
fi putut apoi servi i de desftrile unei con
vorbiri alese. Dar o tia pe Lia refractar sub
tilitilor, cu atât deci mai inaccesibil. Mi|la
 îns o covârise pe aceast sentimental, pen-
tru soarta unui om tânr înc, deosebit prin
purtri i simire de oeeace pân atunci cunos
cuse i lipsit de o mângâiere binemeritat. Pro
 blema lui Axei: cum s transforme prietenia
i înduioarea fetii pentru un nefericit, în dra
goste pentru un brbat? Cariera de romancier
a lui Willy zdrnicea neîndoios tranziia. Cu

 viclenia lui calm, Axei alese o cale nou: a-
ceea de camarad în vârst, de liimintor dez
interesat, de confident înelegtor. Nu-i smulse
îns nici O; mrturisire relativ la sentimentele
ei pentru Willy, dei ei lîncepuse s se îne
leag din priviri, s-i vorbeasc aproape fr
cuvinte. i j j \ !

Discret, de vreoi dou ori, în faa lui Darie,
martor tolerat de toi, Axei 'îi terse lacrimi

 romantice eu precauii în aa fel dozate, încât
s-l vad Lia. Vanitatea ei cretea, dar Axei
simise c deveniâ, pe nesimite, suprtor. Do
rina îi dase puteri noui în lupta cu boala. în
 cheieturile îndrtnice, junghiurile cari îl ab-
teau în nemicare, cedau sforrilor lui neli
nitite de a se gsi pretutindeni i de a afla
ce se petrece. Cutreier odile în pantofi de

 flanel pentru reumatici, sprijiniindu-se în bas
toane i de mobilele din cale. Lia se refugia
în fundul grdinii. De teama de a o ls sin
gur cu cellalt, Axei îi trimitea fiul s-i fac
sub privegherea ei lecia pentru a dqua zi. Da
rie er mândru de aceast complicitate cu tatl
su, depe urma cruia trgea folosul de a res
pir peste paginile crii mai de aproalpje pe d-ra
Lia. Dar tolerana nelimitat a celor cloui po
trivnici fa de prietenia lui cu Lia trezi în-
tr’însiul sentimentul inferioritii lui neglijabile.
Imperceptibil se amestec aci i contiina unei
drepti nesocotite. îi spune în colul lui ceî

 mai sperios, c dragostea lor nu er atât de
nevinovat pe cât o art diferena de vârst
i frgezimea lui Darie. Duminicile lor se înte
iser. Se întâmpl ca Darie s se treziasc,
 în zilele de lucru, Cu un ceas mai de vreme,

pentru a-1 petrece în culcuul profesoarei safe.
Un desvârit mister acoperi aceast infrac
iune. La început înfundându-i faa în perne

 au chicotit colrete de teama surprindere!.
i-au povestit în oapte întretiate de srutri,
o mulime de lucruri. La rstimpuri Darie er
cuprins de un râs nervos dus 1 pân la suferin
de strdania de a i-l stpâni. Lia îi lu capul
i-l înbuiâ de cmaa ei parfumat. Pe urm
un rit se stabili: nu mai aveau nimic a-i spune.

Darie îi srut îndelung ceafa umbrit de bucle
negre, gâtul i-i sugeâ urechile. Lia suport în
epenit dela clcâie la brbie, aceast des-
 mierdare neobinuit. Dac închideâ ochii, Da
rie tiâ c expresia Liei, intens, nu e cea de
totdeauna. Sfâriâ prin a-1 rug: las-m. i-'i
explic: m gâdili. Dece oare amândoi au tre
srit odat groaznic i sau deprtat unul de
altul când li s’a prut c umbl cineva la u?

In fiece sear, în ietacul lor, Lia cetiâ scri
soarea nou pe care Willy i-o ls pe masa
cu oglind. Dup aceea o adaog teancului din

 sertar. Intr’o zi, când se gândise mai mult a-
supra lui Willy i a Liei i a corespondenei lor,
Darie lu o scrisoare i o duse tatlui. Axei
vru s-l dojeneasc. Du-o numai-decât în-
napoi, îi zise. Dar în loc s-i restituie scrisoarea,
d fuga i ia-mi mai întâi gazetele, îi adog.
Darie puse scrisoarea în sertar mai târziu. Ni
meni nu cunoscu trdarea. Axei deveniâ dince-

 înce mai agitat, ceeace îi grbiâ vdit vinde
carea. Ajunse s se plimbe i o jumtate de
ceas neîntrerupt. Circuitul secretului se înteiâ
în cele patru suflete. Singur mama lui Darie
nu bnuiâ nimic, cci nimnui nu-i da prin
gând s o avertizeze.

El lîi simiâ fericirea ameninat clin toate
prile. Aveâ uneori mândria secretului su im
precis. Alte ori suferiâ tiindu-1 nesocotit i ilu
 zoriu, adic supus interpretrilor. Adesea Lia
preâ cr i spune: cu un copil ca tine totul e

îngduit i fiar gravitate; jocul nostru îl în
trerup i-l reiau i-l dirijez dup plac. Aprehen
 siune care adânciâ sub ochii lui Darie aceleai
cearcne spate de agonia erotic sub pleoa
pele lui Axei.

Intr’o amiaz, dup dejun, la cafea, de fa
 cu dou btrâne domnioare din comitetul co
lar, Axei scoase din buzunar un volum franu
zesc, galben, i-l întinse surâztor lui Willy.
Acesta, cu ochii aintii la volum, pli, i-1 smulse
i-l trânti de pmânt, i-acoperi faa cu mâi
nile i fugi fr s mai trag ua dup el. Axei
isbucni în hohote. Pe fereastr, autorul fu z,rit
strbtând în fug grdina, cu capul între
mâini, caicum ar fi fost lovit de insolaie. Se
fcu tcere. Axei, cu o verv triumftoare, l
muri cum hazardul un[or frunzriri prin biblio
teca cercului, îi aduse în mâni romanul lui
Willy 'sub isclitura îns a unui francez autentic
 i într’o ediie anterioar cu douzeci de ani.
Willy nu fcuse decât s comande câteva zeci
de coperte cu un titlu nou, cu numele su dea
supra i s camufleze astfel lucrarea obscur
i gloria unui uitat.

Willy se înapoie seara târziu scuturat de fri


