T ent a t i vã d e i s t or i e d i n p r e z ent
— Istorie din prezent... Iar vreo meta..., metaforã, cum ziceþi voi, se plânse Magda. Pãi, prezentul e prezent, trecutul e trecut ºi viitorul e viitor.
— Mie îmi sunã chestia asta mai curând a
dãdãcealã pãrinteascã. Vezi Doamne, dacã luãm
premiu ºi mergem la olimpiade, e aºa de important
ce facem în prezent, încât mai-mai cã facem istorie.
Curat gargarã !

În multe cãrþi de istorie

aþi citit
voi despre
premianþi ?
— Un înþelept
de demult – îl chema
Augustin – spunea
cã existã prezentul
din cele trecute,
care stã în memorie,
prezentul din cele prezente, care s-ar gãsi în privirea atentã,
ºi prezentul din cele viitoare, care se aflã în aºteptare.
Mã urmãriþi ? întrebã
Marele Pârº ca sã
se asigure cã se
concentraserã cu toþii.

Ce bine
cã frunzele
nu fac ºcoalã !
—

ºopti înfricoºatã Nina.
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— Pãi, cum sã facem istorie din prezent ? Fie îl aºteptãm sã vinã din viitor, fie îl
privim atent, fie ni-l amintim pe cel care a fost odatã... Dacã voi pricepeþi, vã rog, faceþi
istorie cumva ºi sã terminãm odatã. Ce mi-o fi trebuit mie sã mã sui azi în pod, sã ascult
chestii care nu mã privesc...
— Sã fim constructivi ! încercã Norocica sã ridice moralul echipei. Simon nu ne
încurajeazã deloc acum. Chestia cu aºteptatul am mai încercat-o, cu coptul timpului, cu
rãbdarea. ªi nu ne-a ieºit. Hai sã vedem dacã putem sã facem, cum zice domnul Pârº, istorie din prezentul care se aflã în privirea atentã. Ca la acela, Augustin, sau cum îi zice.
Ochii Magdei se uitau deja cruciº. Dar, ca prin farmec, în clipa urmãtoare trâmbiþã :
— M-am prins ! Dacã te uiþi atent, dar foarte atent la ceva sau la cineva, acel ceva
sau cineva poate, din pricina privirii tale atente, sã devinã istorie !
— Adicã privirea atentã transformã prezentul în istorie ,
rosti rar Simon.
— Pãi, sigur cã, dacã te uiþi atent, pe urmã îþi aminteºti, le spui ºi altora, explicã pe
îndelete Norocica.
— Sau scrii cãrþi de istorie, continuã Simon. Are sens. Hai, deci, sã privim atent.
— Sã zicem cã reuºim sã privim atent, zise Nina,

dar la ce sã ne uitãm

atent ?
La orice poate sã devinã istorie, nu ? sugerã Norocica.
— Sau la orice vrem noi sã devinã istorie... clipi des Simon,
—

care pãrea cã avusese o revelaþie.
— Concret, eu la ce sã mã uit atent ? întrebã Magda.
— Tu uitã-te mai întâi de toate la tine, o luã iar peste picior Simon.
— Sã mã privesc pe mine ? Ce tâmpenie ! Ce, eu pot sã devin istorie ?
— Nu se ºtie niciodatã. Ce, n-ai mai citit ºi despre
copii prin cãrþile de istorie ?
— Nu prea. Trebuie sã fii... expirat, vorba lui
frate-meu, ca sã se scrie despre tine.
— Asta cam aºa e, admise Simon, iar despre frunze
de gutui ºi pisici ce sã mai zic, e clar cã nimeni nu
le-a privit niciodatã atent. La fel de clar e ºi cã suntem
din nou în încurcãturã, adãugã el cu o voce îngrijoratã.
ªi ai mei cu siguranþã cã ne-au dat dispãruþi. O sã se lase

Ce-mi
pasã mie de istoria lumii ?! Mai bine
mi-ar pãsa de extemporalul la mate.

cu ceartã, cu pedepse... Ce mi-o fi trebuit ?

