Racheta fenomenalã
Urma sã se însoare fiul Regelui, aºa cã bucuria domnea pretutindeni în þarã. Un an întreg îºi aºteptase
mireasa ºi, în cele din urmã, iatã, sosise. Era o Prinþesã
rusoaicã ºi cãlãtorise tocmai din Finlanda într-o sanie
trasã de ºase reni, de forma unei lebede mari de aur,
între aripile cãreia ºedea chiar Prinþesa. Hlamida lungã
de herminã îi ajungea pînã la cãlcîie, pe cap purta o
boneþicã þesutã din fir de argint ºi era palidã ca Palatul
de Zãpadã în care sãlãºluise întotdeauna. Atît de palidã
era, încît oamenii se minunau de ea cînd trecea pe strãzi.
— Parcã ar fi un trandafir alb ! strigau ei ºi aruncau
de la balcoane asupra Prinþesei o ploaie de flori.
Prinþul o aºtepta la poarta castelului. Avea ochi albaºtri aproape viorii ºi visãtori, iar pãrul era ca un caier
de aur fin. Cînd o vãzu, se lãsã într-un genunchi ºi-i
sãrutã mîna.
— Erai frumoasã în tablou, îi ºopti el, dar în realitate eºti ºi mai frumoasã.
ªi mica Prinþesã se împurpurã.
— Înainte era ca un trandafir alb, dar acum e ca un
trandafir roºu, îi zise un tînãr paj vecinului sãu, ºi toþi
curtenii se arãtarã încîntaþi.
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În zilele urmãtoare toatã lumea spunea doar « trandafir alb, rozã roºie, rozã roºie, trandafir alb », iar Regele dãdu poruncã sã i se sporeascã de douã ori simbria
pajului. Cum, de fapt, acesta n-avea nici un fel de simbrie, lucrul nu-i aduse prea mult folos, dar, oricum, fu
socotit o mare onoare ºi, ca atare, porunca fu publicatã în Buletinul Curþii Regale.
Dupã trecerea celor trei zile cuvenite, se celebrã
cãsãtoria. Fu o ceremonie magnificã, mirele ºi mireasa
trecurã mînã în mînã pe sub un baldachin de catifea
purpurie, brodatã cu perluþe. Urmã banchetul oficial,
care durã cinci ceasuri. Prinþul ºi Prinþesa ºezurã în capul mesei din Marele Salon ºi bãurã dintr-o cupã de
cristal curat. Numai adevãraþii îndrãgostiþi puteau sorbi din ea, cãci dacã o atingeau buze mincinoase, cupa
se înceþoºa ºi se întuneca.
— E limpede cã se iubesc, dragostea lor e limpede
precum cleºtarul ! zise micul paj ºi Regele îi mai îndoi
o datã leafa.
— Vai, ce onoare ! strigarã toþi curtenii.
Dupã banchet urma sã se dea un bal. Mirele ºi mireasa trebuiau sã deschidã Dansul Trandafirului, iar
Regele însuºi fãgãduise sã-i acompanieze la flaut. De
fapt, cînta foarte prost, dar nimeni nu îndrãznea sã i-o
spunã, cã doar era Rege. Nici nu ºtia decît douã melodii ºi niciodatã nu era prea sigur pe care o cîntã.
Oricum, nu conta, cãci orice ar fi fãcut, toatã lumea
striga :
— Fermecãtor, fermecãtor !
Ultimul punct din programul festiv era un grandios
spectacol cu focuri de artificii care urma sã înceapã
exact la miezul nopþii. Tînãra Prinþesã nu vãzuse niciodatã focuri de artificii, aºa cã Regele poruncise ca în
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ziua nunþii acestea sã fie conduse chiar de Pirotehnistul regal.
— Dar cum sînt focurile de artificii ? îl întrebase ea
pe Prinþ într-o dimineaþã, pe cînd se plimbau pe terasã.
— Sînt ca aurora borealã, dar mult mai fireºti, zise
Regele, care întotdeauna rãspundea la întrebãrile puse
altora. Eu unul le prefer stelelor, cãci ºtii întotdeauna
cînd apar focurile de artificii pe cer. ªi sînt aproape la
fel de plãcute ca ºi cîntecul meu la flaut. Trebuie neapãrat sã le vezi.
Aºadar, în capãtul grãdinii regale se înãlþase o tribunã somptuoasã ºi, de îndatã ce Pirotehnistul regal
ajunsese sã facã toate aranjamentele necesare, artificiile începurã sã vorbeascã între ele.
— Vai, ce frumoasã e lumea ! strigã o micã Petardã. Uitaþi-vã puþin la lalelele acelea galbene de acolo.
Pãi, nici pocnitorile adevãrate n-ar putea fi mai frumoase ! Ce bine îmi pare cã am avut parte de cãlãtorii
în viaþã. Cãlãtoriile îþi lãrgesc mintea extraordinar ºi te
scapã de toate prejudecãþile.
