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- Îţi mai aminteşti de Schwartzersof? 
- Unul sportiv, înalt, atletic, care mergea cu plete? 
- Exact, ăla care mergea cu plete de parcă era Tarzan. Zicea că până nu strânge 
milionul nu se tunde, exact aşa ca Fidel Castro. 
- Fidel se referea la barbă... 
- Ce contează? Cu barbă, cu plete, dar zicea că nu se bărbiereşte până la victoria 
finală. Iar Schwartzersof spunea că nu se tunde, acelaşi lucru, decât că aveau obiective 
diferite... 
- Ei, şi ce e cu el? Cu Schwartzersof? Că de Fidel ştiu că a dat în primire.. 
- Ce să fie.., e un tip cu ambiţie. Ştii ce a hotărât el în urmă cu şase luni? 
- Ai mai spus-o: că nu se tunde! 
- Nu, asta a hotărât în urmă cu un an. In urmă cu şase luni, când a auzit la cât s-a urcat 
preţul cărnii, a decis că nu mai mănâncă deloc carne. 
- Deloc? 
- Chiar de loc! Nu de zgârcenie. De ambiţie, de protest, de indignare. A trecut la un 
regim lacto-vegetarian bazat pe brânză, lapte, papanaşi, unt şi legume, fructe, salate, 
chiftele... 
- Chiftele sunt din carne. 
- Nu, că el mănâncă la un restaurant... Câtă carne pun ăia în chiftele... 
- Mă rog... Şi nu a slăbit? 
- Cum să nu? Dacă vroiai să-l descrii, spuneai: unul înalt, sportiv cu plete. 
- Şi? 
- Şi în urmă cu trei luni ştii ce a hotărât? Când a auzit la cât se ridică preţul fructelor şi 
legumelor, a hotărât că nu mai pune gura pe nici un fruct, pe nici o legumă. 
- Serios, domnule? 
- Foarte serios. Ăsta când spune o vorbă, nu se încurcă. Dar nu de zgârcenie. De 
ambiţie, de indignare, în semn de protest... Şi poate crezi că nu s-a ţinut de cuvânt? S-a 
ţinut. Că începuse chiar după un timp să se cocârjească de slab ce era. Dacă vroiai sa-l 
descrii spuneai aşa: unul cu plete... 
- Şi? 
- Şi acuma, nu de mult, când s-au scumpit şi lactatele, ştii ce a făcut Schwartzersof? A 
hotărât că nu mai pune mâna pe un produs din astea. Nu brâză, nu lapte, nu smântână, 
nu nimic. Ambiţie, protest, indignare. 



- Şi? Mai trăieşte? 
- Ca să vezi că trăieşte, cu apă şi pâine...Îşi mai permite din când în când puţină sare şi 
o dată pe săptămînă o lingură de zahăr... 
- Şi pletele? 
- Exact, vezi că eşti băiat deştept? În două luni a început să chelească, dar aşa, serios, 
nu în glumă... 
 - Şi cum naiba îi mai spune lumea acum, dacă nu mai e nici gras, nici înalt, nici cu 
plete? 
- Păi cum ai vrea să-i spună? Simplu: Schwartzersof! 
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