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PATRU

Am îndepărtat-o rapid pe maică-mea din peisaj, voia 
doar să mă cheme la masă. I-am spus că nu mi-e foame, 
dar acum mă aflam în faţa unei noi dileme. Aveam doar 
trei cuvinte scrise pe foaie iar akienii nu mă lăsau în pace. 
Aveam nevoie de linişte. 

Akianul şef, tartorul, se oprise din râs de mult. Acum 
era serios. Iar toţi ceilalţi sălbatici stăteau în formaţie în 
faţa noastră. Uitându-mă la ei, chiar nu era mare lucru 
de capul lor. Aveau ochii mari, ovali pe verticală aproape, 
şi aveau ceva neinteligent în căutătură. Erau instinctuali 
cu toţii, ca nişte animale. Dacă eram eu supărat, se supă-
rau toţi. Dacă eram entuziasmat, făceau ca maimuţele, 
urlând, sărind peste mobilă, provocând haos în jurul meu 
şi lovindu-se piept în piept. Problema nu era la ei, era şeful 
lor. Că dacă o lua el razna, o luau cu toţii razna, indiferent 
cum voiam eu să fiu şi ce voiam eu să fac.

Un sălbatic se scobea în nas chiar în faţa mea, în primul 
rând, deşi mă uitam chiar la el. În spatele lui, altul se scăr-
pina în ureche cu o săgeată, probabil singura care mai era 
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prin preajmă. Ăsta chiar nu îşi dădea seama că e otrăvită?
Chiar în momentul în care am gândit asta, l-am văzut 

cum îşi dă ochii peste cap, tremură scurt de câteva ori, se 
clatină şi cade. Toţi ceilalţi sălbatici au început să râdă, 
lucru care m-a enervat la culme. 

“Linişte!” am zis eu. “De data asta chiar e treabă serioasă!”
“E treabă serioasă!” - a spus şi akianul şef, împingând 

pieptul în faţă şi încruntându-se.
Am început amândoi să ne plimbăm în faţa tribului, 

cu mâinile la spate, cu privirea în covorul prăfuit, căutân-
du-ne cuvintele. 

“Este stupid de-a dreptul! Voi în loc să mă ajutaţi, 
mai mult mă încurcaţi!” - cuvintele mele au răsunat ca 
tunetul pe timp de furtună. Doar că era o furtună cu 
multe tunete, pentru că imediat după mine a continuat 
şi tartorul şef.

“Voi în loc să NE ajutaţi... MAI MULT NE 
ÎNCURCAŢI!”

Îmi venea să îi dau una, dar m-am abţinut. Ar fi trebuit 
să mă bucur că, în definitiv, colaborează cu mine. 

“Aţi pierdut bătălia cu britanicii pentru că nu gândiţi. 
Cum să vă luptaţi cu arcuri şi săgeţi împotriva armatei 
navale a Imperiului Britanic?”

Nu ştiu cum se face, dar nu reuşeam să leg mai multe 
cuvinte, unele de altele, ca să scot un discurs motivaţi-
onal. Ceva care să îi facă pe ăştia să mă asculte, să stea 
liniştiţi, să mă sprijine. Cum spuneam ceva, cum şeful lor, 
imitându-mă, îmi întrerupea firul gândirii. 

Doar că de data asta m-a bătut pe spate şi mi-a atras 
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atenţia, la ureche:
“Zărnescule! Nu vreau să te contrazic de faţă cu ei. 

Poţi veni puţin mai în spate să te întreb ceva?”
I-am dat afirmativ din cap şi ne-am retras la o distanţă 

suficientă cât să putem vorbi în şoaptă. S-a uitat la mine 
prin ochii lui mari şi sticloşi, verzi ca muşchiul de pe case, 
când creşte incontrolabil:

“S-ar putea să greşesc, dar în anii ‘40 Imperiul Britanic 
nu mai era... imperiu. Vorbim totuşi de secolul al XX-lea.”

