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PREFAŢĂ 

Editura Kriterion îmi face surpriza de a-mi 
trimite un manuscris pe cale de a deveni o carte foarte 
căutată, cerîndu-mi o prefaţă. Motive pentru ca autorul 
„Maimuţei plîngăreţe” să fie introdus de noi cu ajutorul 
unei foarte bune traduceri în limba romană existau destule, 
fie şi pentru motivul că, din afecţiuni elective, autorul acestei 
cărţi excepţionale fusese traducătorul „Gropii”. O să 
credeţi că e de fapt vorba despre un schimb de amabilităţi 
între doi oameni care au comun lumea mizeră în care au 
trăit şi au înţeles cîte ceva. Poate asta ar explica şi marea 
întîrziere cu care am înaintat editurii rîndurile iscălite mai 
jos. Am groază de a părea un tip politicos, gata să răspundă 
cu o strîngere de mînă fierbinte unui salut mai călduros 
sau unui serviciu. Lectura romanului lui Bálint Tibor mă 
scutea, pe măsură ce paginile numeroase erau parcurse, 
de orice ezitare. Mă aflam, fără îndoială, în faţa unui 
scriitor foarte dotat, de o mare mobilitate a expresiei, pe 
cît de colorat ca stil pe atît de ambiţios în a compune o 
frescă pe ani întinşi a unei lumi lîngă care noi, romînii, 
trăim într-o prietenie de nezdruncinat, dar pe care abia 
literatura ne face s-o înţelegem mai profund. 

„Maimuţa plîngăreaţă” ar fi tabloul vast al oraşelor de 
provincie din Transilvania, în care lumea săracă de altădată, 
oprimată de burghezie, trăieşte în aşteptarea schimbării la 
faţă a realităţilor sociale. Romîni şi maghiari, suferind 
aceleaşi greutăţi şi mizerii, trăgînd speranţa la o zi de mîine 
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care soseşte biruitoare. Anii se scurg cu viteza unui film, 
pentru că autorul cărţii are această viziune cinematografică 
a evenimentelor numeroase pe care le înfăţişează cu pană 
sigură, precisă, fără insistenţă în decor sau într-o psihologie 
inventată. Bálint Tibor este un behaviorist de tipul lui 
Steinbeck din „Tortilla”, unde autorul „Fructelor mîniei” se 
dovedeşte un maestru al povestirii strînse, sugestive, al dia-
logului plin de umor care vorbeşte mai mult decît orice 
comentariu savant al autorului. Am spus de la început că ne 
aflăm în faţa unei lumi şi nu a cîtorva personaje şi ţin să 
precizez că tocmai aceasta este calitatea cea mai mare a pro-
zatorului despre care vom auzi foarte multe lucruri bune, 
pentru că talentul său remarcabil îl recomandă cu prisosinţă. 
Este o lume, pentru că în furnicarul însufleţit de vise şi aspi-
raţii frumoase cei din strada Îngerilor şchiopi se identifică 
undeva unul cu altul şi din răutatea sau bunătatea lor iese 
ceva comun, plin de o dulce năzuinţă. Fete, băieţi, bărbaţi 
şi femei duşi de un destin atroce ţintesc undeva, dincolo de 
soarta către care sînt împinşi de societatea burgheză. Cu-
loarul lor social este strîmt şi dificil; dincolo de ceea ce 
pare hărăzit acestei lumi pentru veşnicie, nu există nici o spe-
ranţă. O copilărie tristă, pe urmă o adolescenţă plină de 
griji, boli şi mizerie; dragostea vine devreme şi este brutală, 
directă, lipsită de ipocrizia din alte locuri. Poate unii dintre 
critici vor găsi că limbajul autorului cade uneori în natura-
lism, dar pudibonderiile acestea nu trebuie să-l sperie pe 
Bálint Tibor, pentru că nimic nu este vulgar în limba lip-
sită de pudoare a lumii disperate descrise, în care frumos 
este numai ceea ce nu li se va întîmpla niciodată oamenilor 
adunaţi în jurul unei cîrciumi ca în jurul unui far. „Maimuţa 
plîngăreaţă”, cu lumea ei amestecată, bîntuită de patimi, 
simbolizează o mică insulă a lui Euthanasius în care nu desfă-
tările spirituale, elevate vor hrăni sufletul şi trupul acestor 
disperaţi, ci o poşircă nenorocită, luată pe datorie, botezată 
şi născînd scandaluri şi violentări. Este lumea mai exact a 
lui Gorki, acea pegră fatală şi foşnitoare în care steaua 
neagră a disperării conduce spre dezastre şi dezlegări dispe-
rate. E şi puţin Zola pe aici, cum mi se pare că am găsit în 
unele pagini magistrale condeiul de înaltă clasă al autorului 
„Iamei” , Kuprin. 
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La sfîrşitul surprinzătoarei lecturi trebuie să amintesc 
cititorului că au existat cîteva capitole care m-au tulburat 
profund tocmai prin prospeţimea lor sublimă. Mă gîndesc 
la vizita copiilor în Cimitirul de păpuşi, care trădează în 
Bálint Tibor un mare poet, la personajul acela atît de apro-
piat de cele din „Azilul de noapte”, Bunda Rózsi, care co-
lindă lumea însoţită de un cal, o fată puchinoasă şi un copil 
cu părul roşu întru completarea unei fictive „liste de subscrip-
ţie în folosul sărmanilor orfani”, singurul lor mod de a exista 
într-o lume ostilă, nepăsătoare. Iată în patru rînduri pline de 
umor „firma” disperaţilor: „În numele orfanilor, fără tată, 
fără mamă, ne adresăm dumneavoastră, ca să le veniţi în 
ajutor după cum vă lasă inima! Primim donaţii în bani, 
precum şi încălţăminte, îmbrăcăminte, ori alimente proaspete 
şi gustoase: unt, slănină, făină”, unde numai precizările do-
rinţelor secrete ale acestor disperaţi trădează talentul excep-
ţional al scriitorului care străluceşte în amănunte peste care 
trece cu dezinvoltură sau dintr-un mare rafinament stilistic. 
E lumea lui Rezső şi a lui Böske, sărmani şi ei şi minţiţi de 
strălucirile palide ale unui bîlci în care se bea apă gazoasă 
și se trage la taraba de tir, unde se cîştigă la tombolă strecu-
rători de tăiţei, se fac fotografii la minut la numitul Ispas 
sau se întîrzie în faţa dughenelor în care sînt expuse foetusuri 
cu cap de broască sau se poate admira tabloul vivant al expi-
erii lui Franz Ferdinand, unde în alte bocale verzi şi sfoiegite 
se arată unde duce neglijenţa sexuală din cauza bolilor ve-
nerice exotice, netratate la timp. E deopotrivă lumea acelui 
Bárány care citeşte poezii de genul: 

„Şi-mi curgea licoare scîrbavnică din trup prin 
douăzeci şi şase de răni 

Noaptea şi ziua, zece ani încheiaţi, zece vămi, 
Şi-mi amintesc: ca să dorm picături de morfină-mi 

dădeau. 
Şi mama pe sine s-ar fi jertfit doar o noapte de 

pace să am, 
Dar pace n-aveam şi aţa vieţii subţire nu mi s-a 

rupt, 
Deşi cu ochii vedeam cum giulgiul îmi este cusut, 
Şi pe Tine care acum m-ai oprit cum să te 

numesc? 
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Iubire, Duh Sfînt, Judecată, Iertare în cuget ceresc 
Ce să fac Viaţă cu tine, dată de Dumnezeu să te 

trăiesc, 
Ca pe Dătătorul de daruri să nu-l mîhnesc?” 

unde ironia cea mai muşcătoare se ascunde cu perfidie, cum 
se ascunde în citarea lozincilor cusute pe pereţii caselor săr-
mane cu amici, cum se obişnuieşte în orice mahalale din 
lume, începînd cu favelele sud-americane şi terminînd cu 
mizerele cartiere balcanice de altădată: 

„Unde-i credinţă acolo-i iubire 
Unde-i iubire acolo-i pace 
Unde-i pace acolo-i binecuvîntare 
Unde-i binecuvîntare acolo-i Domnul 
Unde-i Domnul acolo necazuri nu sînt” 

silogism dincolo de care, într-adevăr, mizeria există cu Dom-
nul sau fără Domnul, într-o cruntă şi nedezminţită realitate 
pe care autorul, fără a melodramatiza, o arată în toată 
splendida ei goliciune hidoasă. 

Un portret extraordinar mi se pare cel al studentului în 
filozofie, anarhist, cunoscător (dacă era, dar nu era) al lui 
Freud şi citîndu-l pe Baudelaire cu ale sale Flori ale răului 
pentru a cuceri domnişoarele imprudente venite în vizite ino-
pinate, dornic să-şi expună teoriile despre dezrobirea sexe-
lor şi la care Böske priveşte cu mirare, gîndindu-se la grăta-
rul cu salată de castraveţi de fiecare seară de la cîrciuma 
„Maimuţa plîngăreaţă” şi la viitorul gînditorului pe care îl 
va regăsi poate în Gazeta de seară sau în Almanahul Tolnai 
ca personaj celebru. 

Mă voi opri aici pentru a nu răpi cititorului surpriza 
lecturii, a capcanelor pe care autorul, cu o ştiinţă magis-
trală, le oferă la fiecare pagină. Bálint Tibor mi se pare, cu 
un cuvînt, un umorist subtil încercînd şi reuşind să facă 
portretul unei societăţi în declin, minate de tare de nevin-
decat, al cărei sfîrşit este inexorabil. 

Sigur că în rezolvarea prezentului, o dată cu trecerea 
timpului şi ivirea unei lumi noi, socialiste, accentul pe satiră, 
cum e firesc, scade şi paginile nu mai au umorul de la 
început, dar asta nu întunecă excepţionala frescă. Interesantă 
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mai mi s-a părut imitarea procedeului lui John Dos Pasos 
din ciclul Americii, unde tăieturile din ziarele timpului, sub-
liniind fundalul social al evenimentelor, este și el de o mare 
ironie. În timp ce „avioanele japoneze bombardează Nankinul, 
un cîine turbat muşcă un paznic de noapte. La Bilbao găr-
zile civile se află sub zidurile oraşului” iar la „Mica publici-
tate” din ziarele acelor provincii mărunte transilvane se 
publică anunţul unei „fete de familie bună cu 100.000 lei 
zestre în căutare de domn de 35—45 de ani inteligent, cu 
intenţii absolut serioase”. Alăturarea de ştiri grave cu cele de 
o mărunţime jalnică socot că dă efecte literare inestimabile 
pe care nu mai are rost să le subliniez. 

Avem, cred eu, în Bálint Tibor un Gorki maghiar ali-
mentat cu lecturi mai recente, de o mare forţă, un stilist 
desăvîrşit şi un ironist aproape inegalabil, pe linia de tot-
deauna a literaturii prietenilor noştri care adună un clasi-
cism riguros cu cele mai noi invenţiuni de compunere. 

E U G E N BARBU 



PROLOG 

Domnul Mosonyi, falnicul restaurator, plîn-
gea în hohote; ori de cîte ori se îmbăta, plînsul lui prindea 
sonorităţi de dangăt, încît pînă şi pendula din perete şi masa 
de biliard se pătrundeau de suferinţă, iar buteliile de vin şi 
sticlele de lichior tresăreau ciocnindu-se între ele; patronul 
se prăbuşise de-a-ndoaselea pe un scaun şi-şi lăsase fruntea 
pe braţe — de parcă adineaori s-ar mai fi jucat de-a v-aţi 
ascunselea cu fericirea pe care acum însă o pierduse defini-
tiv — şi plîngea, plîngea în hohote; valuri după valuri cu-
tremurau sacoul lui bleumarin, lăsînd în urmă cute, în timp 
ce mîinile îi lunecau din ce în ce mai jos şi degetele i se 
subţiau pălind, asemeni unor luminări muiate de căldură. 

La auzul mugetelor, coana Béluska, bucătăreasa, îşi tam-
pona ochii cu şorţul, lîngă plită, Jana, slujnica, se propti în 
coada măturii şi începu să-şi mişte buzele, smiorcăind, — 
doar Hector, picolul, îşi vedea de treabă liniştit, vrînd parcă 
să exprime nu numai lipsa oricărei compasiuni, dar şi un 
fel de voie-bună, care-l întărită trezindu-i gînduri necuviin-
cioase; şi, din cînd în cînd, trăgea cu coada ochiului, pon-
ciş, spre raftul acela cu băuturi pe care mahărul îl cură-
ţase noaptea trecută: lipseau de acolo un lichior Szilágyi 
Eleonora, un Chartreuse, un Zwack Unicum şi o jumătate 
de Sherry-Brandy. 

Le dăduse gata domnul Mosonyi dar, totuşi, bocetele 
nu dezvăluiau o fire egoistă şi lăuntric dezbinată ca la mulţi 
alţii care plîng în hohote, cu ochii holbaţi şi vocea întretă-
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iată de sughiţuri, vrînd parcă să-şi verse la picioare stomacul, 
inima, plămînii şi poate şi creierul ca o sărătură linsă de 
facturile furnizorilor de vin şi ale fabricilor de bere; în 
plînsul lui nu se zbătea o durere oarecare, ci omenirea în-
treagă, stîlcită sub bîrnele destinului, lumea căzută în păcat 
— chelneri ai transatlanticelor, aventurieri şi tot felul de 
populaţii exotice a căror prezenţă aproape că o simţea în 
nări ori de cîte ori bea lichior Jawa sau Oriental... 

În asemenea clipe, trupul de o sută douăsprezece kilo-
grame al domnului Mosonyi nu era decît tunelul mijlocitor 
al plîngerilor care se strecurau într-însul dinafară, trecînd 
prin cîrciuma îngustă, lunecînd pe lîngă tejgheaua zincată şi 
ungherele întunecoase cu miros de bere, pentru ca, apoi, am-
plificate de lămpile creierului şi ale inimii supraîncălzite, 
să redevină sonore şi să capete o întruchipare pe potrivă, 
în vocea plină, baritonală şi în convulsiile spatelui l a t ; de-
getele erau gata să atingă podeaua cînd patronul se mişcă, 
înclina capul şi, astfel, izbuti brusc să particularizeze şi să 
delimiteze durerea de dincolo de spaţiu şi timp. 

Ochii i se umflară în orbite, nasul îi deveni roşu şi gros, 
iar pe obrazul presat de spătarul scaunului rămaseră pete 
ca bucăţelele de slănină din salam; chiar şi degetele i se 
chirciră făcîndu-se mai boante şi cîrciumarul se şi văzu în 
pielea acelui om de afaceri ale cărui bunuri mobile şi imo-
bile aveau să fie scoase la mezat peste cîteva zile, anunţîn-
du-se cum că o tejghea face o sută douăzeci de lei — „o 
sută douăzeci o dată, o sută douăzeci de două ori, o sută 
douăzeci de trei ori — oferă cineva mai mult?” — un biliard 
în bună stare —- două sute cincizeci, două bucăţi rafturi 
pentru băuturi — şaptezeci de lei — „şaptezeci o dată, 
şaptezeci de două ori” etc., etc... 

De altfel, dacă sta să se gîndească la soarta lui, îşi 
dădea seama că toate necazurile i se trăgeau de la taverna 
ce se deschisese în apropiere. „Borta dulce” era la o az-
vîrlitură de băţ, într-un subsol de pe strada Cotului şi, cu 
toate că abia aveau loc pentru vreo şapte-opt mese, aşeza-
rea subterană şi firma echivocă izbuteau să-i ducă în ispită 
pînă şi pe blajinii capi de familie, pe muncitorii torturaţi 
de bîrîitul ceasului deşteptător, ori pe funcţionarii cu mîne-
cuţe, cu viaţa lor precară, jalonată de feliuţele de pîine 
prăjită. Pînă şi domnul Mosonyi, care trecea seară de seară 
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cu pălăria trasă pe ochi prin dreptul ferestrei subsolului, tot 
sperînd să dea de vreun scandal, se simţea îmboldit cîteodată 
să coboare şi să se instaleze la o masă. Dar rămînea pe loc, 
în vîrtejul de glasuri, muzică şi miros de băutura, care 
inunda trotuarul în dreptul „Bortei dulci” şi-şi simţea trupul 
străbătut de fiori. 

Apoi pornea în goană pe străzile oraşului vechi, urmărit 
de un singur gînd, chinuit de un singur cuvînt, de parcă, 
înecîndu-se, s-ar fi zbătut să se agaţe de el: reclamă, îmi 
trebuie reclamă — altă firmă! De ce e plină „Pipa”? De ce 
e plină „Tichia verde”? Şi „Trei păduchi”? Aia vînd cîte 
patruzeci-cincizeci de kile de ţuică şi un butoi de vin pe zi, 
şi cinci sute de sticle de bere, başca bucătăria, cu fripturi 
la grătar, cu castraveciori muraţi, cu tocană, cu mititei, 
iar banii — gîrlă! 

Domnului Mosonyi i se lăţise gura de parcă l-ar fi dat 
cineva cu faţa de pămîn t ; semăna acum cu un peşte-dragon 
japonez căruia toate însuşirile i se concentrează în jurul 
buzelor mari şi teşite şi, judecînd după această expresie, ţi-ai 
fi putut într-adevăr închipui că viaţa cîrciumarului depinde 
de acel cuvînt magic pe care trebuia să-l descopere cît mai 
grabnic şi care să-i deschidă poarta tuturor posibilităţilor, 
căci altfel va rămîne zăvorit în peştera în care creditorii îl 
vor tortura pînă la moarte, sfîrşind prin a-l digera. 

Hohotele începeau să se poticnească, iar sunetul smior-
căit ce le seconda era semn că furtuna trecuse — ca după 
ploaie, cînd pe acoperişul de tablă mai sună doar cîte-o pi-
cătură, prin fereastra în sfîrşit larg deschisă se aud pietonii 
reluîndu-şi circulaţia şi tocurile lor ţăcăne mai viu prin-
tre zidurile caselor, iar cuvintele devin supărător de proas-
pete; întîi durerea potolită făcu loc unei indiferenţe sleite 
în sufletul cîrciumarului; se şterse la nas, clipind, se uită 
îndelung la o cutie de chibrituri şi, în starea asta de scîrbă 
şi luciditate, elementele vieţii reale îi izbiră auzul prin vor-
bele de ocară rostite limpede de picol. 

Cu cîteva minute în urmă, cînd el încă mai urla. Hector 
băgase capul, îl privise, apoi se dusese, cu paşii lui de răţoi, 
pînă la uşa al cărei prag strălucea la capătul cîrciumii, ca 
o sticlă de spirt cuprinsă de flăcări; rezemat de uşcior, îi 
spuse în scîrbă sifonarului: 

— Geaba te-nvîrţi p-aci, nene. Mahăru-i cui... 
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— Cum adică cui? Eu am nevoie de bani, pricepi? 
Hector se uită cu vădită curiozitate la iapa care urina. 
— Dacă-i aşa, n-ai decît să aştepţi pînă-ţi dă mugur co-

dirişca. Mie mi-e inclusiv. 
Nervos, sifonarul se frecă la nas. 
— Da’ ce dumnezeu are dom’ şef? 
În ochii poncişi ai lui Hector miji un zîmbet. 
— Ce să aibă? Zbiară, ca o maimuţă plîngăreaţă... 
Mosonyi se ridică de pe scaun, mai rămase o clipă locu-

lui, de parcă ar fi meditat, dar apoi scoase un răget atît de 
puternic încît pînă şi tejgheaua de tablă începu să vibreze. 
Hector intră şontîcăind, se opri şi se făcu mic de tot, încît 
boturile ghetelor, ca două baloane antiaeriene, îi ascunseră 
faţa, urechile clăpăuge şi luminiţile ochilor cuprinşi de pa-
nică, în locul cărora nu mai luceau acum decît două pete 
de faianţă alburie. 

— Ce zici că fac eu, căcăciosule? urlă şeful. Cum plîng, 
mă, cur de găină, mă, stîrpitură, de eşti prea mic în pat şi 
prea mare-n leagăn? Cum zbier eu, dumnezeii mă-ti care 
te-a făcut şi te-a purtat în pîntec ca pe-o brînză-n bur-
duf?!. . . Ies cu tine prin peretele ăsta, mă!. . . Te halesc, mă, 
de viu şi te lepăd la marginea oraşului să te miroase şobo-
lanii!... Cu ce-am păcătuit, mă, de mi te-a borît în cap 
Cel-de-Sus?... Din cauza ta mă lasă pînă şi clienţii cei mai 
vechi, că dai din plisc şi bombăni tot timpul!... Crezi că 
n-am auzit ieri ce lătrai cînd ţi-a spus domnu’ procuror 
să-i aduci un grătar mai slab?!... Haide — zi că nu-i ade-
vărat! . . . Zi că nu, mă tîlharule, ticălosule, că mătur po-
deaua cu tine! 

Domnul Mosonyi apucă tacul de pe masa de biliard şi-l 
repezi spre picol. Hector îşi ridică iute braţul drept în faţă 
şi clipi de sub el, aşteptînd parcă să se prăbuşească pereţii, 
apoi, atent, începu să sară cînd într-o parte cînd într-alta, 
după cum se abătea băţul. 

— Cum plîng eu?... Ia mai zi o dată!. . . Cum hoho-
tesc?... Ca o maimuţă?!... Ori poate ţi-a picat din gură o 
gorilă?... 

Patronul izbea cînd în dreapta, cînd în stînga, dar deo-
dată gesturile i se frînseră şi rămase aşa, cu ochii holbaţi, 
cu sprîncenele ridicate, parcă gîdilat de o vagă bucurie. 

14 



— I-auzi, maimuţă, ha -ha! rîse. La o adică, nu sună 
rău... Şi încă plîngăreaţă, mama mă-ti, mă... deliule! 

Rîse din nou, sprîncenele i se înălţaseră şi mai mult, 
dar picolul bănuia că toate astea nu-s decît tertipuri ca să-i 
scapere lui în suflet o scînteie de speranţă şi că taman cînd 
va crede că a scăpat cu două-trei palme, hubărul are să-l 
frîngă ca pe-un covrig, are să-i stîlcească nu numai trupul 
ci are să-i calce în picioare, are să umilească şi sufletul lui 
amăgit. 

— Deci, maimuţă plîngăreaţă?... Păi, sigur că da! . . . 
Putea să-mi treacă şi mie prin cap mai de mult! . . . Maimuţă 
plîngăreaţă!... Borta dulce... BORTA DULCE, MAIMUŢA 
PLÎNGĂREAŢĂ.. . Maimuţa plîngăreaţă... Ah, că dobitoc 
mai eşti, nenicule! 

Încetul cu încetul toată faţa i se destinse, trupul îi fu 
cuprins de bunătatea îngăduitoare a oamenilor graşi şi se 
aşeză iar pe scaun. Crezînd că-şi pierduse minţile, Hector 
începu să dea înapoi, către uşă; în acest timp stăpînul, cu 
ochii închişi, de parcă ar fi numărat în transă sute noi-
nouţe, repeta zîmbind cuvintele de adineaori şi nu-şi reveni 
decît în clipa cînd picolul era gata s-o zbughească pe uşă 
afară. 

— Hector! strigă, sărind în picioare atît de violent 
încît picolul simţi că podeaua îl aruncă în aer. Dai fuga 
chiar în secunda asta la Gratz, pictorul de firme, şi-i spui 
că l-am chemat! 

Iar după ce băiatul ieşi pe uşă şi perdeaua căzu la loc 
în urma lui, domnul Mosonyi, cu gura rotundă ca de crap, 
începu să rîdă, apoi se surpă peste masa de biliard şi scăpă 
un hohot sfîşietor... 



1 

După înmormîntare, Vincze Kálmán nu în-
drăzni să se ducă imediat acasă; avea presimţirea că i se 
va întîmpla ceva rău, şi, cînd cheia se va răsuci în broască, 
primejdia va fi atît de apropiată şi concretă încît poate că 
nici nu va mai apuca să intre în cameră; în acelaşi timp, 
îl chinuia şi gîndul că s-ar putea ca după atîtea zile amor-
ţite oboseala să-l cotropească brusc şi, neputincios, să devină 
prizonierul propriei sale locuinţe. 

Nu înţelegea ce se petrece în el. 
Cîteodată îi dădeau lacrimile pînă şi la ordinarele filme 

Lux, însă rareori simţea vreo compasiune faţă de cerşetori; 
astă-vară îşi zugrăvise cămăruţa în trei culori: după multă 
chibzuială găsise că verdele-banană, violetul pal şi albastrul-
cenuşiu se potrivesc — după aceea însă, luni de zile, locuise 
la marginea oraşului, la Tomka, sculptorul, într-un fel de 
magazie de lemne, unde apa de băut era plină de furnici 
moarte şi viermi, iar noaptea cîinii urlau de parcă cineva 
şi-ar fi dat sufletul pe aproape. 

Iar acum rătăcea pe străzi. Trecuseră două-trei ore de 
cînd o îngropaseră pe mătuşa sa, Vincze Erzsébet, dar tot mai 
vedea cortegiul în spatele carului mortuar, pe drumul în 
pantă, pietros; bocănitul copitelor şi mirosul de sudoare al 
cailor stîrneau mai mult teamă decît durere şi, din cînd în 
cînd, însoţitorii o luau din loc aproape fugind, pradă pro-
priei lor neajutorări, de parcă ar fi fost legaţi de osii. 
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Îmbrăcămintea celor îndoliaţi nu era unitară, ca de altfel 
nici compasiunea lor; puteai vedea costume gri, bej sau de 
culoarea oţelului, călcate ocazional, din care aburii nu pu-
tuseră alunga mirosul de transpiraţie, de tutun şi celelalte 
parfumuri realiste ale vieţii de toate zilele. Gulerele de la 
cămăşile bărbaţilor erau boţite pe la colţuri şi întoarse în 
sus ca aripile unor avioane de hîrtie; cînd îşi scoteau şep-
cile, părul li se încîlcea, pielea cefelor tunse strălucea albă 
şi pentru ca, la înfăţişarea pe care o aveau, seriozitatea de 
pe feţele lor să nu semene a trufie, păşeau în urma dricului 
cu o expresie de umilinţă calpă pe chip. 

Apoi, iată-i ajunşi la dreptunghiul întunecat al gropii; 
deasupra lor se desenau pe cer crengi golaşe ca nervurile 
unui creier tăiat în două, vîntul îşi trecea degetele peste ca-
petele plecate; de la parohia reformată venise un seminarist 
roşcovan care, bîjbîind cu mîinile prin văzduh, îşi scurta în 
toate părţile şuviţele de culoarea focului; Kálmán băgă de 
seamă chinuit că nu poate rupe centura de fier a motivului 
fundamental şi, ca şi cum toate firele subţiri ale compara-
ţiilor ar fi fost retezate în conştiinţa lui, recădea poate pen-
tru a zecea oară peste una şi aceeaşi imagine: 

„Şi cînd va vedea lumina orbitoare din jurul tronului, 
Domnul o va întreba: grea povară ţi-a fost dat să porţi?” 

Asta se repeta necontenit, ca sub acul blocat al unui 
patefon; Kálmán plecă fruntea, de parcă şi-ar fi concen-
trat toată atenţia asupra vreuneia dintre perioadele începute 
ale unei nuvele de-a lui, pentru ca s-o ducă mai departe, 
luîndu-şi avînt, urcînd pe spirala pasiunii şi, în sinea sa, 
continuă astfel: „Ai suferit oare de frig şi de foame, Böske, 
picioarele rănitu-ţi-le-au pietrele drumului, batjocoritu-ţi-au 
trupul cei cărora nici numele nu ţi-l mai aminteai prin ca-
sele plăcerii, trezitu-te-ai cu lacrimi de beţivă prăbuşită peste 
masă, plînsu-te-ai adesea bătînd cărările fără de sfîrşit ală-
turi de Hector?.. .” 

Seminaristul închise în sfîrşit Biblia şi Kálmán cercetă bas-
malele negre, fluturate de vînt ale Elizei şi Rózsikăi, ochii 
lor umflaţi şi roşii, batistele apăsate pe gură, întrebîndu-se 
cîtă autocompătimire o fi în lacrimile rubedeniilor: căci, în 
ciuda intenţiei lor, de fapt ele n-o bocesc pe moartă, ci plîng 
la gîndul că, mai devreme ori mai tîrziu, doliul se va consuma 
şi se va şterge şi acel tainic sentiment de bunătate, de sacri-
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ficiu, care pentru astfel de suflete sărace în iluzii e un ade-
vărat eveniment... 

În schimb el nu mai simţea nimic, nici măcar acolo, deşi 
ar fi vrut să reînvie vreo amintire din anii cînd, împreună cu 
Hector şi cu Böske, vagabonda pe la Herculane, Tuşnad, 
Sovata, şi cînd se angajaseră tustrei muncitori sezonieri; dar 
închipuirea îi trecea cu salt uşuratic de la obiecte la oameni, 
iar de la ei la altfel de amintiri şi, în cele din urmă, stînd 
cu degetele încleştate, văzu cum sicriul e coborît în adînc, 
apoi se aplecă şi azvîrli şi el o jumătate de pumn de ţărînă 
în urma lui. 

Şi acum ce să facă, încotro s-o pornească? 
Lăsîndu-se mai degrabă în voia instinctului decît a do-

rinţei, o luă pe strada Kossuth Lajos spre „Hubertus”; ză-
bovi îndelung în faţa bufetului, privind etichetele sticlelor, 
fără a se putea decide: secărica e apoasă, ţuica de prună 
te face să duhneşti, romul îi provoca pur şi simplu scîrbă. 
Aproape că devenise suspect, trecînd pentru a patra sau a 
cincea oară prin dreptul bufetului. În umbra raftului lung, 
fixat în perete, oamenii se foiau pe lîngă paharele lor şi, cu 
feţele boţite a dezgust, se holbau la fumul de ţigară, parcă 
furaţi de gînduri ; cîte unul mai trăgea cu coada ochiului 
spre bicicleta aşezată cu ghidonul sau roata din spate într-un 
unghi accesibil vederii. 

Ceru un coniac mic; în ultimul timp, de cînd scrisul se 
poticnea mereu, chinuitor, începuse să observe oamenii cu 
răbdare şi cu un fel de speranţă, cu toate că nu-şi nota ni-
mic; căci nu socotea demne de interes decît lucrurile care 
îi rămîneau în memorie de la sine. La stînga, lingă o masă 
rotundă, cu picioare de fier, stătea sprijinit în coate un şo-
fer cu obrazul unsuros, lucind adînc, cu cămaşa ieşită şi cu 
pantalonii căzuţi pe vine; făcea parte din acea tagmă de 
conducători auto care bat tot felul de drumuri desfundate, 
scuturaţi zi şi noapte, sufocaţi în cabine, gata să ia chilipir-
gii la orice colţ, dormind de fiecare dată în altă parte şi 
care, hîrşiţi de atîtea experienţe, devin încet-încet insensi-
bili, indiferenţi şi, în ce-i priveşte pe ceilalţi oameni, neîn-
crezători; părul i se prelingea de sub şapcă aproape de 
sprîncene şi, clipind din ochii injectaţi, de beţiv, îl tot lua 
peste picior pe un cocoşat care se învîrtea în jurul mesei, 
vrînd parcă să se agaţe cu bărbia de tăblia de plastic. 
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— Şi ce dacă ţi-a murit mama? Ce-i cu asta? întrebă 
şoferul. Să mă declar mişcat? 

Dădu pe gît rachiul. 
— Hai să-i dăm drumul, zise. Tu strigi un mort și după 

aia îmi joc şi eu cartea. 
— A avut cancer la uter, o ţinea într-una cocoşatul. 
— Mi se rupe-n paişpe. Joacă o dată! — clipi şoferul 

nerăbdător, dar cînd văzu că obrazul omuleţului pluteşte 
mai departe în jurul mesei cu tot atîta tristeţe şi că în pri-
virile lui pîlpîie mai degrabă o jale întoarsă spre sine decît 
interes faţă de propunere, apucă paharul de sifon şi i-l turnă 
în cap. Uite-aşa!... O mică frecţie nu-ţi strică nici ţie! 

Zicînd acestea, o luă spre uşă; cu capul tras între umeri, 
cocoşatul se răsuci, cu grijă, de teamă să nu i se prelingă 
apa sub guler şi-l urmări aşa din priviri. 

— Dar de ce? întrebă apoi şi nasul cîrn îi tremura 
mărunt... 

Kálmán îşi aprinse o ţigară şi, ca şi cum fumul ar fi 
desprins straturi-straturi toate amintirile neplăcute, îl cu-
prinse ameţeala şi începu să-l chinuie o senzaţie de greaţă; 
nu-şi dădea seama dacă greaţa aceasta era a trupului sau a 
sufletului său, dar teama nedefinită îl cuprinse din nou şi 
simţi că n-ar mai putea rezista nici o clipă acolo. 

După un sfert de oră stătea în nişa ferestrei din camera 
sa şi contempla oraşul; soarele lunecînd spre apus mai scoase 
pentru ultima oară clădirile din penumbra văii, apoi cupola 
catedralei se întunecă brusc, ca şi cum ar fi fost învăluită 
de ape şi culori verzui, nămoloase, ar fi rămas prinse de ea; 
Kálmán o fixă îndelung, gol de gînduri, pînă ce, pe neaş-
teptate, îşi simţi inima grea. 

„Să călătoresc, se gîndi. Să plec de aici, încă azi!” 
Rareori i se întîmpla să-l cuprindă o dorinţă atît de 

puternică şi cel mai adesea o aprindeau tot felul de ni-
micuri — cerul limpede al dimineţii, o mireasmă oarecare, 
cîteva pagini de lectură sau vreo amintire din copilărie, însă 
o dată răpus de ea, începea să se teamă pentru fiece minut, 
de parcă s-ar şi afla în întîrziere. Aruncă în valiză un braţ 
de lenjerie, aşeză pelerina deasupra şi îngenunche pe capacul 
valizei, ca s-o închidă. Oare-o fi uitat ceva? 

Se uită în jur şi era gata să se aproipie de dulap ca să-şi 
scoată pardesiul, cînd izbucni soneria; zbîrnîia ascuţit şi 
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fărîmele sonore, ca nişte cioburi de sticlă, mai plutiră o 
clipă prin antreu, în timp ce pe geamul uşii se desena o 
umbră; Kálmán întinse gîtul, prudent, mai aşteptă puţin, 
apoi deschise uşa. 

— Vincze Kálmán? 
— Da, eu sînt. 
Intră un locotenent de miliţie deşirat, de vreo cincizeci 

de ani, cu mersul puţin frînt din genunchi, specific oame-
nilor înalţi, deprins din felul în care obişnuiesc să se stre-
coare în taxiuri, în locuinţe prea joase, dar întreaga lui ţinută 
degaja oboseală; ochii-i erau căzuţi în fundul găvanelor, iar 
privirea fixă, încordată, încerca să ascundă cît de cît obo-
seala trupului; pe obraji, barba crescută de o zi sclipea 
translucidă ca sticla pisată. 

Îşi scoase chipiul şi se uită în jur de parcă nu i-ar fi 
făcut plăcere nici lui misiunea, apoi o luă înainte; înăuntru, 
se aşeză în fotoliul din dreptul mesei rotunde. 

— Frumoasă cameră!... 
Vincze îşi roti ochii prin încăpere şi avu deodată sen-

timentul că şi el se află aici pentru prima dată; locote-
nentul aşeză pe masă chipiul ce mirosea a frizerie şi naf ta-
lină şi băgă mîna în buzunar; scotoci îndelung. 

— O cunoaşteţi? 
— Da... 
— Şi pe ăsta de-aici? 
Scosese fotografiile cu gestul cu care şi-ar scoate bri-

cheta şi le aşezase în palmă. Vincze recunoscu uimit cele două 
chipuri: unul era al mătuşii sale moarte — păr blond, ochi 
rotunzi, larg deschişi, gura bosumflată care putea să se des-
chidă în orice clipă pentru rîs, lăsînd să urce un sunet ca 
gîlgîitul apei — „huhuhu!” —, cealaltă poză îl înfăţişa pe 
unchiul lui în jachetă de chelner, zbanghiu, cu urechile clă-
păuge. 

Dădu din cap. 
Atunci urmă un nou gest, fotografiile dispărură şi loco-

tenentul, punînd picior peste picior, se strădui s-o ia pe un 
făgaş mai puţin oficial. 

— Vă rog, credeţi-mă că nu-mi face plăcere să vă deran-
jez — zise — dar, după cîte ştim, i-aţi cunoscut îndeaproape. 
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Vincze îşi trecu palma peste frunte şi, coborînd ochii, îşi 
examina buricele degetelor. 

— De ce? S-a întîmplat ceva? întrebă; însă ofiţerul tă-
cea distrat, obosit, apoi izbucni în rîs, parcă pentru a-şi jus-
tifica astfel evaziunea meditativă. 

— Îl ţin minte pe Kis Hector încă de la „Maimuţa plîn-
găreaţă”. A fost picol la Mosonyi. 

Vincze se miră. 
— Era un tip cam spurcat la gură. Clienţii se înfuriau 

destul de des din cauza lui. 
Se uitară unul la altul, zîmbindu-şi uscat, cercetător şi, 

din nou, expresia feţei li se schimbă în acelaşi timp. 
— Era chiar atît de golan? 
Locotenentul dădu din umeri. 
— În apucăturile astea există şi roluri jucate conştient. 

Numai că Hector şi-a cam bătut joc de viaţa lui. Pot să 
aprind o ţigară? 

Vincze luă scrumiera de pe bibliotecă şi o puse pe masă; 
între degetele lungi ale ofiţerului chibritul scăpără şi tot 
obrazul îi tresări străbătut de un tremur nervos de plăcere. 

— Vă puteţi imagina pe cineva care toată viaţa să nu 
aibă o adresă verificabilă? 

— Cred că aşa ceva e imposibil. 
— Pentru dumneata, şi poate şi pentru mine. Dar pen-

tru unchiul dumitale, nu. Şi cîte mandate de arestare pentru 
fur t s-au perimat de atunci! Numai în trenuri a spart două-
sprezece geamuri! În patruzeci şi şapte de cazuri a călătorit 
la clasa întîi cu bilet mai ieftin; de paisprezece ori a uitat 
să predea hainele de lucru şi sculele pe unde-a fost angajat. 

Vincze simţea cum i se scurge năduşeala pe obraz ca 
apa pe un geam fierbinte. Închise ochii. 

— Dar toate astea-s mărunţişuri, continuă locotenentul, 
aplecîndu-se în faţă. Acum îl căutăm pentru crimă, asta-i 
situaţia. Deocamdată ştim sigur că el a vîndut hainele vic-
timei... 

Cînd se ridică şi zări valiza închisă, o privi lung şi, 
după un timp, zise: 

— Dacă se poate, ar fi bine să nu plecaţi pentru mai 
mult timp. Probabil că va trebui să vă cităm ca martor. 
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Vincze îl conduse pe locotenent, se aşeză iar 
în fotoliu şi începu să se gîndească ce-ar putea declara la 
anchetă; dar îşi mai amintea oare de cînd îl cunoaşte pe 
Hector? Putea oare preciza în ce relaţii a fost cu el? Da, 
douăzeci şi cinci de ani sînt insuficienţi pentru a putea spune 
că-l cunoaşte; cît despre relaţii, nici vorbă nu poate fi din 
moment ce, în afară de faptul că suportăm sîcîiala unui om, 
nu avem nimic de-a face cu soarta lui. 

La urma urmei, ce reţinea el? Ori de cîte ori citeşte 
vreun roman autobiografic, îl pun pe gînduri autorii care 
citează dialoguri coerente de pe cînd aveau patru-cinci ani, 
cînd el nu-şi aduce aminte nici măcar cu cine s-a întîlnit 
cu o zi în urmă, nici ce păreri a avut despre o chestiune 
sau alta, iar dacă închide ochii spre a se reîntoarce la lu-
cruri mai îndepărtate, nu-i apar decît nişte imagini, nişte 
amintiri ce seamănă cu pata nesigur destrămată a lunii cînd 
răsare soarele. 

Abia dacă izbuteşte să-şi reînvie în memorie cîte o în-
tîmplare; asta, doar cînd nu e vorba de aşezarea aceea, de 
acel peisaj veşnic alb, unde locuise la început şi unde, acom-
paniaţi de sunetul sirenei, îngerii cu genele pline de nea se 
înghesuiau la poarta fabricii de porţelan, legănîndu-şi sufer-
taşele, de parcă Dumnezeu, nemaiputînd să le asigure munca, 
s-ar fi gîndit să-i concedieze. Bună parte din figurinele albe 
pluteau către cartierul negru ca smoala al uzinei metalur-
gice „Junas”; în acelaşi timp, cîteva duzini de bărbaţi plini 
de funingine străbăteau străzile cartierului Iris şi albul ochi-
lor lor fulgera atît de înspăimîntător pe fondul întunecat al 
feţelor, încît copiii o luau la fugă pitindu-se pe după porţi... 

Altfel, era linişte, o linişte albă de care te dureau ochii, 
ca în jurul cuptoarelor de var, dar pe la amiază, din coci-
nile încropite din forme de ghips, găunoase, izbucnea ca din 
tot atîtea tuburi, pe mai multe voci încălecate, întretăiate 
cu turbare, guiţatul prelung al porcilor; lumina răsfrîntă 
de pe drum vibra deasupra liniei ferate înguste care, arcu-
indu-se peste pîrîu, se pierdea printre semănăturile de lu-
cerna, spălăcite, ca de cenuşă. 
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Someşul spăla picioarele coloniei; din partea oraşului, 
gunoaiele umpleau ambele maluri şi vara, dacă ajungea să 
treacă pe aici un vînt cît de firav clintea uşurel duhoarea 
dulceag-împîclită, acest zid masiv, consistent, care pornea 
să inunde curţile, înaintînd pe miliardele de rulmenţi ai ma-
teriilor în descompunere. În schimb, mai jos de semănătu-
rile de lucernă, dincolo de cotul apei, unde sălciile îşi înfi-
geau rădăcinile în mal, puteai să te şi scalzi şi tot acolo, pe 
o mică insulă întunecată, erau îngrămădite deşeurile de la 
fabrică: bibelouri sparte, modele de ipsos, vaze de porţelan 
rebutate. 

— Mergem la Cimitirul de păpuşi! ziceau copiii şi cîte 
o fetiţă, cu poalele săltate pînă la piept, se împleticea căz-
nindu-se să treacă spre Cioncaş; apa fulgera peste pietrele 
lunecoase, ţîncii păşeau din lumină în umbră, din umbră 
în lumină şi, privind în jos, simţeau că Someşul stă pe 
loc, pe cînd ei înaintează plutind; băteau aerul cu mîinile 
şi călcau mărunt mai departe, spre insulă; deasupra capete-
lor auzeau foşnetul frunzelor. 

Scurmau molozul cîte-o jumătate de zi şi dădeau cînd 
peste un înger fără un picior, cînd peste un ogar cu coada 
ruptă sau peste vreunul din fiii lui Laokoon cu inelul frînt 
al şarpelui pe trup, iar uneori, din adîncul mormîntului 
de ipsos, dintre bucăţile de ghips şi cioburile ceştilor de 
porţelan, li se înfăţişa marele preot troian, privind în sus 
cu o suferinţă atît de măreaţă de parcă pînă şi în chinuri 
ar fi aflat numai armonie şi frumuseţe; alteori, de sub 
mîna celui ce căuta răsărea aproape ca o nălucire un cap 
de Apollo minuscul şi copiii izbucneau în rîsete de bucurie. 

În faţa caselor stăteau în echilibru îngeri şchiopi şi 
zîmbeau printre ostreţe, vrînd parcă să-şi răscumpere infir-
mităţile, iar înăuntru, pe garderoburi sau pe dulapurile de 
bucătărie, se înşirau tot felul de bibelouri ciobite; dar ce 
conta dacă erau tefere sau nu, cînd sufletul se pleacă tot-
deauna cu mai multă dragoste asupra celui aflat în restrişte! 
Şi dacă stăm să ne gîndim, esenţa artei însăşi nu stă oare în 
puterea ei de a consola pe cel rănit în aspiraţiile lui?... 
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Locuitorii străzii Îngerilor şchiopi îşi exprimau simpatia 
faţă de aceste figurine fragile frecînd, uneori şi de cîte două 
ori pe săptămînă, podelele în jurul lor, cărînd pietriş cu 
roaba în curţi şi stropind cu var marginile şanţurilor... 

Aici auzise Kálmán pentru prima oară şi numele lui 
Hector, aici îi fluturase prin faţa ochilor, desprinzîndu-se 
din ceaţa unei fotografii în sepia, chipul tuciuriu care se 
dizolva, se topea, de parcă vreunul din muşterii ar fi vărsat 
cafeaua cu lapte peste el; şi nasul, ochii şi urechile păreau 
să fi complotat în cutia întunecată a fotografului în vederea 
unui joc comun, aţîţător, neîncrezător, zeflemist şi gata 
mereu de harţă. 

În dimineaţa aceea el şi cu Eliz stăteau întinşi pe burtă 
în iarba din faţa porţii, scuipau în praf pete de diferite 
culori şi ceea ce făceau era nespus de aţîţător, părea că 
însuşi stomacul încearcă felurite forme de existenţă, oferin-
du-le soarelui pe rînd, pentru analiză, albastru, roşu, ocru, 
spre a hotărî care din ele s-ar potrivi mai bine la păstrarea 
gustului hîrtiei bomboanelor rămase de la Crăciun, pentru 
a-i împăca pe copiii veşnic f lămînzi ; şi de fiecare data cînd 
cîte o pată minusculă plescăia printre firele de iarbă, priveau 
ei înşişi uimiţi la minunea ce putea ieşi din ei. Apoi, unin-
du-şi răsuflările, începură să rîdă şi joaca se termină cu 
gustul mai realist al cîte unui fir de iarbă. 

Cum stăteau aşa, întinşi pe burtă, deodată firul de 
iarbă se opri neclintit între dinţii lui Kálmán, şi băiatul 
îşi îndreptă toată atenţia spre colţul străzii; în liniştea 
dimineţii, i se păru că vede o nălucă, o femeie zveltă înveş-
mîntată în alb, pe bluza căreia flutura o fundă galbenă, 
şi care ţinea deasupra capului o bucată de lumină fulgerînd 
în toate direcţiile şi împrumutînd transparenţă obrazului ei; 
venea în vîrfurile picioarelor, păşind mărunt cu pantofii cu 
tocuri înalte, de parcă ar fi vrut să surprindă pe cineva; 
iar în faţa ei, pe pămînt, se rostogolea de colo-colo un 
ghem alb, un căţel pechinez. 

Kálmán se săltă în genunchi. 
— Mătuşă! strigă. A sosit mătuşica! Şi peste o clipă era 

în picioare, alergîndu-i în întîmpinare, în timp ce Eliz, mai 
înceată, îşi aranja rochiţa, cu o uimire speriată. 
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Mătuşa zîmbi şi, arcuindu-se din mijloc, se retrase uşor, 
ca să n-o murdărească. 

— Huhuhu — rîse. Am sosit!... Béluska e acasă? Fii 
atent, să nu calci pe cîine. Tu care eşti? Daţi-mi drumul, 
huhuhu! 

De îndată ce intră în cameră, apăsă pe băţ şi pata de 
lumină jucăuşă se stinse, dispărîndu-i brusc de deasupra 
capului; acum faţa ei apăru palidă, iar genele ei tresăreau 
cu tristeţea unei bătrîneţi pret impuri i ; panglica minunată se 
veşteji şi ea pe piept, cîte un fir de lînă deşirat din fustă 
se încolăcea ca spirala de melc şi, cînd dădu să-şi scoată 
mănuşile, degetul mic se iţi printr-o ruptură. 

— Sînt aici, Erzsike. Am sosit, huhuhu! făcu şi întinse 
obrazul către buzele cumnatei. 

Mama aştepta un nou copil, al patrulea, şi se legăna 
greoaie pe lîngă Böske; pe chipul ei şi în voce vibra un soi 
de bunătate şi îngrijorare căci, de cînd intrase cumnata, o 
chinuia numai gîndul gatului şi al mîncării; în acelaşi timp, 
se temea ca jena ei să nu trezească bănuieli sau să devină 
jignitoare şi-şi făcea de lucru, zîmbind într-una; dar privirile 
îi fugeau în toate părţile şi, de nervoasă ce era, începu 
să cicălească copiii: 

— Lăsaţi-o pe mătuşa măcar să respire, Kálmán!.. . Nu 
pune mîna pe valiza aia, Eliz! 

Noua-venită simţea că trebuie să treacă acest hop şi că 
va fi mai bine să despacheteze cît mai degrabă; oftă, puse 
valiza pe pat şi, pe de o parte îngrijorată, pe de alta mizînd 
pe faptul că lucruşoarele colorate vor lua ochii copiilor, 
făcu să păcăne încuietoarea; Kálmán se înălţase pe vîrfuri, 
muşcîndu-şi buza de jos şi ţinîndu-şi pînă şi respiraţia, iar 
Eliz se legăna cu mîinile la spate şi întindea gîtul, parcă 
pregătită să facă faţă atît uimirii cît şi deziluziei. 

Aşadar, geamantanul fu deschis, dar de sub capacul lui 
nu se înălţară nenumăratele clădiri mărunte, înghesuite unele 
în altele, ale oraşului, cu ferestrele lucitoare, cu fumul învă-
luind coşurile înalte, cum sperase Kálmán; în schimb, flu-
tură scurt, lăbărţîndu-se prin aer cu o neruşinare jenantă, 
o pereche de chiloţi de damă, pentru ca să recadă tot atît 
de repede şi să apară în loc o bluză cu mîneci de dantelă, 
nişte mănuşi de piele îmbîcsite, un prosop, cîteva obiecte 
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de toaletă, zorzoane, praf de spălat pe dinţi şi apă de gura 
Odol, săpun Nivea, reviste ilustrate, un colier de chihlimbar. 

— Restul l-am lăsat acolo, huhuhu! se întoarse Böske. 
Am plecat din Braşov în zori, cînd cucoana la care am 
fost menajeră intrase în comă. „Auzi, Böske, auzi cum ţipă 
cocoşul?” gemea cotoroanţa. „Dă fuga, taie-l şi fă o supă, 
căci îmi prevesteşte moartea!” Tii, drăcie, mi-am zis, n-ar 
strica să-mi iau tălpăşiţa de aici! Am tras cu ochiul spre 
pat, de unde venea vocea, dar nu i se vedea de sub pilotă 
decît nasul borcănat. Am aruncat cîteva lucruri în valiză 
şi valea, picioarele la spinare!... 

Se ghemui în pat şi aprinse o ţigară. 
— Poate că n-ar fi trebuit să plec, totuşi, medită. 

Dacă aş fi stat, toate hainele, toate bijuteriile mi-ar fi rămas 
mie!... Ştii că soţul ei era magazioner-şef la gară?! Tăiau 
cîte doi porci în fiecare an, bărbatul avea patruzeci de cra-
vate, mulţimea de rochii de mătase, de satin şi de crepdeşin 
abia încăpeau în dulap!. . . În schimb, închipuie-ţi, Erzsike... 
înainte de a pleca, în noaptea aceea... Într-un cuvînt, a dat 
buzna peste mine, scîrnăvia!... 

Erzsike se răsti speriată la cei mici: 
— Kálmán! Duceţi-vă de vă jucaţi! 
Böske scutură scrumul şi rîse. 
— A împins uşa; s-a aşezat pe marginea patului şi 

gîfîia ca un mascur: „Nu pleca, domnişoară!” se ruga. „Tot 
ce vezi în casa asta e al dumitale!” Şi avea palma ca o 
lopată fierbinte, şi-a început să bîjbie pe sub cuvertură. Iar 
dincolo femeia era pe moarte. „Lăsaţi-mă, vă rog, nu mă 
deranjaţi în puterea nopţii!” l-am pus la punct. „Dumneata 
eşti om subţire, domnule Bogdan... Dumneata ai patruzeci 
de cravate!”... Dar chibiţul mă molesta într-una: „Rămîi 
aici, coniţă. Te iau de nevastă!” Şi era gata să se bage lîngă 
mine, dar eu i-am ars vreo două: Na, golan împuţit! . . . 

Suflă fumul cu buzele ţuguiate. 
— Dar ce crezi, a plecat? S-a aşezat pe podea, şi-a luat 

genunchii în braţe şi a început să plîngă ca un mucos! 
Obraznici, copiii se furişaseră înapoi şi se uitau în gura 

mătuşii, care povestea, ghemuită pe divan. 
Böske stinse ţigara fumată pe jumătate şi, ridicîndu-se 

în genunchi, începu să scotocească prin poşetă. 
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— Însă, închipuie-ţi, am făcut cunoştinţă cu un chelneraş! 
Cu un Chaplin cu gura ca o franzeluţă! Ai face pe tine de 
rîs dacă ai auzi cîte mi-a îndrugat băiatul ăsta! „Uită-te 
la mine, domnişoară, — începe — eu am pus afacerea asta 
pe picioare! Da, da, mahărul se băgase-n rahat pînă-n gît, 
era pe punctul să se spînzure, pentru că „Borta dulce” ne 
suflase muşteriii...” 

Privirea mamei zbură iar în direcţia copiilor. 
— Maimuţa plîngăreaţă! Auzi, Erzsike?! Cît p-aci 

să mă scap pe mine cînd am văzut firma cu un fel de 
gorilă sau cimpanzeu, ce-o fi fost, cu gura strîmbată de plîns. 

Cumnata izbucni în rîs. Böske găsi fotografia şi i-o 
întinse; femeia se duse la fereastră şi cercetă curioasă chipul 
în formă de frunză de copac, urechile clăpăuge şi ochii 
poncişi ca de om pilit. 

— Drăguţ, dădu din cap. Cum îl cheamă? 
Böske rîse: 
— Hector! Kis Hector! Şi chiar că se şi poartă cam 

aşa, ca un cîine; cred că dacă s-ar apropia de mine, şi-ar 
lipi nasul de pieptul meu... Pun pariu că nu trece săptămîna 
şi ne trezim cu el aici... 

Seara, prin dreptul porţii, vagoneţii treceau zdrăngănind, 
izbindu-se unii de alţii; părea că un lanţ fără capăt se tîra 
într-una să dea ocol pămîntului; Böske îşi mai aprinse o 
ţigară, dar după ce trase un fum, privirile îi deveniră fixe 
şi pline de compătimire: 

— Doamne, ce săraci sînteţi... Unde culci toţi copiii 
ăştia, Erzsike? 

Mama roşi şi, cum şedea acolo, în lumina lămpii, cu 
braţul sprijinit de masă, începu să frămînte nişte firimituri 
între degete, dar nu se uită în sus; firimiturile îi aduseră 
aminte de pîine, pîinea de bărbat, şi se tulbură şi mai tare: 
ştia că cumnată-sa îl întărîtase de multe ori împotriva ei; de 
fiece dată cînd se încurcau pe la vreo cîrciumă, aducea vorba, 
zicînd: „Nu erai tu de-o slujnică de pripas, Béluska!” şi 
simţea şi acum că mila ţintea de fapt în neajutorarea ei, 
slujnicuţa care a pus mîna pe un băiat cu meserie. 
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Vincze Béla se trezea în zori, pe la cinci: 
avea obiceiul să-şi aprindă o ţigară, apoi mai zăbovea o 
vreme pe marginea patului şi, ascultînd respiraţia copiilor, 
se gîndea; azi însă nu avea ţigări, aşa că se apucă să scuture 
praful de tutun de prin buzunare, dar acesta era amestecat 
cu atîtea firimituri încît ţigara împroşca scîntei şi hîrtia 
de ziar se desfăcea, stingîndu-se în t r -una ; pe lîngă toate 
astea, fumul mai era şi iute, prinzînd din cînd în cînd un 
gust greţos şi dulceag de păr de cîine, de la firele de lînă 
aprinsă; în cele din urmă o stinse, îşi trase pantalonii şi 
ieşi în curte. 

În cerdac dădu peste o roată de floarea-soarelui, o scu-
tură uşurel în palmă, apoi făcu cîţiva paşi pînă la gard, 
scuipînd de zor cojile seminţelor; de cîteva săptămîni, de 
cînd tînjea fără lucru, parcă şi nasul i se lungise şi se ascuţise 
ca ciocul unei păsări, iar acum, umblînd încoace şi încolo pe 
lîngă gard, semăna cu un cioroi închis în colivie. 

„Albul ăsta! se gîndea. Dacă te uiţi mult la el, simţi 
că ţi se albeşte şi scuipatul, ca după o spălătură la stomac. 
Iar cîteodată tot praful ăsta parcă ar fi făină, un aluat care 
nu se poate mînca: marfă de dumping, zăpadă americană, 
de import. Am citit undeva că nu ştiu prin ce parte a 
pămîntului oamenii ţin doliu în alb. Şi ce, n-au dreptate?...” 

În clipele în care se simţea mai blînd, se aşeza pe treptele 
cerdacului, îşi sprijinea bărbia în pumni, şi îşi aducea aminte 
de cozonacul acela uriaş, de un metru şi jumătate, pe care-l 
executase la examenul de absolvire; vedea meşterii, hîrîind, 
dregîndu-şi vocile, dîndu-i tîrcoale ca unui peşte uriaş abia 
ivit din adîncurile mării: ieşise oare dintr-un cuptor de 
brutărie? Dintr-un adînc argilos, încins cu butuci umezi de 
mesteacăn? Căci era de un cafeniu atît de uniform încît 
părea că fusese dat cu glazură! 

Cozonacul fusese expus şi la Camera meseriaşilor şi 
Wirágh Rudolf, meşterul sas, slab şi cu dinţi de aur, care 
avea o fabrică de turtă dulce (Fond 1882), se învîrtea emo-
ţionat prin încăpere, pe lîngă marfa asta minunată, zîmbind 
ca şi cum ar fi ţinut o lanternă în gură: „Ei da, asta zic 
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Porni de-a lungul terasamentului. Şinele strălucitoare îi 
dădeau întotdeauna sentimente ciudate: pe măsură ce linia 
începea să se încingă, mirosul fierului şi al gudronului era 
alungat de miresmele buruienilor şi toate acestea îi provocau 
o stare de îngrijorare, de teamă nelămurită; terasamentul se 
înălţa la cîţiva metri deasupra aşezării şi, în depărtare, podul 
de fier, cu cercurile lui ce se strîngeau, părea o lunetă la al 
cărei capăt, dinspre oraş, spînzurau braţele mărunte ale 
semafoarelor şi pluteau fuioare de fum. După un timp o luă 
în jos, spre strada Ciocîrliei, unde se afla dugheana lui 
Weinstein Mór. Ovreiul şedea pe cerdac, rezemat în baston, 
şi se uita cu o linişte netulburată la jumătatea de stînjen 
de lemne care se uscau în curte, ca la obiectul vreunei 
meditaţii f i lozofice; totuşi, cînd îl zări pe Vincze, izbucni 

în rîs. 

şi eu t reabă! bîţîia din cap. Ehei, ce pezevenghi eşti dum-
neata, Vincze!” 

Da, la Aiud fusese şi el c ineva: „Poftiţi, domnule 
maistor... Am cameră de închiriat...” „Nu doriţi să luaţi 
masa la mine? Eu vă cunosc gusturile, domnu’!... La mine 
aveţi de trei ori pe săptămîna friptură de pui cu salată 
şi şniţel vienez, fraged de ţi se topeşte în gură... Şi vă poate 
spune oricine cum calc eu cămăşile! La noi a locuit întot-
deauna numai lume bună!...” 

Şi mai erau şi femeile alea trupeşe, cu glasuri mieroase, 
cu ţigara între d in ţ i ; iar sînii li se cutremurau ca două 
copăi cu cocă; dar, desculţe cum erau, sau încălţate cu 
papucii lor uşori, se rostogoleau sprintene în cerdac iar de 
acolo la poartă şi-şi aruncau vocea de gîtul străinului: „La 
mine nu-i o piedică nici dacă mai aduci cîte o femeiuşcă, 
maistore! Dacă ai o prietenă, o fetiţă curăţică, mama Ecsedi 
se face ca n-a văzut nimic... Numai să nu-mi faci casa 
şantan...” 

Scuipă seminţele şi se întoarse în cameră; umbra du-
lapului era încă lipită de perete şi scaunele se ghiceau vag, 
conturîndu-şi doar braţele, dar pe masă, dintre peticele 
rotunde ale farfuriilor, paharul cu apă sclipea intermitent 
în penumbră ; Kálmán şi Eliz dormeau alături pe prici, iar 
Rozi cea de doi ani pufăia în coşul de brutărie pe care 
maică-sa îl trăsese lîngă pat . 
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— Ia te uită!... Chiar azi-dimineaţă m-am gîndit că 
plozii lui Vincze ăla or fi început să se cace mărgele de 
sticlă... Ţurăs, ţurăs peste tot... 

Îndreptîndu-se puţin din şale, mijise ochii, vesel ca şi 
cum el ar fi prevestit de mult aceste zile grele, iar acum se 
bucură că i s-a împlinit proorocirea. 

— Ai ceva? întrebă Vincze, aruncînd o privire spre 
fundul curţii unde, pe oiştea căruţei de pîine, se gheboşau 
cîteva curci. 

Weinstein desfăcu braţele: 
— Ieri am văzut un şoarece în cuptor... Ştii ce înseamnă 

asta?... Şi am nişte vise scîrboase, Vincze. Azi-noapte m-am 
pomenit cu directorul brutăriei „Familia”, care era îmbrăcat 
într-un sac de făină şi-mi spunea: „Dezbracă-te, Weinstein, 
ca să te mănînc!” 

Se rezemă de baston cu amîndouă mîinile, clătină din 
cap, şi rîse gîgîit ca un gîscan. 

— Cred şi eu. El învîrte cîte două vagoane, iar eu cîte 
două măji. Pe el dumpingul american îl face să rîdă, pe 
mine mă omoară. 

— Deci, nimic? întrebă Vincze. 
— Nimic, nimic cît vezi cu ochii... 
Brutarul vîrî mîinile în buzunare, dar privirile îi mai 

zăboveau pe jos, aşteptînd. 
— Ai pornit-o-n oraş?... Crezi că găseşti de lucru?... 
Nu răspunse; Weinstein se răsuci cu scaun cu tot şi, 

cîntînd pe nas, ceru părerea dreptunghiului uşii, apoi recăzu 
în faţa celui care aştepta. 

— Hai, lipeşte-mi cuptorul... Îţi dau doi de cinci... E 
şi asta ceva... 

Vincze acceptă; lucra repede în mirosul de lut şi funin-
gine răcită, în vreme ce lumina electrică ivea pete de întu-
neric, nesigure şi enervante, pe podeaua crăpată; se tîra pe 
burtă de colo-colo, lipea şamota umedă şi răspundea din 
cînd în cînd patronului, care bătea din pleoape la gura 
cuptorului; rămase înăuntru vreo două ore, apoi se spală, 
îşi scutură hainele, luă cei zece lei şi porni mai departe 
să bată pe la alte uşi. 

Traversă oraşul pe jos, — îi părea rău să prăpădească 
un leu pe autobuz — şi, pînă să ajungă în cartierul spitalelor, 
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unde Agyagási ţinea o brutărie, într-o stradă abruptă, pie-
truită, se făcuse de amiază; intrînd în sufragerie, primul 
lucru pe care-l zări fu un arc luminos sclipind prin ceaţa 
trabucului — aripa unui cărucior, după care îi apăru şi 
stăpînul casei în persoană: părul îi era pieptănat într-o 
parte deasupra feţei frumoase şi bustul uriaş, cioturile groase 
ale picioarelor te duceau cu gîndul la o frază întreruptă 
în plin avînt. 

Vincze şi-l închipuia uneori ca pe un domn decăzut, dar 
care mai demult întreţinea amante, se plictisea pe la cafe-
nele, nu cunoştea chiflele şi cozonacii decît gata puşi în 
vînzare şi, tocmai de aceea, se simţea tulburat de o scenă 
pe care şi-o evoca ori de cîte ori îl vedea pe Agyagási Bubi ; 
infirmul nu folosea pîrghia căruciorului ci învîrtea de-a 
dreptul de roată, astfel că putea să se întoarcă rapid pe 
un loc cît de mic; îl vedea cum se transportă în cerc prin 
atelier şi, în timp ce picăturile de sudoare îi străluceau pe 
obraz, cămaşa de poplin flutura de efort; aruncă o privire 
în cuptor, pipăi aluatul crescut, mişcîndu-şi repede şi aproape 
vicios buricele degetelor, apoi se întoarse spre lucrător : 

— Turóczi, dumneata ai adăugat şi ieri cinci grame la 
cornurile împărăteşti! Nu discuta, drăguţă, ştiu că vînzătorii 
îţi sînt recunoscători, dar noi trebuie să ne despărţim. 
Poftim, drăguţă, iată lichidarea! 

Îi tăiaseră piciorul stîng din cauza unei cangrene pro-
vocate de o tromboză şi atunci medicul încercase să-l con-
vingă să renunţe la fumat, dar Agyagási continuă să fumeze 
cîte şaptezeci-optzeci de ţigări pe zi şi, cu toate că asta-l 
costă şi cel de-al doilea picior, nu-şi micşoră porţia; 
iar prin mahala umbla vorba că avusese în plămîni un kilo-
gram şi jumătate de nicotină, că medicii i-au dat o sută de 
mii de lei pe ea şi că din banii ăştia şi-a cumpărat brutăria, 
cînd de fapt autorizaţia era pe numele surorii lui iar el 
figura doar ca asociat. 

Îi făcu semn lui Vincze să se aşeze, ciocăni cu ţigaretul în 
aripa căruciorului, drept care din stînga, printr-o uşă late-
rală, apăru în grabă o femeie slabă, cu părul tăiat scurt, 
care se aplecă peste o casetă aflată pe masă şi începu, 
zeloasă, să umple la foiţe cu tutun, în timp ce infirmul, 
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uitîndu-se la Vincze, îşi strivi de buze degetele în care 
ţinea chiştocul, pentru a-l putea fuma pînă la cap. 

— Ce se mai aude, drăguţă, ce se mai aude?... 
Vincze tăcea, deoarece ştia că, dintre toţi patronii de 

brutărie, el plătea cel mai puţin pentru o zi-muncă. 
— Am avut drum pe-aici, zise. 
Agyagási îşi lăsă capul pe o parte şi zîmbi. Fumul urcă 

din nou, vălurind dintr-o ţigară proaspăt aprinsă. 
— Ai mult de lucru în ultima vreme? 
— Păi, mai pică... Azi una, mîine... 
— Ei?!... Ei?!... Patronul făcu un gest lateral ca şi cum 

ar fi vrut să sublinieze de două ori întrebarea cu jarul 
ţigării. Vezi, aici e buba... Nu ştim nici măcar dacă mîine o 
să mai trăim!.. . 

Lui Vincze i se păru dubios să-l audă pe domnul Bubi 
plîngîndu-se. 

— E ceva, totuşi, domnu’ şef? întrebă. 
Agyagási îşi lipi ţigara de buze, ţuguindu-şi-le ca pen-

tru supt. 
— Cum ai zis, drăguţă?... De lucru ai întrebat? 
Iar ciocăni în aripă, apăru iar domnişoara bătrînă cu 

părul scurt şi rochie pepit şi, în timp ce se apleca peste 
casetă, şontorogul îi şopti ceva la ureche, apoi se îndreptă. 

— Soră-mea zice că pînă diseară se va completa o co-
mandă, dar nu poate plăti decît zece lei. 

4 

În unele seri, curtea vecină se umplea de 
zgomote, zburau picioare de scaune, farfurii , căni de lut şi 
de după uluci se auzea un tărăboi cumplit, de parcă o ceată 
întreagă de bărbaţi şi femei s-ar fi tăvălit pe pămînt, de-a 
valma, sfîşiindu-se şi încercînd zadarnic să se despartă; 
ghemul acesta de urlete se rostogolea cînd spre poarta, cînd 
spre fundul ogrăzii; uneori cîte un ţipăt ascuţit străpungea 
harmalaia, ca şi cum cineva ar fi călcat pe gîtul unei femei, 
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sau se auzea poarta izbită, zbura în stradă cîte o fată cu 
rochia sfîşiată şi pieptul îi lucea dezgolit în lumina felina-
rului; alteori era azvîrlit cîte un bărbat care se holba cu 
priviri nătînge de beţiv la palma care i se umpluse de sînge. 

Vecinii se adunau să vadă ce se petrece în curtea care 
era lungă, îngustă şi întunecată de mirosuri grele; în adîncul 
fundăturii, se iţeau claie peste grămadă cîteva bordeie închi-
zînd perspectiva, dar de cele mai multe ori vederea era 
astupată de conturul imobil al mîrţoagei din mijlocul curţii 
şi de hulubele care desenau două linii negre pe fundalul 
pîclos; cînd se nimerea să mai fie şi linişte, auzeai zornăitul 
rar al lanţului, calul fornăind ori bocănind, dar se întîmpla 
să se audă şi tropotul lui îngrozit sub loviturile date cu 
coada furcii, în timp ce căruţaşul, după fiecare lovitură, 
repeta, icnind: „Să rabd şi de la tine?... Şi de la tine?!” 

După aceea, uriaşul Dondos Jószef ieşea împleticindu-se 
din grajd, trecea de-a lungul gardului şi, de cele mai multe 
ori, intra la Vincze ca să se aşeze pe butucul de tăiat lemne 
din faţa uşii, în timp ce batista îi atîrna din mînă ca un 
burete şi pe piept, de primăvara pînă toamna, îi rîdea cîte 
un buchet uriaş de zambile sau de garoafe. În zarva petre-
cerilor, Bunda Rózsi, nevastă-sa, o femeie şleampătă, cu voce 
groasă, venea să se hlizească printre şipcile gardului, apoi 
o înhăţa şi o tîra într-acolo şi pe fie-sa, Puchinoasa, care 
sorbea rachiul dintr-o oală de lut. 

O dată pe săptămînă, cînd bărbatul se îmbăta şi sfo-
răia întins pe pămîntul gol, Bunda Rózsi înhăma calul, îi 
urca pe Puchinoasa şi pe Árpi, un băieţandru cu părul roşu 
lipit de cap ca o şapcă, şi dădea bici mîrţoagei; aveau o 
listă de subscripţie, falsă, şi plecau la ţară să cerşească bani 
şi alimente în folosul „sărmanilor orfani”; scoteau actul 
împăturit, care începuse să se destrame pe la colţuri, şi 
băteau la toate porţile, cu o umilinţă perfidă pe chip; 
donatorii cercetau întîi cu neîncredere această adunătură 
pestriţă, fără a vrea să citească lista de subscripţie, dar un 
fel de curiozitate aţîţătoare, aproape duşmănoasă, îi îm-
pingea să cadă în cursă şi textul bătut la maşină îşi făcea 
efectul de fiecare dată. 

„În numele orfanilor fără tată, fără mamă, ne adresăm 
Dumneavoastră, ca să le veniţi în ajutor pe cît vă lasă 
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inima! Primim donaţii în bani, precum şi încălţăminte, îm-
brăcăminte, ori alimente proaspete şi gustoase: unt, slănină, 
făină.” 

După ce căruţa se umplea de alimente, se făceau criţă 
pe la vreo crîşmă şi, cu ţipete sălbatice de beţivi, prindeau 
să mîne calul pînă acasă, în strada Îngerilor şchiopi, pentru 
ca seara Bunda Rózsi să-şi adune tot neamul la un ospăţ 
care veşnic se încheia cu cîte-o încăierare; Dondos deshăma 
calul şi-l ţesăla, atîrna hamurile în cui, împingea căruţa 
într-o latură a curţii, ofta şi lua drumul cîrciumii, pentru 
ca, pînă ce rubedeniile, îmbătîndu-se, vor începe să-i cate 
pricină, să se înfierbînte şi el îndeajuns cu rachiu. 

Într-una din dimineţile de iarnă, femeia o luă la braţ 
pe Puchinoasă şi se înfiinţă la locuinţa fostului registrator 
de la Primărie, acum pensionar, Regőczi Dénes ; bătrînul 
avea un nas borcănat care lucea aproape negru din cauza 
băuturii, ca o vînătă coaptă, iar pe spatele sacoului căra 
de ani de zile arsura triunghiulară a unui fier de călcat. 

Cu haina de casă îmbrăcată peste nişte indispensabili 
călduroşi, îşi tîrşi paşii pînă la uşă şi, sugîndu-şi ţigaretul 
gol, ocoli prudent lucrurile împrăştiate pe jos: tot felul 
de cîrpe, cutii ce exalau mirosul de sărăcie al burlacului; 
peste umărul lui, Bunda Rózsi zări totuşi plapoma boţită, 
îmbîcsită de murdărie, emanînd aburii stătuţi ai trupului, 
dar Regőczi nu-şi pierdu buna dispoziţie, marca vocaţiei 
sale. 

— Ce-i cu voi, păduchelniţelor? întrebă şi deschise uşa 
doar pe jumătate. Nu vi-i de-ajuns cît aţi cărăbănit? Pe 
mine să nu mai contaţi. Pescuiţi-vă fraieri. N-aveţi decît 
să cîştigaţi bani cu dosul, dacă munca vă pute. 

Cu toate acestea le dădu drumul să intre şi, trăgînd cu 
coada ochiului în toate părţile, începu să umble, să tro-
păie pe lîngă ele, apoi, deodată, ieşi la suprafaţă firea lui 
de desfrînat nesatisfăcut care, în lipsa aventurilor, nu-şi 
afla niciodată linişte; îşi tîrîi papucii pînă la Puchinoasă 
şi-i pipăi sînii: 

— Ce mai aştepţi?... Ori poate mai eşti fată mare? 
Rîse răguşit, ca după chef. 
— Nu te-a săltat încă nimeni? 
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Bunda Rózsi zîmbi şi, ca nu cumva să strice treaba, 
zise: 

— Nu i-a venit vremea pentru aşa ceva, conaşule... 
Ca şi cum ar fi rămas pe gînduri, Regőczi vîrî o ţi-

gară în ţigaretul de vişin, dar înainte de a o aprinde deveni 
deodată agitat şi le făcu semn să plece; să lase originalul 
listei de subscripţie şi mîine să aducă cei o sută de lei. 

În timp ce coborau în fugă, Bunda Rózsi strigă, rîzînd 
uşurată: 

— Ai văzut? Ar vrea cărniţă de pui! Cu toate că nu 
mai poate nimic! Să mor dacă poate! Da’ tot pofteşte! 

O ajunse din urmă pe Puchinoasă, o înghesui la perete, 
începu să-i bîjbîie printre sîni, pe sub fustă, lăbărţîndu-se 
peste ea, gata-gata s-o înăbuşe cu trupul ei uriaş, cu respi-
raţia-i înfierbîntată, pînă ce fata izbuti să-i scape printre 
mîini pentru ca să încalece balustrada şi să lunece pînă 
jos la intrare. 

Pe stradă se luară la braţ; după această izbucnire ce-o 
dăduse de gol, femeia care se drăgostea cu bărbatul ei doar 
din an în paşti, în amorţeala beţiei, şi care, cu gura ei mare, 
cu înfăţişarea-i şleampătă stîrnea reţineri pînă şi printre sa-
lahori, se înveseli, în timp ce fata tăcea, gîndindu-se cu 
jind la apropiata ei împlinire; îi era totuna unde se va să-
vîrşi asta, în vreo căruţă, într-un pod cu fîn, sau în iarba 
de pe marginea şanţului, numai de s-ar împlini o dată acea 
taină despre care auzise atîtea şi pe care, cît de cît, o şi 
văzuse. 

În astfel de clipe, înţelegerea ce se statornicea între ele 
le îndemna să cutreiere oraşul împreună, să mănînce cîte 
un cremşnit, undeva la o cofetărie, să se uite chicotind în 
urma bărbaţilor, să-i ademenească din priviri, dar spre 
seară, cînd brusc le răzbea oboseala pe drum, căci, chiar 
fără să-şi dea seama, îşi simţeau vieţile ratate, aduceau vorba 
de Dondos József; de cînd umbla cu lista şi nu mai era 
silită să trăiască din cîştigul cărăuşului, lui Rózsi îi intrase 
în cap că bărbatul le stă în cale şi că, dacă n-ar fi el, şi-ar 
putea da drumul după pof ta inimii, ar umbla libere încoace 
şi încolo, şi-ar trăi traiul. 

— Zău dacă ştiu de ce face atîta pe nebunu’ taică-tu 
ăla vitreg! zicea cîteodată, oprindu-se cu picioarele răşchi-
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rate bărbăteşte şi aprinzîndu-şi o ţigară. Într-o bună zi 
îi fac seama! Să mor că i-o fac... 

Dondos cărăuşea la nisip pentru construcţii şi, în zori, 
cînd se scula din pat ca să adape calul, era nevoit uneori 
să păşească peste tot felul de trupuri culcate de-a valma, 
peste feţe jilave de sudoare şi guri căscate în care se surpau 
razele lunii; după cîte un bairam Lucska Erzsi, cumna-
tă-sa, şi Szutor Pista, tinichigiul, se împotmoleau mereu aici 
şi tot aici, în umbra pălăriei sale trase pe ochi dormita 
Ciuciui, muzicantul din strada Pata, dar se întîmpla să dea 
şi peste unii pe care nici măcar nu-i cunoştea; atunci îl 
cerceta cu atenţie pe străin, apoi dădea din umeri şi ieşea 
în curte, să scoată apă cu zgomot mare şi să adape calul. 

În ultimul timp nici nu mai putea lucra cîte o zi în-
treagă; după două-trei transporturi se înfunda în ospătăria 
din Piaţa de fîn şi bea pînă seara, neavînd chef să se ducă 
acasă. Îşi ţinea separat, pe o poliţă, farfuria şi ceaşca, în 
bucătăria de vară şi, în felul acesta, prin curăţenie, trăgea 
o linie despărţitoare între el şi ceilalţi. Dar cînd, totuşi, se 
întîmpla să i se rătăcească tacîmurile ori cana, era cuprins 
de o furie turbată şi spărgea tot ce-i ieşea în cale. 

Vara dormea în grajd, după iesle; dacă sosea acasă 
înainte de apusul soarelui, îşi îmbrăca sacoul bleumarin, îşi 
prindea un mănunchi imens de flori la butonieră şi pleca 
să bea mai departe, la vama de la Someşeni; uneori îl apuca 
aşa deodată cheful de beţie, scotea roţile din osii, vindea 
hamurile şi se înfunda în cîrciumă încă de dimineaţă; în 
astfel de zile putea fi văzut prin zăpuşeala după-amiezii 
păşind spre casă cu mîinile la spate, cu capul în piept, şi 
dînd cu piciorul în pălăria care se rostogolea prin praf în 
faţa lui. 

„Nu eşti bărbat, Dondos!.. . Asta ţi-i pălăria!” 
Însă, înainte de a intra pe poartă, de cele mai multe 

ori se oprea pe la Vincze, se aşeza pe butuc, aştepta să iasă 
Erzsike şi o privea lăcrimînd: 

— Spune-mi o vorbă, cuconiţă... Sau toarnă-i o lingură 
de supă lui Dondos... Doar o lingură din supa aia pe care 
o faci cu mîna dumitale curată... Doamne-Dumnezeule, cît 
sînt de nenorocit... 
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Îşi făcea de cap cîte două-trei săptămîni în şir, pînă ce 
ochii-i prindeau să lucească pînditori şi în vrăjmăşie din 
desişul bărbii, de parcă ar fi zăcut undeva într-o pivniţă; 
atunci se bărbierea, îmbrăca o cămaşă curată şi se ducea să 
facă legămînt la Biserica Bărăţiei. Avea nevoie de mirosul 
de tămîie, de lumina legănătoare a lumînărilor, trebuia să 
stea cîteva minute acolo, în dreptul altarului, între aghiaz-
matar şi cutia milelor, aşteptînd ca pocăinţa să înceapă să-l 
apese în jos, silindu-l să îngenuncheze. În cele din urmă, îşi 
umplea plămînii cu aer, bărbia i se înfigea în piept şi bîi-
guia încetişor şi smerit: 

„În numele Tău, mă leg, Doamne, ca trei luni de zile 
să nu beau nici bere, nici vin, nici rachiu...” 

Cîteva zile umbla de colo-colo înnegurat, se tocmea cu 
fierarul, îşi amaneta ceasul la curelar, făcea rost de şine 
pentru roţi de la negustorul de vechituri şi se pregătea pen-
tru trezia sa de o sută de zile ca pocăitul pentru viaţa cea 
nouă; pînă să fie gata hamurile şi cele patru roţi ale căru-
ţei, ducea calul la păscut pe tăpşanul golaş de dincolo de 
pîrîu şi îi aşeza în spinare, rînd pe rînd, copiii care căscau 
gura pe aproape. Kálmán îşi aducea aminte şi azi cum se 
ghemuia pe greabănul mîrţoagei la o înălţime incredibil de 
mare şi, în timp ce-şi lipea călcîiele de burduful cald, ve-
dea întinzîndu-i-se în faţă gîtul lung şi îngust, ca un fel de 
gard viu mistuit de incendiu. 

5 

Böske, de fiece dată cînd se întorcea acasă, 
lua de la gară o trăsură şi îi spunea birjarului: „Ascultă, 
tată! Du-mă la băile Elisabeta!” 

Clădirea băilor comunale de aburi se pitea în spatele 
pieţii şi unicul coş de un roşu spălăcit nu era în stare să 
domine liniile întortocheate ale acoperişurilor din jur, ma-
gazii, dughene de tot felul; sub tavanul ei te înăbuşea mi-
rosul de piele umedă, de lemn mîncat de cari şi de ţevi 
de fier înfierbîntate, înnobilat uneori şi de duhoarea nă-
moloasă a grătarelor de lemn şi a ştergătoarelor de pi-
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cioare nemaischimbate de ani de zile; părea că tropăiturile 
celor de la duşuri răscolesc mereu straturi-straturi din du-
hoarea aceasta. 

Böske însă rostea atît de frumos „băile Elisabeta” încît 
chiar şi în faţa ochilor birjarului prindeau să strălucească 
bazine de marmoră, ţăcănitul copitelor calului căpătau impor-
tanţă, ca sub puterea unei vrăji, transportul se preschimba 
în plimbare, iar clienta lua pechinezul în braţe şi, în 
timp ce prelata se legăna în ritm cu podoaba pălăriei sale, 
simţea că birja o poartă tot mai departe, dincolo de amin-
tirile ei înfiorate de nelinişti. 

De cînd se rupsese de prin locurile acestea şi scăpase 
şi de la orfelinat, lucrase întîi la o braserie din Braşov, la 
madam Hammari, pe stradela aceea prinsă între arcade, pe 
al cărei trotuar se întindeau umbrele-reclamă ale butoia-
şelor de bere şi ale capetelor împăiate de cerb şi, cu toate 
că încăperea îngustă adăpostea numai vreo şase mese, se 
putea spune că era o prăvălioară curăţică: dimineaţa cli-
enţii îşi beau cafeaua cu frişcă din ceşti Rosenthal cu de-
sene, iar ea, cu boneta ei albă, se plimba prin aroma de 
cozonac ca o păpuşă de porţelan; aici îl cunoscuse, încă 
din primele zile, pe Doda Rezső, blănarul. 

”Săru-mînuţele, domnişoară! Uite, eu nu pot suferi nici 
laptele, nici cafeaua, nu le-aş bea nici de dragul mamei, dar 
cînd eşti mătăluţă aici, aş fi în stare să înghit şi o broască!” 

Şi, în timp ce-şi sorbea cu adevărată scîrbă cafeaua, se 
uita numai la ea pe deasupra ceştii; o privea lung, bărbia 
sta aproape lipită de buza ceştii şi, sub mustaţa neagră, din-
ţii puternici îi sticleau; dar Böske se strecura prudentă 
pe lîngă masa lui, curăţa firimiturile cu o mişcare, cu alta 
mătura cei doi-douăzeci în buzunarul şorţului, se oprea 
cîţiva paşi mai încolo şi, aparent indiferentă, se uita afară, 
în stradă; aşa au mers lucrurile pînă ce, într-o dimineaţă, 
Doda, cu un aer de superioritate muiată în coniac şi cu un 
fel de siguranţă de sine ce bătea la ochi, îi arătă jderul 
acela superb, la vederea căruia inima ei bătu deodată mai 
tare; era de ajuns să-şi treacă palma peste blană şi din 
ea îşi luau zborul scîntei brumării... 

Duminica viitoare îşi şi dăduseră întîlnire; la cofetărie, 
Rezső comandă îngheţată şi limonadă, apoi o duse în parc, 
la bîlci, unde cu numărul şaptezeci şi şase cîştigă la tom-
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bolă o strecurătoare de sîrmă pentru tăiţei pe care şi-o puse 
în cap şi începu să se plimbe prin mulţime ca şi cum ar fi 
purtat o beretă de marinar; se şi pozară la Ispas — fotografii 
la minut, unde soldaţi şi servitoare se înghesuiau printre 
măsuţe sculptate şi muşcate trandafirii. 

Mai tîrziu, la baraca de tir, el nimeri de două ori capul 
de drac şi urmară nişte explozii grozave, după care baraca 
se umplu de fum de pucioasă; curînd începu să sune şi ni-
covala fierarului, iar de după uşa unui garaj ieşi în goană o 
motocicletă minusculă; în faţa unei alte barăci Rezső, ră-
mas numai în cămaşă, azvîrli cu migi de cîrpă în nişte 
cutii de tinichea clădite în piramidă, care zornăiau ca nişte 
jucării pentru sugari. 

Seara vizitara panopticumul: fătul cu cap de broască 
într-un borcan de cinci kilograme şi Franz Ferdinand dîn-
du-şi duhul — gîfîia şi din piept i se revărsa sîngele şi pleoa-
pele i se zbăteau ritmic; din baraca de scînduri trecură 
într-un cotlon mai ascuns, în cortul bolilor venerice exotice, 
unde pămîntul bătătorit de atîtea picioare emana o răcoare 
cu miros de ciuperci, iar pe pereţi, în rame dreptunghiulare, 
se puteau vedea bucăţi de viscere macerate, organe sexuale 
în cea de a treia fază a bolii, care, acoperite de atîtea tu-
mori, nici nu mai sugerau vreo formă iniţială. 

După ce ieşiră, Böske simţi o ruşine tulbure; picioa-
rele i se atingeau unul de altul, apropiate dintr-un instinct 
plin de teamă, iar o bună bucată de drum blănarul, dîndu-şi 
seama că făcuse o greşeală tactică, merse alături tăcui, hotă-
rît să nu vorbească despre cele văzute şi simţind că orice 
subiect mai vesel ar fi părut nelalocul lui; apoi prinse to-
tuşi glas şi — o! cîte nu i-a şoptit pînă acasă: că el nu 
şi-ar mai putea imagina viaţa fără Böske şi o roagă să aibă 
încredere în el, căci n-a înşelat încă pe nimeni şi că-i va 
face un guler atît de frumos din jderul acela încît de Crăciun 
tot Braşovul va întoarce capul după ea. Şi, în cele din urmă, 
o mai rugă să închidă ochii şi să-şi închipuie că a murit şi 
că el, Doda, e singurul care o iubeşte şi atunci... 

Iar Böske chicotea într-una pe întuneric, cu urechile încă 
pline de tremoloul şlagărului de la gramofon, un alto de 
femeie şi un tenor de bărbat vibrînd în fumul grătarului: 

„Dom-ni-şoa-ra dra-ha-gă, să mă în-ţe-lea-ha-găăă...” 

40 



Totuşi, în scara duminicii următoare se duse la el pe 
sub Tîmpa, şi cînd hotarul se topi în dunga vineţie a ce-
rului şi ei se abătură într-o porumbişte, tăcură amîndoi deo-
dată; şi, cu toate că Böske bănuia, poate, de ce o trage 
blănarul cu emoţia aceea necuvîntătoare care-i umpluse 
pînă şi palma de transpiraţie, nu se împotrivi; se molipsise 
şi ea într-un fel de muţenia lui încăpăţînată şi, chiar dacă 
ar fi vrut să strige, simţea că nu i-ar fi ieşit din gîtlej de-
cît un fel de scîncet răguşit; în vis mai simţise uneori 
neputinţa asta din care lipsea aproape orice urmă de teamă. 

Mai încolo, printre brazde, foile porumbului o izbiră 
în faţă ca nişte cuţite tocite; întunecimea, care păruse pînă 
atunci uniformă, se sparse de umbrele lor; cînd Böske, ce-
dînd apăsării continui şi nerăbdătoare a palmelor lipite de 
umerii ei, se aşeză, apoi se întinse pe spate, simţi cum alu-
necă pămîntul sub dînsa şi cum, între degetele ei care în-
cercau să se agaţe de ceva, se fărîmiţeaza pămîntul şi se 
risipeşte; îmbrăţişarea lacomă a bărbatului nu-i făcu plă-
cere, ba chiar încet-încet începu să simtă un fel de durere 
care o străpungea ascuţit ; trupul îi fu scuturat de fiori şi 
cînd rămase singură, întinsă pe pămînt, o fierbinţeală îi 
inundă pîntecul de parcă de undeva dinlăuntrul ei s-ar fi 
desprins o coloană de mercur încins. Doi paşi mai încolo, 
Rezső fuma în tăcere şi jarul îi lumina din cînd în cînd 
privirile satisfăcute, faţa mulţumită, iar Böske, după ce se 
uită la el, izbucni dintr-odată în plîns: „Ce mi-ai făcut, 
Rezső?...” 

Încă de pe la începutul toamnei Doda se apucase să ia 
avansuri pentru piei, blănuri de hîrciog şi de vulpe; cre-
duli, ţăranii îi aduceau mormane de blăniţe de miel fără 
a cere vreo chitanţă şi blănarul dădea cu tacul de dimineaţa 
pînă seara la „Cerbul de aur”, pînă cînd, prin aburii beţiei, 
bilele albe de biliard începeau să lunece fără ţintă, ca nişte 
ghemotoace de ceaţă; seara o căuta pe Böske la madam 
Hammari, sau urca gîfîind pînă la ea, în mansarda de dea-
supra porţii, unde se aşeza pe marginea canapelei, urmărind 
cu ochii înlăcrimaţi gesturile fetei şi bîiguind: „Dacă mă 
părăseşti, mă omor!...” 

De cîte ori urca la mansardă, scările de lemn scîrţîiau 
sub greutatea lui, dar apoi se făcea linişte, Böske se lipea de 
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el, îi punea palma pe gură ca să nu vorbească prea tare 
şi, cu toate că porumbiştea îi lăsase o amintire neplăcută şi 
cîteva zile se gîndise cu groază la bărbat, acum se străduia 

să-i intre în voie: simţea că blănarul, cu hainele lui bine 
croite dar mototolite, cu privirile-i tulburi, cu zîmbetul 
care-şi pierduse din siguranţă, ţine la ea şi se socotea 
aproape datoare să-l iubească, pentru că nimeni pînă atunci 
nu i se ataşase atît de mult ca Doda. 

De cele mai multe ori rămîneau împreună pînă în zori. 
Şi toate astea continuară aşa pînă în februarie, cînd 

Rezső fu arestat pentru escrocherie şi „înşelare premeditată 
a unor oameni creduli” şi condamnat la un an închisoare. 
Böske nu căpătase jderul, dar asta n-o împiedică să trimită 
cinci pachete de Regale, o jumătate de kilogram de slănină 
cu boia, două batoane de ciocolată şi o pereche de ciorapi 
de lînă; şi aştepta să fie pus în libertate; uneori îi trecea 
prin cap să-şi ceară de la madam Hammari leafa pe cîteva 
luni şi să-l mituiască pe procuror, dar pe măsură ce treceau 
zilele şi eliberarea lui Rezső părea tot mai apropiată, dorinţa 
de a-i veni în ajutor se oţeti într-însa. Ba, chiar, după vreo 
trei săptămîni, începu să-l alinte pe liceanul acela blond 
care se aşeza în fiecare dimineaţă la masa numărul patru 
şi citea tot t impul ; sosea la ora unsprezece fix şi Böske îl 
poreclise „Puştiul-matineu”. 

