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Un altfel de comert
Ma numesc Dorel. Locuiesc in cartierul Obor si, in dimineata asta, vreau sa
merg in cartierul Rahova, unde am mostenit o casa. A fost casa parintilor mei, casa
unde am copilarit. Nu mai locuieste nimeni acolo, iar eu, din cand in cand, trebuie sa
fac ordine prin curte, sa deschid ferestrele si usile, in concluzie s-o aerisesc.
Este o dimineata mohorata de vara. Inceputul lui iulie este ploios si asta nu-mi
place deloc. Imi iau inima in dinti, imi indes sapca pe cap si plec. Ma urc in tramvaiul
21. E aproape gol. Validez cardul si linistit ma asez pe scaun. Pornim. Peisajul nu-mi
place. S-au mai inchis o cofetarie, doua banci si tot asa. La statia Mihai Eminescu, isi
face aparitia langa mine un tip brunet, slab, binisor imbracat, care tine in mana un
cos cu umbrele. E Nelu. Ma recunoaste. “Salut, nea’ Dorele!”. “Salut, Nelule! Ce
faci?”. “Ce sa fac, bre? Comert”. O doamna bine plouata vine si intreaba cat costa o
umbrela. Nelu raspunde sec: “Trei lei”. O cumpara. Sincer, ma bucur pentru el. Imi
povesteste ca a avut douazeci de bucati si intr-o ora a vandut zece, acum are numai
noua. Si daca mai tine ploaia, mai face un drum la Dragonul Rosu, pentru o noua
aprovizionare.
Serios fiind, il intreb pe Nelu de unde stia ca in dimineata asta ploua, ca au fost
treizeci si cinci de grade Celsius pana ieri. Nelu imi raspunde pe acelasi ton serios:
“Auzi, bre, nea’ Dorele, de o luna il urmaresc pe Busu ala de la Pro-teveu si n-a mintit
nici o seara. E, uite ca si azi a potrivit-o si am mers pe mana lui, sa-i dea Dumnezeu
sanatate!”.
Nelu coboara la statia urmatoare si se grabeste sa prinda tramvaiul in sens
invers. El face comert intre statiile Eminescu si Mosilor. Nu-i merge bine, dar nici
prea rau. Mai are patru frati acasa si trebuie sa-i tina-n scoala.
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Cobor la Sf. Gheorghe. Parca nu mai ploua asa de tare, iar norii s-au cam spart.
Imi pare rau pentru Nelu. Cred ca nu mai face o tura la Dragonul Rosu. Dar mai stii?
Ma urc in tramvaiul 32, inspre Rahova. Locuri sunt berechet. Validez cardul si
ma asez din nou. Imi aduc aminte de copilarie, cum era odata. Cand, licean fiind,
vindeam bilete la suprapret in fata cinematografului Modern, la filmul “Love Story”.
Tramvaiul opreste la rond si, langa mine, isi face aparitia un nou comerciant. E
Marian. Il cunosc de cand era in carucior. Am copilarit cu taica-su. Acum e plecat in
Spania, iar Marian trebuie sa aibe grija de el si de fratii lui. Se apropie de mine.
“Saru’mana, nea’ Dorele! Ti-ai mai adus aminte de noi?”. “Salut, Mariane! Imi pare
bine ca te vad. Ce mai faci?”. “Comert, nea’ Dorele...”. Marian avea un cos plin cu
pixuri de toate culorile, pachete cu servetele de unica folosinta parfumate sau
neparfumate, umede sau uscate, leucoplast cu rivanol si brichete cu lanterna. “Si
merge, mai, Mariane?”. Il intreb. Si el imi raspunde. “Merge, bre. Nici sa mori, nici sa
traiesti. Ca daca nu mergea, nu ma mai oboseam”. Stranut. “Doamne ajuta!”, spune
Marian si-mi ofera un pachet cu batistute neparfumate. “Ia de la mine, nea’ Dorele,
ca-ti trece raceala cat ai clipi...”.
Coboram la Chirigiu. Ma despart de Marian si merg spre casa. Trec pe langa
scoala generala si-mi vin in minte numai amintiri frumoase. Ajung acasa in Rahova.
Locurile sunt neschimbate si ma apuc usor de treaba.
Mult dupa pranz, imi fac bagajele si plec spre Obor. Intre timp, ploaia s-a oprit,
iar soarele a ars toata dupa-amiaza. Ma gandesc la Nelu si la Busu. “Cred ca l-a cam
pacalit astazi”, imi spun.
Ajung la Sf. Gheorghe, la tramvaiul 21. Ma urc, validez cardul si ma asez. Parca
putin obosit. La Mosilor, ma trezesc cu Nelu langa mine. Ma pufneste rasul. Ce
credeti ca vindea Nelu? Evantaie. 1 leu bucata. “Ti-am dus grija, Nelule, cand a iesit
soarele”, ii spun zambitor. “Pai, bre, nea’ Dorele, Busu a spus ca numai dimineata
ploua. Dupa-amiaza e misto, asa ca am pus-o cu evantaie. Sa-i dea Dumnezeu
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sanatate”. “Ma bucur pentru tine, Nelule. Sincer, ma bucur”. Si sincer va spun ca miau dat lacrimile. Nelu, istet precum il stiu, a sesizat. “Ia, bre, nea’ Dorele, un evantai
pentru nevasta lu’ matale, ca-mi sunteti simpatici amandoi”. Ne strangem mainile, iar
Nelu se indreapta spre Piata Obor sa-si faca cumparaturile.
Ajung acasa. Sotia imi deschide usa si observa evantaiul. “E cadou de la Nelu”.
Se bucura. Ia evantaiul si-l aseaza in vitrina cu amintiri. Doar e de la Nelu...

