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eceniul opt. L-am cunoscut pe Nuni
Anestin, destul de bine. Încã din Institut.
Era un actor bun ºi un caricaturist de
excepþie. Ne întîlneam des ºi prin cîrciumi. Avea o
figurã greu de uitat: o faþã dezabuzatã, plinã de cicatrici, care-l recomanda pentru roluri negative. Era un
rãzvrãtit.
Cu toate acestea, era ºi un om deºtept, dintr-o
familie celebrã de artiºti. Iar cu prima lui soþie, îl
cununase Beligan!
Se pare cã cel mai mult îi plãcea sã rãmînã... personaj. La Reºiþa, unde a fost repartizat, a oripilat
„lumea bunã” cu isprãvile lui. Savuroase, sã fim bine
înþeleºi!
Una din ele: era cuplat, într-o perioadã, cu o
actriþã frumoasã (care fusese, în tinereþe, marea iubire
a lui Colea Rãutu). Se numea Lelia. Într-o duminicã
dimineaþã, Lelia îi face moralã concubinului, atrãgîndu-i atenþia cã vrea ºi ea o duminicã liniºtitã, fãrã
beþii ºi scandaluri, ca-n familiile normale. Îl forþeazã
pe histrion sã promitã cã, mãcar duminica, nu va bea.
ºi-l trimite la piaþã, sã cumpere o raþã, cã vroia sã
gãteascã raþã pe varzã. Spãsit, Nuni promite. ªi mai
promite cã-ntr-o orã e acasã, cu raþa sub braþ.
Se prevestea o duminicã atipicã, pentru conflictualizantul comedian. N-a fost sã fie...
Chestia cu raþa a mers uºor. Dupã aceea începe
burlescul... Cãci bietul Nuni trece pe lîngã barul poreclit Acvariu, unde se aduna actorimea între repetiþii.
Obiºnuinþa-l face sã priveascã, cu jind, spre
aºezãmînt. ªi, evident, cedeazã: intrã-n bar. Dar cu o
motivaþie nobilã, de data aceasta. El NU va bea! Sã
vadã întreg oraºul cã e un mare artist, nu un vicios. Îi
va da de bãut... raþei. Ca s-o frãgezeascã.
Sobru, se aºeazã la masa-i preferatã. Chelnerul
se apropie cu un surîs familiar:
– Ca de obicei, domnul Nuni?
– Ca de obicei, dar eu voi consuma doar apa.
Votca o va bea raþa.
Ospãtarul nu-nþelege nimic, totuºi îi aduce clientului sãu o votcã ºi o apã. Nuni pune pasãrea pe masã ºii toarnã paharul de votcã, pe gît. Raþa are un frison greu
ghicibil, pe care Anestin în decripteazã ca plãcere:
 30

– Aha, îþi place, nu? Dãduºi de gust? Chelner,
încã o votcã!
Uimit, angajatul barului mai aduce o votcã. Nuni
i-o toarnã ºi pe asta pe gît, pãsãrii. Raþa se clãtina vizibil, mãcãind în surdinã ºi ratînd piruete.
Deodatã, actorul îi aruncã o privire sãlbatecã:
– Nu þi-e ruºine, bestie? Tu bei, ºi eu nu? Încã
200 de votcã, sã recuperez!
A mai recuperat încã 500. Ebrietat, are mustrãri
de conºtiinþã:
– Ce fac eu cu tine? Te duc la oala cu varzã!
Criminal ce sunt... mai bine-þi redau libertatea...
Zboarã, vulture!
ªi aruncã „vulturul” spre zãri albastre. Numai cã
acesta, etilizat, n-a putut zbura; în schimb, a dãrîmat,
de pe masa vecinã, sticla ºi paharele. Nuni a juns,
încã o datã, la miliþie. Prînzul liniºtit al doamnei Lelia
a fost amînat pentru o datã incertã...

Revista românã nr. 1 (79) / 2015