„A venit cineva?” răzbătea din bucătărie vocea cu so-
norităţi adînci, bărbăteşti, a patroanei în care parcă-i vi-
brau şi sînii enormi şi mustăcioara; Böske zîmbea şi răs-
pundea: „Nimeni, numai Puştiul-matineu...”. 

Rudi se retrăgea fără zgomot în colţ. Deasupra feţei 
înguste, albe, asemeni celorlalţi băieţi saşi îşi pieptăna şi el 
părul cu cărare, avea un moţ în creştetul capului şi nişte 
gene atît de lungi încît de cîte ori se trîntea uşa şi el tre-
sărea sfios, aceste măturici stîrneau o lumină blondă în ju-
rul lui, iar degetele cu unghii frumoase încremeneau pe 
cartea deschisă ca nişte pui de pisică în deschizătura uşii; 
Böske se uitase o dată în cartea în care erau niscaiva poezii 
de un oarecare poet Fuccs şi o pufnise rîsul; mai treacă-
meargă să-şi aleagă omul un nume ca ăsta, dar, după ea, 
poeziile alea nu se potrivea în nici un chip cu privirea cînd 
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copilăreşte speriată, cînd matură şi neîncrezătoare a bă-
iatului... 

Într-una din seri îl chemă sus, în camera ei, numai că 
madam Hammari (cine-ar fi crezut?) o pîndea de săptă-
mîni de zile; era geloasă pe Puştiul-matineu şi noaptea 
stătea cîteodată ceasuri întregi la fereastră cu privirile aţin-
tite spre palier, sau aştepta pe coridor, în cămaşă de noapte, 
ca o stafie vîrîtă într-un sac alb umplut cu paie; iar cînd 
băgă de seamă că Rudi intrase în cameră la Böske, se în-
toarse în locuinţă, se aruncă pe canapea cît era de lungă şi 
începu să se zbuciume ca bătută de furtună, hohotind şi 
muşcîndu-şi pumnii; dimineaţa, şleampătă şi îmbătrînită, o 
aşteptă pe Böske în bodegă, o măsură întîi cu o privire săl-
batică, scormonitoare, vrînd parcă să găsească urmele îm-
brăţişărilor de peste noapte, pentru ca apoi să sară la ea, 
ca o precupeaţă: 

— Ia ascultă, mironosiţo! zise. Dacă te mănîncă dosul, 
caută-ţi alt loc, ai înţeles?! Pînă acum am închis ochii, dar 
de data asta ţi-o spun pe şleau; din casa mea n-ai să faci 
bordel! 

Lui Böske începură să-i ţiuie urechile. 
— Cum?! întrebă. Cum ai spus?... Ce fac eu din casa 

dumitale? 
Şi deveni dintr-o dată sălbatică şi iute; cînd o întărîta 

cineva era în stare de orice, se repezea furioasă, gata să 
lovească, să muşte; înghesui femeia într-un colţ şi începu 
s-o piseze cu pumnii-i mărunţi, osoşi. 

— Ce fac eu, scroafă împuţită?.. . Pe mine îndrăzneşti 
să mă batjocoreşti?!... Las’ că-ţi arăt eu ţie, huhuhu! 

Madam Hammari o concedie şi o ameninţă cu poliţia. 
Cîteva luni trăi ca vrăbiile străzii, uneori şedea pe la ciz-
mărie pînă ce îi coseau o baretă la pantof, îşi vopsea buzele 
cu hîrtie creponată, îşi petrecea nopţile prin săli de aştep-
tare şi ajunsese să priceapă dintr-un gest, dintr-o scăpărare 
de ochi cînd cineva se oferea s-o ducă sub un acoperiş şi 
să-i plătească o cină; în fiecare zi spăla, punea la uscat, 
călca aceeaşi cămăşuţă, aceeaşi pereche de chiloţi; i se în-
tîmplase să şteargă putina de lîngă cîte un moşneag care 
dormea susurînd cu buzele moi, iar cînd nu mai avea în-
cotro îi trimitea scrisori înspăimîntătoare fratelui ei. 
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„Scumpul meu Béluska! Nici nu-ţi pot descrie ce nenoro-
cire mi s-a înt împlat! Închipuieşte-ţi, un împuţit de găinar a 
şters-o cu valiza mea! Ieşisem numai pînă la veceu, în ac-
celerat, şi cînd m-am întors, geanta mea de călătorie nu 
mai era!...” 

Avea obiceiul să cumpere cîte două bilete pentru cadă, 
ca să poată pluti în apă fumînd liniştită; după aceea, înfă-
şurîndu-se în pătură, rămînea culcată îndelung pe patul de 
rogojini, apoi se căţăra pe un scaun înalt şi îşi lăsa piciorul 
în voia pedichiuristei; storcea întreaga plăcere din acele 
două-trei ore în care avea prilejul să-şi cureţe trupul şi cînd 
tot felul de oameni se învîrteau pe lîngă ea, numai ca să 
se poată simţi acasă şi să uite numeroasele amintiri umili-
toare, ghinioanele, păcălelile, nereuşitele; după toate aces-
tea scotea pechinezul de la garderobă şi, din faţa băii, făcea 
iarăşi semn unei trăsuri: „Hei, tată, du-mă la un local mai 
acătării, unde să fie bere şi mezel!” 

Iar cînd birja se opri la „Maimuţa plîngăreaţă” şi 
Böske observă maimuţa care hohotea pe firmă, duse mîna 
la gură şi cercetă îndelung imaginea aceea ca şi cum ar fi 
văzut afişul unui circ, apoi, şovăind, dar încă tot cu zîm-
betul pe buze, păşi peste prag. Plutea un miros de zugră-
veală proaspătă şi de vopsea de ulei, iar vitrina barului 
strălucea şi ea de curăţenie; se vedea cît de colo că totul 
fusese renovat de curînd şi, prin uşa care dădea în curte, 
Böske zări şirul de mese verzi ale grădinii de vară. 

Dar dimineaţa nu-şi omorau timpul pe aici decît doi-trei 
clienţi; Hector o remarcă îndată şi, ca şi cum ar fi aştep-
tat-o de multă vreme şi ar fi ştiut că se va aşeza exact în 
colţul acela, exact la masa numărul şapte, sub pendulă, 
descrise un gest scurt, străduindu-se să adune într-un singur 
focar razele ochilor săi poncişi şi, cu ghetele sale de 
Chaplin, o porni către dînsa; da, pe ea o aştepta, cu blîn-
deţea ei puţin demodată, prin care nu răzbătea rutina des-
frînată a tîrfelor, aştepta această valiză de lac şi acest 
pechinez — pe această doamnă cu căţelul, care, deşi venea 
de foarte departe şi trecuse prin multe la viaţa ei, rămăsese 
frumoasă şi plină de bunătate... 
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— Porunciţi, domnişoară, zise înclinîndu-se şi în mîna 
lui şervetul schiţă un zbor lateral. 

Böske ceru salam italian şi bere Azuga, drept care pi-
colul se avîntă cîţiva paşi, apoi se întoarse şi se aplecă 
peste masă. 

— Nu garantez, domnişoară, pentru mezelul acela — 
aici făcu o strîmbătură grăbită — dar lăsaţi numai în seama 
mea serviciul... 

Aduse coniac, icre, parmezan, roşii, mai făcu un drum 
şi se întoarse cu un şniţel aromind fierbinte şi cu o sti-
clă de bere, în sfîrşit, într-o scrumieră spălată chiar atunci, 
îngrămădi nişte oase de pasăre pentru pechinez, sub masă; 
Böske zîmbea, crezînd că băiatul o confundă cu cineva, şi-i 
aduse la cunoştinţă că n-are atîţia bani, însă Hector dădu 
din cap cu deosebită ardoare: 

— Bani, domnişoară! Cine-a pomenit aici de bani? 
Ptiu, nici să nu aud de aşa ceva! Doar eu trăiesc din defi-
cite, săru-mînuţele... 

Numai după ce strînse masa şi Böske începu să se exa-
mineze în oglinjoară, numai atunci îi pieri aerul superior 
de maestru de ceremonii şi, brusc, Hector se clăpăugi din 
nou, recăzînd la proporţiile unui Chaplin mititel; începu 
iar să se zgîiască, zbanghiu de tulburare, şi fu cît p-aci să 
scape şervetul din mînă. După ce Böske se ridică o însoţi 
pînă la uşă, apoi păşi cu disperare în urma ei, pe trotuar; 
smulse din buzunar o fotografie, i-o întinse şi o imploră 
să mai revină: 

— Am să vă mai văd, nu-i aşa, domnişoară? 

Luase autobuzul pînă în Iris şi, din clipa cînd copiii 
care ieşiseră val-vîrtej din şanţ ca s-o întîmpine îşi lipiseră 
obrajii de ai ei şi căutaseră s-o ia de după gît, se simţea 
chinuită de sentimente contradictorii: Kálmán, cu capul lui 
lunguieţ şi cu ochii cenuşii, îi trezea amintirea frăţiorului ei, 
dar îndată ce dădea cu ochii de Liza se calma; fetiţa o 
privise într-un fel anume, de jos în sus, şi o anunţase, 
aproape ostentativ, că tatăl lor nu e acasă. 

„Ce gîscă!” se gîndi Böske şi, după multă vreme, tot îşi 
mai aducea aminte că mucoasa aia spusese „ndu-i” în loc 
de „nu-i”. 
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Camera i se păru strîmtă, nu găsea loc nici măcar unde 
se lase valiza din m î n ă ; o înconjura binecunoscutul ta-
blou dezolant al sărăciei unde de nicăieri nu te întîmpină 
mirosul mîncării, şi cînd privi capul frumos, cu părul strîns 
la ceafă al cumnatei, îşi aduse din nou aminte că „Béluska 
s-a însurat cu o simplă servitoare”. 

Înainte de a se culca, zăbovi îndelung într-un colţ, cu 
palma lipită de piept şi, ori de cîte ori privirea îi atingea 
suprafaţa de lemn mohorît a priciului, o străbătea convin-
gerea că degetele i se vor înfunda în ceva moale zăcînd pe 
cearceaf şi că această moliciune are s-o muşte de mînă; în 
acelaşi timp, îşi ţinea tălpile strîns lipite de podea, căci îi 
era frică să nu calce pe acel ghemotoc lunecos al cărui 
nume nu îndrăznea să-l rostească întreg nici în gînd; cînd 
se vîrî totuşi sub cuvertură, buzele îi tremurau şi încercă 
să-şi alunge spaima din suflet cu ajutorul unor imagini de 
coşmar şi mai puternice; în cele din urmă nu mai putu 
să suporte tăcerea: 

— Dormi, Erzsike?... Închipuieşte-ţi, la Braşov a murit 
o fată... Avea o cunună de păr frumos, negru, iar faţa îi 
era ca a păpuşii ăleia care închide ochii. Dumnezeu ştie 
ce-o fi avut, ajunge că, înainte de înmormîntare, i-au dus 
sicriul la ţintirim, dar ea s-a trezit chiar în noaptea aia... 
Auzi, Erzsike?... Şi-a revenit, zău aşa, şi a început să bată: 
„Daţi-mi drumul că mi-i frig...” Şi pe cînd se văita şi se 
zbătea, ce crezi, cine se nimereşte pe-acolo? Doctorul care 
o îngrijise! Dă fuga la capelă, trage zăvorul şi se sperie 
atît de tare încît îi face fetei o injecţie care o omoară pe 
loc, huhuhu! Dormi, tu, dormi?.. . 

Dinspre prici se auzi un suspin de uşurare, apoi aceeaşi 
voce temătoare: 

— Cîteodată mă apucă aşa, un dor să călătoresc... Aş 
pleca în Egipt, în India... Sau Dumnezeu ştie unde... Aş 
zbura ca o pasăre... O noapte aş petrece-o aici, alta din-
colo... De-ai şti cît mi s-a urît de oameni... Pînă şi într-un 
animal mic ca ăsta am mai multă încredere... 

Era încă devreme cînd i se făcu pof tă de o ţigară şi se 
trezi; Béluska stătea la fereastră şi, ca şi ieri, se uita afară 
la golul alb ce-ţi rănea ochii ; o clipă îl privi tăcută, aproape 
cu sfială, apoi îşi luă inima în dinţi şi îi vorbi: 

— Servus, Béluska... Eu sînt, huhuhu! 
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Se ridică şi întinse braţele spre e l ; însă fratele abia îi 
atinse lobul urechii cu buzele şi începu să se plimbe de 
colo-colo prin încăpere, apoi se opri cu spatele la ea. 

— Iar ţi-ai lăsat slujba? 
Soră-sa îl privi cu blîndeţe. 
— O, Béluska!... Cum să mi-o fi lăsat?... A murit fe-

meia care mă angajase... Iar bărbatul ei... 
Vincze nici măcar nu asculta ce-i spune. 
— Eu unul nu pricep... E prea complicat pentru mine!... 

Eu nu ştiu decît că n-am din ce să rezist... Că am ajuns pe 
drumuri!... Azi-mîine o să mi se înnoade maţele de mizerie... 

— Bine, bine, Béluska, numai nu ţipa... 
Vincze se întoarse, furios. 
— Nu ţip, dar m-am plictisit de păsări călătoare!... Ne 

facem de cap... ne trăim traiul... şi cînd ni se urăşte cu 
joaca, ne urcăm în tren şi hai la frate-meu... El o să ne ţină 
pe mîncare, pe dormit, pînă începe iar să ne mănînce fundul... 
Ce crezi, cît am s-o mai pot duce aşa? 

Se aplecă, cu faţa aproape de Böske, apoi se duse din 
nou la fereastră, dar peisajul se destrăma în faţa lui de 
parcă s-ar fi prăbuşit într-o imensitate de vată; mama se 
dădu jos din pat şi, încercînd să-şi ascundă tulburarea, în-
cepu sa se pieptene cu gesturi largi, colţuroase. Iar Böske oftă 
din adîncul plămînilor: 

— Doamne-Dumnezeule, numai la mila fraţilor să 
n-ajungi! 

6 

Dimineaţa, cînd se trezea, lui Vincze îi ve-
nea greu să se gîndească numai la muncă, dorea un mijloc 
de ajutorare mai rapid, bani mai mulţi, dar nu să-i cîştige 
la loterie sau să i-i dăruiască cineva, ci din propria lui stră-
danie şi, în orele timpurii, cînd se auzea doar răsuflarea 
copiilor, iar el îşi balansa picioarele şezînd pe pat şi fu-
mînd, în sinea lui diferitele modalităţi se aglomerau ca într-o 
magazie plină cu obiecte de uz casnic: o mătură-stro-
pitoare, pentru ca pietonii să nu mai fie nevoiţi să stră-
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bată norii de praf stîrniţi de îngrijitorii imobilelor în zori, 
o perie de frecat demontabilă, săpun din dohot, o trici-
cletă de tip nou pentru invalizii de război; se gîndea şi la 
un sistem de a opri locomotivele care trec peste semnal pe 
timp de ceaţă, pingeaua sintetică fără moarte îi înfierbînta 
şi ea imaginaţia, de asemenea, un praf de spălat, ieftin, 
după cum îl preocupa şi o soluţie care să îndepărteze petele 
de cerneală, şi avea idei originale şi în ceea ce priveşte motorul 
fără combustibil... 

Şi, în astfel de clipe, toate cîte presupuneau o gîndire 
întortocheată, nenumăratele judecăţi supuse unei logici fa-
buloase îi apăreau realizabile; îşi închipuia că o materie nu 
face decît să învelească o alta, ca o coajă, că, de exemplu, 
glucoza stă pitită de-a gata în tuberculi, „nu trebuie decît 
s-o extragi”, iar dohotul „trebuie pur şi simplu amestecat 
cu leşie şi fiert pînă ce se întăreşte”. 

Se apleca spre uşiţa plitei să-şi mai aprindă o ţigară şi, 
în timp ce ducea spre gură flăcăruia surcelei, surîdea la cîte 
o idee proaspăt întrezărită; dar la ce bun aceste amăgiri? 
E adevărat că datorită lor putea pluti preţ de cîteva clipe 
deasupra realităţii, însă, după aceea, cînd trebuia să por-
nească spre oraş, se posomora dintr-o dată şi mersul greoi 
îl făcea să se simtă ostenit încă de la terasament. 

Seara trecută lucrase pînă la nouă. Agyagási stătuse tot 
timpul în spatele lui, în cărucior, ca nu cumva să rupă 
vreun coltuc, să ciupească nişte cocă pentru o plăcintă, sau 
să-şi lipească de jur împrejurul picioarelor, sub ciorapi, 
făină dată prin ulei, cum îl prinsese pe Pék Jani, cu rîntaşul 
fura t ; chipul îi era neted şi calm, ba, mai mult, se prefăcea 
că stă acolo doar ca să-şi mai omoare urîtul, punîndu-i felurite 
întrebări cam ca aceasta: „Ia spune, drăguţă, ce-o să ne 
facem cu dumpingul ăsta?...” 

În dreptul podului de peste Someş, la Lápossi, sorbise 
un ţoi de tescovină şi, ajuns acasă, deschise uşa cu zgomot. 

— Mai încet, făcu semn femeia. O trezeşti pe Böske! 
— Care Böske?... 
— A sosit azi la prînz. Doarme pe prici. 
Vincze nici nu se uită într-acolo, dădu din umeri şi se 

aşeză; curînd se auzi doar clinchetul lingurii şi respiraţia 
copiilor, iar pe perete umbrele se îngroşau neliniştitoare. 

— Copiii au mîncat, Erzsike?... 
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Urmă o nouă sorbitură, clinchetul lingurii şi după puţină 
vreme aceeaşi întrebare: 

— Cei mici au mîncat? 
— Au mîncat, au mînca t ! 
De data asta se opri din mestecat şi se uită spre capă-

tul mesei, unde nu se vedeau lucind decît ochii şi cocul fe-
meii în penumbra lămpii cu fitilul micşorat. 

— Bine, bine, bine! Crezi că-s surd! 
Ca de obicei, se ridică, se chinci apoi lîngă copiii care 

dormeau pe jos şi-i t r ez i ; peste cîteva minute, Kálmán şi 
Liza îi stateau pe genunchi aruncînd priviri încruntate, ne-
dumerite la cuburile de sfeclă şi la bucăţelele de slănină. 

Nici înainte de culcare nu întrebă nimic despre Böske; 
femeia, îngreuiată de sarcină, se trăsese lîngă perete, iar el 
mai fumă o ţigară, şezînd pe marginea patului. 

În zori, cînd soră-sa întinse braţele spre el, simţi o 
bucurie de-o clipă şi voi să întrebe: „Ei, ce mai faci, dom-
nişoară?” şi fu el însuşi aproape cuprins de uimire cînd în 
locul acestor cuvinte se trezi sărind cu gura la ea şi făcînd-o 
de două parale. 

Dimineaţa porni spre oraş cu această părere de rău în 
suflet; dar, în definitiv, ce-ar fi trebuit sa spună?... Lasă, 
că nici Böske nu-i mai brează! De cîte ori nu s-a milogit, 
de cîte ori nu i-a scris, cu literele alea atent pigulite, îm-
pletindu-se unele într-altele şi aranjate cu grijă, ca în-
şelătoarele flori de hîrtie, să-i trimită bani? O dată venea 
iarna şi nu avea palton, altă dată o înhăţau la graniţă pentru 
că voia să fugă în Egipt, fără un ban, ca să vadă mormîn-
tul lui Tutankamon, iar el, boul, depusese cauţiunea... 

Cine ştie pe unde vagabondase şi de data asta, cu cine 
s-a mai înhăitat!. . . Îi ajunsese lui la ureche cîte ceva 
despre ea... aflase şi de la Jójárt cum că ar fi fost mult 
timp damă de consum într-un local din Braşov şi că schimba 
fraierii de pe o zi pe alta, în loc să se respecte. De ce nu 
se împăca ea nicăieri? 

Mergea sărind din traversă în traversă dar, pe măsură 
ce furia i se destrăma, mersul îi devenea mai greoi; privi 
în jos, la pietrişul îmbîcsit de ulei, apoi se opri cu picioarele 
răşchirate; podul de fier ce semăna cu o lunetă şi la capă-
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tul căruia făcea manevre o locomotivă i se păru atît de 
departe, la o distanţă de-a dreptul dezolantă, încît simţi că 
nu mai poate merge. Şi la o adică de ce-ar fi mers?... Să 
ţopăie iar în faţa cuptorului pînă seara pentru acei zece lei?... 

Se întoarse şi o porni înapoi. 
Nu mai avea ce face; dar dacă Erzsike ar fi înţelegă-

toare... atunci s-ar putea sălta din mizerie... Numai de n-ar 
păzi aşa bruma aia de bani, de nu i-ar ascunde în şifonier, 
printre prosoape... Dar de cînd, împreună cu Jani şi Lajos, 
fraţii ei vitregi, vînduse locul de casă de la Uioara, s-a 
aşezat pe ei şi-i străjuieşte arătîndu-şi colţii. Şi ce impuls 
i-ar da mia aia de lei! S-ar putea apuca să fabrice drojdia... 

Cînd păşi peste prag, Erzsike era cu spatele la el; ghi-
cindu-i gîndurile, femeia începu să aranjeze speriată aşter-
nutul şi lucrurile copiilor în dulap; încheie nasturii hăi-
nuţelor de pe umeraşe, le ridică în lumină, întorcîndu-le pe 
toate feţele, examinîndu-le printre genele strînse în neştire, 
şi dădea impresia că nici ea nu mai ştie ce face; apoi auzi 
glasul şoptit care aducea a foşnet de aripi rău prevestitoare, 
dar nu se întoarse. 

— Erzsike, aş vrea să stau de vorbă cu tine... 
— Să stai de vorbă? De ce? N-am timp acum... 
Îl privi peste umăr, în speranţa că Béla va înţelege din 

ochi tot ce se află în spatele cuvintelor, dar, după felul cum 
Vincze îşi scoase şapca, după cum se aşeză, tulburat dar 
vădind nesfîrşită răbdare, după cum înghiţi o dată în sec 
şi apoi ridică privirea din nou, după toate acestea femeia 
simţi că îi va fi greu să se apere. 

— Ce vrei? Nu te-ai mai dus în oraş?... 
— Nu, răspunse Vincze, dînd din umeri. 
Nu mai ştia cum să aducă vorba, iar în acest timp Er-

zsike îşi răscolea în grabă amintirile pentru a găsi toate 
acele argumente care o împiedicau să-i încredinţeze cei cîţiva 
lei şi ar fi vrut să se întărească ea însăşi în credinţa că 
nu poate proceda altfel; îşi aduse aminte cum sărise la ea 
chiar din seara aceea cînd tatăl ei, Kakas Bandi, o alungase 
de acasă, şi cum o luase cu el la locuinţa lui de burlac; îl 
revăzu răsucindu-i mîinile la spate, gîfîind sălbatic, duh-
nind a rachiu; nu-l iertase nici pentru că, atunci cînd ve-
nise la Cluj ca să nască, n-o vizitase decît o singură dată la 
spitalul Stanca, bineînţeles ameţit de băutură; luase la cu-
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noştinţă decepţionat că are o fetiţă, şi încă în aceeaşi zi se 
reîntorsese la Aiud; timp de şase luni de zile nici nu mai 
întrebase de ea şi Dumnezeu ştie ce s-ar fi întîmplat dacă 
doctorului Bogdan nu i se făcea milă şi nu-i înlesnea in-
trarea la Ştefania, unde unele „femei păţite”, de condiţie 
mai bună, căpătau locuinţă şi masă contra cost. 

— Erzsike, vorbi Vincze din nou. Trebuie să mă ajuţi... 
Adică să ajuţi familia... 

— Doar ce altceva fac toată ziua? răspunse femeia. 
Alerg de colo-colo din zori şi pînă-n noapte. 

— Adevărat, recunoscu Béla şi buzele îi tresăriră. Nu-i 
vorba de asta... 

— Dar de ce?... Uite... eu îţi spun... Îţi spun de pe-a-
cum: bani nu-ţi dau... 

Cuvintele acestea de apărare se iviseră brusc de parcă 
i le-ar fi stors frica. 

Vincze se ridică tăcut, pe gînduri. 
— E-n regulă, oftă cu o blîndeţe neliniştitoare. Dacă 

ţie nu-ţi pasă, nici mie nu-mi pasă... 
Femeia tresări alarmată şi dezorientată. 
— Spune deschis, ce vrei? 
— Nu mai vreau nimic. Absolut nimic!... 
Bărbatul schiţă un pas spre ieşire, dar se întoarse; adi-

neaori scăpărase în el speranţa că se făcuse o breşă în în-
căpăţînarea femeii. 

— Ştii prea bine ce planuri am, zise. 
Şi se uită din nou la ea, aşteptînd; însă Erzsike, ca şi 

cum ar fi vrut doar o dovadă care să-i întărească bănuiala, 
îi şi întorsese spatele şi continuă să aranjeze prin dulap. 

— Am bănuit eu că te-a apucat iar nebunia... Că vrei 
să risipeşti banii în vînt... Dar înţelege o dată: nu le pot 
lua copiilor mîncarea de la gură!.. . 

Vincze simţea cum i se frînge speranţa. 
— Doamne-Dumnezeule! zise, repezindu-şi braţul spre 

cer. De asta nu apuc să fac niciodată nimic! 
— Eu te ţin în loc? Eşti nedrept... 
Erzsike era gata să plîngă. 
— Alţii se zbat, îşi fac planuri, realizează ceva, urmă 

Vincze. Numai eu mă pierd aşa, ca o vită blestemată. 
Femeia îl urmărea cum se agită, gesticulînd şi suflînd 

sacadat; palma i se lipise de uşa dulapului. 
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— Béla... ascultă-mă... 
În clipa aceea însă avu loc o răsturnare; din blîndeţea 

tonului Vincze simţi răzbind nesocotirea pasiunii sale şi, 
deodată, redeveni calfa sălbatică de brutar care, cu cercu-
rile de fier ale cuptorului învelite în ciorap, îi bătea pînă 
le rupea oasele pe măcelarii care-l atacau. 

— Unde-s banii, fa? . . . o îmbrînci pe Erzsike de lîngă 
dulap. Te-nvăţ eu minte să te fîţîi, născătoarea mă-ti azi 
şi mîine! 

Împrăştie şervetele, cămăruţele stivuite pe raftul de sus, 
dădu peste punga de zahăr de jumătate de kilogram în care 
erau banii ascunşi şi, mototolindu-i, îi îndesă în buzunar. 

7 

Dinspre cameră se prelingea în curte un scîn-
cet nedomolit. Liza şi Kálmán stăteau cinchiţi pe iarba să-
racă şi se holbau fără să scoată o vorbă la uşa al cărei geam 
era acoperit cu o perdea de tifon. Liza şedea cu genunchii 
la gură, sugîndu-şi buza de sus, şi clipea din ochi vrînd 
parcă să spună: „Zău că nu pricep ce rost au toate astea”. 
Ori de cîte ori însă, acolo, înăuntru, scîncetul întretăiat se 
transforma brusc în hohote de plîns, în faţa lui Kálmán se 
lăsa deodată o ceaţă de nu-şi mai vedea nici picioarele. El 
îşi închipuia mereu că mama lui va muri într-o zi apropiată 
şi trăia doliul acesta cu atîta putere încît uneori avea sen-
timentul că şi bucuriile sale, uitările copilăreşti sînt nişte 
păcate. Şi era de ajuns să se însenineze cerul spre albastru, 
să-şi ia zborul hulubii zidarilor ori să plutească şuier de lo-
comotivă seara pe după dealurile de la Someşeni, ca lui să-i 
şi dea lacrimile, iar dacă tocmai şedea la masă, lingura să-i 
încremenească şi gura să i se strîmbe pe neaşteptate. 

Un nou val de plîns o smulse pe Rozi din braţele som-
nului şi ei auzeau cum o aruncă încoace şi încolo prin ca-
meră; maică-sa încercă, enervată, s-o potolească: 

— Taci şi tu din gură, că-mi iau lumea-n cap! 
Kálmán tresări şi, de parcă cercul care-i strînsese pînă 

acum pieptul ar fi plesnit, începu să plîngă, eliberat. Pentru 
el, lumea spre care se pregătea mama lui era un drum nesfîr-
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şit, o mare întindere de gheaţă, un fel de patinoar pustiu, 
mărginit pe ambele părţi de copaci ce tînjeau cu crengile 
golaşe; iar figura familiară a femeii acesteia se îndepărta, 
se îndepărta într-una pe drum, cu o boccea în spinare, şi 
se chircea mereu, se făcea tot mai mică, pînă ce legăturica 
se mai vedea doar cît un bob de piper. 

Cînd Erzsike scoase capul în curte avea ochii umflaţi 
şi le făcu semn copiilor să se ducă la joacă. Dacă-i simţea 
pe aproape, mila trezită curînd într-însa n-o mai lăsa să-şi 
verse lacrimile în voie; dincolo de gard, cu faţa lipită de 
şipci, pîndea Bibilica, care veşnic purta o rochie cu buline 
mărunte, şi se strecura grăbită pe străzi, păşind pe picioarele 
ei subţiri ca nişte beţigaşe înfipte într-un cartof, ca să răs-
pîndească bîrfele cele mai proaspete. Şi de data asta plînsul 
care se auzea îi stîrnise curiozitatea într-atît, încît se oprise 
din drum. 

— De ce-a bătut-o taică-tău pe maică-ta? întrebă cu o 
curiozitate aproape voioasă. 

— Sîc, că n-a bătut-o! i-o întoarse Liza. Degeaba pîn-
deşti pe la porţi. 

Bibilica se uită la ea cu ochii ei rotunzi de pasăre şi 
clipi rar, îngîndurată. 

— O fi plîngînd aşa, din senin? Ştiu eu ce-o doare, să-
raca de ea! zise, legîndu-şi năframa sub bărbie, ca să-şi în-
ceapă fără întîrziere turneul prin mahala. Copiii priviră 
în urma ei cu spaimă şi furie, ba Liza se şi luă după ea şi 
o urmări o bucată de drum: îşi zbătea braţele, cinchindu-se 
ca găinile şi cotcodăcind. 

Se făcuse roşie de tot şi avîntul pe care şi-l luase o duse 
departe; trebuia să se mişte, ca să-şi consume starea nervoasă, 
care la ea se amplifica uneori pînă la ţipete şi salturi iste-
rice; peste drum de poartă, pe linia ferată industrială a 
fabricii de porţelan, zări un vagonet părăsit, se repezi în 
trap mărunt şi se apucă să-l împingă; cupa vagonetului se 
balansa încoace şi încolo, cît pe ce s-o bage sub roţi, apoi, 
cînd o smulse înapoi, se săltă pe scheletul de fier în aşa 
fel încît parul i se risipi înotînd prin văzduh. 

Sări jos numai la pîrîu, lăsînd vagonetul să lunece mai 
departe peste pod, spre mină, unde linia avea de-acum o 
pantă; pînă să ajungă şi Kálmán, ea şedea pe vine, plicti-
sită, pe malul pîrîului, apoi tot aşa, pe neaşteptate, scoase 
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limba la Kálmán, îşi întoarse pleoapele pe dos şi, clipind 
fioros, îl întrebă: 

— Ştii cum se fac bebeluşii? 
Se întinse pe burtă şi, apucîndu-se de un smoc de iarbă, 

începu să-şi mişte dosul într-o cadenţă stîngace, iar în pri-
vire avea o fărîmă din ardoarea aceea plină de subînţelesuri 
care, vreme de-o clipă, gîdilă şi instinctele lui Kálmán, în 
aşa fel încît se răsti la ea, tulburat: 

— Scoală-te, că dau cu-o piatră-n tine! 

Lizuka supsese pînă la vîrsta de doi ani; lipăia după 
maică-sa, cu scăunelul, pînă şi în vecini, la Mannai ; cînd 
i se făcea foame, trăgea de ea, plîngea, începea să dea din 
mîini, iar cîteodată se azvîrlea pe jos, se învineţea şi ochii 
îi ieşeau din orbite, — o apuca tremuriciul, cum spunea ne-
vasta meşterului alămar; mama n-avea încotro, se aşeza şi 
se descheia la bluză; fetiţa sugea cu înghiţituri mărunte, 
uneori mai făcea cîte o pauză şi slăbea sfîrcul sinului între 
cele două ferăstraie micuţe ale dinţilor; în acest timp o mă-
sura cu un fel de superioritate arţăgoasă pe doamna Mannai, 
care, la rîndul ei, o străpungea cu privirea. 

„Ptiu! Ce fată mare şi tot mai suge!” 
Doamna Mannai era o femeie frumoasă. Kálmán îşi adu-

cea şi-acum aminte de ea ca de acele reclame blonde strălu-
cind smălţuite pe cutiile de bomboane care, din noianul de 
impresii şi amintiri, se ivesc mereu proaspete şi învioră-
toare; ea însăşi părea nelalocul ei în strada îngerilor şchiopi, 
deşi nu se arăta des pe stradă sau în balconul casei. De cele 
mai multe ori stătea întinsă pe pat într-un capot uşor şi 
Mannai, uriaşul alămar, ori de cîte ori ieşea din casă, se 
uita în jur cu un fel de îngrijorare, ca şi cum abia ar fi 
furat-o pe femeia aceea superbă şi n-ar şti unde s-o ascundă, 
ca şi cum încă n-ar fi găsit locul într-adevăr demn de ea. 

Aceasta era cea de a două căsnicie a sa — din prima ră-
măsese cu un băiat mare, Jóska, căruia în colonie nu i se 
spunea decît pictorul nebun; Mannai cel tînăr se încuia în 
pod pînă şi în timpul căldurilor din august şi, sub acope-
rişul încins, în zăpuşeala murdăriei de porumbei şi a tot 
felul de vechituri, în imediata apropiere a lucarnei, rămas 
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numai într-o pereche de izmene, picta; o dată sau de două 
ori pe zi se dădea jos pe scară, se oprea în mijlocul curţii 
şi, cu o expresie de spaimă, de disperare pe chip, care se 
transforma uneori aproape într-o grimasă îndurerată, arăta 
spre acoperiş, bălăbănindu-şi braţele: 

„Duceţi-vă acolo!... Uitaţi-vă!” 
Dar numai uriaşul Mannai urca, suflînd greu; scara ge-

mea sub greutatea lui, apoi se oprea mîhnit în faţa tablou-
lui care se desprindea cu începui din penumbră, privea la 
acel Iov cu barba încîlcită stînd la o răscruce din centrul 
oraşului, cu braţele desfăcute şi cu o rugăminte, cu o im-
plorare în ochi, deşirîndu-şi trupul pînă la înălţimea ca-
selor de raport, în timp ce zdrenţele, neputînd parcă să-şi 
asume participarea la această spiritualitate împinsă la esenţe, 
îi atîrnau fîşii-fîşii, lăsînd să se vadă o rană deschisă, cît 
palma, supurînd între marginile ei uscate şi negre. Tatăl 
ofta, văzînd această nouă fărîmă din chinul fără noimă al 
fiului său, cea mai proaspătă dovadă a ţicnelii sale. Întorcea 
tabloul cu faţa la perete şi, coborînd, străbătea curtea fără 
să arunce măcar o privire spre Jóska... 

Frumoasa femeie şedea pe veranda cu geamlîc, zîmbind 
blînd şi meditativ, ca una care l-a şi iertat pe muntele acesta 
de bărbat pentru că o adusese aici, dar continuă să-şi păs-
treze tainele şi, o dată cu ele, şi superioritatea; în schimb, 
cu Erzsike îi făcea plăcere să stea de vorbă, — îi plăcea şi 
în acelaşi timp îi stîrnea un uşor dispreţ acea bună-credinţă 
dezorientată cu care tînăra nevastă de brutar suporta pove-
rile vieţii de familie, urmările unei iubiri sălcii, şi îi dădea 
adesea şi sfaturi: să nu-şi lase bărbatul să se atingă de ea 
ori de cîte ori, doar aşa, pentru că n-are nimic mai bun de 
făcut, îi vine cheful s-o strîngă în braţe! Cîţi copii mai 
vrea să aducă pe lume?! Ce rost are să se consume de tînără, 
să i se ofilească şi trupul şi sufletul?! 

Îi propusese s-o ducă la un medic pe care-l cunoştea şi 
care, pe cheltuiala ei, să-i pună pesar, dar şi pînă atunci, 
dacă mai rămîne, să-i spună, căci un tratament cu chinină 
sau cu iod tot îi mai poate veni în ajutor... Madam Vincze 
se îmbujora toată, iar cîteodată izbucnea în plîns din cauza 
prostiei sale, dar spunea că nu se simte în stare să avorteze, 
căci, ori de cîte ori o păţeşte, şi-l închipuie îndată sub înfă-
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ţişarea lui de bebeluş, numai cît degetul mic, şi atunci cum 
l-ar mai putea omorî? Însă în urma dojenilor doamnei 
Mannai, încercă s-o înţarce pe Lizuka. 

Îşi legă o perie de podele pe piept, îşi mînji sînii cu 
cremă de ghete, îi umezi cu apă sărată, dar zadarnic: micuţa 
scuipa, se strîmba, dădea nervoasă din picioare, mai tîrziu 
însă îi venea din nouă pof ta de mîncare şi-şi pretindea 
dreptul; în cele din urmă maică-sa recurse şi la ardei iute, 
hotărîre pe care însă o regretă amarnic: nu numai pentru 
că fetiţa se aruncă la pămînt şi începu să urle, dar şi sfîrcul 
i se umflă şi se inflamă, dîndu-i senzaţia că-i răsuceşte ci-
neva un cuţit în piept şi trei nopţi la rînd umblă încoace şi 
încolo prin cameră, văitîndu-se; dimineaţa, Lizuka îi ob-
serva din pat chinurile, sugîndu-şi un deget. 

— Vezi, o doare pe mămica! zise Erzsike, cu vocea 
înăbuşită, pentru ca, prin suferinţa ei, să o despăgubească 
pe micuţă, dar rezultatul fu doar că fetiţa îşi schimonosi 
buzele a plîns şi, în loc să i se fi făcut milă de ea, îi 
răspunse: 

— Aşa-ţi trebuie! De ce-ai pus sare, ardei?! 
Multă vreme mama nu a putut uita aceste cuvinte şi, 

uneori, i se părea că Liza îi pîndeşte orice mişcare. Era sigură 
că creierul ei lucrează fără oprire, mărunţeşte, desface, ca-
taloghează impresiile, pentru ca mai tîrziu să le scoată deo-
dată din mormanul de amintiri. Şi, oare, nu-şi suge şi de-
getul mare doar pentru ca să abată atenţia de la această 
fire ascunsă a ei? — i se avînta închipuirea, dar, la gîndul 
acesta, îi veni, totuşi, să rîdă. Un lucru era însă sigur — deşi 
se codea să recunoască — dar nici mai tîrziu n-o putu iubi 
pe fetiţă în aceeaşi măsură ca pe Kálmán, de pildă, în ciuda 
faptului că Liza îi deveni mai tîrziu un sprijin de nădejde, 
dădăcindu-şi pe rînd toate surorile şi fraţii mai mici. 

Fetiţa îşi dăduse seama de asta şi se ataşase mai mult 
de tatăl ei; cînd vedea că taică-său îşi ia pantalonii şi se 
pregăteşte să plece, se agăţa de el, cîteodată şi seara, şi 
nu se lăsa pînă ce Vincze n-o aşeza în coş, împreună cu 
pătura şi pernuţa, şi o lua la brutărie, pentru ca s-o adoarmă 
acolo, în aburul cald al aluatului. Lizei îi plăcea să-l sperie 
pe fratele ei mai mic, îşi repezea degetele răşchirate spre be-
regata lui, începea să huhuie, să miorlăie şi, luînd-o fuga 
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înainte, se ascundea în întuneric; cînd Kálmán mînca prune 
verzi sau agrişe, îl făcea să creadă că-i vor creşte broaşte în 
burtă şi băieţaşul, îndată ce începeau să-i ghiorăie maţele, 
se făcea alb ca varul şi o rupea la fugă. 

Pînă şi dragostea se întorcea împotriva Lizei. Găsea 
cîte un pui de pasăre căzut din cuib, îl strîngea în pumn şi, 
ridicîndu-l în sus, începea să ţopăie roată cu el, iar cînd 
degetele i se desfăceau din nou, capul păsării cădea într-o 
parte, ochii i se închideau acoperiţi ca de o pieliţă tremu-
rătoare; altă dată aşeza un iepuraş în mijlocul străzii, doar 
pentru ca, ascunzîndu-se, să-l poată pîndi, să vadă ce va 
face, dar, tocmai atunci, se repezea într-acolo un cîine 
vagabond, ara praful cu botul şi-şi înfigea colţii în ceafa 
iepuraşului. 

Încă din primele zile Böske adulmecase duşmanul din-
tr-însa şi, cu o ură instinctivă, se zbîrli la ea: 

„Pleacă de-aici, viperă! Nici ochii nu-ţi stau bine 
în cap!” 

Pe de altă parte, şi în spatele muţeniei lui Kálmánka se 
putea bănui un fel de prefăcătorie, deşi el era mai degrabă 
timid şi neajutorat, fiind în stare să se ruşineze pînă şi de 
sunetul propriei sale voci; de Anul Nou, cînd Liza îl 
conducea de-a lungul străzii Îngerilor şchiopi, la urat, şi-i 
făcea vînt pe cîte-o poartă, cînd se pomenea, scăldat în 
sudoare şi răscolit pînă-n fundul sufletului, în casă la Pocsi, 
negustorul de coloniale care avea şi radio şi de sărbători 
deschidea larg ferestrele, ca să dăruiască întregii mahalale 
muzică pe gratis, sau se nevolnicea pe la Mannai, apuca să 
împungă aerul cu două degete, ochii i se bulbucau şi încre-
menea acolo, icnind neputincios. 

— Ai uitat poezia, Kálmánka? îl îndemna uriaşul ală-
mar, însufleţit că poate crea atmosferă în jurul frumoasei 
femei, care şedea în capotul ei de mătase chinezească, cu 
capul blînd înclinat, la masa împodobită, lîngă sticlele cu 
rachiu strălucind cristalin şi tăvile uriaşe încărcate cu min-
ciunele. Hai cu urătura aia, mînca-te-ar tata zmeilor! 
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Ochii lui Kálmánka erau de-acum umezi de lacrimi, 
nasul i se încreţea a plîns, îi tremura şi inima şi sufletul, apoi, 
cu chiu cu vai, izbutea să bîiguie: 

Eu sînt mic şi-aştept să cresc 
şi la mulţi ani vă doresc... 

Şi, îndată ce se vedea din nou afară, era cuprins de o 
uşurare atît de tulburător de dulce încît zîmbetul nu i se 
mai ştergea de pe faţă, îndruga verzi şi uscate, nici nu mai 
puteai înţelege ce spune; era tot numai dragoste faţă de 
Liza şi, cu toate că ştia că mai tîrziu îi va părea rău, 
scotea din buzunar tot pumnul de lei sunători şi i-i dădea. 
În clipele acelea dorea să fie nespus de bun cu toată lumea, 
dar îndată ce ajungeau la o altă poartă, la Puskás Şchiopul 
sau la Lucska Erzsi, care veşnic se învîrtea prin jurul casei, 
cu privirile înceţoşate, şi obişnuia să mulţumească cu o 
voce frumoasă, cîntătoare, pentru plămînii însîngeraţi sau 
ficatul pe care colegii soţului ei mort, măcelarii, i le strecu-
rau în coş, — îndată ce trebuia să se pregătească pentru o 
nouă urare, se oprea locului, bîiguind, transpirat. 

Cîteodată, seara, cînd îl apuca urinatul, încerca o 
vreme să se stăpînească, se retrăgea într-un colţ, aruncînd 
priviri îngrijorate spre chipurile care pluteau în lumina 
lămpii, începea să se joace din nou şi se prefăcea preocupat. În 
cele din urmă însă prindea glas, o ruga în şoaptă pe Liza 
să-l însoţească pînă afară, dar în astfel de cazuri fetiţa 
simula că nu observă nimic, pînă ce tatăl se răstea la ei; 
atunci îşi apuca fratele de braţ şi, zgîlţîindu-l, îl îmbrîncea 
înainte, iar ea se lua după el; Kálmanka căuta în grabă un 
loc mai ferit şi întrebînd-o mereu cîte ceva se asigura ca 
fetiţa să nu-şi părăsească postul de pază, în vreme ce jetul 
zglobiu fulgera încoace şi încolo prin întuneric... 

Dracii Elizei îl scoteau adeseori din sărite, dar ştia 
că e la cheremul ei şi că trebuie să se arate răbdător, pen-
tru a-şi apăra şi în felul acesta liniştea de care firea lui 
mai domoală şi mai visătoare avea atîta nevoie. Închipuirile 
sale ajungeau să-l uimească uneori şi pe el şi se întîmpla 
să trăiască zile în şir neliniştea unor uimiri fără nume. O 
dată, cînd apăruse în curte un tăietor de lemne cu pantaloni 
bufanţi, cu capra pe umăr, şi spusese că locuieşte pe strada 
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Observatorului Astronomic, faptul i se păruse atît de necre-
zut, încît se învîrtea toată ziua uimit prin preajma lui. 

Alteori era în stare să şadă ceasuri întregi şi să se 
întrebe ce mănîncă îngerii şi ce-o fi ieşind dintr-înşii, sau 
cine are cea mai mare leafă din lume, ori de ce sînt atît 
de strălucitoare, de luminoase dimineţile de duminică. Şi 
deoarece înregistra cu acuitate sporită toate fenomenele din 
jur, avea parte de multe bucurii şi de multe necazuri. Aşa, 
de exemplu, dacă printre scîndurile ştirbe ale podului de 
lemn zărea sclipirea apelor Someşului, nu mai îndrăznea să 
înainteze decît în patru labe, şi taică-său putea să-i tot facă 
semne, înjurînd, de la capătul celălalt al podului, căci nu 
izbutea decît să-i sporească spaima că se va prăbuşi într-o 
adîncime înfiorătoare. Noaptea se trezea adesea, asculta 
hîrîitul moriştii de vînt, urletul cîinilor dinspre Podul 
Călăilor, şi mintea îi era din nou stăpînită de gîndul că 
măicuţa lui va muri într-una din zilele următoare sau că 
va pleca undeva în lumea largă... 

Tocmai din această cauză, plînsetul de astăzi al mamei 
i se păruse un semn prevestitor de rele şi se simţi nedreptăţit 
cînd îl goni şi pe el din curte, o dată cu Liza; oare n-o fi 
ştiind chiar nimic despre dragostea lui? De ce nu s-a răstit 
doar la soră-sa, iar pe el să-l fi lăsat să rămînă, ca s-o 
îmbuneze! Atît de adînc resimţea această durere încît, de 
cînd se îndepărtase de casă, nici vorbele mătuşii n-aveau 
puterea să-l despăgubească, deşi îşi aducea necontenit aminte 
de ele: 

„Pe Kálmánka îl iubesc pentru că e un copil blajin!... 
Ia dă-te mai aproape, frăţioare, să te pot mîngîia!” 

Eliz se urni de pe iarbă; îşi dădură drumul amîndoi 
pe malul năpădit de brusturi şi de tot felul de buruieni şi, 
îndată ce soarele le dispăru de deasupra capetelor, avură 
senzaţia că se afundă într-o pivniţă umedă, apoi se lăsară 
pe vine şi, suflînd sacadat, începură să-şi împroaşte apă pe 
braţe; doar cînd privirile li se furişară sub pod, acolo 
unde în desişul rogozului foiau umbre nelămurite şi urca 
un miros înăbuşitor de plante şi nămol, îi apucă un fel de 
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nelinişte; aici rămîneau agăţaţi, pînă la venirea ploilor, şoşoni 
desperecheaţi, cratiţe găurite şi pui de mîţă în vîrstă de-o zi... 

Dar Liza nu era făcută pentru astfel de contemplări; fu 
cuprinsă din nou de neastîmpăr, zări mormolocii mişcîndu-se 
greoi ca nişte capete de chibrituri umflate de umezeală, se 
ridică şi, cu gestul stîngaci al fetelor, vru să arunce o piatră 
între ei, dar bulgărele căzu în dreptul lui Kálmánka; băie-
ţaşul se clătină, căscînd gura şi clipind şi, de spaimă, se 
puse pe plîns, cu toate că nu de sine îi era milă, ci din 
senzaţia, fie ea şi inconştientă, că erau pe cale să sporească 
durerile mamei : pe obraji, pe cămaşă i se prelingeau dîre 
de apă murdară iar fetiţa îl apucă de mînă şi, enervată, 
dar şi îngrijorată, începu să-l tîrască pe mal în sus. 

8 

Nevasta lui Vincze îşi puse un prosop ud 
pe frunte şi se lungi pe p a t ; deznădejdea resimţită din 
cauza banilor se depunea încetul cu încetul, ca un fel de 
drojdie a durerii, iar mai tîrziu capul începu să-i fie stră-
puns de nişte dureri atît de ascuţite încît abia le mai putea 
suporta; camera era în penumbră şi micuţa Rozi, după o 
primă spaimă, adormise la loc şi mai ad înc ; nu se mai 
auzea decît smiorcăitul femeii care fixa cu privirea tavanul 
văruit al camerei şi urma rotundă a fumului de lampă pe 
el; nu era în stare să ia nici o hotărîre, căci creierul, parcă 
umflat, respingea pînă şi cel mai slab fir al vreunui gînd. 

În vreme ce zăcea aşa, dinspre poartă se auzi răgetul 
unui măgar. Aveai impresia că ambii plămîni ai măgăru-
şului au dat năvală îndesîndu-i-se în gîtlej, cu atîta putere 
încît o bucată de pleură îi atîrnă din gură, ca o supapă 
flască, muiată de aburi însîngeraţi; dobitocul se înţepenise 
pe picioarele dinapoi larg desfăcute, capul i se bălabănea 
ritmic şi de fiecare dată mai scuipa peste lume cîte-o fărîmă 
din scîrţîitul acela înfricoşat. Între timp, stomacul i se con-
tractă, trupul i se făcu mai scurt şi mai îndesat, apoi îşi 
întrerupse cîntarea şi începu să urineze, dar albul ochilor îi 
mai fulgera cu perfidie în dreapta şi-n stînga. 
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„Tata” — ghici madam Vincze. 
Se ridică cu chiu, cu vai. Dinspre curte, basul profund 

al lui Fülöp Andor înainta însoţit în fugă de un glas mai 
uşurel, vibrînd cînd cu emfază, cînd cu smerenie; uneori 
această voce se poticnea de parcă n-ar fi fost reglată de 
ritmul respiraţiei, ci de cadenţa suferindă a paşilor şi astfel 
Erzsike îl recunoscu pe Bárány Lajos, fratele ei vitreg, care 
de la vîrsta de doisprezece ani era chinuit de coxalgie şi 
care locuise mai mult de şase luni şi la ea, la Uioara, în 
casa în care fusese slujnică; îl ţinuse ascuns în pod, îl 
hrănise, îl îngrijise, iar cucoana nu aflase niciodată nimic; 
Lajcsi scotea cîteva ţigle din acoperiş şi-şi aranja culcuşul 
ceasuri întregi la lumina unui mănunchi de raze şovăielnice. 

Cînd se gîndi cum îşi întîmpină tatăl, Erzsike se tulbură 
brusc şi începu să se agite, neştiind ce să facă mai repede; 
sări în faţa oglinzii şi, cu gesturi frînte, se apucă să-şi descîl-
cească părul, apoi se şterse la ochi cu un colţ al şorţului 
şi, după un minut, aştepta în mijlocul camerei, zîmbind. 
Primul intră bătrînul şi obrajii lui albi, mustaţa blondă, 
ochii albaştri înseninară parcă pentru o clipă încăperea; 
Bárány Lajos îl urmă, proaspăt ras, îmbrăcat într-un costum 
bleumarin şi păşind cu picioarele lui schiloade ca şi cum 
ar fi mînat o bicicletă; zîmbea şi-şi ţinea Biblia strîns 
sub braţ. 

Sărutîndu-şi fata, Fülöp Andor îi simţi obrajii moi, fără 
vlagă şi-şi dădu seama că plînsese. 

— Ce mai faci? — întrebă, trecîndu-şi privirea peste 
burta umflată a femeii ; îşi scoase tabachera, o deschise şi 
rămase cu ochii pironiţi în dreptunghiul mic şi întunecat ; 
în tulburarea ei, Erzsike se întoarse spre Lajos, care se şi 
aşezase la masă şi-şi împletise degetele peste evangheliar. 

— Acum te simţi mai bine, Lajcsi? 
Bárány avu un zîmbet bătrînicios. 
— De cînd sînt mireasa lui Cristos, am parte numai 

de bucurii. Pînă şi cele rele îmi slujesc spre bine... 
Erzsike fu uimită de ciudăţenia acestui răspuns. 
— Tot la Chechiş îţi trăieşti viaţa? întrebă. 
— Da, şi foarte rar mă-ndemn la drum. La ce-mi trebuie 

mie oraşul? Aici plăteşti pînă şi apa pe care-o bei. 
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Şi îşi arătă din nou dinţii mărunţi, ca mîncaţi de 
rugină; chipul lui exprima bucurie şi se vedea că, în felul 
său, era fericit. 

În mintea femeii apăru din nou copilul acela cu buzele 
vinete, tremurînd, care-şi ghemuia în culcuş oasele descop-
ciate ale picioarelor şi, cu ochii închişi, cu pumnii strînşi, 
gemea toată noaptea, în vreme ce ea bîjbîia înspăimîntată 
prin p o d ; căra peste el paltoane, perne de puf, clădea 
deasupra lui un stog de boarfe de sub care se auzea din ce 
în ce mai pierdut, dar fără întrerupere geamătul, scrîşnetul 
înspăimîntător al dinţilor străduindu-se parcă să sfarme alune. 

— Într-adevăr, dacă aş fi murit atunci, m-ar fi îngropat 
ca pe un necredincios! zise Bárány, părînd să ghicească 
gîndurile lui Erzsike, şi se întristă, pierdut în amintiri. 
Domnul m-a pus la grea încercare. Mai tîrziu, în cîte-o seară, 
în clipele mele de linişte, mi-am şi descris calvarul... Cine 
ştie, poate-o fi să-i deschidă drum şi altuia către inima 
Mîntuitorului! 

Scotoci prin buzunarul stîng, scoase un caiet cu coperţi 
galbene, îl deschise şi parcurse în tăcere primele rînduri, cu 
rîvna smerită a buzelor şi sprîncenelor, pentru ca apoi să 
înceapă a citi cu voce tare : 

„Şi-mi curgea licoare scîrbavnică din trup prin douăzeci 
şi şase de răni, 

Noaptea şi ziua, zece ani încheiaţi, zece vămi, 
Şi-mi amintesc: ca să dorm picături de morfină-mi 

dădeau, 
Şi mama pe sine s-ar fi jertfit doar o noapte de 

pace să am, 
Dar pace n-aveam şi aţa vieţii subţire nu mi s-a rupt, 
Deşi cu ochii vedeam cum giulgiul îmi este cusut, 
Şi pe Tine care acum m-ai oprit cum să te numesc? 
Iubire, Duh Sfînt, Judecată, Iertare în cuget ceresc? 
Ce să fac Viaţă cu tine, dată de Dumnezeu să te trăiesc, 
Ca pe Dătătorul de daruri să nu-l mîhnesc? 
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Tăceau tustrei; Bárány îşi culcă bărbia peste mîinile 
împreunate şi-şi roti privirea prin cameră ca unul care a şi 
ajuns la insula aceea de un metru pătrat al purităţii, unde 
se afla masa, şi de unde îşi putea trimite îndemnul, blînd dar 
totuşi superior, către cei ce mai şovăie pe ţărmul opus; 
dar umilinţa şi vinovăţia fuseseră absorbite în sufletul neves-
tei lui Vincze de suferinţa şi sentimentul de frustrare pe 
care le încercase adineaori şi acum se simţea făcînd oarecum 
şi ea parte din tagma celor neprihăniţi. 

În schimb, Fülöp Andor tăcea căzut în umbra propriei 
vinovăţii, şezînd pe scăunel, la gura cuptorului. Căci îşi 
amintea prea bine cum tocmai în primăvara aceea cînd 
Lajcsi izbutise să se tîrască pînă la Erzsi ca să se adăpostească 
prin poduri de case străine şi să se ascundă de lume cu rănile 
lui, el se repezise la Azuga, la fabrica de bere, angajîndu-se 
lucrător sezonier, doar ca să nu mai audă noapte de noapte 
acel scheunat înfiorător, gemetele şi suspinele acelea, ca 
să nu mai simtă tremurul aerului fetid în preajma patului, 
să nu mai vadă, dimineaţă de dimineaţă, vizitatorii, care 
sfîrşiseră prin a veni la căpătîiul muribundului doar din 
curiozitate şi, ca nişte farisei ce erau, îl lăudau pe Lajcsi 
pentru perseverenţa sa. Ce rost avea să ţină suflarea într-
însul? Se chinuia pe sine, pentru familie era o povară, un 
boţ de carne, o stîrpitură de rîsul lumii... Şi oare nu-l pre-
venise însuşi medicul de la Alba Iulia să nu mai cheltuie 
un ban cu copilul, căci va avea destui bani de dat pentru 
înmormîntare?... 

Iar el îl luase pe Lajcsi de mînă, bătuse cu el magazinele, 
îi cumpărase coif de hîrtie, trompetă, alviţă, briceag cu 
lanţ, apoi se dusese la domnul Finkler, bogasierul, cumpărase 
giulgiu şi postav pentru hainele de înmormîntare, discutase 
cu tîmplarul de sicrie, în atelierul scund, mirosind sufocant 
a clei, din josul cimitirului, apoi pornise spre casă cu băiatul 
care ţinea morţiş să care el stofa şi giulgiul strînse în boccea. 

Totuşi, remuşcarea nu era îndeajuns de puternică, pentru 
a putea mătura toate cîte i se întîmplaseră de atunci! Se 
despărţise de Rózsi, a doua femeie a lui, cele patru hectare 
de pămînt i se scurseseră printre degete fărîmă cu fărîmă, 
înghiţite de avansurile ciupite de ici, de colo, de chefurile 
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prin cîrciumi, la fel cum se scurgeau prin rănile lui Lajcsi 
frînturile de os şi acum se arăta şi el mai zdruncinat decît 
în clipa cînd se ivise în pragul uşii; pe sub pomeţii obrajilor 
stăruiau gropi de umbră, borul vălurit al pălăriei îi aşeza 
pe frunte brazde cenuşii, îl pătrunsese oboseala orgolios reţi-
nută pînă acum, — amintirea atîtor rătăciri, cînd îşi purta 
picioarele în urma căruţei încărcate cu pepeni, cu ţigle sau 
cu vase de lut, cînd ploaia colbuia pînă departe în jur, 
cînd fulgerele îi biciuiau privirea şi cînd spinarea sură a 
măgarului era singurul lucru cert în nesfîrşirea nopţii... 

Bárány Lajos îşi deschise Biblia la pagina însemnată cu 
o fîşîie de ziar, la partea a douăzeci şi opta a cărţii evan-
ghelistului Matei, apoi la versetul corespunzător din Proverbe, 
strecură două degete între file şi, cînd ridică ochii, din 
trăsăturile chipului său şi chiar din cutele veşmintelor se 
simţea emanînd superioritatea blajină a celui care se simte 
ca la el acasă. 

— Cînd ne-a ajuns la ureche vestea că nevoile au călcat 
pragul casei voastre, am simţit îndemnul de a veni la voi 
ca să vă fac mărturie întru Domnul... 

Lui Fülöp i se făcu lehamite de vorbele lui Lajcsi prin 
care acesta ajungea, încet-încet, să se ridice deasupra lui şi, 
îndreptîndu-se din şale, aruncă o privire prin încăpere, întoc-
mai ca odinioară cînd, venind de la via sa de la cîmp, apărea 
deodată în prag şi, bănuind poznele vreunuia dintre copii, 
se uita ostentativ peste capul vinovatului şi se ocupa toată 
seara numai de ceilalţi. 

— Văd că iar eşti însărcinată, zise. Ce rost are graba 
asta? Unul după altul?.. . Béla nu-i omul care să poată ţine 
atîţia copii! 

Erzsike simţi că privirea tatălui suna ca o pietricică 
pe burta ei şi-şi netezi fusta. 

— Unde mănîncă trei se găseşte şi pentru al patrulea 
un blid de mîncare, zise, scuzîndu-se parcă. 

Bárány Lajos dădu din cap cu ochii închişi, bătrînul 
însă, încruntat, îşi scoase iar tabachera. 

— Erzsike, Erzsike... Nici inima ta nu-i pe măsura lumii 
ăsteia... Eu ţi-am zis-o, adu-ţi aminte: nu te amesteca în 
tărîţe, că te mănîncă porcii! 
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Îşi răsuci o ţigară şi o umezi, gînditor. 
— Chiar şi eu, uite unde am ajuns. Eram abia un 

flăcăiaş de-o şchioapă cînd pocneam din bici pe lîngă cei doi 
boi ai tatii... Iar azi mă tîrăsc în urma unei măgăreţe... 

Fiică-sa lăcrima de mila lui. 
— Lasă, tată, nu te chinui degeaba... 
Bătrînul o privi cu recunoştinţă. 
— Dacă pe maică-ta n-ar fi luat-o spaniola... şi n-ar fi 

fost nenorocirea cu Leánka şi cu Sanyi... atunci nici eu 
nu mi-aş fi prăpădit pămîntul... 

Aprinse ţigara şi suflă fumul prin uşa deschisă a sobei; 
privirile îi deveniseră strălucitoare şi fixe. 

— Ştiu eu ce se spune pe acasă, la Iosifeni: uite, Kakas 
Bandi a risipit tot ce-a avut şi acum umblă pe drumuri, 
iar pe orfanii ăia trei i-a văduvit de partea lor... Şi ştiu că 
şi Jani al nostru e plin de ură faţă de mine pentru că 
aşa s-a întîmplat să-i fie soarta: să mănînce pîine de la 
străini... Dar nu de el mă doare sufletul... Numai de tine 
mi-i milă... Tu ar fi trebuit să rămîi la Uioara... De acolo 
se mai pot vedea viile... 

— Ce să facem dacă aşa s-a întîmplat? 
Dar pe faţa lui Fülöp Andor se şi prelingeau picături 

albăstrui şi el îşi apăsa palmele peste ochi. Fiica îl privea, 
şezînd acolo, cu pălăria lui cărămizie de cît o purtase, cu 
mustăţile umede care-şi trăiau întotdeauna tristeţea lor oare-
cum aparte, se uita în ochii lui albaştri, la genunchii lipiţi, 
tremurînd ca de frig, şi o cotropi o asemenea înduioşare 
încît se aşeză pe marginea patului şi izbucni şi ea în plîns. 

Tot atunci, Bárány Lajos ascunse caietul, îşi luă Biblia 
subsuoară, se ridică şi, examinînd fotografiile, începu să se 
foiască, bîţîindu-se pe lîngă masă, în aşteptare; se holbă la 
Lizuka, întinsă pe burtă cu sunătoarea în mînă, la cumnatul 
lui, cu şorţ de brutar, cu braţele încrucişate, stînd lîngă 
un cozonac imens şi la tatăl adoptiv al lui Béla, Rajna 
András, acel domn bătrîn cu mustăţile răsucite, care-şi bul-
buca ochii atît de furios încît părea că vrea să-l cotonogească 
pe fotograf izbindu-l cu pălăria tare pe care o ţinea într-o 
mînă; Erzsike, rezemată într-un cot, cu fusta scăpată dea-
supra genunchilor, într-un fel de luminiş şi cu o margaretă 
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între degete, iar alături, pe acelaşi perete, o tăbliţă cu motive 
populare, pe care stătea înscrisă Binecuvîntarea casei: 

UNDE-I CREDINŢĂ ACOLO-I IUBIRE 
UNDE-I IUBIRE ACOLO-I PACE 

UNDE-I PACE ACOLO-I BINECUVÎNTARE 
UNDE-I BINECUVÎNTARE ACOLO-I DOMNUL 

UNDE-I DOMNUL ACOLO NECAZURI 
NU SÎNT 

Şi cînd se ridică şi bătrînul, venind vremea să-şi ia 
rămas-bun, Lajos întinse mîna lui îngustă şi uscată aproape 
la înălţimea umărului ca să îndepărteze sărutul surorii sale 
încă nepocăite şi bîigui: „Domnul să te binecuvînteze”. În 
schimb, Fülöp Andor îşi îmbrăţişă fata şi-şi lipi îndelung 
mustaţa umedă de obrazul ei. 

Sosirea tatălui o bucura de fiecare dată; nu era numai 
dragostea datorată părintelui, ori o admiraţie fără noimă 
care nu stă să judece şi nu cunoaşte nepăsarea depusă ca o 
drojdie peste puzderia de necazuri şi amintiri amare: pentru 
ea, Fülöp Andor rămăsese şi azi întruchiparea făgăduinţei, 
o fărîmă de sat călător, cu pălăria roasă şi decolorată, dar 
cu nasul umbrit de aburul roşietic al unui trecut plin de 
voioşie, cu mireasma pămînturilor pe nedrept părăsite în 
cutele hainelor lui mîncate de colb, cu miros de grajduri 
şi de viţei, de lapte proaspăt muls şi de roşii coapte, cu 
pocnetul biciului, cu scîrţîitul carelor încărcate, trase de boi. 

„Nu, n-ai dreptate! se lua la harţă pînă şi cu Jani cînd, 
în trecere sau venit la conţentrare, pica la ea în vizită ca 
să se bărbierească şi să se schimbe. Nu te supăra, dar eu îl 
înţeleg! Căci în iarna aceea a trebuit să-i îngroape pe doi 
din fraţii noştri şi pe mama!” 

Şi, cu toate că-şi irosise ea însăşi tinereţea slugărind, 
nu simţise niciodată mînie faţă de el; ba, mai mult, de cîte 
ori se ivea pe neaşteptate, ca şi azi, în aceste clipe grele 
cînd copiii se învîrteau înfometaţi în jurul casei, răgetul mă-
garului şi silueta înaltă a bătrînului alcătuiau singura ei 
consolare; spera că într-o zi o să ia şi o să urce toată fa-
milia într-o căruţă cu cai pe care-i va mîna el (atunci va 
purta o cămaşă albă!) , şi se vor reîntoarce, la Iosifeni, unde 
creşte grîul şi porumbul şi nu trebuie să dai fuga pentru 
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orice fleac la piaţă; va fi pîine, va fi carne cu prisosinţă 
şi chiar şi oamenii vor fi mai altfel, cumva... 

Cît timp şezuse la gura cuptorului, tatăl ei se înălţase 
deasupra oamenilor, îi acoperise pe toţi ceilalţi, dar îi re-
deşteptase amintirile; şi în astfel de clipe Erzsike nu mai 
vedea şoşonii încălţaţi pe piciorul gol, nici pantalonii peti-
ciţi, îi urmărea numai chipul şi gesturile; privea şi judeca 
cu ochii lui şi, în închipuire, i se tăia și ei acelaşi rid ca 
un cîrlig în colţul gurii iar, dacă stătea să se gîndească, 
simţea că pînă şi umbra ei seamănă cu aceea a lui Kakas 
Bandi... 

9 

„Te-a bătut Dumnezeu dacă ajungi la mila 
fraţilor”, medita Böske, în timp ce ghemul alb al pechinezu-
lui se rostogolea încoace şi încolo în faţa ei, pe trotuar; de 
cînd se trezise şi fratele ei se luase la harţă cu ea, îi moc-
nea în suflet tristeţea molcomă, dar adînc arzătoare, că 
n-are nici un sprijin pe lume. 

În asemenea clipe cel mai bine era la Hajongard. Se 
aşeza pe o bancă, pipăia cu privirea şirurile de morminte, 
inspira aburii ce se ridicau din betonul încins, din muşchi şi 
flori, apoi ofta şi nici ea nu ştia pentru ce: poate pentru că 
scăpase ceva din vedere, încă mai demult, şi acum acel 
ceva o fulgerase deodată îndurerînd-o, ori pentru că îşi 
aducea aminte că va trebui să moară şi ea odată. 

Dintr-o ramă ovală îi zîmbea o fată tînără, şi ea se 
gîndea că puicuţa murise fecioară, fără să fi cunoscut dra-
gostea trupească; stătea o vreme uitîndu-se la vîrfurile 
pantofilor, apoi privirea îi zbura în sus, unde cerul se ghi-
cea albastru printre frunzare şi, cînd cobora fruntea din nou, 
crucile şi mormintele i se păreau atît de obişnuite, de fa-
miliare, încît o cuprindea urîtul, se ridica şi pornea mai 
departe, tot mai sus, pînă ce umbra se subţia deasupra ei 
şi se iveau aleile presărate cu nisip; acolo se aşeza din nou, 
aprindea o ţigară şi fumul tutunului, parcă sorbit prin nişte 
tuburi subţiri de lumină, urca drept în sus dintre degetele ei. 
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Jos, în oraş, bătea încet un clopot, iar cuvintele scrise 
cu dalta pe pietre începeau să sclipească. Din mulţimea de 
inscripţii era una care-i apărea de fiecare dată lucind mai 
limpede decît toate celelalte: „Mamei noastre dragi”. Pri-
vind-o, Böske vedea ca aievea o femeie tînără pe catafalc, 
cu părul despletit; lîngă ea stăteau în genunchi, cu o tris-
teţe cuviincioasă, copiii ei, o fetiţă şi un băiat, fetiţa cu faţa 
umbrită de o fundă neagră; păi, nu-s înduioşătoare toate as-
tea? îşi zicea, şi de această dată era cuprinsă într-adevăr de 
remuşcări. Da, poate că ar fi putut trăi şi altfel, dacă, ieşind 
de la orfelinat, nu s-ar fi dus să slujească la madam Ham-
mari, ci s-ar fi măritat cu vreun om cumsecade, cu un 
domn, sau ar fi învăţat croitoria... 

Dar, Doamne-Dumnezeule, cînd greşise, unde greşise oare? 
Închipuirea îi ocolea cu prudenţă amintirile, dar ici-colo 

se poticnea totuşi; îi venea în minte un domn în vîrstă 
care adormise lîngă ea în pat, ca pruncul proaspăt îmbăiat, 
îi veneau în minte lucrătorii blănari care, o dată, pe cînd 
Doda şedea la răcoare, o îmbătaseră, se drăgostiseră cu ea 
pe rînd, iar dimineaţa îi dăruiseră o cutie de pantofi legată 
cu o bentiţă şi plină cu sîmburi de caise înveliţi în petice 
mototolite de hîrtie; îşi rememora mulţimea de aventuri 
ruşinoase, apoi dădea din umeri, azvîrlea mucul de ţigară 
şi o pornea mai departe. 

Peste cîteva minute, după ce se liniştea, îi stîrneau cu-
riozitatea cavourile: cîte o gaură întunecată într-un zid 
sau o uşă de fier, ruginită. Îşi închipuia că doarme noaptea 
într-o asemenea criptă, că aude vaiete vagi, şuierături, că 
simte scheletele împleticindu-se în apropierea ei şi se uita 
brusc în jur ca să prevină un atac prin surprindere; dar 
curiozitatea începea s-o roadă, iar peste o clipă se apropia 
pe furiş de cîte-un loc de veci şi tragea cu ochiul în bezna 
mucedă, doar-doar o vedea vreo mişcare... 

În cele din urmă, smulgîndu-se din cercul aducerilor 
aminte şi al spaimelor, ajungea la un mic platou, în Cimi-
tirul Eroilor, unde exista o alee asfaltată mărginită de cas-
tani, aerul era mai puţin apăsător şi trandafiri şi portulace 
înveseleau împrejurimile. Chiar şi razele soarelui tremurau 
delicat pe fiecare frunză şi fir de iarbă şi după atîtea mor-
minte înghesuite unul într-altul, după atîtea cruci căzute 
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într-o rînă, ordinea militărească a crucilor de beton, nisipul 
proaspăt greblat din faţa monumentului şi mulţimea de 
bănci vopsite aveau un efect binefăcător. 

Acolo zăbovea cel mai mult, acolo lăsa şi cele două ga-
roafe pe care le adusese cu sine; se călăuzea doar după 
felul cum suna numele răposatului şi după anul naşterii, ba, 
uneori, se întîmpla să se aplece din nou asupra crucii de 
beton şi să-şi ia florile de la caporalul Kocsis Ferenc, pen-
tru a le trece la stegarul Kúnhalmi Nagy András. Şi, în 
timp ce potrivea garoafele, i se părea că aude pocnind două 
tocuri de cizmă şi glasul uşor, dar scurt, milităresc al ofi-
ţerului: „Mulţumesc, domnişoară!” 

Alteori îşi imagina tot felul de întîmplări ciudate. De 
exemplu, un tînăr ofiţer de artilerie se aşază lîngă ea, o 
apucă de mînă şi uitîndu-i-se drept în ochi, îi şopteşte: 
„Domnişoară, eu peste o oră voi cădea în bătălie. Fii buna 
cu mine!” Doamne, oare ce-ar face?... S-ar codi, sigur că 
s-ar codi... Dar după aceea?... După aceea?... Îşi dădea 
ghies singură şi întrebarea conţinea cu atîta limpezime răs-
punsul, încă îşi şi lipea palma de rochie şi, uitîndu-se în 
toate părţile, se apuca să-şi netezească pliurile fustei şi cu-
tele bluzei pe piept, ca şi cum abia s-ar fi dezlipit din 
îmbrăţişarea vreunui ofiţer, de-acolo, din dreptunghiul în-
gustelor paturi de beton... 

De data asta, însă, abia lăsase căţelul pe strada Petőfi, 
la numărul patru, la coana Traszka, în faţa uşii căreia, sub 
bolta porţii, crini aşezaţi în găleţi îşi împrăştiau mireasma, 
abia pornise în sus pe drumul cu pavele de granit, că la 
primul popas se şi împotmoli. Nici nu se aşezase încă în 
dreptul mormîntului lui Rajna András, tatăl ei adoptiv, cînd, 
la cîţiva paşi mai încolo, tufişul foşni şi, printre frunze, 
luci pata albă a unei cărţi deschise care capta lumina, ase-
menea unei lentile; deasupra cărţii se contură o bărbie în-
gustă, apoi nişte buze strînse şi o frunte aplecată înainte, 
albă şi ea ca şi cartea. Böske scoase la iveală roşul de buze, 
îşi netezi sprîncenele, apoi se lăsă pe spate: ştia că nu va 
trebui să aştepte mult; studentul o şi observase şi, după 
scurtă vreme, se apropie. 

— N-aveţi un băţ de chibrit, domnişoară? 
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Prefăcîndu-se surprinsă, Böske deschise ochii: 
— Chibrit?.. . Am, cum să nu... Poftim! 
Întinse flacăra spre el, dar atentă la altceva, se uita la 

omuşorul proeminent şi la mîna prelungă a studentului. 
— Tot ca să învăţaţi aţi venit, domnişoară? 
— Eu? Asta-mi mai lipsea! Huhuhu! 
— De ce? 
— Pentru că eu mi-am luat de mult diploma! 
— Într-adevăr? 
— Sigur că da: am făcut patru ani la şcoala de balet... 
— Asta-i bună... 
— Şi am trecut şi prin şcoala vieţii. 
— Z ă u ? 
Böske dădu din cap. 
— Ei, şi n-ai rămas repetentă? 
— Dumneata ce zici? 
Trăgînd din ţigară, studentul înghiţi în sec. 
— Cînd eşti tînăr, mai pici o dată, de două ori... 
Böske se uită în ochii lui şi surîse. Un puştiulică, se 

gîndi. La „Cerb” şeful nu le permitea să se distreze cu 
studenţi în serile cînd erau de serviciu, căci ăştia se strîng 
cîte patru-cinci la un kil de vin ieftin, halesc chiflele de 
prin coşurile de pîine şi, cum fac cunoştinţă, cum invită 
fetele la „Stan şi Bran.” 

— Nu sînteţi de pe-aici, domnişoară? 
— Sînt numai în trecere. 
Acum scoase şi ea o ţigară; nu pentru că i s-ar fi fă-

cut pof tă de fumat, ci pentru gesturile acelea măsurate cu 
care ştia întotdeauna să-şi creeze un aer de superioritate. Lăsă 
capul pe umăr şi se pregăti să-l tachineze, cu blîndeţe, dar 
stăruitor, pe băiat. 

— Ce citeşti? se interesă. 
— Florile Răului de Baudelaire. 
— Adică poezii de dragoste?. 
Şi zîmbi iar. „N-are mai mult de douăzeci de ani”. În-

cepu să-l pipăie cu privirea. „Şi ce mînă prelungă are... Iar 
chipul îi e plin de nelinişte... Genul ăsta, dacă se îndrăgos-
teşte de-o femeie, plînge ca un copilaş, nu mai poţi scapa 
de el. În fiecare an sînt patru-cinci de ăştia care se arunca 
înaintea trenului la bariera din strada Cărămidarilor şi 
lasă cîte-o scrisoare de adio: N-am mai putut suporta viaţa. 
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Nu duşmănesc pe nimeni, îi iert pe toţi. Da, „Gazeta de 
seară” a reprodus o dată, cuvînt cu cuvînt, o asemenea 
scrisoare. 

— Te ocupi cu literatura? 
— Sînt student în filozofie, domnişoară, zise băiatul, 

scurt şi cu demnitate. Filozof în anul doi. 
Böske îi măsură faţa slabă, apoi se uită la mîinile lui 

şi îşi imagină cît de înfiorător ar arăta încheietura aceea 
subţire, degetele acelea lungi, însîngerate sub roţile trenului. 
Exact aşa arăta şi Rudi, cel pe care-l chemase o dată sus, 
în camera ei de la madam Hammari, avea o faţă la fel de 
albă şi mîini la fel de albe. Pînă şi vocea îi părea albă. Tot 
timpul citea poeziile unui anume Fuccs, vreun poet chinez 
sau aşa ceva, iar cînd s-a dezbrăcat prima dată în faţa 
lui, i-a cuprins mijlocul şi a izbucnit în plîns: „Doamne, 
ce lucru mare e acesta, domnişoară”; nici măcar nu ştia 
cum s-o ţină în braţe... 

— Stai jos, îi făcu semn băiatului, trăgîndu-se mai în-
colo pe bancă; după asta însă nu mai ştiu ce să-l întrebe; 
făcu semn cu degetul, şovăielnic, în spate, dincolo de tufe 
şi de pietrele mormintelor, undeva unde se întindea în vale 
oraşul. La cămin e severitate mare? 

— Eu stau la gazdă, domnişoară. 
— Şi dumneata-ţi găteşti, speli? Dumneata faci curat? 
— Nu întotdeauna... Mă mai ajută şi fetele... 
— Nu mai spune! Şi ce le dai în schimb? 
Studentul zîmbi; faţa lui, ca o bucată de cauciuc alb us-

cat la soare, se crăpă în mii de pătrăţele. Savură întrebarea 
cu un amuzament aproape bătrînicios. 

— Asta nu-i o problemă, domnişoară. Sîntem prieteni şi 
nu mai avem prejudecăţi. 

Zîmbetul studentului o derută pe Böske. 
— Ia nu mai fă pe cuceritorul! 
Băiatul aruncă o privire într-o parte, ca şi cum ar fi 

aşteptat pe cineva, şi scutură scrumul ţigării pe o piatră 
de mormînt triunghiulară înfiptă adînc în p ă m î n t ; deo-
dată deveni atît de posac, încît părea că-şi cere socoteală, 
ruşinat, pînă şi pentru voioşia de adineaori. 

— Nu m-ai înţeles, domnişoară. E vorba de faptul că 
trebuie să desfiinţăm tensiunea dintre sexe! 
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Böske se uită în sus, printre frunzare; simţea că acum 
va auzi nişte lucruri pe care nu prea are cum să le înţe-
leagă. 

— Ce bine-ar fi să poţi călători, să pleci undeva! sus-
pină, ca să schimbe discuţia; tînărul o privi cercetîndu-i 
plin de curiozitate faţa, parcă întrebîndu-se ce interpretare 
ar putea căpăta acest dor de ducă în lumina principiilor 
sale; apoi îşi lăsă mîinile pe genunchii întinşi înainte ca 
braţele unui balansoar. 

— Viaţa e peste tot aceeaşi, domnişoară, zise. Şi are, 
oare, vreo importanţă dacă ni se înfige în talpă un cactus 
de aur sau un scaiete oarecare? 

Lipsa asta de idealuri o întristă pe Böske. 
— Poate că ai dreptate... dădu din cap. Dar mai vi-

sează omul... 
— Visul e consolarea oamenilor slabi. Trebuie să ac-

ţionăm, nu să visăm, să ne temem. 
— Eu una mă tem... De exemplu, şi de şerpi... Ehei, şi 

încă cum... Mai ales pe întuneric!... 
Se chirci toată, îşi apăsă mîna pe piept, iar faţa stu-

dentului fu iar crăpată de acele pătrate minuscule, buzele i 
se lăţiră devenind disproporţionat şi aproape ridicol de 
mari. 

— Întîi trebuie eliberate ambele sexe din robia sexuală, 
domnişoară; apoi vom putea călători oriunde vom vrea... 
Pentru că atunci vom fi liberi şi din punct de vedere social 
şi din toate punctele de vedere... 

Şi, cu fermitatea acestei convingeri, strînse cartea în-
tre genunchi şi începu să se balanseze şezînd pe bancă. 

— Domnişoara a citit lucrările lui Freud? 
— Nici nu-mi mai aduc aminte, răspunse Böske. 
— Dar despre rolul libidoului aţi auzit? 
— Despre libido?... O, cum să nu... de nenumărate ori! 
Dădu din cap, zeloasă; ceva îi şoptea că nu poate fi 

vorba decît de un joc de societate, cam deşucheat, un fel 
de gaj, care probabil că face ravagii în ultima vreme, şi 
cu care îşi pierd timpul fetele şi băieţii puţin cam depravaţi 
şi şăgalnici, chicotind pe întuneric, uşor înfioraţi — even-
tual în ceaţa unor lampioane roşii — şi, cu toate că astăzi 
se mai cere încă ţinut în secret, mîine-poimîine se va face 
haz de cei ce n-au apucat să-l înveţe... 
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— Cel mai bine ar fi să se unifice căminele studenţeşti, 
urmă băiatul, legănîndu-se în continuare. În felul acesta s-ar 
putea asigura dragostea liberă între tineri... Şi s-ar putea 
crea o bază şi pentru ca legătura sexuală să nu aibă nici 
consecinţe materiale, nici morale... N-am dreptate, domni-
şoară?... Şi, totuşi, cînd mi-am citit lucrarea la cenaclu, m-au 
huiduit şi m-au făcut anarhist... 

În zîmbetul bătrînicios şi printre pătratele acelea minus-
cule stăruia acum autocompătimirea şi o dorinţă anume, 
istovită în atîtea iubiri fără alegere, pe apucate, cu florărese 
şi chelneriţe; iar Böske şedea cu pleoapele lăsate şi avea 
impresia că vorbele băiatului vor s-o justifice de-a dreptul 
pe ea; viaţa ei era într-adevăr o viaţă liberă, ca a păsării 
şi pentru care, totuşi, trebuia uneori să roşească; şi iată, 
acum, studentul acesta, ce frumos rosteşte tot ceea ce ar fi 
putut spune şi ca de cîte ori avusese de întîmpinat privirile 
bănuitoare ale oamenilor. 

„Aş avea nevoie de o călătorie!” se gîndi iar. 
Între timp, soarele începuse să coboare în spatele cimi-

tirului şi pietrele funerare se înălţau din penumbră ca nişte 
mîini împreunate. În asemenea clipe, în cimitir toate vorbesc 
despre singurătate, şi Böske, băgînd de seamă că băiatul dă 
să se ridice, îl privi speriată. Desigur, îl aşteaptă fetele... 

Îl aşteaptă mulţimea aceea de tîrfuliţe de la „Marianum”, 
ca să pună mîna pe el; iar ea va rămîne aici, cu poşeta ei 
vopsită, cu ultima ţigară înfăşurată în hîrtie... Lîngă ea nu 
e nimeni care să-i dea curaj... căruia să-i pese de viaţa ei, 
care să-i poată spune ce să facă... 

O cuprinse invidia şi mila de ea însăşi. 
Din clipa aceea ştia că diseară va coborî la „Maimuţa 

plîngăreaţă”, că va mînca un grătar cu salată de castraveţi, 
dar mîncarea i se va învîrti sălcie în gură, carnea i se va 
părea prea tare şi fiecare înghiţitură o va face să simtă că 
i s-a vîndut chelneraşului cu ghete de Chaplin, lui Hector; 
şi mai ştia că nu vor trece mai mult de cîteva zile şi băiatul 
o să-şi scoată cartea de muncă şi amîndoi îşi vor lua picioa-
rele la spinare şi vor începe o călătorie lungă, foarte lungă, 
ca două valize, ca soarele şi luna, poate o viaţă întreagă, 
fără oprire. 
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Iar pe studentul acesta nu-l va mai revedea decît în 
„Almanahul Tolnai” sau în „Gazeta de seară”, ca om celebru 
sau ca sinucigaş. Se ridică deci în grabă, îşi netezi fusta, şi 
i se alătură tînărului ca unui soţ firesc, singurul care-i cu-
noaşte şi trupul şi sufletul, şi care, dacă ar fi să dispară 
acum, ar lipsi-o pentru multă vreme de perspectiva oricăror 
bucurii. 

Studentul fu surprins, dar nu se trădă. În timp ce Böske 
bocănea alături, el silabisea inscripţii latine de pe frontoa-
nele criptelor, cerceta pe îndelete cîte-o cruce sau placă de 
beton apoi, fără tranziţie, ca şi cum i s-ar fi făcut milă de 
Böske, îi puse o mînă pe umăr şi o conduse tăcut mai de-
parte, printre morminte, cum şi-ar fi împins, aşa, cu o singură 
mînă, bicicleta. 

În stînga, la capătul unei poteci lăturalnice, unde un zid 
năpădit de iederă arăta că de aici încolo începe cimitirul lu-
teran, patru tufe de iasomie încadrau o bancă mică, iar în 
partea dinspre alee un mormînt stăvilea orice privire indis-
cretă. 

— Vezi, asta e camera mea de studiu... Aici mă ascund 
de fiecare dată cînd simt că nu mai pot suporta oraşul... 

Böske îl hărţui cu gelozie: 
— Fugi din faţa fetelor, nu-i aşa? 
Studentul se îndreptă, plin de sine: 
— Nu neg, cîteodată şi din faţa lor... Căci pălăvrăgesc, 

flecăresc atît de mult... Nu prea seamănă cu dumneata... 
Cu palma stîngă trase o linie orizontală peste capul lui 

Böske de parcă ar fi vrut să-i netezească părul, apoi mîna 
lunecă în jos, pe obraz, de acolo se abătu spre piept şi de-
getele lui lungi şi albe se bîlbîiau tremurînd în dreptul nas-
turilor mărunţi... 

10 

„Unde vine strada Îngerilor şchiopi?... A 
patra pe stînga?... Mulţam, cufuri-te-ai... Drept înainte?... 
Am înţeles, mai du-te şi naibii!... Io-te, prostovanul!... Parcă 
l-au făcut doi muţi sub o poartă întunecoasă... Pe unde-o 
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mai fi strada Îngerilor şchiopi, dom’ profesor?.. . Să ocolesc 
pe-aici, apoi s-o iau la dreapta?. . . Mersi, licuriciule!... Vei 
fi avînd vreo baterie-n gură de luminezi aşa cu colţii?... Alo, 
mătuşico!... Care-i drumul cel mai scurt la Îngerul meu 
şchiop, mînca-ţi-aş nasu’ ăla ca un castravete murat...” 

De cînd coborîse din autobuz, Kis Hector punea între-
bare peste întrebare, nu pentru că s-ar fi temut că se va 
rătăci, ci doar de bucuria că se apropia din ce în ce mai 
mult de Böske şi-i plăcea să-şi asculte propria voce. În mînă 
legăna o geantă de voiaj împestriţată cu etichete de hoteluri, 
purta un costum de culoare închisă, pantofii la modă aveau 
vîrfurile întoarse în sus, ca botul de buldog, şi păreau imenşi 
faţă de statura lui măruntă; părul tuns mult deasupra cefei 
şi-l pieptănasc cu cărare, iar sub bărbie îi f lutura o fundă. 

Totuşi, poate că mobilul cel mai puternic al deselor sale 
interogaţii era curiozitatea de a vedea cum reacţionează oa-
menii puşi în fa ţa unei întrebări sau afirmaţii surprinză-
toare; mai mult, nici nu-l interesa decît primul lor gest, 
acea spaimă derutată cu care tresăreau la auzul vocii neaş-
teptate şi cum feţele îşi reluau în grabă masca, scoasă în-
tr-o clipă de îngîndurare; în schimb el rămînea liniştit, cu 
capul plecat într-o parte, ca să amplifice şi în felul acesta 
graba străinului, şi pe buze îi juca un zîmbet de neîncredere 
şi de bucurie răutăcioasă. 

Obiceiul acesta nu era o simplă aiureală de-a sa: fusese 
convins dintotdeauna că oamenii merită să fie astfel răsco-
liţi pentru a li se scoate la suprafaţă nevolnicia. O dată, de 
exemplu, pe peronul gării din Cluj, legase o cutie de con-
serve de coada unei corcituri de pudel şi curînd se iscă o 
asemenea harababură de urlete, ţipete, tropot de picioare 
în fugă, de parcă ar fi dat peste călători rapidul de patru 
jumate; cu altă ocazie, pe partea dinspre strada Poştei a Se-
minarului reformat, unde locuinţele personalului îşi vărsau pe 
trotuar lumina adunată de sub pămînt, se aplecase prin fe-
reastra (deschisă şi aruncase un porumbel mort, cu o traiec-
torie bine calculată, drept pe masă, printre farfuriile cu cina 
aburindă... 

În timp ce fugea, după asemenea fapte, se simţea întot-
deauna înfiorat de o senzaţie proaspătă, binefăcătoare. De 
cele mai multe ori izbutea să şteagră putina şi, pînă la ter-
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minarea anului de ucenicie, scăpase doar cu o palmă sau 
două; atunci însă se petrecu un lucru neplăcut: domnul 
Lajovics, proprietarul Chioşcului de pe Promenadă, trimise 
după birjarul Kis József şi-i aduse la cunoştinţă că timpul 
de învăţătură al fiului său a trebuit să fie prelungit, cu 
aprobarea Camerei de industrie, avîndu-se în vedere acel de-
lict deosebit de grav prin care acesta prejudiciase reputaţia 
firmei. 

În timp ce domnul Lajovics se plimba încoace şi încolo 
prin dreptul bucătăriei, de unde se auzea sunetul cuţitelor 
de tocat, trupul lui uriaş păru că dă să se răstoarne, aşa 
că-şi puse mîna stîngă în şold ca pe-o proptea şi relată ur-
mătoarea întîmplare: într-una din seri, cînd muşteriul îl 
rugase să-i schimbe grătarul prea crud, Hector, înclinîndu-se 
cu politeţea lui în doi peri, răspunse: „Da, vă rog, cum 
doriţi dumneavoastră” — dar abia făcuse cîţiva paşi că 
adăugase cu voce tare: „Vine-ndată, hali-mi-ai glezna!” 

Bătrînul începu să se foiască, ridică biciul în dreptul 
ochilor şi-l examină de parcă abia l-ar fi cumpărat, apoi 
dădu iar din cap, aducîndu-şi aminte cîte geamuri sparte a 
trebuit să plătească pînă acum şi că o dată fusese nevoit să 
umble chiar şi pe la poliţie din cauza lui Hector, care, ba 
meşterea săgeţi din sîrme de umbrelă şi trăgea cu arcul în-
figîndu-le în botul cîinilor de prin mahala, ba smulgea în-
cuietorile de la dubiţele hingherilor, cînd haidamacii se opreau 
să tragă o duşcă la Moldovan, în cîrciuma din strada Pata; 
dar ce să-i facă orfanului ăstuia fără mamă? Să-l omoare? 
Ce mai contează acum un an în plus?... 