Aº vrea eu sã fie istorie, dar e viitor...
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Marele Pârº interveni atunci din nou, cu o voce calmã :
— Nu e cazul sã intraþi în panicã. Oricând e loc de altceva. Puteþi sã mai încercaþi.
Faceþi bunãoarã ceva amuzant... Faceþi o istorie de râsul lumii.

Istorie de râsul lumii
— Sã ºtiþi cã acum domnul Pârº chiar are

Lipseºte din istorie umorul.
Istoria e cam tristã , zise Norocica.
dreptate.

Ascultam ºi eu ce se spunea la televizor,
mai trãgeam cu urechea când copiii
învãþau la istorie cu voce tare
prin casã, când aveam casã...
ªi mi se fãcea fricã de ce auzeam
sau mã plictiseam, trebuie sã
recunosc. Revoluþii, decapitãri,
bombe, atentate, victime, oameni
care îºi trãdeazã familia, prietenii...
— Istoria e mãreaþã, iar lucrurile
mãreþe nu pot fi haioase, îi explicã Simon.
Cum sã faci istoria sã fie veselã ? Cum
sã râzi de istorie ? Râd de sorã-mea,
râd la bancuri, spuse Simon.
— ªtiu ºi eu un banc, sãri Norocica.
Douã roºii merg pe o ºinã. Una îi spune celeilalte : « Vezi, dragã, cã vine tramvaiul. ». Iar
cealaltã îi rãspunde : « Ete, fleoºc ! »
— Eu îl ºtiam cu douã baloane, zise iute limba cea micã, spre surprinderea tuturor.
Zburau ele libere ºi fericite pe cer. La un moment dat, unul îi spune celuilalt : « Vezi cã vine
o linie de înaltã tensiune. »... Iar celãlalt balon îi rãspunde...
— ªtiu, ºtiu, se repezi Magda : « Ete, fâs ! »
Toþi izbucnirã în râs, pânã ºi Marele Pârº. Simon se încruntã însã în clipa urmãtoare :
— Glumã, glumã, dar adevãrul e cã
—E

vesel !

un lucru, dacã nu e serios...

strigã doamna Nina.

— Voiam sã spun cã,

dacã un lucru e serios, atunci poate sã

devinã istorie !

Dacã e de râs, e de râs.
— Da, ºi eu zic cã istoria trebuie sã fie serioasã, zise Magda. Cum ar preda profesorii la ºcoalã o materie la care ai râde tot timpul ?
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— Dar ce uºor am învãþa ! adãugã Simon. Pe de altã parte, ce bine ar fi sã trãieºti
ceva ce va deveni istorie, iar acel ceva sã fie amuzant, haios. Numai cã nu se prea poate.
Serios vorbind, putem sau nu sã facem o istorie de râsul lumii ?
— Una fãrã bancuri ? strecurã o vorbã doamna Nina.

Faci bancuri despre
ardeleni, despre blonde, despre poliþiºti... dar nu despre
istorie !
— Eu aºa zic, cã nu se cade, continuã Simon.

— Atunci se pare cã nu prea putem. De fapt, nu prea ne-a reuºit nimic din ce-a
propus Marele Pârº, se smiorcãi Magda. ªi-mi mai e ºi foame.
— ªi mie. ªi mi-e ºi sete, adãugã Norocica.
Le era tuturor din ce în ce mai clar cã nu erau în stare sã facã vreo istorie. ªi era ºi
întuneric. Îl cãutarã din ochi pe Marele Pârº, cerând parcã înþelegere. Apoi se întoarserã
cãtre limba mare a pendulei, iar Simon îi vorbi în numele întregului grup.

Eu am crezut cã e
mai simplu. Nu ºtiu ce sã fac acum. Cred cã trebuie sã
mergem acasã...
— Ne pare rãu, se pare cã nu putem face ce am fi vrut.
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