, cu ocazia instal-
rei mecanismului, nu era dispus s fac nici o concesie,
prob c pusese pe un zugrav de firme s i scrie pe
acei capac: «Murdria oprit».

Despre origina i rudeniile lui Cotadi nu se tie a-
proape nimic precis — se crede c face parte dintr’o
familie nobil al crui ultim descendent nu a rmas de
cât o mtu a lui btrân, care ade la mahala i care
zilnic îi trimete scrisori pline cu epigrame spirituale com
puse în dialectul macedonian, precum i pacheele mici
cu trâe, sperând prin aceast s-I abrutizeze i s-l
fac s renune de bun voie, la partea de motenire ce
i s’ar cuveni dup moartea ei. Toate acestea ea i-Ie tri
mete printr’un biat foarte detept, cu urechile nichelate
i cu pantalonii vârga 5 , numit Tudose.

Cotadi, care este îns un om care judec, tie s rabde
toate ace te curioziti ale btrânei i se consoleaz de
toate mizeriile vieii cu sincera prietenie ce-i-o arat
Dragomir, vechi camarad de coal i tot deodat cel
mai bun prieten.

Dragomir este foarte lung, cârn, cu ochi rotunzi i
foarte mobil; având gâtul subire de culoarea cafelei cu
lapte i fasonat ca la strung, i purtând dou smocuri
fine de pr, lustruite i negru ca pana corbului, care-i
atârn ca un decimetru pe ceafa-i rotunjit i lsând s
se scurg din ele la vârfuri câte dou picturi limpezi
de undelemn franuzesc.

Dragomir are o inim foarte bun. Când vede pe iu
bitul su Cotadi c, cu toate pocniturile ce le d în du
umea cu muchea capacului de cutie de pian. nu a pu
tut reui înc s pun în nedumerire pe naivul care a

roi. mmmm^H !M%i tie.
Cot tiatiL- .pe--ce ami c

preios i excfepionjjjl a pus mâna, spre a putea acapara
pentru totdeauna sursa etern a bogiilor din capul lut
Dragomir a lsat prin' testament / ca s fie îngropat în

Aceiai groap cu acesta/în' sperana c din câte dou
picturi d| undflemn franuzesc; de’cea mai fin calitate
ce se scug la fiecare secund din smocurile de p| ale
acestuia, vor rsri cu timpul livezi întregi de mslini
deasupra, livezi cari împreun cu terenul devenini de
drept proprietatea familiei sale, aceasta va avea astfel
la îndemân destul untdelemn gratuit spre a întreine
candela dup obiceiul cretinesc.

Urmuz

 avut imprudena s-I contrazic, atunci Dragomir, b
nuind cât de delicioas trebuie s fie senzaia artistic
i rafinat ce o urmrete prietenul su, îi sare în aju
tor j spre a da învins pe clientul su atât de tare de
înger, îi lungete gâtul cu un supliment de mucava, de
un metru i 20 c. m., pe care se sue graios edera r
alte plante agtoare i care are în partea de sus un
aparat care arat cele patru puncte cardinale,

Pentru toate aceste importante servicii, precum i pen
tru acele c ine contabilitatea prvliei, c d în fiecare

zi grune la psri i c-I reprezint pe Cotadi ca pro
curator mai în toate procesele ce le are, Dragomir este
rspltit cu vârf i îndesat, putând îns s ia ori i când
masa de sear la Cotadi i care se compune din picio
rue de caracati i pâine; pe lâng aceasta se mai a-
daiig în fiecare Duminic i srbtori bisericeti câte
un lighean mare plin cu scorue în care de multe ori,
se ascunde câte un bobîna de armiciu pentru dres cio
rapii, — ceiace face lui Dragomir o surpriz din cele
mai plcute. In plus Dragomir mai are dreptul c, de câte
ori va fi timfl de ploaie s poat împreun, cu întreaga

rece noaptea în jumtatea din stânga unei
n zidal de la poarta locuinei lui Cotadi,
te fiiid rezervat pentru vardistul de zi. i
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