Răzbunarea domnului Lajovics nu prea avu efect asupra 
lui Hector căci, pe lîngă firea lui ascunsă şi prefăcută, bă-
iatul mai era şi încăpăţînat: cu cît îl pedepseau, cu atît era 
mai îndărătnic şi-i sporea şi convingerea că toate aceste 
sîcîieli sînt premeditate şi că el trebuie să se apere, dacă nü 
în alt fel, măcar făcîndu-le în ciudă, necăjindu-i în fel şi 
chip pe cei din jur. Încă de pe vremea cînd era de-o şchioapă, 
bătrînul constatase că e pur şi simplu primejdios să încerce 
să-l potolească cu bătaia, căci se arunca pe jos, tăvălindu-se, 
zvîrcolindu-se şi zbierînd, sau o zbughea în stradă şi de acolo 
îl împroşca cu vorbe de ocară: „Vrei să mă omori, nu?.. . 
Mă chinuieşte zi şi noapte, doar-doar ai să mă vezi cră-
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pînd!. . . Dar de mîncare nu-mi dai!. . . Îţi pare rău şi de po-
tolul calului... Pentru că torni totul pe gît!...” 

Cîteva zile după hotărîrea Camerei de industrie, făcu na-
veta între şirul de mese şi bucătărie, cărînd farfuriile fără să 
scoată o vorbă, pînă ce, pe neaşteptate, îi veni o idee care-l 
umplu de nelinişte ca un fel de pact secret încheiat cu sine 
însuşi; în seara aceea, în timp ce privea perechile retrase în 
intimitate, avocaţii, farmaciştii, negustorii care înfulecau me-
todic şezînd în umbra castanilor, sub lampioane sau în 
fumul plutitor al fripturilor, îl gîdilă un gînd: ce-ar fi dacă 
el ar sari acum pe masă şi, cerînd linişte, le-ar striga tuturor 
acestor oameni: „Ştiţi ce?... Ia mai duce-ţi-vă cu toţii în 
aia a mamei voastre...” Oare ce s-ar întîmpla?!... Ce tăm-
bălău ar fi aici în cîteva minute!.. . 

Mai tîrziu, domnul Lajovics a fost implicat în panamaua 
Bácsinski — afaceri cu spirt —, municipiul i-a închis pră-
vălia şi camerele aşternute cu covoare de iută le-a umplut 
cu obiecte de la muzeul satului: putineie de unt, teascuri 
pentru cînepă, ţesături populare, catrinţe, iar Hector a trecut 
la domnul Mosonyi, la „Maimuţa plîngăreaţă”; dar de acea-
stă ispită n-a scăpat nici după ani de zile: îi revenea în 
minte de fiecare dată, şi în holul cinematografelor, şi pe 
stadion, unde mulţimea vuia îngrămădindu-se, şi simţea că, 
la nevoie, s-ar mai putea folosi de ea drept mijloc de repre-
siune. 

Trecuseră exact două săptămîni de cînd se întîlniseră 
prima oară, dar îşi amintea şi astăzi fiecare secvenţă: felul 
cum Böske intrase în local, cum se aşezase la numărul şapte, 
în dreapta, cum îşi pusese pe masă poşeta, mănuşile, cum îi 
poruncise căţelului să intre sub masă apoi, cu un ciot galben 
de creion, îşi făcuse o aluniţă pe obraz şi, între timp, răsucea 
oglinda în toate părţile, umezindu-şi buzele cu limba. Iar el 
se apropiase în grabă şi făcuse o plecăciune, aşteptînd: 

„Lista de bucate, băieţaş...” 
„Da, vă rog, săru-mîinile”, răspunsese, dar în acel da, vă 

rog se strecurase un pic de teamă, nelinişte, ciudă, totul; 
deşi mai văzuse el făzăniţe destul de drăguţe, mlădioase, cu 
picioarele zvelte, care purtau tot felul de blănuri fine; unele 
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îi lăsau chiar şi cîte-un pol şi lunecau în sus pe scările hote-
lului, cu vulpea argintie pe după gît, ca îngerii aceia care, 
aureolaţi de gulere uşoare de nori, zboară deasupra altarului 
bisericii Sfîntul Mihail; însă, chiar dacă-i stîrneau şi ele cîte 
un gînd lunecos, deşucheat, chiar dacă le dezbrăca din pri-
viri, pentru a le lăsa să lunece cutremurate uşor şi pudic mai 
departe prin imaginaţia lui, sentimentul acela era altceva, nu 
semăna cîtuşi de puţin cu acesta de-acum... 

Căci nu se gîndise niciodată că ar putea porni la drum 
cu vreuna din ele şi singură Böske era cea cu care simţea că 
ar putea zbura ca pasărea, mereu spre alte şi alte meleaguri, 
doi călători, cu trenul, cu căruţa, pe jos, peste dealuri şi văi, 
fără măcar să bănuiască dimineaţa unde-şi vor pleca frunţile 
seara pentru somn; cu ea ar putea să se piardă în lume, ar 
putea împărţi toate emoţiile cîte unei pozne, cînd trebuie 
să-ţi iei brusc picioarele la spinare; ar prinde-o doar de-o 
mînă şi ar trage-o după sine, rîzînd, ca un vîrtej de aer 
fierbinte... 

În strada Îngerilor şchiopi Hector fu surprins de un miros 
fetid ca un semn rău şi încet-încet simţi că duhoarea devine 
insuportabilă: nările i se lipeau încît aproape că simţea ne-
voia să tragă de ele ca să le desfacă, şi mişca scîrbit din 
buze, din sprîncene, dar fu de-a binelea uluit abia cînd ajunse 
la numărul treisprezece şi observă că înăuntru curtea era 
inundată de un şuvoi vîscos, tulbure, gata-gata să se reverse 
în stradă. 

Nu bănuia că lava dospită era rezultatul experienţei cu 
drojdia, că încă din zori Vincze Béla luase în braţe mate-
rialul alterat, strîns în cîteva uriaşe ţîţe de cîrpă, şi-l arun-
case, dar groapa cu lături refuză să suporte această masă 
şi-o azvîrli afară, împreună cu tot conţinutul ei anterior; 
Kis Hector nu ştia nimic despre toate astea, însă, îndată ce 
fenomenul trezi într-însul o corespondenţă cu posibilitatea 
panicii, simţi cum îi da tîrcoale bucuria lui răutăcioasă. 

Dar, deocamdată, rămase pe loc, răsucindu-şi gîtul în 
dreapta şi-n stînga, pînă ce zări un băieţaş care, stînd culcat 
pe burtă în şanţ, ronţăia cu tristeţe, plictisit, un fir de 
iarbă; atunci scoase din buzunar cinci lei de aramă, îi dădu 
moneda lui Kálmán şi-i făcu semn s-o cheme pe Böske, căci 
el nu poate trece prin porcăria asta; şi, ca să-i dea de înţe-
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les, îşi apucă pantalonii cu două degete, îi trase în sus, ridică 
piciorul şi-şi compuse o mutră îngrozită; băieţaşul se şi 
sculase, gata s-o ia la trap, însă Hector se răzgîndi şi-l 
rechemă din priviri: 

— Ia stai aşa, fratello! Ia vino-ncoa’!... 
Îl puse pe puşti să se întindă în şanţ şi, pregătind parcă 

o scamatorie, deschise geanta de voiaj împestriţată cu eti-
chetele hotelurilor, apoi scoase un teanc de bancnote, se lăsă 
pe vine şi acoperi cu hîrtii de cîte o sută pieptul şi faţa lui 
Kálmánka: după aceea îi înveli şi picioarele cu cîte două 
bancnote potrivite faţă-n faţă, apoi braţele şi, îndreptîndu-se, 
începu să privească zîmbind cum în jurul buzelor băiatului 
banii de hîrtie se ridică şi coboară încet. 

— Nu te mişca, lasă-i să te vadă! 
Böske îi observase încă de la început, şi lîngă ea, în 

poartă, se înghesuiau şi Vincze şi Lizuka; stăteau atît de 
ţepeni încît părea că pelicula filmului s-a rupt tocmai la 
ei şi toate gesturile, pînă şi curbura degetelor şi cutele hai-
nelor formau cîte un mic val care se străduia să se urce 
pînă pe figură pentru a se contopi acolo într-o singură mare 
uimire; părea că trupurile fuseseră reduse pe de-a-ntregul 
la o gură ovală, un semn de întrebare: poate că şi inima, şi 
arcurile intime ale intestinelor li se curbaseră, prinzînd forma 
unui semn de întrebare. 

— Aţi văzut?! exclamă Vincze, îndată ce pelicula reîn-
cepu să se deruleze. 

Böske păşi înainte, cu o bucurie buimacă. 
— Uite-l pe Hector! A sosit Heki, huhuhu! 
Luă musafirul de braţ, iar Vincze începu să se împleti-

cească în faţa lor împreună cu fetiţa ca să indice poteca pe 
care se mai putea trece de-a lungul zidului şi cînd, în cele 
din urmă, deschise uşa, se uită cu respect la Hector: în pri-
vire îi stăruia un fel de încordare, obrajii îi păliseră de ve-
ghea de mai multe zile, de emoţiile prin care trecuse şi de 
speranţele irosite; chelnerul se opri brusc, ca şi cum ar fi 
presimţit o primejdie în penumbra încăperii, aruncă o pri-
vire spre Böske, apoi îşi avîntă valiza înainte. Madam 
Vincze, zărindu-l, fu cuprinsă mai degrabă de jenă decît de 
sfială şi, poate tocmai de aceea, cumnata sa simţi nevoia de 
a-l îneca pe Hector cu şuvoiul întrebărilor ei lipsite de im-
portanţă, obţinînd satisfacţie în felul acesta: 
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— Ai venit cu taxiul, nu-i aşa?... Doar te cunosc... 
Nu prea suporţi trambalarea... fumul... duhoarea... Şi, de-
sigur, înainte de a porni la drum, ai luat un dejun copios la 
„New York”... Un coniac franţuzesc mic... după aceea vreun 
parmezan delicios... cîteva rotocoale de salam de Sibiu... unt... 
caviar... Şi ce grătare servesc ăia, huhuhu! 

Ţuguindu-şi buzele, Böske tăie aerul cu palma, dar Hec-
tor şedea prudent, numai cu jumătatea fundului pe scaun, 
şi zîmbea: îşi privea boturile pantofilor şi sufla din cînd în 
cînd peste cravată. Ce rost are să vorbeşti despre aşa ceva? 
— se gîndea. Cît priveşte chestiile astea, ar fi putut într-
adevăr să ia o maşină mică şi nici un dejun elegant nu era 
chiar o problemă pentru el, dacă voia să risipească banii, dar 
la ce bun? Vincze îi întinse pachetul său de ţigări, el însă 
îl îndepărtă cu privirea: mulţumeşte, dar nu fumează decît 
Tomis. 

Aprinse una din ale lui şi, în timp ce ţinea ţigara ridi-
cată, din gura lui mică de crap îşi luau zborul inele de fum 
iar el părea un clovn mărunţel care se joacă, aruncîndu-le 
spre tavan; Lizuka descoperi un leu şezînd pe butonii lui 
de manşetă, iar Kálmán îi dădu ocol ca să-i admire costu-
mul. În clipa aceea Hector se simţi deodată cuprins de o 
îndoială, că Böske n-are să-l urmeze şi ţigara începu să-i 
tremure între degete. 

— Acum urmează sezonul meu, Böske! zise şi privirile 
lui poncişe săreau în ochi. Pînă acum am primit vreo patru 
scrisori ca să mă angajez chelner-şef la Sovata... Dar şi la 
Tuşnad mă aşteaptă cu masa pusă... Mă bag la „Cocoşul 
de Aur” sau la „Trei husari”... Unde muşcă peştele mai bine, 
n-am dreptate?.. . Dacă m-ating cu trei bătrîne pe zi, mă 
duc, dacă nu — uite cotu’! 

Fu cuprins de un asemenea avînt, încît dorul lui nici nu 
mai încăpea în odaia strîmtă şi înăbuşitoare: deschise uşa 
şi, cu mîinile în buzunare, începu să alerge de colo-colo pe 
sub streaşină: aripile vestonului i se desfăcură, piepţii că-
măşii i se bombară şi, în timp ce, luîndu-şi avînt, arunca 
cîte o privire în sus spre cer, părea o rîndunică pregătindu-se 
de plecare... 
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Erzsike şedea pe marginea patului, cu băr-
bia lăsată în palmă şi se uita în pămînt: nu mai voia să 
ştie de nimic; numai Kálmán şi Liza îl pîndeau pe tatăl lor, 
de lîngă masă; băieţaşul, cu compasiunea tulburată a marto-
rului, tăcea ca unul care mai simţea încă în nări mirosul de 
muşeţel al sutarelor, iar fetiţa, dezamăgită şi plină de dispreţ 
că din groaza aceea de bani Hector nu le lăsase lor nici 
măcar de-o pungă cu bomboane. 

— Mi-ar fi ajuns pînă şi o mie de lei! zise Vincze. O 
mie de lei capital de bază... 

Credea că Erzsike nu-i dă atenţie şi fu aproape uimit 
cînd îi auzi glasul: 

— Asta ar mai fi lipsit, să faci datorii! Ai luat bucă-
ţica de la gura copiilor, s-a prăpădit şi aşa totul cu expe-
rienţele tale. 

— S-a prăpădit?. . . Păi, sigur... Cine-i de vină? 
Nici nu mai ştia ce vorbeşte. 
— Numai să nu spui că nu eşti de vină, că te bate 

Dumnezeu! Să nu spui una ca asta... 
Vincze se opri deodată, cîntărind parcă argumentele: 
— Mereu numai eu! Parcă m-aş fi jurat să-mi distrug 

familia! Parcă aş fi omorît-o pe mama! 
Şi, cum Erzsike nu răspunse, ci continua să şadă în umbra 

mobilelor ca şi cum l-ar fi acuzat pînă şi prin tăcerea ei, 
se cinchi în faţa cuptorului, dădu uşiţa de perete şi, cu o 
bucată de ziar, scoase foc să-şi aprindă ţigara. 

— Te porţi de parcă aş fi dat foc acareturilor lui Kakas 
Bandi! zise, zvîrlind hîrtia aprinsă înapoi. 

— Te rog frumos, pe tata să nu-l amestecăm în discu-
ţie! se apără, demnă, Erzsike. 

Însă pe Vincze îl indignă iarăşi mai cu seamă calmul 
convingător al acesui ton plin de blîndeţe. 

— Ţi-oi fi făcut pagubă în mîndreţea ta de zestre? 
Poate-am vîndut herghelia de măgari? 

Privirile celor doi copii şovăiau temătoare pe feţele pă-
rinţilor care se certau. 

Erzsike nu-şi mai putu reţine plînsul: 
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— Cu ce ţi-a greşit ţie tata? Te doare că nu mai poţi 
bea pe banii lui? Tot pe-ai lui i-ai topit prin cîrciumi şi 
acum! 

Vincze se simţi deodată ca năuc şi, descumpănit, apucă 
ţigara de parcă ar fi vrut să şi-o îndese în gură. 

— Cum adică din banii lui? Din care bani? Păi azi-
mîine-i iese fundul prin nădragi ! 

În loc de răspuns, Erzsike sughiţă din nou a plîns. 
— Mi-a spus el încă de la început, de cînd te ţineai 

după mine: „Dacă te amesteci în tărîţe, te mănîncă porcii”. 
— Şi porcul ăsta eu sînt, aşa-i? Hai, spune, nu te codi! 

S-o aud şi pe asta, nenorocito! 
De cînd se căsătoriseră nu avusese parte încă de o aseme-

nea jignire. Văzu negru înaintea ochilor şi cînd se repezi la 
sobă să apuce fierul de călcat, nu mai ştia ce face. 

Apoi plecă în goană; ridică în repetate rînduri pumnul 
în dreptul obrazului şi se uită la el: nici măcar nu vedea 
dacă se mînjise de sînge ori nu. Şi de tot atîtea ori îi ful-
geră prin faţa ochilor umbra răsturnată peste dreptunghiul 
patului, cele două feţe de copil, alungite; se bănuia într-
însul o încîlceală de voci şi de ţipete şi nu mai ştia nici 
măcar dacă toate astea se întîmplaseră adineaori sau cu ore 
în urmă. Şi un fel de teamă neputincioasă care-i sugruma su-
fletul îl îndemna să nu amănunţească nimic, să nu retrăiască 
nimic, şi îi azvîrlea în schimb amintiri dintre cele mai ne-
ghioabe, la care de ani de zile nici nu se gîndise. 

De pildă, îşi aduse aminte de acea noapte de duminică, 
în care îl aşteptase pe Kurucz Jani cu cheia garsonierei, în 
curtea brutăriei, ostenit de atîta crailîc; se întinsese pe 
bancă, îşi lăsase braţele să atîrne, dar încă nu aţipise, cînd 
un fel de matahală albă i se aşezase pe piept holbîndu-se 
la el cu ochi înspăimîntători, mari cît roata carului; voise 
să se mişte, dar, ca şi cum ar fi avut oasele sfărîmate, sim-
ţea că nu poate decît să scîncească şi saliva i se prelingea pe 
obraz; privea cum ţigara îi arde o gaură în cămaşă şi cum 
începe să-i pătrundă în carne. Dimineaţa le istorisi lui Jó-
járt şi celorlalţi cele întîmplate, dar ei îl luară peste picior 
— cică l-o fi potolit maică-sa vitregă cu pîine muiată în 
rachiu, cînd ţipa prea mult seara. 
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Dar abia trecuse o săptămînă şi se trezise simţind cum 
patul îi vibrează de zornăit de lan ţur i ; sărise în picioare, 
dăduse buzna la uşă, dar cheia era întoarsă de două ori în 
broască; a doua zi însă Kurucz însuşi venise în goana mare 
de la fîntînă, palid şi bîiguind, scăpase şi găleata, se auzea 
cum roata cu lanţ se învîrte din ce în ce mai repede: un 
bivol negru trecuse în goană prin curte. Se vădise deci că 
nu era lucru curat şi, mai tîrziu, după ce plecase de la bru-
tărie, auzise că a trecut pe acolo şi poliţia şi că a fost nevoie 
să se spargă cimentul atelierului, pentru că o servitoare care 
slujise acolo cu opt ani în urmă îşi omorîse pruncul şi-l în-
gropase sub podea. 

În oraş sunau clopotele; în jurul turnului bisericii Sfîn-
tul Mihail se roteau porumbei cu aripile uşor înclinate şi 
părea că nu spaima, ci valurile sonore sînt cele care-i menţin 
în văzduh. Vincze îşi aduse aminte şi de zorii aceia cînd, 
în vremea în care tatăl lui vitreg, cizmarul Rajna András, 
îndeplinea şi îndatoririle bisericeşti în schimbul locuinţei gra-
tuite la unitarieni, el trebuia să se caţere adeseori pe scări 
în întunericul rece, muced şi mirosind a găinaţ, ca să tragă 
clopotele mici, în timp ce cădeau bucăţi de tencuială, lune-
cau umbre şi vinderei abia treziţi din somn îşi curăţau pe-
nele deasupra capului său; în sfîrşit, în vara lui nouă sute 
şaptesprezece, pompierii se urcaseră în turn şi aruncaseră de 
sus clopotul care s-a înfipt atît de adînc în pămînt, încît a 
trebuit să fie dezgropat. 

Mai tîrziu, după moartea lui Rajna, cînd, ca tînăr căsă-
torit, se mutase acolo, din primăvară pînă-n toamnă puişorii 
cu ochii mari şi rotunzi şi fără umbră de bănuială piuiau 
în căldura turnului, printre grinzi; de multe ori scotea şi 
cîte opt-zece perechi de prin cuiburi, pentru o tocăniţă, îi 
ducea jos la canal şi, în vreme ce Erzsike ţinea ligheanul, el 
le sucea gîturile pe rînd. O dată însă degetul plin de sînge 
îi alunecase pe puful cald şi puişorul le aruncase o privire 
atît de tristă şi ofilită în resemnare, încît Erzsike lepădase 
ligheanul şi fugise în casă plîngînd şi repetînd fără încetare: 

— Mie nu-mi mai trebuie!... Niciodată! Nic iodată! 
Iar el, începînd de atunci, nu mai adusese porumbei din 

turn, doar vindereii mai dădeau iama printre pui şi ouă. 
Ei, şi Erzsike? De ce-i vin în minte toate acestea tocmai 
acum? Avea senzaţia că clopotele bisericii din centru răsună 
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chiar în capul său, că trăsura „Unio”-ului, ca o ladă cu 
cîte-un guler tare pictat pe laturi, claxonează în mărun-
taiele lui; cei doi cai negri de la dricul lui Munteanu treceau 
peste creierii lui cu copitele al căror tropot se amplifica 
printre zidurile strîmte ale străduţei lăuntrice, ca într-o cu-
tie de lemn; reclama cremei de ghete Schmoll, un băiat cu 
picioarele larg desfăcute, părea că lui vrea să-i aţină calea 
şi parcă în ochii lui atîrnau toate firmele lui Gruber Totele-
can, Halzsa, Felméri, Papszt, Macinic Miksa, cu cifrele de 
o sumbră prudenţă ale veacului trecut: Fond 1864, Fond 1876, 
Fond 1898... 

Trecu pe la „Pelişor” şi goli un pahar cu rachiu; apoi, 
prin preajma Operei Romîne, se precipită pe sub bolta în-
tortocheată a unei porţi, unde vrafuri de stinghii, contoare 
electrice îngrămădite filtrau lumina ca într-un tunel; de 
pe coridorul acesta, pe dreapta, nişte scări coborau către 
atelierul unde domnul Jelenszki stătea singur la gura cup-
torului purt înd doar un şorţ alb şi saboţi în picioarele goale; 
prin dreptul ferestrei lunecau umbrele unor picioare de pie-
toni. Zărindu-l pe Vincze, meşterul ieşi din hrubă: 

— Ce s-a întîmplat, Béla? De ce eşti aşa de abătut? 
— Vă rog să-mi daţi douăzeci şi cinci de lei, domnule 

Jelenszki! 
Şi pusese atîta tulburare în vorbele acestea încît, după ce-şi 

aprinse o ţigară şi se opri aşteptînd, simţi că nu se mai teme 
de loc de un refuz din partea meşterului. Jelenszki îi dădu 
ocol, mormăind, se plînse că ieri cărase patru tipsii sus, în 
coridor, pentru ca, înainte de a le băga în cuptor, să prindă 
pieliţă la frig, dar ce să vezi, i le curăţaseră şobolanii pînă la 
ultima. Găsise totul acolo, în groapa de gunoi din curtea din 
dos, o masă informă, tăvălită prin scîrnă. 

Of t ă şi-şi tîrşi papucii pînă sus, după bani. 
După aceea Vincze dădu de duşcă un ţoi la fiecare bo-

degă ce-i ieşea în cale; simţea că dacă i-ar trece amorţeala 
fie şi numai pentru cîteva clipe, i-ar dar în clocot creierii 
sau îl va apuca o asemenea slăbiciune încît va trebui să se 
aşeze pe marginea trotuarului şi n-o să se mai poată scula 
de acolo niciodată; într-un local de servit în picioare din 
colţul străzii Tutunului repuse paharul pe masă cu atîta vio-
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lenţă încît cioburile îi răniră mîna; încercă întîi să se lege 
cu batista, apoi, ţinînd în sus degetul din care picura sîn-
gele, se grăbi să intre în dugheana afumată a lui Dési Rezső; 
bătrînul căzuse la pat de emoţiile dumpingului şi, ţinîndu-i 
locul, cei doi băieţi ai lui, Dezső şi Ernő, slabi, cu mărul lui 
Adam proeminent, pierdeau vremea prin atelier pe lîngă 
grămezile pestriţe de coveţi. Acum, cu mîinile vîrîte sub 
şorţuri, tocmai se distrau holbîndu-se spre băcănia de vizavi, 
în a cărei uşă mînjită de razele soarelui domnişoara casie-
riţă ronţăia un măr. 

— Ia te uită! A sosit fabricantul de drojdie! 
De furie, Vincze scuipă ţigara din gură. 
— E de rău, băieţi! Faceţi-mi o pîine! 
Cei doi Dési schimbară o privire; feţele li se asemănau 

atît de mult încît ai fi zis că sînt ale unui peşte-ferăstrău 
tăiat în două. Se bucurau şi ei că lefteria le oferea ocazia să 
facă tot felul de bancuri şi că măcar aşa pot să se mai răz-
bune pe situaţie; totuşi, zîmbiră la auzul cererii, sprîncenele 
li se înălţară ca nişte jumătăţi de ronturi, apoi rîsul le iz-
bucni din gîtlej; însă Vincze stătea nemişcat şi din degetele 
lui ridicate curgea sîngele: îi mînjise toată încheietura şi 
acum se închega lucind sticlos. 

— Ce s-a întîmplat? întrebă Dezső. Te-ai bătut?. . . 
Ia stai puţin... Găsim noi ceva. Se duse la raf t , luă o pîine 
de casă şi i-o băgă lui Vincze sub braţ. Iar acum tunde-o 
să nu ne trezim cu barosanul că vine să-şi ridice marfa — 
rosti, în timp ce Ernő o şi pornise printre coveţi, ciupind şi 
de ici şi de colo cîte-o bucată de cocă pînă ce se făcu de o 
pîine în locul celei dăruite, căreia îi aplicară apoi copia fal-
sificată a mărcii originale. 

Dar calvarul lui Vincze nu se încheiase: dădu o fugă 
şi pe Calea Ferdinand, la fabrica de pîine „Familia” unde, 
în două ateliere, şuierau şaisprezece cuptoare alimentate cu 
păcură; în curte se înghesuiau cuburile de tablă ale căru-
ţelor de pîine cu emblemele pîinilor bine crescute, cu colţu-
rile rumene şi, în timp ce argaţi şi brutari cu trupuri abu-
rinde cărau tărgile cu prăjituri, franzele şi chifle, îndesîndu-le 
în căruţe, ele se balansau pe arcurile lor înalte; Vincze tra-
versă un coridor lung unde se cernea zi şi noapte o lumină 
electrică îmbîcsită de praf de făină şi zări cuşca de sticlă 
a biroului. 
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Înăuntru, obiectele, mobilele îşi pierdeau conturul ca pe 
fundul unui acvariu opac, şi nu se distingea decît faţa bu-
hăită, transpirată a directorului holbîndu-se peste birou la ad-
versarul său şi ducîndu-şi din cînd în cînd mîna la gît ca 
şi cum ar fi vrut să se sugrume singur; în faţa lui, coco-
şîndu-şi spatele acoperit cu o manta de praf, cu genunchii 
slabi, răşchiraţi, şedea redactorul unei fiţuici de şantaj, iar 
pe birou se găsea o jumătate de pîine învelită în hîrtie de 
ziar, şi în secţiunea ei putea fi recunoscut un şoricel mort; 
lîngă pîine vălurea şpaltul cu textul articolului de scandal 
anume cules pentru această ocazie. 

Vincze aşteptă şi cînd, în cele din urmă, directorul apăru 
suflînd din greu, urmat de implacabilul partener ca de întru-
chiparea destinului, îi ieşi înainte şi-şi înălţă ca pe un steag 
mîna însîngerată; însă domnul Bozdog îl ocoli cu privirea, 
scoase doar un mîrîit adînc, ca de vier, dar după trei paşi 
se întoarse totuşi, băgă mîna în buzunar şi aruncă un pumn 
de mărunţiş pe ciment: 

— Aduna-i şi şterge-o de-aici!... Toţi vreţi să trăiţi pe 
spinarea mea?!... Tîlharilor... 

Seara coborî înăbuşitoare, cerul se înnoră, dar nu se 
simţea nici măcar mirosul ploii; era tîrziu cînd Vincze reuşi 
să ajungă la marginea oraşului, la bariera din strada Cără-
midarilor, şi acum se tîra pe terasament de parcă ar fi îna-
intat printr-un lac, trăgînd în urma lui vrejurile încîlcite ale 
nopţii. Nu vedea nicăieri vreo lumină, doar linia dădea 
uneori cîte un sclipăt, ieşind cu o zbatere delicată din adîn-
cul întunecimii; şi, cu toate că băuse enorm, nu se împie-
dică, nu se prăbuşi, căci bătuse de multe ori acest drum şi, 
asemeni unui cal orb, se lăsa dus de instinctul picioarelor 
singure. 

„Am apucat şi ziua asta — se gîndi. Am pornit să cer 
de pomană! Domnul Bozdog mi-a aruncat banii ca la cer-
şetori!” 

Se lăsă pradă amitarii care-l trăgea în jos, în muţenia 
jignirii şi umilinţei, apoi prinse iar să pîlpîie demnitatea 
într-însul şi înălţă fruntea. Pomană ca la cerşetori, da! Dar 
cum a spus oare Wirágh Rudolf atunci cînd au expus fru-
museţea aceea de cozonac la Camera de industrie? „Mare 
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pezevenghi eşti dumneata, Vincze!” Şi acele femei grase din 
Aiud care-l îmbiau cu camerele lor mobilate: „Vino la mine, 
maistore! Mai trec cu vederea şi dacă aduci vreo femeiuşcă, 
numai curată să fie, că la mine şi podeaua e lună, poţi 
mînca tăiţei de pe ea!” 

Dar el nu va mai mînca tăiţei. Nici porumbei nu va 
mai mînca. În general nu va mai mînca nimic. Va răbda de 
foame pînă o să-i pice bile de sticlă în pantaloni, de parcă 
ar digera universul, bucăţi negre de vid, zi şi noapte, me-
reu... Trase cu urechea să vadă dacă mai poate stîrni un 
sunet cît de slab de autoironie în suflet, însă acolo jos era 
linişte şi în această fierbinte linişte de noapte, aburii alcoo-
lului îi învăluiau creierii, ca vata îmbibată în cloroform; 
bîjbîia cu membrele amorţite şi deodată se gîndi: „Dar dacă 
nici nu mai trăiesc?... Dacă locul ăsta pe unde umblu se 
află undeva pe partea nevăzută, întunecată a lunii?” 

Ridică privirile: podul de cale-ferată peste care trecuse 
de atîtea ori se ivea acum dintr-o parte, semănînd cu un 
pieptene întors în jos, printre dinţii căruia se bănuia un abur 
roşu-violaceu ca şi cum noaptea s-ar fi aprins singură, de 
propria-i greutate; departe, dincolo de Podul Hingherilor, 
cîinii erau ucişi acum cu lovituri de rangă şi, de groaza lor, 
începură să urle şi cei rămaşi în viaţă, dar toate aceste scheu-
nături se auzeau de undeva de jos, de sub pămînt, şi Vincze 
ştia de acum cu siguranţă şi cînd a murit... 

Exact la vîrsta de opt luni — şi Rajna nu-şi dăduse 
seama că el era cel care a pierit de pneumonie, doar pentru 
că el şi Jánoska fuseseră gemeni; panglica roşie şi cea 
albastră le cădea de mai multe ori pe zi de pe mînuţe, iar 
doica, veşnic afumată, le-o lega la loc cum se nimerea; 
bebeluşul mort fusese aşezat într-un sicriu, un sicriu atît de 
rizibil de mic, ca o tabacheră aurită, şi n-a trebuit să 
comande nici dric. Madam Rajna a băut o sticlă de rom 
şi a luat lădiţa la subsuoară; se oprea la toate zidurile de 
piatră din drum şi punea sicriul pe bordură în timp ce 
mica ceată a celor îndoliaţi dîrdîia în jurul ei, pe trotuar. 

Şi iată, acum îşi dă seama că el a murit, şi nu Jánoska...! 
Iar băieţaşul acela s-a făcut brutar, sărmanul, tocmai 

brutar! 
Îl durea că trăieşte ca-n vis întreaga soartă a fratelui 

său şi că nu-i poate veni în a ju to r ; ultima amintire pe 
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care o avea despre el era că nenorocitul azvîrlise, colo 
jos pe pămînt, ceva asemănător cu un fier de călcat spre 
capul nevesti-si, oamenii se adunaseră în fugă, unii strigau 
să cheme poliţia, iar el, celălalt, stătea cu mîinile încrucişate, 
lăcrimînd, lîngă femeia prăbuşită într-o băltoacă de sînge; 
şi Vincze prinse să-şi şteargă lacrimile plînse pentru păca-
tul lui Jánoska... 

Între timp, din gară de la Cluj porni acceleratul de 
miezul nopţii; trecu duruind peste acele staţiei de cale-
ferată, făcu o cotitură nervoasă spre dreapta, ieşi în cîmp 
deschis, partea din faţă, cu cazanul masiv încadrat, cu 
pistoanele şi cu grătarul înclinat între tampoane începu 
să crească spre cer ca groaza însăşi, care vrea să sugereze 
imensitatea de fier ce vuieşte în spatele ei, munţii scăpaţi 
la vale, globul greu al pămîntului rotindu-se bezmetic; 
ochii ei ficşi scurmau goluri arzătoare prin noapte. 

Vincze auzi duduitul, dar i se păru că nu e decît glasul 
tot mai puternic al durerii şi, cu cît se apropia locomotiva 
şi cu cît mai adînc se cutremura pămîntul, cu atît mai des 
îşi ştergea el lacrimile; apoi nu mai putu să suporte şi 
izbucni în plîns şi tocmai atunci simţi o lovitură uriaşă în 
braţul cu care strîngea pîinea la piept; văzu crescînd în faţa 
lui un foc — poate că era pîinea care se încinsese ca o lună 
căzută la picioare, iar el, întinzînd braţele ca s-o apuce, 
înota prin văzduh spre ogoarele arate şi semănate pînă cînd, 
într-un tîrziu, se prăbuşi; în aceeaşi clipă se izbi de pămînt 
şi pîinea şi se destrămă prefăcută în cenuşă. 



Scenă zguduitoare în dis-
tinsul cartier al vilelor! U-
nui tînăr i s-a făcut rău de 
foame pe stradă! Székely 
Tibor bătuse la 34 de uşi în 
căutare de serviciu, clar fără 
rezultat. În disperare de ca-
uză, i-a adresat o scrisoare 

dramatică lui Farkas József, 
directorul fabricii de pielă-
rie „Dermata”, binecunoscut 
pentru firea sa miloasă, dar 
n-a mai putut preda rîndu-
rile-i zguduitoare, căci, în 
faţa porţii, şi-a pierdut cu-
noştinţa. 

DATORITĂ DESELOR TULBURĂRI DE LA D A N Z I G 
RELAŢIILE D I N T R E BERLIN ŞI VARŞOVIA 

S-AU Î N R Ă U T Ă Ţ I T 
Momentele de răscruce ale vieţii: avea cele mai frumoase pers-

pective, era sigur că va căpăta slujba dorită. Îşi luă rămas-bun, zîm-
bind. A doua zi primi scrisoarea de refuz. Motivul? Zîmbetul desco-
perise o dantură galbenă, neîngrijită, risipind atmosfera de simpatie şi 
încredere. Folosiţi în orice ocazie pasta de dinţi C h l o r o d o n t ! 

ÎNTR-O DECLARAŢIE BENE-
VOLĂ GUVERNUL GERMAN 
ŞI-A ASUMAT OBLIGAŢIA RES-
PECTĂRII INVIOLABILITĂŢII 
TERITORIULUI BELGIEI 

AVIOANELE JAPONEZE AU 
BOMBARDAT TIMP DE PATRU 
ORE NANCHINUL. Ieri, o im-
portantă personalitate militară ja-
poneză, care se află la Sanghai, a 
declarat zîmbind că tot ceea ce s-a 
întîmplat pînă acum e numai ape-
ritivul la masa pe care japonezii 
le-o vor servi cît de curînd chine-
zilor. 
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Se fac cercetări asupra ven-
trilocilor. Un fiziolog, pe nu-
mele său Bart, întreprinde 
cercetări cu ajutorul laringo-
scopului şi cu alte metode. 

Studenţii Universităţii din 
Oxford i-au trimis lui Franco 
un puding şi şi-au exprimat 
dorinţa ca războiul fratricid 
să înceteze cît mai curînd. 

L A B E R L I N — D O U Ă 
M I L I O A N E D E O A M E N I 
L - A U Î N T Î M P I N A T C U 
U R A L E D E B U C U R I E P E 
M U S S O L I N I . 

Un cîine turbat a muşcat un po-
liţist şi un paznic de noapte. Acci-
dentul s-a produs în momentul în 
care cei doi, cu revolverele în 
mîini, încercau să alunge animalul 
întărîtat spre Someş. 

GĂRZILE CIVILE SE AFLĂ SUB ZIDURILE ORAŞULUI BILBAO 
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MANIU explică de ce a lăudat 
în cuvîntarea sa pe Mussolini și 
pe Hitler. 

NANCHINUL A CĂZUT. LA 
PECHING A LUAT FIINŢĂ UN 
NOU GUVERN. 

MICA PUBLICITATE 

* Domn 30—45 ani, 
inteligent, cu intenţii 
absolut serioase, doreş-
te, în scopuri matrimo-
niale, să facă cunoştinţă 
cu fată de familie bună, 
dispunînd de 100.000 
lei zestre, cu rugămin-
tea ca scrisoarea cu a-
dresa completă să fie 
expediată pe adresa re-
dacţiei. Moto: „Domn 
ireproşabil”. 

* De vînzare şeva-
let, rodiu roşu, cutie 
de tablă pentru flori, 
lungimea trei metri şi 
jumătate. 

* Preţul unui cuvînt 
2 lei, cu aldine 4 lei. 
Pentru cereri de ser-
viciu preţul unui cu-
vînt 1 leu, cu aldine 
2 lei. Preţul unui a-
nunţ: minimum 10 lei. 

* Căsătorie doreşte co-
merciant izr., indepen-
dent, statura înaltă, as-
pect agreabil, posedînd 
avere, cu zestre cores-
punzătoare. Păstrarea 
desăvîrşită a secretului. 
Oferte sub „Lipsă de 
timp” — Ruldof Mosse. 

* De închiriat pentru 
1 mai locuinţă confort 
sporit, 3 camere, Reg. 
Ferdinand, 29. 

* Femeie serioasă ac-
cept slujbă de îngriji-
toare, dădacă, menajeră, 
eventual şi în provin-
cie. Adresa la Redacţie. 

* Caut cameră mobi-
lată la familie creştină 
de condiţie bună, cen-
tral. 

* Angajez, remune-
raţie avantajoasă, oa-
meni abili, prezenta-
bili, pentru muncă de 
achizitori. 

* Cameră, bucătărie, e-
ventual două camere 
etc., teren izolat — de 
închiriat 1 mai. Cal. 
Regele Carol II, 94. 



A FOST SEMNAT PACTUL GERMANO-ITALO-JAPONEZ 
ÎMPOTRIVA COMUNISMULUI 

V a t i c a n u l d e z m i n t e 
e n e r g i c c ă a r f i d i s p u s 
s ă î n c h e i e p a c e c u b o l -
ş e v i s m u l . 

S-A ÎNCHEIAT CONFERIN-
ŢA MICII ANTANTE. RĂDĂ-
CINILE RECENT IZBUCNITU-
LUI CONFLICT CHINO-JAPO-
NEZ AU O VECHIME DE O 
SUTĂ DE ANI. 

Göring: Nimeni să nu se 
îndoiască de sinceritatea lui 
Hitler cînd vorbeşte despre 
dorinţa lui fanatică de pace. 

S-au înrăutăţit la maximum rela-
ţiile dintre cele două întreprinderi 
de pompe funebre din Tîrgu-Mu-
reş. 

Camera de muncă din Cluj in-
tenţionează să recupereze o restanţă 
de un milion şi jumătate. 

Un cherestegiu beat şi-a omorît 
nevasta cu treisprezece lovituri de 
cuţit, apoi s-a prezentat de bună 
voie la poliţie. 

Atenţiune! Cu începere de vi-
neri joc din nou la Cluj, în filmul 
Mica Prinţesă, la cinema Royal 
(Shirley Temple). 

Cobai cumpără Clinica de der-
matologie. Preţ bun. 

La Cluj s-a aruncat în Someş şi 
a murit o femeie necunoscută. La 
faţa locului poliţia a găsit poşeta 
sinucigaşei. 



1 

Contracţiile se repetau la intervale din ce 
în ce mai mici; privirea îi trecu de trei ori de-a lungul 
pereţilor, ca un arătător prelung şi, cînd reveni la capătul 
patului, trupul i se contractă, iar ea, muşcîndu-şi buzele, 
gemu adînc. Izbuti, totuşi, să se scoale pentru a se spăla. 
Se agăţa de scaune, de masă, apoi, încremenind brusc, se 
pregătea să întîmpine un nou acces de durere. Cu chiu, cu 
vai, reuşi să toarne apă în lighean, îşi vîrî picioarele în el 
şi, cu gesturi stîngace, începu să se stropească. 

Îşi spăla trupul şi plîngea: nu singurătatea o durea, 
căci îşi dorise întotdeauna să se retragă cu taina ei, ruşinoasă, 
ca sălbăticiunile pădurii, îi era frică doar că va aduce pe 
lume copilul şi nu va avea lîngă ea pe nimeni să-i lege 
buricul. Se şterse cu greu, mai reuşi să ajungă pînă la 
dulapul de haine, scoase cămăşuţele cîrpite, scutecele subţiate 
de atîta spălat, desfăcu feşele, apoi se tîrî înapoi la pat. 

În curtea vecină se auzi din nou un zdrăngănit prelung, 
de parcă s-ar fi prăbuşit un uriaş copac de sticlă cu rădă-
cinile smulse din pămînt şi crengile lui, pe măsură ce se 
rupeau, ar fi scos fără întrerupere sunete cînd mai înalte, 
cînd mai profunde, pînă ce trunchiul se linişti cu încetul, 
culcat peste cioburi: Dondos îşi găsise din nou cana la 
chefliii din bucătărie, luase masa în braţe şi, cu farfurii , cu 
resturi de mîncare cu tot îi făcuse vînt în curte. 

Kéményseprö Jóska se împletici ieşind după el şi încercă 
să-i pună piedică, drept care Bunda Rózsi, Puchinoasa, şi 
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Szutor Pista, tinichigiul, prinzînd curaj, se repeziră şi ei 
asupra lui; însă căruţaşul se scutură de ei cu o singură 
mişcare şi acum se tăvăleau toţi trei pe pămînt, ţipînd 
încîlciţi cu homarul şi umplîndu-se de funingine pe faţă şi 
pe haine, iar Dondos dădu buzna în pătul şi, din nou, ca de 
atîtea ori, luă mîrţoaga la pumni. 

— Dumnezeule! gemu Erzsike. De ce trebuie să sufăr 
atîta? 

Şi în însingurarea asta îi răsună din nou profeţia lui 
Kakas Bandi, „te amesteci în tărîţe, te mănîncă porcii”, 
apoi vocea lui profundă se pierdu şi amintirile îi zburară 
către maică-sa pe care i-o răpise gripa spaniolă la 5 decem-
brie 1917; îl văzu pe Fülöp cum coboară din căruţă trupul 
ei surpat, frîngîndu-i-se parcă în braţe şi bolnava nu mai 
putea nici să geamă, îşi ţinea doar ochii larg deschişi, rotunzi 
şi mari şi, risipind în aer aburii ultimelor sale puteri, şoptea: 
„Bandi, ochii şi fetiţa”. 

Îşi aduse aminte de cîntecul prizonierilor care lucrau în 
vie la Fischer şi Ambrozi şi care, seara, cînd mama ei punea 
de mămăligă în curte, îşi suspinau jalea pe mai multe voci; 
un muscal bătrîn îi făcuse cadou nevestei lui Fülöp un inel 
meşterit de mîna lui, dar în aceeaşi vară prizonierul se 
aruncă în Mureş şi, după ce, în dreptul morii, l-au scos 
afară pe mirişte, i-au acoperit faţa cu brusturi; iar mai 
tîrziu, cînd zăcea de-acum încremenită pe catafalc, pe mîi-
nile împreunate ale mamei sale tot mai lucea inelul dăruit 
de sinucigaş. 

Pînă-n primăvară ea se şi afla la nana Káli care, 
stearpă, posomorîtă, o primise în casă de Paşte; mirosul 
apei de colonie o învăluia ca o jale neîmplinită, care împros-
pătează dar şi doare şi, după ce chicoteala fetelor mari de 
prin curţi se potoli, ea rămase numai cu această mireasmă, 
iar străzile cu mulţimea cojilor de ouă roşii, sfărîmicioase, 
şi cu mănunchiurile albastre şi roz ale zambilelor călcate 
în picioare. 

Apoi urmară zilele fierbinţi; Mureşul se retrase în matcă, 
pe rădăcinile dezgolite ale sălciilor foşnea nisipul; dealurile, 
coliba paznicului de la vie, toate păreau apropiate, părea că 
trebuie să întinzi doar mîna spre a le atinge şi bătrînii 
susţineau cu neclintită convingere că din pricina acestei arşiţe 
a luat foc casa cu acoperiş de şindrilă a mătuşii, ori pentru 
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că s-a suit salamandra pe e a ; juncanii spărseseră pereţii 
staulului şi nu se opriseră pînă-n mijlocul rîului, iar gîsca 
şezînd pe ouă în podul şurii îşi lungea gîtul sîsîind spre 
fumul care se învălătucea peste ea, pînă ce se înălţă de pe 
cuibar, trecu printr-o spărtură înnegrită şi zbură, zbură, 
purtîndu-şi cu uşurinţă trupul secătuit şi pierzîndu-se către 
Chechiş. 

Noaptea nu se putea dormi de urletul cîinilor şi de 
mirosul tăciunilor îmbibaţi de apă, ziua tuşa Káli, cu 
năframa ei neagră şi cu pumnul apăsat pe gură, alerga pe 
sub garduri, iar uncheşul ceru de la primărie o hîrtie bătută 
la maşină cum că e sinistrat, îşi aruncă traista pe umăr şi 
o porni către Cluj. 

„Te amesteci în tărîţe, te mănîncă porcii...” 
Deodată încăperea se umbri şi un nas pistruiat se lipi 

de geam; curiozitatea lui Dondos Árpi fusese trezită de 
cei trei copii ghemuiţi pe iarba din faţa uşi i ; ori de cîte 
ori femeia scăpa un ţipăt de durere, începea şi Kálmánka 
să zbiere, iar Liza tot strîngea gîtul unui pui de mîţă şi i se 
zgîia în ochi aşteptînd parcă s-o vadă mieunînd, dar pisicuţa 
îi întorcea privirea fără să clipească. 

— Nu sta aici ca m u t u ! Fugi după ţaţa Poko la ! 
Bibilica îl îmbrînci pe băieţandru şi se instală în locul 

lui. Un minut compătimirea se mai luptă într-însa cu 
emoţia noutăţii, dar nevoia de a răspîndi vestea prin mahala 
i se păru mai importantă. 

Erzsike încremeni, ca şi cum s-ar fi concentrat asupra 
unei voci interioare şi fu străbătută de o nouă convulsie; 
din capătul curţii se auziră ţipete ascuţite, trosnet de scîn-
dură, chefliii rupseseră gardul şi, dornici de senzaţii noi, 
înaintau către casa dinspre care se înălţase adineaori vaie tul ; 
curînd hărmălaia se învălmăşi în dreptul ferestrei; Bunda 
Rózsi se lipi de geam, însă obiectele dinăuntru i se înceţoşau 
în faţa ochilor; pe capul Puchinoasei lucea un ţucal, iar ea 
se fandosea de parcă ar fi vrut să-şi pună în evidenţă pălă-
r i a ; coşarul bătea cu un băţ în oala de noap te : 

Sita, ciurul şi smiceaua, 
se mărită, bidineaua... 



Szutor se bălăbănea la patru paşi în urma lor, cu o 
sticlă de rachiu în buzunar şi-i stătea scris pe chip că 
în afara băuturii nu-l interesează nimic, dar Bunda Rózsi 
deschise uşa locuinţei şi se apropie de femeie, rînjind 
împleticită. 

— Ce mai faci, mămicule?... Ţi-a rămas salteaua-n gît?... 
Erzsike o privi cu spaimă şi durere în ochi. 
— Pleacă de-aici... pleacă de-aici şi lasă-mă în pace! 
Bunda Rózsi suflă în obrazul femeii. 
— Ei, nu mai fi aşa fudulă, zise. Cînd te giugiulea 

Béla nu te sclifoseai, nu? 
Şi stătea acolo, cu ridurile ei cafenii, tăbăcite în pielea 

gîtului, cu mîinile-i ca nişte lopeţi, iar ochii, ca două scîntei 
înceţoşate, îi zîmbeau cu un fel de foame avidă şi mereu 
înşelată, cu tot dorul îmbrăţişărilor neîmplinite. Puchinoasa 
se zgîia alături. 

„Te amesteci în tărîţe, te mănîncă porcii”, repeta în 
gînd Erzsike, doar ca să contracareze cu un alt fel de strîn-
gere de inimă imaginea acestei orgii bestiale înainte ca, 
pierzîndu-şi cumpătul, să înceapă să ţipe; se întorcea cu faţa 
la perete şi pe pînza de lacrimi ce-i acoperea ochii se 
depănă în cîteva clipe calvarul întregii sale vieţi, începînd 
cu noaptea aceea cînd tuşa Káli o dusese la ferma lui 
Fosztó Miklós, unde, împreună cu alţi vreo zece copii, trebuia 
să adune viermi de pe tarlalele de cartofi. Înainte de începe-
rea lucrului, domnul făcea apelul şi Erzsike aştepta să-şi 
audă numele ca să poată spune „prezent”, căci soarta ei 
se cuprindea în cuvîntul acesta care însemna că începuse şi 
ea să cîştige. Însă de viermuşi îi era scîrbă; capetele lor 
tari, cafenii, păreau să poată sfredeli şi fierul, iar trupurile, 
dimpotrivă, lucioase, şi moi, musteau ca untura topită la 
soare; dar, cu toate acestea, îi înhăţa în grabă, băgîndu-i 
în cutie, şi seara, în prezenţa domnului, îi număra cu un 
beţigaş. 

Dar nici măcar de munca asta nu avu parte multă vreme 
şi o porni înapoi la Uioara; pe drum, în faţa unei gospodării, 
un bărbat uriaş, cu cizme în picioare, îi făcu semn să se 
apropie: în faţa lui zăcea o scroafă care tocmai pompa 
dintr-însa purceii şi, clipind încet, sfîrşită, abia mai scotea 
cîte-un grohăi t ; găzdoiul numără pînă la nouăsprezece, 
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atunci îi strigă fetiţei să ţină şorţul şi-i zvîrli în poală un 
purceluş, aburind de sînge, pe care să-l ducă acasă. 

Păşind scîlciat, cu rasuflarea pierită de bucurie, Erzsike 
frămînta praful drumului spre casă, dar, în faţa uşii, voio-
şia îi pieri dintr-o dată, căci pe prag stătea un băieţaş pe 
jumătate gol, cu picioarele ca nişte sîrme albicioase şi cu 
un cap cît toate zilele ce i se clătina nesigur; apoi se ivi 
o femeie şi umplu golul uşii cu păru-i răsfirat în evantai. 
Ea ghicise îndată cine e fetiţa şi Erzsike stătea locului cu 
o presimţire tristă în suflet. 

— Du-te-n casă, Lajcsi! se răsti Bárány Roza la albi-
nos, ca să rămînă singură, stăpînind cu privirea toată curtea, 
iar fetei îi spuse, la rîndul ei: Hai o dată mai aproape! 
Doar nu te mănînc! 

Fetiţa căra lapte de la Högye din strada Largă, smulgea 
buruieni pentru raţe, aţîţa focul, căra apa de la fîntînă, 
dădea fuga după ulei de lampă şi, de cîte ori, întorcînd 
capul şi uitîndu-se, îl zărea pe Lajcsi împleticit pe beţigaşele 
lui, se oprea: i-ar fi plăcut să se apropie de el prietenoasă, 
dar tocmai această simpatie îl făcea poate pe băieţaş să-şi 
bănuie slăbiciunea şi ajungea ca Erzsike să-i arunce doar o 
privire, că buzele i se strîmbau, iar maică-sa apărea veşnic 
atrasă de hohotele lui de plîns: 

— L-ai atins, nu-i aşa?... Iar n-ai loc de el? 
Şi o înghiontea sau o trăgea de cozi. 
Fata, rotunjoară, sănătoasă, îi stîrnea o antipatie incon-

ştientă şi nu răutatea, ci doar instinctul de conservare o 
făcea să-i pună mai puţin în farfurie, în timp ce pe Lajcsi 
îl certa că nu mănîncă şi-i promitea cîte-n lună şi-n stele 
numai să-şi bea laptele, ori să înghită fiertura. Şi dacă n-ar 
fi fost năpîrstocul ăsta în care-şi simţea feminitatea umilită 
în faţa lui Kakas Bandi, poate că ar fi fost în stare să fie 
chiar bună cu Erzsike; dar chiar şi aşa, voia s-o ferească de 
răzbunarea ei şi o trimitea adesea cu gîştele. 

Însă prin împrejurimi se găsea puţină verdeaţă; pe aici 
albeau mai mult flori de sare, pătînd cele două maluri ale 
pîrîiaşului, apa era deasă ca mercurul şi pînă şi bondarii şi 
libelulele ocoleau ţinutul acesta m o r t ; umbla vorba că jos, 
sub pămînt, se cască grote gigantice, unde totul e învăluit 
în strălucire şi în această strălucire o mulţime de ucigaşi, 
casapi de copii osîndiţi la robie veşnică, taie zi şi noapte 
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blocurile de sare. Erzsike bătea cu călcîiul în pămînt, ca 
să stîrnească ecoul, iar noaptea visa că acolo, în adînc, 
maică-sa îşi lipeşte palmele de un perete neted ca oglinda, 
se uită în sus şi suspină fără încetare: „O, ce întuneric 
e aici, dragă Doamne!.. .” 

„Te amesteci în tărîţe, te mănîncă porcii...” 
Deodată, lîngă pat , Bunda Rózsi chiui: 
— Să facem un botez, cinstită adunare! 
— Ţi-am şi dat o aprobare! zise Kéményseprő şi trecu 

oala de noapte de pe capul Puchinoasei pe propriu-i creştet. 
— Ce nume îi dăm micuţului? întrebă fata. 
Szutor Pista se gîndea cu faţa boţită într-un zîmbet de 

beţivan. 
— Să-l botezăm Ion sau Arion. Sau Rachiu de Chimion. 
Şi cît ai clipi luară masa pe sus, înhăţară scaunele şi 

le cărară în curte; din dulapul de bucătărie scoaseră far-
furiile, paharele. Bunda Rózsi găsi nişte făină într-o ceaşcă 
cu buline roşii şi o împrăştie între uşă şi pat. Erzsike pri-
vea înfricoşată. 

Tinichigiul şi Puchinoasa se repeziră pînă dincolo după 
rachiu şi mîncare, iar muierea şi coşarul se instalară la 
masă; atunci copiii se ridicară de pe iarbă, Liza o luă de 
mînă pe mezină şi, ocolindu-i pe cheflii, se îndreptă spre 
uşa deschisă. Cei doi beţivi nici nu se sinchisiră, iar 
Kéményseprő începu să cînte un cîntec fără perdea: 

N-am nici boi şi n-am nici vaci 
decît zesterea dintre craci... 

Tîrîră de dincolo o şuncă uriaşă, aduseră şi nişte hidro-
mel în sticle. Puchinoasa îşi zdrăngănea farfuria goală ca şi 
cum ar fi pretins să i se servească masa, iar Szutor Pista, 
cuprins de bunăvoinţa activă a oamenilor beţi, se împletici 
pînă în cameră şi începu s-o îmbie la băutură pe femeia care 
se zbătea în chinurile facerii. 

— Numai un strop, coniţă! o implora. Numai o guriţă. 
Deodată, Bunda Rózsi fură de pe buzele tinichigiului 

primele vorbe ale unui cîntec ţigănesc şi le slobozi, chiuind, 
către cerul înalt: 
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Hei, dade, dade, dade, 
curul gol din gaci îţi 
cade. . . . . . . 

„Te amesteci în tărîţe, te mănîncă porcii”; dar cum să-şi 
fi putut făuri un alt destin, de vreme ce nimic n-a 
depins de e a ; cum ar fi putut să se ferească din calea 
ghetelor scorojite, tari ca piatra, cu care domnul Tötös, 
cîrciumarul armean, o izbea în spinare, de vreme ce era la 
cheremul furiei sale, căci stăpînul îşi dorise o fată zdravănă 
care să toarne apă în cisternă, să spargă lemne, să care 
lăzile de bere şi nu o stîrpitură ca ea; dar degeaba îşi luase 
bocceaua, degeaba se furişase în stradă, cu privirile destră-
mate de lacrimi, ca s-o ia la fugă de acolo şi să-l roage pe 
omul acela, cu ochii lui albaştri, cu mustaţa lui blondă, cu 
pălăria lui cărămizie, cu haina lui mirosind a tutun şi a 
rachiu, să n-o mai bage la stăpîn de acum înainte căci, în 
zori, jandarmul o aştepta în curte, din cauza acontului 
încasat, ca s-o ia s-o ducă înapoi. 

Şi oare ce bucurie a avut chiar şi de pe urma celor care 
au iubit-o? 

Coana Ruhala, de pildă, nu s-a purtat urît cu ea, degeaba 
se spunea că-i fug toate servitoarele. De dimineaţă pînă seara, 
negustoreasa de făină ţăcănea cu un cuţit uriaş în bucătărie, 
claia ei de păr era plină de fulgi şi arunca priviri bănuitoare 
în toate părţile, însă cu ea se arătase binevoitoare încă din 
prima zi: o mîngîiase cu palma mirosind a usturoi, îi 
pusese ceva bărbatului, se rostogolise din nou în bucătărie 

şi începuse să-şi ascută cuţitul lîngă o gîscă îndopată, abu-
rind galbenă ca aurul. 

Ruhala avea doi copii mici, Helénka, de un an şi 
jumătate, şi Móse, de opt luni; pe Erzsike o angajase fată 

Ruhala avea doi copii mici, Helénka, de un an şi 
jumătate, şi Móse, de opt luni; pe Erzsike o angajase fată 
la copii, dar tot ea căra şi lemne la bucătărie, apă de la 
fîntînă, ea făcea curăţenie, aerisea pernele acelea mari, ea 
se ducea la Grósz Matyi după cozonac şi după şoletul care 
aburea sub hîrtia foşnitoare, întărită de foc, răspîndind 
miresme de fasole pipărată, fiartă cu arpacaş, untură de 
gîscă şi piept de vită. 

În capul curţii se afla o clădire gălbuie, ca o cazarmă 
părăsită, unde sacii de făină erau ridicaţi cu scripetele, iar 
prin gurile de ventilaţie zburătăceau vrăbii şi ciori gulerate. 
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Noaptea se auzea scîrţîitul obloanelor şi Erzsike trăgea cu 
urechea, temătoare, prin întuneric, din covata de tablă, 
în care dormea, din cămăruţa ticsită cu tot felul de vechituri 
dezolante, borcane de dulceaţă şi mormane de sfoară. 

Toate astea însă le îndura fără o vorbă, de parcă ar fi 
trebuit să ispăşească ceva, de exemplu faptul că nu avea 
pe nimeni; se străduia să arate că e bună şi blîndă, 
că face orice treabă numai să fie mulţumiţi de ea: o 
spăla şi o îmbrăca pe Helénka, schimba scutecele mezinului, 
îi dădea biberonul, şi cînd se apleca asupra lui Móse îi 
rîdea. Numai de n-ar fi trebuit să spele scutece: duhoarea 
dospită care fumega deasupra albiei îi întorcea stomacul 
pe dos. 

Iar cînd ajunsese aproape să se obişnuiască şi cu asta, într-o 
zi a scăpat sugarul din braţe; băieţelul era îndesat şi greu, 
avusese patru kilograme şaptezeci la naştere, şi de cînd 
venise Erzsike se învăţase în braţe într-atît, încît nu mai 
putea fi lăsat jos o clipă, iar în dimineaţa aceea era pentru 
a zecea oară că se ducea să-l ridice şi să se plimbe încoace 
şi încolo cu el printre mobile, aşteptînd să fie chemată din 
nou la bucătărie; se opintise, vrînd să-l ia pe sus, dar 
covorul îi alunecase de sub picioare. 

Ruhala apăruse ca un ghem uriaş, înaintînd repede cu 
papucii ei de pîslă, scoase un strigăt şi-şi plesni palmele una 
de alta, apoi se întoarse, năboi în bucătărie şi înhăţă cuţitul. 
Erzsike apucă să se strecoare pe sub braţul ei în curte, însă 
negustoreasa fugi după ea suflînd greu, o goni în jurul 
fîntînii, sări şanţul şi o înghesui între coteţele găinilor; fetiţa 
se lăsă pe vine, ridică mîinile şi, în timp ce sub ea se lăţea 
o mică băltoacă, mirosul păsărilor domestice avea în nările 
ei mirosul morţii şi nu mai aştepta decît lama cuţitului care 
să-i reteze capul ca unui pui de găină... 

„Te amesteci în tărîţe, te mănîncă porcii”! 

Totuşi, n-a avut parte numai de oameni răi: de pildă, 
doamna Perecz, care trăia singură într-o casă mare cu 
cerdac şi coloane, lîngă rampă, ca o boieroaică de neam; 
cu toate că era doar fiica unui cantor din Sărmăşag şi 
văduvă de notar; umbla prin preajma casei cu mînecile 
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hainei vîrîte una în alta, privirile ei de ceaţă albăstrie vibrau 
săltînd nesigur peste obiecte şi vocea-i cînta mereu ca un fel 
de bunătate mîhnită: „Orfani sîntem cu toţii şi fiecare-şi 
poartă crucea. Uite, de pildă, Matilda mea şi Imola. Abia 
aşteaptă să dau ortul popii ca să-mi smulgă şi perna de 
sub cap. Da, da, lumea e în pragul pieirii, tu, fată!” 

Rămînea o clipă nemişcată, zgîindu-se la gobelinul care 
înfăţişa o moară părăsită sau la dulapul cu încrustaţii, pe 
după geamul căruia plutea un ogar cu blană violetă. 

— Săturatu-te-ai? întreba. Atunci ia carafa şi dă fuga 
pînă-n beci! 

Căpăta cîte cincizeci de vedre de vin pe an de la 
arendaşii ei şi le golea încetul cu încetul, singură, singurică, 
dintr-o primăvară într-alta; carafa se aburea pe masa din 
bucătărie, iar cucoana bea primele înghiţituri mijindu-şi 
ochii şi plescăind, apoi începea să povestească şi vorbea, 
vorbea fără contenire. De multe ori Erzsike îi auzea glasul 
chiar şi în curte şi cîteodată se trezea rîzînd singură cînd 
se gîndea ce idei trăsnite îi puteau trece doamnei Perecz prin 
minte. Aşa, de pildă, îşi lăsa capul în poala ei şi o ruga să-i 
umble cu degetele prin păr, ba chiar să se prefacă a strivi 
şi cîte-un păduche... 

În vara celui de-al doilea an, cînd cucoana căzu la pat, 
Erzsike fu nevoită să vadă de doi bolnavi, căci Bárány 
Róza părăsise casa, Fülöp era la Azuga la lucru, iar Lajcsi, 
rămas singur, se refugiase la dînsa, aciuîndu-se în pod; din 
genunchiul lui măcinat se prelingea sîngele, iar noaptea era 
scăldat tot în sudoare; Erzsike îşi dusese şi pătura sus în 
pod, pe ascuns, şi veghea ghemuită acolo, lîngă el, căci îi 
era teamă că va muri şi n-o să aibă cum să-l îngroape. 
Cucoana nu-i lăsase pe mînă nici un ban din simbrie. Îi 
cumpărase pantofi, haine, iar sumele rămase le însemna 
într-un caiet cu coperţile galbene, ca să aibă fata cînd s-o 
mărita. 

Muri la sosirea toamnei; cu o seară înainte, Erzsike o 
mai întorsese cu mîna ei, pentru ultima dată, iar dimineaţa 
o găsise încremenită; textul telegramei cu care trebuia să 
dea fuga la poştă se afla pe masa din bucătărie, sub solniţă: 
AM MURIT! PUTEŢI VENI LA ÎMPĂRŢEALĂ! 

„Te amesteci în tărîţe, te mănîncă porcii...” 
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Erzsike nu mai îndrăznea nici măcar să geamă; îi era 
frică de sfera aceea uriaşă tremurînd pe un vîrf de ac, de 
globul acela pe care l-ar fi putut clinti un singur gest, o 
răsuflare mai puternică, făcîndu-l să i se rostogolească de 
pe abdomen şi să-i smulgă în cădere măruntaiele; zăcea mai 
departe cu ochii larg deschişi şi zgomotul furculiţei — afară, 
Puchinoasa ciocănea farfuria fără încetare — îi dădea sen-
zaţia că tot aerul din cameră devine vîscos ca albuşul de ou. 

Apoi se auziră nişte ţipete dinspre curte, bufnitura mesei 
răsturnate, clinchet de sticlă spartă, zgomotul înfundat al 
unor trupuri izbite de perete, o vînzoleală înfricoşată şi, 
în sfîrşit, gemete şi horcăieli din ce în ce mai stinse; Dondos 
József stătea printre rămăşiţele ospăţului cu o frînghie răsu-
cită în mînă, sub tălpile lui scîrţîiau cioburi de sticlă şi de 
porţelan; apoi azvîrli harapnicul, intră în cameră şi înge-
nunche în dreptul patului. 

— V-aţi legat de femeia asta atît de curată, scîrnăviilor... 
de femeia asta? Nu meritaţi să atingeţi nici pămîntul pe 
care a călcat! izbucni, ştergîndu-se la ochi cu pălăria 
mototolită. 

Cei trei copii se ghemuiseră lîngă sobă şi, ori de cîte 
ori mama lor scăpa un geamăt, se uitau unii la alţii şi, 
lăţind buzele, se îndemnau la bocit. 

— Ce-i asta, pe cine aud plîngînd? apăru după o vreme 
madam Pokola, moaşa mică şi grasă, şi începu să-şi agite 
bastonul. Hohoho! bătu ea din picior. Să nu vin la voi! 

Cît ai clipi examină bolnava, văzu că i se şi rupsese apa, 
colul uterin era deschis şi capul copilului atîrna în jos ; 
se spălă în grabă pe mîini, scoase tifonul, foarfeca şi anti-
septicele şi-i trimise afară pe copii. 

„Te amesteci în tărîţe, te mănîncă porcii...” 
Ţinea minte că dimineaţa expediase telegrama, iar a doua 

zi seara au şi sosit Matilda şi Imola, cele două fete bătrîne, 
slăbănoage, însoţite de administratorul cel mărunţel, Csög 
Gyula; aveau feţele ascunse sub voaluri, îşi ţineau poşetele 
strîns lipite la piepturile lor de pasăre, îşi purtară paşii 
demni, măsuraţi, pe străzile Uioarei, însă îndată ce trecură 
de poartă îşi dădură pe faţă lăcomia îngrijorată, iar ochii 
lor li se vedeau sclipind bănuitori chiar şi de după dantelele 
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negre. Administratorul le-o aduse pe Erzsike, împingînd-o 
din spate. 

— Fetişcana asta a fost pe lîngă dînsa, cu plecăciune. 
Ea a îngrijit-o, a văzut de dînsa pînă la ultima clipă, 
sărut-mîinile... 

Cele două surori se arătară mirate că personalul mamei 
lor fusese atît de redus şi, cînd Csög predă cheile, descuiară 
uşile cu oarecare sfială; în camera cu storurile lăsate în 
care zăcea mama lor, mobilele şi scaunele îşi reluaseră nepă-
sătoarea independenţă, şiragurile beţigaşelor de sticlă ale can-
delabrului atîrnau ca nişte ţurţuri de gheaţă. 

Îşi scoaseră voalurile şi, fără să murmure măcar o rugă-
ciune la căpătîiul moartei, se apucară să treacă în revistă 
moştenirea; smulgeau sertarele, azvîrleau maldăre de hîrtii 
pe podea şi cînd, cu forţe unite, izbutiră să deschidă un dulap 
de haine, mulţimea de stofe şi de mătăsuri fu cît p-aci să 
le răstoarne. 

— Domnişoară, eu mai am de primit din simbrie, i se 
adresă în cele din urmă Erzsike Matildei, care i se păruse 
mai blîndă. Cucoana Perecz mi-a pus toţi banii la un loc. 
Mi se cuvin douăzeci de luni... 

Cele două surori schimbară o privire. 
— Ia ascultă mata... Dacă crezi că în clipele astea triste 

ai să ne poţi şantaja, te înşeli! 
Matilda vru să atenueze ameninţarea: 
— Frumoasă treabă-i asta?... De altfel, noi ştim prea 

bine că s-a profitat de slăbiciunea mamei... 
Erzsike nu mai îndrăzni să scoată o vorbă, stătea locului 

şi tăcea năucă şi, simţind că este gata să se prăbuşească în 
mirosul acesta îmbîcsit de hîrtii şi veşminte, mai dădu să 
se agaţe măcar de privirea lui Csög Gyula, însă administra-
torul stătea ţeapăn, nu puteai bănui la ce se gîndeşte, dar 
tăcerea îl trăda de pe-acum că n-o crede pe Erzsike. 

— E trecut totul într-un caiet — scînci fata — într-un 
caiet cu coperţile galbene pe care-l ţinea în sertar... 

De data asta Imola dădu dovadă de mai multă răbdare. 
— În care sertar? întrebă şi trase pe rînd cîteva. În 

ăsta?... Sau poate în ăsta?.. . Sau în celălalt?... 
Domnişoarele îi dădură voie să mai petreacă noaptea 

acolo, dar goliră bucătăria pînă şi de tacîmuri şi de vase, 
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nelăsîndu-i decît salteaua goală şi pătura. Erzsike nu dormi: 
rămase cu ochii ţintă la geam pînă ce durerea, pe care 
noaptea i-o mistuise, se ivi afară, mijind în chip de abur 
vineţiu. 

Atunci se linişti pentru o clipă, ca muribundul înaintea 
ultimului vaier, apoi se înfioră de o groază necunoscută, 
oroare, spaimă amestecată cu ruşine, simţind o fierbinţeală 
ciudată care-i urca dintre coapse; se împletici pînă la 
lampă, îi ridică fitilul, şi, ghemuindu-se în lumină, începu să 
se examineze: Dumnezeule, ce pedeapsă o mai fi şi asta?... 
Nu ştia că încercările care-i răniseră sufletul o aruncau acum 
în altă vîrstă... 

Cuprinsă de spaimă, crezu că-şi va pierde tot sîngele. 
Lăsă cămaşa să-i cadă la picioare, îşi îmbrăcă în pripă 

rochia, luă sub braţ lucrurile făcute sul, scoase cazmaua din 
magazie şi nu se opri pînă în fundul grădinii, trecînd prin 
mirosul de varză şi de buruieni ofilite, pînă sub merii aşe-
zaţi în şiruri egale, pentru ca frunzarele lor s-o ascundă 
privirilor străine; acolo se aplecă şi începu să sape pînă ce 
scurmă un loc cît să încapă un nou născut, îngropă cămaşa 
însîngerată şi mai rămase încă multă vreme nemişcată, 
neîndrăznind să se arate. 

„Te amesteci în tărîţe, te mănîncă porcii...” 
Dondos pregăti nişte surcele, se lăsă pe vine la gura 

sobei şi începu să aţîţe focul, apoi dădu fuga la fîntînă. 
Bunda Rózsi, care tot mai zăcea încovrigată pe o dîlmă de 
pămînt, îşi cerceta cu priviri înceţoşate de beţie sîngele 
uscat de pe mîini şi îşi tot trecea palma peste faţă: 

— Lasă, hingherule, ne mai socotim noi pentru asta... 
În aceeaşi clipă Erzsike scoase un ţ i p ă t : acum nu mai 

era durerea aceea în continuă creştere, ci însăşi groaza pen-
tru care se pregătise: zbatere sfîrşită, chin de pe urmă şi 
totuşi supunere duioasă, un horcăit răguşit care se curmă la 
jumătate, şi cînd, cu un ultim efort, izbucni din nou, 
aproape simultan cu strigătul femeii răsună şi plînsul noului 
născut... 
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2 

Vincze le arăta tuturor clişeele: fractura 
braţului stîng, gamba zdrobită şi craniul vătămat treceau 
din mînă în mînă; salahorii, ipsosarii luau filmul între două 
degete, se duceau cu el pînă la uşa cîrciumii, ca să-l stră-
bată lumina, şi cînd constatau că linia regulată a osului se 
întrerupea, pierzîndu-se într-o materie vagă, începeau să 
clipească, înălţînd din sprîncene, căci bănuiau că toata uluirea 
se ascundea undeva pe acolo, printre frînturile răzleţe şi 
greu descifrabile. 

— M-au găsit în zori, într-o porumbişte — zicea bru-
tarul. A trebuit să-mi facă transfuzie. Am zăcut trei luni 
ferecat în şine metalice. 

Făceau şi unul şi altul cinste cu cîte-un păhărel şi 
Vincze stătea în cîrciumă de dimineaţa pînă seara; povestea 
cum a trebuit să-i taie, cu ferăstrăul, o bucată de os din 
picior ca să-i întregească braţul, cum i-au luat piele pînă 
şi de pe şezut, cum a ieşit o dată, cu paşi bubuitori, ca un 
robot, la closet, şi a fumat un pachet întreg de Naţionale, 
cum a avut ocazia într-o zi să pipăie un picior proaspăt 
tăiat, chiar cînd îi dădeau drumul de pe masa de operaţie, şi 
cum un oşan uriaş pe care-l hărtănise ursul nu putea să 
închidă ochiul drept din care-i curgeau lacrimile şi toată 
noaptea o chema pe maică-sa, ca un copil. 

Încă din prima zi, cînd se văzuse ieşit din spital, îşi 
făcuise drum pe la Lápossi, pe care-l bănuia că, la unul din 
ultimele sale chiolhanuri, văzîndu-l adormit, îi scosese o sută 
de lei din buzunar şi acum avea de gînd să i-o plătească; 
aşteptă să se vadă singur cu cinzeaca lui lîngă geam, şi 
cînd Lápossi intră în bucătărie, umflă din vitrină o sticlă 
cu lichior de mandarine şi o făcu dispărută în buzunar. Mai 
tîrziu, pe stradă, zgîndări dopul cu un cui ruginit, îl scoase, 
dar fu nevoit să scuipe băutura în praf , căci în sticlă era 
apă cu hipermanganat... 

Se şterse la gură furios, apoi fu cuprins de nelinişte, 
credea că descoperise un fals cu care îl va avea la mînă pe 
cîrciumar, însă în scurtă vreme îşi dădu seama că lichiorul 
era doar reclamă de pus în vitrină şi că dacă ar scăpa vreo 
vorbuliţă, n-ar fi decît spre răul lui. Preferă deci să-şi ţină 
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gura şi, după cîteva zile, toate revoltele i se depuseră în 
suflet ca o mîzgă de linişte, monotonă şi t î m p ă ; nu se 
mai obosea să se întrebe nici de unde ar putea face rost 
de-o slujbă, nici ce-i vor mînca plozii, căci îşi considera 
calvarul drept un caz încheiat care, independent de intenţia 
şi de voinţa lui, îl obliga pur şi simplu, de vreme ce-l făcuse 
invalid şi neputincios, să nu-i pese decît de băutură. 

Dar, după încă o vreme, oamenii ajunseră să privească 
prin radiografii ca prin fumul de ţigară. Se îngălbeni şi 
ghipsul de pe braţul lui Vincze şi degeaba se mai învîrtea 
pe lîngă tejghea, degeaba dădea tîrcoale printre mese, căci 
acest bumerang spălăcit nu mai uluia pe nimeni; ba pe unii 
îi şi scotea din sărite, cum ne simţim adeseori porniţi fără 
motiv împotriva infirmilor. Dacă apuca totuşi sa bea două-
trei sute de grame, pornea pe stradă lăcrimînd, cu braţul 
stîng depărtat de trup, în aşa fel încît îi sălta şi pulpana 
hainei. 

Într-una din seri, cînd intra în cameră, suflînd greu şi 
duhnind a rachiu, constată că Erzsike nu era încă acasă; 
femeia se angajase să lucreze cu ziua la grădină; Liza îi 
arătă o scrisoare pe care poştaşul o adusese încă de la 
prînz; Vincze recunoscu de îndată, după literele ascuţite, 
parcă trase în sus, mîna surorii sale. Se aşeză şi desfăcu 
plicul. 

„Dragă Béla şi Erzsike! Noi, slavă Domnului, sîntem 
bine. Hector e ţal la Sovata, la „Tivoli”. Cînd nu-i ies două 
bătrîne pe zi, îl apucă năbădăile. Eu însă n-am de ce să mă 
plîng, cu mine se poartă frumos. Da’ cum altfel să se poarte, 
de vreme ce am pornit-o la drum cu o fumară ca el, 
nu-i aşa? 

De-aţi vedea cum l-am înţolit! Parcă ar fi un copil de 
conte! I-am luat şase cămăşi de mătase, Adesgo veritabil, 
un raglan minunat de culoarea parizerului, pantofi din 
piele fină, box, lame englezeşti, perie de unghii — toate 
cele de care ar putea fi nevoie. Pentru că aici contează cum 
ieşi în lume. Pute locul de gorobeţi cu biştari. Le zornăie 
mulţimea de inele de aur în degete, şi ce mai mişună tîrfele 
în jurul lor I 

Voi ce mai faceţi? Dacă trecem pe la Cluj, vă aduc 
nişte pui, cîteva sute de lei şi lucruşoare de iarnă pentru 
copii. Ai găsit de lucru, Béluska? Te-am visat într-o noapte, 
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se făcea că sîntem iar împreună la cămin. Eu mă căţărasem 
pe zidul de piatră, tu scheunai jos la piciorul zidului, cică 
să nu te las acolo, dar, Dumnezeu ştie de ce, eu făceam haz 
de tine. Un vis atît de tîmpit n-am mai văzut de mult...” 

Vincze mototoli scrisoarea şi o aruncă în sobă. 

Dimineaţa se trezi din nou neliniştit şi, îndată după ce 
femeia îşi stoarse laptele din sîni şi plecă, se îmbrăcă şi 
el. Ieşi în curte, intră în casă de cîteva ori la rînd, îşi 
plimbă pe-afară braţul arcuit departe de corp, ca şi cum 
ar fi intenţionat să-l deprindă cu vreo povară, se întoarse 
din nou, intră în odaie, se ghemui pe scăunel şi simţi că 
nu mai poate nici măcar să geamă sau să înjure; deodată 
avu certitudinea că numai şi numai rachiul l-ar putea linişti, 
stîrnindu-i mulţime de idei şi de planuri, redîndu-i măcar 
un dram de încredere. „Ar trebui să fac rost de ceva bani 
— se gîndi el — cel puţin o sută de lei.” 

Începea să i se contureze o idee: ştia ce are de făcut; 
se ridică, se duse de-a dreptul în fundul curţii, la magazia 
de cărămidă unde-şi făcea de obicei experienţele, şi scoase 
din godin un şoarece învelit într-o hîrtie. Desfăcu hîrtia de ziar 
şi, pufăind din ţigară, începu să examineze animalul încreme-
nit în tiparul de ceară: avea gura căscată cu caninii rînjiţi, 
dar în rest părea încă teafăr. Mannai îi spusese că a zăcut 
şase luni pe fundul stupului; albinele îl omorîseră cu acele 
lor şi apoi îl îmbrăcaseră în ceară, nevrînd să se lase 
deranjate de hoitul în descompunere... 

Împachetă şoarecele la loc, îl băgă în buzunar şi porni 
spre oraş; la spital crezuse că nu va mai apuca să vadă linia 
ferată care, cu şinele ei lucitoare, paralele, cu mirosul iute 
al traverselor înfierbîntate, cu zumzetul firelor de telegraf 
de pe margini, îi stîrnise dintotdeauna presentimente funeste 
şi, totuşi, acum se căţără pe terasament aproape jubilînd. 
Căci ce altceva decît moartea îi adusese aminte de şoarece, 
de ceara de albine, de posibilităţile unei îmbălsămări ieftine 
şi avantajoase? Ce altceva decît nopţile acelea cînd stătea 
culcat cu ochii deschişi din cauza oşanului care striga după 
maică-sa, sau pentru că nu putea dormi de febră?. . . 

În clipele acelea se vedea zăcînd în groapă, vedea cum 
gura şi orbitele i se umplu de pămînt, cum hainele putrezesc 
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amestecîndu-se cu carnea-i destrămată şi cum ies la iveală 
falangele una cîte una, vedea cum, peste patruzeci-cincizeci 
de ani, oasele îi sînt scoase din mormîntul părăsit şi risipite, 
cum craniul, cu cele două măsele lipsă şi cu plomba de 
nichel a caninului, zace acolo, surpat într-un morman de 
pămînt galben, în timp ce groparul, rezemat în coada lopeţii, 
fumează, alături de el, în liniştea cimitirului. 

Între timp, la fiecare cinci sau zece minute, îl auzea pe 
Nanda, medicul de gardă, tîrşindu-şi paşii de-a lungul cori-
dorului, iar uneori, de undeva din spatele parcului spitalului, 
dinspre institutul experimental urca pînă sus scheunatul cîini-
lor închişi în cuşti şi Vincze îşi cerceta lăcrimînd braţul 
t e a f ă r ; privea muşchiul uriaş care tînjea acum moale sub 
piele, se uita la venele palide şi plîngea, gîndindu-se că poate 
n-or să reuşească să-l salveze. Dar chiar dacă moare omul, 
chiar dacă sufletul îşi ia zborul, de ce să nu rămînă măcar 
cu trupul neatins, ca faraonii? De ce trebuie să-i putrezească 
inima, ochii, părul?. . . 

Intercalat în şirul dughenelor pestriţe, „Pap Jenö & Co.” 
se prezenta ca o întreprindere de pompe funebre de clasa 
a doua şi asta îi convenea lui Vincze, pentru că aici notele 
de plată nu erau imprimate automat, fapt menit să înserieze 
înmormîntările, jignindu-le ritmul printr-o grabă necuviin-
cioasă şi mecanică şi să alunge în derizoriu orice discuţie 
la care se cere linişte, înţelegere, suflet, trăire adîncă. La 
stînga se afla un atelier de croitorie cu ilustraţiile revistelor 
de modă şi cu un sacou pepit în vitrină, la dreapta se căsca 
o boltă prin care curentul zgîlţîia rumoarea îmbîcsită de 
fumul tutunului scuipat prin gura de ventilaţie a unei cîr-
ciumi. 

Sub firma magazinului, care înnegura tot frontul clă-
dirii, geamul vitrinei licărea rar şi vag ca un ochi cuprins 
de negreaţa faldurilor de catifea îndoliată ce îmbrăţişa un 
sicriu de copil, o cruce de tablă şi, redus la dimensiuni de 
ghiveci, un palmier pitic ale cărui frunze începuseră să se 
îngălbenească în preajma nefiinţei organizate; pe marginea 
trotuarului adăsta o pereche de ţărani romîni, aşteptînd 
atelajul care să le aducă acasă crucea şi sicriul; femeia, cu 
fuste largi, cu năframă neagră, purtînd, în ciuda arşiţei, un 
pieptar îmblănit, îşi ţinea batista lipită de buze; bărbatul 
nu avea decît o banderolă neagră pe braţ. 
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Pipăi hîrtia de ziar în care împachetase şoarecele, dar 
vecinătatea doliului îi subţie dintr-o dată curajul şi ideea 
tratativelor i se păru pripită; în clipa urmatoare, însă, 
cum stătea privind la vitrină, fără sa înregistreze vreun 
amănunt şi cum, apoi, privirea îi lunecă din nou spre chi-
pul ţăranului, în boţul de ceară apăru, în locul şoarecelui, 
un omuleţ cît degetul unui copil, un dop de om cu căciulă 
şi cu ochii închişi, iar el fu cutremurat de un fel de mare 
milă apărută pe neaşteptate. 

Îşi scoase şapca şi intră în prăvălie. 
În prim-plan, în faţa tapetului negru, decolorat de ra-

zele de soare care pătrundeau de afară, la o masă ce aducea 
a tejghea, se cocoşa un om slab, domnul Pap în persoană, 
dar trăsăturile feţei i se pierdeau în lumina lămpii electrice; 
îşi dăduse seama, desigur, după mers, că cel care intrase 
era un om neînsemnat, căci nici nu ridică privirea, ci mor-
măi doar cu o voce profundă, ca şi cum ar fi săpat sub 
pămînt, într-o hrubă: 

— Intraţi, vă rog... Poftiţi... 
Vincze îşi strecură palma spre cocoloşul de hîrtie, apoi 

şi-o retrase şi începu să examineze, silindu-se să pară in-
teresat, anunţurile mortuare prinse de tapet. 

— Da, da... Imediat... 
Brutarul înghiţi în sec şi, brusc, îl fulgeră o mulţime 

de gînduri încîlcite: că într-o încăpere atît de strîmtă e 
un păcat să te ocupi de înmormîntări, că în vecinătatea 
morţii e revoltătoare mocoşeala asta, că ar trebui trasat un 
hotar, un fel de dungă de miresme care să izoleze masa asta 
întunecoasă de restul pieţii pline de forfotă şi aburind de 
viaţă. Apoi tuşi uşurel şi rămase în aşteptare. 

— Cu ce vă pot servi, vă rog?... 
Domnul Pap ieşi din conul de lumină ca şi cum şi-ar fi 

scos globul lămpii de pe cap, ca pe-un coif şi se uită cu 
o curiozitate binevoitoare, să vadă cui i se adresase pînă 
acum. Vincze se scotoci din nou prin buzunar pentru a 
prinde curaj şi bîigui: 

— Vă rog, aş dori să colaborăm... 
Antreprenorul stinse lumina, se ridică şi ieşi de după 

tejghea: în sfîrşit, treaba se mai înviora prin acest prilej 
pe care-l bănuia distractiv; cît despre el, — era lung şi 
îngust ca un stîlp funerar şi din mînecile sacoului se ra-
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mificau antenele unor lopeţi alburii. „Aş jura că nu are 
destul sînge-n braţe — se gîndi Vincze — şi seara îi amor-
ţesc picioarele...” 

— Doriţi să colaboraţi cu mine? întrebă stîlpul totemic 
şi-şi duse la ochi degetele înmănuncheate, vrînd parcă să 
examineze într-adevăr cantitatea de sînge primit, iar bu-
zele îi tresăriră într-un zîmbet. Mă bucur că nutriţi atîta 
încredere faţă de firma noastră, dar credeţi-mă că azi nu 
se mai cîştigă cu înmormîntările. Chiar ieri am redus nu-
mărul atelajelor de la două la unul, şi mai datorez chiria 
pentru grajd pe o jumătate de an... Cîteodată am impresia 
că în epoca noastră oamenii îşi amînă pînă şi ziua morţii... 

— Nu mă gîndeam la asta, îndrăzni Vincze. 
— Dar la ce? Poate-ai adunat ceva capital? Patruzeci-

cincizeci de mii de lei cu care ai vrea să participi la între-
prindere? Domnul Pap lăsă mîna în jos pentru a-şi îndrepta 
întreaga atenţie asupra brutarului. Nici asta nu ţi-aş reco-
manda-o. Întreabă-l pe fostul meu tovarăş cu ce tantieme 
s-a ales. Pînă la urmă i s-a părut şi lui mai convenabil să 
furnizeze carne pentru circ... 

Vincze se uita la acest stîlp întunecat, cu părul lui piep-
tănat într-o parte, cu faţa îngustă, cu privirea-i comuni-
cativ-inteligentă, şi îi făcu plăcere că nu e aşa cum îl bă-
nuise datorită ocupaţiei sale. 

— Aş avea o idee, domnule Pap... 
— Asta este altceva, vă rog. Ideile sînt condimentele 

vieţii. Uneori o singură idee ne scoate din impas, zise an-
treprenorul pe un ton din care nu-ţi puteai da seama dacă-şi 
bate joc sau vorbeşte într-adevăr serios. 

— Ar trebui să ne aşezăm ca să putem discuta, domnule 
Pap... 

Antreprenorul dădu din umeri, zîmbi şi îl pofti s-o ia 
înainte pe lîngă tejgheaua la care adineaori voise să în-
drepte cu un fel de şurubelniţă denivelările unei cruci de 
tablă; în tapetul negru se deschise o uşă şi Vincze văzu 
abia acum că în spatele prăvăliei se ascundea o cameră unde, 
de-a lungul pereţilor, erau îngrămădite sicrie, iar în mijloc 
se afla o masă cu două scaune. 

Îndată ce se aşezară, brutarul scoase la iveală şoarecele 
înfăşurat în hîrtie de ziar, îl despachetă şi îl întinse ţi-
nîndu-l pe palmă; domnul Pap se aplecă şi începu să-l 
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examineze, apoi, cînd ridică privirea, nedumerită, ba chiar 
dezamăgită, Vincze se uită la el, parcă aşteptînd să vadă 
ochii antreprenorului luminîndu-se de bucurie. 

— Ei?.. . Ce părere aveţi, domnule P a p ? ! 
Patronul se zgîia cu o scîrbă moderata. 
— Dar ce-i ăsta? Un şoarece mort?. . . 
Vincze rîse, sigur de sine: 
— Un şoarece mort, întocmai, un şoarece m o r t ! Dar , 

după cum binevoiţi a vedea, e ca şi cum ar fi viu!.. . 
Însă Pap Jenö, care se pregătise, poate fără să-şi fi dat 

seama, tocmai pentru această scenă hazlie, simţi cum dez-
gustul îl umple de enervare; se ridică şi începu să dea ocoi 
încăperii, trasînd cu degetul linii pe capacele sicrielor. 

— Aşadar... ai preparat un şoarece? 
— Întocmai, am preparat. Şi anume, cu o substanţă 

ieftină şi la îndemînă, dar secretul nu-l pot divulga încă! 
— Păi, sigur, mormăi antreprenorul şi vocea, privirile, 

gesturile păreau să indice din nou că vrea să cugete asupra 
problemei, dădeau impresia că exprimă consideraţia lui faţă 
de brutarul care şedea pe scaun cu o încredere atît de demnă 
de compătimit, ţinîndu-şi braţul pus în ghips departe de 
trup, în vreme ce, cu mîna cealaltă, se scotocea prin buzunar 
în căutarea chibriturilor. Reiese că dumneata ai venit să-mi 
ceri sprijinul?... 

Vincze se lumină de speranţă. 
— Eventual, aş putea să şi vînd invenţia!... 
— Vezi, la asta nu m-am gîndit... 
— Aş fi dispus s-o evaluez la douăzeci şi cinci de mii... 
— E un preţ rezonabil! dădu din cap antreprenorul, 

apoi se opri şi, cu capul dat pe spate, legănîndu-se din 
genunchi, căzu din nou pe gînduri ; brusc, Vincze îşi dădu 
seama că ar comite o necuviinţă fumînd aici, încetă sco-
toceala şi în aceeaşi clipă stîlpul cel negru se întoarse şi, 
cum se uita la Vincze, privirea lui părea să concentreze în-
treaga severitate a figurii sale înguste şi întunecate. 

— Cîte clase ai? întrebă, aproape fără să-şi mişte bu-
zele. Patru?. . . Şi cu astea vrei să te apuci să întorci din drum 
marea Lege?... Senzaţional! 

Pe Vincze tonul neaşteptat îl zăpăci. 
— Dar... dacă invenţia se dovedeşte bună?.. . 
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— Taci, acum eu vorbesc! i-o reteză domnul Pap. Pînă 
acum am avut răbdare pentru că mi-am dat seama în ce 
situaţie te afli, dar, la urma urmei, ce vrei dumneata?... Ai 
habar despre esenţa morţii?.. . Ştii dumneata că eu îmi dis-
trug plămînii în hruba asta îmbîcsită de douăzeci de ani 
pentru ca să scriu cîndva o carte prin care să încerc să 
alung spaima de nefiinţă?... 