— Dar grãdina Regelui nu e lumea întreagã, Petardã prostuþã ! îi strigã Lumînarea Romanã, care avea
proporþii maiestuoase. Lumea este imensã ºi þi-ar trebui trei zile încheiate ca s-o vezi de la un capãt la altul.
— Orice loc îndrãgit e pentru fiecare din noi o
lume întreagã, spuse gînditoare Roata de Foc, care la
tinereþe fusese moartã dupã un cufãr de lemn de brad
ºi se lãuda cu inima ei frîntã. Dar dragostea nu mai e
la modã, au ucis-o poeþii. Atîta au tot scris despre ea,
cã nimeni nu-i mai crede, ºi nici nu mã mirã. Dragostea adevãratã suferã în tãcere. Mi-aduc aminte cã ºi
eu, cîndva... dar acum nu mai conteazã. Romantismul
e depãºit !
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— Prostii ! strigã Lumînarea Romanã. Romantismul
nu moare niciodatã. Este ca luna ºi trãieºte de-a pururi.
De exemplu, mirele ºi mireasa se iubesc foarte mult.
Chiar azi-dimineaþã am auzit adevãrul despre ei de la un
cartuº de hîrtie de mãslinã care întîmplãtor locuia în
acelaºi sertar cu mine ºi ºtia ultimele noutãþi de la Curte.
Însã Roata de Foc clãtinã din cap :
— Romantismul a murit ! Romantismul a murit !
Romantismul a murit ! murmurã ea. Se numãra printre cei care cred cã, dacã repeþi acelaºi ºi acelaºi lucru
de nu ºtiu cîte ori, lucrul sfîrºeºte prin a fi adevãrat.
Deodatã se auzi o tuse seacã ºi stridentã, ºi toatã
lumea întoarse capul. Venea de la o Rachetã înaltã ºi
cu nasul pe sus, legatã la capãtul unui bãþ lung. Întotdeauna tuºea înainte de a face vreo remarcã, pentru a
atrage atenþia asupra sa.
— Hm, hm ! începu ea, ºi toatã lumea ciuli urechile, cu excepþia bietei Roþi de Foc, care tot mai clãtina
din cap, murmurînd :
— Romantismul a murit !
— La ordine ! La ordine ! strigã un Dop care cocheta cu politica ºi întotdeauna participase în primele
rînduri la alegerile locale, aºa cã era la curent cu vocabularul ºi expresiile parlamentare.
— Romantismul e mort ºi îngropat, ºopti Roata
de Foc ºi adormi.
De îndatã ce se fãcu tãcere deplinã, Racheta mai
tuºi o datã ºi începu. Vorbea rar ºi cu un glas foarte
desluºit, de parcã ºi-ar fi dictat memoriile ºi parcã privea mereu dincolo de persoana cãreia i se adresa. De
fapt, avea maniere foarte distinse.
— Vai, ce noroc pe fiul Regelui sã se însoare chiar
în ziua lansãrii mele ! Nici dacã ar fi fost aranjate lu-
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crurile dinainte nu s-ar fi putut nimeri mai bine pentru el. Aºa sînt prinþii : au întotdeauna noroc !
— Doamne-Dumnezeule ! strigã micuþa Petardã.
Eu credeam cã e tocmai pe dos, cã noi o sã fim detonate în cinstea Prinþului.
— Aºa o fi în ceea ce te priveºte pe tine, rãspunse
Racheta. Ba chiar nici nu mã îndoiesc de asta, dar cu
mine lucrurile stau cu totul altfel. Sînt o Rachetã fenomenalã ºi mã trag din pãrinþi fenomenali. Maicã-mea
a fost la vremea ei cea mai cunoscutã Roatã de Foc –
era celebrã pentru graþia cu care dansa. Cînd ºi-a fãcut
marea apariþie publicã, s-a învîrtit de nouãsprezece ori
înainte de-a se stinge ºi la fiecare rotire a aruncat în aer
ºapte stele trandafirii. Avea un diametru de peste un
metru ºi era fãcutã din praf de puºcã de cea mai bunã
calitate. Tata era un Tub de artificii ca ºi mine, dar de
origine francezã. A zburat atît de sus, încît oamenii s-au
temut cã n-o sã mai revinã niciodatã pe pãmînt. Dar
el s-a întors, cãci era bun ca pîinea caldã, ºi a izbutit o
coborîre scînteietoare, într-o adevãratã ploaie de aur.
Ziarele au tipãrit cronici laudative despre spectacolul
pe care l-a dat. De fapt, Buletinul Curþii Regale l-a numit « un triumf al artei pilotehnice ».
— Vrei sã spui « pirotehnice », o corectã un Foc
Bengal. Cunosc acest cuvînt, cãci l-am vãzut scris chiar
pe bidonul din care mã alimentez eu.
— Ei bine, eu prefer totuºi sã spun « pilotehnic »,
rãspunse Racheta pe un ton cum nu se poate mai
sever, iar Focul Bengal se simþi atît de umilit, încît începu imediat sã le terorizeze pe micuþele Petarde, pentru a le arãta cã, totuºi, e o persoanã însemnatã.