“Stai un pic, ştiu că în primul război mondial şi ime-
diat după el Imperiul Britanic era în apogeu.”

“Da, sunt de acord. Dar vorbim de al doilea război 
mondial acum, nu de primul. Eşti sigur?”

Mare dubiu, mare. Nu mai puteam să mă hotărăsc 
nici măcar asupra unei afirmaţii banale. Caut din amin-
tiri istoria imperiilor, unde mă consideram expert. Dar 
de data asta mintea îmi juca feste, pentru că se băgase 
tartorul şef peste mine. O simplă întrebare şi ajungeam la 
concluzia că nu mai ştiu nimic. 

Deci, o luăm de la capăt. Imperiul Britanic s-a numit 
imperiu doar după ce s-a extins peste oceane şi a pus bazele 
coloniilor. Prima colonie a fost... Jur dacă îmi aduc aminte. 
Americile de nord, că pe urmă a fost revoluţia care a dus 
la înfiinţarea Statelor Unite. Sau India, în partea ailaltă? 
Oricum, asta se întâmpla prin anii 1600. Revoluţia ame-
ricană prin anii 1700... Apoi Australia, că doar am citit 
Călătoriile Căpitanului Cook. La început au trimis acolo 
doar criminali, era ca un fel de închisoare de mari dimensi-
uni. Prin Africa cred că a ajuns serios prin anii 1800... 



Şi în timp ce încercam să ajung la o cronologie care să 
ducă înspre o concluzie, am simţit rumoare iar. Akianul 
şef râdea de mine!

“Hahaha, ce contează, bă, dacă era imperiu sau nu?”
Hăhăitul lui devenea din ce în ce mai zgomotos şi 

vedeam cum se extinde. Akienii din prima linie deja 
râdeau şi ei. Am simţit cum iau foc a mia oară şi am ridi-
cat mâna. I-am tras o palmă în plină figură de s-a învârtit 
de două ori în jurul axei. Am văzut cum sar lichide din 
gură şi din nas şi cum faţa i se contorsionează.

“M-am săturat! TACI DIN GURĂ! De acum încolo 
eu sunt şeful.”

“Tu eşti şeful!” - mi-a răspuns în timp ce se ţinea de obraz. 
“M-am săturat să mă iei de prost!”
“Dar încerc doar să te ajut!” - a schelălăit el.
“Nu mă mai ajuta! Taci din gură şi lasă-mă să îmi fac 

treaba!”
“Te las să îţi faci treaba!”
“Akieeeeeeni!” - am urlat eu către toţi sălbaticii care 

deja făceau paşi în spate, înfricoşaţi de turnura evenimen-
telor. Şeful lor tocmai fusese pălmuit de faţă cu ei. 

“AKIIEEEEEEENI!” - a urlat şi tartorul şef.
Nu, nu avea cum să iasă un discurs cap coadă. Am 

făcut un 180 de grade către prietenul meu nevrotic şi i-am 
mai dat o palmă din plin elan, de data asta cu stânga, pe 
celălalt obraz. Luat total pe nepregătite, l-am văzut cum 
cade în fund şi se ţine de faţă cu ambele palme. 

M-am întors către mulţime. 
“Akieeeeni! De acum încolo eu sunt şeful. Ştiu că lucru-
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rile au fost cam haotice până acum. Vom avea reguli noi 
pe care fiecare dintre voi va trebui să le respecte chiar şi cu 
preţul vieţii. Scopul meu este să creeez. Scopul vostru este 
să mă protejaţi pe mine. Am nevoie de linişte! Vreau linişte! 
Cer linişte! După ce termin de scris povestea asta, am de 
gând să îi recompensez pe cei au fost cei mai disciplinaţi, 
cei mai liniştiți, cei mai tăcuţi, cei mai inexistenţi.”

În urma discursului meu motivaţional a început hăr-
mălaia. Erau încinşi şi motivaţi să facă linişte, dar ăsta era 
şi motivul pentru care erau din ce în ce mai gălăgioşi. 

Trebuia să plec de acolo.

 