Stătea în adîncul camerei, ieşit cu totul din fire. 
— M-am retras aici numai ca să pot vedea de aproape, 

ca să pot simţi sufletele astea fîsîite! Îşi avîntă arătătorul 
înspre tapetul negru. Căci frica de moarte e mărul otrăvit 
al creştinătăţii... Iar bisericile cu care a împînzit pămîntul 
nu preamăresc viaţa, viaţa paşnică, plină de credinţă. O, 
nu!. . . Sînt asemeni unor cranii gigantice care luminează şi 
noaptea. Şi încă e de mirare că nu li s-a lipit nici o tă-
bliţă: „Atingerea vieţii e mortală!” 

Brusc, ridică mîna şi-şi apăsă pe obraz palma lui marc, 
fără viaţă. 

Vincze pusese capul în pămînt. 
— De douăzeci de ani mă omor să realizez visul stu-

denţiei mele, scriind această carte — urmă domnul Pap, 
strecurîndu-şi printre degete vocea îndurerată — şi iată că 
veniţi dumneavoastră cu o astfel de neghiobie şi... Îmi cereţi 
sprijinul... Păi, ai dumneata vreo cunoştinţă despre îmbăl-
sămare?!... Ştii oare ce lucru complicat e, chiar şi din punct 
de vedere anatomic? A scoate părţile moi... a extrage cre-
ierul prin nări... Şi, în afară de asta, o mie de preparate, 
de substanţe chimice, derivate de cresol, răşini sintetice, so-
luţii de acid picric şi arsenic îi stau azi ştiinţei la dispo-
ziţie dacă doreşte să pună pe cineva în vitrina veacurilor, 
ca pe o turtă dulce!... Dar omenirea nu e atît de bună la 
inimă ca dumneata, auzi?! se deşiră acum antreprenorul 
pentru a-şi continua pledoaria, ţintuindu-l de la înălţimea 
tavanului, şi sprîncenele i se arcuiră ca de rîs. 

— Ea n-are nevoie de croitoraşi sau de cizmari, ea nu 
vrea să-şi devalorizeze figurile venerate cu inflaţia a tot 
felul de oameni îmbălsămaţi!... Ei, şi biserica?!... Îţi ima-
ginezi că ar sprijini o acţiune de mumificare democratică?... 
Nici nu poate fi vorba!. . . Păi, pînă şi predicatorul medieval 
denumeşte trupul nostru o temniţă a sufletului... Îi zice 
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umblătoare împuţită şi burduf umplut cu scîrnă... un burduf 
plin cu scîrnă, ai auzit?!... Pentru ce să glorificăm, deci, 
această bucată de t ină?! 

Vincze, care chiar dacă nu prinsese semnificaţia fiecărui 
cuvînt, pricepuse totuşi că antreprenorul îi respinge in-
venţia, că o socoteşte neînsemnată, ba chiar ridicolă, şedea 
abătut în lumina electrică şi părea foarte palid la faţă; 
domnul Pap se apropie acum de el. 

— Caută, te rog, să înţelegi — zise cu o voce care pă-
rea că vrea să i se aşeze pe umăr — înţelege că noi nu sîn-
tem altceva decît frunze ale pămîntului, necesare pentru 
asimilaţie: înmugurim, ne dezvoltăm şi ofilindu-ne ne în-
toarcem în sol. Iar dacă aş privi chestiunea pur şi simplu 
ca antreprenor de pompe funebre, ţi-aş spune: nu umbla 
cu tot felul de elixire ieftine. Alege-ţi unul pe care să-l poată 
cumpăra doar un fabricant, un director de bancă, sau un 
supermagnat, dar să-ţi dea o avere, neghiobul, o avere! 

La ultimele cuvinte Pap Jenö se enervă din nou şi-l 
apucă un acces de tuse, întreg trupul îi răsuna de horcăieli, 
ca un burlan voluminos; scoase o batistă cît un cearşaf 
şi o mototoli lipindu-şi-o de buze, dar iritarea nu înceta; 
faţa îngustă i se făcu roşie-vineţie, ochii aproape că-i ieşi-
seră din cap, şi cînd brutarul se sculă ca eventual să-l apuce 
de braţ, schiţă un gest de protes t : 

— Nu, nu!. . . Acum du-te... Şi nu te mai ocupa cu aşa 
ceva! Aceste iluzii... astea îţi abat atenţia de la familia 
dumitale... de la lucrurile care pot fi schimbate... şi te în-
dreaptă pe drumul mizeriei... Hai , pleacă, pleacă, te rog... 
Criza... asta tot o să mai ţină o vreme... 

3 

Bárány Lajos stătea pe prispa casei ridicate 
în coasta mahalalei Kővári şi privea spre cartierul indus-
rial triunghiurile îngrămădite ale faţadelor atelierelor de la 
căile-ferate, ferestrele chioare de funingine, gardul dat cu 
creozot, şinele întinzîndu-se perechi-perechi şi depoul dinspre 
care cînd şi cînd se auzea un zgomot scos parcă de un sac 
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plin cu şuruburi scăpat pe un jgheab de tablă; chiar sub 
coasta dealului, pe o linie secundară, pufăia o locomotivă. 

Întregul cartier industrial apărea de aici la o scară atît 
de redusă încît în sufletul acestui miel al Domnului frica 
nedefinită care-l ţinuse departe de oraşul unde „pînă şi 
apa costă bani” se domestici acum, topită într-o împăcare 
resemnată. „Sîntem cu toţii în mîinile Domnului!” bîigui 
întrerupîndu-se din curăţatul ghetelor pentru ca, echilibrîn-
du-şi trupul pe piciorul teafăr, să se dezmorţească şi să 
tragă un pic de aer în p i ep t ; după aceea se concentră din 
nou asupra ghetelor sale. 

Trecuseră trei săptămîni de cînd locuia la Cluj, în stra-
da Maşiniştilor, la un ceferist bolnav de stomac, pensionat de 
boală de ani de zile şi care îi oferise masă şi casă cu cinci 
sute de lei. Acasă, la Chechiş, îi cam secase izvorul de cîştig, 
căci numai vreo cincisprezece-douăzeci de oameni aveau 
ceasuri de buzunar, iar în ce priveşte repararea deşteptă-
toarelor, ţăranul nu se îndură niciodată; preferă să le su-
porte toate toanele, le lasă să şchiopăteze sau s-o ia razna 
pentru a se opri apoi de la sine, cu un hîrîit obosit, le chinuie 
întorcîndu-le pe toate părţile, rezemate de solniţă, de scîn-
dura scrinului, sau căzute într-o rînă, preferă să adune sau 
să scadă cinci-zece minute, ba chiar şi o jumătate de 
oră dacă e cazul, numai să nu se vadă nevoit să cheltuie 
vreun ban. 

Casa de rugăciuni a adunării evanghelice, care se afla 
în dreptul mahalalei Kövári, în apropierea liniei industriale 
a uzinei metalurgice, fusese pentru el un prilej de mare 
bucurie şi surpriză, un dar binecuvîntat după viaţa retrasă de 
la Chechiş, unde se puteau aduna seara numai cîte şapte-opt 
credincioşi ca să citească versetele şi să cînte psalmii din Ale-
luia, la lumina lămpii. Şi iată, aici erau rînduri de bănci şi 
la dreapta şi la stînga, cu un covor de iută pe interval, am-
vonul trona pe un piedestal de lemn de stejar, la dreapta lui 
se zărea un armoniu acoperit cu dantelă şi într-un vas stră-
luceau mulţime de garoafe proaspete. După rugăciune şi 
interpretarea Bibliei, prindea să murmure şi corul, aproape 
ascuns în spatele predicatorului, de parcă ar fi cîntat din-
tr-o strană de biserică. 

Deasupra amvonului atîrna o hartă înrămată şi acope-
rită cu sticlă, reprezentînd linii fin ramificate, care, ici-colo, 
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se reuneau răsucite ca un labirint inelar şi înfăţişau etapele de 
o mie de ani ale dezlegării şi relegării Satanei, vremea ve-
nirii Anticristului după previziunile proorocilor. După cere-
monie, Gonosz Péter, un predicator cu mustăţi uriaşe şi cu 
cizme în picioare, care donase terenul pentru construirea 
casei de rugăciuni, îi explică lui Lajos imaginile, vorbind în 
şoaptă şi urmărindu-le cu băţul şi, cu toate că Bárány nu 
înţelese decît o mică parte din aceste lucruri, fu tulburat, 
emoţionat, simţindu-se cu încă un pas mai aproape de pă-
trunderea lucrurilor Domnului. 

Şi chiar mai tîrziu, cînd fratele Gonosz îl conduse, îm-
preună cu bătrînii, în camera din dos, unde locuia el însuşi, 
pentru ca să-i treacă numele alături de acelea ale membri-
lor rebotezaţi ai comunităţii, el tot mai căuta şi găsea mîn-
gîiere pentru faptul că nu-i intra în cap taina descătuşării 
şi din nou întîmplatei legări întru neputinţă a Satanei. Căci 
nu te învaţă oare însuşi Domnul să te mulţumeşti uneori cu 
presimţirile care îndeamnă spre îndreptare? Nevasta lui 
Gonosz, căreia îi fu prezentat, îşi atinse obrazul de obrazul 
lui Lajos, şterse cu buzele urechea oaspetelui şi îi dădu bi-
neţe: „Domnul să te binecuvînteze!” 

După aceea îi servi cu ceai; la masă şedea fratele Jankó 
János, membrul fondator în vîrstă de optzeci şi doi de ani, 
odihnindu-şi amîndouă mîinile pe măciulia bastonului şi 
holbîndu-şi spre lumină ochii nemişcaţi, acoperiţi de o pie-
liţă vînătă; se vedea că toată atenţia îi e concentrată în 
auz, dar că şi de auzit abia mai aude şi-l întrebase pentru 
a patra sau a cincea oară: „De unde ai sosit, frate Bárány?”. 
Gonosz însă îl descusu de soarta sa cu o curiozitate pătrun-
zătoare, oftă, îşi încleştă mîinile şi zise că ar trebui să-şi 
aleagă o tovarăşă de viaţă dintre surori; iar Cilkán Jó-
szef, un bărbat scund, cu părul pieptănat într-o parte, care 
răsfoia Biblia clătinînd din cap, se apropie de Lajos cu 
scaun cu tot şi îşi plimbă arătătorul în lungul pasajelor 
însemnate: „Femeia ta e cununa ta şi e ca via roditoare 
în casa ta: fiii tăi, precum puieţii de măslin în jurul mesei 
tale; dar fereşte-te de femeia străină, căci buzele ei stre-
coară miere şi cerul gurii ei este mai lunecos decît untde-
lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuţită ca o 
sabie cu două tăişuri”. 
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Şi Bárány, în timp ce-şi lustruia acum ghetele cu bu-
cata de catifea, simţea că, de cînd venise la Cluj, îndurarea 
se străduieşte necontenit pentru mîntuirea sufletului său, 
cu toate că în mizeria şi în nevolnicia sa abia dacă ar fi 
meritat atîta binefacere. Iată, şi ieri, predicatorul Gonosz 
îl chemase şi-i comunicase surîzînd că de zile întregi aude 
o voce şi vocea asta îi spune că sora Hatházi Ilus e aceea 
pe care Domnul i-a menit-o lui Lajos drept tovarăşă de 
viaţă; el a vorbit şi cu fata şi ea n-a avut nimic împotrivă 
ca Lajos să-i facă o vizită chiar în seara asta. Iar acum 
tocmai se pregătea să se ducă în cartierul Fluturilor ca s-o 
ceară de nevastă... 

Porni la drum pe jos, proaspăt bărbierit, purtînd cămaşă 
albă, strîngînd Biblia în mînă ca un tînăr misionar care 
ştie că toate se întorc înspre binele celor ce-l slujesc pe 
Domnul şi-i deplin încredinţat că nici o supărare şi nici o 
înşelăciune nu-l pot lovi fără ştiinţa şi voia Tatălui. Cea 
la care mergea nu-i era necunoscută, mîngîiase deseori cu 
privirea sfielnică pieptul, coapsele rotunde, pline, ale fetei 
din Hoştat şi, în vreme ce lăsa ochii în pămînt pentru ca 
apoi să-i ridice iar către faţa lui Ilus, — fata aceasta de 
vreo treizeci de ani, care stătea învăluită într-o blîndă tă-
cere, aproape tîmpă — simţea, cu toate că nu dusese nicio-
dată pînă la capăt acest gînd, că ar putea afla într-însa rea-
zemul vieţii sale... 

Deşi cunoştea şi vorbele ce umblau despre ea, o, da, pînă 
şi printre surori se găseau unele care nu se puteau stăpîni 
să pălăvrăgească despre taina inimii greu încercate. Îi po-
vestiseră că în urmă cu vreo şapte-opt ani, într-o seară de 
Vinerea-mare, cînd văduva Hatházi se întorsese de la piaţă, 
unde vindea zarzavaturi, o găsise pe Ilus în pat cu argatul 
şi se aruncase cu toporul asupra flăcăului şi-l tăiase în aşa 
hal încît acesta rămăsese bîlbîit; văduva a fost arestată, 
mai tîrziu au achitat-o, dar a pierdut procesul de despăgu-
bire pentru că Ilus fusese declarată majoră şi nu se punea 
problema vreunui act silnic. A urmat o contestaţie, apoi 
un nou proces şi văduva Hatházi avu prilejul să vadă cum 
în cîţiva ani, cele patru hectare de la Becaş îi scapă printre 
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degete; fiica ei trecuse pe calea credinţei adevărate, iar ea 
umbla veşnic cu cîte-o sticluţă de rachiu ascunsă sub şorţ. 

„Ei şi, eu cu rănile mele care uneori se mai deschid şi-s mai 
urîcioase decît buba dulce, merit oare eu să am parte de-o 
fecioară neprihănită? se gîndi Bárány Lajos şi simţi cum îi 
creşte în suflet măreţia iertării. Dar Maria Magdalena care 
a spălat picioarele lui Cristos nu s-a împărtăşit oare din 
sfinţenia mirelui ei chiar dacă înainte dusese o viaţă des-
frînată? Eu am şi primit-o în sufletul meu aşa cum se 
află şi acum nu mă mai simt decît dornic şi tînjesc de 
dorul ei, căci ea e mireasa mea pe care însuşi Domnul mi-a 
trimis-o mie...” 

Coborî pe calea Elisabeta, apoi trecu şontîc-şontîc prin 
faţa caselor bătrîne ale oraşului vechi, pe la Biserica Bă-
răţiei, pe unde nici un zgomot nu-i stingherea gîndurile, 
după aceea ieşi într-o stradă mai largă şi merse mai departe 
încrezător şi convins că această fericire e o graţie divină, 
un dar, cum nu mai apucase să trăiască decît o dată, cînd 
fata aceea pocăită, Maria Magdalena din Chechiş, depusese 
mărturie întru Domnul în faţa lui şi-i încălzise trupul bolnav 
cu sărutările sale. 

Avea optsprezece ani pe atunci şi locuia în apropierea 
morii, într-o odăiţă cu lut pe jos: repara la lumina unei 
lămpi cu gaz ceasurile satului, pentru ouă, pentru cîte-un 
căuş de făină, şi avea grijă să nu se lase răscolit de nici o 
ispită, de nici o dorinţă; dar seara, cînd lăsa capul pe 
pernă şi asculta cum curge apa de pe stăvilar şi roata morii 
mormăie în legea ei, fierbinţeala care îl cotropea brusc tot-
deauna în clipele acestea sălta în mijlocul inelelor sale de 
lumină tremurătoare mădularele desfrînării şi Satana prin-
dea să dănţuiască în faţa ochilor lui, dîndu-i tîrcoale cu 
ispitele goliciunii... 

Şi zadarnică îi era apărarea, degeaba încerca să se în-
toarcă în altă parte, căci strălucirea ispitei izbucnea chiar 
şi în dosul pleoapelor sale lăsate şi tocmai într-o astfel de 
seară, cînd trebuiau să urmeze aceste ore grele, îi apăru, 
aproape ca o vedenie, frumoasa şi nesăţioasa satului, Gombos 
Kata, ibovnică de jandarmi, de vînători şi de perceptori, din 
cauza căreia el cunoştea o gelozie atît de cumplită încît 
era în stare să-i pizmuiască adînc, să-i urască pe toţi cei 
pentru care îmbrăţişările fetei însemnaseră ceva, fie şi nu-
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mai o aventură fugară. Şi poate că această invidie, această 
dorinţă lacom îndurerată îl îndemnase de cele mai multe 
ori să şi-o imagineze alături pe ea în clipa cînd trupul i se 
încorda spasmodic şi piciorul îi amorţea de acea lucrare 
diavolească săvîrşită întru uşurarea de sine a propriului trup. 

În seara aceea, Gombos Kata se opri la capătul patu-
lui, palidă şi totuşi cu ochii strălucitori, şi îi spuse că a 
venit trimisă de un îndemn ceresc, pentru a depune măr-
turie în fa ţa lui despre numele Domnului, căci ea cunoscuse 
cea mai mare fericire din lume şi vrea să salveze şi sufle-
tul lui Lajos. Şi îndată se şi ghemui lîngă el în pat şi îi 
acoperi de săruturi fa ţa şi trupul şi piciorul schilod şi ră-
mase cu el toată noaptea. Bárány doar gemea uşurel şi plîn-
gea cutremurat de bucurie şi cum dimineaţa Gombos Kata 
pierise din cameră şi nici nu mai revenise vreodată, el porni 
s-o caute printre credincioşi, pentru a-şi evoca, măcar o 
singură dată, vedenia; în aceeaşi vară intră în rîndurile 
comunităţii evanghelice, iar doctorul Kiss Dénes, un me-
dic budapestan, fondatorul sectei, îl boteză; însă fata care 
se cufundase în apă o dată cu el, ruşinîndu-se parcă de 
acea noapte a mărturiei, stătea încremenită în tăcere şi în 
scurtă vreme se şi mărită cu Czikeli Jóska, şindrilarul... 

Cînd ajunse să cotească pe la Pietroasa, pregătindu-se 
să urce pînă în vîrful străzii Orbán Balázs, se însera: dis-
cul uriaş, roşu al lunii se ridicase ca o poartă peste case şi 
fericirea lui Bárány Lajos se preschimbă într-o pioasă strîn-
gere de inimă. I se părea că în curînd va trebui să păşească 
prin deschizătura aceea strălucitoare, cu Evanghelia în mînă 
şi cu credinţa inimii şi, ca de la sine, dădu glas dorului 
din suf le t : 

Ştiu frumos că eşti, 
ştiu şi bun că eşti, 
de Tine demn sufletul meu nu 
este. 
În cer sînt mii ce te iubesc, 
pe Tine. 
Sufletul meu orfan în lume 
este. 
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Umbla de-acum pe sus, prin colonia Fluturilor, pe unde 
se înălţau porţile cu încrustaţii severe ale grădinarilor, pă-
tulele de porumb îşi aruncau umbra în stradă iar înăuntru, 
pe după garduri, grămezile mari de bălegar topeau văzdu-
hul serii cu aburii lor graşi; ăsta era Hoştatul, locuit numai 
de-alde Kilin, Szalma şi Kömöcsi, Butyka şi Hatházi, gos-
podării aşezate din mila Celui-de-Sus în 1872, 1886 sau 
1904. Morcovarii plecau la cîmp în zori cu căruţele lor mari 
cu şarampoaie înalte şi înserarea îi mai prindea lucrînd; 
ţineau argaţi, slujnice, îşi îngropau morţii separat la Hajon-
gard, aveau baie în casă, iar în bucătărie, în jurul plitelor 
„Vesta”, sclipeau plăci de faianţă. 

Poarta de la numărul douăzeci şi şapte era însă de mult 
sărită din ţîţîna de jos, povîrnită spre stînga şi cu clanţa 
ruptă şi, abia strecurat prin deschizătura ei, Bárány Lajos 
se opri după cîţiva paşi, ca animalele care simt plutind în 
aer mirosul primejdiei şi neîncrederii; curtea pietruită în 
umbră era sufocată de patlagină şi părea o ţesătură destră-
mată de bumbac, iar la stînga, pe prispa casei, atîrnau şi-
raguri de ştiuleţi de porumb. Bárány strînse mai tare Bi-
blia, şontîcăi pînă la cerdac, urcă trei trepte şi căută să 
facă zgomot, ca nu cumva apariţia lui să surprindă pe 
cineva. 

Uşa bucătăriei de vară era deschisă şi lumina focului 
sălta pe pereţi fără ca din încăpere să se fi simţit aburii 
apei puse la fiert ori miros de mîncare şi numai după ce mai 
înaintă cîţiva paşi îl izbi în nări o duhoare dospită dintr-un 
fel de ciubăr de care era gata să se împiedice; se opri în 
dreptul uşii, bătu de mai multe ori, apoi tuşi uşurel şi aş-
teptă. În sfîrşit, dinăuntru se auzi o foşgăială de şoapte, 
scîrţîitul unei uşi de dulap, apoi se făcu linişte, dar Bárány 
Lajos simţea că cineva stă cu ochii la clanţă şi cînd bătu 
din nou uşa se deschise într-adevăr şi în prag se ivi vă-
duva Hatházi; pe masa din bucătărie ardea o lampă, iar 
din preajma cuptorului, de unde se urnise femeia, de lîngă 
oala în care luceau boabe de porumb muiate în apă, o 
gîscă cu picioarele legate îşi suci capul spre musafir. Femeia 
se uită la străin cu privirea înceţoşată a oamenilor veşnic 
ameţiţi. 

— Cu ce vă pot fi de folos, rogu-vă? 
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Bárány Lajos îi spuse că venise la Ilus şi că, după cîte 
ştie, sora îl aştepta; văduva se mai uită puţin la el, apoi, 
ca şi cum ar fi vrut să ascundă graba de adineaori, se în-
toarse tîrşîindu-şi papucii, se reaşeză lîngă gîscă, îi căscă 
pliscul şi-i băgă aproape un pumn de porumb pe g î t ; po-
căitul văzu că vietatea începe să se zbată, îi văzu ochii cli-
pind disperat, şi începu să se hîţîne pe vîrfuri şi pe călcîie 
fîstîcit; în cazul de faţă, faptul că bătrîna continua să 
îndoape gîsca i se părea o necuviinţă. 

— Surioara nu e acasă? întrebă. 
Văduva Hatházi îşi trecu apăsat degetul de-a lungul 

gîtului gîştii, ca nu cumva orătania să se înece şi, fără a 
ridica ochii, îi aduse la cunoştinţă că Ilus a plecat de acasă; 
nu i-a spus nici unde se duce, nici cînd se întoarce; dar 
daca domnul s-a ostenit pînă aici, să ia un scaun şi să stea 
jos, pentru că ea nu poate părăsi pasărea. După decepţia de 
adineaori, Lajos simţi pînă şi în îndemnul acesta o consolare, 
luă un taburet şi-l duse sub conul de lumină al lămpii; în-
cetul cu încetul, pe măsură ce ochii începură să i se deprindă 
cu penumbra, băgă de seamă că în spatele femeii, pe fondul 
peretelui, se conturează o uşă de dulap... 

Femeia îl simţi încotro se uită, ridică ochii, apoi şi-i în-
dreptă spre piciorul lui Bárány. 

— Suferiţi mult, domnu’, din cauza hibei ăşteia?... 
Lajos roşi, străduindu-se să-şi tragă gheata sub scaun. 
— Te poţi rătăci şi dacă ai picioare tefere, cîtă vreme 

cel slab află adesea drumul adevărat, zise şi zîmbi către 
uşa dulapului, apoi îşi încleşta degetele pe Biblie şi rămase 
şezînd şi mai ţeapăn, de parcă s-ar fi temut că orice mişcare 
l-ar putea trăda, descoperindu-i alte infirmităţi; văduva voia 
să-l răzbească prin muţenie. 

În cele din urmă vorbi tot ea: 
— Nimeni n-o duce uşor în ziua de azi! Uite şi noi, 

vara asta am cărat trei sute de găleţi de apă numai pentru 
căpşuni. Da’ aşa ţi-i scris, dragă domnule, cînd lipseşte din 
casă o mînă de bărbat vînjos... 

Of tă , şi Bárány Lajos îi simţi din nou privirea coborînd 
spre picior, zăbovind pe gheata lui stîngă care avea o for-
mă ciudată din cauza greutăţii lăsate pe vîrf. 

Năucit de ruşine, se trezi spunînd: 
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— După cîte văd, sora noastră nu prea are încredere 
în mine... Doar a făgăduit că mă aşteaptă astă-seară... 

Şi, îndată ce-i scăpară aceste vorbe din gură, simţi cum 
îl trec sudorile şi abia acum se înfiora uluit şi într-adevăr 
decepţionat, abia acum îşi dădu seama că, în sinea lui, plă-
nuise de mult această căsătorie şi se gîndise chiar — o, vi-
sase de multe ori despre asta! — că ar vinde terenul, par-
cela de zarzavat, şi ar deschide o ceasornicărie. 

Femeia dezlegă gîsca, o împinse sub plită, dar tot nu 
se îndreptă încă, ba mai mult, îşi încrucişă mîinile în poală 
şi continuă să se uite la Bárány, lăsîndu-l să-şi dospească 
umilinţa propriei decepţii. 

— Cine poate şti ce-i în capul fetei ăsteia, dragă dom-
nule? I-au luat minţile sfintele învăţături. Îşi piaptănă pă-
rul lins peste urechi şi umblă înbrăcată ca o ciufă. Căci 
ea e „mireasa lui Cristos” şi Mîntuitorul nu ţine seama de 
aparenţe... Aşa că vorbeşte dacă ai cu cine... Nu-şi leagă 
asta viaţa de nici un bărbat, deşi cîţi, dar cîţi n-au cerut-o... 

Bárány pricepu că poate să plece. Se sculă, se înălţă 
sprijinindu-se pe piciorul sănătos şi nu-şi luă ochii de la 
dulap; îi mîngîie uşa cu privirea, de sus pînă jos, zîmbind 
şi dînd din cap; simţea că-i ard obrajii şi că lacrima iz-
vorîtă din ochi îi cade pe haină ca o picătură de ceară 
fierbinte; o asemenea milă de sine nu-i mai fusese dat să 
simtă nici măcar atunci cînd cealaltă fată, Gombos Kata, 
îl părăsise cu vedenia ei care-i sfîşia carnea trupului; mu-
ierea se sculă greoi, ca să-l conducă. 

„Era pitită acolo, în dulap! se gîndi Bárány Lajos în 
timp ce cobora strada în pantă, ţesută de lună. S-a ascuns 
de nevolnicia mea!” Şi cînd i se închegară aceste vorbe 
în gînd, autocompătimirea şi ruşinea începură să ardă cu 
atîta putere în sufletul lui încît deodată durerea i se des-
tramă topindu-se în amorţeala binefăcătoare a milei aceleia 
mîhnite şi simţi că află alinare în Cuvîntul Domnului. 

Căci ferice de omul care nu se aţine în calea păcătoşilor 
şi nu şade în jilţul celor ce-l batjocoresc; şi aflaţi că Domnul 
m-a făcut pe mine alesul lui şi în pace mă voi culca şi în 
noaptea aceasta şi voi adormi de îndată, căci El singur îmi 
dă curaj în ispăşirea mea şi mă izbăveşte de cel rău... 
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4 

Dimineaţa la cinci îi dădu copilului să sugă 
dintr-un sîn, apoi se apropie de fereastră, unde lumina era 
mai puternică, şi stoarse laptele din celălalt într-o ceaşcă 
de porţelan, ca să-i rămînă pentru mai tîrziu. În frica ei 
grăbită de a nu întîrzia, degetul îi scăpa uneori mai apăsat 
pe burduful elastic şi laptele prelingea mărgele pe geam. 

La cinci jumătate trebuia să fie plecată, pentru a tăia 
peste podul coloniei Iris spre fabrica de pielărie şi ieşind pe 
lîngă „Dermata”, pe sub pasajul de cale-ferată, s-o ia în 
direcţia oraşului, spre noul ei loc de muncă. 

În capătul de sus al străzii Rîndunelelor, pe colţ, se 
afla Purecariţa, adică cinema „Edison”, unde puştii puteau 
urmări ţipînd şi bătînd din picioare toate cele patru serit 
ale Poştalionului pierdut, îl vedeau pe Zoro, omul cu ha-
rapnic, şi aventurile palpitante ale lui Gary Cooper, în timp 
ce cîţiva băietani mai răsăriţi scuipau, şezînd pe sobă, cojile 
seminţelor de dovleac, iar alţii stăteau culcaţi pe burtă, cu 
bărbile sprijinite în pumni, pe podiumul din faţa pînzei şi 
încurajau cu voce tare pe cowboy-ii care trăgeau cu pis-
toalele. Madam Vincze dădu colţul pe lîngă cinematograf 
în strada Dijmei şi, în curînd, ajunse la Romulus Vragoş 
prefectul de poliţie pensionar şi de ani de zile bolnav în 
pat, care avea o grădină în spatele fabricii de gaz. 

Grădinarul era un anume Zsuffa Márton, un om mă-
runt, nu şapcă suedeză, care altoia pomii cu o mînă atît de 
uşoară, cresta şi altoia trandafirii cu atîta gingăşie încît 
n-ar fi fost de mirare să-l vezi culcat pe cîte-o creangă mai 
răsărită, ca albinele sau fluturii; umbla vorba că fusese la 
Varna grădinarul reginei, căreia nu-i fusese ruşine să se 
destrăbăleze cu el pe sub boschetele de trandafiri, ba-i lă-
sase chiar şi o mică avere, dar mai tîrziu statul i-a luat-o 
înapoi. Alături îşi făcea de lucru Rózin Zsiga, o namilă de 
secui butucănos şi adormit, care lăsa urme atît de adînci 
printre straturi încă veşnic trebuia să care cu sine o greblă 
scurtă în coadă. 

Cîteodată Vragoş punea să-l cheme pe Zsuffa Márton. 
— Nu te apropia, nu te apropia! zicea îndată ce-l 

vedea intrînd şi vîntura cu palma aerul din faţa gurii. În-
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totdeauna umpleţi casa de miros de bălegar. Stai acolo şi 
povesteşte... hai, mai zi o dată... cum i-ai venit de hac tîr-
fei ăleia încoronate... 

Márton povestea cu jumătate gură, ca şi cum ar fi vrut 
să se scuze de întîmplarea în care n-avea nici o vină şi 
de fiecare dată acest zîmbet avea asupra prefectului efectul 
unui gest de vicleană înfumurare. Asculta instorisirea pînă 
la capăt, ofta şi se vîra din nou cu nasul în perete: 

— Minţi ca un porc. Vezi că polul pentru palavre e pe 
taburet, bagă-l în buzunar şi noapte bună... 

Alteori însă se ridica în capul oaselor, cuprins de tul-
burare: 

— Sfîntul adevăr, amice... Te cred!... Îşi făcea de cap cu 
orice vizitiu, cu orice lacheu, bestia aia regală!... 

Şi erau cazuri cînd îi scăpau printre buze şoapte invi-
dioase: 

— Ce de femei am mai avut şi eu, Dumnezeule-Doam-
ne!... Le înregistram ca pe iepele de prăsilă! Le scriam cu-
loarea părului, felul sîngelui. Mi-am împînzit camera cu 
mutre de muieri, de nu mai ţin minte nici azi ce culoare 
aveau pereţii. Am cotoit destul la viaţa mea, zău aşa! Uf , 
cum mă încearcă rinichii! Hai, ajută-mă să mă întorc! 

Era grav bolnav de diabet, suferea şi de prostată şi, din 
cauza rinichilor atacaţi, urina îi era uneori îndoită cu sînge. 

Prefectul angajase cu ziua şi trei fete romînce din stra-
da Lingurarilor, care aveau nişte fuste pînă-n piept, cozile 
împletite cu funduliţe li se bălăbăneau peste şolduri şi felul 
lor de a vorbi şi de a rîde îţi dădea impresia că se caută 
cîntînd printre puieţi, printre tufele de călini şi muşuroaiele 
mari de tizic care se îngrămădeau de-a lungul celor patru 
sere. 

Pe Erzsike prefectul o chemă încă din prima zi şi o 
măsură îndelung, fără o vorbă. 

— Ce mai faci? întrebă, după ce o pipăise toată cu 
privirea şi se prefăcuse indiferent. 

Erzsike crezu că bolnavul îşi bate joc de ea şi vru să 
se ridice, dar vocea poruncitoare o împinse la loc, pe scaun: 
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— Stai liniştită, cînd îţi spun. Pune-ţi frumuşel mîinile 
în poală şi mîngîie cu privirea căpăţîna asta putredă a lui 
Vragoş... 

După un minut zise din nou: 
— Unele-şi pun fundul să le dea păpică, tu ai să cîş-

tigi cu ochii. Cu ochii ăştia plini de tristeţe... 
Aşa se face că Erzsike trebui să şadă acolo, să se uite 

la Vragoş, dar inima tremura într-însa şi se simţea chinuită 
de mirosurile exalate de trupul acela degradat şi care nu 
puteau fi înlăturate nici de cearceafurile schimbate din oră 
în oră. 

— Deschide fereastra, zise capul nemişcat, în jurul că-
ruia roiau picături alburii de sudoare. Aia din stînga, Li-
sabeta... care dă spre straturile cu garoafe... Aşa e bine, 
mersi... 

Apoi tăcură îndelung, amîndoi. 
— Am văzut tablourile unui pictor talian, la Capri. 

M-a tîmpit cu pînzele lui... Zmîngalise ochi de muieri des-
trăbălate pe feţele nevinovate ale unor prunci... 

Erzsike aştepta din clipă în clipă ca prefectul să-şi ex-
prime vreo pretenţie josnică şi ea să fie nevoită să sară în 
picioare. 

— Pe vitele astea le plătesc cu douăzeci şi cinci de lei, 
dar tu ai să capeţi cincizeci. Pentru că simt că privirea ta 
mă vindecă... 

Muribundul îşi rostogoli spre ea globii ochilor semănînd 
cu două băşici tulburi şi, de sub plapoma care-i alunecase 
de pe piept, i se iviră coastele. 

— Marfă, tu! strigă. Vino-ncoa’, ucigaşo! 
Prin uşa dinspre interiorul casei, aproape invizibilă pe 

fondul peretelui, intră o femeie şleampată pe figura căreia 
se întipărise de-a lungul anilor o înciudare resemnată; în-
tr-o mînă ţinea plosca, dar nu se uită la bolnav, ci la fe-
meia străină. 

— Tu du-te acum, făcu semn bătrînul. De baborniţa 
asta nu mă mai ruşinez... 

Erzsike ieşi pe uşă şi simţi că lumina care o izbeşte în 
ochi pătrundea în ea o dată cu mireasma nisipului scîrţîind 
umed sub picioare, a garoafelor, trandafirilor şi a văzdu-
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hului; aproape că o apucă ameţeala de atîta fericire şi porni 
pe cărarea din grădină, ca să se apuce de lucru, să cearnă 
cu fetele pămînt prin ciur, sau să sădească begonii, primule, 
violete, ciclamen în ghivece, să plivească, să care şi să se 
cocoşeze sub poveri, numai să simtă că munceşte pentru 
banii primiţi. 

Dar în timp ce se grăbea să ajungă în fundul grădinii 
simţi că graba asta o poartă spre un fel de neîncredere, că 
gardul înalt închide o linişte duşmănoasă şi se op r i ; atunci 
auzi din mai multe părţi deodată chicoteala fetelor din strada 
Lingurarilor, rîsul acela batjocoritor, al cărui sunet vibrează 
de-a dreptul în inimă şi pe care, de fapt , nici nu-l auzi, ci 
îl simţi numai; mai înaintă cîţiva paşi şi se lovi aproape 
de Rózin Zsiga, care trecu pe lîngă ea, ocolind-o, cu grebla 
subsuoară; dar apoi se întoarse brusc, o apucă de braţ şi, 
cu un zîmbet de cunoscător şi cu grosolănia oamenilor timizi, 
o întrebă: 

— De la dumneata ce-a pofti t? Nu te ruşina să spui! 
Erzsike simţi zîmbetul flăcăului uscîndu-i-se încet pe frunte 

şi pe faţă şi făcu un gest ca şi cum ar fi vrut să se şteargă. 
— Nu mi-a cerut decît să-l las să mă privească... 
Zsiga lăsă grebla şi se holbă la ea, tîmp. 
— Cum sa te privească?... Cum adică, doar să te pri-

vească?... 
Şi iar i se lumină chipul de zîmbetul acela care înflo-

reşte pe figurile oamenilor cu mintea înceată, ca o răsplată 
în clipa revelaţiei. 

— Adică ai şezut pe scaun în pielea goală?... 

Se spălă pe picioare şi pe braţe la cişmea şi porni în 
grabă spre casă; de cum trecu pe lîngă cinematograful 
„Edison”, ieşind în strada Rîndunelelor, şi privirile nu i se 
mai împleticeau prin desişul de puieţi, nici printre tufele de 
trandafiri, întinderea prăfuită, pavată cu pietre cubice stîrni 
întîi în sufletul ei bucuria eliberării; abia făcuse însă vreo 
cincizeci-şaizeci de paşi că i se tăiară picioarele de un fel 
de teamă nelămurită. 

Poate că n-ar fi trebuit, totuşi, să şadă lîngă patul mu-
ribundului? se întrebă. Cine ştie ce-şi vor închipui după 
toate astea şi grădinarul şi cele trei fete, şi Vragoş însuşi. 
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Mai simţea pe faţă privirea lui Rózin Zsiga, ca un fel de 
bale uscate de melc, şi-şi trimise, timidă, imaginaţia să cer-
ceteze prin preajma casei; dar închipuirea asta se mulţumi 
să treacă pe lîngă bărbatul pe care-l vedea ghemuit pe prag, 
turtit de băutură, cu ghipsul braţului lucind provocator, şi 
se întoarse dezamăgită, iar Erzsike simţi acum un gol şi o 
singurătate cum nu mai simţise de mult. 

Se petrecuse cu ea ceva la care nu se aşteptase niciodată: 
n-avea cui să-i dea seamă nici despre cele rele, nici despre 
cele bune, n-avea pe nimeni în faţa căruia să se arate tul-
burată, nici un om care să fi putut, plin de înţelegere, să-i 
risipească neliniştile; mergea în rochia ei de vară mirosind 
a garoafe şi ciuperci şi abia se putea stăpîni să nu izbuc-
nească în plîns, pînă ce golul acesta al singurătăţii se văzu 
umplut de bucuria pe care i-o stîrnea dinainte atingerea co-
pilului nou-născut, bîjbîiala lunecoasă a gurii lui pe sîn. Şi 
cînd îşi văzu copilul gata ghemuit în poala imaginaţiei sale, 
brusc se simţi ruşinată faţă de acesta, împovărată de în-
treaga ruşine a bărbatului... 

Lizuka o aştepta în poartă, în braţe cu copilul care, aşa 
înfăşat, îi ajungea pînă la genunchi şi abia putea să-l cu-
prindă; de cum o văzu pe maică-sa, ieşi în stradă, păşind 
scîlciat; îi vibra în voce bucuria şi un fel de ardoare copi-
lărească: 

— Tot timpul plînge, plînge, zise lăcrimînd. 
Kálmán, rămas în curte, se apropie în felul acela prefă-

cut, cu un umăr înainte, ca unul care s-a zbenguit toată 
ziua, a pocnit-o şi pe soră-sa de cîteva ori şi acum, brusc, 
simte pe conştiinţă povara faptelor sale şi se teme că îndată 
ce mama îşi trage sufletul şi se va potoli şi agitaţia Lizei, 
aceasta din urmă o să înceapă să dea cu gura şi-l va turna; 
dar nu de pîră îi era frică, de fapt nu asta îl durea, ci ima-
ginara mîhnire a mamei; deşi ştie că el o iubeşte mai mult 
decît Liza, că zi de zi plînge la gîndul morţii sale viitoare 
şi toate acestea ar fi în contradicţie cu ceea ce ar minţi, 
poate, soră-sa despre el... 

Soţia lui Vincze se aşeză şi-l luă pe micuţ la piept. 
Bélus sugea cu ochii închişi, scîncind încetişor; îi goli amîn-
doi sînii, apoi, schimbat, în scutece proaspete, rămase pe 
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spate clipind mulţumit, iar femeia se apucă să pregătească 
mîncarea: despică nişte surcele, făcu focul în plita, prăji 
ceapa, o presără cu boia, tăvăli ciupercile prin ea, curăţa 
cartofii şi-i tăie aruncîndu-i în cratiţă; pînă să dea în clo-
cot gulaşul, alergă la fîntînă după apă şi o puse la încălzit 
pentru ca, după cină, să îmbăieze copiii. 

Şi poate intimitatea care învăluise în cîteva clipe camera, 
lucind ca lumina unei lămpi cu sticla de curînd spălată, 
poate şi faptul că Liza uitase să-l mai pîrască, sau amîndouă 
la un loc, umplură sufletul lui Kálmánka într-atît , încît simţi 
că ar vrea să-şi arate în vreun fel recunoştinţa; însă acum 
s-ar fi sfiit pînă şi să vorbească, s-ar fi ruşinat şi de pro-
pria-i voce şi pentru ca, totuşi, să se pătrundă de sosirea 
mamei, retrăi execuţia pisicii. 

Pe la zece dimineaţa, după ce Lizuka îl hrănise cu bibe-
ronul pe micuţ, se aşezaseră pe iarbă în faţa uşii şi nu aveau 
chef de nimic; nici să meargă la Cimitirul de păpuşi, nici 
la Cioncaş, nici să se dea cu vagoneţii, nici să se joace de-a 
prinselea şi, în toată plictiseala aceasta, apăru aproape pro-
vocatoare o miţă ca strînsă cu uşa, neagră, cu blana spălă-
cită lucind stins; în mintea celor doi copii fulgeră deodată 
posibilitatea unui joc nou... 

Mîţa căscă gura fără să scoată vreun sunet şi se frecă 
de genunchiul Lizei; fetiţa o luă în braţe, dar acum voia 
ceva mai mult decît o simplă mîngîiere, astfel că o reaşeză 
de îndată pe pămînt şi-şi înfipse degetele în gîtul e i ; acest 
gest mai păstra ceva din vehemenţa pătimaşă a iubirii şi 
fetiţa îl şi simţea ca atare, aplecîndu-se asupra mîţei, cu 
buzele încleştate şi strîngînd, trăia într-adevăr ceva asemă-
nător — dar, îndată ce vietatea scoase limba, Liza se simţi 
ispitită de o altfel de dorinţă. 

Îşi înfigea unghiile tot mai adînc în gîtlej şi din buze-
le-i muşcate sîngele stătea gata să ţîşnească, în timp ce ea 
se holba drept în ochii pisicii cu care, după cum bănuia, 
într-una din clipele următoare ale torturii trebuia să se pe-
treacă ceva extraordinar: va plesni şi o să sară din ea sîm-
buri ca dintr-un strugure strivit, sau îi vor izbucni flăcări 
din cap; dar nu se întîmplă nimic, doar că animalul se des-
tinse deodată şi, dintr-o clipă într-alta, fetiţa fu cuprinsă de 
urîtul deşertăciunii. 
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Însă nici nu-i dăduse încă drumul, cînd Kálmánka i-o 
smulse din mînă, sări în picioare, fugi în stradă, îi legă o 
sfoară de coadă şi începu s-o tîrască pe trotuar. Alerga 
săltînd către pîrîu şi, în timp ce fugea, i se părea că sîngele 
pluteşte ca o plasă în urma lui şi, frecîndu-se de văzduh, 
îi umple toată fiinţa de un fel de plăcere magnetică; această 
senzaţie era atît de nouă încît nu încetă nici cînd el se opri, 
pe malul pîrîului, dimpotrivă, se cerea împlinită şi băieţaşul 
apucă sfoara şi atîrnă mîţa de o creangă, apoi luă un băţ 
şi începu s-o altoiască. 

Pisicuţa nu mai mieuna. Din adînicul pupilelor ei se căsca 
o tristeţe rece, fără obiect, părul i se strînse în smocuri lipi-
cioase, apoi Kálmán o dădu jos de pe creangă şi o aduse 
înapoi, pentru înmormîntare. O culcară într-o lădiţă de 
drojdie, săpară o groapă chiar lîngă gard, cărară braţe în-
tregi de frunze, de flori şi fiece cuvînt al lor era îngălat de 
durere; nu simţeau nici un fel de vinovăţie, nici macar nu 
se gîndeau că ei omorîseră mîţa; doliul ţîşnea din ei de la 
o asemenea adîncime încît Kálmánka, după ce pregătiseră 
„coşciugul” pentru coborîrea în groapă, întrebă, înghiţindu-şi 
lacrimile: 

— Ascultă, şi mîţele... învie?... 
Şi acum voia să retrăiască tocmai sentimentul acela de 

doliu adînc, pentru ca toate poznele pe care le făcuse azi 
să se topească, să se destrame în el şi să poată simţi mai 
puternic bucuria întoarcerii mamei, — a mamei sale care 
era acum din nou acasă şi care va trebui să moară într-o zi... 

Erzsike puse masa de cină; capetele copiilor erau aproape 
lipite şi aburii urcau ca şi cum s-ar fi revarsat dintr-o lampă 
împrejmuită. Apoi spălă vasele, aduse albia, pregăti apa 
pentru baie şi după ce Lizuka, dintr-o singură mişcare, îşi 
lepădă rochiţa, o cufundă în apă, îi umezi părul şi începu 
s-o frece; camera se umplu de mireasma scîndurii de brad 
opărite şi a săpunului „Cheia”. 

Dar un eveniment mai mare chiar şi decît bălăceala era 
atunci cînd mama, după baie, îi scotea din albie, înfăşuraţi 
în cearceaf, şi îi purta pe braţe prin cameră, în vreme ce 
jos, soba, dulapul, masa, priciul de lemn, toate acele obiecte 
banale şi nepăsătoare începeau să se mişte deodată, să se 
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clatine, căpătau noi înfăţişări, îşi arătau faţa pînă acum 
necunoscută, iar ei, de acolo de sus, din apropierea tavanului, 
clipeau cu superioritate spre adîncimea de sub picioarele lor. 

După ce copiii mai mici adormiseră iar Kálmánka şi 
Liza erau şi ei culcaţi, Erzsike scoase din casă apa cu clăbuc, 
apoi se apropie de dulap ca să schimbe cearceafurile şi feţele 
de pernă, dar deodată se simţi cuprinsă de nelinişte; avea 
sentimentul că cineva schimbase ordinea albiturilor din rafturi 
şi că nimic nu mai e la locul cuvenit; începu să caute cu 
gesturi nervoase şi descoperi, disperată, că lipsesc două cear-
ceafuri şi o faţă de pernă, că dispăruseră pantalonii de ca-
tifea ai lui Kálmánka, cei pe care-i purtase la botez, şi, pe 
deasupra, cîteva prosoape. 

După un ceas şi mai bine, după ce călcase o grămadă de 
lucruri de-ale copiilor şi se aşezase din nou lîngă lampă ca 
să cîrpească ciorapi, tot îşi mai înghiţea lacrimile. Plîngea 
pentru acele cuvinte lăsate cu limbă de moarte: „Bandi, 
ochii şi fetiţa”, plîngea cu gîndul la apa Mureşului, la pri-
zonierul de război acoperit cu brusturi, la coana Ruhala 
care ridicase cuţitul asupra ei şi chiar la domnul Tötös, cîr-
ciumarul, care-i învineţea spinarea cu ghetele lui ca de 
piatră. 

— Dar tu de ce plîngi? întrebă Béla dînd uşa de perete, 
beat şi împingînd înainte curbura de ghips a braţului. 

Erzsike nu vorbi, dar simţi că hohotele i se smulg acum 
de la adîncime şi mai mare. 

Apoi ieşi, se duse în fundul curţii, la magazia unde se 
afla o canapea desfundată rezemată de perete, o luă în 
spate şi o aduse în casă. 

Pregăti un culcuş fără cearceaf, numai cu pernă şi pă-
tură; bărbatul trăgea din ţigară, clipind vinovat. 

— Începînd de azi ai să dormi aici, zise. Cînd am să 
găsesc un loc mai bun pentru copiii mei, o să-ţi rămînă 
toată casa... 

Şi rostind acestea se simţi dintr-o dată uşurată; numai 
o jale statornică şi egală îi mai mocnea în adîncul sufletului. 

— Ce mai vrei iar?.. . Panaramă?. , . 
— Nimic nu mai vreau, răspunse. Doar să-mi apăr fami-

lia. Şi am pretenţia să nu te mai atingi nici de un băţ de 
chibrit! De azi iau eu în mîini soarta copiilor! 
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Vincze izbucni în rîs, scuipă mucul stins la picioarele 
nevesti-si şi înaintă ameninţător. 

— Ce iei tu în mîini?... Ia să auzim, cucoană săru-mîna!... 
...Că-ţi zbor ochii ăia frumoşi!. . . 

Ridică mîna teafără s-o plesnească, însă Erzsike îl apucă 
de braţ şi-şi înfipse toate cele zece unghii în el, apoi îl 
îmbrînci brusc, izbindu-l de dulapul de haine; copiii ţîşniră 
de sub pături, ţipînd; mama sărise la sobă şi, cu părul des-
pletit peste umeri, cu ochii scăpărînd, apucase toporul: 

— Dacă te apropii, te omor!. . . 

5 

Aproape de Vinţul de Sus, pe şosea, înainta 
alene o cotigă trasă de un măgar şi încărcată cu olane; 
bucăţile de lut înroşit de foc, iţindu-se de sub fîn, făceau să 
sară şi mai mult în ochi şubrezenia căruţei care, cu roţile 
din spate bălăbănindu-se pe şinele lor uzate, te făcea să te 
gîndeşti la o mînă ostenită ce stropeşte asfaltul lăsînd în 
urmă opturi de apă, tremurătoare. 

Kakas Bandi îşi tîrşîia încălţările pe lîngă atelaj; sugea 
chiştocul înţepenit între buricele degetelor şi de sub pălăria 
lui, de după acest zid de apărare pe care vîntul, ploaia şi 
fulgerele îl asediaseră atîtea nopţi şi zile de-a rîndul, măsura 
clipind drumul care se întindea în faţa lui: urechile măga-
rului forfecau aerul în dreptul olanelor şi în ochi i se înstă-
pînise o răbdare definitivă. 

Nimic nu spărgea monotonia acestui marş care dura din 
zori, adică de cînd pornise de la Cîmpia Turzii, de la Fa-
brica de cărămidă, nimic nu alina sudoarea iute ce-i rodea 
pielea, înroşindu-i faţa şi ochii, clămpănitul amorţitor al 
încălţărilor, uscăciunea răsfrîntă de asfalt care te făcea să 
simţi uneori că ai tot cerul gurii betonat, nimic nu-i dădea 
curaj, decît cel mult, ici-colo, cîte-o adăpătoare pe la care 
se abăteau şi unde, din urmele copitelor, aburea acel miros 
hrănitor de vită ce-l face pe omul crescut la ţară să se 
simtă la largul l u i ; nu se racorea decît cînd Manci, oprin-
du-se de la sine, începea să urineze şi milioanele de balonaşe 
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de bioxid de carbon ale finului dospit inundau şanţul şi 
drumul fierbinte mirosind a smoală. 

Dar avea creierii atît de înfierbîntaţi de arşiţă încît îşi 
tîra tîrlicii cu ochii închişi, toropit, legănat ca de somn şi 
totul în jur părea uşor, transparent, supus unui scop, ca şi 
cum la capătul drumului ar pluti fericirea, cea care se des-
trămase de mult în urma lui, o dată cu viile de la Uioara 
şi cu acel mormînt anonim; o, de cîte ori n-o jignise şi pe 
Bárány Róza cu vorbele lui: „Crede-mă, cu astea zece 
unghii aş scoate-o din groapă...” 

Pe buze îi miji un zîmbet de liniştită împăcare: dar ce 
rost are să le compari, să pui cerul alături cu pămîntul? 
Róza era meschină şi calculată, se văicărea toată ziua ca un 
nagîţ, alerga încoace şi încolo de-a lungul gardului, dădea 
cu pietre după gîştele şi după purceii vecinilor; o dată ajun-
sese pînă acolo încît să ia un pumn de sare din oală, să se 
repeadă în şură, unde venea găina lui Baksi Feri la ouat, şi 
să i-o îndese sub tîrtiţă ca să-şi lepede cuibarul; nici el nu 
i-a fost pe plac decît cîtă vreme spera să mai poată pune 
mîna pe ceva din casă şi din bruma aceea de pămînt, apoi 
spălase putina de pe o zi pe alta, se încurcase cu un negu-
ţător maramureşan şi-şi lăsase pînă şi odrasla pe capul lui, 
în casa goală... 

Cîte nu-i veneau în minte, mergînd aşa, pe drumuri! 
În vis, era din nou curier la regimentul 18 Friedrich de 

husari, călărea aplecat în faţă, trăgea în nări mirosul de 
sudoare al calului şi auzea cum lucrează plămînii lui uriaşi, 
auzea cum duduie pămîntul sub copite şi cum zboară în 
urmă bulgării smulşi în goană; se vedea îngenuncheat pe 
podul unui sătuc sîrbesc, icnind şi lăcrimînd de efortul de 
a elibera copita iepei cu baioneta dintre scînduri; şi, pentru 
ca imaginea imediat următoare să fie blîndă şi paşnică, se 
vedea pe sine din afară şi anume aşa cum îl înfăţişau foto-
grafii de pe la iarmaroace, la Luduş, panourile lui Halzsa 
şi Gajzágó, în dreptul cărora trebuia să-ţi potriveşti capul 
de husar şi armăsarul prindea să joace sub tine, în vreme 
ce, cu sabia trasă, cu mantia fluturînd, şedeai ţanţoş în şa. 

Şi îşi aducea aminte de atmosfera dimineţilor de dumi-
nică; o dată, de pildă, după ce se spălase, se bărbierise şi-şi 
lustruise cizmele ca să treacă pe la Tebán pentru un păhărel 
de rachiu, văzu că nu găseşte în nici unul dintre buzunare 
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suta de coroane; şi atunci aerul deveni dintr-o dată acru, 
sălciu, coastele galbene ale coşarului de porumb i se arătară 
urîcioase şi înaltul cer albastru îi supse aerul din piept, ca 
o pompă pneumatică, lăsînd un gol atît de apăsător încît 
la fiecare of ta t inima i se zbătea dureros. Îl cuprinse ura 
pînă şi faţă de mirosul proaspăt al cămăşii de pînză subţire 
şi de propria-i mînă şi de picioarele sale... 

Dar, mai apoi, cînd îl chemă Máris şi, făcînd pe miste-
rioasa, îl întrebă ce capătă în schimb dacă-i găseşte sutarul 
acela, se luminară iar toate cele din jur! Îşi luă nevestica 
în braţe, o purtă roată prin cerdac, apoi o ridică pe Erzsike 
şi o rupse la fugă spre fundul curţii, vrînd parcă să treacă 
în revistă, împreună cu fetiţa, totul, ca pe o moşie moştenită 
în clipa aceea: puii de găină, răţuştele, scroafa cea mare, 
de Bazna, şi cei şase purcei de lapte, şura cu carul, Jámbor 
şi Miska, zornăindu-şi lanţurile şi suflînd aburi calzi, mînzul 
pe fruntea căruia albea o stea cît buricul degetului; voia să 
treacă în revistă fîntîna bună la gust, plugul, grapa, totul, 
totul pînă la ultimul cui! 

Şi-şi amintea şi de ziua cînd groful Teleki Ádám venise 
cu trăsura pînă sub vii, dar de acolo suise poteca pe jos, cu 
pantalonii lui cafenii de călărie, cu dolmanul albastru şi 
cizme de piele natur; luneca atît de repede şi cu atîta graţie 
aristocratică printre jirebii încît pana de la pălărie plutea 
prin văzduh ca aripa unei păsări; privise pe rînd parcelele 
de vie, îşi scosese mănuşile şi le lovise uşurel de degetele fine 
împodobite cu inele, apoi întrebase: „Asta cine o are în 
grijă?... Dar aceea?... Dar cealaltă?...” 

Şi după aceea se oprise la bucata lui de un hectar şi 
jumătate. A stat, a stat şi multă vreme n-a spus nimic. Oare 
ce-ar fi putut spune? Butaşii se înşirau unii lîngă alţii de 
parcă ar fi fost turnaţi din sticlă de un verde pal, şi frun-
zele lor filtrau lumina vibrînd, tremurînd; de ambele părţi, 
tablele erau ca trase cu aţa şi mărunţite atît de fin încît 
s-ar fi văzut şi urma unui fluture, poate şi cea de greiere, 
darmite a omului! Atunci Teleki Ádám i-a chemat pe pre-
mîndaşi şi le-a zis că el cam în felul acesta îşi imaginează 
toată via, apoi s-a întors şi l-a în t rebat : „Dumneata lucrezi 
aici, Fülöp?”, iar el şi-a scos respectuos pălăria: „Eu aş fi 
ăla, conaşule”. Contele le-a dat vierilor cîte o sută de co-
roane, lui însă, demonstrativ, i-a dăruit trei sute! 
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Dincolo de liniile gării din Aiud se întindea uscătoria 
Fabricii de parchet; stivele de lemn, ca nişte ghizduri de 
fîntînă, se înălţau către cer şi ascundeau atelierele. La stînga 
se ghicea brîul întunecat al gardului după care se călăfătuiau 
traversele răspîndind un miros de gudron ce răzbea pînă şi 
duhoarea grămezii de gunoi cocoşate de-a lungul liniei ferate 
şi care, poate tocmai din pricina asta, nu mai fusese cărată 
de acolo de ani de zile. 

Era al şaselea an de cînd Fülöp Jani locuia, cu nevasta 
şi cele două fetiţe, Gizi şi Anna, în spatele fabricii de par-
chet, la ferma Schuller: se tocmise la cărăuşie şi lucra şi 
nişte pămînt, în parte. Acum tocmai venea din oraş, unde 
dusese o povară de lemne pentru boier. Cu carul său tras 
de bivoli, o tăie peste rampă, trecu prin faţa gardului uns 
cu catran şi, în apropierea grămezii de gunoi, de unde por-
nea un drum de ţară strecurîndu-se printre cele două fabrici, 
se ridică în picioare şi plesni din bici. De printre gunoaiele 
de tot felul îşi luară zborul cinci-şase găini galbene, un stol 
de puiculiţe şi cîţiva cocoşi; Jani plesni iar din bici peste 
capetele bivolilor şi aceştia, rupînd-o la fugă, abătură doi 
cocoşi tineri pe drumul lăturalnic. 

Bărbatul urmărea păsările pe sub gene, între timp mai 
plesnea din bici şi, pînă să ajungă în apropierea casei, Boris 
cea ciolănoasă şi cu picioarele mari îi şi ieşise în întîmpi-
nare; deschise poarta înspre stradă, ca pe o barieră, şi coco-
şii, făloşi şi ofensaţi, întinzînd gîturile încoace şi încolo, îşi 
făcură intrarea în ogradă. Jani dejugă animalele apoi, numai 
în cămaşă şi pantaloni, cu sandalele trase pe picioarele goale, 
porni spre bucătăria de vară; femeia îl măsura cu sfială pe 
bărbatul blond cu ochi albaştri şi gură amară, de pe nasul 
căruia pielea se cojea roşietică. 

— Făcut-ai ceva de mîncare? întrebă, cu acea decepţie 
obosită în voce, care vine din adîncul unei experienţe înde-
lungate. Un pic de mîncare caldă?... 

— Cînd dumnezeii mamei să fi făcut?! sări Boris, încă 
sub efectul unei certe anterioare. M-ar mînca păduchii de-aş 
bleşti numai pe-aici, ca un scai în coada vacii! Ai lapte, 
ouă! Pot să-ţi încropesc şi-o papară... Ce mai vrei?... 

Jani îşi aduse aminte de Bárány Róza, maştera, dar 
n-avea chef de sfadă. Bine măcar că puteau trăi din ce se 
afla pe lîngă casă. O dată şi o dată s-or aduna şi acei cîţiva 
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lei pentru un petic de pămînt. Aşa că se întoarse şi era gata 
să se aşeze, să aprinda o ţigară şi să-şi tragă sufletul, cînd 
pe masa din bucătărie zări cîţiva pepeni necopţi, cu coaja 
crăpată. Luă vreo doi în mînă, se uită la ei şi-i puse la loc. 

— Ce mai e şi cu ăştia? întrebă. 
Femeia împunse aerul cu bărbia şi-şi legă năframa de 

parcă ar fi avut de gînd s-o ia la sănătoasa. 
— Mai bine nu mă întreba! Iar a tăbărît pe mine brîn-

zoiul ăla bătrîn! Cică numai Gizike şi Anna i-a putut 
culege! 

Jani se duse pînă în fundul curţii, deschise portiţa de 
şipci şi mătură cu privirea cărarea ce se întindea printre 
lujerii viţei sălbatice şi foile brumării ale verzei roşii, spre 
fîntînă; uneori, seara, cînd se ducea după apă, vedea cîte 
un iepure de cîmp săltîndu-şi burta alb-gălbuie şi îndepăr-
tîndu-se în salturi sau, împiedecat de urzeala de sîrme şi de 
volbură a altoiurilor, învîrtindu-se îngrozi t ; se simţeau atît 
de bine pe-aici încît muncitorii dădeau adesea peste pui de 
iepure pînă şi sub scîndurile de parchet. 

Scruta adîncul grădinii aşteptînd parcă să-şi ia zborul 
de undeva un cristei ţipînd ascuţit, sau să ţîşnească vreunul 
dintre puştanii care se furişau de obicei dinspre Pîrîul Ţi-
ganilor ca să fure pepeni, — apoi se întoarse; din mica 
cramă de lîngă portiţă, unde se afla un banc de lucru, se 
auzea scîncetul unei pile şi Jani ştia că era domnul Kulcsár, 
administratorul, care venise să inspecteze, foindu-se demon-
strativ, încercînd să repare, ciocănind-bocănind, lucrurile de 
care lor „nici nu le păsa, nu-i aşa”, căci nu fac decît să 
spargă şi să strice zi şi noapte... 

— El a fost? făcu semn Jani spre cramă. 
— El! răspunse Boris, rece, hotărîtă. 
Atunci bărbatul se întoarse în bucătărie, luă în braţe 

pepenii şi, cu burta scoasă înainte, îşi croi drum spre ate-
lier; izbi uşa cu piciorul şi se opri suflînd greu lîngă admi-
nistratorul scund, bătrîior şi care n-avea numai privirea 
scurtă ci şi mînecile hainelor păreau să-i fi fost scurtate în 
pripă; pantalonii largi îi fluturau în jurul gleznelor; aşa 
cum se uita la Jani din dosul ochelarilor şi, clipind mărunt, 
îşi arăta gingiile, dădea impresia că rîde, părea că-l întîm-
pină pe căruţaş cu o bucurie calmă şi tăcută. 
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— Ia spune, domnu’ Kulcsár, ce-i nevastă-mea, boarfa 
dumitale? întrebă Jani şi, în aceeaşi clipă, îl pocni între 
ochi cu unul dintre pepeni. Dar eu ce-ţi sînt, dumnezeii 
mă-ti azi şi mîine! 

Şi porni un al doilea, apoi un al treilea pepene. Boris 
vru să-l apuce de braţe, dar bărbatul după ce-şi pierdu o 
clipă echilibrul, prinse să-l bombardeze pe administrator cu 
şi mai multă furie. 

— Jani, ai căpiat? se agăţă de el femeia din nou. Îl 
omori şi ajungi la ocnă... 

Dar bărbatul se repezi iar, de astă dată cu pumnii. 
— Asta şi vreau! Să-l fac una cu pămîntul! Ce crede, 

că dacă taică-meu m-a băgat slugă la dîrloagă, poate să-şi 
şteargă picioarele pe mine?! 

Kulcsár îşi scoase ochelarii de care se lipiseră sîmburii 
pepenilor şi, cu neajutorarea oamenilor miopi, clipi fără să 
scoată un cuvînt, apoi tot aşa de tăcut, aproape tacticos, 
îşi scoase şi batista ca să se şteargă pe faţă şi pe haine. 

Jani se întoarse în bucătărie. Pe măsură ce-i trecea furia, 
începea să se întrebe ce-or să spună stăpînii, la oraş, şi 
aproape că i se făcu rău. 

— N-am să apuc niciodată să fiu stăpîn la casa mea! 
gemu, legănîndu-şi capul blond. Şi toate astea doar din pri-
cina lui taică-meu!... 

Cînd măgăruşul ajunse la Aiud tot trăgînd olanele, se 
întunecase de-a binelea. Dobitocul înainta pe drum cu pute-
rile uniform încordate de foame. Oricîte fulgere să-l fi orbit 
pînă acum pe căile de noapte, oricît să-i fi bătătorit obrajii 
ploaia şi vîntul, Kakas Bandi nu se temuse niciodată; însă 
cînd zărea lumini în zare şi simţea apropierea unui adăpost, 
îl cotropea un fel de însingurare care-i frîngea inima; atunci 
îşi sufla nasul şi scruta depărtările. 

De data asta însă era atît de adînc surpat în jalea sa, 
avea ochii atît de înceţoşaţi, încît nu mai auzea decît clăm-
pănitul papucilor şi nu băgă de seamă că măgarul trecuse 
pe sub bariera lăsată ; cînd din curba dinspre Teiuş îşi 
anunţă venirea, şuierînd, acceleratul de nouă-jumătate, bă-
trînul tresări îngrozit. Se strecură şi el pe sub şarampoi, 
încercă să urnească măgarul, dar acesta înţepenise speriat de 
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bariera din faţă, iar locomotiva crescu deodată din întuneric 
şi farurile, ca două fulgere rotunde, se apropiau în zbor. 
Fülöp n-avu încotro, dădu un brînci cotiugii, iar pe măgar, 
cu lovituri de picior între coaste, îl goni de pe linie. 

Această emoţie, scurtă dar şiroind de sudoare, avu darul 
să-i amorţească cealaltă nelinişte, cea pe care o simţea ori 
de cîte ori se apropia de casa lui Jani, cînd întunericul sau 
ploaia îl abăteau pe la ei, la un blid de mîncare, la o 
discuţie încărcată de tăceri şi îl sileau să petreacă noaptea 
acolo. Însă acum, după acest mare eveniment pe care-l trăise, 
scoase o hîrtie de ziar din căptuşeala pălăriei, îşi răsuci o 
ţigară, o aprinse şi simţi chiar o uşoară satisfacţie la gîndul 
că le va istorisi cum a smuls cotiuga din calea locomotivei. 
Trase şi biciul din teaca lui de tabla şi-l azvîrli peste umăr, 
şi trecu în faţa măgarului, ca şi cum ar fi mînat boii. 

La poartă pocni o dată tare, ceea ce-l făcu pe dulăul 
uriaş, ruginiu, căruia un poliţai îi găurise cîndva piciorul 
din spate cu un glonţ, să se repeadă la gard, să alerge de 
colo-colo de-a lungul lui şi să muşte, horcăind, şipcile, pînă 
ce Jani se ivi cu lămpaşul, prudent; linia pălăriei, pomeţii 
ieşiţi, umbrele tăcute ale orbitelor îl trădară de îndată pe 
bătrîn; fiul coborî felinarul, vrînd parcă să se întoarcă din 
drum, apoi începu să moşmondească la zăvor. 

— Ai sosit?... Te-a îndreptat Dumnezeu pînă aici?... 
— I s-a făcut de adăpost, vita asta, sărmana... — zise 

tatăl. Toată ziua a ros hamul... 
— Ş-apoi? întrebă Jani cu iritarea aceea care-i mocnea 

şi în primele cuvinte. Cine-i de vină? Eu v-am trimis pe 
drumuri?. . . 

Apoi, vrînd parcă să-şi justifice neîncrederea, ieşi în faţa 
porţii şi ridică lămpaşul. 

— Ia te uită... A băgat un cîine-n ham... Ba uite că 
nu-i cîine... E un pur-sînge... Un zmeu!... 

Izbucni în rîs; tatăl se uita la gard. 
— Pentru un cal e scump fînul... Şi ovăzul... 
— Bine, bine, nu te mai mocoşi atîta, bagă-te-n curte... 

mormăi Jani. Vrei să te-apuce zorii aici? 
Bătrînul duse măgarul în fundul curţii, într-un mic şopron 

lîngă şură, unde se afla un pripon cu chingă şi unde, mai 
demult, se jugăneau tăuraşii şi mînjii. Ştia că Jani nu-i dă 
voie la ieslea bivolilor. 
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Femeia, care abia luase mămăliga cu brînză de pe masă 
şi o vîrîse în lada în care ţinea blidele, îi deschise uşa cu o 
mutră prefăcută. 

Bătrînul, fie iarnă, fie vară, nu se aşeza decît lîngă 
cuptor, pe scăunel; îşi frecă o dată picioarele, oftă, şterse 
căptuşeala pălăriei cu batista, apoi rămase locului, pufnind; 
în jurul lămpii mai tremura încă aburul mămăligii. 

— Cît p-aci să mă calce trenul! zise Fülöp Andor cu 
un zîmbet care se nimeri strîmb, căci simţise îndată că pe 
ăştia nu prea-i interesează povestea lui. Dacă nu dădeam 
brînci căruţei, l-ar fi tăiat în bucăţi, sărmanul animal... 

— Mar păcat ar fi fost, zise Jani, fixînd penumbra din 
spatele lămpii. 

Tăcură din nou, şezînd în liniştea caldă, cu miros iute, 
de brînză frămîntată. Bătrînul înghiţea saliva dulce o dată 
cu fumul ţigării şi căuta aproape disperat să mai spună 
ceva, numai să-şi abată atenţia de la foamea care-l chinuia. 
Şi Jani era flămînd, după o zi întreagă de speteală, şi fe-
meia; nervii lor încă vibrau de emoţia înveninată a păru-
ielii cu Kulcsár şi toate astea erau amplificate şi de bătrînul 
Fülöp cu apariţia lui neajutorată, cum bătuse, cum intrase 
cu zgomot în curte, cum se aşezase şi cum, prin însăşi mu-
ţenia lui îndărătnică, le pretindea mîncare şi găzduire. 

Abia aşteptau să-l poată încolţi. 
— Ehei, băiete! oftă bătrînul, pentru că nu mai suporta 

tăcerea. Unde-am fost şi unde-am ajuns... 
Se ghemuise într-atît încît nu i se vedea de sub pălărie 

decît capătul ţigării; Jani se ridică, trecu prin lumina lămpii 
în penumbră şi se opri în faţa lui ca şi cum ar fi vrut să-i 
salte bărbia cu privirea. 

— Şi de ce-ai ajuns aici? 
Sprîncenele bătrînului zvîcniră cu o sfială vinovată; 

şedea cocîrjat, ca un copil care aşteaptă să fie lovit. 
— Pentru că aşa mi-a fost soarta... 
— Soarta, aşa-i? se aplecă fiul ca să oblige într-un fel 

pălăria aceea încăpăţînată să se ridice. Tot soarta ţi-a şoptit 
să-ţi pişi pe garduri banii luaţi pe alea şase hectare?... Că 
ai băut şi acoperişul sub care stam!... 

— Nu l-am băut, răspunse tatăl. L-au furat bucată cu 
bucată şarlatanii... 

137 



— Dar ăia au hîrtii de la dumneata! îşi repezi băiatul 
vocea sub borul pălăriei. Ai iscălit orice pentru că nu erai 
niciodată treaz. Vezi bine, dormeai cu şipul de rachiu sub 
pernă! 

Brusc, bătrînul înălţă faţa. Înălţă ochii lui albaştri, mus-
taţa blondă şi demnitatea dărăcită de ploi şi zdrenţuită de 
vînturi: îşi puse în palmă inima slabă, tremurătoare; bă-
iatul făcu un pas îndărăt, căci era chipul lui cel care-l privea 
de acolo, sufletul lui apăsat şi acrit de nevoi, ivindu-se de 
sub roata timpului, dar apoi tocmai recunoaşterea acestui 
adevăr — că e şi el în lume o ţandără din sărăcia asta cu 
ochi albaştri, cu mustaţă blondă, că peste douăzeci sau treizeci 
de ani îi va fi dat şi lui să care aceeaşi faţă alburie cu tră-
săţuri frînte, care seamănă cu o mină de caolin părăsită, că 
va clipi şi el cu umilinţă de milog de sub o pălărie ponosită 
ca asta, toate acestea îl umplură deodată de indignare. 

— Nu judeca! zise tatăl încetişor. Nici tu nu poţi să 
ştii cînd îţi iese în faţă copilul tău şi-ţi cere socoteală! 

— Ia mai lasă tîmpeniile! izbucni Jani şi-şi înfipse 
unghiile în propria-i frunte. N-o să aibă de ce să-mi ceară 
socoteală, căci eu n-am moştenit... Pentru că dumneata ai 
făcut din mine o slugă! 

Boris socoti că e timpul să intervină: 
— Lăsaţi-o-n plata Domnului, nu mai tot împărţiţi ni-

micul! Veniţi de vă culcaţi, doar vedeţi că-i tîrziu! 
Îi aşternu socrului pe jos, acolo unde iarna stătea de obi-

cei cuptorul, la drepta uşii dinspre odaie, pe o mică stivă 
de cărămizi. 

6 

În acest nou sezon sosiră la Tuşnad cînd se 
crăpa de ziuă. Încă de cu noapte, cînd schimbaseră la Bra-
şov, o ploaie caldă aburea pe asfalt şi burlanele bolboro-
seau; pe culoarul personalului şi în compartimente plutea 
miros de lînă umedă ; ploaia împînzea cu fire dese gara 
staţiunii, ici-colo copacii îşi strecurau doar vîrfurile printre 
aburi, şi îndată ce Hectorii se cărăbăniră din tren şi o 
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porniră în sus pe drumul nisipos, cu pechinezul şi bagajul, 
fură nevoiţi să se strecoare pe sub crengi ca şi cum şi-ar fi 
căutat adăpost într-o colibă de frunzare: picături reci li se 
prelingeau pe după gît. 

Böske, palidă, dîrdîind, îşi tot sucea capul căutînd să 
vadă de unde o paşte primejdia; aerul tare, mireasma răşi-
nei topindu-se umedă, pe care străinii şi-ar fi îndesat-o în 
plămîni şi cu mîinile, îi stîrnea un sentiment de teamă şi 
nesiguranţă, căci nu cunoştea pe nimeni aici, şi ştia că 
tocmai pe o vreme înnegurată ca asta oamenii, fie şi numai 
din proastă dispoziţie, se arată indiferenţi unii faţă de alţii; 
presimţirile îi erau întărite şi de muţenia lui Hector, iar 
cînd ajunseră sus pe şosea şi, în dreapta, printre tufele 
muiate de ploaie, zări lacul Ciucaş, pitit în adînc, o trecură 
fiorii. 

În grădină, la „Trei husari”, mesele erau urcate unele 
peste altele şi de pe picioarele lor înălţate spre cer picura 
apa; domnul Dolha, în frac negru, cu papionul la gît, şedea 
sub un balconaş şi fuma plictisit. Era a cincea zi de cînd 
ploaia stropea nisipul grădinii şi dinspre brădetul care înce-
pea să urce din spatele restaurantului mirosul de umezeală, 
de lemn putred şi de ciuperci năpădise împrejurimile; figura 
patronului aducea cu a unui logodnic frumos şi gras, aştep-
tîndu-şi de zile întregi, descurajat, mireasa şi cînd îl văzu 
pe Hector, în prima clipă, simţi aproape recunoştinţă faţă 
de el pentru că venise să-l salveze din plasa acestor minute 
chinuitoare, monotone. 

— Ce-i, Heki? rîse. Sînteţi în turneu?.. . 
Chelnerul se postă în faţa cîinelui, dar patronul înţele-

sese totul dintr-o privire şi bănuia deja cam ce hram poartă 
şi Hector şi femeia aceea palidă şi dîrdîind care-şi făcuse 
sprîncenele cu cărbune. 

— Ai adus-o şi pe doamna? întrebă. Dar javra asta cor-
cită unde-ai găsit-o? 

Hector zîmbi spre umbrelele de hîrtie destrămată ale lam-
pioanelor şi zise: 

— Am plecat de la „Maimuţa plîngăreaţă”, dom’ şef. 
Mi-am zis că va fi nevoie de mine la Tuşnad. 

Mahărul azvîrli brusc mucul de ţigară, ca şi cum şi-ar 
fi smuls din gură un spin care-i stîrnea rîsul. 
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— Rău ai făcut. Vezi doar că totul putrezeşte, chifteşte 
de apă. S-a dus dracului sezonul! 

Chelneraşul se uită îngrijorat la Böske. 
— Dar eu am venit la sigur, dom’ şef... Mi s-a spus 

că aici mă aşteaptă cu braţele deschise... 
Domnul Dolha îşi mai aprinse o ţigară. 
— Ce-i sigur în ziua de azi? Moartea. Şi cine ţi-a spus 

să vii acum? Maică-ta? 
Hector roşi şi privirea i se făcu şi mai poncişă; Böske 

însă luă cuvintele patronului drept jignire personală. 
— E curată neobrăzare să duci omul de nas! Îşi chel-

tuieşte capitalul, vine cu trenul pînă aici şi — nimic! 
Domnul Dolha se sculă, întinzîndu-se, şi o măsură pe 

Böske cu un zîmbet de parcă s-ar fi culcat nu o dată cu 
ea, apoi, fără o vorbă, intră în bucătărie, de unde se auzea 
zdrăngănit de vase şi răbufnea miros de papricaş de viţel 
şi de salată de castraveţi. 

Cei doi aşteptară, se învîrtiră mai bine de un sfert de 
oră prin ploaie; privirea lui Hector se tîra mai mult pe 
jos, pipăind cu ură blana încîlcită, umedă a cîinelui, ca şi 
cum pechinezul acesta ar fi vinovat pentru toate; în cele 
din urmă îşi luă inima în dinţi şi vîrî capul în bucătărie. 

Domnul Dolha reapăru, aducînd o măslină înfiptă într-o 
scobitoare şi acolo, în faţa lor, o hăpăi cu o mişcare ele-
gantă; în timp ce mesteca, îi privea gînditor, apoi scuipă 
sîmburele şi-şi întinse degetele sub streaşina din care apa 
curgea într-o şuviţă subţire. 

— Nu ştiu ce aşteptaţi de la mine. Am şaizeci de mese 
în ploaie şi voi mai veniţi aici cu milogeala. 

— Asigură-ne măcar un adăpost, dom’ şef! se rugă 
Hector. Să nu rămînem sub cerul gol... 

Însă patronul înălţă din umeri: 
— Dintre camerele de serviciu am renunţat la patru. 

Nu mi-am chemat nici cofetarul. Ce mai vrei? 

Hector, cu Böske şi cu cîinele, porni spre centrul sta-
ţiunii să caute cameră; ploaia le biciuia obrajii şi le muia 
hainele, valiza lucea ca dată cu ulei. Intrară într-o bode-
guţă, la Ördög Béla, mîncară cîteva chifle cu parizer direct 
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de pe hîrtie, îşi clătiră gura cu un pahar de rachiu, aprin-
seră amîndoi cîte o ţigară şi rămaseră tăcuţi, descurajaţi. 

Proprietarul bodegii, un mic secui infirm, cu ochelari, 
ai cărui ochi apăreau de după lentilele mari ca două prune, 
le spuse să nici nu încerce pe la vile, pentru că nimeni nu 
închiriază camere pe o singură noapte, iar satul e la patru 
kilometri; astfel că cel mai bine ar fi să se aciueze într-una 
din cabinele băilor „Sfînta Elena” şi nu trebuie nici să plă-
tescă, numai să facă rost de pături. 

Îi încredinţară geanta de voiaj, îl căutară pe proprietarul 
băii, care le dădu o cheie de lacăt şi, deoarece Hector nu era 
în regulă cu actul de identitate, îi lăsă drept garanţie livretul 
militar. După aceea continuară să circule ceva mai liniştiţi, 
încetă şi ploaia, o nebulozitate gălbuie începu să risipească 
ceaţa şi, din cele două părţi ale aleilor, dinspre pădure, se 
simţea topindu-se în văzduh cîte-un fir de parfum de fragi 
şi tămîioasă. 

— Numai de s-ar însenina! oftă Hector. 
Böske tăcea, nevrînd să se năpustească asupra lui Hector. 

Sorbi şi la prînz în tăcere supa cu găluşte de griş pe care 
o mîncară într-un restaurant de mîna a treia, înghiţi fără 
chef vreo două bucăţele de carne din mîncarea de orez şi nu 
prinse glas decît cînd trecură la bere; băutura proaspătă şi 
rece îi dizolvă mahmureala, destinzînd-o plăcut; judecînd 
după nume, îşi închipuia că băile „Sfînta Elena” trebuie să 
fie o construcţie numai marmoră şi sticlă, unde pe fundul ba-
zinului apa tremură limpede ca cristalul şi cabinele se înalţă 
de jur împrejur ca nişte mici pagode. 

— Ai fi trebuit totuşi să discuţi în scris despre slujba 
aia, prinse glas după cel de-al treilea pahar de bere, însă 
vocea îi era blîndă. 

După masă cumpărară o litră de căpşuni de la o precu-
peaţă, vagabondară prin aşezare, se holbară le vila „Eldo-
rado”, merseră pînă la serpentinele care urcau spre lacul 
Sfînta Ana, se întoarseră iar, mai băură cîte o sticlă de bere 
şi se opriră la ruleta unui evreu pirpiriu care ademenea ju-
cătorii cu mize de cîţiva lei; urmăriră rostogolirea bilei şi 
mişcările lingurii de lemn cu coada scurtă cu care omul aduna 
banii şi, încet-încet, trecu ziua. Seara îmbucară ceva, tot 
la Ördög, jumări cu sfeclă murată, dădură cîţiva lei ca să 
împrumute o cergă şi o pernă, şi porniră să se culce. 
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Baia care se înălţa în dreapta şoselei, aproape de centrul 
staţiunii, îi uimi încă de-afară, cu zidurile gălbui, scorojite, 
cu treptele roase de calcar, cu clanţa stricată; abia împinseră 
uşa neunsă că îi învălui un miros acru de rugină, ca şi 
cum ar fi nimerit peste un morman de fier udat de ploaie; 
Hector scăpără un chibrit, flacăra pîlpîi şovăielnică, dar 
pînă şi la umbra asta de lumină observară că bordura ba-
zinului încadrat de cabine luceşte ca ciupită de vărsat 
(desigur, din cauza sărurilor depuse), iar apa arăta de parcă 
s-ar fi dizolvat hipermanganat în ea; de-a curmezişul ba-
zinului zăcea o stinghie lungă cu care, înainte de baie, se 
răscolea de obicei nămolul terapeutic. 

Hector mergea înainte, protejînd cu palma flacăra chi-
britului şi-şi tîra pantofii cu prudenţă pe dalele de piatră, 
Böske, din cauza cergii şi a pernei, care i se stivuiau pînă la 
bărbie, nu-şi vedea nici măcar picioarele şi se bucura că 
lăsase căţelul la Ördög; dar şi bucuria asta zvîcnea din 
adîncurile fricii care, din cauza luminii ce pîlpîia nesigură 
pe pereţi, a întunecimii de nepătruns a bazinului şi a cîte 
unui chiţăit de liliac vibrînd strident pe sus, se amplifica 
încet-încet, transformîndu-se în groază. 

— Mie mi-e frică, Hector, se auzi vorbind. Fă ceva, 
strigă, să nu ne atace vreo puşlama prin bezna asta... 

Hector se opri; în clipa aceea flacăra chibritului se 
stinse, ca şi cum cineva ar fi suflat asupra ei de aproape şi 
Böske mai să se scape pe ea de spaimă; apoi, zgîlţîită de 
balansul fulgerător al groazei şi speranţei, se strădui să re-
ziste pînă ce, din zuruitul nervos al cutiei de chibrituri 
răsucită între degete tremurătoare, scăpără flacăra poaspătă 
şi lumină faţa chelnerului; pe Hector însă frica îl cuprinse 
abia atunci. 

— Ehehei! strigă. E cineva pe-aici?! 
În cele din urmă dădură peste cabina 118, o descuiară 

şi intrară; dar cămăruţa de scînduri îi decepţionă mai 
mult decît toate cele de pînă atunci, căci nu era mai largă 
de un metru jumătate şi cam tot atît de lungă; în părţi, 
prin găurile nodurilor căzute, trăgea curentul, sub tălpi 
trosnea cîte-o scîndură, plutea miros de urină de şoareci şi 
de mucezeală. 

Böske nu mai putu ţine piept amărăciunii: 
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— Dumnezeule, unde m-ai adus?! izbucni cu deznădejde 
în voce. Dacă aş fi ştiut că după Sovata ajungem aici, mai 
bine nu porneam! 

7 

Într-o dimineaţă de duminică Erzsike spăla 
rufe la familia Mannai; femeia îşi trăsese şezlongul lîngă 
cişmeaua unde stătea un ciubăr plin cu apă şi-şi balansa 
papucul pe vîrful piciorului; la dreapta, sub verandă, o 
cadă şi scoica nouă a unui W.C. luceau necuviincioase în 
bătaia soarelui; Mannai Anna avea o fire atît de sucită şi 
inhibată încît nu se putea spăla decît dacă nu se afla nici 
un străin în curte, căci altfel i se părea că simte foiala necu-
rată a privirilor pe trupul ci şi uriaşul alămar înţelegea 
uneori dintr-un singur gest ce are de făcut; în asemenea 
cazuri ieşea în stradă şi, cu mîinile în buzunare, se plimba 
fluierînd pe trotuar, apoi, după o vreme, se reîntorcea în 
curte. 

Primăvara asta, însă, hotărî să construiască o baie; stătu 
de vorbă cu meşterii, cără acasă ţevi şi ciment cu bicicleta, 
dar o întîmplare care-l tulburase pe neaşteptate îl făcu să 
întîrzie şi cu lucrul; se întîmplase anume că într-una din 
după-amieze, cînd se căţărase din nou în podul unde Jóska 
transpira gol pînă la brîu în duhoarea scîrnei de porumbei 
şi a uleiurilor, văzuse o pictură rezemată de grindă; de 
cum se uită la ea simţi, într-un fel oarecare, cu instinctul 
omului care se teme de gura lumii, că mutra aceea care se 
holbează la el de pe pînză îi aparţine. 

Da, era el, în prim-plan, cu palmele întinse lîngă un fel 
de chiuvetă deasupra căreia pluteau nişte picioare de femeie, 
şi o privea, ghemuit de jos, pe acea Marie Magdalenă în-
toarsă, recăzută în viaţa-i anterioară, cu cămaşa fluturînd 
desfăcută, cu zîmbetul desfrînării pe faţa înclinată spre 
dînsul. Mannai avu senzaţia că vopselele i se uscă încet pe 
obraz. 
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— Ce-i asta? întrebase, în timp ce Jóska făcea un pas 
spre el, gata să explice tabloul; însă degetele băiatului ră-
maseră agăţate de aer, ca ramificaţiile unei rădăcini. 

— Femeia asta nu e demnă de tatăl meu, zise. Nu vezi 
că se destrăbălează cu orice medic?... Diavolul a trimis-o 
între noi pe această muiere şi soarta ei se va mai răzbuna! 

Meşterul apucase trepiedul, îl izbise în pînză apoi, prin 
deschizătura podului, sărise după Jóska şi îl gonise roată 
prin toată mahalaua, strigînd: „Cere-ţi iertare, că te omor!” 

Doamna Mannai făcu un vaporaş dintr-o foaie de caiet, 
îl aşeză pe apă, se îndreptă din nou şi vorbi, cu zîmbetul 
acela care părea să contemple de departe, din zarea unei 
alte trăiri, toate întîmplările acestea care, în cîteva suflete 
demne de compătimit, răsună cu ecoul unor clopote ale des-
tinului. Poate că zîmbea gîndindu-se tocmai la tabloul acela. 

— Oamenii de astăzi nu ştiu să iubească, zise, nu pen-
tru că ar fi sperat s-o înţeleagă brutăreasa, ci mai mult 
pentru sine. Oamenii de astăzi nu îmbrăţişează ci se împe-
rechează, fac copii; Doamne, dacă aş putea, mi-aş face o 
vilă mică lîngă mare... 

Şi, privind-o cum se apleacă iar asupra ciubărului şi suflă 
peste corăbioară, madam Vincze simţi că numai căpitanul 
Gagauz ştia să iubească aşa cum dădea de înţeles Anna 
Mannai şi îl văzu în cabină, în uniformă de marinar, albă 
ca zăpada, — pe faţă şi pe umeri îi cade o umbră ţesută 
din raze de lună, iar el stă, şi stă, şi o priveşte pe iubita 
lui întinsă pe sofa, culcată acolo, cu părul negru despletit 
ca Frumoasa din pădurea adormită... 

Şi, trăind acum toate acestea, se revăzu deodată în gră-
dină, în zori, sub frunzarul cu umbra mirosind a mere ciu-
pite de ger, chinuindu-se să apese cu piciorul desculţ caz-
maua în pămînt ca să-şi îngroape cămaşa însîngerată, ca şi 
cum ar fi îngropat un prunc nou-născut; dar se pare că 
asta nu fusese de ajuns, căci înainte de a fi avut curajul să 
se furişeze înapoi, alergase pînă la capătul grădinii, la Mureş, 
echilibrîndu-se peste pietre, cu fusta sumeasă, pînă cînd apa 
rece ca gheaţa îi ajunse la pulpe şi atunci, clănţănind, cu 
respiraţia tăiată, începuse să se spele. 

Ce ştia ea pe atunci despre dragoste?... 
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Şi, mai tîrziu, cît i-a fost dat să cunoască din ea? Cînd 
îndrăznise, pentru prima oară, să intre în camera de burlac 
a lui Béla, în sinea ei era hotărîtă la orice, dar cînd văzu 
cum calfa de brutar începe să se dezbrace cu graba aceea 
lacom supusă unui singur gînd, cînd văzu pof ta aceea sălba-
tică gata să se repeadă la ea, ţîşnind din ochii înceţoşaţi de 
băutură în care nu mai era nici o reţinere, nici o gingăşie da-
torată pudorii, ci numai sărbătoarea anticipată a propriului 
triumf — cînd îşi dăduse seama de toate acestea, începuse 
să tremure de frică în faţa lui. 

Şi dacă ar fi încercat măcar după aceea s-o alinte cu 
vorbe mîngîietoare, dar el adormi îndată, scoţînd şi în somn 
cîte-un mîrîit transpirat — „ei, ei” — ca şi cum l-ar fi 
enervat împotrivirea fetei; să fi avut măcar un cuvînt dră-
găstos, o singură privire care, chiar dacă nu exprimă iubire, 
dar pecetluieşte o comuniune, îşi asumă partea acelei tulbu-
rări pudice pe care orice femeie rămasă singură o resimte 
ca pe o ruşine. Însă el dormea înainte şi, în timp ce-l privea, 
Erzsike simţea cum începe să-l urască, apoi izbucnise în 
plîns... 

Şi atunci îi răsunase pentru prima oară în suflet aver-
tismentul tatălui ei, că, dacă se amestecă în tărîţe, o mă-
nîncă porcii şi atunci îi devenise atît de urît cuvîntul „orfan”, 
căci „amîndoi sîntem orfani, Erzsike!” şi „cine să ne înţe-
leagă dacă şi noi ne respingem”, cum bîiguia Béla după ce, 
duminica, străbăteau corsoul cu pavajul spart, plin de gropi 
din Aiud şi se aşezau la un pahar de bere; brutarul se şter-
gea la ochi cu şapca motololită, iar Erzsike umbla cu dege-
tele prin cosiţa ei şi, din ce în ce mai disperată, se gîndea: 
dar de ce poate fi mila atît de puternică încît să rodească 
pînă şi iubire? 

— Nu, nu, oamenii de azi nu ştiu să iubească, zise doam-
na Mannai, suflînd asupra vaporului de hîrtie care lunecă 
spre marginea ciubărului, apoi, obosită şi fără chef, îşi roti 
privirea prin curte. 