— Spuneam, deci... continuã Racheta. Deci, spuneam... Ce spuneam ?
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— Vorbeai despre tine, îi zise Lumînarea Romanã.
— Bineînþeles, ºtiam eu cã discut o temã de mare
interes cînd am fost întreruptã atît de nepoliticos. Nu
pot suferi impoliteþea ºi proastele maniere de orice fel,
cãci sînt extrem de sensibilã. Nimeni de pe lume nu e
atît de sensibil ca mine, de asta sînt convinsã.
— Ce e aia persoanã sensibilã ? o întrebã Dopul pe
Lumînarea Romanã.
— O persoanã care, pentru cã suferã de pe urma
bãtãturilor, calcã întotdeauna pe ale altora, îi rãspunse
Lumînarea în ºoaptã, iar Dopul era cît pe ce sã explodeze de rîs.
— Mã rog, mã rog, de ce rîdeþi ? întrebã Racheta.
Eu una nu rîd.
— Rîd fiindcã sînt fericit, rãspunse Dopul.
— Ãsta e un motiv cum nu se poate mai egoist !
i-o retezã, furioasã, Racheta. Ce drept ai tu sã fii fericit ? Ar trebui sã te gîndeºti la ceilalþi. De fapt, ar trebui sã te gîndeºti la mine. Eu una mã gîndesc mereu
la mine ºi mã aºtept ca toþi ceilalþi sã facã la fel. Asta
înseamnã simpatie profundã. E o virtute splendidã, iar
eu o posed în cel mai înalt grad. Sã zicem, de exemplu, cã mi s-ar întîmpla ceva astã-searã : ce nenorocire
ar fi pentru toatã lumea ! Prinþul ºi Prinþesa nu ºi-ar
mai regãsi fericirea, întregul lor mariaj ar fi distrus ; cît
despre Rege, ºtiu bine cã nu ºi-ar mai reveni niciodatã. De fapt, cînd încep sã reflectez la importanþa
situaþiei mele, sînt miºcatã pînã la lacrimi.
— N-ar trebui sã te uzi, dacã vrei sã le faci plãcere
altora, îi strigã Lumînarea Romanã.
— Fireºte, fireºte ! exclamã Focul Bengal, aflat acum
într-o dispoziþie mai bunã. E o banalã chestiune de
bun simþ.
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— Auzi vorbã, o banalã chestiune de bun simþ !
strigã indignatã Racheta. Dar uiþi cã eu nu sînt deloc
banalã, sînt fenomenalã. Pãi bun simþ poate sã aibã
oricine, cu condiþia sã-i lipseascã imaginaþia. Dar eu
una am imaginaþie, cãci nu mã gîndesc niciodatã la
lucruri aºa cum sînt în realitate ; întotdeauna mã gîndesc la ele în cu totul alt fel. Cît despre ideea de a nu
mã umezi, bineînþeles cã aici nu se aflã nimeni în stare
sã aprecieze o fire emotivã. Din fericire pentru mine,
puþin îmi pasã. Singurul lucru care îl poate susþine pe
un om în viaþã este conºtiinþa infinitei inferioritãþi a
tuturor celorlalþi – ºi acesta este un sentiment pe care
l-am cultivat întotdeauna. Însã nici unul dintre voi nu
are inimã. Staþi sã rîdeþi ºi vã veseliþi, ca ºi cum Prinþul
ºi Prinþesa nu s-ar fi cununat chiar acum.
— Vai de mine ºi de mine, dar de ce sã nu rîdem ?
se minunã un mic Balon de Foc. E un prilej de veselie
ºi, cînd mã voi înãlþa în vãzduh, le voi vorbi stelelor
despre acest lucru. Sã vã uitaþi ºi voi cum o sã clipeascã
atunci cînd o sã le spun cît de frumoasã e mireasa.
— Vai, ce concepþie vulgarã despre viaþã ! strigã
Racheta. Dar la ce era sã mã aºtept ? N-ai nimic pe
dinãuntru : eºti gol ºi gãunos. Pãi cum, dar poate cã
Prinþul ºi Prinþesa se vor duce sã stea într-o þarã unde
curge un rîu adînc ºi poate vor avea un singur fiu, un
bãieþel blond, cu ochii viorii, ca ai Prinþului ; ºi poate
cã într-o bunã zi o sã iasã la plimbare cu guvernanta ;
ºi poate cã bãieþelul o sã cadã în rîul adînc ºi o sã se
înece. Vai, ce nenorocire înfiorãtoare ! Bieþii oameni,
auzi, sã-ºi piardã singurul fiu ! E de-a dreptul cumplit !
N-o sã-mi revin niciodatã.
— Bine, dar nu ºi-au pierdut nici un fiu ! Nu li s-a
întîmplat nici o nenorocire ! strigã Lumînarea Romanã.
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