Madam Vincze era gata să izbucnească în lacrimi de ru-
şine, de tulburare şi de conştiinţa propriei nefericiri, dar se 
uită totuşi în sus şi zîmbi: 

— Ba eu îs ca nebună, de cîte ori rămîn, mi-l închipui 
cum ar arăta ca un prunc şi nu-s în stare să-l omor... 
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Cîrciuma se afla lîngă fabrica de porţelan, în dreptul 
podului. De la înălţimea celor patru trepte, din dreptun-
ghiul întunecat al uşii, se revărsau în stradă fumul, hărmă-
laia şi zgomotul de pahare. Domnul Lápossi, cu faţa lui 
rotundă din mijlocul căreia se desprindea un nas ca un 
cartof şi cu braţele ochelarilor agăţate pe după nişte urechi 
cît două monede de cîte douăzeci şi cinci de bani, găurite, 
stătea de dimineaţa pînă seara în dosul tejghelei şi urmărea 
foiala muşteriilor. 

În spatele bufetului atîrna un măr imens mîzgălit în 
acuarelă, deasupra se lăfăia cuvîntul CREDIT, dar, chiar 
şi aşa, cu culorile acelea stridente şi copilăreşti, emana o 
undă de îngrijorare înspre consumatorii între mîinile cărora 
se încălzea paharul pînă să-şi bea cinzeaca. 

Iar domnul Lápossi stătea la postul lui de pază şi-i 
urmărea. Părăsea tejgheaua doar la nevoie şi, cînd sosea 
căruţa cu sifoane sau cea de la fabrica de bere, se repezea 
afară ţopăind caraghios şi ţinînd mîna stîngă la spate, gata 
oricînd să descopere lipsurile sau să întocmească nota de 
plată; după aceea se grăbea să-şi reocupe locul. 

Se perindau pe aici tot felul de oameni, unii rezemînd 
masa cît era ziua de lungă, omorîndu-şi timpul ca la Oficiul 
de plasare. Cîte unul se strecura pînă la closet şi, cînd se 
întorcea, gîtul i se iţea gol din triunghiul hainei, umbla de 
jur împrejur printre mese şi-şi oferea cămaşa; altul aţipea 
de foame şi, cînd încercau să-l trezească, îşi arăta colţii ca 
un ucigaş; un al treilea îi sfeterisea un salam întreg sau, ca 
să se răzbune, îşi făcea nevoile în faţa uşii; al cincilea 
buzunărea pe careva — în asemenea cazuri cîrciuma vuia 
toată ziua şi cîte o femeie cu ochii plînşi blestema pe afară; 
al şaselea îşi dobora nevasta la pămînt trăgînd-o de păr 
şi începea s-o toace cu picioarele; iar lîngă al şaptelea 
prietenul lui se milogea cu mîinile împreunate: „Te rog ca 
pe Dumnezeu: hai o dată acasă!” 

Ce oameni — se gîndea domnul Lápossi — atîţia zgîrie-
brînză n-a mai văzut pămîntul! Fiecare al treilea muncitor 
a rămas fără cîştig şi arată de parcă ar fi ieşit de sub 
grămezile de gunoi de pe malul Someşului. Chinuit de pre-
simţiri neplăcute, ciulea urechile spre unghere ca să desprindă 
din hărmălaie vocile dubioase, căci, de cînd cu greva de 
la căile-ferate, oamenii Siguranţei adulmecau zilnic pe la 
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periferii şi n-ar fi fost prima cîrciumă închisă de ei; iar în 
colonia Iris, chiar zilele trecute, apăruse un fel de mîzgăli-
tură pe gardul lui Pocsi, băcanul: MUNCĂ, P Î I N E ! Erau 
unii care-l bănuiau pe pictorul nebun, alţii şuşoteau despre 
comunişti, iar băcanul căra asudînd var în stradă, ca să 
acopere, să facă să dispară inscripţia. 

Toate acestea nu-l împiedicau însă pe cîrciumar să ia 
amaneturi pentru băutură, să ofere, în schimbul cîte unui 
cearceaf, feţe de pernă sau al unei hăinuţe de copil în 
stare mai bună şi care nu mai reveneau niciodată la stă-
pînii lor, două-trei sute de rachiu şi, în camera dinspre 
curte, despărţită de un paravan, atîrnau o groază de lucruri 
luate cu japca, ca la un negustor de vechituri; aici se aflau 
şi pantofiorii de lac cu căpute albe ale lui Kálmánka, căpă-
taţi de Crăciun. 

Domnul Lápossi se răstea uneori la cîte unul dintre 
muşterii: „Hei, Deşcă Jóska!.. . Pineză!.. . Şi tu, mă, Pes-
met!... Dacă faceţi politică nu mai pupaţi nici un degetar 
de băutură!. . . Nu puteţi să vă ţineţi fleanca?... Vreţi să 
vă povestiţi viaţa la un ţoi?.. . Dac-ar fi după voi, aţi 
răsturna toată lumea!” 

În amiaza asta, însă, cîrciumarul se fîţîia prin curte în 
palton de blană şi, în timp ce mulţimea tălăzuia îmbrîncin-
du-l, ochelarii i se abureau de emoţie şi sudoarea îi tăia 
dungi pe obraz; cînd cîte un cîine poliţist îşi arăta uneori 
colţii, cei ce căscau gura se trăgeau înapoi, dar îndată ce le 
trecea frica, începeau să-i arunce iar vorbe de ocară lui Lá-
possi: „Vezi, Dumnezeu nu bate cu ciomagul! Ce folos că 
ai botezat rachiul? Că ai luat şi cămaşa de pe oameni?! 
Mai bine-ţi tăiau gîtul!” 

Cea mai hrănitoare bucurie le cuprinsese însă pe femei, 
care simţiseră întotdeauna în negustorul armean un aten-
tator la pacea vieţii lor de familie; madam Ecsedi, o femeie 
slabă ca scîndura, îşi împreunase palmele a rugăciune şi-l 
blestema — ca Dumnezeu să-i plătească fiecăruia după cum 
merită; o altă nevastă, pe nasul căreia lucea un neg cît 
bobul de zmeură, strîngea o batistă lipită de buze şi clătina 
într-una din cap: 
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— Degeaba am turnat sînge de rîndunică în băutura lui 
Józsi, degeaba i-am pus rîme în pahar, doar-doar s-o scîrbi, 
că fariseul ăsta mi l-a momit înapoi! 

Gloata izbucni în rîs, apoi din cerc se desprinse o femeie, 
Lucska Erzsi, văduva măcelarului; o porni spre Lápossi cu 
calmul oamenilor băuţi şi îi zise: 

— Vezi, tot pe tine te acuză sărăntocii!... Dar cînd le 
dădeai pe datorie, îţi pupau şi picioarele, că fără băutură 
li s-ar fi uscat sufletul! 

Apoi se răsuci spre mulţime şi, cu privirea înceţoşată, 
le făcu semn să se ducă acasă. În ochii cîrciumarului luci o 
speranţă timidă; nu crezuse că se va găsi măcar unul care 
să-i ia apărarea. De sub bolta porţii se auziră apoi lătrături 
furioase, strigăte şi, îmbrîncit din spate, bărbatul deşirat, 
desculţ, care-şi reconstituise rolul de a sta de pază cu toporul 
în pasaj în timp ce celălalt scotocea în casă după bani, 
umplînd şi un sac din lucrurile amanetate, fu gata să cadă în 
nas pe trotuar; tovarăşul lui, unul scund şi chelbos, îl urmă 
zburînd şi, împleticindu-se, îşi făcu cruce. 

Străzile din inima coloniei se goliseră într-atît încît sune-
tele răzleţe zburau amplificate peste garduri ; Dondos şedea 
în curte la Vincze, pe butuc, şi se uita la pălăria care-i 
zăcea la picioare şi pe care o rostogolise, lovind-o cu 
bocancul, pînă acasă. 

— Am apucat şi ziua asta! clătina din cap, jeluindu-se. 
Îmi pun în cîrcă toate murdăriile, numai să mă dea gata! 

Pe la prînz, Erzsike îşi lăsă spălatul şi trecu pe-acasă 
pentru a face o supă de chimion; asculta prin uşa deschisă 
tînguirea cărăuşului şi nici nu îndrăzni să ridice ochii la 
auzul unei asemenea veşti. Puchinoasa era însărcinată, o 
lăsase grea cineva în noaptea aceea, cînd ea îl născuse pe 
Béluska, în noaptea aceea înfiorătoare cînd Bunda Rózsi şi 
şleahta ei adunaseră aici jumătate din strada Ţambalului, 
din ţigănie, benchetuiseră pînă la trei dimineaţa şi, după 
aceea, se lungiseră pe podele. Dondos dormise în grajd, ca 
de obicei, dar tot îl ajunsese răzbunarea. Şi Szutor şi coşarul 
depuseseră mărturie împotriva lui: 

— Apăi, chiar de n-aş fi văzut muieri în viaţa mea, 
tot nu mi-ar fi trebuit o balcîză ca asta... 

În vecini, la Mannai, pămîntul duduia înfundat, după 
opt-zece lovituri de tîrnăcop se făcea din nou linişte şi, 
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peste grămada de pietriş şi pămînt care, ca un terasament 
înalt, străbătea toată curtea, mai zburau cîteva lopeţi; 
alămarul, îndată ce venea acasă şi mînca, se băga în groapă 
şi, ca un excavator, începea să răscolească pămîntul, să 
sape şanţul de canalizare, pentru ca frumoasa lui femeie să 
se poată întinde cît mai degrabă în cada de baie. Doamna 
Mannai fusese chiar zilele astea la ghicitoarea de pe Pie-
troasa, căreia i se păruse că-l vede pe pictorul fugit de acasă, 
mort, pe un maidan, şi de atunci mama vitregă şedea cu un 
zîmbet îngîndurat înăuntru, în dosul perdelelor, sau în 
curte, în balansoar. 

Auzind vestea jafului de la cîrciumă, ieşi şi Puchinoasa 
la poartă, cu picioarele crăcănate şi muşcînd dintr-un măr 
uriaş. Buzele i se umflaseră şi saliva i se scurgea pe băr-
bie, faţa i se făcuse ca o taşcă de piele şoricită, deasupra 
fustei scăpate în jos i se zărea albeaţa burţii; ochii îi lu-
ceau cu o indiferenţă egală, nu era în ei nici bucurie nici 
vinovăţie, şi poate că nici nu-i trecea prin cap să se întrebe 
cine-o fi lăsat-o grea în noaptea aceea. 

Doar fusese beată şi ea şi cînd îşi revenise, din cauza 
durerii ce-o fulgera între coapse, văzuse doar ca într-un 
vis cum o umbră duhnind a rachiu şi a tutun se rupe de 
pe ea şi se tîrăşte spre uşă; o vreme şezuse acolo, în pro-
priul ei sînge, ca un copil neajutorat, apoi o bufnise plînsul. 
Bunda Rózsi se trezise, aprinsese lampa, o apropiase de ea 
şi se uitase pînă ce, printre picioarele şi braţele lipite de-a 
valma, zărise pata roşie. „Sfinte Dumnezeule! strigase. Mi-au 
batjocorit fata!” Şi adăugase în grabă: „Nemernicul de 
Dondos şi-a bătut joc de ea!” 

Puchinoasa simţea că se petrece ceva ce nu poate fi 
nici grăbit, nici întîrziat, dar la ea nu se ivise acea sensibili-
tate a maternităţii, care, urcînd prin celule, pune în vibraţie 
fiece nerv, strecurînd pînă în voce un tremur duios, şi s-ar 
fi putut tot atît de bine ca lucrul acela care creştea în 
pîntecul ei să fie o piatră. Iar la tribunal, cînd procurorul 
o întrebase dacă era într-adevăr tatăl ei vitreg cel pe care-l 
văzuse atunci sculîndu-se de lîngă ea, aruncase o privire 
spre Bunda Rózsi, dăduse din umeri, şi spusese: „El a fost”. 
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Dondos şedea pe butuc; ajuns la capătul durerii, îşi 
ridicase şi pălăria de jos, uitîndu-se la ea ca la perechea 
călcată în picioare a chipului său şi o scăpă din mîini numai 
cînd Erzsike se ivi în uşă cu farfuria aburindă într-o mînă 
şi cu taburetul în cealaltă; nu se bucura pentru supă ci 
pentru că era Erzsike aceea care i-o aducea, apropiindu-se 
cu o grijă delicată, aproape pudică, oferindu-i parcă o alifie 
tămăduitoare şi, îndată ce femeia aşeză supa pe scaun, el 
îi apucă mîna şi i-o acoperi de sărutări; apoi se aplecă 
peste aburul cald — mănunchiul de flori artificiale din piept 
era gata să i se moaie în supă — dar în clipa aceea lăsă 
lingura din mînă şi izbucni: 

— Eu trebuie să plec din lumea asta, cuconiţă... 

Vincze petrecea ore întregi închis, ca şi acum, în maga-
zia de cărămizi pitită în fundul curţii, lîngă soba de tuci, 
printre tinichele şi chimicale, şi dizolva în fiecare zi propria-i 
viaţă, o încălzea pînă la evaporare, o precipita cu argumente 
ce i se păreau solide şi reci; dar nu căuta rezultatul palpa-
bil, ci acele semne care să înscrie în materia dură a trecu-
tului urmele, semnele sacrificiului său, ale bunătăţii sale, 
pentru a retrăi apoi şi mai sfîşietor situaţia în care ajunsese 
de la ceartă încoace. 

„Ar fi fost în stare să mă omoare cu toporul — se 
gîndise adeseori de atunci — şi după aceea ar fi privit 
fericită cum zac în propriul meu sînge.” 

După spirtul de cartofi, acum îl îmboldea zi şi noapte 
ideea să fabrice săpun, şi nici măcar nu bănuia că leşia e 
neputincioasă chiar şi faţă de grăsimile animale, darmite să 
poată desface legăturile puternice de carbon şi hidrogen ale 
uleiului mineral; visa la cuburi mari, parfumate, adevăraţi 
munţi de săpun, ba chiar şi la o clădire de săpun ca aceea 
expusă la Tîrgul internaţional de la Milano, şi publicată în 
„Revista ilustrată Tolnai” şi înăuntrul căreia, după închi-
puirea lui, plutea un fel de răcoare înmiresmată, de migdale. 

Într-o sticlă plată aduse acid clorhidric ca să întă-
rească leşia cu el, într-o altă sticlă cumpără rachiu, ca să-şi 
înşele foamea şi să-şi ţină sufletul pînă seara. Însă acidul 
împreună cu leşia se evaporară pe plită, dohotul nu prezenta 
nici o schimbare şi din oală nu se inelau decît nişte aburi 
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duhnind a rînced; pentru o clipă îi apăru în faţa ochilor 
priciul, ungherul izolat în care va trebui să se retragă 
curînd, în acest matriarhat al persecuţiei. Apucă o bucată 
de şină şi începu să sfărîme recipientele din laborator. 

„Nu, nu!” se gîndea Mannai Anna înainte de culcare. 
„Oamenii de azi nu ştiu să trăiască, nici să iubească!” 

Şi încă nici nu bănuia că peste o săptămînă are să fugă 
de aici... 

8 

Bárány Lajos nu putea uita noaptea aceea 
cînd, cu muţenia celor umiliţi, se dezbrăcase şi se vîrîse în 
pat, dar nu putuse adormi. Aprinsese lampa, pipăise după 
Biblie, o deschisese la nimereală şi începuse să citească verse-
tele: două lacrimi i se rostogoliseră pe obraji. 

Dar cartea se deschisese oare la nimereală, oare nu avea 
Lajos un simţ aparte în degete, obişnuinţa celui deprins să 
mînuiască Biblia? Nu se asemăna oare ceea ce făcuse el cu 
un joc de copii, care sînt cîteodată în stare să exulte la sur-
priza întîmplărilor provocate de ei cu bună ştiinţă? Dar chiar 
dacă se simţise o clipă descumpănit de acest adevăr, îl 
îndepărtase ca şi cum ar fi auzit glasul ispititor al Satanei, 
ştiind că psalmii vor depune din nou mărturie în faţa 
Domnului despre credinţa sa. 

Trebuia deci să se purifice în propriile-i lacrimi, pentru 
ca ameninţările pe care le va rosti de la amvonul vorbelor 
cu tîlc să fie nesfîrşit de simple, strălucitoare ca vîrful unei 
lănci şi să sfîrtece carnea fetei bătrîne; trebuia să se înalţe 
întru slava acestei dureri, pentru ca vorbele să-i răsune ca 
şi cum culcuşul cu lampă cu tot ar pluti acolo, pe deasupra 
caselor, şi pentru ca să poată spune cu toată patima trupului 
său infirm: „Şi eu voi rîde de nevolnicia voastră, şi eu vă 
voi batjocori cînd va veni acela de care vă temeţi; căci 
blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuinţa celor 
neprihăniţi o binecuvîntează.”” 
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Şi adormise atunci ca un copil bătut şi apoi cu nesfîrşită 
grijă alintat, iar peste şase săptămîni, de Înălţarea crucii, 
cînd stătea iar acolo, în curte, aşteptînd hotărîrea bătrînilor, 
nu mai simţea nimic din stinghereala ce-l stăpînise în ziua 
cînd fusese vorba despre Hatházi Ilus; din casa de rugăciuni 
ieşea cîte un bărbat sau o femeie cu chipul îmblînzit întru 
tăcere, saluturile lor tresăreau speriate de zgomotul uşii, alţii 
în schimb, conştienţi de împlinirea unei plăcute datorii, îndată 
ce se vedeau afară, sub pomii fructiferi, începeau să stea de 
vorbă cu voci devenite brusc sonore. 

Îşi luară rămas-bun pe rînd de la Bárány Lajos; femeile 
îi întinseră mîna, cîţiva bărbaţi însă, dintre cei mai tineri 
şi mai zeloşi, care dobîndiseră de mult starea de graţie, îl 
sărutară; din hainele unuia urca miros de metal şi ulei, din 
ale altuia miros de argăseală sau de usuc; apoi Lajos 
rămase singur în curte, cu Biblia şi cartea de cîntece sub 
braţ. Nu era nerăbdător, mai degrabă zîmbea, ca unul care 
se ştie trecut şi în ale dragostei de prima încercare şi care 
poate judeca de-acum cu înţelepciunea unui bărbat experi-
mentat toate uneltirile drăceşti şi şovăiala sufletului femeiesc: 
cu liniştea celui dreptcredincios, care ştie că şi soarta căsni-
ciei atîrnă de voinţa Domnului, la fel ca şi multe alte fapte 
ale vieţii ce, chiar dacă ne răscolesc pe noi, nu-l tulbură nici 
cît un fulg pe Domnul atotputernic şi nu-i stîrnesc vreo 
îndoială. 

De altfel nici Nánási Róza, croitoreasa, care acum se 
afla înăuntru cu bătrînii, nu mai avea în ochii lui acelaşi 
farmec ademenitor ca Ilus, care, în ciuda faptului că rămăsese 
fată bătrînă, mai strălucea cu toată puterea dragostei neîm-
plinite, ca un măr domnesc cu carnea albă, coaptă şi aromi-
toare; Róza, cu nasturii cafenii ai ochilor, cu nasul ei cîrn, 
cu buzele întredeschizîndu-i-se prosteşte în timp ce urmărea 
cuvintele predicatorului, făcea parte din tagma acelora pe 
care bărbaţii le simt că nu vor deveni niciodată pricepute 
la îmbrăţişări, dar că vor ţine casa curată, nu vor lăsa 
necusuţi nasturii de la cămaşă, vor spăla şi vor găti, vor 
deretica prin odaie de dimineaţa pînă seara, fără să se plîngă 
cu o vorbă. Şi chiar dacă Bárány Lajos, cu sfiala sa, nu 
ajunsese să-şi limpezească toate acestea în gînd, sora Nánási 
îi sugera şi lui, în primul rînd, imaginea familiei şi a 
căminului... 
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Trecu mai bine de o jumătate de oră pînă să se deschidă 
uşa odăii de consiliu; Róza coborî scările în fugă, se opri 
brusc în faţa lui Lajos, se zgîi la el, apoi fugi înapoi la 
Gonosz şi la ceilalţi şi trînti uşa. Abia acum îşi dădu 
seama Bárány Lajos ce multă vreme o torturaseră bătrînii 
adunării pe croitoreasă, în ce măsură trebuie să-i fi încîlcit 
gîndurile şi simţi că aerul stătut care răbufnise din cameră 
inundase şi curtea cu întreaga încordare alterată şi măcinată 
acolo între pietrele de moară ale cuvintelor folosite pentru a 
o convinge. Atunci zîmbi iar, însă cu bucuria răutăcioasă 
a autocompătimirii. 

În clipa următoare însă Róza ţîşni din nou pe uşă, de 
data asta plîngînd, şi trecu în fugă pe lîngă el, în stradă; 
dar fratele Gonosz, predicatorul comunităţii, cu cizmele 
lucioase şi mustaţa pleoştită, îi aruncă lui Lajos o privire de 
încurajare ostenită, se apropie de el şi, zîmbind, îl sărută. 

— Domnul mi-a ascultat rugăciunea! zise. Sora noastră 
e încă necoaptă, încă n-a ajuns la starea de graţie, dar 
tocmai de aceea i te-a menit Domnul, ca să-i fii sprijin şi 
călăuză. 

Cele două camere mici ce dădeau una într-alta se aflau 
mult deasupra Someşului, în imediata apropiere a atelierului 
de vopsitorie şi curăţătorie „Unio”, pe zidul căruia lumina 
murea în nişte geamuri opace şi de unde, printr-un canal 
de beton, se revărsau în rîu lături multicolore, spumegînd şi 
lăţindu-şi curcubeul pe oglinda apei; vizavi se întindea 
gardul turnătoriei de fontă „Orion”, iar malul mărăcinos era 
mîncat de pete mari de zgură, şpan, praf de grafit, ca şi 
cum, din cînd în cînd, s-ar fi vărsat de-a dreptul aici o 
întreagă şarjă de un roşu murdar sau neagră ca funinginea. 

Lajos se instalase în odăiţa dinspre culoar şi meşterea 
ore întregi la lumina unui bec de o sută, în timp ce de după 
ușa celeilalte camere se zărea şoldul arcuit şi braţele scurte 
ale Rozei legănîndu-se în ritmul pedalei; uneori ridicau 
ochii amîndoi deodată: Lajos scotea lupa fixată la ochi şi 
se uita la femeia care îi răspundea de fiecare dată cu mira-
rea holbată a nasturilor ei cafenii; poate voiau să-şi spună 
ceva, dar nu reuşeau să-şi aducă aminte şi fiecare se întorcea 
la munca sa. 
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Adesea, chiar dacă o făcea cu o tulburare ruşinată, retrăia 
acele seri cînd zăcea scuturat de friguri în culcuş, iar apoi 
cuprins de o fierbinţeală atît de mare încît i se părea că 
respiră foc, pe vremea cînd încă nu cunoştea dragostea 
trupească ci numai uşurarea de sine şi cînd nici acea vedenie 
a Mariei Magdalena nu i se arătase încă; în serile acelea 
se gîndea la căsnicie ca la o fericire îndepărtată dar de loc 
imposibilă, la o „femeie curată şi gospodină”, şi-şi repeta cu 
zel adolescentin legămîntul de a se ghemui în fiecare noapte, 
fără excepţie, lîngă soţia lui, şi îşi jura că o va strînge în 
braţe ori de cîte ori îi va cere. 

Acum însă aflase că e de ajuns un cuvînt, o umbră de 
boală, o zi încărcată de griji — cînd clienta amînă să-şi 
ia lucrul, cînd ticăie cîte trei-patru deşteptătoare reparate 
pe marginea mesei fără să vină nimeni după ele — ajunge ca 
femeia să se spele în ziua aceea, să facă curăţenie mare sau 
să coase o rochie, pentru ca seara să se pitească sub plapomă 
oft înd şi suspinînd atît de des încît îi tăia şi lui tot avîntul. 
La început nu se prea înţelegeau. Nánási Róza se purta ca 
faţă de un bolnav: dacă ieşea în curte numai în cămaşă, 
se ducea după el cu haina, dacă se întindea pe canapea, 
sărea să-l învelească pînă la bărbie. 

— Dar ce rost au astea? întreba Lajos. Nu-i nici o 
nevoie de aşa ceva, înţelege! 

Şi ca să pară sănătos, rostea cu glas răsunător pînă şi 
cuvintele cele mai blînde, se sălta cu hotărîre crescîndă 
sprijinindu-se pe piciorul bolnav, se ducea numai el în curte 
după apă şi, în timp ce se spetea cărînd, îşi ţuguia buzele 
vrînd să arate că fluieră; Nánási Róza nu zise nimic nici 
cînd bărbatul îi refuză dădăcela şi nu se arătă recunoscătoare 
nici pentru că-i uşura munca, nasturii cafenii ai ochilor îi 
pîlpîiau ca o lumină uniformă, netulburată de vreun senti-
ment; nici măcar sarcina nu se vedea pe silueta ei rotofeie, 
cu toate că trecuse de luna a cincea. Oare la ce se gîndea 
în clipele cînd rupea aţa cu dinţii şi, aplecîndu-se pe spate, 
arunca o privire iute spre bărbatul ei, care, plictisit de lucru, 
ca acum, se strecura de sub aburul încins al becului de o 
sută şi. bărbierit, citea o carte, Învierea lui Tolstoi, pe care 
o cumpărase la talcioc din cauza titlului înşelător... 
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Lajos nu bănui multă vreme nimic în spatele acestei 
muţenii, dar într-o duminică dimineaţa, la ceremonie, îi fu 
dat să golească şi acest pahar. Femeile şedeau în şirul de bănci 
pe dreapta, bărbaţii pe stînga; Bárány îmbrăcase o cămaşă 
albă, se spălase pe dinţi cu sare şi apă, îşi rotunjise unghiile 
cu forfecuţa, şi acum medita acolo, cu emoţia molcomă a 
aşteptării. La fel şedeau şi ceilalţi, căci azi urma să predice 
fratele Geréb de la Timişoara, acest om hăituit şi tîrît prin 
închisori, care din prigonitor devenise prigonit, şi-acum îşi 
înfrunta duşmanii cu arma credinţei. 

Era un om cu umeri largi şi trupul greoi, dar de pe acum 
destul de surpat; purta o scurtă de piele căptuşită cu lînă 
şi cizme Bürger de parcă ar fi pornit la ocolul pămîntului 
călărind cine ştie ce rablă de motocicletă, ca un apostol al 
vremurilor noi; şi cînd se urcă pe podium, la masa acoperită 
cu dantelă, liniştea deveni aproape înfricoşătoare, căci din 
chipul tuciuriu, asemeni unei plăci de metal mîncate de acizi, 
zîmbea spre ei o privire plină de căldură liniştitoare şi 
îndemnuri la curaj; superioritatea faptelor trăite şi a suferin-
ţei conştiente. 

Le vorbi despre viaţa lui ca despre un eveniment îndepăr-
tat şi independent de el; le povesti că a furat , că o dată 
a şi ucis, că a fost un obişnuit al închisorilor şi că 
Domnul îşi pierduse, cu siguranţă, răbdarea faţă de el şi 
era gata-gata să-l lepede în foc ca pe un butaş sterp, dar 
s-a îndurat să-l pună la o ultimă încercare: l-a împins să 
sară, cu mintea rătăcită, de la etajul al treilea al închisorii 
şi, cu toate că analiza măduvei spinării indicase sînge şi, 
în pofida faptului că piciorul îi era rupt şi osul bazinului 
zdrobit, Domnul, care vede şi iartă, l-a lăsat în viaţă, şi 
el, încă acolo, în spitalul închisorii, i-a adus închinăciune 
Lui, în faţa deţinuţilor. 

Fratele Geréb, spre deosebire de alţii, se folosea tocmai 
de antecedente, de experienţa suferită, de exemplul personal, 
pentru luminarea Cuvintelor Domnului, cărora le dădu ci-
tire din capitolul al treizecilea al Psalmilor: 

„Te înalţ, Doamne, căci m-ai ridicat şi n-ai lăsat pe 
vrăjmaşii mei să se bucure de mine... — Doamne, Tu mi-ai 
ridicat sufletul din locuinţa morţilor, Tu m-ai adus la viaţă 
din mijlocul celor ce se pogoară în groapă.” 
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Şi, după aceea, întrebă: Oare dreptcredinciosul care se 
împărtăşeşte din îndurarea izbăvitoare nu trebuie să-şi cer-
ceteze zilnic sufletul, precum gospodarul destoinic ogorul 
său, dînd la o parte orice pietricică, ca nu cumva să se 
ciobească fierul plugului din cauza ei, ca nu cumva să 
piară înăbuşit fie şi numai un bob de dragoste sub ea? Fie 
dar această zi de azi ziua cercetării de sine! 

Cîteva femei izbucniră în plîns şi atunci se întîmplă lu-
crul acela care întîi îl miră doar, apoi îl umplu de deznă-
dejde pe Lajos: Nánási Róza, în penultima bancă, unde 
şedea, izbucni pe neaşteptate în plîns, acoperindu-şi faţa, şi 
se putu auzi cum spune că încă din primele zile i-a încolţit 
în suflet pizma, şi anume chiar faţă de bărbatul ei; ieri, îl 
privea stînd la masă şi citind, o cuprinsese dorinţa să fie şi 
ea schiloadă, să-şi poarte zilele vieţii cu mîna strîmbă sau 
cu piciorul şchiop... Căci atunci s-ar putea aşeza şi ea cînd 
şi cînd să citească... Însă aşa, se omoară muncind din zori 
şi pînă-n noapte... Din zori şi pînă-n noapte, fraţii mei.. 

9 

De cîteva zile prefectul era chinuit de mi-
rosul putrefacţiei: îi poruncise Marfăi să se strecoare şi sub 
pat şi să vadă dacă nu zace cumva acolo vreun şoarece sau 
altă jivină, dacă nu şi-a făcut mendrele pisica, apoi prindea 
să-şi miroase degetele, lipea pernuţa de nas, adulmeca pe 
sub învelitoare şi recădea, rămînînd culcat, neputincios; bu-
zele i se surpaseră. 

Apoi, în zorii unei zile, îşi coborî ciolanele din pat şi, 
agăţîndu-se de bastonul său, o porni spre grădină; capul i 
se bîţîia deasupra feliei albe a cămăşii de noapte ca un cap 
de sfînt bizantin; mergea, se tîra pe cărare, în cele din urmă 
se opri în dreptul boschetelor de trandafiri, privi în jur, 
aşteptînd parcă pe cineva, apoi, brusc, începu să dea din 
mîini: 

— Ucigaşilor! strigă şi petalele se risipiră speriate din 
faţa băţului său. Cheltuiesc mii de lei cu voi, trăiţi din mila 
mea şi totuşi duhneşte a hoit?!... 
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Apoi scăpă bastonul, bătu aerul cu mîinile şi se prăbuşi 
între boschete. Marfa apăru ţopăind şi ţipînd, îmbrăţişă 
oasele învelite în pînză, le cără înapoi în pat şi plecă în 
goană după doctor. 

Vragoş se holba în tavan, îşi clintea genele epuizat, ca 
unul care nu şi-a putut duce la bun sfîrşit treburile şi simte 
că slabă nădejde să i se mai ivească vreo ocazie. Se lăsă exa-
minat de medic, suportă injecţia cu morfină în vena care 
abia mai putea fi găsită şi, după ce doctorul plecă, nu scoase 
nici o vorbă pînă la prînz. Însă atunci zise: 

— Marfa! Dă fuga la Vasilică şi spune-i că-l chem... 
Să vină imediat, căci vreau să-mi fac testamentul... 

Avocatul bătrîn şi slab apăru într-o jumătate de oră. 
Fularul răsucit în jurul gîtului plutea în urma lui ca un 
balaur, ochelarii i se aburiseră de grabă. Erau douăzeci de 
ani de cînd se ocupa de afacerile lui Romulus Vragoş şi ve-
nise acum mînat în parte de sentimentul datoriei, în parte 
de curiozitatea de a vedea în ce stare i se mai află clientul... 

Prefectul îi făcu semn să încuie uşa şi, după ce avocatul, 
trăgînd un fotoliu lîngă pat, se aşeză, îi comunică testa-
mentul cu vocea aceea limpede, sigură, cu care uneori soarta 
îi miluieşte pe muribunzi în ultimele ceasuri ale vieţii. 

„În deplinătatea facultăţilor mele mintale, îmi declar vo-
inţa din urmă: în conformitate cu aceasta, toată averea mo-
bilă şi imobilă le-o las acelora care în timpul putrezirii 
trupului meu au stat lîngă mine. Dreptul de proprietate a 
casei să treacă asupra Marfei Ivanovna, grădina să fie moş-
tenită de Zsuffa Márton, lenjeria şi zece mii de lei să-i fie 
daţi lui Vincze Erzsébet, întrucît are patru copii; Trifoi 
Mîndra, Topan Florica şi Gogoman Doina să beneficieze de 
o recompensă în bani de cîte cinci mii de lei fiecare...” 

Mai tîrziu, lucrătorii din grădină văzură că bărbatul 
străin iese din cameră, îşi face vînt cu pălăria, se opreşte şi 
privirea îi fulgeră peste umăr ca a unui om mînios dintr-un 
motiv oarecare, indignat cu întîrziere din cauza vreunei 
neghiobii, — apoi se întoarce şi izbeşte poarta. Nici unul 
dintre ei nu mai văzu însă că, ajuns în stradă, începu să 
alerge strigînd după o birjă, se aruncă în ea şi gîfîi în ceafa 
birjarului să mîne la poştă: Vasilică voia să-l cheme acasă 
telegrafic pe domnişorul Ernonim, ofiţerul de aviaţie decăzut 
şi chefliu, înainte de a legaliza la notar testamentul prin 
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care domnul Vragoş nu-i lăsa nici o para chioară moşte-
nitorului său de-un sînge!... 

A doua zi dimineaţa cînd sosi Erzsike, poarta era încu-
iată; Zsuffa şi Rózin Zsiga se plimbau deja prin faţa ei; 
bătrînul grădinar strîngea în pumn un mănunchi de curmei 
şi, după ce nici bătăile, nici strigătele lor nu primiră răspuns, 
se opinti cu umărul în poartă; atunci răsună o voce care 
înjura şi apăru un tînăr în pantaloni ofiţereşti, numai în 
cămaşă; cravata îi flutura sub bărbie. 

— Ce mama voastră vreţi? întrebă. N-am nevoie nici 
de grădinar, nici de tîrfe! 

Dar lucrătorii şi zilierele nu se cărară; se traseră sub 
streaşina clădirii de vizavi, stînd acolo, îngrijoraţi şi ofen-
saţi; numai cele trei fete din strada Lingurarilor se ciupeau 
chicotind şi-şi dădeau tîrcoale de parcă li s-ar fi făcut de 
dănţuit, apoi se potoliră şi ele, rotindu-şi ochii cu orgoliu 
proaspăt încolţit; sperau de bună seamă să prefectul va în-
cepe să se agite şi să zbiere, poate că va striga şi după aju-
tor, şi atunci vor fi îndreptăţiţi să dea buzna; însă Vragoş 
nu se mai afla în locuinţă încă din zori, căci Ernonim, 
îndată după sosire, pusese să fie transportat la spitalul de 
boli nervoase; rupsese în bucăţi testamentul şi acum aştepta 
camionul. 

Maşina sosi pe la ora zece, cu doi hamali uriaşi purtînd 
brăţări de piele la încheieturi şi cu un poliţist; începură să 
scoată afară lăzi, mulţime de boccele cu obiecte de îmbrăcă-
minte, cristale, vase de porţelan, tablouri şi, cînd se înălţă 
clătinîndu-se către uşă şi un divan înflorat, Marfa îşi înfipse 
unghiile în tapiţerie, urlînd în gura mare şi lăsîndu-se tîrîtă 
de-a lungul curţii: 

— Asta-i al meu, pe ăsta dorm eu! horcăia. Ai inimă, 
domnişorule, că te bate Dumnezeu! 

— Nici un capăt de aţă! dădu din mîini tînărul, convins 
că cerşetorii ăştia l-au îmbrobodit pe taică-său şi începea 
să tremure numai cînd se uita la ei; poliţaiul descleştă de-
getele Marfei de pe divan şi atunci din ochii bătrînei zbîrcite 
dar încă vînoase prinseră să se rostogolească mărgele albas-
tre; îşi sfîşie hainele de sus pînă jos şi, ieşind în stradă cu 
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paşi împleticiţi, începu să-şi fluture în calea trecătorilor sînii 
ca nişte lipii răscoapte: 

— Din ţîţele astea ai supt, le vezi, porcule?! Tăiaţi-le 
dară şi pe astea, hai, tăiaţi-le!... 

10 

Dondos îşi lua rămas-bun. Cel dintîi cu care 
dădu mîna fu Vincze, pe la şapte dimineaţa, cînd pe reverul 
hainei îi şi rîdeau nişte flori proaspete; o clipă, se uită adînc 
în ochii vecinului, apoi întoarse capul dînd parcă din mînă 
şi zicînd în sinea lui: „Dumnezeu cu tine, domnule brutar”; 
Vincze se întoarse şi el, în partea opusă, şi se uită în direc-
ţia oraşului. 

— Şi-apoi, încotro? 
Dondos surîse: chiar şi această simplă întrebare îi înce-

ţoşase ochii de o recunoştinţă ca de cîine bătut. 
— Nu-s născut eu pentru lumea asta, vecine... 
Vincze dădu din umeri şi o luă spre oraş. Braţul stîng, 

de pe care-i scoseseră ghipsul, se legăna uşor ca un fulg. 
Căruţaşul privi în pămînt, apoi oftă şi porni să străbată ma-
halaua intrînd la fiecare cunoscut, întinzîndu-i mîna şi 
spunînd: 

— Atunci... Dumnezeu cu dumneata, vecine... 
Către seară, în curte la Vincze apăru Bunda Rózsi; se 

opri un minut-două în dreptul ferestrei dregîndu-şi glasul, îşi 
şterse cu mîneca rochiei firele de tutun lipite de buză, mai 
trase un fum din ţigară, astfel că jarul înteţit îi puse pe 
chip o umbră roşie, şi ciocăni cu unghia în geam: 

— Auzi, tu, brutăreaso?! . . . Ia vino de te uită la ţîncu’ 
ăla!... 

De cînd îl dăduseră în judecată pe Dondos, casa se 
potolise; seara se zăvorau înăuntru, agăţau cîte un palton 
în dreptul ferestrei şi nici Kéményseprő Jóska şi Szutor 
Pista nu treceau decît după lăsarea nopţii, iar dacă răzbătea 
vreun zgomot erau de cele mai multe ori vocile lor certă-
reţe: o batjocoreau pe Bunda Rózsi şi îi pretindeau bani. 
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— Hai, vino, Erzsike, că baistrucul ăla nu s-a mai 
ouat de-o săptămînă! zise femeia. 

Madam Vincze îşi aruncă o haină pe umeri şi o urmă. 
Străbătură curtea fără o vorbă: Erzsike nu ştia ce-ar fi 
putut să întrebe, iar Bunda Rózsi tăcea amorţită de băutură. 

— A fost şi pe la tine bălosu’ ăla?.. . Bate mahalaua 
să cerşească milă... 

Cînd deschiseră uşa, pe Erzsike o izbi un asemenea 
miros încît i se păru că se băgase într-o oală fermentată; 
pereţii camerei răspîndeau o duhoare stătută de fum, untură 
şi rachiu; Puchinoasa stătea lîngă priciul de lemn, la căpă-
tîiul copilului înfăşat; clipi spre vecină, apoi spre micuţul 
care mişca din buze şi din sprîncene, dormind chinuit, apoi 
se trase la o parte. 

Erzsike descoji prichindelul din zdrenţe, dar vederea 
burţii vineţii şi umflate o uimi într-atît, încît simţi că nici 
nu mai ştie cu ce să înceapă; sugarul se mişcă, începu să 
orăcăie, bătînd aerul cu pumnii strînşi şi plînsul lui răguşit, 
pe care numai crampele îl retezau din cînd în cînd, îi 
stîrni o asemenea spaimă, încît mîinile începură să-i tre-
mure şi lacrimile erau gata să-i împăienjenească privirea. 

Fugi pînă acasă, aduse o bucăţică de săpun, scutece 
curate, şi se apucă să-l uşureze pe micuţ, în timp ce şi Pu-
chinoasa şi Bunda Rózsi o urmăreau fără o vorbă; abia îi 
introdusese bucăţica de săpun, că sugarul se cutremură din 
tot corpul, învineţindu-se ca un sîngerete, apoi azvîrli 
picioarele înainte, se destinse, însă numai pentru a o lua 
de la capăt, cu puteri înnoite; cînd se chirci din nou, i se 
opri şi respiraţia iar plînsul rămase împiedecat undeva în 
pieptul micuţului. 

Madam Vincze vîrî degetul mic în rect şi atunci simţi 
un obiect ascuţit, care trebuie să fi alunecat în jos de pe 
urma efortului, şi cînd îl scoase văzu că e o tijă scurtă de 
sticlă care putea să fi fost cîndva ornamentul unui cande-
labru. Copilul începu să se uşureze, dînd din mîini şi din 
picioare, cuprins de o moleşeală fericită. 

— De-acum e bine! zise Erzsike. Numai că nu-mi pot 
închipui cum a ajuns acolo bucata asta de sticlă. 

— Ce bucată de sticlă?... Bunda Rózsi se dădu mai 
aproape, prefăcîndu-se uimită. Nu vă prostiţi... 
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Madam Vincze îi arătă ornamentul candelabrului; femeia 
clipi mărunt, îşi linse buzele, apoi se întoarse şi-şi repezi 
un picior înspre fată: 

— De ce nu-ţi vezi de plod, bestie?... 
Puchinoasa se refugie în colţ şi ridică mîna deasupra 

capului. 
— Nu m-ai sfătuit dumneata? 
— Ce te-am sfătuit?.. . Eu de săpun ţi-am spus, dumne-

zeii mă-tii de balcîză! 
Bunda Rózsi se trezi dintr-odată, pînă şi ţigara i se 

stinse în gură, se uită la fiică-sa cuprinsă de uimire, apoi 
pufni în rîs şi se întoarse spre Erzsike, aşteptînd parcă să-i 
ţină isonul. Însă madam Vincze era ocupată cu sugarul; 
îi spălă fundul cu o cîrpă muiată în apă caldă, îl unse cu 
vaselină şi-l înveli în scutece curate. 

11 

Vincze primise o sută şaizeci de lei ajutor 
de şomaj, o căruţă de lemne şi un bidon de untură, promise 
pentru sfîrşitul săptămînii, şi cînd coborî scările de lemn pe 
care se căţărau zilnic cîte cinci-şase sute de muncitori zdren-
ţăroşi şi nu era cerşetor să nu le fi călcat, cînd ieşi în stradă 
de sub poarta barocă unde pivniţele răsuflau o răcoare 
mucedă, nici nu mai ştia ce să facă de emoţie; iar în spatele 
lui, ascunsă între coroanele teilor, se înălţa clădirea aceea 
care-l trimitea întotdeauna cu gîndul la tăbliţele de sticlă 
prinse de uşile locuinţelor burgheze, — cu texte de avertis-
ment şi refuz — menite să asigure liniştea locatarilor din 
casele din centru, îngroziţi mereu de sunetul scîrţîitor al 
soneriilor: „Milogi, cerşetori, pomanagii! Cereţi contribuţia 
mea de la Oficiul de bunăstare a populaţiei, str. Farkas 4!” 

Porni spre piaţa abatorului, unde Györke Sándor sub-
închiria o brutărie cu un singur cuptor; şandramaua asta 
nu se deosebea de celelalte borte decît prin faptul că prin 
dreptul geamurilor care dădeau spre trotuar nu se vedeau 
lunecînd picioarele pietonilor ci o învălmăşeală de unghii 
şi copite şi cozi înciucurate, boi cu coarnele în pămînt, 
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bivoli cu ochii înecaţi în sînge, împrăştiind colbul peste 
geamlîcuri; piatra de pavaj trosnea sub sutele de copite, 
văzduhul răsuna de mugetul vitelor şi subsolul, destul de 
întunecos şi altminteri, se umplea de umbrele greoaie, roti-
toare, ale animalelor care mărşăluiau pe-afară. 

Györke era un individ prelung, ofticos, cu nişte dinţi 
de platină ce-i proţăpeau gura ca o mulţime de cuie scli-
pitoare, astfel că nu putea vorbi decît mormăind; în ultima 
vreme se bucura să poată face focul măcar o dată pe 
săptămînă pentru pîine de casă. Cu Vincze bătu palma de 
îndată: era dispus să-i cedeze oricînd brutăria, cu cincizeci 
de lei pe zi, şi-i putea da chiar şi lemn uscat, de cer, dacă 
i-l plătea; atelierul avea apă rece şi caldă, lumină electrică 
şi nu-l deranja nimeni. În timp ce-i spunea toate acestea, 
spatele gîrbov i se ridica tot mai sus pe trepte, vrînd 
parcă să-i dea de înţeles că nici el nu doreşte să-i stea 
în cale, apoi dispăru în spirala de tirbuşon a scărilor, iar 
Vincze se apucă de treabă. 

Făcu focul, cătă cu ochii la plămădeală, după aceea se 
puse pe frămîntat , prepară nuca pentru umplutura, pesmetul, 
unse tipsiile cu ulei, pregăti ouăle şi făina de presărat pe 
tăblia albiei şi, aşteptînd să se consume focul şi să coacă 
aluatul, se culcă pe un sac întins pe jos şi-şi încrucişă 
mîinile sub cap; cimentul era călduţ, răspîndea mirosul 
făinei bătucite sub paşi şi readuse în amintirea lui Vincze 
imaginea acelei nopţi cînd nu putuse adormi lîngă Erzsike, 
în patul moale, proaspăt înfăţat ; se obişnuise într-atît să 
orbecăiască furînd cîte cinci-zece minute de somn pe ciment 
şi pe sub covată, încît, după miezul nopţii, simţise că trebuie 
să se dea jos din pat, să se întindă pe podea, unde începuse 
să sforăie de îndată... 

În aceste ore era din nou domnu’ Vincze, maistorul, şi 
simţi deodată un fel le gol neliniştitor din pricină că nu se 
învîrtea nimeni pe lîngă el, nu-i aducea nimeni ţuică de 
prună şi cafea în ibric cu trandafiri, nici mezel tăiat în felii 
subţiri aranjate roată pe farfurie; dar goni în grabă acest 
sentiment: i se mai întîmpla şi la Uioara, şi la Aiud, să 
dea aluatul pe-afară şi atunci trebuia să bage-n viteză în 
aşa hal, încît nu mai avea vreme nici de-o ţigară; însă, 
după aceea, era cu atît mai plăcut să intre la Szeydli, 
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unde picolii îl ajutau să-şi scoată haina şi aduceau Riesling 
şi Neuburger cu unduiri uleioase... 

Primul lot de cornuleţe dădea impresia unei armate de 
pătlăgele ciocolatii, părea că o mulţime de balene mărunte 
înoată printr-o apă întreţesută de raze de soare, iar lumina 
se răsfrîngea pe spinările lor netede cu luciu adînc; par fu-
mul miezului de nucă, frăgezit cu aluat şi firimituri de chiflă, 
se răspîndi într-o clipă prin brutărie, înăbuşind mirosul de 
maia, cel acrişor al cărbunilor mocniţi şi cel de mucezeală 
al făinei depuse pe podea şi pe scînduri; Vincze înşiră 
tipsiile unele lîngă altele, aşteptă să se răcească un pic 
cornurile, apoi răsturnă totul în coş şi-l luă în spate. 

Se instală în colţul străzii Poştei : cînd îşi desfăcu marfa 
era cel mult ora cinci şi peste vreun ceas şi ceva abia-i mai 
rămăseseră cîteva cornuri pe fundul coşului. Vînduse două 
sute, cu doi lei bucata, şi socoti că, scăzînd banii lui Györke, 
preţul combustibilului şi celelalte cheltuieli, tot îi rămîne 
un cîştig de vreo şaizeci-şaptezeci de lei, sumă pe care n-ar 
fi reuşit s-o adune nici cu o săptămînă de colindat pe la 
uşi. Tocmai netezea banii de hîrtie pe pervazul unei ferestre 
oarbe cînd, în faţa coşului, se opri Dondos Árpi şi începu 
să-l privească zîmbind cu tristeţe: 

— Ce-i, mă, puţă? întrebă Vincze şi-i dădu un cornuleţ. 
Tai frunză la cîini? 

Băiatul muşcă din corn, dar molfăi doar aşa, în silă; 
părea curprins de o emoţie sfielnică, îi tremurau mîinile. 

— Îl caut pe tata... M-am ţinut după el cît şi-a luat 
rămas-bun, dar după aia a dispărut... A intrat la Lucska 
Erzsi şi cred că s-a furişat pe undeva pe sub grădini, pe 
la pîrîu... 

— S-o fi înfundat în vreo cîrciumă. 
Dondos Árpi îl privi cu lacrimi în ochi: 
— Dacă i se întîmplă ceva... dacă nu mai vine acasă... 

eu... le fac seama... şi mamei... şi Puchinoasei. 
— Dă-te-n pisici! rîse brutarul. Nu-mi plac vorbele 

astea tîmpite! De ce să le faci seama?! 
— Ştii şi dumneata, Vincze baci, se şterse Árpi la ochi 

cu dosul palmei. L-au băgat în rahat pe bătrîn şi au spus şi 
la tribunal că copilul e de la el... 
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Începuse să plîngă cu o voce răguşită de adolescent şi 
lacrimile sale ca funinginea lăsau o dîră neagră pe obraz. 

Vincze împachetă cîteva cornuleţe, cumpără o pîine, un 
salam, i le întinse copilului, mai adăugă şi douăzeci şi 
cinci de lei şi-l rugă să le ducă acasă; dar cînd băiatul dădu 
să pornească, îl rechemă, îl duse în Piaţa de Fîn, la „Trei 
păduchi”, comandă pentru puşti un păhărel de rachiu de 
mentă iar pentru sine o jumătate de şnaps şi, pe un colţ de 
hîrtie, îi scrise o scrisoare lui Erzsike. 

Dondos se aruncă sub tren în zori: cantonierul, care 
tocmai umbla de-a lungul liniei ca să adune bricheţi într-o 
găleată, îl văzuse punîndu-şi brusc gîtul pe şină; zicea că 
ar mai fi avut timp să-l tragă la o parte, însă cărăuşul 
avea şireturile desfăcute, aşa că el rămăsese cu bocancii în 
mînă şi, din cauza avîntului, se rostogolise de pe terasament; 
capul lui Dondos aproape că îi zburase în braţe şi văzuse 
cum cască gura de vreo două ori, vrînd parcă să mai spună 
ceva, apoi se oprise, şi numai părul flutura mai departe, 
mişcat de vînt... 

În zorii aceleiaşi zile alămarul, pe care frumoasa Anna 
îl părăsise, îşi dădu foc la casă şi porni către mare, pe 
ţărmul căreia, după cum se zvonea, rătăcea de dimineaţa 
pînă seara femeia necredincioasă şi mistuită de doruri... 

12 

— Alo, birjar! . . . Eşti ocupat, sau mă duci 
pînă-n oraş?! 

Böske, ţinînd într-o mînă valiza şi în cealaltă lesa înfă-
şurată pe încheietură, se opri lîngă clădirea gării, în dreapta, 
unde se înşirau birjele; vizitiul din marginea şirului, care 
avea un cal roşu, mărunt, se uită la Böske, lunecă de pe 
capră şi înhăţă geanta de voiaj. Luă la cunoştinţă că trebuie 
să mîne la Băile Elisabeta, desigur, după ce va fi ocolit 
statuia regelui Matei. 

Se simţea aşa de bine urmărind ţăcănitul ritmic al copi-
telor şi legănarea coşului trăsurii, încît avea impresia că se 
şi zbenguieşte în apă, în cada căptuşită cu faianţă, unde 
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parfumul de săpun dizolvă prospeţime; stătu de vorbă înde-
lung cu casieriţa băii de aburi, aplecîndu-se adînc înăuntrul 
ghişeului, ca într-o scorbură din perete, pe care o umplu de 
fumul ţigării ei, o informă pe femeia plictisită, cu obrajii 
căzuţi, că venea de la Tuşnad, i-l arătă pe Hector fotografiat 
în grădina de vară de la „Trei husari”; îi povesti cum, 
o dată, a vizitat şi panopticumul şi s-a speriat aşa de tare de 
ea însăşi, i s-a făcut atîta scîrbă, încît seara nici n-a mai 
îndrăznit să se dezbrace; în sfîrşit, o rugă să-i dea „o 
cadă ceva mai bună”, căci are pielea delicată... 

Plăti biletul, lăsă căţelul la casă şi, după ce, unduindu-se 
goală, potrivi apa pentru baie, îşi aprinse o ţigară şi, întinsă 
pe spate, începu să sufle fumul; trupul îi plutea, aproape 
suspendat în cadă, se bucura că, pentru cel puţin două 
săptămîni, va fi din nou singură şi poate să facă ce vrea şi 
nu-i cere nimeni socoteală; la lacul Sfînta Ana nu putuse 
urca niciodată în două luni şi jumătate, iar brazii nu-i 
dăduseră acel sentiment pe care-l aşteptase de la ei: găsise 
plictisitori de uniformi copacii înşiruindu-se unul lîngă altul 
ca nişte sacoşe verzi cu gura în jos şi cîteodată se gîndea 
că, dacă ar şti să picteze, acest peisaj nu i-ar stîrni niciodată 
interesul... 

Mai mult, în zilele cînd norii se destrămau şi văzduhul 
se încărca de mireasma răşinii, i se făcea pur şi simplu 
greaţă, parcă ar fi avut stomacul plin cu conuri de brad 
mestecate. Cinci nopţi încheiate dormiseră la Baia Elena, 
strînşi unul într-altul şi cu genunchii la gură, deoarece 
n-aveai cum să te întinzi în cabină; îşi aminti cum şuşotea 
Hector în prima noapte făcîndu-şi loc cu nasul între sînii 
ei, cu ce zel emoţionat şi pătimaş începuse s-o strîngă în 
braţe, în vreme ce ea se simţise tot timpul indispusă de acest 
avînt unilateral; doar nu era să fie liniştită în chichineaţa 
aceea plină de miros de şoareci şi chiţcăit de lilieci, unde 
podeaua scîrţîia sub picioare. 

Însă chelneraşul părea mulţumit, nu pretindea multă 
dăruire şi dimineaţa era tot numai atenţie binevoitoare 
faţă de ea: încă din zori se ridicase, îi suflase căldură în 
faţă, o învelise, apoi, îmbrăcat, cu mîinile în buzunare, 
începuse să se agite pe lîngă ea, vorbind cu spor, plin de 
încredere, aproape cîntînd de voie-bună, ca un sticlete în 
colivie. El n-avea de gînd să se amărască pentru atîta 
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lucru, doar porcăria asta de vreme nu poate dura mult 
şi cînd va ieşi o dată soarele, se va înviora şi staţiunea... 

Şi, o dată spuse toate acestea, ieşi fără zăbavă la bazin: 
parcă ar fi plecat în recunoaştere; abia atunci văzu că în 
dreptul intrării se afla o măsuţă rotundă cu o cană de 
sticlă cu patru-cinci pahare şi că pe faţa de rafie împletită 
luceşte un pumn de mărunţiş; curînd, cu paşi şovăielnici, 
apăru un bărbat mai în vîrstă, cu o faţă de bolnav de 
stomac, cu o căciuliţă pe cap, cu fularul înfăşurat în jurul 
gîtului, se aplecă înspre şuviţa de apă care curgea în bazin, 
îşi umplu cana, bău cu pauze mari, tacticos, apoi azvîrli pe 
masă cîţiva bani găsiţi prin buzunare şi dispăru. 

Hector ieşi în faţa băii, fluierînd, trase cu coada ochiului 
şi într-o parte şi într-alta, apoi se întoarse repede, mătură 
două treimi din bani în palmă şi, fluierînd mereu, se apropie 
de stinghia uriaşă îmbibată de apă aşezată de-a curmezişul 
bazinului şi răscoli o dată apa ruginie, vîscoasă, ca şi cum 
ar ţine tira cuiva, deşi nu-l văzuse decît drăguţa lui, trăgînd 
cu ochiul printre scîndurile cabinei. Böske suspină, aprinse 
o ţigară şi, în timp ce sufla fumul, cercetă valiza lui Hector, 
în care se pitulau cîteva teancuri de bani de hîrtie. 

— Vezi, am mai putea locui aici o zi-două! zise Hector 
cînd se întoarse. Mîine-poimîine o să avem o vreme ca 
lacrima şi am putea economisi o mulţime... 

— Rămîi, dacă vrei! zise Böske şi slobozi fumul deodată 
pe nas şi pe gură. Eu mă duc, pentru că mi-e frică de lilieci... 

Hector zîmbi cu părere de rău că Böske îşi doreşte o 
locuinţă pentru care ţi se iau şi cîte cincizeci-şaizeci de lei 
pe zi, apoi, cu o periuţă de buzunar, începu să-şi cureţe stro-
pii de noroi de pe pantaloni; după această tăcere fu cuprins 
iar de o voioşie subită, începu s-o sărute pe Böske şi-i ceru 
să se îmbrace repede, căci vrea să sărbătorească cu un pic de 
coniac, cu o gustărică noaptea nunţii lor, şi că se vor instala 
cît ai clipi la o masă, undeva într-un „loc mai bun”. 

Luară micul dejun la „Ciuperca de argint”, Hector 
ceru şi cîte un pahar de coniac şi, după cîteva înghiţituri, 
Böske avu senzaţia că-i aleargă furnici pe frunte; privea 
cum, în timp ce mănîncă, urechea chelnerului se mişcă în 
sus şi în jos, cum se chiorăşte la bucate şi de-acum i se păru 
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hazliu şi gestul acela cu care Hector măturase banii de pe 
masa băii Sfînta Elena. 

— Ai să vezi, mămicule — se jura chelnerul — aduc 
o femeie care ne deretică cuibuşorul şi o să fie curată ca un 
pahar încăperea aia... 

Böske zîmbea printr-o ceaţă ameţită şi acest zîmbet era 
acum mai curînd arţăgos şi în zeflemea decît înţelegător; 
în seara aceea însă şi apoi încă de trei ori se culcară în 
cabina băii, noaptea dădeau uşa de perete şi-şi întindeau 
picioarele pe dalele calde de beton, acoperite cu ziare; 
în cea de a şasea zi Hector se angajă pînă la sfîrşitul sezo-
nului la „Fazanul de aur”, iar Böske îşi luă picioarele la 
spinare şi umblă pînă ce dădu peste o mansardă ieftină, 
aproape de staţiune, de la fereastra căreia se putea vedea 
belşug de afine şi zmeură în coşuri de nuiele, foiala pestriţă 
a basmalelor, fustelor, ciorapilor secuieşti, pui de găină 
zbătîndu-se jos, pe pămînt. 

În prima lui după-amiază liberă, chelnerul se urcă într-un 
camion şi trase o fugă pînă la Sfîntu-Gheorghe, de unde 
aduse două sute cincizeci de fire de garoafe, înainte de asta 
însă o rugă pe ea să culeagă un braţ de ferigi din pădure. 
Böske porni îndată, însoţită de căţel, înspre comună, unde 
pădurea era mai deasă, dar abia-şi luase inima în dinţi 
înaintînd vreo sută cincizeci de paşi pe sub copaci, că stratul 
gros de frunze umede, aburul putreziciunii şi al ploii şi 
umbra mirosind a ciuperci o îngroziră într-atît, încît simţi 
că n-are curaj să meargă mai departe. Luă de jos o creangă 
uscată, se apucă să scormonească pe sub tufe şi clipea din 
cînd în cînd, cerşind ajutor, înspre căţeluşul ei care zăbovea 
adulmecînd încoace şi încolo şi, cînd ridica ochii ascunşi 
printre şuviţele încîlcite, părea că aşteaptă ca stăpîna să-l 
ia în braţe. 

— Huh, mama mă-tii! zise Böske, încercînd să soarbă 
curaj din sunetul cuvintelor adresate şerpilor nevăzuţi şi 
începu să dea cu băţul în toate părţile. Ieşi de-acolo, să-ţi 
crăp capul, bestie! 

Şi, pentru că bănuia că viperele îndrăgesc tocmai ase-
menea frunze cărnoase, învălmăşite între muşchi, se aştepta 
din clipă în clipă să vadă vreuna fulgerîndu-i de sub picioare 
sau ridicîndu-se în coadă şi atacînd-o şi, ori de cîte ori 
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cîte o ferigă umedă o plesnea peste glezne, trebuia să-şi 
înăbuşe un ţipăt. 

Cîteva zile Hector se bucură şi de faptul că Böske leagă 
garoafele în buchete, şi seara le oferea el însuşi, printre 
mese, cînd, în iureşul de grătare, halbe de bere şi sticle de 
vin, îi mai rămînea vreme să-şi tragă sufletul. Înhăţa găleata 
cu apă din faţa bucătăriei şi, cu zîmbetul său chiorîş, pornea 
să străbată gîfîind cele patru şiruri de mese, dar uneori era 
nevoit să ţopăie şi să alerge atît de mult, încît nu-i mai 
prisosea timp nici să tragă o ţigară şi abia reuşea să vîndă 
douăzeci şi cinci-treizeci de fire; în asemenea seri se întorcea 
afumat, bîjbîind pînă sus la mansardă, echilibra un pahar de 
vermut pe palmă, în buzunar avea resturi de mîncare înve-
lite în hîrtie cerată şi oase de pui pentru cîine; depunea 
pachetele, îngenunchea lîngă Böske şi, bombănind bosumflat, 
începea s-o sărute. 

— Păi mă laşi acolo de unul singur, mămicule?... Banii 
pe care-i cîştigăm sînt numai banii mei? Vezi, dacă ai ajuta 
la vînzare, am scoate două-trei bătrîne pe zi numai cu flo-
rile! Şi atunci aş putea să mă bunghesc şi eu mai bine şi 
să mă reped acolo unde pică loveaua! 

Îşi îndesa capul sub pătură, iar alteori se ridica brusc, 
de parcă toate astea ar fi fost doar o joacă, trăgea pătura 
de pe Böske şi îi poruncea rîzînd să rămînă întinsă şi să 
închidă ochii. După aceea scotea bancnotele aşezate în 
teancuri şi-şi acoperea iubita de la picioare pînă-n creştetul 
capului, iar mărunţişul îl risipea pe pernă. 

Böske, în asemenea clipe, oricît ar fi fost de tîrziu, 
vîra o ţigară în ţigaret şi o aprindea; cîteodată se bucura de 
bani şi, trecîndu-şi degetele prin părul lui Hector, îi spunea, 
alintîndu-l: „Hai, hai, e-n regulă, animăluţule!” Altădată 
însă privea tăcută grinzile mansardei. În timp ce nasul 
i se încreţea, apoi se ridica în coate pe pernă şi se zgîia 
drept în obrazul lui Hector: „Ce-ai cu mine? Ai vrea să 
fac pe florăreasa? Mama mea a fost o doamnă, nu o slujnică 
cu poala-n brîu!” 

Încetul cu încetul însă începu s-o plictisească statul în 
pat, o sîcîia să mai zacă ceasuri întregi şi să tragă cu urechea 
pîndind trosnetul scărilor de lemn, aşteptînd să se deschidă 
uşa şi să năvălească în cameră răsuflarea duhnind a rachiu 
a lui Hector; îi era şi urît şi oarecare ruşine să stea culcată 
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acolo ca o bolnavă şi să aştepte pînă ce chelnerul despa-
chetează din hîrtiile cerate capetele de salam, parizerul, 
chiflele; se întîmplase de cîteva ori ca Hector să nu se mai 
dezbrace ci, aşa cum sosise, în fracul lui de chelner, să se 
retragă în adîncitura ferestrei şi la lumina lanternei să 
numere de mai multe ori la rînd bancnotele aşezate teanc, 
scuipîndu-şi pe degete, zîmbind, dînd din cînd în cînd din 
cap, în timp ce din ochii lui poncişi ţîşnea o bucurie nestă-
pînită; Böske îl urmărea pe furiş şi se gîndea: „Las’ să-i 
numere!... Îs banii lui!” 

Însă, după ce mai trecură vreo două săptămîni, începu 
s-o chinuie nesiguranţa, neliniştea că azi-mîine vine toamna 
şi ea n-are bani nici de-o ţoală mai acătării, n-are cu ce 
să cumpere o blană sau măcar un manşon. Şi i se trezi 
dorinţa de a face rost de bani. După o noapte, cînd Hector 
sosise iarăşi beat şi umpluse camera cu garoafe nevîndute 
şi presărase chiar şi peste ea un pumn de petale, — „Na, 
Böske, bani aruncaţi pe fereastră, na, Ofelia, garoafe” — 
hotărî să se facă totuşi florăreasă şi să-şi pună de o parte 
tot ce va cîştiga. 

În fiecare seară, pe sub brazii de la „Fazanul de aur” 
plutea miros de friptură; lampioanele aruncau o lumină 
roşietică pe trunchiurile copacilor, pe crengile mai joase, şi 
cum jocul ei se răsfrîngea în ochii clienţilor, şi aerul se vedea 
arzînd, aţîţat şi ţesut şi întreţesut de muzica lăutarilor, 
petrecerea din poala pădurii părea un fel de ceremonie sîn-
geroasă. În ceaţa aceasta rubinie Böske îşi pierdea mersul ei 
obişnuit şi înainta cu trupul unduind printre mese, nevoită 
parcă să înfrîngă rezistenţa unei materii dense; iar în clipa 
următoare, cînd devenea conştientă că toate acestea sînt 
doar închipuiri, se rupea din loc ca luată de vînt. 

Plutea printre mese ca o somnambulă. 
Şi ce strîngea la piept poate că nici nu erau garoafe. 
Dar chiar dacă în primele minute o tulburase lumina 

lascivă a lampioanelor, mai tîrziu începu să se bucure, deoa-
rece se gîndea în mintea ei că văzduhul acesta roşu i se 
lipeşte de faţă ca o mască de celofan colorat; se oprea lîngă 
fiecare masă la care şedeau perechi şi avea un zîmbet al ei, 
special, pe care-l fulgera spre muşterii; acest zîmbet o arăta 
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întîi curajoasă şi dezinvoltă, dar cel ce ridica privirile şi, 
şovăind, se uita cînd la iubită, cînd la ea, simţea deodată 
femeia din Böske, retrasă în adînc, cuviincios, şi bănuia că 
ea nu oferă de fapt o marfă, ci îndeplineşte aproape un ri-
tual cerut de întreaga ambianţă; daca însă hotărîrea întîrzia 
peste cîteva secunde, scotea la lumină, brusc, şi un alt zîmbet 
al ei, impudic, şi experimentat şi ademenitor. 

Cu astfel de zîmbete, stîrnea cheful de cumpărare al băr-
baţilor: aruncau o privire peste umărul iubitei, spre Böske, 
iar de acolo înapoi la femeia cu care erau şi-şi preschimbau 
din mers buna dispoziţie aţîţătoare pe care le-o trezise floră-
reasa într-o clipire blajină şi întrebătoare: „Pot să-ţi ofer 
un bucheţel, nu-i aşa?” — apoi, fără să mai aştepte, băgau 
mîna după portofel; alţii, voiajorii graşi îmbrăcaţi în haine 
de piele, tot soiul de comercianţi cu burticică, ofiţeri cu 
obrajii vineţi de brici şi burlaci cu voci de bas încercau să 
intre în vorbă cu întrebări stereotipe, se interesau cum ar 
putea să-i trimită flori şi ei, sau cu cît se oferă pe sine, dar 
Böske nu-şi pierdea vremea cu de-alde ăştia; zîmbetul ei, 
ca lumina unei lămpi lunecînd mai departe, trecea cu lucire 
uniformă de la oameni la bateriile cu gheaţă, de acolo la 
mesele libere, apoi din nou la muşterii şi doar din cînd în 
cînd arunca o privire timidă spre Hector, care, de după 
opt-zece halbe de bere şi un braţ de farfurii cu fripturi, 
găsea mijlocul de a n-o scăpa din vedere nici chiar în plină 
goană. 

În fiecare seară vindea cîte un coş de garoafe şi rolul 
acesta începuse să-i placă. Îl pregătea, ca o diseuză sau o 
dansatoare de bar şi, cu toate că şi-acum o mai apuca frica 
în pădure, printre ferigile mari şi reci cu margini zimţate, 
se străduia să-şi amorţească groaza cu imaginile sărbătoreşti 
pe care i le stîrneau cei trei mii de lei agonisiţi; însă cel 
care se bucura cel mai mult de zelul ei era Hector, care 
simţea din ce în ce mai intens că banii dosiţi în valijoara 
cea neagră îi apa r ţ in ; se repezea la Sfîntu-Gheorghe sau 
la Braşov chiar şi de cîte două ori pe săptămînă, aducea 
cîteva sute de garoafe, le aşeza în lighene, în găleţi, turna 
apă peste ele, şi se ocupa de toate acestea ca şi cum i-ar fi 
făcut plăcere şi n-ar fi pretins nici un fel de recunoştinţă 
pentru serviciile sale. 
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— Vezi, — zicea noaptea în pat şi-şi vîra nasul între 
sînii lui Böske — azi-mîine cîştigi mai mult ca Hector, chel-
nerul motorizat... Da’ mie nu-mi trebuie un ban din ce-i al 
tău... Tu munceşti pentru ei, cu mîinile astea îndemînatice... 

Începuse şi Böske să-şi facă socotelile ei, gîndindu-se ce 
de lucruri şi-ar putea lua dacă ar mai strînge încă o dată 
pe atît pe cît avea, dar pe neaşteptate se petrecu un mic 
incident: într-o noapte cînd, ca de obicei, se retrăsese lîngă 
tejgheaua barului pentru a-şi sorbi cele cincizeci de grame 
de lichior de ananas, aşteptîndu-l pe Hector să facă soco-
teala, văzu clar că la una din mesele grădinii, a cărei faţă 
albă se detaşa din pădurea de scaune întoarse şi scînduri 
goale, un bărbat gras, cu haină de piele, picoteşte cu capul 
dat pe o parte; văzu şi că Hector trece de mai multe ori 
pe lîngă el şi, în loc să încerce să-l trezească, se apleacă 
asupra lui, se preface a-i şopti ceva, apoi aruncă priviri 
îngrijorate în toate părţile şi se apropie din nou ca şi cum 
ar vrea să-i potrivească haina; însă atunci bărbatul, căs-
cînd şi clipind, se ridică în picioare: 

— Ce-ai lătrat, mă?!.. . De ce m-ai băgat în aia a 
mamei?!... 

Hector privi în jur cu un zîmbet înfricoşat. 
— Cine-a vorbit cu dumneata?.. . Visezi, papicule... Nici 

nu m-am apropiat de dumneata... 
— Minţi, tîlharule! urlă bărbatul atît de tare încît şi 

slujnicele de la bucătărie se buluciră la uşă. Te calc în 
picioare, mă, linge-blide! 

Hector se retrase spre bar, cu ochii la bărbatul care se 
năpustise către el şi strigă la rîndul lui: 

— Ce-ţi închipui?!... Aici nu-i bou-vagon!... Nici sală 
de aşteptare!... Dacă vrei să bungini, du-te la hotel!.. . 

Însă bărbatul îl ajunse în faţa bufetului şi-l plesni atît 
de zdravăn, încît chelnerul se răsuci o dată, se prăvăli spre 
geam şi cînd duse mîna la nas palma i se umplu de sînge; 
Böske stătea albă ca varul, lichiorul de ananas prinse deodată 
gust de nămol în gură, iar în clipa următoare făcu un salt 
înapoi, dădu buzna în bucătărie, smulse făcăleţul din ceau-
nul de mămăligă, se întoarse în goană şi, repezindu-se drept 
la uriaşul cu haină de piele, începu să-l croiască ba peste 
cap, ba peste umeri, nimerindu-l de vreo două-trei ori în 
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ceafă, apoi îi jucă bîta pe spinare şi nu numai matahala, dar 
pînă şi sticla bufetului se umplură de mămăligă... 

A doua zi îi desfăcură lui Hector contractul şi-i interzi-
seră şi ei să mai calce prin grădină. După ce se întoarseră 
acasă, Böske se aşeză pe marginea patului şi încremeni cu 
privirea pironită în gol; Hector se plimba de colo-colo, cu 
ţigara lipită de buza crăpată şi teama îi oprea cuvintele în 
gît, n-avea curaj să spună nimic, indiferent ce, să încerce să 
ia vreo hotărîre, dar îndată ce Böske, scoţînd un oftat mai 
adînc, declară că nu mai rămîne nici un minut la Tuşnad, 
deveni volubil. 

— Ai perfectă dreptate... Pleacă liniştită... Eu însumi am 
să-ţi scot biletul pentru un vagon Pullman, la clasa-ntîi..., 
zise. Anul ăsta nu mi-a ieşit pasenţa cum mă gîndeam... Dar 
vezi... mălai-mare ăla m-a încondeiat în faţa mahărului... 

Îşi trecu mîna peste gură, căutînd parcă o urmă de sînge 
şi izbucni în rîs, ca nu cumva Böske să se îndoiască măcar o 
clipă de spusele sale pe care de-acum începea să le creadă şi 
el; însă umbra iubitei tot nu se clintea încă de pe podea; 
acum, cînd plecarea devenise atît de apropiată, o cuprinse 
brusc îndoiala. 

— Dumnezeule mare, păi ce sînt eu?! i se frînse vocea. 
O valiză pe care o tîrîi de colo-colo?... 

Hector stătea cu spatele la ea şi, cu mîinile în buzunare, 
se uita pe fereastră. 

— Să-mi iau lumea în cap cu bruma asta de bani, să 
mă ţin toată iarna cu ei, cînd n-am ce-ncălţa, nici 
ce-mbrăca?... 

Chelnerul clipi spre dulapul de haine, sus, unde se afla 
valijoara de lac, încuiată. 

— Doar ţi-am promis că plătesc biletul. Şi peste două 
săptămîni sînt şi eu la Béla... 

— N-am nevoie de banii tăi! zise Böske. Poţi face borș 

din ei! Nu-mi trebuie nici un ban de la tine!... 

Iar acum stătea întinsă în cada căptuşită cu faianţă, în 
aburul fierbinte, mirosind a săpun, şi habar n-avea unde se 
va duce după baie: la un restaurant, sau să ia o trăsură şi 
să mîne la fratele ei?... 
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13 

Dimineaţa la cinci răsuna sirena fabricii de 
pielărie; părea de neînchipuit ca sunetul acesta sfîşietor, 
cutremurîndu-te pînă în rărunchi, să fie scuipat în aer de 
o sirenă cu aburi, atît de conştientă, de lucidă părea puterea, 
întîi dezlănţuită, apoi potolindu-se treptat, coborînd pe 
panta unui mîrîit profund, doar pentru a-şi decanta în 
adîncuri mînia unor noi ameninţări. De cîte ori începea să 
urle, nu ripisea numai căldura pitită pe sub pături, dar 
umplea şi sufletele oamenilor de un fel de spaimă, azvîrlind 
peste conştiinţele lor încă amorţite imaginea realităţii mereu 
repetate; acest muget de sirenă mirosea a apă de Someş şi 
a colb umed de pe stradă şi a trencuială şi a odăi stătute 
şi a sărăcie; răscolea patimile de ieri în inimile mahalagiilor 
treziţi, îi hărtănea cu colţii unor veşnice amînări şi pierderi 
din vedere şi spărgea în mii de cioburi materia statornic 
închegată a speranţelor. 

Erzsike, îndată ce schijele urletului care aruncase în aer 
tăcerea căzură în jurul casei, se dădu jos din pat, lunecă 
uşor prin cameră, crăpă uşa de-un deget şi se uită la Cer; 
dincolo, la Mannai, numai ziduri carbonizate, holbîndu-şi 
găurile întunecate ale ferestrelor şi încărcînd peisajul cu o 
nelinişte în plus. 

Micuţul începu să mişte în scutece şi mama îşi pipăi 
amîndoi sînii să vadă dacă se adunase lapte îndeajuns. Asta 
pentru că Rozi, care dormea în pat cu ea, o lovise cu pi-
ciorul în sînul stîng acum cîteva zile şi de atunci îl simţea 
de parcă ar fi avut nişte pietricele ascuţite ascunse într-însul; 
desfăcu sugarul, îl primeni, îi dete să sugă şi peste o clipă era 
gata de plecare. Însă înainte de a pleca îngenunche pe du-
şumea, lîngă Lizuka, şi-i repetă ce avea de făcut. 

De cînd se angajase femeie de serviciu la „Dermata”, 
Liza devenise iarăşi sprijinul, care se trezea veşnic la sunetul 
sirenei şi, clipind bătrînicios, asculta de cîte ori şi cum tre-
buie primenit micuţul, încălzit laptele, spălate scutecele, puse 
la uscat şi călcate; dar înainte de asta să mai facă şi cură-
ţenie prin cameră, să strîngă aşternutul, apoi s-o spele pe 
Rozi, să ia rochiţa şi s-o îmbrace, să dea fuga după un kil 
jumate de pîine şi untură proaspătă, să aprindă focul, să 
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pună de ceai, dar chibriturile să le dosească pe undeva, nu 
care cumva să-i dea prin cap vreunuia să se joace cu ele; iar 
dacă se abate prin curte vreun telal, ţigan căldărar sau ghi-
citoare, să închidă uşa şi să nu-i dea drumul în casă nici 
în ruptul capului, căci Lizuka trebuie să mai ţină minte 
cum le-a cules cele mai frumoase podoabe de pe brad ambu-
lantul acela cu ceasuri deşteptătoare, anul trecut, de Crăciun... 

Abia după acest veritabil testament putea să pornească: 
era a doua săptămînă de cînd Béla locuia în oraş, nu dăduse 
nici un semn de viaţă, decît scrisoarea aceea trimisă prin Don-
dos Árpi, numai acele cîteva rînduri care, de altfel, îl ca-
racterizau, căci în loc de căinţă se simţea lăudăroşenia răz-
bătînd din fiece cuvînt, şi în loc de îngrijorare, înfumurarea 
beţivanului; Dumnezeule, n-o să ajungă niciodată să judece 
ca un bărbat în toată firea? Cum poţi trăi aşa, cu gîndurile 
razna, alergînd după cai verzi pe pereţi, iar cum dai de 
cîteva parale, primul drum să te ducă drept la cîrciumă?... 

Aşa vorbea în sinea ei, zorind spre fabrica de pielărie, 
dar de cele mai multe ori se ferea pînă şi de umbra vreunui 
reproş la adresa bărbatului, căci singurul îndemn care-o făcea 
să-şi poată duce munca era cuprins în gîndul că nu şi-o asu-
mase din încăpăţînare, sau ca să se răzbune, ci de bună 
voie, considerînd firesc acest efort — întocmai ca o femeie al 
cărei bărbat e bolnav legat de pat sau căzut în război. Şi 
dacă totuşi se chinuia acum din cauza lui şi se certa cu el 
în gînd, aceasta se datora doar presimţirilor de care nici 
noaptea nici ziua nu se putea elibera. 

Dintr-o cămară a halei de cenuşerire scoase la iveală gă-
leata, cîrpa de frecat, mătura, şi se grăbi să iasă cît mai 
repede din zgomotul maşinilor de descărnat şi de făţuit, din 
aburii pieilor murate, a sulfurii de sodiu, din mirosul de 
murdărie de porumbel fermentată a saramurii şi al urinei de 
cîine din pricina cărora, în primele zile, i se întorsese stoma-
cul pe dos într-atît , încît dusese acasă şi bucata de pîine. 
Trebuia să măture şi să spele cu apă trei paliere şi tot atîtea 
coridoare; geamurile palierelor erau atît de murdare de 
funingine şi de praf, încît razele soarelui se poticneau de ele 
şi lumina electrică trebuia să ardă zi şi noapte. 

Însă cînd era în schimbul trei, cînd făcea curăţenie în 
croitoria de tălpi, chiar dacă aerul nu era atît de îmbîcsit, 
se chinuia şi mai tare, căci trebuia să pescuiască de sub pi-
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cioarele maşinilor şi, împingîndu-le în faţa ei, să îngrămă-
dească apoi să care de la etaj tot felul de deşeuri, hîrtii, 
gunoi; în ungherele atelierelor prost luminate, care dădeau 
unele într-altele, se îngroşa umbra şi maşinile aruncau contu-
ruri înfricoşătoare în jurul lor; de fiecare dată cînd privi-
rea-i tresărea de pe gunoiul vălurind în faţa picioarelor sale, 
Erzsike se cutremura şi era zadarnică orice încercare de a 
fredona, sau de a-şi mai rechema în memorie tot felul de 
gînduri de îmbărbătare... 

N-o alinau decît zorii, cînd intra în baia comună şi 
începea să frece acele cîteva albituri pe care le strecurase 
de acasă şi le pusese la muiat încă în cursul nopţii, pentru 
a economisi măcar acei cîţiva lei de săpun; dar nu era ea 
singura care căuta să cruţe orice bănuţ; văzuse cum ucenici 
tăbăcari înhaţă bucăţile de glucoză din cazan şi dau fuga sus, 
la turnul de apă şi, uneori, în zori, cînd muncitorii din schim-
bul de noapte se înşirau de la ateliere pînă la poarta princi-
pală şi cînd, deodată, cuvintele începeau să sfîrîie de la un 
cap la altul ca în lungul unui fitil — „șase, şase!” — văzuse 
cum degetele încep să bîjbîie grăbite prin buzunare, pe sub 
haine, în căptuşeala şepcii, scotea fiecare ce avea la el, o bu-
căţică de talpă sau de piele, cîteva blacheuri de fier, un mo-
sor de aţă sau o ţandără de săpun şi le azvîrlea într-o parte, 
aşa că dimineaţa măturătorii adunau din curtea fabricii cîte 
o roabă de mărunţişuri, aceste corpuri delicte ale mizeriei. 

Putea să fie fr întă de oboseală, acasă nu se culca pînă 
ce nu făcea piaţa, pînă ce nu era gata mîncarea pentru prînz, 
oala cu supă de cartofi sau de fasole; stătea lîngă plită şi 
ameţeala nopţii nedormite îi încleşta ceafa, încît îi venea să 
se întindă pe duşumea, dar mai era şi micuţul, trebuia să 
vadă şi de el, mai avea şi de spălat; abia pe la trei-patru 
după amiază apuca să se ghemuiască în pat şi, pentru că 
era foarte obosită, epuizată, zăcea într-o somnolenţă bolnavă 
pînă seara şi fiecare sunet dinspre curte pătrundea prin pereţi 
ca prin nişte amplificatoare. 

În timpul unei astfel de orbecăieli, auzi voci strigînd 
învălmăşite, tropot de paşi călcînd noroiul străzii şi se ridică 
într-o rînă: „Un copil în apă! Un sugar dus la vale!” 
Aruncă o privire spre pruncul care dormea şi, cît ai bate din 
palme, era pe cerdac, îi numără din ochi pe Kálmán, pe 
Lizuka şi pe micuţa Rozi, dar nu se linişti nici după aceea: 
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îşi închipuia că o înşală vederea din cauza acestei somno-
lenţe ca un leşin, îşi legă deci o năframă, îşi băgă picioarele 
în pantofi şi dădu fuga în stradă; umezeala şi mirosul de 
lemn putred se îndesase straturi-straturi pe lîngă gardurile 
ude de ploaie, băltoacele luceau negre şi numai departe, 
dincolo de uscătoriile de cărămizi, tremura un fel de lumină 
roşietică, de parcă pămîntul, surpat şi destrămat de apă, 
s-ar fi prăbuşit peste soarele a cărui materie încinsă se 
prelingea acum doar pe la margini. 

Ceata gălăgioasă galopa de-acum către pîrîu, bărbaţi, 
femei şi ţînci desculţi, dar şi de ici şi de colo se mai auzea 
izbindu-se cîte o poartă deschisă în pripă şi mahalagii întîr-
ziaţi, ţinîndu-şi pantalonii cu mîna, aranjîndu-şi hainele din 
fugă, tropăiau cuprinşi de agitaţie pe urmele celor mai sprin-
teni dintre ei; se echilibrară peste podeţul pîrîului şi o luară 
spre stînga, spre Someş; cîte unul aluneca pe pămîntul lutos 
şi pica în genunchi sau bufnea în fund, dar dintr-un salt era 
din nou în picioare, opintindu-se cu agilitatea disperării. 

Erau mînaţi şi de îngrijorare şi de un fel de curiozitate 
furioasă spre a-şi împlini, concentrînd-o într-un spectacol, 
întreaga uluire şi, în acelaşi timp, să stingă această tensiune 
care abia le mai lăsase suflul necesar înaintării; cei ce go-
neau în frunte şi care se căţăraseră pe taluz vedeau de pe 
acum pata albă plutind pe luciul apei, ivindu-se şi dispărînd 
repeat; în dreptul Cimitirului de păpuşi, la şugău, pietrele 
nu mai brăzdau apa, acum, din insula de depozitare a fabricii 
de porţelan nu se mai înălţa decît un morman, două de 
sfărîmături, rîul lăbărţîndu-se murdar spălase grămezile de 
bălegar şi de gunoaie de pe cele două ţărmuri; nicăieri o 
creangă scăpată deasupra apei, un tufiş, un stîlp, o bîrnă, 
ceva care să fi putut agăţa vietatea aruncată în valuri, şi 
oamenii înaintau tot mai încet, tîrîndu-se fără nici o spe-
ranţă, parcă simţind că goana asta zadarnică ar putea con-
tinua aşa pînă la mare; dar adevărata cauză a moleşelii lor 
era totuşi presimţirea că sugarul, chiar dacă mai trăia cînd 
îl zăriseră, se umflase între timp de apă... 

Pe malul drept, în dosul tufelor de răchită, se întindeau 
grădini de-ale bulgarilor şi se putea vedea cum în josul par-
celelor îşi croieşte drum un alt grup, poticnindu-se, dînd din 
mîini şi ţipînd, apoi un grădinar uriaş îşi smulge cămaşa din 
fuga, leapădă pantalonii şi-şi dă drumul în Someş; o vreme 
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se lăsă dus de curent păşind din ce în ce mai spre mijloc, 
şi cînd simţi că nisipul îi fuge de sub picioare se lungi pe 
apă şi, cu lovituri puternice de braţe, începu să înoate spre 
ghemotocul înfăşa t ; de cum ajunse în apropierea lui, apucă 
panglica din jurul pernei şi, împingînd-o ca pe o barcă, vîslind 
cu o mînă, se lăsă purtat pînă la celălalt mal, unde stătea 
mulţimea. 

— Dezveliţi-l imediat! zise ţaţa Borcsa. Trebuie să-i 
facem respiraţie artificială!... 

Grădinarul îngenunche lîngă sugar, apa îi şiroia de pe 
spinare, mîinile-i tremurau; îi smulse feşele, dar de sub 
tifon burta umflată apărea deja ca o băşică doldora de apă; 
buzele îi erau vinete, părul înnoroiat i se lipise de cap şi 
cum Erzsike se dădu mai aproape, secera frunţii micuţe se 
înfipse atît de ascuţit în ea, încît aproape că ţipă de durere; 
îl vedea pe acel nou-năsout din rectul căruia scosese tija de 
sticlă şi pentru o clipă îi apărură în faţa ochilor ambele 
chipuri: şi acela al Puchinoasei şi al micuţului care se uită 
la ea dînd din picioare şi zbierînd, apoi se moleşeşte, uşu-
rîndu-se, şi capul i se vede dintre boarfe întocmai ca acum; 
ar fi putut jura în privinţa asemănării, dar continuă să stea 
acolo, cu batista la gură şi nu putea să scoată o vorbă; gră-
dinarul îşi apropie urechea de inima copilaşului, apoi se în-
dreptă şi de pe faţă apa tot îi mai şiroia, parcă ar fi 
transpirat. 

Erzsike rătăcea printr-un pod lung, foarte lung; întu-
nericul înghiţise lemnăria şi avea senzaţia că bîjbîie printr-o 
ţeavă lipsită de aer, dar, de cîte ori se clintea, fruntea şi 
genunchii i se loveau de nişte colţuri tăioase de spaimă: 
simţea că aceste cuie i se înfig în picior, în şold, iar sînul 
îi palpita cu o durere atît de ascuţită, încît i se părea că 
a scăpat în el un pumn întreg de aşchii; durerea o făcea să 
uite cîte o clipă de ce urcase pînă aici, de ce-şi asumase în 
puterea nopţii această groază, dar apoi o străfulgera impor-
tanţa misiunii, doar trebuia să-l scalde pe Béluska înainte 
de a-l înmormînta... 

Numai de-ar şti unde dosise albia! Şi ce rost o fi avut 
oare s-o ascundă, doar pînă acum stătea afară, în magazie, 
numai cu cîteva zile în urmă i-a luat Dumnezeu minţile de-a 
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cărat-o pînă aici, sus. Oare nu e numai vis tot acest calvar?... 
Nici vorbă să viseze, ba acum chiar îşi amintea că a urcat 
albia pentru că a venit poliţaiul cu hainele lui roşii şi a 
somat-o ca mîine să le împrumute Dondoşilor albia, să-şi 
scalde în ea pruncul înecat; dar cum ar fi posibil să le-o 
dea, cînd trebuie să-l spele şi pe Béluska cel mort?.. . 

„Să-şi cumpere albie!” se gîndi, scrutînd şi mai încăpă-
ţînată ungherele şi tîrîndu-se chiar cîţiva metri pe burtă 
înainte; dar nici nu se tîra de fapt, mai degrabă plutea şi, 
de fiecare dată cînd era gata să-şi facă vînt înaintînd măcar 
cu o şchioapă, o mînă sau poate numai curentul o împingea 
înapoi, acolo de unde pornise; acum nici nu mai încerca să 
ajungă mai departe ci se învîrtea pe loc, pipăind, bîjbîind, 
mîinile i se înfundau într-un maldăr de cîrpe rîncede de 
atîta purtat , şi cum le apuca i se şi destrămau între degete 
şi nici măcar nu-şi putea scutura materialul acesta scîrbos 
de pe mînă. 

Iar timpul trecea şi ea simţea că nu i-au mai rămas decît 
cîteva clipe şi-şi va pierde cunoştinţa, de frică; însă atunci 
străluci o lumină în jur şi, cînd izbuti să se salte în genunchi, 
distinse şi muchiile grinzilor şi putu să vadă şi ghemotoacele 
de burete uscat ale cuiburilor de viespi lipite de ţiglele 
podului. Adunîndu-se de jos, băgă de seamă că în capătul 
podului se afla o cameră cu uşa deschisă — de acolo se 
revărsa lumina în lungul podului şi instinctul îi şopti pe 
dată că o pîndeşte cineva... 

Simţi că trebuie să pornească într-acolo şi înaintă cu paşi 
sfioşi. Părea că forţa care adineaori o respingea fără încetare 
s-a schimbat, tîrînd-o înainte; mergea cuprinsă de o curio-
zitate plină de groază, iată, se şi afla acolo, şi atunci o zări 
pe mama ei, care moţăia la o masă goală, învelită cu o 
broboadă neagră, ca un fel de tipar amorţit al unei dureri 
din cale-afară de mari; apoi ridică ochii spre Erzsike, surîse 
şi ea nu văzu decît acum ce tînără e, că obrajii ei, ca părţile 
unei ceşti de porţelan, se arcuiesc albi-pali, şi dinţii îi sînt 
teferi. 

— De cît amar de vreme te aştept, fetiţa mea! suspină 
mama ei. De cînd a trecut epidemia spaniolă! Vino mai 
aproape, hai să te iau în braţe! 
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Erzsike se uita bucuroasă şi totuşi cu un fior de îndoială 
la femeia cu broboadă, mama ei. 

— Nu pot să viu! zise. Întîi trebuie să-l scald pe băie-
ţaşul meu şi nu găsesc albia nicăieri... 

Kiss Mária zîmbi, ascultînd parcă gunguritul drag al 
fetiţei sale de patru ani, apoi făcu un semn înspre adîncul 
odăii: 

— Nu ţi-e de-ajuns mulţimea asta de albii?... Uite, 
taică-tău abia le-a încărcat în car! 

Şi, într-adevăr, cînd se uită, văzu un car cu boi în care 
se îngrămădeau unele peste altele albii albe ca osul; dădu 
să se apropie ca să ia una din ele, dar atunci parcă i s-ar fi 
înfipt în piept o copcă de dulgher, ţipă şi se trezi. 

Se dădu jos din pat, orice mişcare, cît de mică, răspundea 
străfulgerînd-o în piept, ridică puţin fitilul lămpii şi începu 
să se preumble prin cameră, văitîndu-se; ştia de-acum că atît 
acel calvar îngrozitor, cît şi acea vedenie frumoasă se înfiri-
paseră amîndouă din aburul durerii; rechemă din nou chipul 
mamei sale, căci atît de vie şi apropiată nu-i apăruse nicio-
dată încă în vis; văzu din nou plăpumioara plutind pe apă 
şi se simţi încercată pe rînd ba de frică, ba de vinovăţie că 
nu-i spusese nimănui de pe ţărm. 

Însă îndată ce încetară şi aceste gînduri, durerea se pră-
buşi peste ea cu întreaga-i greutate; cînd se oprea era insu-
portabilă nemişcarea, cînd se urnea din nou simţea că mersul 
nu poate fi îndurat; tot trupul îi era acum un sîn străpuns 
de cuţite de foc şi vîrfurile acestor cuţite îi treceau în acelaşi 
timp prin inimă şi prin creier; din cînd în cînd încerca să 
şi-l sprijine pe palma făcută căuş, pentru ca măcar tremurul 
să n-o chinuie, dar zadarnic; alteori se chircea pe prici şi 
scîncea ghemuită acolo, apoi se scula din nou şi reîncepea 
să umble; Liza şi Kálmán se ridicaseră în şezut şi o urmă-
reau înspăimîntaţi. 

Încetul cu încetul începu s-o chinuie nu numai durerea, 
dar şi închipuirea că-i vor tăia sînul şi n-o să-i mai poată 
da pruncului să sugă — se înfiora de groază numai la gîndul 
operaţiei, iar în minutul următor ar fi fost în stare să reteze 
ea însăşi cu un cuţit ascuţit această piatră ce parcă sfîrîia 
într-un burduf, numai să pună capăt suferinţei; spre dimi-
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neaţă, cînd simţi că e gata-gata să-şi piardă cunoştinţa şi tot 
trupul îi era un tremur dureros, se apropie de lampă, înălţă 
fitilul, apoi îşi descheie cămaşa de noapte şi cu o lamă trecută 
prin foc crestă nodurile pietroase, îndată după aceea spălă 
rănile cu vată muiată în spirt, puse comprese şi, uşurată, se 
întinse pe prici. 

14 

Györke Sándor, maistrul brutar, cobora în 
papuci pe scări; ajuns la atelier, întinse palma plimbînd-o în 
faţă ca pe o lanternă şi strigă de departe: 

— Unde eşti, viteazule?!... Păi, aşa ne-am înţeles?... E 
frumos să duci oamenii de nas?... 

Vincze frămînta; se răsuci spre el, cu şapca albă pe cap 
şi cu bustul gol. 

— Dumneata mi-ai ars tot cerul, Vincze!... Cine ţi-a dat 
voie să te atingi de lemnul descojit? 

— Doar ne-am înţeles că... 
— Ne-am înţeles pe sula calului! făcu Györké. Eu ţi-am 

vîndut plopul! 
Minciuna îl scoase din sărite pe Vincze: 
— S-avem iertare, domnule Györke, doar nu-s tîmpit! 

Încă mi-aduc aminte de ce-am spus! 
Brutarul împunse cu degetul spre covată: 
— Te cred că nu eşti tîmpit! Îţi umblă mintea ca la 

şobolani! Ai vrea să mă duci şi pe mine, haha! 
Se întoarse şi-şi tîrşîi papucii spre scări, apoi reveni şi, 

ca şi cum abia şi-ar fi cumpărat brutăria, îi pipăi pereţii 
cu priviri lacome. 

— Dă-i drumul o dată, să vedem ce vrei, zise Vincze! 
Spune pe şleau că ai vrea să mai storci atîta şi-atîta... 

Györke se răsuci pe loc, frecîndu-şi tălpile de podea, iar 
apoi, ca unul care face o concesie, ridică ochii în tavan şi 
începu să socotească pe muţeşte, cu toate că ştia de mult cît 
va pretinde. 

— Un stînjen de lemn de plop face o sută cincizeci... 
cerul cu coajă — două sute... cel descojit, două cincizeci... 
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Din asta scădem, nu-i aşa, o sută pe care mi-ai dat-o... 
Aşadar, rămîne o sută cincizeci numai pentru lemne... 

— Cum adică numai pentru lemne?... Întrebă Vincze 
şi, de furie, izbucni în rîs; însă maistorul, spre a se bucura 
şi el de spectacolul indignării sale, o luă la goană prin 
brutărie, deschise şi închise uşa cazanului, aruncă o privire 
în cuptor, dădu cu piciorul în crăcanele covăţii şi zise: 

— Ori vorbim aceeaşi limbă, Vincze, ori dacă nu... 
Într-un cuvînt, îmi dai treizeci de bani de fiecare cornuleţ... 

Şi îndată ce-i ieşiră vorbele astea pe gură se linişti şi se 
întoarse spre Vincze aproape senin, de parcă i-ar fi părut 
rău că a trebuit să facă un ocol atît de mare ca să-şi atingă 
scopul. 

Vincze se simţea ameţit şi derutat. 
— Frumos ai mai ticluit-o, domnule Györke! Ador să 

văd cum cineva îşi face gura cur! 
Dar brutarul n-avea de gînd să se şifoneze: nu ţinea 

decît să pună mîna pe o parte mai mare. 
— Dacă o sută sau o sută douăzeci de lei îs mulţi pen-

tru o zi de folosinţă, atunci îmi pare rău... N-ai decît să-ţi 
cauţi alt nebun... 

Vincze se apăra furios: 
— Nu-i de-ajuns că „Familia” şi ceilalţi ne călăresc cum 

le place? Vrei şi dumneata să iei şapte piei de pe mine? 
Luă cămaşa de pe covată, o îmbrăcă, dar aducîndu-şi 

aminte că aluatul e pus la dospit, şi-o smulse de pe el şi o 
aruncă într-un colţ; Györke urmări cu interes şi curiozitate 
traiectoria cămăşii, apoi strînse din umeri şi-i întoarse 
spatele: 

Cum crezi, amice... 

Încercă aluatul înfoiat pe care-l plămădise cu făină de 
Banat: era elastic şi moale ca mătasea, însă acum nu mai 
avea vreme să se bucure de asta, pînă şi mirosul plăcut îi 
năvălea în nări îngreţoşat de furia care îl răscolea de fiecare 
dată, cînd, după multe neajunsuri, lipsuri şi strădanii se 
apuca de cîte ceva şi, după două-trei zile, se şi izbea de 
primul rău-voitor invidios care-l trăgea la fund. 

Trase o fugă pînă la cîrciumă, uscă o cinzeacă, sparse 
lemne pentru foc şi se apucă să le care, spetindu-se, chinuin-
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du-se în fel şi chip, numai să-şi amorţească pornirea păti-
maşă. Însă cînd se postă în faţa cuptorului, cornurile tot 
nu voiau să se rînduiască pe lopată sub mîna lui, aşa că 
scăpă două-trei pe fundul cuptorului şi îndată ce le văzu 
gata coapte nici nu mai aşteptă să se răcească, ci le dădu 
drumul în rastelurile lungi pentru ca vînzătorii să poată trece 
de îndată la încărcat; în cele din urmă îşi luă şi el coşul 
în spinare şi, cu haina descheiată, sub care albea numai un 
maieu, porni spre locul obişnuit, în strada Poştei. 

De cum îl observă, poliţistul, care stătea în faţa podului, 
la intersecţie, se apropie cu paşi măsuraţi şi se hlizi la cornu-
leţele descoperite; Vincze se uită la ochii lui care se aprin-
seseră de lăcomia chilipirgiilor, urmări mişcarea pomeţilor şi 
a gurii mari, de ţăran, dar de mohorît se mohorî doar cînd 
sticletele îşi trase mănuşa, luă cel mai frumos cornuleţ şi, 
fără a scoate o vorbă, trecu mai departe, ba mai schiţă şi 
o mişcarea deocheată, bombîndu-şi dosul, ca femeile, ca şi 
cum i-ar fi fost teamă că firimiturile i se vor băga sub 
veston, şi îi făcu cu ochiul; Vincze îi dăduse încă din prima 
zi douăzeci de lei bacşiş şi acum nu ştia cum să interpreteze 
această scenă. 

Şi, colac peste pupăză, nici pietonii nu se mai opreau, 
de parcă i-ar fi speriat poliţaiul; treceau mai departe cu 
nasul pe sus (cel puţin aşa simţea Vincze) şi cînd o femeie 
în vîrstă, cu gulerul ridicat în dreptul gurii, se opri în faţa 
lui, deveni bănuitor; femeia ceru trei cornuleţe, dar nici nu 
era atentă la marfă ci se uita ţintă în ochii vînzătorului şi 
numai cînd trebui să plătească începu să se agite; întrebă 
dacă n-ar vrea brutarul să-i scrie reţeta, căci ea aşa marfă 
n-a mai văzut, ei nu-i ies niciodată atît de catifelate, dolo-
fane şi brune ca ciocolata şi zău că n-ar dori pe gratis ser-
viciul ăsta; îi plăteşte de-un kil de vin... 

Dar după ce Vincze clătină din cap, se retrase înciudată, 
azvîrli cele trei cornuleţe, împachetate cum erau, înapoi, 
peste celelalte, însoţind gestul cu o uitătură, o scăpărare de 
ochi tăioasă, scormonitoare, dispreţuitoare şi pe Vincze îl 
străfulgeră abia acum bănuiala că o mai văzuse undeva pe 
femeia asta; poate era chiar nevasta unui maistru brutar, a 
lui Cégh Árpad sau Teklács Rudi. Cam pe la ora zece trecu 
Gredinar, tînărul ziarist, cu fularul răsucit în jurul gîtului 
şi cu un fel de zîmbet adormit, ca şi cum ar fi avut veşnic 
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cîte o părere de rău în legătură cu ceva sau cineva; el era 
cel care scrisese în „Opoziţia” articolaşul în care Vincze era 
botezat regele cornuleţelor: 

„De data aceasta, oraşul nostru poate admira în persoana 
unui muncitor brutar acel fenomen mereu reînnoit, a cărui 
imagine uimitoare ne pune în faţă nu exclusiv cunoaşterea 
meseriei ci înclinaţia adînc resimţită şi transfiguratoare şi oare, 
la aceşti lucrători modeşti, este un dar divin. Sau poate doar 
o compensaţie avară pentru zilele vieţii lor de lipsuri şi 
nevoi? Oricum ar fi, Vincze Béla, acest brutar de treabă, 
tată al unei familii numeroase, este astăzi, în ciuda tuturor 
meşterilor mici şi mari din oraşul nostru, regele cornuleţelor!” 

Redactorul luă un corn, îşi eliberă buzunarele de resturile 
de mărunţiş şi, încă tot cu zîmbetul pe buze, trecu agale mai 
departe — parcă ghicind că şi cu acel articolaş prizărit îi 
asmuţise pe meşterii brutari asupra protejatului său; însă 
după ce se îndepărtă, se mai opriră alţi cinci-şase trecători 
în faţa coşului, îl înconjurară ca şi ieri, şi îngrămădeala 
atrase noi cumpărători; atenţia poliţistului trebuie să fi fost 
captată de această vînzoleală, căci de îndată ce brutarul 
rămase singur porni înspre el; se apropia la fel ca şi cu o 
jumătate de oră în urmă şi numai cînd ajunse, îşi trase 
chipiul pe ochi. 

— Ai nişte cornuri dumnezeieşti, maistre! plescăi. N-am 
mîncat încă aşa ceva... Un singur lucru nu pricep: de ce 
ai atîţia duşmani?... 

De data asta îşi îndesă cornuleţul în gură chiar în faţa 
păgubaşului, pînă la ultima firimitură. 

— Sînt tare porniţi împotriva dumitale... Te-ar înghiţi 
cu haine cu tot... 

Vincze clipi neîncrezător. 
— Eu n-am supărat pe nimeni! zise. 
— Tot e mai bine să-ţi iei tălpăşiţa! mormăi poliţistul 

şi privirea i se întinse spre un alt cornuleţ, dar apoi se 
ruşină şi se retrase. Ia-ţi o dată calabalîcul şi şterge-o că-ţi 
mănînc prăjiturile! 

Vincze însă nu înţelegea nimic. De ce-ar părăsi locul 
acesta bun, cu care s-au obişnuit şi clienţii? 

Poliţistul se îndepărtă cîţiva paşi şi-şi trase mănuşile pe 
care le ţinuse pînă atunci într-o mînă. 
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— Strînge taraba, una-două! îi aruncă peste umăr. De 
ce vrei să avem amîndoi neplăceri?... 

— Bine, dar cui îi stau în drum?!... Doar nu fac 
gaură-n pămînt cu coşul ăsta, sfeştania... 

— Am ordin de la dom’ plutonier să-ţi fac vînt... 
Iar se opriră cîţiva cumpărători şi i-l ascunseră pe poli-

ţistul care, dîndu-se la marginea trotuarului, îl salută pe 
şoferul unei maşini galbene, de pîine; Vincze tot scăpa mo-
nedele printre degete, neatent şi nervos; de furie, abia mai 
vedea înaintea ochilor. 

Se decise să mai plătească vreo cîteva zile chiria de o 
sută de lei pentru brutărie lui Györke, apoi se va cărăbăni 
fie la Bán Misi, în strada Crinului, fie la Ézsau, pe podul 
Cipariu, dar se făcu seară şi cei doi vînzători nu veneau să 
facă socoteala, şi Vincze începu să fie torturat de închipuiri; 
s-or fi îmbătat, îşi zicea, şi au prăpădit banii prin cîrciumi, 
ori au întins-o cu marfa; noaptea abia dormi ceva-ceva, sub 
o covată şi în zori tot nu ştia încă pentru cîte cornuri să 
pregătească plămada. 

Fără să ia în seamă avertismentul de ieri al poliţaiului, 
se duse de-a dreptul la locul său, ar fi fost în stare să ţipe 
de grăbit ce era, dar nu fu nevoie de asta. Parfumul cornu-
rilor cu nucă ce răspîndeau aburi calzi în văzduh atrase în 
cîteva minute o armată de clienţi în jurul coşului; unii cereau 
şi cîte patru şi trebuie să fi vîndut de-acum vreo şaptezeci-
optzeci dar poliţaiul tot nu se arătase încă la intersecţie; 
Vincze începuse să creadă că totul era în ordine, cînd, 
brusc, se petrecu ceva. 

Dinspre capătul pieţii, din direcţia tarabelor cu grătare 
fumegătoare, văzu apropiindu-se în goană vreo şapte-opt 
bărbaţi zdrenţăroşi, zbierînd cît îi ţinea gura — un roi de 
muşte de piaţă care-şi pierdeau vremea pe-acolo sprijinind 
gardurile şi aşteptînd să le pice ceva şi cine ştie ce îndemn 
îi făcuse acum să-şi ia zborul aşa şi să se repeadă asupra 
acestui vînzător de cornuri. Îl înconjurară într-o clipită, 
zgîlţîiau coşul cu mîinile lor murdare, dar după felul cum 
strigau şi ameninţau se vedea că furia asta nu încolţise în 
ei şi că le mişca destul de silit braţele acoperite de zdrenţe. 
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— Ce-ţi închipui, că om fi porci şi ne poţi băga pe gît 
orice gunoi? Ne-ai îmbolnăvit pe toţi cu cornurile ’mnea-
tale! Mai să dăm ortu’ popii azi-noapte! 

— Dă-ne banii înapoi sau îţi răsturnăm coşul! Haide, 
scoate biştarii! 

— Mie mi se cuvin zece lei, al dracului! Am luat cinci 
bucăţi, pînă şi plozii s-au umplut de cufureală! 

— Aşa e, plăteşte-ne cheltuielile de spitalizare sau che-
măm sticleţii! Ioane! Ia strigaţi după curcan! 

Un salahor lăţos şi ştirb îşi repezi piciorul în coş şi 
rînji, tîmpit de pileală, însă pe ăsta Vincze îl plesni peste 
mutră de se aşeză în fund. 

Ceilalţi se năpustiră asupra lui. Bătea la ei ca la fasole 
şi cînd, de atîtea smucituri, i se rupse mîneca hainei, era 
de-acum pornit să rupă oasele vreunuia; dar deodată stri-
gătele încetară brusc şi gloata se destrămă. 

— Ce-i bîlciul ăsta, aici?! se apropie de coş plutonierul 
şi ochii îi scăpărau mînioşi. Ce-i tărăboiul ăsta?! Tacă-vă 
fleanca! 

— Nemernicul... a băgat otravă în cornuri! zise, cu prea 
puţină convingere, un salahor. 

— Gura! lătră plutonierul, continuînd să-şi joace rolul. 
Nu-i treaba ta să stabileşti din ce-s făcute cornurile!... 
Domnul doctor va fi aici îndată! 

Vincze se trăsese lîngă zid şi privea ce se pune la cale 
împotriva lui: ar fi putut jura că nu i-a servit niciodată pe 
golanii ăştia. 

Dîndu-se cîţiva paşi înapoi, plutonierul lăsă să se înţe-
leagă că aştepta pe cineva şi, într-adevăr, de sub bolta uneia 
dintre porţi aparu poliţaiul de serviciu însoţit de un om 
cu ochelari de soare şi servietă. Falsul inspector ţăcăni 
încuietorile genţii sprijinite pe genunchi, scoase la iveală 
fărîmele unui cornuleţ învelite în hîrtie de ziar, aşeză alături 
şi o bucată proaspătă, ruptă atunci din coş, şi se uită la 
plutonier: 

— Nu există nici un dubiu că prăjitura provine de aici... 
Conţine materii infecţioase şi otrăvuri... Trebuie confiscat 
urgent! 

Poliţaiul de serviciu şi plutonierul apucară coşul şi înce-
pură să tragă; Vincze se agăţă de el, lăsîndu-se tîrît pe 
asfaltul trotuarului. 
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— Daţi-i drumul, tîlharilor!.. . Dumnezeii şi cristoşii!... 
Dar cei doi tîrau coşul aplecaţi înainte şi, la îndemnul 

plutonierului, săriră şi vreo doi pierde-vară să dea o mînă 
de ajutor oficialităţilor; erau deja pe podul de peste Canalul 
Morilor, cînd coşul, în urma unei smucituri puternice, scăpă 
din mîinile brutarului, se ridică în aer şi cornuleţele cu sclipăt 
cafeniu, se risipiră în apă. 

Vincze ridică ochii, dar nu văzu în faţa lui decît un 
rotund de lumină ceţoasă în care chipurile multiplicate ale 
plutonierului vibrau cînd alipite, cînd iarăşi distanţate, ca 
o duzină de capace roşii. Apoi nu mai ştiu ce face: cu acea 
forţă cu care pe vremuri înhăţa saci de cîte o sută de kile 
pe jgheabul ferestrei beciului, îl luă deodată în braţe pe 
plutonier şi-l azvîrli peste balustrada podului... 

15 

Cînd Böske ieşi din vestiarul băii de aburi în 
hol şi uşa tăie şiroitul duşurilor şi aburul cald de săpun, 
se gîndi să se mai oprească pe la casieriţă pentru ca, fumînd 
un Remese, să stea de vorbă cu ea despre Grădina botanică, 
despre servitoarele de la Sic şi Gheorgheni, despre mîţa aceea 
care şi-a înfipt colţii în gîtlejul unui nou-născut a cărui 
răsuflare mirosea a lapte; i-ar fi plăcut să-şi povestească 
impresiile de la Tuşnad şi era hotărîtă s-o întrebe pînă la 
urmă dacă e adevărat că în zilele de sîmbătă, în bazinul 
comun, îşi dau întîlnire farmacişti pederaşti?... Dar după 
baie i se făcu pof tă de bere şi ieşi în faţa porţii să prindă 
o birjă. 

Ce plăcut era să te legeni aşa, cu trupul şi nervii des-
tinşi de aburi, în timp ce copitele calului clămpăne ritmic 
pe piatră, ca pe un fel de tipsie uriaşă de arg in t ; umblase 
ea deja pe unde nici cu gîndul nu gîndeşti, dar bucuria asta 
n-o simţea decît acasă; îi zise birjarului să-l ocolească de 
două ori pe regele Matei, apoi, în strada Wesselényi Miklós, 
pe lîngă magazinul „Golya”, să tragă la trotuar; după ce se 
dădu jos, intră întîi şi-ntîi, păstrîndu-şi obiceiul, la domnul 
Felméry, marochinerul, ca să-şi aleagă o poşetă: o geantă 
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de culoare crem, de marochin, cu curele lungi, una de piele 
de crocodil cu cataramă nichelată, una neagră de lac, pe 
care o poate lua aşa, uşurel, la subsuoară, şi în care luceşte 
o oglindă încastrată, sau una croită din piele natur, cu mar-
gini înguste, care, atîrnată pe umăr, se leagănă moale şi 
plăcut şi e plină de buzunare secrete, unde poţi ascunde 
pudră, roşu de buze, bani de hîrtie împăturiţi, scrisori... 

În cele din urmă se opri la o imitaţie de piele de şarpe, 
căci asta avea cele mai multe buzunăraşe şi domnul Felméry 
nici măcar nu cerea mult: deoarece era clientă veche, i-o 
lăsă la trei sute optzeci. Banii strînşi se subţiară şi, cu toate 
că era emoţionată, ieşind din magazin nu-şi putu înăbuşi un 
oftat, căci numai acum simţea ce neghioabă a fost cînd 
s-a urcat uşuratică în tren şi a plecat de la Tuşnad fără 
să-i fi pretins nici un ban lui Hector; dar cum, ea n-a 
tras, n-a rătăcit împreună cu el? Nu s-a expus necontenit 
tuturor primejdiilor, ori de cîte ori se ducea după ferigi?... 

Dar nu voia să lase revolta s-o amărască tocmai acum, 
cînd pornise după tîrguieli, căci, în fond, poşeta nu era 
decît prima mişcare dintr-o aventură pentru care se pregătea 
de mult şi a cărei emoţie culmina de fiecare dată prin 
cumpărarea unei perechi de ciorapi, a unui sutien elastic, a 
unei pudre compacte de culoarea nalbei, după care urmau cu 
bucurie lunecoasă crema Nivea, tubul cu pastă de dinţi Kalo-
dont, o pensetă pentru sprîncene, o cămaşă de noapte albă 
cu floricele, un batic de muselină şi o pereche de mănuşi de 
piele; şi ori de cîte ori plătea aceste obiecte avea ocazia să 
facă să ţăcăne încuietoarea poşetei de imitaţie de şarpe, cu 
mulţimea buzunăraşelor, şi să simtă tot de atîtea ori în 
nări mireasma de vopsea şi de tanin... 

După ce termina cumpărăturile, continuă să se distreze 
intrînd în fiecare bodegă, cîrciumă, bufet şi după ce zăbovea 
puţin, retrăgea ghemul căţeluşului din dreptul primelor mese 
şi pornea sa caute mai departe „un loc liniştit şi curat” 
unde se poate mînca şi bea bine; în cele din urmă poposi 
într-o cîrciumioară din oraşul vechi, în apropierea bisericii 
Bărăţiei — chelnerul, un bătrîn ochelarist, examină curios 
şi insistent singura clientă la această oră de după-amiază 
timpurie — se aşeză la capătul şirului de mese din dreptul 
tejghelei, îl întrebă pe domnul şef dacă ţine deschis pînă 
seara tîrziu, dacă la bucătărie au bărbat sau femeie, apoi 
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comandă o sută de grame de salam italian şi un cubuleţ de 
brînză Năsal; însă înainte îl mai rugă pe chelner să schimbe 
faţa de masă şi să aducă într-o farfurie resturi de mîncare 
pentru căţel — gulaş cu cîrnaţi dacă are, căci asta-i place... 

— La mine nu contează ăia cîţiva lei bacşiş, numai să 
mă simt bine, zise, văzînd că oberul, de loc grăbit, zăbovea 
vînturîndu-şi şervetul peste spătarele scaunelor. 

Cîinele căpătă o jumătate de porţie de tocană de viţel cu 
găluşte, iar Böske comandă bere neagră de Azuga, aprinse 
o ţigară şi se strădui să intre în vorbă cu chelnerul; dar 
acesta se făcea mereu nevăzut şi-i puteai zări spatele alb 
cînd în dosul tejghelei, cînd dispărînd spre bucătărie, de 
unde i se auzea apoi glasul stînd de vorbă cu cineva, iar 
Böske, după o sticlă de bere, se simţi cuprinsă de jale şi 
singură pe lume; cînd se duse din nou la toaletă, îi aruncă 
din mers chelnerului că mai doreşte două sticle de bere şi 
de-acum ştia că, dacă nu intervine ceva, o să şadă aici pînă 
la ora închiderii... 

Pe la apusul soarelui apăru Şocolată, vioristul, cu haina 
lui de culoarea plămînilor, cu eşarfă de mătase înnodată 
sub bărbie; din chipu-i tuciuriu scînteia voios zîmbetul din-
ţilor săi albi. 

— Vino! făcu semn Böske. Hai, că sînt aşa de tristă 
că-mi dau lacrimile. 

Cimitir e Tisa, 
florile-i de-o zi... 

Muzicantul continuă melodia în surdină, dar cu limpe-
zime, şi Böske simţi răscolindu-i-se în suflet tot Tuşnadul cu 
necazurile sale; îşi aminti cum mîncaseră jumările la Ördög, 
de pe un colţ de hîrtie, şi că presimţise că le va merge prost 
încă din gară, cînd o creangă de brad o atinsese pe gît ca 
o mînă plină de nămol, îl revăzu pe domnul Dolha, mahărul 
de la „Trei husari”, în frac, cum, trăgîndu-se sub streaşină, 
echilibrează o măslină pe o scobitoare, apoi îi dă drumul în 
gură şi vorbeşte cu Hector cum ai vorbi doar cu un maimuţoi 
de linge-blide. 

Şi de vreme ce toate acestea o dureau, cum ar fi putut 
să-i ierte chelnerului tocmai faptul că o făcuse florăreasă, — 
care trebuia să-i atragă pe muşterii nu numai cu garoafele şi 
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trandafirii, ci şi cu zîmbetul, vrînd parcă să le dea de înţeles 
că în preţul unui buchet ar fi dispusă să ofere şi altceva? 

Şi după ce plînse abundent de mila ei, înghiţindu-şi 
lacrimile o dată cu berea de malţ, ca pe o plăcută băutură 
răcoritoare, simţi şi nevoia unei alte senzaţii, care să-i incen-
dieze sîngele şi să-i înfigă în carne dinţi de otravă dulce, — 
avea nevoie să urască şi nimic nu era mai potrivit pentru 
a-i stîrni această ură decît reevocarea felului cum fusese 
nevoită să se milogească la Hector chiar şi pentru cîţiva lei. 

— Cu un linge-blide am pornit la drum, Şocolată!... 
Mi-am luat lumea-n cap cu buzatu’ ăla! . . . Cu toate că 
mama mea a fost o doamnă şi, dacă ar mai trăi, mi-ar 
smulge părul din cap, Şocolată, inimioară, c-apoi 

n-o trăi nici una 
doar cît le-oi privi... 

Scoase din poşeta atîrnată pe scaun puful şi oglinda, 
netezi urma picăturilor umede, îşi dădu cu roşu pe buze, 
îşi desenă sprîncenele cu cărbune şi cu un căpeţel de creion 
îşi înfipse un point de beauté în centrul obrazului stîng. 

Şocolată băgă de seamă că clienţii încep să umple localul 
şi se strecură pe sub privirea fixă a lui Böske, ducîndu-se 
să-şi fulgere dantura spre perechile retrase prin unghere; 
pe Böske o luă deodată o greaţă şi leşin şi era gata să facă 
plata şi să-şi strîngă catrafusele ca să se mute în altă parte, 
însă atunci o umbră plăcută se lipi de masa ei şi, cînd ridică 
ochii, îl văzu pe Rezső. 

— Sărut mîinile, Böske! zise blănarul cu mustăcioara lui 
à la Iavor şi cu pălărie din păr de iepure, brumărie şi 
frumos călcată, trasă pe-o sprînceană. „Kistihand”! repetă cu 
vocea aceea plăcută, profundă, care adeseori îi dăduse lui 
Böske senzaţia unei mîini liniştitoare ce i se lasă peste frunte. 

— Uite, Rezső! zîmbi şi se zăpăci de-a binelea; nu 
ştia dacă trebuie să se prefacă ruşinată că a găsit-o aici, în 
cîrciumioara asta lăturalnică, să se arate reţinută din cauza 
celor întîmplate sau să nu-i pese de nimic. Dumneata cum 
ai ajuns aici, huhuhu? Ai sosit cu acceleratul de seară?... 

Blănarul se aşeză, îşi scoase cu gesturi elegante mănuşile 
şi pălăria, ca Garry Cooper, aprinse un Jubileu prelung, 
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şi, cum sufla fumul, în coada ochilor i se formau mici 
creţuri ca nişte beţigaşe. 

„Ce altfel e decît Hector! se gîndi Böske. Din orice 
gest, din orice cuvînt se vede că e un domn!” 

— Unde nu te-am căutat!? suspină Rezső, dar expresia 
feţei nu i se schimbă, doar că se uită şi mai insistent la 
vechea lui iubire, ca şi cum tristeţea ostenită i-ar fi deba-
rasat gesturile de orice exagerare inutilă şi capabilă să-l 
trădeze. Am bătut toate staţiunile, am răscolit fiecare cotlon... 

Böske surîse şi zîmbetul ei lăsa să se întrevadă un fel 
de emoţie duioasă; nici nu-i trecu prin minte că Rezső 
putea să fi venit şi într-o chestiune de afaceri, de pildă la 
Remetea, după piei de hîrciog, doar se apropia sezonul de 
iarnă şi în aceste zile mulţi meşteri saşi şi negustori din 
Braşov se abăteau pînă în împrejurimile Cheilor Turzii să 
facă rost chiar şi de jder. 

— Îţi aduci aminte cînd ai dat cu mingi de cîrpă în 
tinichelele alea? întrebă. Iar după aceea m-ai dus la panop-
ticum... la bolile venerice, huhuhu! Ştii că în noaptea aia 
nici n-am îndrăznit să mă dezbrac?... Iar peste doua săptă-
mîni ne-am dus la balul coşarilor... Şi un frizer beat, pe care 
n-au vrut să-l lase să intre, voia să taie capul starostelui cu 
un brici... 

Şi vorbea, vorbea; Rezső ceru o sută de rom şi un 
pahar mic de sifon. 

— Frumoase zile au fost! zise şi privirea i se pierdu 
undeva, departe. Şi poate că s-ar fi putut întîmpla şi altfel... 
Cei care ar trebui sa fie împreună se duc uneori fiecare pe 
altă cale şi nici măcar nu află vreodată ce nedrept a fost 
să treci aşa, mai departe; însă eu am spus întotdeauna şi 
o spun şi azi: Böske, dumneata eşti o micuţă doamnă, 
mătăluţă meriţi altă soartă... 

Şi surîse doar din vîrful buzelor, delicat, mîhnit, desco-
perind numai o frîntură albă de smalţ a unui canin, lucind 
ca o sticlă în beznă, şi Böske nu ştia nici de astă dată dacă 
e autocompătimire sau împăcare cu gîndul că au trecut toate 
cele pe care acum, brusc, el le găsea foarte frumoase aşa 
cum au fost: bodega lui madam Hammari, mansarda, unde 
Rezső se furişase de atîtea ori, lăncile porumbului legănîn-
du-se negre, cînd blănarul stătea deja acolo printre ele cu 
jarul ţigării licărind. 
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— Du-te, du-te! izbucni în rîs. Ce te plîngi? Doar eşti 
încă tînăr, găseşti femei destule... 

Blănarul surîse din nou şi lovi uşurel ţigara de pahar. 
— Poate că ai dreptate, dar nu uita că eu am fost jignit. 

Am stat un an închis pe nedrept. Numai din cauză că am 
o inimă prea bună şi am preluat o vulpe argintie o dată 
cu nişte boarfe japoneze... 

— Mai contează asta? întrebă Böske, nerăbdătoare, ca 
şi cum s-ar fi grăbit să dea la o parte toate relele. Bucură-te 
că m-ai găsit. Dom’ şef! Mai adă ceva de pileală! O marcă 
mai de soi! Iar cu berea asta neagră spală-te pe picioare! 

Izbucni în rîs şi, lingîndu-şi buzele, îl privi pe blănar 
cu ochi lucitori. 

— Eu am fost prima dumitale iubire, nu-i aşa?... Să 
nu spui nimic pînă nu recunoşti că pe mine m-ai iubit 
întîi! Îşi lipi palma de gura caldă, mustăcioasă a lui Rezső, 
ca şi cum s-ar fi temut că blănarul îi va strica rolul. Să 
auzim, să auzim! 

— Mă înăbuş, rîse băiatul printre degetele lui Böske. 
Doar n-am negat niciodată... 

— Atunci dă-i drumul, spune poezia!.. . Vezi, eu nu mă 
ascund... eu sînt mîndră că tu m-ai avut primul... Şi încă 
cum! Acolo, în porumbişte, huhuhu... 

Se întinse ca să-l tragă spre ea şi să-l sărute pe Rezső, 
însă agăţă faţa de masă cu catarama cordonului şi sticla 
de bere se răsturnă; blănarul se simţi jenat de scena asta 
care începuse să atragă atenţia celor din jur, dar căută să 
măture cu batista spuma ce-i zvîcnise pe pantaloni, zîmbind 
ca să mai atenueze curiozitatea. 

După aceea îi făcu semn chelnerului să mai aducă un 
ţap de bere proaspătă cu jamaică, îl aşeză în faţa lui Böske, 
îl chemă din nou pe ober, întrebă unde poate găsi un hotel 
ieftin şi fără ploşniţe, şi, liniştindu-se, prinse să pufăie din 
Jubileul său de-o şchioapă. 

Böske bău berea şi din cauza amestecului se ameţi în 
cîteva clipe într-atît încît privirile i se înceţoşară, apoi o 
podidiră lacrimile şi se prăbuşi peste masă: 

— Pe pămîntul gol m-a culcat, auzi?... Printre bufniţe 
şi lilieci am dormit, Rezsőhőhőhő... 
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Ceaiul oferit de misiunea feme-
ilor catolice va avea loc pe data 
de 2 ale lunii curente, în localul 
Asociaţiei, str. G. Duca nr. 7. 
Conferenţiază doamna contesă 
Bethlen. 

ÎN EUROPA NU EXISTĂ 
NICI UN STAT CARE SĂ DO-
REASCĂ RĂZBOIUL! — a de-
clarat ministrul de externe Ga-
fencu în faţa reprezentanţilor 
presei italiene. 

AZI SE VA SEMNA LA BERLIN TRATATUL DE ALIANŢĂ 
POLITICĂ ŞI MILITARĂ GERMANO-ITALIAN 

La maialul din pădurea Hoia 
— un argat beat a înfipt cuţitul 
în inima rivalului său, apoi a fu-
git. 

Cum trebuie să comandăm măş-
tile de gaze. 

A î n c e p u t cursul de a p ă -
r a r e a n t i a e r i a n ă p e n t r u cor -
pu l cad re lo r d idac t i ce din 
jude ţu l Someş. 

C o n t r a h e m o r o i z i l o r — 
A N U S O L U L 
G O E D K E ! 

Pius a l X I I - l e a d e p u n e în-
treaga s t r ă d u i n ţ ă p e n t r u a p l a -
narea c o n f l i c t u l u i g e r m a n o -
polon. 

Medicul poate să-l omoare pe-
bolnav dacă bolnavul însuşi i-o 
cere — spune G. B. Shaw. 
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J o i s o s e ş t e 
Z O R R O , „ o m u l c u b i -
c i u l ” ! — L a T h a 1 i a ! ! 

Foxterier tînăr, jumătate cap 
cafeniu, s-a pierdut miercuri în 
strada Andrei Mureşanu. Găsi-
torului cinstit bună recompensă. 
Adresa la redacţie. 

German i i din D a n z i g au 
pus pe f u g ă vameşii unui post 
po lonez de la grani ţa oraşu-
lui l iber. 

Î N E U R O P A N U EXIS-
T Ă N I C I O P R O B L E M Ă 
C A R E S Ă J U S T I F I C E U N 
R Ă Z B O I — m a r e a c u v î n t a r e 
de pace a lui Mussol in i la 
T o r i n o . 

De vînzare cărucior pentru in-
firmi, în bună stare, cu cele mai 
moderne roţi autocomandabile, o 
toaletă de cameră (WC), de ase-
menea în bună stare, ultimul tip. 
Informaţii: Cal. Ferdinand, 114, 
prima uşă la dreapta. 

Poezia Karolei Blumberg: 
Şuşoteşte salcia plîngătoare 
Micuţa cucuvaie plînge sfîşietor. 
Stele cad departe-n noapte, 
Eu mă uit în urma lor. 

Într-una din casele de toleranţi 
din Cluj, o femeie de şaizeci şi 
doi de ani vrea să-şi breveteze 
invenţiile. „Cea mai fierbinte do-
rinţă a vieţii mele e să pot intra 
într-un fel oarecare în societatea 
doamnelor din lumea bună!” — 
a mărturisit matroana care trăieşte 
în murdărie şi mizerie. 

H. G. Wells nu consideră o-
mul o fiinţă inteligentă. 

În mai mul te regiuni ale 
ţă r i lor medi teraneene a plouat 
cu sînge. 

CUVÎNTAREA DE LA DAN-
ZIG A LUI GOEBBELS A PRO-
VOCAT AGITAŢIE ÎN CERCU-
RILE POLITICE MONDIALE. 
REPREZENTANTUL IMPERIU-
LUI GERMAN LE-A DECLA-
RAT LOCUITORILOR DAN-
ZIGULUI CĂ POPORUL GER-
MAN SE AFLĂ ALĂTURI DE 
El. 

În Egipt dansatoarele europe-
ne sînt suspectate de spionaj. 

N - a m u r i t t înă ru l licean 
căzut în p răpas t i e la Tăie-
tu ra Turcu lu i . 

DANZIG, DUPĂ PĂREREA ITA-
LIENILOR, ÎNSEAMNĂ GER-
MANIA. 
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S-a spînzurat un vînzător de 
îngheţată beţiv, pentru că n-a 
putut justifica şase kilograme de 
îngheţată. 

DECLARAŢIILE LUI CHAM-
BERLAIN NU SCHIMBĂ HOTĂ-
RÎREA FERMA A LUI HITLER 
— se declară la Berlin. 

Regina-mamă a Angliei a 
suferit un accident de auto-
mobil, dar în afară de o 
uşoară sperietură, regina 
Mary n-a păţit nimic. 

Femeie inteligentă, curată, caută 
slujbă de menajeră la bărbat sin-
gur. Răspundeţi la redacţie sub 
„Ne înţelegem”. 

Schimbul de telegrame al lui 
Hitler cu regele şi împăratul Victor 
Emmanuel, precum şi cu Mussolini. 

A vrut să bea bere ursul 
scăpat de la circ. 

Nicodim, mitropolitul Mol-
dovei, a fost ales patriarh 
al bisericii ortodoxe. 

Un sfat bun! Dacă vreţi să 
vă menţineţi silueta zveltă, 
folosiţi ceaiul de slăbire Dr. 
Ernest R i c h t e r ! 

Asaltul a 125.000 de fecioare 
bătrîne împotriva unui ministru 
englez. 

ROOSVELT DOREŞTE O 
ÎNARMARE MORALĂ ÎN INTE-
RESUL PĂCII . AZI GUVERNUL 
ENGLEZ DECIDE ÎN CHESTIU-
NEA ACORDULUI LONDRA-
MOSCOVA. 

Prin cumpărare sau expropriere 
municipiul va obţine teren cores-
punzător pentru noul cimitir. 

„Domnul a dat, Domnul a luat”; 
cu speranţă nezdruncinată crede în 
viitor populaţia satului ceangău 
Iosifeni, ars pînă la temelii. 

Cuvinte regale: am crescut prin-
tre voi, hrana mea sufletească a 
fost hrana voastră sufletească, du-
rerile voastre — durerile mele. 
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LA PESTE DOUĂZECI DE MILIARDE PE ZI SE RIDICĂ 
CHELTUIELILE ŢĂRILOR ÎN CURS DE ÎNARMARE 

Avea sute de mii de lei în sal-
tea cămătarul care se dădea drept 
cerşetor, arestat cu ocazia razii-
lor. Lucra cu un beneficiu de 
500—600 lei pe zi. 

Marele muftiu din Alger a fost 
înjunghiat în timpul sărutului 
păcii. 



Vă interesază poate că o mani-
festare de nemaipomenit prost gust 
a „isteţimii” americane este faptul 
că conducerea expoziţiei mondiale 
de la New York oferă o sumă 
imensă pentru capul ucigaşului 
Weidemann pe care intenţionează 
să-l expună. Deocamdată, Weide-
demann îşi mai poartă capul pe 
umeri, dar în curînd va ajunge sub 
ghilotină şi astfel nu e imposibil 
ca în curînd newyorkezii să se 
poată delecta privindu-l. 

Ouă p r o a s p e t e g a r a n t a t e se 
g ă s e s c l a L ö r i n c z , R e g i n a 
M a r i a 3 2 . 

De vînzare masă de sufragerie, 
pat pentru servitoare, toaletă. 

T O N VEHEMENT ÎN COMU-
N I C A T U L GERMAN PRIVITOR 
LA URMĂRILE TRATATULUI 
ANGLO-FRANCO-RUS. 

Chestura de poliţie, precum şi 
celelalte oficialităţi îşi exprimă 
nădejdea că populaţia Clujului va 
sărbători cum se cuvine aniver-
sarea a 8 ani de la reîntoarcerea 
şi reinstaurarea Majestăţii Sale 
Regele Carol al II-lea. 

M ă m i c a r î d e ş i a t u n c i i se 
p o t v e d e a ce l e d o u ă ş i r u r i d e 
d i n ţ i a l b i , s t r ă l u c i t o r i . L a 
d u m n e a v o a s t r ă p o a t e n u ? 
F o l o s i ţ i ş i d u m n e a v o a s t r ă 
p a s t a d e d i n ţ i N I V E A 

Cu cîteva zile în urmă s-a săr-
bătorit în Anglia comemorarea 
a o sută patruzeci de ani de la 
naşterea lui Mrs. Beaton, autoarea 
celei mai excelente cărţi de bu-
cate engleze. 

Angajăm curieri posedînd bicicletă. 



1 

După ceremonie, Bárány Lajos vru să se 
apropie de predicatorul străin pe care-l simţise atît de mult 
predestinat să trăiască suferinţele credinţei, încît stîrnise 
într-însul nu numai ecoul cuvintelor sfinte ci şi dragostea 
unui suflet înrudit pe care-l mînase, de asemenea, spre braţele 
Domnului viaţa recîştigată ca un dar divin, minunea săvîr-
şită, recunoştinţa; însă jignirea, chiar dacă cel care-şi înfip-
sese ghimpele în el prin mijlocirea unei limbi femeieşti era 
Satana, rămînea jignire — nici preţuirea de sine, nici înţelep-
ciunea Cuvîntului n-o puteau potoli atît de repede; cum ar 
fi putut deci să şontîcăiască pînă la fratele Geréb ca să-i 
vorbească despre pocăirea lui, despre aşchiile de os care i se 
desprindeau din trup zi de zi, ca şi cum l-ar fi izbit toporul 
morţii, cînd nu erau decît cîteva minute de cînd soţia lui 
îl făcuse de ruşine? 

Şi cum ar fi putut să-şi dezvăluie acum gîndul acela 
care îl preocupa de cîteva nopţi în şir şi înspre luminarea 
căruia părea că-l îndeamnă însuşi Sfîntul Duh; ba, la drept 
vorbind, nu numai nopţile îl chinuie şi-i aduce alinare în-
trebarea aceea, căci oriunde s-ar afla, în aburul de lumină 
al becului de o sută, cu lupa la ochi, lîngă farfuria cu mîn-
care, pe care zilnic i-o dăruie Domnul, sau fie chiar în 
autobuz, îşi repetă mereu şi din nou în sinea sa: dacă, 
după discipolii Anticristului, noi ne tragem din maimuţă, 
de ce nu putem fi şi în ziua de azi martori oculari ai pre-
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facerii maimuţei în om?... . Iar, pe de altă parte, oare nu 
cad în propria lor capcană cei ce se îndoiesc şi cei ce nu 
cred cînd susţin că munca braţelor e aceea care dezvoltă 
mintea?... Oare, dacă dezvoltarea creierului duce la atro-
fierea puterii şi membrelor noastre, fapt ale cărui semne le 
putem vedea adeseori în epoca aceasta, nu urmează că 
peste cinci sau zece milioane de ani vom fi şi în viaţa aceasta 
a noastră pămînteană mai degrabă suflet decît trup? 

Cu toate acestea, nu se putea înfăţişa acum, căci însăşi 
cugetarea ar da prilej la bănuieli cum că invidia femeii nu 
fusese o şovăială a sufletului, ci că el, Bárány Lajos, se com-
place într-adevăr în lenevie şi risipeşte astfel talanţii dă-
ruiţi de Domnul: că nu caută decît uşurarea lui şi nu se 
îngrijeşte după cuviinţă de resturile puterii sale. Nu se 
apropie deci de predicator ci se opri la uşă, împletindu-şi 
degetele peste Biblie, cu un zîmbet de blajină pioşenie şi 
abia îi mai vedea pe cei care, frecîndu-i-se de mînecă, de 
pantaloni, ieşeau în curte şi vorbele lor de salut, „Domnul 
să te binecuvînteze”, erau mai mult vibraţii în sufletul lui 
decît voci, atît de adînc îşi îndreptase atenţia asupra pro-
priei fiinţe... 

Bătrînii adunării, Jankó János, Relczán József, Gonosz 
Péter şi Pilkán Géza se apropiară de fratele Geréb, care se 
feri cu capul plecat de luminiţele zîmbetelor admirative, pen-
tru ca îngerii Sfîntului Duh să poată purta prin lume întreaga 
bucurie, neştirbită; Bárány aşteptă pînă ce nevastă-sa trecu 
prudentă pe lîngă el, apoi păşi în curte. Nánási Róza încerca 
acum, binevoitoare, să ţină pasul cu bărbatul ei; mergea cu 
capul tras între umeri şi scruta clipind faţa lui Lajos, căci 
începuse să-i pară rău că, din cauza cuvintelor emoţinante 
ale predicii, bănuiala ghemuită în inimă îi izbucnise aşa, 
dintr-o dată. 

Bárány, în schimb, nu se uita la ea, dar nici nu se arăta 
supărat; numai trupul i se sălta din ce în ce mai chinuit 
de la pămînt, şi de cîte ori se înălţa precum o cumpănă de 
fîntînă în văzduh, scotea un fel de sunet absorbant, şuie-
rător; se chinuia cu bună ştiinţă şi tot drumul îi provocă 
bucurie acea durere peste care nu lăsa să se înstăpînească 
învinuirile sau intenţiile propriei disculpări; dar acasă, după 
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ce oftă încet şi încă adîncit în sine că nu doreşte nimic, 
nici o îmbucătură de mîncare, dar nici măcar o înghiţitură 
de apă, după ce se retrase în dosul mesei cu scule şi, în-
gropîndu-şi obrazul în palme, începu să-l roage pe Domnul 
să-l lumineze şi să-i dea de înţeles dacă e într-adevăr trîn-
dav sau înclinat spre comoditate, se simţi deodată cuprins 
de linişte, de pace; se aplecă sub conul becului electric şi, 
cu sticla măritoare fixată la ochi, deschise Biblia, pentru 
ca vorbele sfinte, ca nişte stîlpi de lumină, să se înalţe în 
faţa lui: 

„Cine urmăreşte binele îşi cîştigă bunăvoinţă, dar cine 
urmăreşte răul este atins de el; cine îşi tulbură casa va 
moşteni vînt şi nebunul va fi robul omului înţelept. 

Omul este preţuit după măsura priceperii lui, dar cel 
cu inima stricată este dispreţuit; o femeie cinstită este cu-
nuna bărbatului ei, dar cea care-i face ruşine este ca pu-
tregaiul în oasele lui...” 

Încă în zori, se sculă, se uită pe fereastra ce dădea spre 
Someş, spre malul celălalt, unde se încîlceau tufe de şpan de 
oţel şi gunoaie, apoi luă găleata şi şontîcăi la cişmea, în 
partea din faţă a curţii; în aceste ore matinale vîjîitul jetului 
de apă era singura realitate ce-i putea tulbura liniştea cu 
care-şi începea zilele. 

Dar azi nu era atît de liniştit; ba chiar, în timp ce 
aşeza surcelele în sobă şi se căznea să aţîţe focul, presimţi 
cu inima sfioasă că de sub această pace izvorăşte din nou 
nemulţumirea şi zadarnic se aşeză la masa încărcată cu ro-
tiţe dinţate, şuruburi, zadarnic ascultă tictacurile întreţesute 
ale deşteptătoarelor, singurele zgomote liniştitoare, căci abia 
îi trecu tulburarea din nervi că se simţi răscolit de un fel 
de dorinţă de acţiune plină de zel, care îl tortura tocmai 
pentru că nu avea un sens determinat şi o ţintă precisă. 

Se spălă, se îmbrăcă şi, pe la ora şapte, porni la casa de 
rugăciuni, ca să-şi destăinuie neliniştea fratelui Gonosz şi 
să-i ceară sfatul; vîrstnicul predicator cu mustaţă mare 
stătea pe cerdac, în pantaloni de postav şi cămaşă cu mî-
neci lungi; cu mişcări largi risipea grăunţe în văzduh, de 
parcă le-ar fi azvîrlit spre soare, şi tăia din cînd în cînd 
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aerul cu mîna stîngă pentru a alunga de la codină vrăbiile 
mai sprintene decît găinile. 

— Domnul să te binecuvînteze, frate! zise. Mîna i se 
opri în aer şi în ochi îi licărea şi bucurie şi bănuială. Doar 
nu te-or fi scos îngerii din pat? . . . 

— Tocmai asta este — că nu-mi pot da seama ce fel 
de voci sînt acelea pe care le-am auzit, răspunse Lajos şi-şi 
trase capul între umeri, accentuîndu-şi astfel mersul bîţîit. 
Dacă erau ale Satanei?... 

Şi urcă scările cerdacului cu aceeaşi strădanie şuierătoare 
cu care mersese aseară pe stradă; predicatorul simţi că vor 
trebui să se aşeze la o discuţie mai îndelungată; începu să 
arunce, din nou liniştit, hrana în faţa păsărilor, apoi se în-
toarse şi-şi conduse musafirul în bucătărie. 

Femeia enormă, cu proporţii de bucătăreasă, aşeză o 
ceaşcă în faţa lui Bárány, aduse magiun de măceşe şi, cu o 
voce supărător de stridentă şi de repezită, se interesă de ne-
vastă-sa, dacă n-are cumva greţuri în timpul sarcinii şi 
dacă-şi cocoşează şi acum spinarea de dimineaţa pînă seara 
deasupra maşinii de cusut, lucru pe care musafirul îl in-
terpretă drept o aluzie după izbucnirea din seara trecută a 
femeii; madam Gonosz nu încetă decît după ce bărbatul ei 
încremeni în nemişcare şi, apăsîndu-şi două degete pe pleoa-
pe, ceru binecuvîntarea pentru micul dejun. 

— N-am linişte, începu Bárány, învîrtind linguriţa în ceai. 
M-am rugat Domnului, i-am cerut să mă mustre dacă aş fi 
într-adevăr trîndav, dar n-am primit nici un semn şi sînt 
îngrijorat... 

Fratele Gonosz îşi potrivi ceaşca sub mustaţă, dar nu 
sorbi din ceai. 

— E un glas care tot plînge în mine, de parcă ar vrea 
să răzbată la lumină, vorbi Lajos din nou. 

Predicatorul surîse, puse cana pe masă şi chipu-i mustă-
cios se lumină de bucurie: 

— Ţii minte, Vilma?... Aşa eram eu în ziua botezului! 
Îmi dănţuia sufletul încît aş fi vrut să ciocănesc la fiece 
fereastră. 

Apoi se întoarse spre Lajos: 
— Căci sufletul, dacă se îmbată de fericirea credinţei, 

e ca mînzul pe care-l scoţi la păscut de primăvară şi cîteo-
dată, da, da, mai rupe şi pripoanele voinţei; dar nu mi se 
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pare exclus nici ca sufletul Domnului să te îmboldească la 
ceva... 

Gonosz unse o feliuţă de pîine cu magiun, luă o înghi-
ţitură de ceai, însă acum Bárány, cu mîinile în poală, lăsă 
capul în jos. 

— La ce m-ar îndemna pe mine, care, nu numai în 
suflet, dar şi în trup sînt vrednic de plîns?... 

Femeia se opri în spatele soţului şi pupilele i se pierdură 
ca două picăţele cafenii pe întinsul feţei uriaşe; iar Go-
nosz, ca şi cum ar fi simţit că această uimire vorbeşte şi în 
locul lui, zise încetişor: 

— Cine se sprijină pe credinţă se sprijină pe o stîncă, 
frate. Nu te socoti aşadar singur înţelept ci, aşa după cum 
glăsuieşte Scriptura: „Teme-te de Domnul şi aceasta va aduce 
sănătate trupului tău şi răcorire oaselor tale.” De ce te-ai 
îndoi de puterea ta? 

Nevasta predicatorului se aplecă între ei, prefăcîndu-se 
că aranjează masa: 

— Viaţa ta e asemenea vieţii apostolului Petru. Pildă şi 
martiriu. Ori de cîte ori doreşte să dea veste prin tine Sfîn-
tul Duh, cuvîntul ţi se iveşte pe buze ca lui Ioan Gură de 
Aur. Uneori mă şi gîndesc că dacă te-ai fi născut în alte 
vremuri putea să iasă din tine şi un Petőfi... 

Gonosz îşi înălţă obrazul rumenit de ceaiul ce aburea 
din ceaşcă. 

— Ce crezi, oare nu te frămînţi din pricină că sufle-
tul Domnului te îmboldeşte să depui mărturie şi în faţa unor 
miei mai îndepărtaţi ai Lui?.. . Oare nu te încearcă îngerii? 

Bárány scăpă o privire în jos, spre piciorul care atîrna 
la o palmă deasupra pămîntului, se îmbujoră şi nu ştia ce-ar 
putea spune. Pe el predicatorul nu-l trimisese încă niciodată 
în misiune şi această aluzie îi întărea acum presimţirea că lu-
crările credinţei încep să dea roade într-însul. 

Femeia zîmbi, fericită. 
— Ştii la ce m-am gîndit, frate? zise, trecînd de partea 

cealaltă a mesei. Că dacă te-ai duce undeva la o comunitate 
mai tînără, ar fi cu adevărat binecuvîntată munca ta. Să zi-
cem, la Tărcaia. Două treimi din credincioşii de acolo sînt 
femei slabe, neajutorate şi lipseşte Cuvîntul care să le dea 
curaj... 
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— Întocmai, întocmai, o aprobă predicatorul, pe gîn-
duri. Şi eu cred că acolo ai culege o recoltă bogata. 

După slujba de duminică, comunitatea adună cîte cinci 
lei, banii de drum, şi luni la amiază Bárány Lajos şedea 
în personalul de Oradea. Nu acceptase să fie condus la 
gară, căci tocmai de jumătatea de oră dinaintea plecării 
avea nevoie pentru ca, stînd de vorbă doar cu sine însuşi 
şi cu sufletul Domnului, să se pregătească pentru misiune. 

Cît de interesant a fost totul, încă de la sosire: dinspre 
casele cufundate în valea noroioasă se înălţau mirosuri atît 
de iuţi şi de strepezite ca şi cum de peste tot ar fi fumegat 
bucăţi de talpă aprinsă; pînă să ajungă cu autobuzul din 
Oradea la Beiuş şi de acolo cu căruţa pînă la marginea satului, 
prin negurile serii nu mai străbăteau decît cumpenele fîn-
tînilor şi liniile ascuţite ale acoperişurilor, ici şi colo. Dar 
Bárány Lajos nu se simţi străin şi părăsit ca omul care nu 
ştie nici măcar unde-şi va pleca fruntea pentru somn, ci 
dimpotrivă: lui îi erau dragi sosirile de seară. 

Şi uneori îi venea să zîmbească de acele închipuiri pur-
cese din substanţa întunericului care şterge contururile tu-
turor lucrurilor, făcîndu-le nesigure şi care, după toate sem-
nele, s-a agăţat întîi şi întîi de sufletul omului păgîn, un-
deva departe, dincolo de orizonturile timpului. Dar omul 
mîntuit ce motiv ar avea să se teamă? Pămîntul însuşi nu 
s-a fost plămădit oare în vreme ce peste faţa adîncului de 
ape era întuneric? Isus Mîntuitorul nu s-a născut în iesle, 
în puterea nopţii? Dar viaţa nu încolţeşte şi se dezvoltă 
în căldura oarbă a pîntecului matern? Nu între zidurile în-
chise ale craniului rătăcesc visele?... 

Şi mergea înainte pe drumul satului, săltîndu-se cu efort 
egal, vîslind parcă cu o singură mînă; pe dreapta trebuia să 
urmeze o cîrciumă, apoi o băcănie, şi de aici a treia casă 
locuia fratele Pintye, ceasornicarul, — asta o ştia încă de 
cînd, la Cluj, dormise o noapte la ei şi petrecuseră aproape 
toată noaptea stînd de vorbă; era un omuleţ subţirel acest 
Pintye, iarna-vara atîrna pe el un pardesiu scămoşat din 
buzunarul căruia ciugulea într-una prăjituri, seminţe uleioase, 
şi buzele, sprîncenele i se mişcau sprintene ca ale unei ve-
veriţe. 
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În noaptea asta avea să poposească la el; din imediata 
apropiere a porţii dădeai pe o uşă într-o săliţă lungă, pe 
pereţii căreia atîrnau ceasuri cu cuc, lanţuri, ţevi de cau-
ciuc, tot felul de cîrpe; cele două uşi, cu fîşii de postav la 
tocuri, se închideau atît de strîns încît mirosul boarfelor se 
adunase, îmbîcsind trecătoarea îngustă; cînd deschise uşa 
camerei şi, prudent, o trase pînă la perete, o dată cu ea se 
ivi şi femeia, ca şi cum s-ar fi ţinut pînă atunci cu mîinile 
de clanţă şi se putu vedea chiar şi prin semiîntuneric că fa-
ţa-i îngustă arde roşie sub părul cărunt şi ochelarii fulgeră 
lumini bănuitoare spre noul-venit. 

— Dumneata eşti, frate Bárány? oftă cu uşurare. Dom-
nul te-a trimis, căci sînt la mare ananghie! 

— Ce s-a întîmplat? întrebă Bárány. 
— L-au arestat pe Feri! zise nevasta lui Pintye. Din 

stradă l-a luat jandarmul. 
— Avea la el obiecte de valoare? Bani sau bijuterii? 
— Numai un ceas de buzunar. O Doxă cu două capace. 

Tocmai voia s-o ducă acasă la domnul director Köpeczi... 
— Aurul e blocat, zise Bárány păşind în cameră; îşi 

trecu greutatea trupului de pe piciorul bolnav pe celălalt 
şi, la fel de blajin, luă cunoştinţă de arestare, de harababură 
şi de răvăşeală: în mijlocul camerei se îngrămădeau cutii de 
pălării aruncate unele peste altele, sertarul dulapului de 
haine era tras, totul era plin de puful împrăştiat dintr-un 
săculeţ destrămat. 

— Mi-e teamă că vor face percheziţie! smiorcăi fe-
meia, ghemuindu-se şi neştiind de ce să se apuce mai degra-
bă; un pacheţel era de-acum legat cu grijă, îl luă şi i-l dădu 
musafirului. Ia-l la dumneata, dragă frate, ia-l la dumneata, 
zise. Astea-s lucrurile mele... 

Bárány puse pachetul ca de un kilogram în servietă, prin-
tre scule, dar nu-i prea dădu atenţie, şi cînd porni să-i caute 
pe fraţii şi prietenii din comună, o lăsă acolo, într-un colţ 
al canapelei, sprijinită de perne; se întoarse acasă pe la 
miezul nopţii; aflase că lui Pintye tot nu-i dăduseră drumul 
încă, dar cu femeia abia vorbi despre asta; doar înainte 
de culcare îngenunche lîngă patul desfăcut şi se rugă în-
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delung ca Domnul să ferească picioarele fratelui său de lan-
ţul robiei şi să-l aducă pe el înapoi la familia lui.. 

Dimineaţa o porni din nou prin sat pentru ca pînă la 
predica din amurg să facă cunoştinţă cu cît mai mulţi cre-
dincioşi, lăsă iar geanta acolo, luă numai Biblia şi, ieşind 
pe poartă, constată cu bucurie tulburată că un grup de 
femei, de ţărani bătrîni şi copii se învîrteau pe uliţă aş-
teptîndu-l, întocmai ca ucenicii lui Cristos, care-l urmau răb-
dînd şi foame şi sete pe învăţător. 

„Schilodul ăsta e un bărbat sfînt! şuşoteau. Era deja în 
groapă, dar credinţa l-a înviat. Şi-a pus toată viaţa în ver-
suri, iar diseară predică la casa de rugăciuni!” Şi o bucată 
de drum se lipiră de paşii lui; puştanii săltau pe urmele 
sale şi Bárány Lajos simţea că cea mai frumoasă, cea mai 
bogată zi a vieţii sale va fi cea de azi şi că de-ar fi schi-
lod chiar şi de ambele picioare tot n-ar cunoaşte oprelişti, 
căci fiecare gînd, fiecare mişcare îi sînt pătrunse de Sfîn-
tul Duh, iar el nu face decît să se supună acestei forţe trium-
fătoare întru bucurie. Şi umblă din casă în casă să depună 
mărturie întru Domnul, precum îndeamnă Sfînta Scriptură: 
„Iar plecînd, propovăduiţi şi ziceţi: împărăţia cerurilor este 
aproape!” 

Dar degeaba pregătiră credincioşii supă de carne, zadar-
nic îl aşteptară cu masa pusă în colibele lor, căci el nu 
rupea decît cîte-un colţ de pîine ca să-şi astîmpere foamea 
şi bea numai atîta apă cîtă îi umezea buzele spre a se pre-
găti şi prin încercarea trupului pentru misiune; se gîndi 
că le va vorbi despre prigonitorii care au devenit prigoniţi, 
despre ucenicii lui Cristos în calea cărora se aruncă laţul 
în plină zi, în văzul tuturor, cum s-au petrecut de pildă lu-
crurile cu fratele Pintye; va invoca, făcînd să strălucească 
în faţa adunării, pilda celor trei bărbaţi trimişi în foc, în-
tîmplarea cu Şadrac, Meşac şi Abed-Nego... 

După apusul soarelui se rugă din nou, căzînd în ge-
nunchi, apoi porni spre casa de rugăciuni, la ceremonia de 
la şapte şi jumătate: Kungazda Márton, o matahală de om, 
de la care închiriaseră sala, încropise nişte bănci, împrumu-
tase scaune de pe la vecini şi le aşezase pe interval, ca să 
încapă şi sufletele blajine; Bárány Lajos, cu capul plecat, 
şontîcăi de-a lungul covorului cît o cărare spre podium, 
deschise Biblia la partea a treia a cărţii lui Daniel, se uită 
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la turma strînsă laolaltă şi o privi cu bucuria celui ce dăru-
ieşte: cîte chipuri de femei şi de fete şi ce puţini bărbaţi! 
Căci, aşa cum băgase de seamă, aici, în comună, sufletul 
bărbatului, chiar dacă ar înclina să se lase pătruns de cre-
dinţă, e atît de neajutorat încît se ruşinează mai degrabă de 
gura muierilor decît de urîţenia păcatului şi se retrage sau 
stă cu fereală... 

Degetul îi lunecă peste primul rînd al primului verset, 
vocea îi era gata-gata să destrame tăcerea, dar atunci, cu 
un gest, închise Biblia şi braţul i se înălţă precum acela al 
lui Avraam ţinînd cuţitul. 

— Au oare, surorile mele dragi, cînd Domnul l-a ispitit 
pe Avraam şi datu-i-au poruncă să-l ia pe fiul lui, singurul 
lui odor, pe care-l iubea, pe Isaac, şi să-l aducă drept jertfă 
pe munte, au ce credeţi, sărit-a bărbatul să alerge cu vestea 
aceasta la femeia sa?... 

Rostit-a oare un singur cuvînt în faţa ei, datu-i-a oare 
de înţeles măcar prin tresărirea sprîncenelor sau prin pa-
loarea feţei ce faptă îngrozitoare urmează a săvîrşi? Dar 
cînd spărgea lemnele pentru arderea de tot, cînd ascuţea 
cuţitul deschisu-i-s-a gura pentru cuvinte trădătoare? 

Drept e că nu? Căci înţelepciunea bărbatului trebuie să 
cunoască slăbiciunea femeii, care se plimbă cîteodată mînă 
în mînă cu nestatornicia. Şi de bună seamă că ştia şi Avraam 
că nu ar fi decît spre răul lui s-o ia părtaşă pe tovarăşa 
vieţii sale la taina pregătirilor. 

Şi oare n-a avut dreptate? Eu însumi parcă văd cum 
Sara se aruncă la picioarele bărbatului şi, zvîrcolindu-se, 
tîrîndu-se prin praf, îl roagă pe Avraam să nu-l jertfească 
pe fiul ei, pe Isaac, căci asta e o dorinţă nesăbuită, nu poate 
fi dorinţa Domnului! Ce folos ar avea — ca să zicem aşa — 
Dumnezeu din fapta lui, la ce i-ar folosi să-şi omoare fiul? 
Şi o văd de acum şi pe femeia ce sărută imineii bărbatului, 
cu lacrimile ei îi udă, apoi sare în picioare, dă fuga în casă 
şi îl ia în braţe pe pruncul ei, lumina ochilor ei, ca să şi-l 
ştie în siguranţă. 

Şi, de asemenea, fraţii mei, văd cum braţul lui Avraam 
îi scapă în jos, cum, îngrozit şi neputincios, şade pe o piatră 
iar Cuvîntul Domnului se aude răzbubuind deasupra lui: 
„Ai călcat porunca mea, ca să-ţi cruţi fiul. Să iei aminte 
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aşadar: în loc să înmulţesc sămînţa ta, pustii-ţi-o-voi 
pre ea...” 

Iată deci, fraţi i mei: tot aşa se pierde cel şovăielnic şi 
neajutorat dintre voi, cel care asculta mai degrabă jeluirile 
nevestei decît Cuvîntul de chemare al Domnului; pentru că 
şovăiala este moartea credinţei, iar puterea izbăvitoare este 
strigătul cel fericit şi fără de zăbavă: „Iată-mă, Doamne, 
facă-se voia Ta cu sufletul meu păcătos!” 

Cîteva femei plecară capetele peste bănci, plîngînd, fetele 
se ştergeau la nas, îşi frecau ochii tiviţi cu roşu şi mulţi 
bărbaţi pe care-i adusese aici nu numai curiozitatea dar şi 
sufletul lor rănit, şedeau acum încremeniţi pe scaune, de 
tulburare şi de uluire; iar Bárány Lajos simţea prezenţa în-
gerilor Domnului în aburul luminii mirosind a cizme, panta-
loni de postav şi lînă din casa de rugăciuni, încinsă de pre-
zenţa turmei astfel păstorite. 

Însă chiar atunci se deschise uşa şi fratele Pintye păşi 
în mijlocul adunăr i i ; făcu un semn cu degetul, cerînd linişte, 
apoi zîmbi spre musafirul-predicator, cu sfioşenia unui copil 
bătut; Bárány oftă şi o porni de îndată după el; scaunele, 
băncile trosniră, se auziră şoapte şi nimeni nu ştia ce se 
petrece; dar cînd predicatorul şi ceasornicarul ieşiră în curte, 
oamenii se sculară şi, îmbrîncindu-se, înaintînd buluc, por-
niră după ei. 

Jandarmii stăteau acolo, în curte; unul ţinea în mînă 
geanta lui Bárány Lajos, celălalt îl întrebă dacă servieta era 
a lui. Dar pachetul din ea? Şi dacă venise aici cu gînduri 
paşnice şi nu pentru ca să tulbure pregătirile de alegeri şi 
să facă gheşefturi cu aur şi argint, de ce nu s-a prezentat la 
post? Bárány confirmă că servieta cu sculele din ea e a lui, 
dar cît priveşte pachetul, habar n-are ce conţine. 

— Lasă, că ai să afli! zise jandarmul, pe care-l neliniştea 
mulţimea revărsată în curte, şi le făcu semn cu privirea celor 
doi arestaţi s-o pornească înainte. 

Nevasta lui Pintye fusese între timp adusă şi se ghemuia 
palidă pe un scaun; după percheziţie o arestaseră şi pe ea, 
deşi susţinuse că servieta cu bijuterii cu tot e a lui Bárány. 

Şeful de post întocmi un proces-verbal despre bijuteriile 
confiscate, iar pe Bárány Lajos, ca individ suspect, care nu 
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putea dovedi nici scopul misiunii sale, nici ocupaţia pe care 
o avea, îndată ce se crăpă de ziuă, îl porni la drum spre 
Beiuş, însoţit de o matahală de jandarm greoi. 

Şontîcăia în faţa paznicului său, cu capul plecat şi cu 
un fel de zîmbet ostenit, uscat pe obraz; un mic grup de 
credincioşi îl însoţise pînă în capul satului şi-i umpluse bu-
zunarele cu mere, prăjituri, bucăţi de pîine, însă prizonierul 
păru că nici nu bagă de seamă, căci simţea această situaţie 
ca o încheiere demnă de misiunea sa; o femeie cu năframă 
neagră şi nas mare păşi o vreme alături de el, apoi, brusc, 
se aplecă dînd să-i apuce mîna şi să i-o sărute, dar jandarmul 
o îmbrînci cu patul puştii. 

Militarul era enervat de drumul lung pe care-l aveau 
de făcut. 

— Tu eşti pocăit dintr-ăia? întrebă mai încolo, căscînd 
şi cu privirea rătăcită în depărtare. De ce nu staţi voi locu-
lui?... De ce nu vă cătaţi o credinţă cinstită, ca alţi 
oameni?... Da’ chibrit ai?.. . Nu fumezi?. . . Aş jura că nici 
de băut nu bei, ai?.. . Nici cu femei nu te-ncurci?... Atunci 
la ce mai trăieşti?... 

Se opri şi rînji cu gura-i mare, ca tăiată în lemn. 
— Deşi am auzit... că de femei nu prea duceţi lipsă... 

Faceţi seri de pipăială... sau cum Dumnezeu le zice... ade-
vărat, mă?.. . Stingeţi lampa şi fie că-i fată mare, fie ba-
borniţă, pentru voi e tot una... Îs adevărate vorbele astea?... 

Bárány privea drumul, îl privea într-una zîmbind chinuit. 
— Bine, bine. Văd că ţi-ai înghiţit limba şi tu... Cînd 

o să-ţi împuşte dom’ plotonier majur cîteva, ai să spui poezia 
ca pe Tatăl Nostru... Uf , cum îmi mai muşcă cîinii stomacul... 
Arde iadul, frăţioare!. . . Am fost ieri la un botez... 

Cînd Crişul le apăru din nou alături, cu malu-i împînzit 
de arbuşti, într-un loc unde luciul apei străbătea printre 
tufe, jandarmul îşi rezemă puşca de o răchită şi, cu moletie-
rele lui de culoarea pucioasei, cu şapca-i cu două creste, îşi 
tăie cale pînă jos şi, îngenunchind, se aplecă asupra rîului; 
Bárány Lajos privea cum i se zbate omuşorul, cum în dreptul 
buzelor apa scursă înapoi face cercuri-cercuri; între timp 
medita la ceea ce va spune la interogatoriu. 

Dar Cuvîntul puse fr îu fricii care începea să-l încerce: 
„Cînd vă vor da în mîna lor să nu vă îngrijoraţi, căci 

ce veţi avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela...” 
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Cînd se trezi, Erzsike nu ştia dacă e dimi-
neaţă sau seară; la picioarele patului stătea un plugar cu 
coasă, imaginea era atît de clară încît îi vedea pînă şi po-
meţii ca nişte frunze de viţă împînzite de vinişoare vineţii; 
ochii scrutau nemişcaţi de sub pălărie, nasul se ascuţise; 
apoi auzi o tuse scurtă, luciul coasei sclipi în odaie şi văzu 
că ţăranul, care împrumuta cînd chipul tatălui ei, cînd de-
venea din nou străin, se şterge la ochi cu mîneca hainei şi 
continuă s-o privească. 

Durerea din piept o părăsise şi, după chinul de mai multe 
ore, această moleşeală ce-i dădea senzaţia că pluteşte nu 
făcea decît s-o întărească în credinţa că în timpul nopţii 
rătăcise într-adevăr prin pod şi că se eliberase de chinurile 
trupului ei pămîntesc; în sfîrşit auzea şi vocile: 

— Ţi-e rău, Erzsike?... 
Omul lepădă coasa într-un colţ, scoase din buzunar o 

cîrpă cu dungi roşii, dezveli o sticlă plată şi se apropie de ea: 
— Un pic de rachiu cu chimion face bine... 
Abia acum îşi reveni, recunoscîndu-şi tatăl. Fülöp Andor 

se aplecă foarte aproape de ea, îi dădu plosca şi Erzsike 
simţi după prima înghiţitură o uşurare; emanaţia amară a 
stomacului încetă; se uita la bătrîn: Kakas Bandi era des-
culţ, gleznele îi sîngerau rănite. 

Şi, văzîndu-l aşa, jigărit, istovit de atîta mers pe jos, îl 
asocie visului ei de azi-noapte, lîngă carul cu boi încărcat 
cu albii, stînd în odaie, şi deveni deodată atît de fericită 
şi tulburată încît simţea pînă şi mireasma lemnului de plop. 

Fülöp se aşeză lîngă cuptor şi se strădui să-şi ascundă 
chipul în spatele fumului de ţigară. 

— Am visat urît cu tine şi am pornit încoace. Vin pe 
jos de la Mirăslău... Dar tu, văd, iar eşti bolnavă... Şi nici 
Béla nu-i cu tine... 

— De două săptămîni n-a dat pe-acasă, zise Erzsike. 
Dar a trimis pîine şi bani... 

Fülöp Andor lăcrimă: 
— Hei, unde-am fost şi unde-am ajuns... Tu însă ar fi 

trebuit să rămîi acolo, la Uioara: de-acolo se mai văd viile... 
şi ţi-ai fi putut găsi un altul... 
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— Lasă, t a t ă ! suspină Erzsike. Nimeni n-o duce uşor 
în ziua de azi. Aşa mi-a fost soarta... 

Bătrînul îşi privea picioarele rănite. 
— Doar tocmai pentru inima ta bună te căinez... Că tu 

nu mă-mproşti cu noroi, ca Jani... 
Îl fulgeră deodată gîndul că fiul lui îl culcase nemîncat 

şi nebăut, că-i făcuse patul pe p ă m î n t ; se împletici pînă la 
fiică-sa şi, îngenunchind, apucă mîinile lui Erzsike şi i le 
umplu de sărutări, apoi şi le apăsă pe mustăţi, pe ochi. 

După aceea se îndreptă, privi pe rînd copiii care dormeau 
şi scoase din buzunar trei brînzoaice uscate, strivite; îi spuse 
că-şi găsise chiar aci, la via de pe Steluţa, cîte ceva de lucru, 
se înţelesese pe stradă cu stăpînul şi, dacă Erzsike vrea, îi 
ia cu el şi pe Eliz şi pe Kálmánka, să-şi mai umple burţile 
cu poame... 

Se aşeză la masă, aşteptînd să se trezească cei mici. 
Erzsike se dădu jos din pat, îşi legă sînul cu un prosop şi 
tocmai cînd voia să se pieptene, auzi dinspre stradă un plîns 
răguşit, de bărba t ; în faţa porţii lui Dondos, pe buza şan-
ţului, se ghemuia contrabasistul care, cîndva, luase parte 
împreună cu Ciuciui la toate zaiafeturile de la Bunda Rózsi ; 
părul lung îi atîrna peste ceafă şi urechi. 

—- Mi-aţi înecat băieţaşul, ucigaşelor ! îi dădea într-una. 
Daţi-mi înapoi băiatul ! 

Nevasta lui Dondos răbdă o vreme ocările închisă în 
casă, apoi ieşi la poartă : 

— Cară-te de-aci, că te opăresc ! Ce mă-ta îmi tot 
schiauni la ureche ? 

— Daţi-mi copilul înapoi ! se încăpăţîna flăcăul beat. 
îl vreau pe copilul meu ! 

Privirea lui Bunda Rózsi pipăia în căutarea unei pietre. 
— Ia te uită, marţafoiul, ce tot liorbăie pe-aici !... Păi 

tocmai de aia i-am făcu vînt la ţară bestiei ăleia cu bijbocul 
ei cu tot — ca nu cumva să-i treacă vreo tîmpenie prin cap... 

— Mă duc la poliţie şi mă dau pe mîna lor, da' vă bag 
şi pe voi la apă ! ameninţă contrabasistul ; iar peste creierul 
femeii se lăsă brusc, ceaţă : se sperie că deliul o mai vîră 
în vreo belea şi, în acelaşi timp, o cuprinse şi indignarea căci, 
iată-1, el era cel care-i făcuse figura Puchinoasei, nu degeaba 



îl bănuia de luni de zile şi acum se mai şi fîţîie pe-aici cu 
moaca lui de beţivan. 

— Ia ascultă, bă fleoarţă: vrei să plimbi ursul sau să-ţi 
trag un picior între craci?! 

Cu o mînă îl smulse de jos, cu cealaltă îl cîrpi ; băiatul 
se frînse din genunchi, îşi pipăi obrazul, mirat, apoi, de parcă 
pînă atunci s-ar fi ţinut doar de bancuri, sări în picioare, o 
scuipă pe Bunda Rózsi între ochi, dădu fuga la gard, smulse 
un par şi prinse s-o stîlcească; muierea întinse braţele ca 
două maiuri şi începu să se retragă, clipind des; dar contra-
basistul n-o lăsă nici să răsufle: 

— Mi-aţi azvîrlit copilul în apă, ştoarfo!.. . baborniţo!... 
Da’ acu te omor! 

Îi trase cîteva peste braţe, apoi se apucă să-i moaie 
umerii şi capul, lovind atît de spornic încît zburau aşchii 
prin văzduh şi din claia de păr a lui Bunda Rózsi se prelin-
gea deja sîngele; făcu un pas înainte ca să apuce parul, dar 
contrabasistul îi puse piedică şi o buşi de pămînt; atunci 
începu să-i dea cu picioarele în cap, în şolduri, în spate. 

— Ajutor, scheuna văduva lui Dondos. Mă calcă în pi-
cioare, hingherul! Săriţi, că mă omoară! 

Erzsike intră în cameră, înspăimîntată: 
— Tată! O omoară pe una! 
Însă pînă să ajungă Fülöp Andor la poartă, vecinii îl şi 

imobilizaseră pe băiat, iar Bunda Rózsi era susţinută de trei 
femei: nevasta băcanului, Bibilica şi ţaţa Borcsa; dintre 
umflăturile feţei lui Bunda Rózsi mai scăpărau doar două 
dungi înguste, pleoapele şi obrajii îi erau ferfeniţă, hainele 
murdare. Scuipa cu spor sîngele lîngă gard şi, din cînd în 
cînd, tresărea părînd că vrea să se repeadă la contrabasist. 

Bibilica îşi descoperi menirea cît ai clipi: 
— Poliţia! şuieră. Chemaţi un poliţai! 
Locuitorii străzii Îngerilor şchiopi se buluciră în uliţă: 

care cu haina îmbrăcată peste izmene, care în cămaşă de 
noapte; copii lăsaţi în seama nimănui plîngeau prin odăi 
şi în spatele porţilor plesneau voci aspre, duşmănoase; cei 
care ajungeau să se apropie, înfigîndu-se printre ceilalţi 
gură-cască, erau atît de răscoliţi din pricina propriilor copii, 
încît le venea să-şi verse toată amărăciunea acolo, în mij-
locul mulţimii bulucite. 
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— Nici măcar să dormi nu mai poţi din cauza lor! zise 
Gyurka de la porţelanuri. 

— Ar fi timpul să le facem vînt în mahalaua bulgarilor, 
lîngă podul Hingherilor! strigă din spate o femeie care-şi 
tîrşîia picioarele în ghetele bărbatului. 

— Toată ziua-bunăziua, parc-a dat strechea-n e i ! Cînd 
se-mbată, cînd se pupă, cînd se omoară! 

Ca şi cum nu s-ar fi temut de nimic, contrabasistul stă-
tea potolit şi clipea spre capătul de sus al străzii; dar 
Bunda Rózsi, de durere şi de frică, izbucni în p l îns : 

— L-am ţinut pe mîncare şi băutură!. . . Şi uite care mi-a 
fost răsplata, şi-a bătut joc de fata mea!. . . 

Îndată ce poliţistul îi legitimă pe cei doi bătăuşi şi porni 
cu ei spre secţie, Fülöp se întoarse la fiică-sa şi o porni cu 
copiii, spălaţi între timp, în sus, pe Dealul Steluţei, spre vie; 
pe Liza o luă în braţe, pe Kálmán în spinare, cărîndu-i aşa, 
ca pe nişte desagi. 

A treia zi dimineaţa Erzsike îi lăsă la Petrani pe cei 
doi mai mici, scoase dintr-o cutie de lemn o cerere împă-
turită pe care se afla un timbru fiscal de cincizeci de lei 
neştampilat şi, ţinîndu-l deasupra apei aburinde, încercă să-l 
desprindă, zicîndu-şi că poate găseşte vreun tutungiu care 
să-i restituie măcar jumătate din preţ. 

În dreptul Catedralei, între poliţia mare şi farmacia 
Cseresznyés, era o tutungerie unde se vindeau şi ustensile de 
scris şi coli ministeriale; bătrînul ciung, cu mîneca goală 
vîrîtă în buzunarul stîng, după ce examină îndelung timbrul 
cu lupa, dădu din umeri şi îi oferi un pol; chiar şi aşa, 
afacerea prezintă riscuri pentru el, explică, deoarece timbrul 
are urme de degete. 

Madam Vincze urcă la Primărie pentru un certificat de 
paupertate, pierdu o dimineaţă întreagă, apoi vreme de 
vreun ceas umblă în sus şi în jos pe culoarul policlinicii şi, 
poate din pricina fricii, sînul începu s-o doară din nou, 
zvîcnind perfid: medicul primar, un bărbat uriaş, cu nişte 
mîini cît lopeţile, o puse să se descheie la bluză şi cînd zări 
pe burduful umflat şi alb urmele lamei de ras şi află de 
unde provin, strigă la ea: 
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— Ce-ai făcut, nenorocito?! Şi dacă ai fi dat într-o 
septicemie?... 

Alergă la fereastră, acolo însă se opri brusc şi, cuprins 
parcă de nepăsare, rămase multă vreme pe loc: acu’ n-o 
mai poate ajuta cu nimic, de ce n-a venit mai repede?! 

Erzsike începu să plîngă fără glas şi, mai tîrziu, nici ea 
nu-şi mai putea aduce aminte dacă pomenise de cei patru 
copii sau se iviseră doar în mintea ei îngrozită; domnul 
doctor Tropa îşi consumă rămăşiţele furiei într-o ultimă 
înjurătură, spălă rănile cu acetat de plumb şi-i prescrise 
medicamente gratuite. 

— Iar acum du-te! zise. Şi peste trei zile să te prezinţi 
la control! 

Cînd coborî din autobuz la staţia terminus de la Chintău, 
şi, ocolind pe după fabrica de porţelan, ajunse în strada 
Îngerilor şchiopi, i se păru că vede nişte zdrenţe negre atîr-
nînd pe podul de peste Someş; dincoace de pod, două auto-
mobile Ford de culoare închisă sclipeau în soare, se puteau 
auzi din cînd în cînd şuierăturile ţignalelor poliţiei, mulţimea 
înghesuită la balustrade se despică şi începu vînzoleala fără 
rost de-a lungul malului. 

Madam Vincze se supuse doar curiozităţii picioarelor ei 
sfioase, oprindu-se în spatele celor ce priveau, dar nu întrebă 
nimic: voia să aştepte pînă ce va afla de la unul dintre 
mereu zeloşii purtători ai ştirilor ce se întîmplă aici şi un 
bărbat, care se înălţase pe bicicletă, se şi grăbi să le şop-
tească noilor-veniţi că tocmai se reconstituie pruncuciderea. 

Erzsike se simţi cuprinsă de o slăbiciune neputincioasă; 
nu avea destulă putere să-şi croiască drum printre oameni 
sau să încerce să străbată pînă la pod, astfel că porni în 
lungul apei, pînă ce, printre case, într-un loc unde se pitea 
un maidan plin cu bălării şi urzici, izbuti să ajungă la mal 
şi văzu ce se petrece pe pod: în mijloc, ca îmbrăcată pen-
tru cununie, stătea Puchinoasa cu o plăpumioară în braţe, şi 
un ofiţer de poliţie cu ciucurii epoleţilor fluturaţi în vînt îşi 
dădea silinţa să îndepărteze mulţimea înghesuită pe laturi; 
din cînd în cînd se repezea la fată şi, cu gesturi iuţi şi frînte, 
o îndemna la ceva; dar fata părea să nu-i dea ascultare, 
uneori se avînta pînă la balustradă şi aveai impresia că de 
data asta va arunca, însă se poticnea iar şi se trăgea înapoi. 
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Fotograful de la secţia criminală se chincea cînd în faţa 
ei, cînd într-o parte, şi-i fulgera în ochi lumina blitzului; 
un alt bărbat, criminalistul, făcea însemnări într-un caiet şi 
Erzsike nu-şi putea imagina ce găseşte de scris, doar în jur 
abia dacă se petrecea ceva; grădinarul bulgar stătea acolo, 
la piciorul celălalt al podului; deasupra pantalonilor de 
pînză albastră cămaşa i se umflase ca un balon: aştepta 
semnalul ca, după indicaţii, s-o ia la goană pe mal şi, în 
acelaşi loc unde pescuise copilul cu patru zile în urmă, să 
sară în apă. 

În sfîrşit, Puchinoasa se hotărî, plăpumioara împăiată cu 
cîlţi de cînepă descrise un arc peste balustradă, atinse luciul 
apei şi începu să lunece la vale; gloata o urmă urlînd pe 
mal, cîinele poliţist făcu un slalom pe taluz în jos, apoi se 
întoarse în goană; vreo doi sau trei căzură în nas, alţii se 
tăiară la mîini, la picioare în cioburile de sticlă şi bucăţile 
de tablă şi înjurau în gura mare. 

Oficialităţile alergau de asemenea şi o mînau în faţa lor 
şi pe mama ucigaşă, cu mîinile legate la spate; Erzsike 
mergea cu puhoiul, chinuită de o spaimă surdă şi fără urmă 
de gînduri; însă abia galopaseră vreo sută de metri că mul-
ţimea se opri brusc, fără a înţelege ce vrea grădinarul bul-
gar: bărbatul începuse să urle ca ieşit din minţi, îşi smulse 
cămaşa şi, bătînd din mîini, cu pantalonii pe el şi cu ghetele 
în picioare, dădu buzna spre Someş, apoi se aruncă în va-
luri şi, cu lovituri puternice, înotă spre simbolicul nou-născut. 

— Ai înnebunit, boule?! urlă ofiţerul de poliţie în pîlnia 
palmelor şi, cum se aplecă înainte, cizmele-i bine ajustate 
scînteiară în soare. Distrugi reconstituirea?!... 

Însă bulgarul nu-şi lua ochii de la plăpumioara care plutea 
în faţa lui ca o ţandără de lumină; ajunse la ea şi, agăţînd-o 
cu dinţii ca un cîine, începu să înoate spre mal; la margine, 
se ridică în picioare, luă în braţe sugarul de cîlţi şi ieşi cu el 
pe ţărm, ca să se agite acolo, cu hainele şiroind de apă şi 
într -atît de ameninţător încît nimeni nu îndrăznea să se 
apropie. 

— L-ai scos prea devreme, vită! urlă ofiţerul. Aruncă-l 
înapoi şi dă-i drumu’ mai departe, că bag un glonţ în tine!.. . 

Dar grădinarul stătea neclintit, parcă prinsese rădăcini 
ca salcia, şi Erzsike nu mai pricepea ce se petrece acolo, 
departe. 
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2 

La sfîrşitul verii se mutară din locul acela 
blestemat pe Pietroasa. 

Cum fuseseră în stare să se cuibărească nu mai puţin de 
paisprezece locatari pe acest teren care acum pare mai mic 
din cauza dărîmăturilor surpate şi învălmăşite? Dintre pe-
reţi, ca din cuprinsul unei burţi pustii, s-a dus în vînt 
mirosul mîncărurilor, funinginea lămpilor depusă straturi-
straturi sub anii pojghiţelor de var, cuvintele lipicioase, ma-
teria cu miez uman a înjurăturilor. În anii care au trecut 
de atunci i se întîmpla mereu lui Kálmán să se nimerească 
iarna prin preajma casei de raport de odinioară, în strada 
Pietroasa; în astfel de momente se oprea, cu gulerul ridicat, 
cu căciula ţuguiată şi, cît fuma o ţigară, privea împreju-
rimile. 

Îşi aducea aminte de inundaţii, cînd bolovani uriaşi se 
rostogoleau de sus, de pe Pietroasa, dinspre strada Orbán 
Balázs, parcă ar fi săltat pe fundul unei lăzi, izbindu-se unii 
de alţii; apa înspumată se răsucea la colţul casei, izbea cu 
noroi şi murdării peste gura canalului şi, într-o clipă, se 
învolbura mai departe, năvălind în pivniţe, la Habverő Benó 
la Böszörményi Dana şi la Gulliver, de unde, după săptă-
mîni întregi, tot mai scăpa cîte-un orăcăit de broască, ampli-
ficînd imaginea de groază a casei cotiugarului; pescuiau din 
apă copii mici, cu părul atîrnîndu-le încîlcit, iar pulpele 
goale ale femeilor se împleticeau prin puhoi ca nişte lumi-
nări cît toate zilele. 

„Ajutor!” ţipa cineva şi o voce adîncă de bărbat răs-
pundea pe loc: „înfigeţi toporul în pămînt!” 

Peste drum de poartă, pe treptele magazinului de colo-
niale, în halat alb, cu părul ondulat şi negru ca tăciunele, 
se ivea domnişoara Rózsika şi fratele ei mai mic, Ciopli, un 
t înăr şchiop a cărui bărbie colţuroasă începea de îndată să 
scîrţîie de rîs; dar şi ceilalţi locatari se adunau pe afară, în 
capoate, haine de casă şi căscau gura aţîţaţi, cu plăcuta 
înfiorare a celor scăpaţi din inundaţie, din foc, din încăie-
rări; iar de partea opusă faţadei ieşea la poartă Gombos 
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Róza, hoştăteanca şi socrul ei, care căra şi scaunul după el 
ca să asiste la spectacolul exodului. 

„Începe circul, doamnelor şi domnilor! hohotea Ciopli. 
Poftiţi la locurile dumneavoastră!” 

A doua zi după inundaţie apărea întotdeauna proprie-
tarul, un italian uriaş, ras în cap, pe craniul căruia albea 
o cicatrice în formă de cruce, însoţit de nevasta sa scundă 
şi împopoţonată; femeia strîngea o geantă la piept şi îşi 
rînjea plombele aurii de parcă Sando, de sus, i-ar îi scăpat 
în cap tot felul de vorbuliţe porcoase şi ea voia să se arate 
scîrbită, pe cînd, de fapt , omul găsea mai multă bucurie să 
se poată hîrjoni prin parcul mic sau la baia de aburi cu 
comisionari, vînzători de ziare sau ţigănuşi copţi de timpuriu... 

Proprietarul nu cheltuia un ban cu repararea locuinţelor 
sau robinetelor; cînd apărea, o dată la două săptămîni, 
scotea din servietă o beretă roşie, şi-o înfunda în cap şi se 
cobora în puţ; ciocănea, sufla din greu, apărea din nou la 
suprafaţă şi, agitînd cheia de buloane, ca un uriaş îngropat 
în pămînt, îi ameninţa pe oamenii care se învîrteau prin 
curte şi pe copii: „Cine umblato?!... Uno ciocanit-o, ţeava 
strimba!... Dracu rupe mina la mulţi porci!” 

Kálmánka clipea cu presimţiri tot mai rele spre nenea 
proprietarul, de fiecare dată ochii i se abăteau ocolindu-l şi 
cînd bărbatul intra în casă ca să scrie chitanţa pentru chiria 
încasată, el se retrăgea în colţul camerei, dar pînă şi acolo 
simţea privirea lui Sando zburînd spre el şi dibuindu-l cu 
atîta siguranţă ca şi cum l-ar lovi uşurel cu palma peste 
obraz. În asemenea clipe bănuia că o să vină o zi, un prilej, 
cînd va trăi o întîmplare înfiorătoare, legată de el. 

Şi această presimţire trebui să se şi împlinească cît mai 
degrabă pentru ca, după aceea, să se elibereze şi să-l poată 
privi rîzînd, cu acea superioritate batjocoritoare şi plină de 
dispreţ, ca bărbaţii maturi, care ştiau cîte ceva în legătură 
cu viaţa amoroasă a lui Sando. În după-amiaza caniculară, 
locatarii agăţaseră paltoane vechi la geamuri şi se ghemui-
seră în culcuşuri, iar el tocmai căsca gura stînd în poartă, 
cînd simţi că cineva îl înghesuie deodată în canat, încît i se 
opri respiraţia: proprietarul se făcu a nu-şi putea strecura 
trupul pe lîngă el, ca şi cum brusc s-ar fi umflat, gîtul îi 
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lucea vineţiu ca o boaşă inflamată şi, cu o mişcare iute şi 
lacomă, repezi mîna între picioarele băieţaşului, apoi îl îm-
brînci, dîndu-l la o parte din calea sa. 

De-a lungul şanţului, două uşi îşi conturau pe zid petele 
cafenii: într-una din camere locuia madam Habverő, floră-
reasa, cu băiatul ei, Benő de vreo şase-şapte ani; era o 
femeie frumoasă, zveltă, să fi avut cel mult douăzeci şi cinci 
de ani, şi vorbea lungind cuvintele ca orădenii; amantul ei, 
Habverő Árpi, cu care avea şi copilul, apărea doar o dată 
la două-trei săptămîni, cu păru-i încreţit cu fierul, strîn-
gîndu-şi vioara subsuoară; şedea ceasuri întregi pe marginea 
patului şi-i cînta iubitei, dar nici măcar cînd înceta nu-i 
prea auzeai glasul: se posta în faţa oglinzii şi-şi mîngîia 
faţa îndelung sau se căznea să stoarcă nişte coşuri invizibile. 

Apoi se întîmpla ceva de neînţeles: femeia dădea un 
ţipăt şi se auzea de îndată un zgomot ca de încăierare, 
gîfîieli, plescăitul palmelor pe trupul gol, apoi un sunet ce 
părea scos de o faţă de pernă sfîşiată şi, în urma lui, iarăşi 
vocea gîfîită a femeii, geamătu-i fericit, ca şi cum Habverő 
s-ar fi urcat cu picioarele pe pieptul ei şi asta ar fi trezit 
într-însa bucuria exuberantă a morţii apropiate: „Dar de 
ce mă iubeşti doar aşa, întotdeauna?!... De ce? O, Doamne, 
Dumnezeule... tu eşti viaţa mea... moartea mea...” 

După tăblia strîmbă a celeilalte uşi locuia madam Dana, 
o femeie grasă, ale cărei coarde vocale vibrau gîjîind din 
cauza nicotinei depuse pe ele; şi ea vindea flori, împreună 
cu fiică-sa, Icu, dar acele cîteva zambile, micşunele sau 
garoafe erau mai mult pentru ca fata să-şi facă vînt cu ele 
şi să rîdă spre clienţii piliţi care, după ora închiderii, mai 
boleau pe la mesele restaurantelor şi tejghelele cîrciumilor; 
cîteodata strîngea la piept ferigi cît tufa sau rezede, dar 
lejer, pentru ca sînii să i se iţească din bluza descheiată, 
ca şi cum s-ar ascunde, pe jumătate goală, după acest desiş, 
oferindu-se mîngîierii nesigure, a privirilor. 

Sprîncenele i se arcuiau de la rădăcina nasului pe frunte, 
dar păru-i galben ca paiul, căzînd peste umeri, nu era veri-
tabil, şi Kálmánka pîndea uneori la fereastră s-o vadă 
umblînd, făcîndu-şi de lucru prin cameră, cu peruca scoasă. 
Păru-i rărit se ridica în smocuri pufoase ca al unui băie-
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ţandru şi acest cap mic şi desfrunzit nu se potrivea nicidecum 
cu dosul ei îndesat şi cu sînii grei ce-o făceau să arate ca o 
curcă închisă în coteţ; dar bărbaţii, tufliţi de băutură, nu 
se uitau decît la sîni şi la şolduri şi se luau după ea, clăti-
nîndu-se; în faţă păşea Icu, dînd ademenitor din dos, iar 
în urma clientului îşi tîrşîia papucii bătrîna. 

— E fată curată, cu sînge fierbinte, domnul meu, rostea 
bătrîna, cu vocea ei groasă, bărbătească. De cîte ori nu-mi 
pun cenuşă-n cap că a trebuit să ajungem aici... 

În partea dinspre fronton, la dreapta porţii, se adîncea 
în zid o singură uşă cu canaturi verzi şi trebuia să cobori 
trei trepte pînă la femeia planturoasă, încălţată cu cizme, 
împodobită cu mustăţi, căreia toţi cei de pe Pietroasa îi 
ziceau Cacafleanca; ghicitoarea asta avea cea mai curată 
locuinţă şi, din penumbră, de unde se holbau la cel ce intra 
pisicile brodate ale pernuţelor, se auzea tictacul unei pendule 
şi, ca ţinute în balans de această pendulă, miresme plăcute 
de lucruri de lînă, de gutui şi ceai opărit pluteau către uşă. 

În stînga, sub chipul Sfîntului Anton ţinînd în braţe 
pruncul, se întindea un pat şi mulţi se jurau că ghicitoarea, 
în ceasuri de seară tîrzie, se întinde pe scîndurile acestea 
goală puşcă, îşi lipeşte tălpile ca pentru rugăciune, legă-
nîndu-se într-una, şi scutură o cutie de chibrituri în care 
sînt închişi nouă şvabi înfometaţi; între timp face la cruci 
cu nemiluita şi nu se poate auzi ce spune, căci numai guşa 
îi tremură ca la brotaci, dar dacă-i face ea vrăji cuiva, apoi 
acel cineva în cea de-a şaptea zi de marţi sigur ajunge pe 
năsălie... 

Avea şi un obicei, că se aşeza la pîndă, încremenind în 
întuneric, nemişcată, ca cişmeaua sau ca o tufă, şi aştepta 
să vadă de după care dintre uşi se furişează vreun copil şi 
o porneşte cu teamă spre fundul curţii; apoi, cînd acesta 
se lăsa pe vine lîngă gard şi, căscînd ochii, începea să geamă 
uşurel, Cacafleanca apărea deodată şi, cu palma ei uriaşă, 
trăgea o razantă peste scăfîrlia puştiului, ca într-o tiribombă. 

Sub bolta porţii, la stînga, de pe un hol strîmt şi întu-
necos din tavanul căruia atîrnau cîrlige, se deschideau trei 
uşi: în faţă locuia un fochist deşirat, cu gîtul strîmb, Macsu-
ka Károly, care umbla cu o bicicletă de curse şi, aplecat 

217 



pe ghidon, aducea cu un cuier de paltoane răsturnat; la 
stînga, Langfeld Matha, telalul evreu, ţinea o cămăruţă mai 
mare, cu familia şi cu chiriaşii lui de cîte-o noapte. 

Madam Langfeld, adică tuşa Pepi, al cărei piept era 
surpat diform pe sub bluză, cînd stătea de vorbă cu cineva 
îşi încrucişa braţele pe burtă, capul i se înclina cu un zîmbet 
înduioşat şi, pînă să răspundă, lacrima îi şi pica asemeni 
unui strop de ceară de pe o lumînare, iar alteori se întorcea 
spre bărbatul care sorbea ceai şi întreba: „Mai ţii minte, 
Matha, ce-a spus fetiţa noastră cînd trăgea să moară?...” 
Telalul dădea din cap, îndelung, în cele din urmă începea să 
tremure din tot trupul, apuca bastonul agăţat de tăblia 
patului şi-l izbea în masă: „Ţin minte, dar ce-oi fi vrînd 
iar?! Să mă omori şi pe mine?!” 

Lanfgeld avea trei copii mai mari: Şmilaizic, vînzătorul 
de ziare, Moişi, ucenicul tîmplar şi Eva, coafeza; dar tot 
al lor se cheamă că era şi Iacov Iacob, un băiat de ispravă, 
vînjos, al cărui păr creţ se inela mărunt ca lîna mielului; ei 
îl crescuseră de mic şi fusese maşinist pe la circurile ambu-
lante, dar acum lucra la fabrica de medicamente, unde tre-
buia să recolteze urina cailor proaspăt îmbăiaţi; seara, cînd 
se întorcea acasă, hainele lui răspîndeau un miros iute, de fîn. 

Uneori, veşnicul lui nesaţ şi dorul după o bucăţică mai 
gustoasă îl făceau să fie trist zile întregi şi-i trezeau bănuieli 
faţă de părinţii lui adoptivi; de aceea, chiar şi de două-trei 
ori pe an se simţea îndreptăţit să se culce cu cămaşa jilăvită 
în lada canapelei unde dormea şi, parcă topindu-se chinuit 
în propria-i sudoare, începea să geamă, să se zvîrcolească; 
atunci tuşa Pepi îşi azvîrlea braţele spre cer, iar bătrînul 
împungea podeaua cu bastonul, a îndoială, ba se apropia 
şi ciocănea şi lemnul canapelei scoţînd un fel de lătrat 
gîtuit — „ei, ei!” — parcă aşteptînd ca băiatul să înceteze 
cu zbuciumul, apoi se oprea în prag şi silueta-i deşirată, 
subţiratică se clătina ca fumul în curent: să se ducă după 
medic, sau să mai aştepte? Femeia îngenunchea lîngă Iacov 
Iacob, începea să-l mîngîie, să-l sărute, umplîndu-l tot cu 
lacrimile ei: „Nu muri, dragule! Nu mă lăsa!” 

După uşa de vizavi locuia madam Puni, tramvaista, adică 
vătmăniţa, o raţă umplută, pe al cărei dos bombat plesnea 
mereu o fustă de un verde crud, iar picioarele i se revărsau 
umflate din pantofii minusculi. Érsek Jóska, pictorul de mult 
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divorţat de meserie, îi mîzgălise camera cu nişte ghirlande 
de trandafiri, împestriţase pereţii cu colivii în care mulţime 
de cintezoi, presuri sau ciocîrlii de grădină săltau, ciuguleau 
sau îşi exersau vocile, scuipînd cu un calm lucid şi obiectiv 
cojile seminţelor. 

La cîţiva paşi de familia lui Kálmánka stăteau două su-
rori, Lidi şi Erszi şi, îndată ce apunea soarele, ţintele bubu-
itoare ale bocancilor soldăţeşti scoteau scîntei pe sub fereas-
tra lor; prin uşă răzbăteau rîsete, chicoteli, apoi întreaga 
locuinţă se potolea pentru cîte o jumătate de oră şi lampa 
arunca o lumină gălbuie peste perdelele lăsate, pe care, 
uneori, se zăreau umbrele zeloase ale cîtor două cătane deo-
dată; cum nu prea aveau bani, răcanii plăteau mai degrabă 
cu săpun şi pîine cazonă, iar cu timpul, în perioada cartele-
lor, pînă şi locatarii curţii ajunseseră să-şi facă rost adesea 
de pîine pentru dejun de la cele două surori... 

Din vecinătatea surorilor se deschidea din nou un fel de 
arcadă tăiată într-un ungher şi, de acolo, iarăşi mai multe 
uşi: în faţă locuia Bábi, bătrîna scărmănătoare de pene, 
imediat lîngă ea se aciua Gulliver Sándor, cotiugarul. Celă-
lalt vecin al lui Gulliver era nea Kruck, salahorul evreu, 
mărunţel, care, părăsindu-şi meseria, aerul fierbinte, îmbîcsit 
de praf de făină al brutăriilor, alesese viaţa liberă şi prefera 
să echilibreze sicrie pe umăr, să-l ajute pe spălătorul de 
morţi la chevra cadişa, căra acasă pe la oamenii înstăriţi miei 
de la şacter şi, în preajma Paştelui, dădea o mînă de ajutor 
pînă şi la fabrica de pască; cei doi copii ai lui, Beri şi 
Helén, se zbenguiau de dimineaţa pînă seara prin împreju-
rimile Pietroasei, pe strada Matcei, ori pe Fluturilor, mînînd 
un miel alb, care fusese graţiat de Paşti. 

În dreptul intrării lui Gulliver, casa se frîngea în formă 
de L şi vizavi cu poarta locuia Varga, muzicantul. Vara, de 
cum se trezea, se împacheta într-un cerceaf şi se aşeza în 
faţa uşii, căci nu-şi putea permite să-şi strice singurul costum 
bleumarin, şi se întorcea spre soare cu ochii închişi. Vecinul 
lui Varga era Miklós Miksa, pantofarul, un bărbat tînăr, 
mereu cu ochii după fuste, care nu se ruşina nici măcar în 
faţa nevestei de pofta lui neobosită, tînjind după noi şi noi 
îmbrăţişări; cînd intra la el vreo ţigăncuşă sau vreo femeie 
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de prin împrejurimi, cu pantofi de reparat, ciocanul îi încre-
menea în mînă, ochii i se făceau mari şi rotunzi, iar cuiele 
i se zbîrleau între buze ca nişte spini strălucitori. 

În aripa dreaptă a clădirii, ca una care păzeşte toată 
curtea, ca o slujitoare credincioasă, locuia madam Csikálo, 
şi, într-adevăr, stătea ghemuită cît era ziulica de lungă, acolo, 
la poalele gardului, pufăind din pipă; şi cum şedea, aple-
cată peste genunchii osoşi, cu labele uriaşe ale picioarelor 
trase îndărăt, cu sînii ca două burdufuri de smoală atîrnînd 
pe sub bluză, putea fi luată drept a tahitiană de Gauguin; 
vara dormea cu uşa dată de perete, nu se temea nici de 
fiare, nici de oameni şi Kálmánka o auzise de multe ori 
rugîndu-se prin întuneric: 

„Dragă Doamne, tu, care porţi grija sărmanei mele soarte, 
apleacă-te pînă la mine, netrebnica, şi ascultă-mi rugăciunea: 
căci nu cer mila ta doar pentru mine, ci aş vrea să te mai 
rog, Ziditorule, să vezi şi de mulţimea asta de chiriaşi săr-
mani. Căci mie îmi ajunge şi îmbucătura de pîine ce mi-o 
dai şi o gură de apă; trupul mi-l acopăr cu o zdreanţă 
veche şi nu mă plîng; dar înmoaie-ţi inima faţă de cei mai 
mici: ajută-l pe Kruck să cîştige cele de toate zilele pentru 
ai lui şi să nu-ţi pese Părinte dragă, nici de ce se bîrfeşte 
despre Lidi şi Erzsi, ci ia-le sub oblăduirea ta. Nu te lăsa dus, 
Dumnezeule bun, de toate scornelile. Mai bine dă-le lor 
noroc şi voie bună, căci numai trupul şi-l jertfesc pentru 
pîine, dar sufletul lor este curat...” 

4 

Dimineaţa soarele de primăvară inunda 
curtea şi Kálmán, ieşind din casă, avea senzaţia că toate 
cele din jur se amplifică într-însul: mirosul funiginii, lumina, 
umezeala, dar continua să stea în prag şi nu îndrăznea să 
înainteze un pas. La Miklós, Aranka muzicantului şedea lîngă 
banc, şi, prin deschizătura uşii, se vedea cum îşi lasă pe ziarul 
desfăcut piciorul cu ciorap de mătase; pantofarul dădea 
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cîte o lovitură de ciocan, ieşit total din ritm, şi rîsul i se 
strecura cu zvîcnet surd printre cuiele ţinute între buze. 

Lîngă perete, într-o cuşcă de sîrmă, se înfoiau şapte-opt 
turturele grăsulii şi femeia era şi ea bondoacă şi tăcută ca 
şi ele; o vreme mai ascultă pălăvrăgeala bărbatului cu 
Aranka; nu părea înciudată, dimpotrivă, îşi legă basmaua 
şi porni la piaţă, vrînd parcă să-l lase pe Miksa singur cu 
fata. În cinci ani de căsnicie nu rămăsese grea şi tălmăcea 
toată lăcomia care mocnea în privirile bărbatului prin ste-
rilitatea ei. Pantofarul profita. 

— Ehei, Aranka! ofta şi de data asta, după ce plecă 
femeia. Te-aş strînge în braţe şi nu te-aş mai lăsa pînă nu 
mi-ai naşte o duzină de copii: cît pentru un cor de meseriaşi! 

Şi obrajii îi dogoreau, iar ochii îi alunecau cînd pe bluza 
fetei, cînd pe picioarele ei prelungi; iar Aranka îi întoarse 
privirea şi chicoti: 

— Şi cu ce ai hrăni, cu ce ai îmbrăca toţi puradeii 
ăştia? I-ai închide în colivie şi le-ai da să ciugulească mei? 

Drept răspuns, Miksa o înhăţă de mijloc, o ridică în aer 
şi o sărută pe gură; Aranka se zbătea delicat şi, între timp 
dînd din picioare, împinse uşa. 

— Vino-ncoace, băieţaş, îi făcu semn lui K á l m á n cu pipa 
madam Csikálo. Nu trebuie să vezi totul... 

Şi K á l m á n porni spre ea; ţiganca se foi, se răsuci, scoase 
din sîn nişte cărţi decolorate, începu să le amestece şi se 
uita la băiat cu priviri mîngîioase. 

— Doamne, ce sfios mai e, zîmbi. Asta nu-i prea bine... 
Nu poate decît să-ţi strice... Cîţi oameni răi vei întîlni, toţi 
vor voi să tragă foloase de pe urma bunătăţii matale... Şi 
o să se silească să-ţi facă rău... Ia uite, se şi arată unul!. . . 
Dar nu trebuie să te necăjeşti... pentru că dacă vei fi isteţ 
şi viclenia oamenilor se întoarce şi se preface... 

Kálmán stătea aproape uluit: se luminase ceva în mintea 
lui, un lucru pe care-l bănuise şi pînă acum, dar nu voia să 
şi-l mărturisească nici sieşi căci asta ar fi însemnat că toate 
chinurile şi necazurile nu-s decît urmări ale neajutorării şi 
timidităţii sale, şi chiar şi acele nelinişti, mulţimea aceea de 
temeri ce-i sfîşiau stomacul sau îi săgetau inima cînd se 
gîndea la zilele, la anii care vor urma, toate porneau de aici... 
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Şi resimţea acum, ruşinat, că toate veşnicele lui năzăreli 
topiseră şi tulburarea şi frica mutării, dizolvîndu-le în acea 
compătimire de sine tremurătoare, făcîndu-l să încerce să 
se convingă, gîndindu-se din nou la mama lui, că pricina 
morţii ei nu va fi altceva decît tocmai mediul acesta nou: 
ba chiar, în prima noapte, reliefase cu atîta claritate cîte-un 
amănunt al înmormîntării încît, o dată cu durerea milei 
faţă de sine, învingînd orice efort de împotrivire, crescu 
într-însul numai groază faţă de viitorul vieţii sale. 

Cuvintele bătrînei îi aduseră o asemenea uşurare încît, 
de bucurie, alergă în stradă; Benó, băiatul florăresei, sări 
speriat în picioare, din faţă de la Cacafleanca, chipu-i de 
ţap se alungi şi mai mult, holbă nişte ochi înfricoşaţi şi o 
luă la trap săltat, crezînd că pe el îl goneşte. Trecu în fugă 
pe la Dana, apoi se aplecă şi, aplecîndu-se, zvîrli un pumn 
de nisip în urmă. Kálmánka se opri, îşi simţea ochii ca 
mîncaţi de acizi, îi scîrţîia pietrişul între dinţi; de furie, 
îl îmbrînci pe Benó, dar acesta, în cădere, reuşi să-l apuce 
de picior. 

— Du-te-n mă-ta! gîfîi. Îţi rup dinţii! 
Apoi se adunară amîndoi de pe jos: 
— Cum ai spus? voi Kálmán să se arate sever. Ia 

s-auzim! 
Dar brusc i se făcu ruşine pînă şi de sunetul propriei 

voci, în care vibra, pe lîngă furie, şi demnitatea jignită şi, 
deoarece simţea că supărarea nu-i e îndeajuns de mare pen-
tru a relua ostilităţile, se gîndi că trebuie să-l facă pe Benó 
să atace. Se apropie de el şi-l împinse cu umărul, Benó îl 
împinse la rîndul lui, se încăierară din nou şi fiul florăresei, 
în timp ce, trăgîndu-şi capul între umeri, lovea de jos în 
sus, îl nimeri o dată la rădăcina nasului. Sîngele ţîşni cu 
stropi mari pe cămaşa lui Kálmánka, dar el, în loc să 
cadă pradă furiei, se trezi suferind, în decurs de cîteva clipe, 
nişte schimbări interesante: cu fiecare picătură de sînge 
devenea mai blînd, de parcă i-ar fi scăpat cîte un cheag 
de ciudă de pe creier, şi în curînd începu să bată pasul pe 
loc, rotindu-se descumpănit şi lipindu-şi nasul de obrazul 
lui Benó, ca şi cum ar fi vrut să-şi sărute adversarul. 

Peste cîteva minute, trăgîndu-şi piciorul, şovăielnic, se 
apropie de cişmeaua din curte, ca să se spele, dar abia 
apucase să se dea jos de pe bordura de ciment că îl zări 
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pe taică-său intrînd pe poartă, cu părul tuns scurt, cum se 
eliberase de la închisoare, mînjit de făină şi puţin candriu. 

— De ce şchioapeţi, domnişorule? Umblă drept, că-ţi 
frîng şalele! 

Se îndreptă speriat, însă atunci începu să şchioapete 
cu piciorul celălalt; Vincze îl înhăţă şi-l plesni de cîteva 
ori la rînd; Kálmánka se precipită spre grădină, ca să se 
ascundă: între urzici şi cucută, pe un loc golaş, se ghemui 
şi izbucni în plîns. Căci vedea împlinindu-se toate cele 
despre care îi vorbise ţaţa Csikálo; iată, lumea din afară 
s-a şi abătut asupra lui şi zadarnic totul, căci cît va trăi 
(deşi, poate că asta nu va ţine mult) va avea parte numai şi 
numai de dureri; şi oare acel popă de ghindă care ieşise, nu 
era tocmai tatăl lui?... 

După masă, Liza îl luă deoparte: 
— Am auzit că aici, sus, locuieşte o femeie căreia i se 

arată îngerii... 
Dar Erzsike le dădu voie numai cu condiţia s-o ia 

şi pe Rozi cu ei, căci avea pe cap toate grijile noii locuinţe, 
nu prididea să mai vadă şi de fetiţă. Liza începu să bîzîie, 
îmbufnată, că totdeauna i-o leagă ca pe o piatră de gît pe 
pişacioasa aia, însă nu avu încotro; o apucă pe soră-sa 
de-o aripă şi multă vreme o tîrî după ea ca pe o păpuşă 
de cîlţi. 

Pe la jumătatea Pietroasei, o luară la dreapta, cotind 
din strada Matcei în strada Tîrnăcopului, cu casele ei lipite 
strîns una de alta, mereu umbroasă, unde nici vara nu se 
usca noroiul decît arareori şi, la numărul 33, în dosul unei 
porţi stricate, dădură peste împărăţia mătuşei Sári; la 
dreapta se întindea o casă scundă, asemănătoare unui şopron, 
pe streaşina căruia şiţa se rărise: acesta era azilul cerşeto-
rilor şi schilozilor adunaţi de pe drumuri; în stînga se 
înşirau tufe de liliac, în mijloc se afla o cişmea, iar în 
capătul curţii se înălţa însăşi casa de rugăciuni, o clădire 
zugrăvită în galben, cu patru ferestre mari spre poartă şi 
cu treptele umbrite de coroana unui dud; sfîntul lăcaş 
fusese înălţat chiar de mătuşa Sári, o ţărancă ajunsă pe la 
Cluj din Sic, cu banii de pe douăzeci şi cinci de ani de 
slugărit. 

Pe cei dintîi prieteni îi prinsese cum prind păsărarii 
scatiii, ciocîrliile: cînd dădură în pîrg fructele, deschise 
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poarta larg, lăsîndu-i pe puştii din strada Pata şi din Flu-
turilor să invadeze pomii şi, în toiul ospăţului, apăru cu 
băţul ei, ieşind de sub streaşină şi zise: 

— Văd că la furat vă pricepeţi!... Ei, hai, daţi-vă jos, 
ia să văd, de rugat ştiţi să vă rugaţi!? 

Dar nici unul nu cunoştea Tatăl Nostru; îi mînă deci 
spre cerdac, îi rîndui pe bancă, aduse apă în lighean şi le 
spălă picioarele la toţi douăzeci şi doi, ca o Mărie Magda-
lenă cu sufletul rămas copil şi care vrea să ispăşească chiar 
şi în faţa acestor ţ înc i ; apoi potrivi palmele copiilor şi 
începu să zică rugăciunea, în vreme ce puştimea o îngîna 
murmurînd. 

Chischolm Robert, păstorul sufletesc al misiunii evreieşti 
din Cluj, vizită o dată şcoala de duminică a mătuşei Sári 
şi îi dărui o pictură, ilustrînd cu imagini elocvente căile 
mîntuirii şi ale osîndei; originalul tabloului se deterioră în 
scurtă vreme de prea multă întrebuinţare şi evlavioasa 
femeie se înţelese cu un pictor să revopsească, în schimbul a 
două sute de ouă, această sculă indispensabilă. 

Cei trei copii înaintară, strecurîndu-se intimidaţi în 
prima bancă a casei de rugăciuni, ghetele le clămpăneau şi 
acest zgomot îi sperie în cea mai mare măsură; în faţă se 
împleticea Liza, trăgînd-o pe cea mică, în urma lor Kálmánka, 
dar abia făcu un pas că se şi strînse pe marginea băncii, 
rămînînd cu ochii ţină la minunea apărută în faţa lui — 
imensa pictură; la o răscruce se afla o cruce şi, ca şi cum 
ar fi fost despicată de trăsnet, un braţ al ei răspîndea 
scîntei orbitoare, celălalt însă se frîngea carbonizat; în faţa 
palatului ceresc al Domnului, în lumina filtrată misterios, 
pluteau îngeri cu buzele strîns lipite de trîmbiţe, în timp ce 
obrajii li se bucălau gingaşi, iar ochii li se rotunjeau ca nişte 
nasturi de palton; în colţul din stînga, sus, trona Dumnezeu 
la o masă ce aducea cu o orgă de argint şi trecea într-un 
catastif uriaş păcatele şi faptele de bine ale oamenilor, pen-
tru ca, după moartea lor, să le ceară socoteală pentru ele. 

De partea cealaltă, drumul ducînd spre chinurile veşnice 
era mărginit de cranii, în găvanele cărora fumega întune-
ricul şi, pe măsură ce privirea căta mai spre adînc, nu se 
mai putea agăţa de nimic sigur, de parcă obiectele şi oamenii. 
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ei înşişi, ar pluti deasupra unui foc lichid şi peste hăuri 
tainic bănuite: ici se ivea doar o mînă cufundată pînă la 
încheietură într-un fel de materie oribilă, colo trupuri azvîr-
lite unele peste altele tînjeau chircite printre flăcări şi dracul 
le întorcea rînjind, cu furca lui; ici se vedeau făpturi de 
groază, scufundate pînă la gît în catran, colo doar un cap 
scăpat pe spate, un craniu fulgerîndu-şi ultimul strigăt mut 
spre privitor. 

Mai sosi un grup de copii din cartierul Fluturilor: 
ciorapii le atîrnau, aveau lumînări la nas, hăinuţele le erau 
boţite şi făceau cute pe la subsuori din cauza zdrenţelor 
îndesate sub ele; îşi scoaseră şepcile, smiorcăind şi tuşind, 
înaintară printre bănci şi se aşezară, foindu-se îndelung, la 
locurile lor. Cînd se adunară vreo doisprezece, mătuşa Sári 
descrise un arc de cerc prin aer, vrînd parcă să şteargă acele 
imagini înfricoşătoare şi le cîntă un psalm: 

„Drag i-e lui Isus de mine, 
eu din Biblie-o ştiu prea bine, 
pruncii îs a lui avere, 
celui slab îi dă putere.” 

Şi abia învăţară cîntarea şi, pe deasupra, încă vreo două 
maxime, că mătuşa Sári lipăi pînă la locuinţa ei, aduse 
pahare şi o sticlă cu sirop de zmeură, îl trimise pe unul 
dintre băieţaşi după apă, îi dădu fiecărui copil cîte-un 
răcoritor, le spuse să le fie de bine, în timp ce privirea îi 
luneca drăgăstoasă peste figurile ţîncilor stîngaci, ce se înde-
sau la băutură; însă, înainte de a le da drumul, chipul i se 
întristă şi zise: 

— Copii, în apropierea noastră este o mătuşă care se 
pregăteşte să urce la rai, să ne aşezăm deci lîngă patul ei 
şi, prin rugăciuni, să-i uşurăm eliberarea! 

Kálmánka şi ceilalţi se înghesuiră şuşotind într-un hol 
întunecos, iar de acolo pătrunseră în rînd cîte unul în 
azilul ca un hambar unde, la dreapta şi la stînga, se înşiru-
iau de-a lungul pereţilor cam o jumătate de duzină de paturi; 
plutea un miros de fum îmbîcsit în lînă şi de sărăcie şi, 
cînd se deschise uşa şi primul copil se ivi în prag, din adîncul 
încăperii porni o voce scîrţîitoare: „închide o dată, închide 
o dată uşa aia, dar-ar boala-n mîna ta!” apoi baborniţa 
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care suduise îşi încrucişa din nou mîinile ca nişte greble pe 
piept, faţa i se surpă în vata de un cenuşiu murdar a pă-
rului, şi aerul ieşea şuierător prin gura căscată; o altă bă-
trînă se pierduse cu totul pe marginea patului, examinîndu-şi 
ciorapul găur i t ; o a treia, slabă şi cu un nas mare, cu rochia 
sumeasă pînă la coate, cu mîna întinsă, se furişa spre o mă-
suţă pe care zăceau bucăţi de pîine. 

Muribunda stătea culcată sub fereastra ce dădea în curte, 
cu o privire scîrbită, obosită de viaţă şi absentă; tîmplele i 
se scobiseră, triunghiul pieptului îi ieşea ascuţit în afară; o 
vreme păru că nici nu-i observă pe ţîncii care stăteau lîngă 
pa t şi că n-o vede nici pe mătuşa Sári, care stătea cu mîinile 
împreunate, rugîndu-se pentru sufletul ei, dar apoi, brusc, se 
întîmplă ceva: se ridică din pat, uşurel, întinse braţul şi 
ochii îi zîmbeau spre penumbra dintr-un ungher, apoi recăzu 
pe pernă, dar se îndreptă din nou şi mai îndărătnic, şi mai 
triumfător, străduindu-se să ajungă în acel spaţiu necunoscut: 

— Mă duc, mămucă! şoptea. Am şi învăţat să umblu! 
Recăzu definitiv, dădea numai din cap, surîzînd, şi la-

crimile i se scurgeau de-a lungul obrajilor; mătuşa Sári puse 
palma pe fruntea muribundei, suspină cu evlavie şi o rugă 
să se liniştească, căci Tatăl şi-a şi întins spre ea braţu-i 
iubitor... 

Cînd se văzură din nou în stradă, Liza, frîngîndu-se din 
şale, bătu aerul cu palma, se opri cu ochii holbaţi, apoi 
răbufni din ea rîsul care o gîdila încă de lîngă patul muri-
bundei; iar Kálmánka, ieşind din tăcerea-i uluită, se întoarse 
acum spre ea aproape curios, ca şi cum pornirea batjoco-
ritoare a surorii sale ar fi ţinut tot de acele surprize de care 
avusese parte la mătuşa Sári, la capătul unor ceasuri pline 
de suferinţă... 

5 

I se urî de zăpuşeala camerei şi ieşi iarăşi 
în curte, dar acolo lumina bătea atît de tare, atît de supă-
rător, iar muchiile zidurilor văruite i se înfigeau în ochi 
atî t de dureros încît începu să lăcrimeze; în mijlocul curţii, 
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ghemuită pe un scăunel, şedea Bábi, cu basmaua dezlegată şi 
arunca uneori cîte-o privire în jos, la picioarele-i umflate, 
la aceste vinete, de parcă s-ar fi pregătit să-şi ia zborul şi 
acum ar sta să se întrebe cum va putea să se înalţe cu 
ghiulele astea de picioare bătute de Dumnezeu. Înăuntru, 
Érsek Jóska ciupea somnoros strunele chitarei. 

„Jură că nu te duci la doctor!” se auzea o voce înăbu-
şită din atelierul lui Miklós Miksa. 

„E-n regulă... dar ce se va întîmpla cu mine?... Ce-o 
să fie dacă ai mei o să mă dea pe uşă afară, cu burta 
la gură?” 

„O să te iau la mine, asta o să fie!” şi Miklós bătu 
în banc; cuiele de lemn se împrăştiară ca nişte dinţi mărunţi 
săriţi din gură. 

„Şi nevastă-ta?... La Nusi nu te gîndeşti?... Mă otră-
veşte sau îmi aruncă vitriol în ochi!” 

„Nevastă-mea, nevastă-mea!... Nu te teme, n-o să vă 
scoateţi ochii!... Aici trebuie să domnească pacea!” 

Ţaţa Csikálo dormita ciucită lîngă gard; pereţii găuriţi 
ai obrajilor, groapa mare, secată a poalei sale, păreau a fi 
stins de mult orice păreri de rău, prefăcîndu-le într-o tăcută 
înţelepciune; şedea nemişcată, ca un Gandhi, refuzîndu-şi 
existenţa personală în ordinea mai înaltă a fericirii, dar 
cînd Miklós aduse vorba de copil, se simţi cuprinsă de o 
duioşie zîmbitoare, scoase cărţile şi le înşiră pe fustă; lîngă 
casă se nimeri chiar nou-născutul înfăşat, dar cînd privi 
într-o parte, tot în apropierea căsuţei, zări şi moartea şi-şi 
făcu cruce. 

Kálmánka nu-şi putea explica nici după ani de zile de 
ce se aşezase în după-amiaza aceea în mijlocul străzii, cu 
spatele la Pietroasa, de unde ar fi putut oricînd să coboare 
în goană o căruţă sau o maşină. Îşi apăsase bărbia pe genun-
chii ridicaţi şi, după plictiseala ameţitoare a curţii, se simţea 
şezînd parcă în mijlocul unui rîu; dar nici nu se împlini 
încă într-însul intenţia de a rămîne acolo în continuare — 
poate că nu voia decît să dea cu tifla primejdiei — cînd 
apăru Benó alergînd spre el şi-i făcu semn să-şi ia picioarele 
la spinare, că taică-său se şi ivise la colţul străzii. 

Abia avu vreme să scapere ochii o dată în direcţia din 
care se apropia bătrînul cărînd un cocoş uriaş la subsoară şi 
se şi furişă în curte, iar de acolo în grădină, în fund, după 
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latrine; cînd se lăsă pe vine, pămîntul afînat, mîzgos, pre-
sărat cu cioburi de sticlă, începu să i se lase încet sub 
picioare, dungi de lumină îl izbeau în ochi ţîşnind printre 
crăpăturile scîndurilor şi zări şi un păianjen cu cruce care 
atîrna în colţul grinzii ca o picătură mare de mercur. 

Dar se auzi poarta închizîndu-se şi răsună strigătul: 
„Domnişorule, unde eşti?” Cuvîntul acesta „domnişorule” 
se confunda şi acum ca întotdeauna cu o senzaţie de înstrăi-
nare, cu lipsa de apărare şi umilinţa de care e atît de greu 
să te vindeci mai tîrziu, ba chiar şi cu bătaia; mai rămase 
cîteva clipe ghemuit acolo, apoi se strecură încet din ascun-
zătoare, ştiind prea bine că taică-său îl va bate, îl va lovi 
cu atît mai turbat cu cît va intra mai tîrziu în casă. 
Bătrînul îl aştepta, cu haina aruncată de pe el, cu mînecile 
cămăşii suflecate; Kálmán se opri în mijlocul camerei şi-şi 
feri capul sub braţ. 

Catarama curelei nu întîrzie să sune pe capul lui, de 
parcă ar fi dat într-o scîndură, îi scăpă între ochi, apoi 
fîşiile de piele împletită începură să-i plescăie pe spinare 
şi, în timp ce auzea gîfîitul tatălui său deasupra capului, 
simţea cămaşa rupîndu-i-se parcă în zdrenţe prelungi şi tru-
pul întreg cuprins de flăcări; dar nu plînse şi-şi reţinu 
numai de-al dracului durerea care dădea să izbucnească din 
gîtlej ca un mănunchi de lame de sticlă. 

Vincze luă tăcerea drept perfidie; azvîrli cureaua, îşi 
înfipse degetele în părul băiatului şi-i făcu vînt de perete; 
dar în clipa aceea mama sări în picioare şi se băgă între ei : 

— Ce vrei, mă, fiară?!. . . Nici plodul nu ţi-l poţi pedepsi 
omeneşte?! 

— Dă -te la o parte, că o-ncasezi şi tu! zise Vincze. 
Ce te bagi în treburile mele?! 

Însă mama se aplecă asupra băiatului ei şi-l conduse în 
grabă de-a lungul coridorului, afară, în curte; Kálmánka 
abia reuşi să se tîrască înapoi, între bălăriile grădinii. 

Înăuntru, sub cuptor, bolea o mîţă; coada îi zăcea moale 
pe jos, din gură i se scurgea continuu un fel de plîngere 
pierdută într-o depărtare în care nu mai putea ajunge nici 
un ajutor. Kálmánka, pîndind crăpătura uşii deschise, cu 
ochii plînşi, căuta să-şi reprezinte, timid şi îngreţoşîndu-se, 
imaginea animalului şi fu cuprins de emoţie doar cînd îl văzu 
pe taică-său ieşind cu rogojina pe care zăcea mîţa, întinzînd-o 
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la soare şi aşezînd o farfurioară de lapte alături; însă mota-
nul nu mai putea înghiţi nici hrana prelinsă pe gură, pe 
mustăţi. 

Vincze îi făcu semn Lizei să ia sticla şi să pornească 
după rachiu; fetiţa se bosumflă, scînci, bîzîi că de ce o 
trimite mereu pe ea, că şi data trecută un nene şi-a scos 
placa din gură şi i-a trecut-o prin păr şi că de ce nu se 
duce Kálmán; nevrînd să spună ce se întîmplase, tatăl dădu 
numai din mînă, a lehamite: „dă-l în păcat pe domnişorul 
ăla!” şi acestea fiind zise se instală pe un scăunel şi luă 
animalul în braţe. 

Kálmánka se întrebă acum, pentru prima oară, cu mirare, 
de ce-o fi aducînd bătrînul în fiecare zi de salar cîte-o 
mîţă? Sub braţul stîng căra totdeauna un cocoş uriaş şi roşu, 
de parcă l-ar fi smuls de pe turnul ruginit al bisericii, penele 
cocoşului mai că scîrţîiau, iar el zîmbea afumat şi Kálmán 
ştia că nu pasărea îl bucură, ci puiul de mîţă pe care-l ţinea 
la căldură sub haină. 

N-a priceput niciodată de ce taică-său, care se sălbăticise 
într-atît după ce scăpase de jumătatea de an de închisoare, 
omul acesta mereu băut care-şi torturează copilul, adună 
de prin guri de pivniţi întunecate, din ganguri îngheţate şi 
de prin pătratele mucede ale lăzilor de gunoi tot felul de 
pui de mîţă cu glasuri rătăcite, cu ochii umflaţi, aceste ghe-
motoace lipicioase, împleticindu-se pe firul subţire al vieţii. 

Şi nu numai că le aduna, dar tăiase o palmă din geamul 
bucătăriei pentru ca aceste trupuri elastice să se poată 
strecura oricînd înapoi, muia felii de franzelă în lapte, pre-
gătea bucăţi de burtă înăbuşită şi cînd, spre miezul nopţii, 
acoperişul începea să răsune şi mulţime de voci fornăite, 
şuierătoare se auzeau încîlcindu-se, sărea din pat şi zăbovea 
îndelung în mijlocul camerei. 

„Dar la ce bun toate astea?!” se revoltă. 
Acum se auziră din casă gemetele lui nenea Matha, adică 

ale lui Langfeld: bătrînul răcise la rinichi, nu-şi putea re-
ţine urina şi, într-o zi, cînd cotise în grabă pe o străduţă 
lăturalnică şi se rezemase de zid, un poliţai se aplecase spre 
el şi-l plesnise peste şale cu latul săbiei; de atunci zăcea cu 
gura deschisă şi ceaiul fierbinte sărea pe cuvertură, din ibri-
cul pe care i-l duceau tot la cîte patru-cinci minute; tuşa 
Pepi îl veghea zi şi noapte. 
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Lizuka se întoarse cu ţuica, tatăl supse din sticlă şi cînd 
palma îi trecu uşor peste spinarea mîţei, ochii i se înceţo-
şară. „Plînge! — i se strînse lui Kálmán inima şi, de furiei 
îi dădură şi lui lacrimile. Pe mine mă stîlceşte în bătăi, dar 
de putoarea aia îi pare rău. Eu pot să crăp, nici atunci nu 
m-ar lua în braţe, dar pe hoitul ăsta îl giuguleşte!” 

Şi deodată nici nu mai ştiu pe care dintre ei îl urăşte 
mai mult, pe animal sau pe taică-său, dar flacăra acestei 
furii nesăbuite stîrnită în imaginea pisicii se întinse Într-o 
clipă de-a lungul noţiunii de tată şi îşi aminti că în vremea 
din urmă nu-l chinuie doar ziua ci-i tulbură pînă şi visele; 
dacă vine mai tîrziu de la lucru, el nici nu poate adormi 
din cauza lui, căci trebuie să aştepte împlinirea şi dezle-
garea presimţirilor sale neliniştitoare, pentru ca abia după 
aceea să închidă ochii, istovit, sleit; trebuia să suporte chi-
nul minutelor cît bătrînul se umflă de fiertură, în timp ce 
umbra i se agită pe perete şi, de multe ori, trecea şi cîte 
o oră pînă ce termina cu cina, îşi fuma ţigara şi şedea fără 
a scoate o vorbă, ori mormăia cîte un cuvînt care pe Kál-
mán îl tortura mai mult chiar decît urletele sale. 

În cele din urmă se dezbrăca şi se dădea lîngă maică-sa, 
care, cu un oftat de resemnare se întorcea spre el. Aceste 
zgomote cu semnificaţii aparte îl făceau pe Kálmán să 
simtă un fel de înfiorare în tălpi, ca şi cum cineva şi-ar 
trece palma peste ele, uşor de tot, şi se cutremura din în-
treg corpul iar ochii i se rotunjeau pînditori prin întuneric; 
apoi începea să clănţăne şi, în sfîrşit, cu venele inundate 
ca de o miere usturătoare, se destindea sub plapomă, epui-
zat de suferinţă; alteori însă se zvîrcolea, întorcîndu-se pe 
burtă atît de agitat încît zgomotul acela ritmic se poticnea... 

Şi plata tuturor acestora era că dimineaţa se trezea obo-
sit, privirea îi rătăcea pipăind-o cercetător şi îngrijorat pe 
maică-sa sau lunecînd pe lîngă ea şi căutînd ceva pe jos; 
dar adesea era cuprins de spaimă, simţind că această des-
coperire, pentru care el nu purta nici o vină, sporeşte şi mai 
mult antipatia tatălui, înteţind-o, şi că, de cum se uită, la 
el, i se înfiripă pe chip o căutătură de un fel nou, dînd în-
tr-un zîmbet pîlpîit perfid, şi-l priveşte aşa şi zice, cu o 
intonaţie ciudată, savurînd parcă fiecare cuvînt în parte: 
„Ia vino-ncoace, domnişorule!”... 
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Lîngă Bábi, pe un taburet, se coceau la soare castraveţi 
muraţi, ca nişte bucăţi de lumină dospită; apăru şi Varga, 
muzicantul, înfăşurat în cearceaf, cu ochii mijiţi, zîmbind 
spre globul arzător; Vincze se răsuci pe scăunel şi-i făcu 
iar semn Lizei să clătească o sticlă, să tragă o fugă la far-
macia Halász, după apă de plumb şi să aducă şi nişte ta-
blete dezinfectante, poate că, pisîndu-le în piuă, le vor pu-
tea dizolva în lapte, ca să forţeze mîţa să le înghită. Aş-
şteptă cu banii în mînă şi, grăbit, pe nenumărate, îi dădu 
Lizei un pumn de mărunţiş şi iar îi făcu semn: repede, re-
pede! 

Kálmán se strecură prin spărtură şi se opri în spatele 
tatălui său; nici el nu ştia ce vrea, încremenise acolo, lă-
crimînd de sfială. Vincze simţi umbra proiectată peste el 
şi, cu pisica în braţe, se întoarse: 

— Ce-i, domnişorule, iar te-aduce naiba pe-aici? în-
trebă, şi Kálmán, cînd văzu obrajii moi şi umezi ai bă-
trînului, nasul umflat de guturai, nu-şi mai putu reţine du-
rerea. 

— De ce numai pisica... numai pe asta... numai pe boala 
asta o iubeşti?! strigă, împungînd aerul cu arătătorul şi, în 
timp ce se arcuia încordat ca un isteric, stropi de salivă i 
se înspumară pe gură. 

În aceeaşi clipă sări şi tatăl în picioare şi repezi scăunelul 
în el. Cînd Kálmán se apucă de cap, palma i se umplu de 
sîngele ce şiroia de sub pielea crăpată, usturător ca un acid; 
nici măcar în clipa loviturii nu simţise o durere ca asta stră-
pungîndu-i inima. Zvîcni în picioare şi Varga, să-i sară co-
pilului în ajutor, dar cearceaful i se desfăcu şi rămase în 
mijlocul curţii ca un Crist negru căruia i se smulsese giul-
giul şi nu-i mai păsa nici să-şi acopere ruşinea. 

Se refugie iar în grădină, în pădurea deasă a bălăriilor, 
şi-şi lipi fruntea de pămînt. Aproape că nici nu respira, 
ca să-şi refuze conştiinţa existenţei trupului zvîcnind de du-
rere şi, tot aşa, în genunchi, îl găsi şi Moişi, ucenicul tîm-
plar, cînd se furişă pînă la el în grădină, cu ziarul împătu-
rit şi cu foarfeca. 
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— Iar te-a caftit bătrînul? întrebă curios şi, cînd văzu 
faţa însîngerată a lui Kálmán, îi întinse batista, apoi 
se aşeză şi, despăturind ziarul pe pămînt, începu să-şi taie 
unghiile de la picioare, pentru ca mai tîrziu să le adune 
de pe hîrtie şi să le închidă într-o cutie de chibrituri, căci 
avea de dat socoteală şi de asta pe lumea cealaltă... 

Kálmán se ridică într-o rînă, privea operaţia asta plină 
de superioritate şi siguranţă de sine, cum băiatul evreu se 
pregătea cu cel mai firesc sentiment al datoriei pentru viaţa 
de apoi; îl privea cum îşi ţuguie buzele, cum perciunii îi 
tremură la tîmple ca nişte luminiţe cafenii şi, năpădit de 
invidie, izbucni în plîns. 

— Adă crucea, Moişi! scînci. Vreau s-o punem chiar 
acum! 

Bucuros că poate face ceva pentru el fără a fi nevoit 
să-l consoleze cu vorba, ucenicul tîmplar aduse crucea pe care 
Kálmán i-o comandase în schimbul a cincisprezece chiftele 
şi prăjituri, şi care se tot construia de săptămîni întregi, 
amînîndu-se mereu ziua predării; însă acum era gata — sco-
biseră pînă şi filetul holţşuruburilor şi, spre marea uimire 
a locatarilor, se apucară s-o fixeze de o bîrnă a gardului; 
un braţ dat cu bronz al crucifixului ce împărţea cărările 
vieţii arăta spre grădină, unde îngerii se plimbă în livezi de 
portocali şi Domnul tronează în înaltă slavă, în timp ce ce-
lălalt braţ, f r înt , pîrjolit şi uscat al crucii, era îndreptat 
spre curte, asemeni unui deget evocator de spaimă, ame-
ninţînd acolo, pe pictura în ulei de la mătuşa Sári; el era 
aţintit spre chiriaşii curţii, căci acolo fi-va urlet şi vaier şi 
scrîşnirea dinţilor şi Dumnezeu are să risipească pînă şi ce-
nuşa celor ce au îndrăznit să stîrnească mînia leviathanului... 

Horcăind, nenea Matha privea pe uşa deschisă la ce se 
dedă Moişi, iar nana Pepi, cea veşnic înlăcrimată, se opri 
în arcadă, vrînd parcă să împiedice o a doua răstignire; 
singură madam Csikálo surîse, urmărind această activitate 
zeloasă de parcă ar avea vedenii. 

— Să le trecem şi păcatele, îi spuse Kálmán lui Moişi, 
îndată ce prietenul lui coborî de pe stîlp, şi clipi spre el 
cu bucuria răutăcioasă şi îmbufnată a sufletului său bătut, 
care sclipeşte de obicei din adîncul autocompătimirii; uce-
nicului tîmplar plăcîndu-i jocul, aduse un caiet cu pătrăţele, 
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un creion şi un taburet, luă loc pe el şi, şezînd maiestuos, 
precum Moise al lui Michelangelo, îl aştepta pe Kálmán să 
înceapă să dicteze păcatele chiriaşilor, luîndu-i la rînd, din-
spre stradă spre curte. 

6 

— Ţugu-ţugu, na! zbieră Jani, pătrunzînd 
în cocină; oala cea mare i se clătină în mînă şi lăturile îm-
proşcară podeala; se înfurie în aşa hal încît izbi cu bocancul 
botul porcului mare, roşcat şi strigă la femeia care se agita 
pe-afară. 

— Nu sta acolo ca proasta-n tîrg, fă! Dă-mi o dată 
bîta aia! 

— De ce mama dracului nu spui?! bombăni Bori şi, 
ştiind că bărbatul n-o vede, îşi scăpără în voie ochii spre 
scîndurile după care Jani se chinuia cu porcimea; apoi fe-
meia azvîrli pe deasupra troacei o coadă de sapă şi băr-
batu-său îşi varsă furia snopind porcul cel mare şi trei go-
daci de Bazna şi gonindu-i de lîngă lăturile pe care abia le 
turnase. 

— Cîinii să mai mănînce porc! gîfîia. 
Porcul fu înghesuit într-un colţ, părul îi vălurea ca o 

grămadă de şpan rugini t ; apoi se răsuci pufnind, înghesui 
godacii în picioarele stăpînului, încît aproape că-l dărî-
mară, drept care Fülöp Jani se îndîrji în aşa hal încît rupse 
bîta pe capul dobitocului. 

— Omoară-l, hai, omoară-l! o ţinea Bori de-afară. Că 
doar de-aia l-ai crescut, ca să faci din el săpun, îşi ţipa 
îngrijorarea, ţopăind pe lîngă cocina de unde izbucnea şu-
ierînd de-a valma guiţatul strident, horcăielile, dezlănţuite 
ca nişte sirene; în cele din urmă ieşi şi omul în noroiul 
ogrăzii; de îndată ce porcii hăpăiră lăturile, trase zăvorul 
şi-i lăsă să se mişte, să rîme pe-acolo, în timp cel el îi măsura, 
îi cîntărea din priviri; Bori plecă să nu se lege de ea, iar 
bărbatul scoase o Naţională, o aprinse şi se sprijini în coate 
de scîndura joasă. 
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Asta nu mai era ferma Schuller, ci un mic lot de la mar-
ginea oraşului, cu casă, magazii, cîţiva pomi fructiferi, îm-
prejmuiţi de un gard scund, împletit; la stînga lor, cister-
nele depozitului de petrol dominau peisajul, iar la dreapta 
o pustietate pietroasă, străbătută de crăpături adînci, conti-
nua terasamentul căii-ferate şi acum, vara, prin gropi dos-
peau tot felul de gunoaie, resturi de la abator; Bori în-
funda geamurile cu haine vechi, atîrna în deschizătura uşii 
o perdea de tifon, agita turbată băţul cu fîşii de hîrtie la 
un capăt, dar muştele se înapoiau furişîndu-se pe căi tai-
nice şi, ori de cîte ori ridica o farfurie sau întindea mîna 
după coşul de pîine, izbucnea un zgomot de parcă ar fi 
luat capacul de pe o oală în clocot. 

Despre casa încăpătoare, cu cerdac, despre fîntîna cu 
apă proaspătă de unde seara se răspîndea un miros de 
verdeaţă, nu numai că nu era voie să vorbeşti, dar nici mă-
car să-ţi aminteşti; o părăsiseră din cauza cerbiciei lui Jani, 
pentru că nu voise să-i ceară iertare domnului Kulcsár, nu, 
nici în ruptul capului, şi cu toate că-i era silă să-şi amin-
tească de cum se cărăbăniseră de acolo, ultima întîlnire cu 
cucoana îi fulgeră în faţa ochilor ca o arătare menită să-i 
întremeze orgoliul convalescent. 

O slujnică îi adusese vestea că doamna Schuller are de 
vorbit cu el şi Jani ştia prea bine ce-l aşteaptă; se îmbrăcă, 
nici prea repede nici prea încet, îşi aprinse o ţigară, mai ză-
bovi un pic prin curte şi în poartă, privi de jur-împrejur 
de parcă şi-ar lua rămas-bun de la fermă şi de la împre-
jurimi, apoi porni. Cucoana şedea în grădină, sub un nuc 
uriaş, în balansoar şi citea un roman de Marlitt; avea pă-
rul pus pe moaţe, inelat în zeci de melcişori; pe masa 
făcută dintr-o piatră de moară, într-o ceaşcă, aburea cio-
colata, cu linguriţa în ea. 

Cucoana fusese răscolită într-atît de plîngerea admi-
nistratorului care-i arătase hainele mînjite de zeamă de pe-
pene, ochelarii strîmbaţi şi mai adăugase: „a vrut să mă 
omoare, sărut-mîna, dacă nu era nevastă-sa, m-ar fi ucis” — 
încît începuse să bufnească şi să ţipe, gonind slugile de la 
bucătărie în curte, chipurile că „nici unul nu e mai breaz 
ca altul” şi că „după ce-i hrăneşti şi-i îmbraci, drept re-
cunoştinţă îţi taie beregata”. Apoi îi comunicase bucătăresei 
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că de acum înainte se leapădă de orice grijă şi că nu vrea să 
mai fie sîcîită nici măcar cu o vorbă de prisos; însă mama 
Izsó, părînd să uite avertismentul, ieşise încă înainte de 
amiază în curte şi o luase gîfîind spre grădină, apoi, la ju-
mătatea drumului, se oprise afundîndu-şi gîtul între umerii 
uriaşi şi încremenise cu braţele date în lături, ca o sperie-
toare; încercase să i se adreseze cucoanei ca să se intere-
seze asupra prînzului, însă doamna Schuller, văzînd-o cu 
coada ochiului, azvîrlise cartea cu zgomot şi se ridicase: 

— Nu cumva să mă întrebi ceva!.. . Am spus că sînt 
în concediu şi nu permit să fiu deranjată! 

Jupîneasa se întorsese ca o raţă gonită, dar nici nu apucă 
să închidă bine uşa bucătăriei cînd intră pe poartă Fülóp 
Jani, cu pălăria în mînă; o văzu pe cucoană în balansoar, 
cu părul răsucit pe moaţe şi-şi smeri paşii într-acolo; stă-
pîna îl lăsă să stea o vreme lîngă masă, ridică ochii din ro-
man, prefăcîndu-se că nici nu-i pasă de solicitant şi mai 
citi cîteva rînduri, cu toate că, de furie, nu pricepea o iotă; 
cu atît mai uluitoare păru cînd, uitîndu-se brusc la Jani, 
zise: 

— Şi dacă eu te pălmuiesc acum pe dumneata şi te 
scot în brînci de aici?... Se cuvine să brutalizezi un om în 
vîrstă? 

— El m-a jignit întîi, coniţă... Dacă din pricina tatii am 
ajuns în rînd cu slugile... asta nu înseamnă că sînt obiala 
cuiva... 

— Acum eu vorbesc, ai înţeles?... Nici eu nu permit ca 
orice slugoi murdar să-l ia la palme pe administratorul 
meu!... Ori îţi ceri iertare de la domnul Kulcsár, ori îţi 
strîngi catrafusele de la fermă! 

Fülöp înghiţi în sec; faţa îi lucea de transpiraţie, părul 
i se lipise de pielea capului şi, o clipă, păru că şi ochii lui 
albaştri se decoloraseră. 

— Să nu te-aud că mă faci slugoi, cucoană, vorbi, tre-
murînd din tot trupul. Numai asta nu, sfeştania şi născă-
toarea... Şi mai rosti o vorbă la auzul căreia cucoana făcu 
nişte ochi cît roata carului şi rămase cu gura căscată. 

— Ce-ai spus? se ridică, înroşindu-se, şi porni înspre 
Jani. Marş afară de-aici, în clipa asta!. . . Piei din ochii mei! 
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Aşa s-a încheiat conflictul cu domnul Kulcsár; Jani bătu 
vreme de două săptămîni periferiile Aiudului pînă ce dădu 
peste lotul acesta ieftin; plăti pe loc douăsprezece mii de lei 
şi se angajă să achite în decurs de doi ani restul de optspre-
zece; cumpără şi o vacă mărunţică de munte, mezina o păş-
tea de dimineaţă pînă seara pe povîrnişurile terasamentului 
căii-ferate, Bori puse cinci cloşti deodată, dar totuşi nădejdea 
le era la porci; bărbatul îi cumpărase de pe la case, cîte 
unul, după cum îi vedea mai lacomi la mîncare. 

În mai, cînd fu chemat la muncă obligatorie, doar că 
nu se îmbolnăvi de ciudă: cum să se încorporeze pentru 
şaizeci de zile tocmai acum cînd e cea mai mare nevoie de 
el? Vaca cere grajd, căci doarme sub cerul liber, trebuie 
cărat borhotul la fabrica de spirt, de curăţat cocinele, de 
răscolit bucăţica aia de pămînt din jurul casei, de reparat 
acoperişul, că pătrunde apa pe lîngă horn... 

Umblă de colo-colo, transpirat, la Cerc îi promise cinci 
sute de lei unui plutonier mic şi gras, veşnic duhnind a 
ţuică, şi-i şi strecură trei sute drept avans, dar plutonierul 
nu făcu nimic, aşa că se văzu nevoit să-şi facă bagajul; 
Bori tăie o găină şi o prăji întreagă, cumpără două perechi 
de ciorapi de lînă, lenjerie călduroasă, despică un cearceaf 
vechi pentru obiele, şi strecură lîngă merinde, în valiza de 
lemn, şi o sticluţă de rachiu. Jani îşi sărută cele două fe-
tiţe şi muierea, gesturile îi deveniseră nesigure şi pripite, 
cuvintele i se împleticeau în gură, apoi se urcă în tren, ca 
să se prezinte la Alba-Iulia. 

În curtea mare, pătrată a cazărmii concentraţii se învîr-
teau descumpăniţi; cei mai mulţi, trîntiţi lîngă valizele de 
lemn, se îndeletniceau cu mîncatul, îmbucau la slănină, pre-
gătindu-şi cu nesfîrşită grijă bricegele şi punîndu-le la loc 
la fel de grijulii, furişau cîte-o privire printre lucrurile rîn-
duite în cufăr, sperînd să dea poate peste ceva despre care 
nu ştiuseră nici ei, îşi aprindeau, cu gurile mînjite de untură, 
o ţigară, şi meditînd sau hărţuindu-şi vecinul, căutau să afle 
cam la ce fel de muncă au să-i ducă. 

Fülöp nu mai avea voie de mult să mănînce slănină, 
căci de atîtea uscături făcuse ulcer la stomac, uneori rana 
i se deschidea şi-i provoca hemoragii abundente; tocmai de 
aceea îi prăjise femeia o găină; cînd, aşezîndu-se şi el, luă 
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o înghiţitură de rachiu, era sigur că diseară, ori dacă nu cel 
mai tîrziu a doua zi dimineaţă, li se va da hrană, că fo-
cul arde vesel sub cazan şi, înfometat şi cu un fel de îndîr-
jire, se apucă să rupă, să sfîşie găina, abia se atinse de 
pîine, voia să se sature de carne. 

Falca-i puternică, de ţăran, lucra cu spor, mici aţe des-
prinse îi cădeau pe revere şi pe genunchi, dibuia cîte-o parte 
mai moale, bombată, carnea pieptului, pulpa, le alinta în-
tîi cu buzele, apoi, cu ochii închişi începea să roadă şi mîn-
ca, mînca. Fărîmă pînă şi oasele între dinţi, le supse mă-
duva zemoasă, trandafirie, şi scociorî cu briceagul pe la ar-
ticulaţii, nelăsînd nici urmă de carne. Izbuti să mănînce 
toată găina, nu rămase pe hîrtie decît spatele uscat smo-
chinit; cînd află că sînt îndreptaţi spre Cugir şi că numai 
peste trei zile vor căpăta de mîncare, rămase uluit şi nu 
voi să creadă nici un cuvîn t ; rătăcea lăcrimînd printre oa-
meni şi-l căuta pe ofiţer ca să depună plîngere; ce-o să 
mănînce el timp de trei zile?... 

Săpau gropi pentru fundaţii de clădiri, dar după o 
săptămînă simţi că-şi dă duhul muncind la ceva care nu-i 
aducea lui nici un ban şi se gîndea zi şi noapte numai 
acasă, de parcă ar fi fost în prizonierat; se hotărî să în-
cerce cu seminţe de ardei pe care le băga sub pleoape ca să 
lăcrimeze fără încetare, dar îl vindecară la timp de conjunc-
tivită; nu ştia ce să mai găsească, ce ar da rezultate mai 
bune, auzise atîtea despre fel de fel de metode; unul zicea 
că trebuie să înghiţi praf de cretă, căci în cîteva ore tem-
peratura îţi creşte înspăimîntător şi nu pot să-şi dea seama 
de cauze, alţii susţineau că trebuie să mănînci un castravete pe 
stomacul gol apoi, cu burta dezvelită, să te culci la soare... 

Îi scrisese lui Bori să-i trimită bani, căci e un farmacist 
care oferă o reţetă-minune, datorită căreia va fi reformat 
pe loc; şi, pentru trei sute de lei, cu ocazia învoirii de 
duminică, preluă, într-o pungă mică, fenolftaleina care, în 
mediu acid, colorează în roşu-sîngeriu lichidele; spiţerul îl 
învăţă cum să procedeze, astfel că noaptea înghiţi praful 
şi la deşteptare se prefăcu că abia poate să se tîrască pînă 
la latrină; chemă cu el şi un flăcău cunoscut din Cium-
brud, apoi, cu picioarele răşchirate începu să urineze şi-şi 
strigă tovarăşul, ca martor: 
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— Ia te uită cum iese din mine!... Asta, frate, e hemo-
ragie de la rinichi, da’ aşa tare chiar că nu m-a chinuit 
niciodată... Cheamă-l pe domnul plutonier! 

Se reţinu cu bună ştiinţă, aşteptă pînă ce apăru pluto-
nierul şi atunci îi dădu drumul din nou... 

— De ce nu spui ce ai, boule?... Îl ocărî plutonierul. 
O mierleşte pe-aici şi după aia mă iau pe mine la refec! 

Îl duse la medicul unităţii, îi zise că a urinat sînge în 
fa ţa lui, iar Jani, cu mutră de om sleit, se ghemui de parcă 
durerea ar îneca în indiferenţă tot ce se întîmpla în jurul 
lui. Nu ridică ochii decît cînd medicul vru să completeze 
fişa de internare. 

— N-am cum să stau atîta în spital!... Trebuie luni de 
zile, aşa mi-a spus doctorul care mă tratează la Aiud. 

Şi spitalul era la ananghie, nu le provoca nici o plăcere 
un nou bolnav căruia ar fi trebuit să i se facă analiza sîn-
gelui şi a urinei, apoi examen radiologie, urografie, analiza 
sputei şi a colibacteriilor şi, în cele din urmă, poate şi o 
intervenţie chirurgicală, una dintre cele mai grele operaţii... 

Iar acum stătea aici, rezemat în coate de gard şi-şi ad-
mira porcii, care, învîrtindu-se pe aproape, îşi ridicau din 
cînd în cînd rîturile umede şi grohăiau linguşindu-se de parcă 
ar fi sperat că mai capătă de mîncare, sau se opreau şi se 
văicăreau cu glasurile acelea subţiri izvorîte din burdihanuri 
ca aburii dintr-un cazan. 

— N-ai nici o vorbă de trimis la Cluj? îi strigă Gyuri, 
flăcăul din Ciumbrud, care străbătea oraşele din jur cu o 
cisternă şi, peste o clipă, se ivi şi el, cu bluza-i galbenă de 
doc, cu inscripţia SHELL OIL pe piept şi se opri în dreptul 
cocinei; de cînd cunoscuse, la munca obligatorie, zgîrcenia 
lui Jani, umpluse tot oraşul cu păţania lui Fülöp cu găina 
fr iptă şi, dacă i se ivea ocazia, îl mai lua şi peste picior: 

— Duc orice, cu plăcere... păsări, făină... Biata Erzsi 
rabdă de foame la Cluj... 

La aceste cuvinte apăru în prag şi Bori, înaltă, ciolă-
noasă, şi se uită bănuitoare la bluzonul galben; Jani trăgea 
din chiştoc de parcă ar fi stat pe gînduri. 

— Aş trimite o pereche de pui... dar cine Dumnezeu îi 
poate prinde?.. . Sau să le rup picioarele?... Noaptea dorm 
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prin duzi, nu mă pot duce nici acolo după ei... Dar cîteva 
piersici... le-aş putea trimite... Du-te, Bori, şi culege un coş... 

Femeia luă pe braţ un coş micuţ de nuiele, se întoarse 
într-o clipită şi aduse vreo douăzeci de piersici timpurii, bru-
mate, adună fructele în poală şi se uită cu poftă lacomă la 
ele, ca şi cum i-ar fi părut rău pînă şi de acestea. Gyuri le 
luă din mîinile ei, dar, înainte de a ieşi, mai întrebă: 

— Dar lui Bandi baci îi transmiţi ceva?... Mă mai în-
tîlnesc şi cu el pe şosea... 

Jani se răsuci pe călcîie şi se holbă în ochii flăcăului: 
— De tata nu-mi pasă... dar dacă vrei să-i transmiţi, 

atunci spune-i că din partea mea poate să-şi pună ştreangul 
de gît... N-au decît să-l mănînce păduchii într-un şanţ!.. . 

7 

Jandarmul urcă malul Crişului; răsuflînd 
uşurat, se şterse la gură cu dosul palmei şi, luînd puşca pe 
umăr, îi făcu semn lui Bárány s-o pornească înainte; mer-
seră vreo sută de paşi, atunci militarului i se făcu iar u r î t : 

— Şi-apoi, cum de te-ai ologit? Aşa te-a născut mă-ta, 
ori te-a scăpat cînd erai mic? 

Bárány îşi făcu vînt, se înălţă pe un picior şi-şi umplu 
plămînii cu aer; iată, îi este dat şi lui să poată mărturisi 
întru Domnul şi în faţa prigonitorului! 

— Trebuie să fi avut vreo zece ani cînd glasul Sfîn-
tului Duh m-a întrebat: „Trupul vrei oare să ţi-l salvezi, 
ori sufletul?...” Şi după ce am hotărît, mi-a uscat trupul 
şi m-a chinuit păstorul meu, pentru ca sufletul să-l slujească 
doar pe el... 

Ostaşul căscă lung, capela i se pleoşti şi mult timp nu 
mai scoase o vorbă: credinţa superstiţioasă şi superioritatea 
de fapt se luptau într-însul, nu voia să se arate nici bla-
jin, nici aspru. 

— Numai asta n-o înţeleg, cu toate că sînteţi aşa cre-
dincioşi, cum de aveţi printre voi atîţia prefăcuţi? De pildă, 
iată-te pe tine: umbli de colo-colo, adulmeci, nu-ţi încapi 
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în piele, în loc să-ţi vezi de Biblie faci pe fariseul. Domnul 
plutonier zice că ai venit să tulburi alegerile, aşa o fi?... 

Bárány Lajos zîmbea cu tristeţe. 
— Cine are chemare, acela nu poate sta acasă; trebuie 

să se ducă între oameni, precum cei doisprezece apostoli ai 
lui Cristos, ca să le dea de veste că împărăţia cerurilor 
e aproape. Căci Fiul omului spune: „Iată, eu vă trimit ca 
pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi 
blînzi ca porumbeii.” 

— Apoi, tu n-ai prea fost aşa cum zici! făcu soldatul 
şi, dînd din mînă, încercă să-şi înăbuşe bruma aceea de în-
duioşare care zîmbise din fundul sufletului său îmbibat de 
spirt şi vorbe spurcate, de viaţa austeră de militar şi săl-
băticie. 

Dar Bárány nu-l băgă în seamă; în vreme ce trupul, 
împreună cu vocea, i se sălta din cînd în cînd aproape pînă 
la înălţimea baionetei, febra credinţei se brobonea ca un 
abur pe fruntea lui. 

— Şi dacă nu există Dumnezeu?! ridică deodată capul 
jandarmul, de parcă ar fi fost cuprins de invidie văzînd fe-
ricirea pocăitului. Dacă după moarte e numai beznă, ca 
într-o ladă încuiată, hehe?... 

Se dădu mai aproape şi se băgă în obrazul credinciosului. 
Bárány Lajos clătină din cap, lăcrimînd: 
— Cine clădeşte pe credinţă, clădeşte pe o cetate de 

stîncă; sînt atît de sigur că am să văd împărăţia cerurilor 
pe cît sînt de sigur că păşesc acum aici; dar chiar de n-ar 
exista înviere, chiar şi atunci aş simţi ca pe un dar ceresc 
aceste zile ale vieţii mele pămînteşti... 

Jandarmul tăcu, la vorbele astea nu mai găsea răspuns. 
Îl escortă de la Tărcaia pînă la Beiuş şi, în centrul oră-

şelului, îl îmbrînci sub bolta unei porţi, după care se afla 
sediul jandarmeriei: în curtea cu betonul spart ici şi colo, 
împresurată din toate părţile de corpuri de clădiri, mirosea 
a umezeală stătută şi a urină; de undeva, dintr-o încăpere 
anexă, apăru un căprar pe jumătate dezbrăcat, cu cureaua 
de la pantaloni desfăcută, dar cu boneta pe cap; îşi scăr-
pină desişul de pe piept şi clipi cu o curiozitate lipsită de 
compasiune către bărbatul ce şontîcăia apropiindu-se, cu 
Biblia ţinută strîns sub braţ. 
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— Ce-i, Grămadă, iar eşti în cursă? întrebă. Ne aduceţi 
pe cap toate haimanalele, toate ciurucurile?... 

— Domnul plutonier m-a îndreptat încoace, pentru că 
e persoană suspectă. Se dă drept predicator, da’ poate fi şi 
altceva... 

Jandarmul îşi potrivi arma pe umăr, îl introduse pe 
Bárány într-o cameră cu uşa deschisă, unde un tînăr ofiţer 
se plictisea cu mîinile în buzunare, balansîndu-se pe un scaun 
şi lungindu-şi picioarele cît putea mai m u l t ; în spatel lui, 
pe birou, se afla o maşină de scris acoperită cu o pînză nea-
gră, iar deasupra ei atîrnau portretele regelui Carol şi al 
marelui voievod Mihai; furierul jandarmeriei ascultă despre 
ce era vorba, apoi, ridicîndu-se, trecu în camera de alături 
şi-l chemă pe comandant. 

Căpitanul intră, îşi puse chipiul pe masă, apoi începu 
să-şi descojească mănuşile de pe mîini, ca brutarul aluatul 
lipit pe degete, şi se întoarse spre pocăit. 

— Legitimează-te!... Cu ce scop tîndăleşti pe-aici?... Ai 
venit să instigi împotriva alegerilor?... O să-i învăţ eu minte 
pe clănţăii ăştia să mai facă pe nebunii!... 

Bárány nu se sperie; strînse numai Biblia atît de tare, 
încît coperta pînzată se umezi în palmă, şi se uită blajin 
la căpitan, în timp ce auzea din nou Cuvîntul Domnului, 
care-şi încuraja astfel apostolii trimişi în lume: 

„Dar cînd vă vor da în mîna lor, să nu vă îngrijoraţi 
gîndindu-vă cum sau ce veţi spune; căci ce veţi avea de 
spus vă va fi dat chiar în ceasul acela.” 

Căpitanul începu să se simtă enervat de blîndeţea cre-
dinciosului. 

— Am auzit că la Tărcaia ai făcut afaceri şi cu aur. 
Nu recunoşti? Atunci cu ce Dumnezeu ai bătut satele?! 

Bárány ridică privirea spre chipul dolofan al marelui 
voievod. 

— Ceea ce am adus eu e mai scump decît orice co-
moară — zise, surîzînd chinuit. Căci nu cu bani şi nu cu aur, 
ci cu cuvintele scumpe ale credinţei mele am venit... 

Comandantul îşi jucă privirea pe faţa lui, dar simţi că 
nu e ăsta cazul pentru care merită să-ţi ieşi din pepeni şi, 
brusc, i se făcu lehamite de severitatea profesională care-i 
ţinea şi gîndurile fixate într-o mască rigidă; cu atît mai 
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mult cu cît dincolo procurorul judeţului, domnul Tolocan, 
relata nişte istorii criminale interesante. 

— Întocmeşte un proces-verbal! îi zise secretarului. Sub 
paravanul Evangheliei, instigă împotriva alegerilor, în afară 
de asta e pasibil de a fi bănuit şi de trafic cu aur şi valută; 
repară ceasuri fără autorizaţie! O să-l ardă cu un impozit 
pe vreo trei ani!. . . 

Şi, zicînd acestea, îşi trase din nou mănuşile şi trecu în 
camera cealaltă, unde procurorul, şezînd pe locul căpitanu-
lui, se aplecă înainte şi spuse: 

— Ai auzit, comandante, că la Vaşcău a trebuit să dis-
pun o exhumare? Da, da, să se deschidă mormîntul. Se 
prezintă o muiere şi-mi aduce la cunoştinţă că pe socru-său 
nu-l omorîse calul cu copita ci bărbatu-său, cu ajutorul ei, 
cu opt luni în urmă. Şi fii atent la cazul ăsta, la ce i-a dus 
mintea pe oamenii ăştia doi: după ce i-au dat cu toporul 
în cap, l-au tîrît pe bătrîn în grajd, i-au potrivit o copită 
pe tîmplă şi i-au tras o lovitură de toată frumuseţea; după 
aia s-au pus pe bocit că vai, tulai, armăsarul i-a scurtat zi-
lele moşneagului... 

Domnul Tolocan începu să se foiască, voia s-o ia din loc, 
căci nu dădea pe-aici decît rareori, ca să întrebe dacă nu 
i-au adus jandarmii niscaiva păstrăvi proaspeţi, caşcaval 
afumat, ţuică de prună; altfel îl dispreţuia pe Trifoi, co-
mandantul, care era alb de pudră ca cucoanele de la Bucu-
reşti sau manechinele din vitrine, şi din hainele căruia se 
revărsa un parfum tare, greţos; detesta mesele pline de cres-
tături ale biroului, praful şi murdăria, mirosul îmbîcsit 
de cizme; îşi răsfiră mustaţa fină, apoi se ridică: 

— Pe la noi, cele mai multe necazuri vin de la pămînt, 
amice. Vai de capul lor, trăiesc ca vitele şi se taie pînă şi 
pentru un pumn de nisip pe care s-au udat cloţanii. De multe 
ori mă şi gîndesc: n-ar fi mai bine dacă am face o gaură 
în globul ăsta şi l-am arunca în aer?... 

Procurorul îşi desfăcu braţele scurte, burta lui tresălta, 
arăta cum ar zbura pămîntul în ţăndări. 

Dincolo, conţopistul se reaşeză, băgîndu-şi mîinile în 
buzunare; căpitanul trebuie să ştie, se gîndea, că maşina de 
scris stă stricată de o săptămînă, braţul literei A atîrnă 
fr înt şi încă nu s-a întreprins nimic pentru a o repara, iar 
un proces-verbal nu se poate întocmi decît la maşină, sau 
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n-au decît să-l escorteze frumuşel p înă la Oradea, la tribunal, 
pe individul reţinut; Bárány statea dezorientat, uitîndu-se 
în toate părţile; de plictiseală, ofiţerul de pe scaun începu 
să-l tachineze: 

— Să zici o sută de Tatăl Nostru drept recunoştinţă, 
neghiobule! i se adresă. Dumnezeu te-a văzut de sus şi a 
stricat maşina de scris. Acum ce să facem cu tine?... Să te 
băgăm la zdup? 

— Eu nu protestez faţă de nimic, zîmbi din nou Bárány 
Lajos. Căci totul se întîmplă din voia Domnului; dar dacă 
n-aveţi nimic împotrivă, eu pot să repar şi maşina de scris... 

— Nu cumva? icni ofiţerul şi, de uimire, se ridică în 
picioare. Ia să vedem! 

Luă cu două degete pînza de pe maşină, o întoarse cu 
clapele spre pocăit, aprinse şi lumina şi se opri în mijlocul 
camerei; Bárány scoase din servietă penseta, şurubelniţa, 
patentul, desprinse dintr-o dată şi scoase carul maşinii, îşi 
aşeză în palmă braţul plesnit, după aceea alese dintre scule 
o menghină minusculă şi o mică lampă de spirt; dintr-o 
sîrmă de oţel realiză o copie precisă a originalului, o încinse 
la capete şi o îndoi, iar după vreo jumătate de oră era gata 
să monteze maşina la loc, ca să-i facă proba; tocmai atunci 
apăru procurorul. Se opri şi el şi căpitanul lîngă omul care 
muncea, plin de zel. 

— Pai cum poţi fi atît de bou, mă, ca să lucrezi împo-
triva ta? întreba, rîzînd gros. Las’ să se chinuie stăpînirea, 
dacă vrea să te bage la răcoare! 

Bárány stinse flacăra lămpii de spirt şi se aplecă peste 
maşina de scris, ca să introducă hîrtia. 

— Şi Cristos a dus crucea pe umărul său: cu ce sînt 
eu mai presus decît el?... zise. 

Căpitanul ar fi înclinat să-i dea drumul, însă cum Bárány 
nu avea asupra lui nici actul de identitate, fu nevoit să-l 
trimită la Oradea şi încă cu autobuzul. Sosiră spre seară 
şi Lajos, ca individ sub stare de arest, trebuia să fie inte-
rogat, de aceea îi făcură vînt în închisoarea tribunalului. Îşi 
petrecu aici trei nopţi şi trei zile, în primele două nu voi nici 
să mănînce, nici să bea, pentru ca să-şi amintească prin 
aceste privaţiuni de drumul spre Golgota al Domnului Isus; 
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sculele îi fuseseră luate, dar îi lăsaseră Biblia şi cînd intra 
în celula comună, pe al cărei perete fumega o lampă de 
petrol, se uită în jur, se trase în lumina pîlpîindă, deschise 
Evanghelia la profetul Daniel şi începu să citească cu voce 
tare: 

„Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne 
scoată din cuptorul aprins, şi ne va scoate din mîna ta, 
împărate. Şi chiar de nu ne va scoate, să ştii, împărate, că 
nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom închina 
chipului de aur, pe care l-ai înălţat! La auzul acestor cuvinte, 
Nebucadneţar s-a umplut de mînie şi şi-a schimbat faţa, 
întorcîndu-şi privirile împotriva lui Şadrac, Meşac şi Abed-
Nego. A luat din nou cuvîntul şi a poruncit să se încălzească 
de şapte ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încăl-
zească. Apoi a poruncit unora din cei mai voinici ostaşi 
din oştirea lui să-i lege pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego şi 
să-i arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceştia au fost legaţi 
cu izmenele, cămăşile, mantalele şi celelalte haine ale lor 
şi aruncaţi în mijlocul cuptorului aprins. Fiindcă porunca 
împăratului era aspră şi cuptorul era neobişnuit de încălzit, 
flacăra a ucis pe toţi oamenii care aruncaseră în el pe 
Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. Dar aceşti trei oameni: Şadrac, 
Meşac şi Abed-Nego au căzut legaţi în mijlocul cuptorului 
aprins. Atunci împăratul Nebucadneţar s-a înspăimîntat şi 
s-a sculat repede. A luat cuvîntul şi a zis sfetnicilor săi: 
«N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legaţi?» 
Ei au răspuns împăratului: «Negreşit, împărate!» El a luat 
iarăşi cuvîntul şi a zis: «Ei bine, eu văd patru oameni 
umblînd slobozi în mijlocul focului şi nevătămaţi».” 

— Şi al patrulea eram eu, nu-i aşa?! se aplecă în cercul 
tremurător al luminii un chip cu ochii pierduţi, zgîriat pînă 
la sînge şi cu părul blond, murdar şi încîlcit, parcă ţesut 
din pînze groase de păianjen. Citeşte, citeşte, căci sînt turbat 
de frică! 

Îşi împinse spre Bárány degetele încîrligate pe care se 
uscase sîngele şi jegul, vrînd parcă să-i smulgă Biblia din 
mînă şi privirea i se înfipse, plină de speranţă, în ochii 
credinciosului. 
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— Domnul procuror zice că l-am omorît pe frate-meu... 
aşa-i că nu-i adevărat?. . . Tu vii de afară, tu trebuie să 
ştii... Ne-am tăvălit prin şanţ, nu zic nu, şi i-am crestat 
spinarea... Pentru că a spus că bătrînul nu i-a lăsat decît 
piatră la Răstoacă, iar mie mi-a dat pămînt curat... L-am 
tăiat un pic, dar de omorît nu l-am omorît... 

Se prăbuşi în genunchi şi-şi lipi fruntea de podea. 
— Nu ştiu ce s-a întîmplat... Mi-a luat rachiul minţile... 

Veneam de la tîrg cu o căruţă... Animalele au rămas acolo, 
pe marginea drumului... Pentru că am aruncat cuţitul şi 
am fugit... Dar frate-meu nu putea să moară, asta-i o 
minciună!... 

Plîngea, se chinuia, se zbătea, pînă ce groaza treziei i se 
stinse într-un gîfîit fără lacrimi. Bárány Lajos se aciuă la 
piciorul zidului: în dreapta, o faţă mustăcioasă, cu ochi scli-
pitori de ţigan, se desprindea din întuneric ca din fundalul 
de negură brună al pictorilor flamanzi, iar în faţă, cu spatele 
la el, o figură înaltă, tăcută, stătea nemişcată. 

— Numai sîngele sfînt al Mîntuitorului te poate spăla 
de păcatul acesta de Cain, zise încetişor Lajos. Primeşte-l 
deci pe Domnul în sufletul tău şi priveşte spre crucea de 
pe Golgota... 

— Dar ce să fac? gemu flăcăul ucigaş, cu tîmpla încă 
lipită de pămînt şi întorcîndu-şi ochii tiviţi cu roşu spre 
pocăit. 

Bárány Lajos se foi lîngă perete şi-i răspunse în felul 
acesta: 

— Crede în îndurarea Mîntuitorului şi roagă-te să-ţi 
cruţe sufletul de păcat. Singur Domnul Isus e cel în 
care afli alinare şi iertare. Hai să cădem în genunchi şi să 
ne rugăm fierbinte către El, în ceasul acesta greu! 

Flăcăul se adună de pe jos; de-acum îi era tot una ce 
face; acea fărîmă de speranţă pe care i-o stîrniseră adineaori 
cuvintele predicatorului se aprinse acum arzîndu-l cu flăcările 
certitudinii; se împletici pînă lîngă Bárány şi-şi împreună 
mîinile; însă atunci silueta slabă, care stătuse cu spatele la 
ei, se întoarse: 

— Ce faci pe fariseul, mă?. . . Îţi închipui că eşti Şadrac 
sau Meşac?... Ţundra ta ia foc şi de la flacăra chibritului... 
Şi vorbele tale sînt ca nişte unsori rîncede... De ce răsfeţi 
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deci lăcomia?... Vrei să-şi rupă beregăţile pentru un colţ de 
pîine?.. . Mai bine mustră-i şi răscoală-i, ca să nu-şi vadă 
numai vîrful nasului!... 

Se întoarse iar spre perete şi îşi aşeză pe cap mîinile 
împreunate; Bárány Lajos şi ucigaşul stăteau în genunchi, 
tăcuţi, unul lîngă altul; ţiganul cîrîi şi-şi supse pipa goală: 
el nu voise decît să despiedice un cal, dar dacă suportă 
bătaia, scapă şi de asta, se gîndea şi, în vecinătatea delictului 
de omucidere, începu să se simtă cuprins de un fel de linişte. 

— Cristos nu măsoară cu măsura noastră, frate! sus-
pină Bárány, cu reproş; atunci bărbatul deşirat îşi făcu 
vînt de la perete şi, lăsîndu-se pe vine, sări la picioarele lor: 

— Cu ani în urmă mai pictam rănile Mîntuitorului şi 
stîrneam revolta împotriva scîrnăviei, auzi?.. . Am veşnicit-o 
pînă şi pe mama mea vitregă în chip de Marie Magdalenă 
întoarsă, care-şi întinde picioarele la spălat... Dar tocmai 
aici, în Sodoma prefăcută în cenuşă, mi-am dat seama că 
nu pot sătura oamenii cu pîini pictate şi... e mai bine să 
pictez cuvinte de revoltă! 

Bárány Lajos se uita în pămînt cu teamă mîhnită şi era 
gata să şi spună ceva, însă atunci scîrţîi cheia în broască 
şi paznicul îl chemă pe ucigaş. Băiatul puse mîna pe umărul 
lui Bárány. 

— Nimeni nu vrea să mă ajute? mugi. Nici Dumnezeu 
nu vrea?! 

8 

Vincze lucra în capătul străzii Magyar, care 
se întindea pînă spre vama de la Someşeni dînd într-un loc 
viran; în partea opusă geamurilor atelierului, dincolo de 
şirurile de case, se bănuia potcoava roşcată a unei cariere 
de piatră; domnul Milágy nu ţinea numai o brutărie ci şi 
un magazin de coloniale şi o cîrciumă, în aceeaşi clădire, 
stăpînea şi trei hectare de vie sub Dealul Steluţei, dădea 
bani cu camătă, punea porci la îngrăşat şi era cumătru cu 
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două treimi dintre zarzavagiii din Hoştat. El însuşi cîntărea 
o sută douăzeci de kilograme, iar nevastă-sa nu încăpea pe 
uşa bucătăriei decît înghesuindu-se pieziş. 

— La mine trebuie să fii spirt, domnule brutar! îi spu-
sese lui Vincze, suflînd greu ca toţi oamenii graşi, şi-l 
chemase în cîrciumă. De foame n-ai să rabzi, mai ai şi de-o 
gargară, în ce priveşte leafa ne înţelegem noi. Îi umplu cu 
mîna lui un pahar mare cu secărică. Ei, hai noroc-noroc! 
Usc-o şi hai să-i dăm drumul! 

Vincze îşi plimbă băutura prin gură şi privi în jur 
prin restaurant; acele cîteva cuvinte pe care i le spusese 
patronul îl făceau să se simtă recăzut în vechea viaţă, cînd 
femeile din Aiud i se adresau cu „domnu’ maistor” şi-i ofereau 
odaie curată... 

Era şi timpul ca, după atîtea rele, să-i pice şi-un dram 
de noroc! 

Dar toate astea nu-i mai puteau trezi decît o mulţumire 
trecătoare, pentru că, de cînd i se năruise şi ultima încer-
care de a se descurca de unul singur şi cornuleţele cu nucă 
fuseseră azvîrlite în iazul Morii, de cînd făcuse şase luni 
pentru că îl răsturnase în apă pe poliţai, nu se mai putea 
bucura de nimic, măsura cu bănuială cuvintele oamenilor, 
gesturile lor, şi întorcea pe toate părţile orice intenţie cît 
de măruntă, înainte de a da un răspuns; nu mai rîdea 
sincer decît cînd punea mîna pe vreun şobolan şi-l lega de 
o greutate ori, atîrnîndu-l de uşa cuptorului, se apuca să-l 
miruie cu un ciot de stinghie. 

Domnul Milágyi îi dăduse sub mînă doi ucenici, pe Kuki 
cel îndesat şi creţ, ţigănuşul care ducea la tăvăleală şi 
suporta căldura, şi pe Făsui, care avea un chip îngust şi 
ascuţit şi nişte dinţi încălecaţi peste buză, încît părea că tot 
timpul rîde de cîte ceva; Vékás Bandi, calfa, cu şorţu-i 
spălat proaspăt, se apleca tăcut asupra coveţii sau îşi per-
pelea obrajii la uşa deschisă a cuptorului şi sudoarea, ca 
roua însîngerată, îi brobonea fruntea şi rădăcina nasului; pe 
Vincze îl scotea din sărite că în zilele înnourate calfa venea 
la slujbă cu umbrela şi se simţea arzînd de o ciudă invidioasă 
la vederea acestei „domneli”, şi curînd ajunse să-i urască 
şi şorţul alb şi galoşii. 
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Dar cel mai mult îl zgîndărea faptul că Vékás Bandi era 
membru într-un fel de societate esperanto, că ştia şi poezii 
de Petőfi în limba asta şi că visa la o călătorie în jurul lumii; 
îi era teamă că se va ridica deasupra acelui prestigiu pe care 
el, Vincze, îl cîştigase prin cîteva cărţi de Kipling, romane 
de aventuri, istorii exotice, scene din filme care-i rămăseseră 
în memorie; de pildă, din Cartea junglei îşi amintea fiece 
amănunt, cît de mic, al luptei pe care o poartă Riki-Tiki, 
mica mangustă, cu şerpii şi cita Păcatul papilor cu catacom-
bele-i fioroase ca pe o veritabilă şi nepieritoare valoare; iar 
din Remarque îşi amintea cel mai viu acel episod cînd 
răcanii montează latrinele portabile, aceste decoruri profane 
ale confortului şi libertăţii personale, şi stau de vorbă ore 
întregi despre digestie, întrucît acest proces, în ochii lor, 
îşi recîştigase însemnele nevinovăţiei; între timp, deasupra 
luceşte albastrul cerului, pe zare se clatină, scăldate în razele 
soarelui, baloane captive, galbene, şi norişorii albi ai tunurilor 
antiaeriene... 

„Păi nu? E ca şi cum soldaţii ar vrea să spună că fac 
ceva pe tot războiul ăla!” izbucnea în rîs în brutărie sau 
la cîrciumă şi imaginaţia-i înfloritoare, care-şi lua zborul 
spre poveştile pline de peripeţii şi ciudăţenii cu tot atîta uşu-
rinţă ca a surorii sale, trecea plutind peste impresiile de 
lectură; îşi comunica deducţiile izvorîte din ele totdeauna 
cu aceleaşi cuvinte, dar salahorii şi zidarii care nu citeau 
nici măcar ziarul, rămîneau cu gurile căscate; şi dacă totuşi 
se afla cîte un om perfid care, bînd de unul singur, se 
repezea să-l torpileze dintr-un colţ oarecare cu frînturile 
sale înjumătăţite de intelectual cu cultura celor trei clase 
de liceu, îl punea la punct: „Nu te pricepi dumneata la 
astea, domnul meu!” 

Dacă, în schimb, începea să-i povestească lui Vékás despre 
insulele Canare sau despre Hawai, de fiecare dată Bandi 
trăgea aer în piept, apoi îl slobozea şi-i aducea la cunoştinţă 
că, sigur că da, sigur că da, asta se află la latitudinea cutare 
şi cutare şi, îndată ce apărea în atelier, Făsui şi Kuki întor-
ceau capetele spre dînsul cu atenţie sprinţară: „La urso 
grumblas, la rano kvakas, la serpento siblas!” — turuia 
ţigănuşul linguşitor-confidenţial cuvintele ciupite din lecţiile 
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de limbă ale lui Bakisto, adică ale calfei, şi Bandi, drept 
recompensă, recita uneori din Sfîrşit de septembrie, în espe-
ranto : 

Jen florás ankoraŭ la kampo de valo, 
kaj verdas ankoraŭ de poplo če font. 

Într-o seară Vincze îl convinse pe Kuki, care avea zi 
liberă, să bată la uşa atelierului şi, cînd Bandi va ieşi cu 
cheia de la poartă, să-şi dea jos pantalonii, să-i arate dosul, 
apoi s-o ia la fugă, iar el se piti în adîncitura întunecoasă 
unde mucezeau sacii de făină şi, cu palma lipită de gură, 
aşteptă să revină ca l f a ; îl şi vedea pe Vékás intrînd plin 
de arţag şi începînd să trîntească, să înjure, şi tot trupul i 
se încordă de rîsul re ţ inut ; însă calfa deschise uşa fără 
o vorbă, aruncă cheia lîngă rasteluri şi nici nu pomeni 
despre întîmplare. 

Amuzamentul ratat îl întărîtă şi mai mult pe Vincze şi 
continuă zile în şir să clipească cercetător spre Vékás prin 
fumul ţigării ce-i atîrna în colţul guri i ; ar fi vrut să-l ples-
nească peste mutră cu un cocoloş de aluat, cum glumeau pe 
vremea uceniciei, la Binder, dar de fiecare dată renunţa, 
nu pentru că s-ar fi ruşinat, ci pentru că simţea că ciuda 
i s-ar consuma fără efect şi ar sări în ochi intenţia invidioasă 
de a-şi tranşa rivalitatea; de aceea, pînă la urmă, decise că 
Vékás Bandi trebuie păgubit prin pedepsirea umbrelei. 

Calfa aşeza parapleul deschis pe cimentul coridorului, 
ca să se scurgă apa, iar mai tîrziu, strîngîndu-l, îl atîrna 
într-un cui ; astfel trebuia să se profite de acea jumătate de 
oră cît ciuperca de pînză se lăbărţa acolo, u d ă ; după mai 
bine de două săptămîni se ivi şi ocazia; atunci scoase o 
jumătate de lopată de cenuşă spuzită de sub cotlon, se furişă 
de-a lungul gangului şi o presără pe umbrelă, apoi, la 
cişmeaua din curte, îi spălă pînza şi se strecură înapoi în 
atelier ca şi cum nu s-ar fi dus decît să ude gardul. 

Cînd Bandi, schimbîndu-şi hainele, îşi luă rămas-bun 
de la ei, pe stradă abia picura şi din băltoace se răsfrîngea 
o lumină supărătoare, ca de platină, însă din prevedere şi, 
pentru că-şi iubea obiectul preferat, deschise umbrela; Vincze 
îl pîndea de după geam cum strînge din ochi în umbra 



ciupercii, cum priveşte ţesătura care era ciuruită şi se sub-
ţiase ca o membrană, ca o frunză roasă de coşenile; apoi 
calfa închise umbrela şi se întoarse din drum. 

Vincze căută să-şi facă de lucru la cuptor: nici nu 
întoarse capul cînd auzi zgomotul uşii trîntite şi răsuflarea 
lui Bandi; Vékás se opri. 

— Kuki! Făsui! strigă. 
Cei doi ucenici apărură uimiţi, Vincze se aplecă şi se 

uită în cuptor. 
— Care din voi mi-aţi spurcat umbrela?!... 
Însă băieţii stăteau şi se uitau unul la altul şi apoi din 

nou la Vékás care, brusc, îşi repezi umbrela între ei; Făsui 
sări la o parte din faţa sîrmelor de oţel învelite în zdrenţe, 
iar Kuki îşi cătă azil în dosul sacilor cu făină. 

Vincze simţi că trebuie să treacă de îndată la atac, dacă 
nu vrea să atragă bănuiala asupra lui. 

— Nu încapi de ei, domnule Vékás? întrebă, răsărind 
din groapă. N-ai decît să-ţi ascunzi umbrela aia, dacă nu 
mai poţi de grija ei! 

Bandi îi aruncă o privire, apoi zvîrli umbrela lîngă perete 
şi-i întoarse spatele. 

— Ce neamuri păduchioase! oftă. Unul îţi arată dosul, 
altul îţi arată colţii!... 

— Ia să nu faci pe nimeni păduchios! zise Vincze şi 
scuipă chiştocul. 

Vékás, de furie şi de tulburare, se aşeză aşa cum era, cu 
pantalonii călcaţi, pe marginea gropii. 

— Nu pentru rahatul ăla de umbrelă... dar toată chestia 
asta... S-o bată Dumnezeu!.. . 

Se ridică, trecu în goană prin brutărie, se uită la pereţi, 
apoi dădu din mînă şi plecă. 

Vincze, stînd la fereastră, urmărea ploaia stîrnită din 
nou; palma îi zăcea nemişcată pe planşetă. 

După ce scoase ultimul lot, cu cei doi ucenici, şi tîrnui 
pîinea, se schimbă şi se înfiinţă la Milágyi în cîrciumă; fe-
meia îi măsură două pahare unul după altul, şi Vincze, stînd 
la tejghea, privea neamurile din Hoştat care, în parte din 
cauza apropierii cartierului, în parte de dragul cumetriei, 
inundau cîrciuma în astfel de după-amieze ploioase şi ocupau 
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locurile din jurul meselor; deasupra feţelor lor încinse de 
băutură şi toate la fel de rotunde, pălăriile păreau nişte roto-
coale întunecate ca cercurile de la cuptor; domnul Milágyi 
ospeţea pe rînd pe la cumetri, avea un simţ desăvîrşit de a 
şti cît trebuie să zăbovească la cîte o masă, răsufla tare ca un 
vier, îi vibra în voce şi în rîs instinctul reţinut şi nesatisfăcut 
de mascul al trupului său surpat în grăsime, pe care se 
străduia să-l amorţească udîndu-l necontenit; cînd se scula, 
ca să se instaleze la altă masă, lua cu el şi damigeana de cinci 
litri şi, de îndată ce se aşeza, ciocănea cu pecetea inelului 
în paharul gol; atunci femeia, chiar dacă avea vreun client 
la tejghea, se ştergea pe mîini, se legăna pînă acolo, ca un 
sac de paie ambulant, şi-i turna din damigeană. 

Domnul Milágyi bea vin din producţie proprie, nu accepta 
nici un şpriţ de la cumetri, dar prin setea lacomă a trupului 
său de uriaş, prin schimbările de loc, verificate şi perfide, 
ciocnind cu spor pahar după pahar, ştia să dirijeze afacerea 
mai dihai ca damele de consum de la „Reduta” din centru, 
de la „Gambrinus” sau de la restaurantul „Bufniţa” şi-şi 
scotea cu vîrf şi îndesat acei patru-cinci litri pe care-i turna 
într-însul; dimineaţa dădea pe gît cîte o sută de ţuică de 
prună, îşi sorbea în tovărăşia femeii cafeaua din ibricul uriaş, 
mînca la ea un cozonac de un sfert de kilogram, apoi urma 
o fleică sau o friptură de pasăre, o sfîşiau amîndoi, o rupeau 
fără furculiţă, degetele li se zbăteau unsuroase prin penumbră. 

Dr. Csulák, un bărbat deşirat, cu chipul plat, apărea o 
dată sau chiar de două ori pe săptămînă cu trusa lui medi-
cală; restauratorul îşi scotea cămaşa acolo, în cîrciumă, şi 
împingea spre Csulák halca vie a spinării sale: „Na, uită-te 
cîte zile mi-au mai rămas, cobe!” Şi, în timp ce rîsul hoştă-
tenilor exploda în jur, el îi spunea vorbe deocheate doctoru-
lui, de asemenea în cumătrie cu agricultorii şi care, cu surîsul 
rece al sensibilităţii sale constrînse să cedeze, purta discul ste-
toscopului pe spatele restauratorului, apoi îi fixa tensiometrul, 
apăsa repejor mingea pompei şi urmărea acul care oscila. În 
cele din urmă zicea, murmurînd cu sfială: „Nu sînt mulţu-
mit, domnule Milágyi... Să-mi fie permis a vă atrage atenţia 
că mişcarea a devenit imperios necesară...” 

Proprietarul îşi punea cămaşa, îşi îndesa pălăria pe cap 
şi, cu toate că rămînea să bea în continuare, avertismentul 
îi potolea de fiecare dată superioritatea prefăcînd-o în 
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tulburare; tăcut, gîfîia pînă în sala de biliard din fund, 
scotea portofelul şi-l despăgubea pe Csulák cu o sută de 
lei pentru vorbele obscene şi tutuirea de adineaori, prin 
care voise să stîrnească admiraţia cumetrilor; între timp, 
clipind des, întreba: „E într-adevăr ceva serios?...” 

Într-o astfel de zi, urmînd unei astfel de retrageri, suit 
pe o bicicletă-sport comandată în pripă, domnul Milágyi 
porni la plimbare prin oraş; tulburările de respiraţie, con-
gestiile repetate treziseră în el frica de moarte şi, la insisten-
ţele medicului, promisese că va pedala cîte un ceas în 
fiecare ziulică; o luă în sus pe strada Magyar, dar lanţul 
era încă nou, bilele rulmenţilor se înţepeneau în locaşuri şi 
rodajul îl puse la grea încercare pe biciclistul care, pentru a 
înainta, trebuia să-şi ridice stîlpii picioarelor, iar genuchii i se 
loveau de ghidon astfel că rulajul obişnuit se transformă 
într-un fel de dublu efort lateral. Pînă să urce la catedrala 
ortodoxă, haina cu cămaşă cu tot i se lipise de spate şi, în 
toraee, în jurul inimii, simţea un vid dezgustător, ca şi cum 
cineva ar fi ars zahăr în pieptul său. 

Abia izbuti să ocolească biserica, nevoit să răsucească 
ghidonul cînd într-o parte, cînd într-alta, spre a nu se 
răsturna din cauza încetinelii, dar atunci văzu deodată cu 
ochii unui om din afară un monstru care se bîţîie pe nişte 
nenorocite de roţi subţiri, şi trăi cu atîta intensitate cara-
ghioslîcul situaţiei sale încît, cuprins de o sinceră compăti-
mire, începu să plîngă ca un copil mic; în felul acesta nu-şi 
făcu decît un nou necaz, căci se putea transforma uşor 
într-un număr de atracţie şi instinctul de conservare a 
prestigiului său îl îndemnă să-şi verse autocompătimirea în 
bănuială, să pătrundă dincolo de intenţiile celor care puseseră 
la cale totul, vrînd să-l expună pe el hohotelor de rîs şi bat-
jocurii, şi să se răzbune pe medic, pe nevastă-sa, pe toată 
lumea, pe toţi cei care erau părtaşi şi complici! 

Începu deci să maltrateze pedalele, aruncîndu-şi în luptă 
mînia, drept ultimă rezervă de forţe, ca să-şi poată tîrî pînă 
acasă trupul uriaş cocoţat pe cele două roţi care se învîrteau 
scheunînd ca şi cum, în urma zbaterii ritmice, s-ar rostogoli 
mereu cîte un cerc de fier de sub strungul şezutului; cînd 
ajunse acasă, dădu brînci bicicletei în curtea brutăriei, o 
aruncă pe butucul de tăiat lemne şi se repezi la ea cu toporul. 
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Vincze se uita la domnul Milágyi, care, cu nodul cravatei 
slăbit, şedea printre rubedenii şi tocmai ciocănea cu pecetea 
inelului; se gîndea că proprietarul va muri în decurs de 
cîteva luni şi poate că şi brutăria va fi închisă; apoi, de aici, 
gîndurile îi săriră din nou la Bakisto, îl cuprinse subit o 
părere de rău, o scîrbă şi un dispreţ faţă de sine şi părăsi 
cîrciuma. 

Ajuns acasă, pe Pietroasa, simţea că nu are chef nici să 
se întindă, nici să umble aşa, fără rost; Kálmánka stătea la 
zece paşi de poartă şi cînd îl zări o rupse la fugă îngrozit, 
mistuindu-se în curte, dar şi tatăl deveni bănuitor: cunoştea 
privirile acelea care scînteiau din ochii copilului spre ei şi 
în care, după părerea lui, poate că nici nu era frică ci 
neîncredere şi perfidie; niciodată nu ştia la ce se gîndeşte în 
acel moment, vedea o intenţie pînă şi în fuga lui şchioapă 
şi speriată şi îşi aducea aminte mereu de ziua cînd ţîncul se 
întorsese de la cîrciumă cu sticla goală şi-l minţise că era 
închis; îl fulgeră şi amintirea nopţilor cînd, foindu-se treaz, 
îi tulbura îmbrăţişările, iar uneori, dimineaţa, îi surprindea 
căutătura pipăind gelos faţa şi trupul lui Erzsike. 

Abia intrat pe poartă dădu drumul strigătului obişnuit: 
— Unde eşti, domnişorule?!... Ia fă-te-ncoace, frumuşel! 
Şi începu să-şi scoată cureaua... 



MICA PUBLICITATE 

HITLER: 

Germania e gata să colaboreze cu toată lumea, dar va ri-
posta cu arma în mînă oricărui atac. 

Fată orfană din familie ireproşa-
bilă, actualmente săracă, dar aş-
teptînd moştenire, doreşte să se 
mărite cu domn înţelegător mai 
în vîrstă, care ar asigura cămin 
liniştit. Copilul nu e o piedică. 
Nu răspund la scrisori anonime. 
Motto: „Corect”. 

Mai e în viaţă baby 
L indbergh? După cum se 
afirmă, copilul s-ar afla la 
un paroh belgian, căruia i-a 
fost încredinţat în vederea 
educaţiei. 

După emoţiile luptelor electorale, 
nervii dumneavoastră se relaxează 
la filmul lui Stan şi Bran, Patrula 
din Vestul sălbatic. Două ore de 
rîs cutremurător. Asiguraţi-vă bilete! 

Au fost resfinţite steagurile 
corporaţiilor meşteşugăreşti, cu oca-
zia sărbătorilor bisericeşti organizate 
în cinstea sfîntului patron al bise-
ricii S f . Mihail din Piaţa Centrală. 
Steagurile au fost purtate din clă-
direa parohiei în biserică de către 
membrii asociaţiei de tineret Kol-
ping. 

L a c inema C A P I T O L : 
Căpitanul vaporului m o r ţ i i . 
În ro lu l p r inc ipa l : G a r y 
C o o p e r ! 

Titlu E X C E L E N T , text 
E X C E L E N T , muzică E X C E -
L E N T Ă , interpreţi E X C E -
L E N Ţ I , regie E X C E L E N -
TĂ, spectacol E X C E L E N T : 

C Ă S Ă T O R I E P E D I N 
D O U Ă ! 
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Sîngeroasă dramă amoroasă la Cluj. Luni seara, în faţa cinemato-
grafului Royal, avocatul stagiar Dauner László a împuşcat-o pe 
Barabás Piroska. 

Efectuăm deparazitarea lo-
cuinţei prin metode moder-
ne, cu gaze echivalente ca 
efect cu cianul. Nici un 
miros! 

Ştire medicală: Dr. Ham-
burg József, oculist, medic 
primar de spital, s-a întors 
din concediu şi dă din nou 
consultaţii: Calea Regele 
Ferdinand 34. 

RECHIZIŢIILE V O R DE-
C U R G E ÎN SPIRITUL 
DREPTĂŢII ŞI AL POLI-
TEŢEI ! — declară chestorul 
de poliţie dr. Horvá th . — 
DAR CEI CARE SE O P U N 
V O R A J U N G E Î N FAŢA 
C U R Ţ I I MARŢIALE! 

Foileton duminical: PLOAIE de 
Harsányi Zsolt: „Mă uit pe fe-
reastră, picură...” 

Comitetul de organizare al Aso-
ciaţiei meşteşugrailor anunţă mare 
petrecere de revelion, cu dans. — 
Scade consumul zilnic de pîine. — 
Brutarii cer desfiinţarea muncii de 
noapte. 

N-AM VENIT CU R A M U R A DE MĂSLIN A PĂCII! 
— le-a declarat adepţilor săi Iuliu Maniu în gara din Cluj. 

Şase morţi şi un nou-născut în-
tr-o catastrofă feroviară. 

Premieră senzaţională la 
CAPITOL! N o u succes 
mondial! Jurnalul unei regi-
ne! În rolurile principale 
A n n a N e a g l e ş i A n -
t o n W a l b r o c k ! 

După opinia Vaticanului ne 
aflăm în faţa celei mai îngrozi-
toare bătălii din istoria mondială. 

În adîncul mării nu sînt neca-
zuri omeneşti, poate de aceea e 
linişte veşnică. Un reportaj senza-
ţional despre scafandrul militar, 
acum funcţionar la Cluj. 

Caut dulap combinat pentru ca-
meră de domnişoară, pe cît posibil 
alb. 

Anul de doliu a trecut, 
caut mamă iubitoare pentru 
băieţelul meu. Asigur viaţă 
fără griji materiale. 

Cine trebuie să se prezinte la 
noile concentrări militare? 

Primarul Clujului a făcut 
cunoscute în două decizii de 
mare importanţă măsurile ce 
trebuie luate pentru apăra-
rea antiaeriană. 
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La Cluj are loc Congresul Na-
ţional organizat de lucrătorii din 
industria pîinii din Ardeal şi Banat. 
I se va cere guvernului să desfiin-
ţeze sistemul cartelelor de pîine. 

Delegaţie de lăutari ţigani în faţa 
regenţei. La Cluj, o sută şaptespre-
zece familii de muzicanţi sînt lovite 
de uriaşele impozite fixate pentru 
muzica de restaurant. 

Vizita lui Hitler la o expoziţie 
de pictură. Fotografia îl înfăţişează 
pe comandantul Hitler stînd în faţa 
portretului său în ulei, executat 
de pictorul münchenez Fritz Ercler. 

Farmacii de serviciu: Între 3 şi 
9 iunie următoarele farmacii în-
deplinesc serviciu de noapte... 

E strict interzisă răspîndirea şti-
rilor false şi orice declaraţie pentru 
sau împotriva unor state străine. 

A ÎNCEPUT CEL DE-AL DOI-
LEA RĂZBOI MONDIAL! AN-
GLIA ŞI GERMANIA DE IERI 
DIMINEAŢA DE LA UNSPRE-
ZECE, FRANŢA ŞI GERMANIA 
DE LA CINCI DUPĂ AMIAZĂ 
SÎNT ÎN STARE DE BELIGE-
RANŢĂ. MESAJELE ŞEFILOR 
DE GUVERNE AFLATE ÎN 
RĂZBOI CĂTRE POPOARE ŞI 
ARMATE. 

În decurs de o sută de ani 
scheletul omenesc a crescut 
cu şapte centimetri. Lungi-
mea îl bucură pe om? 



1 

La 30 septembrie armata maghiară a intrat 
în Transilvania; veneau dinspre Mănăştur şi, cum şiroiau prin 
oraş, umbrele atelajelor cu cai, ale tunurilor antitanc şi ale 
carelor de luptă se învălmăşeau pe asfaltul umed al străzi-
lor, iar discurile ca de floarea-soarelui ale roţilor împănate 
de frunzare împrăştiau stropi de apă prin aer; trupele trecură 
toată ziua, de dimineaţa pînă seara; atelajele se îngrămădeau 
cu sutele în curţile cazărmilor luate în stăpînire; automobile, 
tancuri înnoptau pe marginea drumului, alţii urcaseră pe 
trotuar, sub salcîmi şi, de după o poartă larg deschisă, unde 
poposise efectivul unei bucătării de campanie, urcau în valuri 
aburii cartofilor fierţi cu came de vită. 

Întreg oraşul se umplu de vocile aspre şi neobişnuite ale 
unor alte plaiuri, cu chiote pe care vîntul umed părea să le 
măture cînd şi cînd în lungul Clujului; marşuri improvizate 
izbucneau cu prea puţină convingere şi, poate tocmai de 
aceea, cu atîta furie; ceaprazarii vegheau însăilînd duzini 
întregi de şepci „Bocskai”, burghezi înstăriţi îi sufocau pe 
croitori cu comenzi pentru costume naţionale cu şnururi şi 
găitane, după măsură, pretinzîndu-le marfa gata în cîteva 
zile; o nevastă de bancher, îmbrăcată în costum de mare 
Doamnă, împărţea mănunchiuri de cocarde dintr-un coş de 
nuiele colorat; iar un gospodar din Hoştat, scundac şi cu 
obraji purpurii, desfundă un butoi de o sută de litri şi, 
cu căruţa lui trasă de ponei, coborî printre soldaţi. 
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Hector, care se întorsese de la Malnaş, îşi prinse de piept 
o cocardă cît o tipsie, îşi lăsă o mustaţă à la Jávor, umplu 
o găleată cu tutun de contrabandă, la care adăugă o mînă 
de foiţe şi, învîrtindu-se printre soldaţi, îi îmbia — era 
mîndru că se poartă ca un amfitrion faţă de flăcăii care 
trăgeau mîţa de coadă cu solda lor de zece filleri pe zi; pe 
reverul costumului lui Böske se împăuna de asemenea o ro-
zetă cît un fluture, îşi desenase cearcănele cu cărbune, îşi 
tremura genele, pudică şi cochetă, deasupra obrajilor pudraţi 
şi se străduia să imite graiul de dincolo de Dunăre. 

Vincze suferea, rănit în demnitatea lui; abia se întorsese 
de la poarta pe care îşi băgase capul, rînjind, un căprar 
beat şi-l întrebase, mirîndu-se: „Cum, şi ţiganii din Ardeal 
vorbesc ungureşte?” — drept care el i-o trîntise că da, vor-
besc, şi încă mai cinstit decît nişte moace ca el şi-l pocnise 
cu poarta în nas; iar acum, Böske, umblînd de colo-colo, 
apăruse în casa lui, din nou; pe obraz mai simţea căldura 
privirilor ofiţereşti şi-i arătă cocarda: „Tu n-ai, Béla? 
Puneţi-o, căci doar acum asta-i moda!” 

Vincze înghiţi în sec şi, cu mîinile în buzunare, se holbă 
către strada Zápolya, unde făcea popas o companie în tre-
cere; paturi de puşcă sunau pe caldarîm, oţelul căştilor 
încenuşa văzduhul şi se auzea cîte-o frîntură din vorbele 
superior-amicale ale soldaţilor: „Ce-i, prîsleo, ce-ai voi 
dacă ar fi?” — „Ia zi, e tînără maică-ta?” — „Na-ţi un 
pesmecior, cuka-m-aş cu soră-ta!” 

Peste o săptămînă, vrînd parcă să reglementeze limbajul 
brutal şi înjurăturile cazone, apărură pe reclamele filmelor 
apeluri, îndemnuri patetice şi calde încercări de convingere 
pentru înfrînarea libertinajului lingvistic: „De pe pămînt 
maghiar spre cer maghiar sudalme să nu urce!”; „Să luptăm 
împotriva înjurăturilor!”; iar sub picioarele sîngerînde de 
răni ale Cristului răstignit se iţea întrebarea plină de reproş: 
„De ce-l superi pe El?” În acelaşi timp, de pe afişe se 
întindea spre trecători o gheară mare, roşie, iar honvedul 
cu baionetă, în poziţie de atac, într-un veston frumos croit, 
înfrunta „diavolul bolşevismului”; în măcelării, oficialităţile 
atîrnaseră tăbliţe de o asprime puritană: 
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NU ALEGE! E RĂZBOI! 

Macsuka Károly se înrola şi căpătă grad de sergent; cei 
de pe Pietroasa şuşoteau că ascultase cu o ceaşcă lipită de 
perete o convorbire comunistă şi că de aceea îl avansaseră 
aşa de repede. Îşi revopsise bicicleta de curse, o făcuse vi-
şinie, îi nichelase aripile şi ghidonul şi, cînd intra pe poartă, 
se plesnea cu mănuşile-i albe peste pulpe, ca un maior de 
husari. Îşi freca zilnic cu Sidol nasturii vestonului, se spăla 
pe dinţi la cişmea şi, cu prosopul pe după gît, trecea pe 
lîngă chiriaşi fluierînd, fără să-i salute. 

Singurul cu care stătea de vorbă era Gulliver Sándor; 
aflase că cotiugarul e secui de origine, că venise la Cluj de 
prin Ciuc şi voia să-l înregimenteze în divizia secuiască. 

— Şi-apoi mai trebuie puşi cu botul pe labe şi ăştia de 
pe-aici, camarade! Ori va fi ordine şi mucles toată lumea, 
ori leg ploşniţăraia asta de-un tanc şi nu mă opresc pînă-n 
Someş! 

Lui Gulliver îi surîdea posibilitatea de a-şi da impor-
tanţă în faţa salahorilor, ca şi în ochii celor doi-trei mese-
riaşi care, desigur, îl dispreţuiau. 

— Am înţeles, să trăiţi! zise, pocnind călcîiele bocan-
cilor pe care-i cîrpea zilnic cu cîte-o bucăţică două de talpă 
sau cu resturi de cauciuc căzute de pe copitele cailor de 
birjă. Iavol! 

Pînă-n seară îşi scoase la iveală pozele de cătană, foto-
grafii înecate în ceaţa cafenie a sepiei, din care mustăţile 
ascuţite înfruntau privitorul ca nişte recruţi făloşi, o altă 
poză, făcută în ziua asasinării lui Franz Ferdinand şi care-l 
eterniza pe el, Guliver, în chip de manifestant, cu moletiere 
şi chipiu soldăţesc cu cozorocul tare, stînd pe marginea plat-
formei unei căruţe şi strigînd cu patima deplinei convingeri: 
Trăiască războiul! 

— Bravo, camarade! îl bătu pe umeri cu privirea ser-
gentul şi, apucînd pachetul de fotografii, i le întinse ca şi 
cum i-ar fi înapoiat nişte bani vechi, interesanţi într-adevăr, 
dar fără valoare de circulaţie. 
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În amurg, Macsuka se pitea în dosul porţii şi, de acolo, 
îi pîndea pe soldaţi; capul lui închipiat părea o scăfîrlie 
de brontosaur plutind pe sus, prin văzduh, — putea ţine 
sub observaţie în acelaşi timp strada şi împrejurimea locuinţei 
celor două surori; instinctul flămînd al honvezilor găsise în 
scurtă vreme drumul către cele două fete şi, aidoma înain-
taşilor lor, plăteau şi ei cu pîinişoare, nu erau noi decît 
cuburile de margarină şi pesmeţii pe care cele două fete îi 
puneau la muiat în ceai încă de cu seară. 

Sergentul aştepta pînă ce flăcăii începeau să zuruie către 
ieşire cu bocanii lor cu ţinte şi atunci dădea iama între ei; 
ieşind de după poartă, le băga între ochi, brusc, lanterna 
aprinsă, apoi mîna în stradă cîte-un leat înspăimîntat, îl 
legitima în umbra unui salcîm, iar pe cîte unul îl ducea la 
garnizoană, ocărîndu-l fără răgaz cu vorbele deocheate furate 
de pe la plutonieri: „Atîta preţ pui dumneata pe onoarea 
armatei?!... Vrei s-o umpli de boală de la ştoarfele astea?... 
Dacă o să-ţi puşc un picior în nădragi, o să-ţi piară cheful 
de cordit!” 

Primăvara, de cum se încălzi vremea, Lidi şi Erzsi înce-
pură să iasă în calea soldaţilor, îşi aşteptau răcanii în umbra 
cu miros de naftalină a cazărmilor şi, pe nişte scări abrupte 
de lemn, urcînd pînă-n cer, se furişau cu ei în cartierul Flu-
turilor, unde împrejurimile carierei de nisip erau pline de 
surpături, de gropi mîncate de apă. 

Dani al lui Gulliver, care era cu doi ani mai mare decît 
Kálmán, alerga prin curte nechezînd, cu pantaloni scurţi, 
cu ciorapii de mătase neagră ai maică-si, apoi se oprea şi, 
agitînd un cîrnat de cal, îi ameninţa pe chiriaşi; oamenii 
se adunau din zori în faţa brutăriei şi, cînd mulţimea era 
gata să spargă uşa, trebuia să fie chemat poliţaiul; cîte o 
duzină de femei însărcinate stăteau în fruntea cozii, cu bur-
ţile bombate demonstrativ şi uneori ruşinea era în aşa măsură 
înăbuşită de această rîvnă furioasă care le stăpînea pe toate, 
încît nimeni nu se mai mira cînd de sub cîte-o fustă cădea 
perniţa, deşi, în asemenea cazuri, domnul comisar lua corpul 
delict în vîrful sabiei şi, ridicîndu-l în aer, îl flutura furios. 

Cînd nu avea şcoală dimineaţa, Kálmánka, cu Benó, Dani 
şi cu Kruck Beri, o porneau spre bucătăria militară care-şi 
trimitea pînă departe aburii de fasole uscată din ceaunele 
aşezate în vechiul obor din dosul unei mici fundături, în 

262 



dreapta străzii Honvéd, iar băieţii îşi zăngăneau oalele, cra-
tiţele în ritmul unor marşuri militare şi doar în apropierea 
taberei li se potolea această rîvnă marţială, transformîndu-se 
în tulburare de îndată ce-l zăreau pe bucătar şi pe cei cîţiva 
soldaţi convalescenţi ghemuiţi pe cărămizi puse una peste 
alta în apropierea cazanului, căci trăiau de dimineaţa pînă 
seara numai cu gîndul la mîncare. 

„Domnule honved, n-a rămas un pic de mîncare?” întreba 
Benó şi, speriindu-se de propria-i voce, se şi trăgea înapoi. 

2 

Domnul Milágyi îşi împăturise un coif din 
hîrtie, şi-l trăsese pe cap ca pe un cornet de îngheţată şi, 
astfel protejat, se preumbla pe sub schele, aruncînd cîte o 
privire în sus, de unde cădea praf şi tencuială; cumpărase 
încă în primăvara lui treizeci şi nouă grajdul dinspre strada 
Cărămidarilor, ca să-şi extindă brutăria, adăugîndu-i un 
atelier cu patru cuptoare; îi zorea pe zidari zi şi noapte, 
îl tratarisea pe supraveghetor, însă după „preluarea puterii”, 
cînd prevăzu că se vor introduce porţii fixe pe cap de locui-
tor, tot cheful i se subţie dintr-o dată; nu mai dădea decît 
rareori pe la construcţie şi simţea că vocaţia lui e mai de-
grabă creşterea porcilor; dar de la o vreme începuse să-l 
intereseze din nou extinderea brutăriei, căci maiorul Kunkuti 
Dénes de la comandamentul corpului de armată îi făcuse 
promisiunea că va primi şi comenzi militare; cumpără o 
cisternă de păcură, pulverizatoare, uşi nichelate pentru cup-
toare, instală un godin între pereţii încă netencuiţi, mirosind 
a mortar, veghea cîte-o jumătate de noapte urmărind mersul 
construcţiei, bea ceai cu rom împreună cu zidarii; rîdea 
gros, îi tutuia pe salahori şi-i promise cincizeci de filleri 
unei ţigăncuşe cu priviri mature, pentru fiecare dată cînd îşi 
dădea poalele peste cap şi-şi dezvelea ruşinea acolo, în 
faţa lui. 

Cu toate astea, petrecea ziua bînd vin cu rubedeniile din 
Hoştat; inelul cu pecete suna la fiecare patru-cinci minute, 
ciocnind paharul, drept care femeia se hîţîna într-acolo şi 
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turna din damigeana; în fiecare zi la amiază, la douăspre-
zece, îndată ce începea să bată clopotul bisericii Sfîntul 
Mihail, avea loc o scenă neobişnuită: dinspre curtea din 
dos îşi făcea apariţia un porc uriaş, împingea uşa cîrciumii 
cu rîtul şi, grohăind prietenos, îşi rostogolea maldărul 
trupului printre mese, apoi se oprea în faţa bufetului, înălţa 
capul şi, scoţînd un sunet ce aducea a scrîşnet de măsele, 
începea să se roage de cîrciumăreasă; femeia tăia un sfert 
de pîine, o azvîrlea pe cîntar, apoi o dădea porcului. 

Domnul Milágyi îi striga de fiecare data: 
— Nu cumva să cîntăreşti un gram mai mult! Face 

muncă fizică uşoară, să se mulţumească cu raţia lui! 
Cumetrii rîdeau iar restauratorul, la vederea forţei gro-

zave înghesuite sub pielea porcului, era cuprins de veselie şi, 
în asemenea clipe, cele spuse de doctorul Csulák i se păreau 
nişte mofturi şi era convins că totul e numai chestie de 
bună dispoziţie şi de hotărîre şi că nimic nu-l poate doborî 
pe om pînă nu i se frînge voinţa, ca să se ofere el singur 
pieirii. 

Vékás Bandi nu se arătă supărat nici pe ucenici, nici pe 
Vincze şi, îndată ce auzi că Bakisto intră în atelier, Făsui 
deveni din nou familiar: „Kiu estàs tin sinjoró?!” striga în 
chip de salut, drept care ţigănuşul sări să turuie textul: „La 
urso grumblas, la ramo kvakas, la serpento siblas” şi, în 
cursul zilei, îl sîcîi de mai multe ori pe Bakisto, îi promise 
chiar şi un kil de vin, dacă-i spune cum se numesc în 
esperanto organele genitale masculine şi feminine; însă calfa 
nu răspundea, trăgea doar din ţigară. 

— Urdorile nu ţi le speli de la ochi, periuţă de dinţi nu 
ţi-a trecu încă prin bot, dar mintea-ţi umblă de pe-acum la 
porcăr i i ! 

Lepădă mucul şi se duse la cuptor. 
— N - o să iasă nimic nici din esperanto-ul ăsta, oftă. 

Cetăţenii statelor occidentale zic: n-aveţi decît să învăţaţi 
nemţeşte, englezeşte, franţuzeşte... Şovinismul de mare putere 
ucide totul, mă, tată... 

Cei doi ucenici schimbară o privire de parcă ar fi fost 
păcăliţi, de parcă li s-ar fi comunicat contramandarea unui 
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eveniment aşteptat cu emoţie şi pîndeau să-l vadă pe Bakisto 
izbucnind în rîs de pe o clipă pe alta. 

— Şi din cauza asta o să crape toată lumea, pentru că 
nici măcar muncitorii nu se înţeleg între ei... Dau toţi din 
gură, ca la uşa cortului... Mai bine mă şi apuc să învăţ 
engleza sau rusa... 

Vincze întindea cornuri pe planşeta aşezată pe albie, cu 
mişcarea ritmică a gîtului, a muşchilor de la picioare, a 
mijlocului, fără să arunce măcar o privire sub palmele care 
şnuruiau paralel aluatul. 

„Vorbeşte despre toate, numai de umbrelă nu suflă! se 
gîndea. L-a costat pe puţin zece pengö şi tot nu pomeneşte 
de ea!” 

Fierbea de furie, convins că Bakisto vrea să facă paradă 
de nepăsarea lui, că vrea să-l umilească pe el şi face pe omul 
pe care nu-l interesează decît lucrurile mari. Face pe nebunul, 
domnul Vékás, de parcă ar fi buricul pămîntului, de parcă 
altul n-ar fi avut niciodată opt-zece cravate, trei perechi de 
pantofi chiar... 

— În ceea ce priveşte limba rusă, ţi-ai şi găsit cînd să 
te apuci de ea! zise. Nemţii gonesc drept spre Moscova... 

— Cînd o să obosească de gonit, o să se oprească. Să 
intri nu-i mare scofală, e mai greu să ieşi... 

— Deocamdată rusnacii dau înapoi. Ard casele şi grînele 
ca untul... Hitler nu poate fi oprit... 

— S-au oprit acolo şi alţii, mai căpoşi ca zugravul. De 
pildă, Napoleon... Ce-a rămas din oastea de o jumătate de 
milion?... 

Vincze tăcu, nu mai ştia nici el de care parte va trebui 
să treacă în minutele următoare, căci pentru el nu era impor-
tantă convingerea, ci înfruntarea cu Bakisto. Se străduia 
să-şi adune în pripă toate datele, amintiri de lectură, tot 
ceea ce ştia despre ruşi. Cîteva poveşti de groază despre 
Ceka, o dare de seamă „veridică” a „Gazetei de seară”, 
care spunea că ţăranii ruşi locuiesc laolaltă cu caprele, şi 
o alta, o anecdotă, în care mujicul, urcîndu-se pe scaun, se 
sileşte seara să sufle în becul electric; îşi aduse aminte şi 
de legenda cazanului şi acea afirmaţie ameninţătoare că 
ruşii, dacă pătrund în Europa apuseană, îi pun la zid pe 
toţi cei ale căror palme nu sînt crăpate de muncă. 
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Dar îşi evocă şi lucruri favorabile, ca nu cumva atacul 
lui Vékás Bandi să-l ia prin surprindere; de pildă, că în 
Uniunea Sovietică nu există domni şi săraci, că măturătorul 
de stradă îi spune şi ministrului tovarăşe, că în loc de bani 
n-ai decît să rupi o hîrtie, un fel de foaie de carnet, şi poţi 
cumpăra ghete, haine, alimente cît ai nevoie; că toată lumea 
poate învăţa pe gratis şi că pentru locuinţă şi încălzire nu 
trebuie să plăteşti nici un sfanţ. 

— E-n regulă, să zicem că ruşii vor un lucru bun — se 
înduplecă — dar la cazan nu m-aş duce să stau niciodată. 
Mai bine să mănînc în fiecare zi zeama de fasole pe care 
o face Erzsike... 

Bakisto zîmbi. 
— Placă veche: dintr-un orgoliu de cerşetori, ne pre-

facem că nu ne-am schimba nădragii rupţi în fund nici pe 
un frac! 

— Iar tu, orice-aş spune, mă contrazici! ridică Vincze 
ochii. Mă crezi tîmpit, sau ce Dumnezeu?!... 

Vékás dădu din umeri şi tăcu; de sus se auzi un zgomot 
ca scrîşnetul unui burghiu de găurit piatra şi cei din ate-
lier îl recunoscură pe domnul Milágyi; restauratorul intră 
pe uşă tîrşîindu-şi picioarele, suflînd din greu; îşi înclinase 
un pic pălăria pe frunte şi cînd se opri, proaspăt ras, cu 
pantofii lui cu talpă dublă, părea tînăr şi sănătos. 

— De ce arde lumina în magazie, băieţi? întrebă. Şi 
sub cazan de ce nu înăbuşiţi odată focul? Şi uite, un deget 
de făină lipită de ciment! Nu ţi-am spus, Vékás, că trebuie 
adunată şi cernută? 

— Asta nu-i treaba mea, domnule Milágyi, zise Bakisto. 
Nu sînt salahor. 

— A, scuze! clipi patronul şi, cît era de greu, se răsuci 
fulgerător şi-l plesni pe Făsui care stătea lîngă el; ucenicul 
duse mîna la obraz cu o uluire neghioabă; Kuki se trase 
înapoi. 

— Născătoarea mamii voastre! înjură şeful. Vă prăjiţi 
fundul la foc, îmi mîncaţi pîinea, dar să puneţi mîna pe 
ceva, asta nu! 

Şterse meşina pălăriei cu batista. 
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— Unde eşti, cioară? hămăi. Suie pe cupor după un sac 
de coji şi dă fuga la bucătărie să le moaie pentru porci. 
Încă n-ai ajuns?! 

Se apropie de Vincze şi i se adresă binevoitor, voia să-i 
dea de înţeles lui Bakisto că există şi oameni pe care-i res-
pectă: 

— Merge munca, merge, împărate-al cornuleţelor?... 
Şi rămase locului, cu mîinile vîrîte în buzunare, cu buzele 

ţuguiate a fluierat şi privi minute în şir, cu o curiozitate 
admirativă, cum face brutarul cornuleţele; apoi se întoarse 
şi porni fără să salute. 

— După partidă, treci pe la mine! căscă. 
Vincze, după terminarea lucrului, se grăbi să treacă, 

numai aşa, cu haina aruncată peste maieu, în cîrciumă; dom-
nul Milágyi îl aştepta în odaia din fund şi îi făcu semn, 
agitîndu-şi degetul mijlociu ca pe o nuia; înăuntru îl aştepta 
masa pusă: pasăre, friptură, ţuică de prună într-o sticlă de 
jumătate, la piciorul mesei, într-o ulcica, vin. 

— Am şi uitat ce fumezi, Vincze? întrebă. Vilma, ia 
spune să aducă două cutii de Regale roşii! 

Se aşezară; patronul îl privea suflînd greu. 
— E vorba, meştere, că la toamnă capăt şi comenzi 

militare şi dau drumul la cele patru cuptoare noi, zise şi 
turnă nişte ţuică. Hai noroc-noroc! o dădu peste cap şi clipi 
scîrbit. Într-un cuvînt, dacă trecem la păcură, dumneata, cu 
cei doi ucenici şi cu Vékás, te muţi dincolo; în brutăria 
veche angajez două calfe noi... Căci, nu-i aşa, recunoşti că 
pînă acum cei patru oameni n-au lucrat din plin?. . . 

Vincze stătea pe gînduri, cu rachiul la gură; el nu sim-
ţise niciodată că n-a lucrat toate cele opt ore şi nu socotea 
nici cei două sute de pengö pe lună prea mulţi, dar domnul 
Milágyi îl ghicea, ştia că trebuie să aducă şi sacrificii. 

— Răspunderea dumitale creşte, desigur... De aceea îţi 
rotunjesc leafa la două sute cincizeci. S-a marcat? 

Mai goliră cîte-un păhărel şi, cum îşi apropiară capetele, 
între trăsăturile strîmbate ale feţelor se pitea neîncrederea 
reciprocă; fiecare aştepta să vorbească celălalt. 

— Vékás şi ceilalţi nu trebuie să ştie despre sporul ăsta 
de salar... Dumneata încă nu-l cunoşti... Dacă-i dau azi dege-
tul mic, mîine pot să-mi tai tot braţul... E un individ 
spurcat la gură, care nu ştie decît să ceară... 
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Vincze tăie o bucăţică de carne slabă şi şi-o îndesă în 
gură. Mestecînd, asculta plin de interes. 

— L-au dat afară de peste tot din cauza gurii. Vara 
trecută, cînd Braşoveanu, dumnezeul ăla sindicalist, i-a pus 
fluierul în gură, el a făcut cea mai mare gălăgie împotriva 
lucrului de noapte. Păi spune dumneata: se poate ţine o 
brutărie fără schimb de noapte?... 

Vincze frînse o chiflă şi se holbă la faţa de masă: sus-
piciunea se lupta în el cu pizma faţă de Vékás. 

— Dă-mi timp de gîndire o săptămînă, domnule Milágyi, 
zise în cele din urmă. 

— Timp de gîndire?... Bine, puţin îmi pasă, se înnegură 
patronul. Dar gîndeşte-te şi la ce ţi-am spus; dacă Vékás 
n-ar fi o bună forţă de muncă, nu l-aş ţine nici o zi. Dum-
neata însă fereşte-te de el... Ce crezi, cu esperantoul de ce-şi 
bate capul?.. . Pentru că ţine corespondenţă cu indivizi sus-
pecţi... Poate chiar cu comunişti... 

Duminică după amiază Vékás, de parcă ar fi bănuit tra-
tativele separate ale lui Milágyi şi intenţia lui de a-l încăiera 
cu Vincze, veni în Pietroasa nr. 16. Avea o bluză de pînză 
albă şi, de asemeni, o şapcă albă cu cozoroc (mai tîrziu, 
Kálmán se lăuda că venise unchiul lor care e ofiţer de 
aviaţie la Someşeni); de mirare era numai faptul că Bakisto 
adusese şi un purcel mărunt, gălbui, în braţe, să tot fi avut 
vreo trei săptămîni; în cealaltă mînă ţinea o sticlă de vin 
roşu, învelită într-un ziar. Vincze se simţi tulburat; stătea 
în faţa lui, în uşă, şi nici prin cap nu-i trecea că vrea să 
intre la el; Liza se repezi de îndată la brutar şi înhăţă 
purcelul; Kálmánka se luă după ea, vrînd să i-l smulgă, 
apoi se întoarse în cameră, mînat de curiozitate. 

Vékás se aşeză, amfitrionul tot nu ştia încă în ce fel să 
se poarte; cînd era gata să trimită pe unul din ţînci după 
rachiu, cînd arunca priviri piezişe spre porţiunea de perete 
acoperită cu un cearceaf, ca să nu se vadă tencuiala căzută 
şi gaura aceea pe care o tăiase el aseară cu un drug, cînd 
dincolo începuse iar nunta aceea ciudată şi muzicantul se 
apucase să-şi bată iubita, iar el nu putea să adoarmă. Erzsike 
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nu intră în casă, ba îi mai chemă şi pe cei mici la ea, ca 
să se joace acolo pe-aproape cu purcelul, ca şi cum ar fi 
simţit că bărbaţii vor să rămînă singuri; Bakisto se uită la 
Kálmánka. 

— Ai un băiat aşa de mare? îl întrebă pe Vincze şi-l 
trase pe copil mai aproape. Dar tu, ce vrei să te faci?. . . Cum 
nimic?!... Poate băcan? Ce?. . . Să cîntăreşti la făină şi sare? 
Rîse zgomotos. Dar caietul acela din mîna ta nu-i carte de 
conturi?... Atunci ce-i, să vedem! 

Îl deschise şi începu să citească păcatele locatarilor. Apoi 
se uită la Vincze şi rîse: 

— Copilul ăsta le-a f ixat la toţi cîte-o porţie! Şi, Dum-
nezeul lui, ce simţ mai are!.. . L-ai putea numi ministru de 
justiţie... 

Îi era pe plac băieţaşul, îl înveselise şi era atît de tulburat 
de parcă ar fi venit aici anume pentru el. 

— Nici nu ştii ce comoară ai pe mînă, Béla! zise şi, 
deodată, un fel de posomoreală obosită îl luă în stăpînire. 

Vincze dădu scrumul pe jos cu un bobîrnac, apoi se în-
dreptă şi, cu privirea, îl împinse pe copil spre uşă. 

După ce băură un pahar de vin, deveni neliniştit. 
— Cît ai dat pe umbrela aia, Vékás? întrebă. Să nu 

mai ocolim chestiunea... 
Calfa bău din vin şi înclină paharul. 
— Cine se gîndeşte la umbrela aia?... Ştiu că a fost un 

banc... Dă-o naibii. 
— Nu, nu! protestă Vincze. Vreau să ţi-o plătesc! 
Bakisto puse coatele pe masă, se gîndi: 
— Îţi spun că nu e o chestie actuală! De altfel, bule-

tinul metereologic prevede o vreme frumoasă, uscată... 
Vincze gîfîia, sufla fumul, transpirînd. 
Fereastra dinspre stradă era deschisă: Érsek Jóska trecu 

cu madam Puni pe trotuar, se duceau la Chioşc, la un pahar 
de bere; pe şoldurile femeii se lipea o fustă verde ca iarba, 
zugravul îşi legase o cravată cu buline mărunte şi-şi pieptă-
nase părul de artist peste guler. 

— Merg răţoiul şi răţuşca la lacul de promenadă, rîse 
Vincze mînzeşte şi făcu un semn înspre stradă. Mare t îrfă 
a fost femeia asta, da’ şi azi mai agaţă cîte-un fraier. 
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Şi, îndată ce închise gura, simţi că nici nu voise să vor-
bească despre asta şi iar se trezi cuprins de stînjeneală. 

— Pînă nu de mult, îmi mai trăiam şi eu traiul, Béla, 
zise Bakisto. Mi-am făcut de cap destul. Aveam atîta sînge 
încît dacă mă lăsam seara în genunchi îmi curgea şi cîte-o 
jumătate de lighean din nas. 

Vinul era călduţ, dar gros şi tare. 
— Cînd mi s-a urît de paţachine, am început să beau. 

Treceau săptămîni fără să mă trezesc. Îmi aduc aminte că 
o dată m-am trezit sub o poartă îngheţată de pe strada 
Farkas. Tocmai trecea pe deasupra mea o umbră şi întrebă: 
„Ţi-e rău, băiete? Să chem Salvarea?” 

Bakisto rîse, ruş ina t : 
— Mijesc un ochi şi văd că e vechiul meu profesor de 

matematică. Şi costumul de pe mine — plin de tencuială, 
mizerie. „Mulţumesc, mă simt mai bine”, am zis şi mi-am 
luat tălpăşiţa de acolo; altă dată tîrfele au aşteptat să mă 
matolesc şi mi-au şparlit ceasul de mînă, un Omega cu ca-
dran negru... 

Vincze simţea furnicîndu-l ispita de a povesti şi el cîteva 
întîmplări cu femei, să spună cum îl ademeneau cele din 
Aiud, oferindu-se să închidă chiar ochii dacă se furişează pe 
la el cîte-o drăguţă spălăţică... 

— Trebuie să te însori, zise, fără convingere. Căci chiar 
dacă eşti independent, totuşi asta, aşa, nu-i viaţă... 

— Ce crezi, n-am chibzuit şi de o mie de ori? zîmbi 
Vékás. Îmi plac copiii, dar tot n-aş fi un soţ bun. Cel care 
trece în căsnicie dintr-o mare greaţă îşi află liniştea doar 
pentru cîteva săptămîni, luni... Cît îi încălzeşte iubirea 
aşternutul. Şi după aceea? Devine gol şi uscat ca un cuptor. 
Căci unde-i femeia aia care să poată înlocui singură tot 
ceea ce-ţi doreşti? Eu nu-s făcut pentru a fi familist... Iar 
ca să le leg de mine şi să le nenorocesc, de asta n-am chef. 

Se priviră cercetător; lumina filtrată prin pahar arunca 
o pată roşietică pe haina de pînză a lui Bakisto; Vincze îl 
privea ca unul care începe să bănuiască ceva şi ştie că, în 
curînd, are să afle taina, iar Vékás şedea cu tulburare între-
bătoare, căci simţea că două-trei cuvinte nu pot exprima 
tot ceea ce vrea să spună. 
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— Mie nu-mi ajunge să crăp două farfurii de gulaş la 
tarabă şi să am pe mine o ţoală acceptabilă, să am douăspre-
zece cămăşi şi tot felul de rahaturi şi că mi-i scîrbă să ies 
pe stradă jegos; aş putea avea o sută de costume, aş putea 
angaja un bucătar, nici asta nu m-ar ferici... 

— Totuşi, nu-i rău dacă ai ceva bani... 
— Nu-i rău, nu-i rău; cînd ajung la ananghie simt şi 

eu cîteodată că banul înseamnă ceva, dar cum pun deoparte 
cîţiva lei, mă uit la ei ca la o grămadă de hîrtii... 

Vincze îl privi cu îndoială, gînditor: 
— E adevărat că ai stat şi la zdup?. . . 
Vékás turnă în ambele pahare. 
— Am fost ţinut la păstrare o jumătate de an, după 

mişcarea pentru majorarea salariilor... Cînd Braşoveanu, tar-
torul sindicatelor, m-a întrebat dacă aş vrea să-i prelucrez 
pe brutari, am simţit că treaba asta mi se potriveşte. Am 
declarat greva împreună cu chelnerii, a fost bîlci mare. Iar 
mie-mi venea să rîd tot timpul de ceea ce îmi spusese Braşo-
veanu: „Fii atent, că între brutari sînt cîteva ultrasugative, 
nu cumva să se apuce ăia să plămădească”. Ei, parcă eu nu 
i-aş fi ştiut. Am pus ochii pe vreo trei-patru f ra ţ i pe care 
degeaba-i mai băteai la dovleac, şi le-am spus că pot să 
pilească trei zile pe gratis, pentru că le plătesc ziua-muncă... 

Vincze rîse: beţia altora îl înveselea întotdeauna. 
— Am stat şase luni la mititică, zise Bakisto. Ne-au 

băgat printre tot felul de ciurucuri. Falsificatori de bani, 
curişti, siluitori de fecioare. Dar era acolo şi un profesor 
comunist, care ne-a predat, la vreo cinci dintre noi, lecţii 
de esperanto: „Asta-i cea care trebuie, vă rog, învăţată azi, 
această limbă dumnezeiască, poate că o să ne înţelegem, în 
sfîrşit, unii pe alţii!” 

Vincze începea să se simtă măgulit de încrederea lui 
Bakisto. 

— El ţi-a dat şi cartea de citire?... 
— El. Bătrînul a zis că cine învaţă mai multe cuvinte 

acela o va moşteni. Eu am tocit trei sute şaizeci... El profe-
soro ne chema în fiecare după-amiază într-un colţ: Stimaţi 
domni, şi tovarăşe!” — aşa zicea şi tovarăşul îmi era adre-
sat numai mie, pe ceilalţi nu-i prea putuse dibui. 
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Vékás petrecu o oră şi mai bine la Vincze, apoi ieşi în 
curte, mai zăbovi şi pe-acolo, dădu mîna cu femeia şi zîmbi, 
regretînd că a cunoscut-o abia acum; în cele din urmă, 
adună copiii în jurul lui, luă în braţe purcelul pe care Liza 
şi ceilalţi îl alergaseră pînă acum, şi zise că de Crăciun va 
veni la pomana porcului. Apoi zări crucea prinsă de gard. 

— Ce fel de semn e ăsta? întrebă cu uimire înveselită. 
Cine l-a urcat acolo? 

Vincze îi povesti că băiatul scornise ceva, luîndu-se după 
ceea ce văzuse la casa de rugăciuni; spre curte e iadul, 
partea dinspre grădină, unde sălăşluieşte el, e raiul... 

Bakisto îl îmbrăţişă pe Kálmán şi-i spuse lui Vincze: 
— Dă-mi-l mie pe băiatul ăsta, Béla... Jur că tărtăcuţa 

asta e plină de aur.... 

3 

Nevasta lui Bárány abia apucase să-l aducă 
pe lume pe al doilea şi abia începuseră să-i dea dinţii lui 
Ferike, că era din nou însărcinată; dar poate oare cîrti 
sufletul credincios care a dobîndit încrederea că Domnul 
se îngrijeşte pînă şi de hrana păsărilor cerului şi de cea a 
viermilor de sub pietre? Iar femeia care leapădă e ucigaşa 
propriului ei copil şi merită ca şi Mîntuitorul să se lepede 
de ea... 

Cînd începu să geamă, vestindu-l pe cel de al treilea, 
în cealaltă parte a atelierului, după fereastra cu perdelele 
trase, Lajos se aruncă la pămînt, îşi lipi fruntea de mîinile 
încleştate şi surîse ca cel care a văzut povara lui, pe care 
trebuie să şi-o ia în spinare şi s-o poarte. 

Un an întreg plătise impozitul pe care i-l impuseseră 
autorităţile romîneşti, retroactiv şi la „preluarea puterii”, 
deşi actele dispăruseră şi-şi pierduseră valabilitatea; soarta 
hotărî că trebuie să-şi achite din nou datoriile şi anume cîte 
cincizeci de pengö pe lună, şi Bárány, ori de cîte ori se 
apropia ziua de plată a impozitului, îşi priva familia de 
această sumă, cu o autoironie tăcută; căci chiar dacă prima 
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dată îl atrăsese în cursă misiunea, a doua oară nu putea să-i 
mulţumească decît propriei sale vanităţi, îndemnului venit 
de la Satana. 

Şi cînd se gîndea la asta, îşi amintea cu precizie fiecare 
moment: jandarmul romîn, escortîndu-l de la Oradea la 
Cluj, ca să-l predea din nou autorităţilor locale; soldatul, 
cu baioneta la puşcă, şedea cu picioarele răşchirate în fa ţa 
lui, pe banchetă, iar el, aruncînd cîte o privire pe fereastră, 
mai scria un rînd în caietul de versuri deschis pe genunchi, 
iar jandarmul era bucuros că prizonierul e liniştit şi preo-
cupat; nu-l cuprinse uimirea decît atunci cînd pocăitul începu 
să-şi citească creaţia, cu un fel de pasiune stîrnită pe neaş-
teptate. 

Însoţitorul se îndreptă, pentru a-l face să tacă, dar cînd 
auzi pentru a treia oară răsunînd numele lui Isus, se retrase 
pe banchetă şi continuă să privească tăcut mîna prizonieru-
lui plutind în fa ţa lui, de parcă ar arăta spre crucea de pe 
Golgota, şi se simţi chiar măgulit cînd pasagerii se buluciră 
în juru-le, iar el, împreună cu prizonierul, deveni centrul 
atenţiei; îşi aprinsese o ţigară şi tăcerea lui era aproape un 
îndemn adresat credinciosului; iar Bárány recita cu vocea-i 
cîntătoare, de tenor: 

De moarte nu m-am temut, deşi în dimineţe 
vizitatorii astfel întrebînd dădeau bineţe: 
„Lajcsi nu şi-a prăpădit a sa tinereţe 
Ascultam tăcut ce se vorbea, 
căci în mine focul dublu al sufletului ardea deja. 
Eu, care nu mai sînt trup, ci mai mult 
suflet sînt, 
de mă-ntreabă ce fac — „bine” a s t f e l sincer 
cuvînt, 
căci şi natura poate avea schimbare, 
dacă vrea Domnul, fierul poate pluti pe mare. 
Şi, minune a minunilor, eu peste moarte zbor, 
şi ochii mei văd de viaţă hotar despărţitor. 
Şi nu-ndrăznesc, cum, Doamne, să-ntreb de întîmplare, 
dar chem de martor cerul şi scriu cu litere 
strălucitoare: 
„Domnul mi-a dat de două ori suflare!” 
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Jandarmul îl duse pe jos prin oraş spre prefectură. Ve-
neau dinspre Piaţa de f în, prin strada Fabricii de gaz şi, 
cînd Bárány ajunse la poarta propriei lui locuinţe, se opri 
ca şi cum aşa ar fi fost firesc şi, cu bucurie speriată, începu 
să zgîlţîie şnurul soneriei; căci, se gîndea, un pahar cu apă, 
o îmbucătură, un mic popas nu-i poate strica nici însoţi-
torului care, desigur, nu va avea nimic de obiectat; jan-
darmul însă se înflăcără pe neaşteptate, îl smulse din dreptul 
porţii şi-l mînă în faţa lui în pas alergător pînă la poliţie, 
de unde-i dădură drumul numai seara tîrziu. 

După cel de-al doilea copil, Nánási Róza începu să-şi 
cate de lucru cuprinsă de un zel născut din groază; aduna 
pene de găină de sub porţi, ţesea covoare din zdrenţe de la 
telal, ochii ei, ca doi nasturi mari, se holbau bănuitori în 
toate părţile, îi era teamă mereu că vor s-o înşele; pe cer-
şetori, după puţină luptă, îi lăsa să plece cu mîna goală, se 
străduia să arate că socoteşte cîştigul soşului ei ceva secun-
dar, ca şi cum nu s-ar bizui pe el şi seara, dacă Bárány se 
apropia de ea în pat, îşi încrucişa mîinile sub ceafă şi încre-
menea ca o letargică. Iar duminica, la adunarea de dimi-
neaţă, înălţa rugăciuni înlăcrimate: „Doamne, nu lăsa ca 
Satana să împrăştie seminţele mîndriei şi îndărătniciei în 
inima mea”; iar o dată izbucnise astfel: „Iubite al meu Tată 
ceresc, tu nu poţi să-mi faci de petrecanie decît cu o febră 
de patruzeci de grade!”.. . 

Această izbucnire trezi şi zîmbetul sufletelor credin-
cioase care întreţin o răbdare blîndă faţă de slăbiciunea 
femeii şi poate că şirul de bănci din stînga, al bărbaţilor, 
nu-şi permisese să zîmbească, pentru că Nánási Róza izbuc-
nise în plîns cu atîta sinceritate, ci-şi aproba doar propria 
înţelepciune prin acest zîmbet, recunoaşterea adevărului că 
nu trebuie să-i pretinzi prea mult nestatornicei naturi fe-
meieşti; iar în ce-l priveşte de Bárány Lajos, această con-
vingere era singura lui salvare, cu toate că necurmatele pă-
reri de rău şi suspiciuni mereu luate de la început îl adu-
seseră de mult la capătul puterilor. 

Dar ar fi suportat pînă şi asta, însă femeia, după ce 
născuse al doilea copil, o aduse de la ţară pe maică-sa, o 
creatură cît malul, care, dacă pornea la drum pe stradă, 
părea un cuptor de lut împleticit; îşi băga picioarele în nişte 
pantofi bărbăteşti uriaşi, îşi agăţa coşurile de ambele braţe 
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şi pornea aşa, lipa-lipa, spre oraş. Tensiunea îi şovăia în jur 
de douăzeci, dar nu voia să se caute ci, ca un cazan sub 
presiune, dădea buzna să urce în autobuz, îi mătura pe 
oamenii din drum cu coşurile şi, dacă vreunul protesta, îl 
făcea una cu pămîntul, căci era o scandalagioaică înspăimîn-
tătoare: „Numai de lux vă arde, puturoşilor! Dar cutremu-
raţi-vă, căci Anticristul bate la porţile lumii!” 

În ceea ce o privea, era catolică, dar, deşi bună cunos-
cătoare a Bibliei, în mintea ei adevărurile teologice se ames-
tecau cu faptele vieţii şi îi batjocorea cînd pe cei ce nu 
mergeau la biserică, cînd pe farisei şi, circulînd pe stradă, 
se lega de cine vrei şi de cine nu vrei: îi ocăra pe căruţaşi 
că de ce bat calul, îi împroşca pe negustori şi repezea cîte-un 
strigăt pînă şi spre poliţaiul care, cu chivără înaltă, strîngînd 
garda săbiei cu mîinile-i înmănuşate în alb, se plimba pe 
la colţurile mai aglomerate. 

Acasă, abia-şi presa gîfîitul prin deschizătura uşii, um-
plînd camera cu umbra ei, că Bárány se uita îngrozit la 
nevastă-sa, însă în privirea femeii era mai degrabă o stin-
ghereală zîmbitoare care părea să spună că a luat la cunoş-
tinţă că gura mamei sale îl nelinişteşte pe bărbat dar, în 
acelaşi timp, află în ea şi o aliată pentru realizarea propriei 
voinţe; Lajos, în ceasurile de seară, înainte de a adormi, 
cînd îi vîjîia în cap, reînviată, vorbăria de-o zi întreagă a 
soacrei sale, îi spunea nevestei, oftînd: 

— Nu ştiu ce ne vom face cu copiii, dacă aud tot felul 
de vorbe de la mămuca... 

— Ce fel de vorbe? întreba femeia. Lasă, nu mai exa-
gera mereu. Încearcă să încapi şi tu de maică-mea... 

— O să ne fie greu din cauza ei să-i botezăm pe Ili şi 
pe Feri, zise Lajos timid. 

Femeia tăcea, părînd că se gîndeşte. 
— Are o gură spurcată, dar nu pot s-o arunc în stradă. 

Fără ea m-aş speti de atîta muncă. 
— Doar nu-mi pare rău de pîinea pe care o mănîncă, în-

cerca s-o îmblînzească bărbatul. Aş dori numai să nu tulbure 
lucrarea Sfîntului Duh... 

Róza tăcea iar, o vreme. 
— E o fiinţă bolnavă, ce vrei de la ea?... Şi chiar dacă 

nu s-a logodit cu Domnul, e totuşi temătoare de el... 
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Căsca şi adormea curînd, dar Lajos mai medita îndelung, 
neliniştit. 

Încetul cu încetul soacra îi simţi duşmănia şi începu să-l 
pipăie cu privirile grele, mai-mai să-i frîngă oasele. 

În aceste zile Bárány îşi dădu seama că are nevoie de a 
se întări întru răbdare, ca nu cumva să-l orbească patima şi 
viaţa să i se prefacă în iad; tocmai de aceea luă hotărîrea 
de a sta de vorbă cu bătrînii adunării, ca să-şi asume o nouă 
misiune şi anume să se întoarcă chiar la Tărcaia pentru ca, 
prin pilda lui, să depună mărturie despre aleşii Domnului, 
pentru ca, tocmai acum, să le istorisească întîmplarea cu 
Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, cei care, nici azvîrliţi fiind în 
foc, n-au pierit, ba, mai mult, s-au înălţat întru slavă... 

Nu putea fi însă chiar atît de dezinteresat încît să nu-şi 
ia cu el geanta cu scule, să nu se folosească de misiune şi 
pentru a-şi cîştiga pîinea, doar şi nevastă-sa şi soacra vedeau 
într-însul un trîntor pe care credinţa îl umple de iluzii uşu-
ratice şi lipsite de răspundere şi care habar n-are cît costă 
o bucată de săpun, un kilogram de sodă, cît de greu e să 
aduni cei cîţiva pengö pentru mîncarea de fiecare zi. 

Cheltuielile de drum fură adunate şi de data asta de 
membrii adunării, Bárány potrivi iar lucrurile în aşa fel 
încît să ajungă spre seară la Tărcaia, cu o zi înaintea pre-
dicii de miercuri, căci voia să facă cunoştinţă cu fraţii mai 
noi, voia să le viziteze casele, voia să adune pilde dintre cei 
loviţi de soartă, din viaţa prigonitorilor, care, iată, au de-
venit prigoniţi, pentru ca, alături de propriu-i calvar, să 
le înşiruie şi pe acelea şi astfel să înalţe şi mai mult lucrarea 
mîntuitoare a Sfîntului Duh; şi mai avea de gînd să şi mun-
cească, să mai repare un ceas-două... 

Însă acum avu şi mai puţin noroc ca data trecută, căci, 
abia ajuns în comună, patrula de jandarmi îl şi luă la ochi, 
ca om sosit singur şi cu servietă, îl legitimă, îi ceru hîrtiile 
necesare pentru practicarea meseriei ambulante, apoi îl escortă 
la post. Iar cei de acolo nu excluseră nici posibilitatea că 
ar fi partizan şi plutonierul cu pană de cocoş se răsti la el 
cerîndu-i să se îndrepte şi să nu mai şontîcăiască pentru că, 
dacă-l ia el la reparat, o să alerge roată prin faţa lui ca 
un gîndac de bucătărie! 
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Şi abia se trezi din nou al Cluj, abătut, fără scule, că 
soacră-sa găsi momentul prielnic pentru a răzbuna toate pă-
catele de pînă atunci. 

— Zău dacă ştiu de ce se însoară unul ca ăsta! se repezi 
la el, triumfătoare. O stîrpitură, care nu e în stare nici să-şi 
întreţină familia!. . . Ce şi-o fi închipuind, că va trăi stînd 
toată ziua cu nasul în Biblie?... Păi, un fariseu ca ăsta şi 
de rugat degeaba se roagă, tot n-are ascultare ruga lui!.. . 

4 

Noaptea treceau peste oraş avioane în drum 
spre Iugoslavia. Vuietul lor vibra adînc în pămînt, bătea da-
rabana pe toate geamurile, apoi cobora din nou printre spai-
mele necunoscute cărora le ţinea tovărăşie în noapte; oamenii 
săreau din paturi, iar Cacafleanca, care-şi legase de braţ bra-
sarda de comandant al apărării pasive din cartier, alerga în 
sus şi-n jos cu cizmele-i bărbăteşti pe sub ferestre şi-şi hîţîna 
lanterna cu lumină violacee: 

ALO! 
ALO! 
STINGE LAMPA! 
ALO! 
CU CINE VORBESC, H E I ? 
ALO! 

Se înălţau rachete sferice verzi şi roşii şi în urma lor 
zburau proiectile antiaeriene. Macsuka Károly întorcea faţa 
spre cer cu calmul specialistului, iar cu degetul arătător, 
vrînd parcă să semnalizeze bateriilor amplasate pe Dîmbul 
Rotund, deasupra Hajongardului şi pe Cetăţuie, desena cruci 
prin întuneric. 

ALO! ALO! A L O ! 
ALO! HEI! 
PUNEŢI O DATĂ CAMUFLAJUL! 
HEHEHEHEI! 
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Se anunţase prin ordin că în incinta caselor de raport, 
unde nu există adăpost sau buncăr, trebuie să se sape tranşee; 
gardul care despărţea curtea, cu cruce cu tot, se dărîmă, dar 
bărbaţii săpară numai cîţiva metri în terenul plin de bălării, 
căci straturile şubrede ale gunoaielor şi excrementelor se 
surpau la fiecare lovitură de tîrnăcop, ca rumeguşul; apoi 
voiră să-şi arate zelul Kálmánka şi Gulliver Dani, dar abia 
pătrunseră doi-trei metri mai departe că din sol izbucniră 
toate tainele lui Sando; dintre anvelope carbonizate şi 
crengi de brad învălmăşite, fecalele îi stropiră de sus pînă jos. 

La tuşa Pepi se mutase un băiat pe care-l chema Moţu 
şi care nu mai avea destulă voinţă, putere sufletească să se 
scoale dimineaţa, cu toate că era în joc pîinea lui; îi plătea 
lui Iacov Iacob în fiecare zi cîte-o halbă de bere ca să-l 
trezească, dîndu-i dezlegare să-l şi bată dacă s-ar întîmpla 
să facă nazuri, căci nu voia să-şi piardă slujba de distribuitor 
de ziare; de cum se crăpa de ziuă, Iacov se apleca din 
lada canapelei şi îl zgîlţîia pe Moţu. 

— Ei, haide, haide! mîrîia. Te bate soarele la fund! 
Mocănaşul se mişca, zîmbea, apoi începea să dea din 

buze, încruntîndu-se ca un nou-născut bosumflat. 
— Lasă-mă să dorm, ce mă aia la cap!? zicea şi-şi 

trăgea din nou cuvertura pînă sub bărbie. Vreau să dorm! 
— Şi dacă o să te dea afară, ce papi, animalule?! O 

să dormi destul sub pămînt! Adună-ţi ciolanele! 
— Nu mi le adun şi gata! declara cu atîta hotărîre, 

încît băiatul evreu rămînea o clipă derutat, şezînd în ladă 
de parcă ar cumpăni: oare nu s-o fi răzgîndit cumva Moţu? 

După aceea sărea din canapea, îi dadea o palmă, apoi 
îl ridica în şezut şi-i striga în obraz: 

— De-acum e tîrziu să dai înapoi, nene! Mi-ai plătit 
at î ta bere că ar fi o crimă să te las să decazi! 

Peste cinci minute Moţu, aplecat sub cişmeaua din curte, 
sufla apa fornăind şi-i era recunoscător lui Iacov Iacob. 

Aranka, de cînd taică-său îi făcuse vînt, stătea toată ziua 
pe lîngă bancul de luc ru ; băga şnurul în ac, încălzea 
cuţitul de rihtuit, vopsea pielea, iar madam Miklós bătea 
piaţa şi-i aducea soţiei gemene, care aştepta un bebeluş, cap 
de porc, zarzavaturi, lapte; se uita cum Aranka, printre 
degetele-i care răsuceau firul, îi zîmbeşte din cînd în cînd 
bărbatului şi-l fixa cu ură pe Miklós ori de cîte ori îl prindea 
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hîrjonindu-se cu femeile care intrau în atelier, chiar şi acum, 
cînd ţiganca şedea lîngă el cu burta la gură; şi îndată ce 
observa că Aranka bea sau aprinde o ţigară, îi dădea 
peste mînă: 

— Ce fel de copil ai să naşti, tu, hăbăuco?! 
Din cauza lui Macsuka, honvezii nu mai îndrăzneau să 

le viziteze pe cele două surori şi, îndată ce deasupra scărilor 
pierdute în înalt, în jurul carierei de nisip iarba începu să 
lucească umedă şi gropile, surpăturile se umplură de o ră-
ceală dezolantă, Lidi se angajă spălătorească la seminarul 
reformat, iar Erzi arse gazul pe-acasă vreo cîteva săptămîni, 
pînă ce norocul îi şontîcăi în cale în persoana lui Ciopli. 

Băcanul stătuse de multe ori la pîndă pe sub geamurile 
fetelor, în vremea cînd mai puteau să facă dragoste după 
pofta inimii, echilibrîndu-se pe trotuar, uneori îl treceau nă-
duşelile de cele văzute şi cînd venea vreun cunoscut, arăta 
spre cameră şi-şi lipea palma de gură, vrînd parcă să-şi înă-
buşe rîsul, pe cînd, de fapt, se chinuia din cauza neajutorării 
sale sexuale, şi-i imagina, avid, pe soldaţii pierduţi în 
îmbrăţişări, iar a doua zi dimineaţă, dacă Erzsi se nimerea 
prin prăvălie, încerca zadarnic să-şi impună un aer de supe-
rioritate, căci căuşul de făină îi tremura în mînă şi, cli-
pind pe deasupra cîntarului, pipăia cu privirea, de cîteva 
ori la rînd, sînii mari şi coapsele puternice ale fetei. Cel care 
profită pînă la urmă de intervenţia lui Macsuka fu băcanul. 
Prima dată cînd Erzsi, învingîndu-şi ruşinea, veni să ceară 
pe datorie, îi făcu semn, roşind, să-l urmeze în camera din 
dos, iar pe uşa prăvăliei atîrnă o tăbliţă: 

VIU IMEDIAT! 

Din acea zi, Erzsi se furişa întotdeauna pe uşa dinspre 
curte cu cîte-un kilogram de pîine, un pachet de margarină, 
cîrnaţi de cal înveliţi în hîrtie; fusta îi era şifonată şi 
mînjită mereu cu marfa cu care tocmai umblase Ciopli: 
humă, făină, ghips. Seara, Lidi sosea palidă, consumată, de 
la spălătorie, trecea în revistă cele procurate de soră-sa mai 
mică, strîmba din nas şi, cu o voce din care aburii storse-
seră orice culoare, o întreba: 

— Pentru haleala asta nenorocită stă de planton sub 
geam tîmpitul ăla de Ciopli? 
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Cealaltă dădea din umeri, nervoasă: 
— E război! zicea. Nu alege! 
Gulliver se pregătea să plece în Germania, la o uzină 

de armament — de cîteva zile se căutau muncitori auxiliari. 
Vîndu un petic de pămînt acasă, în Ciuc, îi cumpără lui 
Dani un cuţit finlandez vîrît într-o teacă de piele, o puşcă 
cu ţeavă scurtă şi o chivără şi, cu un fel de înduioşare stră-
bună şi prostească pe faţa lui mongoloidă, rînjea văzînd 
zelul războinic al băiatului care se agita astfel înarmat, 
alerga pînă la poartă sau, tîrîndu-se cu burta lipită de 
pămînt, străbătea cîmpul de luptă şi, uneori, se răstea şi 
la Kálmánka: 

— Tu de ce nu lupţ i?! Laşii nu au patrie! 
Kálmánka păşea umilit în urma comandantului şi avîn-

tul belicos al micului Gulliver îi paraliza în aşa măsură 
firea slabă şi voinţa şovăitoare încît se simţea constrîns să 
execute tot ceea ce-i spunea acesta. 

Erzsike era din nou gravidă; se mişca greoi şi, cînd 
trebuia să spele, stătea cu trupul depărtat de albie, ca nu 
cumva să-şi vatăme burta. Lucra sus, în cartierul Fluturilor, 
la cucoana Bajka, al cărei bărbat avea un atelier de tîmplărie 
în preajma cimitirului. Îndată ce apăsa pe butonul soneriei, 
apărea în goană cîinele-lup, apoi se întorcea şi cînd se ivea 
din nou aducea mătura în gură. Tîmplăreasa ţinea cu chirie 
o domnişoară de la poştă şi un avocat şi dădea la spălat şi 
lenjeria lor şi to t madam Vincze făcea curăţenie şi în came-
rele mobilate ale acestora. 

De cum o vedea pe Erzsike intrînd pe poartă, începea 
să turuie cu o voce cîntătoare: 

„Întîi să mături curtea, dragă madam Vincze, pliveşte 
un pic, cară cîteva găleţi de apă pentru flori şi, peste o 
jumătate de oră, dacă ai terminat cu toate astea, poţi lua 
la rînd camerele; eu pînă atunci fac focul în spălătorie şi-ţi 
pun mîncarea la încălzit, un pic de supă amestecată: fasole 
cu papricaş de cartofi şi cu supă de oase, sînt şi cîteva 
piroşti în ea, e foarte gustoasă, aşa că dă-i zor, drăguţă, dă-i 
zor, că sînt multe de făcut şi a şi trecut ziua...” 

Raţionalizarea hranei şi presimţirea zilelor grele care 
aveau să urmeze, o constrîngeau la o economie jenantă, îi 
turna în farfurie lui Erzsike tot felul de resturi de mîncare, 
dar noua femeie de serviciu nu mîncă la ea multă vreme 
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căci, cu ocazia unei curăţenii generale, dispăru cearceaful cu 
monogramă al domnişoarei de la poştă şi cucoana Bajka 
nu se lăsă înduioşată nici de lacrimi, nici de jurăminte. 
Aici n-a umblat altcineva, deci numai spălătoreasa putuse 
să-l fure. E greu s-o păcăleşti pe ea, ohoho, a cunoscut ea 
şi slujnice din Gheorgheni, care furau prosoapele înfăşurîn-
du-le în jurul mijlocului şi feţele de pernă, cearceafurile, aşa 
ude cum le scoteau de la muiat. Îi pare sincer rău că s-a 
întîmplat aşa, dar e nevoită să reţină trei zile din simbrie şi, 
de acum înainte, nu mai contează pe munca ei. 

Întîmplarea o făcu să cadă la pat . Zăcu ore întregi cu 
comprese reci pe cap şi, ca şi cum ar fi avut comoţie cere-
brală, mobilele din jurul ei deveniră nesigure. 

Dincolo, la Langfelzi, Matha baci era pe moarte şi, 
printre atîtea necazuri, cînd sirenele sunau zi de zi şi 
avioanele vuiau şi noaptea, Iacov Iacob socoti că e momentul 
potrivit pentru a-şi prezenta spectacolul de circ. Făcu rost 
de cîteva peruci decolorate, două căni de bere, o jumătate 
de duzină de bile colorate, un maţ de cauciuc, mîzgăli pe 
un cearceaf o mască de bufon şi-l atîrnă în dreptul uşii. 
Şmiloizic era mîna lui dreaptă, pe Moţu îl făcu ajutor de 
clovn, îi unse obrajii cu făină şi-i lipi o jumătate de minge 
de gumă pe nas. 

Veniră vecinii, cu copiii după ei, se aşezară pînă şi pe 
patul muribundului şi, sub tavanul scund, hărmălaia îi 
presa unii într-alţii. Însă înainte de a fi început programul, 
răsună sirena şi Cacafleanca dudui cu cizmele ei de-a lungul 
ferestrelor: 

ALO! ALO! ALO! HEHEI! 
HEI! ALO! 
VREŢI SĂ VĂ SPARG GEAMURILE? 

5 

Porcul atinsese trei sute de kilograme, patro-
nul, la sfatul rubedeniilor din Hoştat, se înscrisese pentru 
tîrgul de mostre de la Berlin şi-l hrănea ştiinţific, ea nu 
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cumva să se îngraşe peste măsură înainte de vreme şi slănina 
depusă pe inimă să-l împiedice în mişcări; ajungea o mică 
indispoziţie care să-i spălăcească privirile şi porcul, aşezîn-
du-se pe labele dinapoi, să tacă — domnul Milágyi punea 
îndată să fie masat cu urină de om; dacă era ceva în nere-
gulă cu digestia, îi făcea clisme, îi presăra sare amară în 
lături, avea grijă să capete zilnic hrană proaspătă, verdeţuri 
şi să se plimbe, să stea la aer cîte două-trei ceasuri... 

Construcţia se tărăgăna, întrerupîndu-se mereu; cimentul 
fusese blocat, cărămida refractară de asemenea, livrarea tăvi-
lor, pulverizatoarelor de ulei, a uşilor de cuptor întîrzia din 
cauza comenzilor militare şi domnul Milágyi pierdea cîte-o 
jumătate de zi pe culoarele comandamentului corpului de 
armată ca să urgenteze construcţia atelierului, ca viitoare 
brutărie militară, dar nu primea decît promisiuni, îndemnuri. 

În brutărie, în dreptul unuia dintre cuptoare, răzbea apa 
freatică şi apărură şobolanii; Vincze, într-una din seri, spuse 
că ar trebui revizuită reţeaua electrică şi distribuitoarele de 
curent şi că ar trebui să se împrăştie otravă, să se pună 
capcane pentru guzgani, însă domnul Milágyi considera că 
nu mai merită să desfacă pereţii şi să monteze cabluri cu 
izolare nouă, nu avea acum nici bani nici timp pentru 
aşa ceva. Nu întreprinse nimic, decît că aduse un cotei 
tînăr şi sprinten, care adulmecă de îndată găurile şi, lătrînd 
ore întregi, îşi săpa loc pînă la piept pe sub cimentul crăpat. 

Într-o dimineaţă, cînd ţigănuşul se lăsă în groapă ca să 
vadă dacă se surpase focul, se agăţă cu saboţii de marginea 
de beton, în cădere se apucă de distribuitorul de curent des-
prins şi simţi o lovitură uriaşă, căci sub tălpi avea apă şi 
curentul, ca o secure rotitoare, îl străbătea în zig-zag; uce-
nicul se prăbuşi şi, pînă să-l scoată Bakisto din groapă şi 
să-l întindă pe ciment, îşi pierduse cunoştinţa: limba umflată 
îi atîrna din gură, pe faţa-i învineţită se prelingea sudoarea; 
îl stropi, pe rînd, cu cîte-o cană de apă rece şi caldă, 
smulse cămaşa de pe el şi, îngenunchind alături, încercă să-t 
facă respiraţie artificială; ucenicul cel slăbănog stîrni tot 
atelierul cu vaietele lui, chiar şi oamenii de pe stradă se 
strînseră acolo. Domnul Milágyi apăru sprinten şi energic şi 
ca să-şi alunge propria spaimă, începu să zbiere: 
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— Dumnezeul mamii lui de moacă!.. . De cîte ori i-am 
spus să nu pună mîna pe distribuitorul de curent!... 

Kuki zăcu şase săptămîni în spital; Bakisto, de două 
ori pe săptămînă, joi şi duminică, îl vizita, îi ducea două-trei 
cremşnituri şi, cu toate că ştia că nu e voie, îi strecura şi 
cîteva ţigări Simfonia, numai ca băiatul să fie bine dispus 
şi să se înzdrăvenească cît mai repede; ba, în glumă, îi 
promise şi că-i va destăinui echivalentele în esperanto ale 
organelor sexuale, cînd va ieşi din spital şi se va întoarce 
printre ei... 

Domnul Milágyi bănuia o primejdie; ştia, de la ucenicul 
deşirat, că Bakisto îi face vizite lui Kuki şi-i era teamă că-i 
dă sfaturi puradelului şi că pînă la urmă băiatul nu se va 
mulţumi cu îndemnizaţia de boală, ci va pretinde despăgu-
biri; din cauza asta, chiar şi în timpul lucrului, trimitea 
de mai multe ori pe zi după Vincze, chemîndu-l dincolo, 
în cîrciumă, îi poruncea, gîfîind, femeii să toarne dar să 
nu noteze şi, disculpîndu-se, compunea aproape un fel de 
mesaj adresat lui Vékás: 

— Zi şi dumneata, Vincze: ce rost ar fi avut să fac o 
pospăială prin dugheana aia, să bag în ea o grămadă de 
parale, cînd mai devreme sau mai tîrziu tot o demolez?... 
Însă de spus am spus şi de o mie de ori: băgaţi de seamă 
cum umblaţi, oameni buni! 

Vincze se sprijinea în coate de tejghea, îşi bea rachiul şi 
tăcea; nu avea chef să apere pe nimeni, nici să atace. El 
îşi făcea cele opt ore, dacă i se plătea era dispus să stea şi 
peste program, dar să nu-l vîre în încurcături, căci el are 
familie. 

În asemenea clipe îşi aducea aminte de vechile lui iluzii, 
cînd aproape că-şi dorea să ia parte la acţiuni primejdioase, 
al căror rezultat ar fi fost că, mai tîrziu, mii de muncitori 
cu cămăşi albe, cu obrajii netezi, proaspăt raşi, să poată să 
şadă cîndva la o masă încărcată cu mîncăruri şi băuturi din 
care să poată lua toată lumea după pof ta inimii: să poată 
apuca un pui fript, să frîngă pîinea, să bea vin, fără 
fasoane; şi toate dispoziţiile sînt date de aceşti muncitori 
tăcuţi, ospătîndu-se, transmise unor curieri sau aşa ceva, care 
aleargă, fac naveta toată ziua între marea sufragerie şi clă-
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dirile administrative ale oraşului; dar acestea erau iluzii 
pierdute de mult... 

De cînd îl tăiase trenul, nu se mai putea gîndi cu duioşie 
la cei care, după cum ştia el, erau bătuţi la tălpi, li se înfi-
geau cuie sub unghii sau li se picura apa, la intervale egale, 
pe suprafaţa rasă a craniului, pînă ce-i predau pe tovarăşii 
lor comunişti; calvarul său i se părea mai înălţător, demn 
şi suficient să-l facă să asculte cu răbdare, dar şi cu reţinere, 
orice fel de alte nenorociri şi nici la Bakisto nu-l supărau 
decît aerele de superioritate prin care voia să-l dea gata. 

Domnului Milágyi i se urî de muţenia lui Vincze, începu 
să fiarbă şi să-i facă reproşuri, ca unei a treia persoane: 

— E în regulă, vă rog! Am s-o sfîrşesc eu şi cu bîlciul 
ăsta, numai să mă întorc de la Berlin! 

Şi zile de-a rîndul se prefăcu total dezinteresat de bru-
tărie; şedea în cîrciumă sau ducea un taburet în fundul 
curţii şi se uita ore întregi la porc, îi vorbea, îl scărpina 
după urechi, grohăia gutural într-un glas cu el şi, dacă se 
apropia femeia sau vreun străin, se dezdoia de lîngă animal 
de parcă i-ar fi tulburat în secretele lor comune şi privirea 
lui exprima refuz şi enervare, parcă zicînd: ce vrei, de ce 
nu ne dai pace? 

Însă înaintarea „triumfală” a nemţilor se poticni. „Gazeta 
de seară”, „Opoziţia”, „Curierul de Est” scriau despre lupte 
crîncene şi retrageri elastice, guvernul chema poporul la 
calm, la sacrificii, şi-l prevenea că trebuie să se pregătească 
pentru un război mai îndelungat; noua situaţie dădea apă la 
moara domnului Milágyi. 

Aproape simultan sosiră o jumătate de vagon de cărămizi 
refractare, instalaţia de încălzire şi piesele cuptoarelor; punga 
de hîrtie îşi reluă locul pe creştetul lui, pilea cot la cot cu 
muncitorii, trupul i se cutremura de rîs; făcu împrumuturi 
de cîte două-trei sute de pengö, grevă prăvălia cu zece mii 
la banca de credit şi simţi acum, pentru întîia oară, ce 
emoţii rodnice îţi dă o astfel de întreprindere, ce plăcut îţi 
pune în funcţiune creierul, inima, o miză sigură care însă, 
tocmai prin natura ei aparent solidă, te înfioară cu acea 
îndoială, că poate interveni totuşi ceva, aşa cum şi cel mai 
sigur şi mai experimentat aventurier e mînat mereu de emoţia 
eşecului posibil. 
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Kuki nu putu să înceapă lucrul nici după 
trei luni; îi vîjîia capul, se bîlbîia, îl cuprindea mereu o 
slăbiciune; ca muncitor luat în evidenţă de Asigurările 
Sociale, căpăta cîte şaizeci de pengö lunar şi domnul Milágyi 
nici nu se mai gîndea să-l ia înapoi, iar pe Bakisto îl lăsa 
în pace, aşteptînd să se potolească afacerea cu despăgubirea; 
însă calfa nu pierdu din vedere cazul şi, descriindu-l în 
amănunţime, îl dădu la dactilografiat în mai multe exemplare, 
ca să-l înfăţişeze sindicatului industriei pîinii drept un feno-
men reprezentativ, ataşîndu-l şi la dosarul procesului. 

Toamna fu gata atelierul cel nou în care trebuia să 
treacă Vincze cu oamenii lui şi patronul mai angajă două 
ajutoare: pe Szélpál János, un brutar deşirat, viclean, cu 
mărul lui Adam proeminent, şi pe Pruner, un bărbat durdu-
liu, cu gesturi leneşe, care umblînd de colo-colo, aprinzîn-
du-şi ţigara, părea tot timpul preocupat de ceva ce nu vrea, 
în ruptul capului, să-i vină în minte; chiar de a doua zi, 
Bakisto calculă că în noul atelier ritmul muncii e mult mai 
rapid, producţia e cu patruzeci la sută mai mare, şi că ar 
proceda cu deplină îndreptăţire cerîndu-i domnului Milágyi 
o majorare de cel puţin cincizeci de pengö pentru lefurile 
muncitorilor. 

Vincze nu spuse nimic: îşi făcea de lucru, tulburat, 
încurcat, pradă unor tăceri îndelungi, căci el avea promi-
siunea patronului în ce priveşte majorarea şi socotea că e 
chiar puţin jignitor ca noii lucrători să aibă parte şi ei de 
salarizare îmbunătăţită; însă Vékás nu ştia încă nimic din 
toate acestea. 

— Béla, ar trebui să vorbim cu mahărul, zise. Totuşi, 
oamenii nu pot lucra pe daiboj... 

Vincze îi aruncă o privire aproape speriată: 
— Du-te şi vorbeşte, eu nu-mi bag mutra pe-acolo. Pe 

mine să nu mă amestecaţi în nici un fel de panaramă. 
— De ce nu te-aş amesteca... Dacă fiecare-şi vede doar 

de ale lui, patronul ni se suie-n cap! Face ceva pe noi toţi! 
— Şi-aşa, tot ce vrea el face. E greu să-l moi cu palavre. 

Mai degrabă ne lasă pe drumuri. 
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— Deci e mai bine să ne ţinem clanţa?... Ador filozofia 
asta. Numai că m-am cam săturat de ea. 

— Iar eu de dădăceala ta. Parcă aş fi un ţînc căcăcios 
care nu ştie să numere pînă la doi! 

Mîinile lui Vincze se opriră pe planşetă; Bakisto sări în 
groapă şi deschise uşa cuptorului; pe bustu-i gol sălta 
lumina focului şi el privea la flăcări, scrutător. 

„N-ar fi trebuit să mă iau de el, îşi zise Vincze. Dar 
ce Născătoarea mă-si mă tot bate la cap? Îi respect mintea, 
strădaniile, pînă şi cunoştinţele de esperanto... dar i-am spus-o 
de o mie de ori: pe mine să mă lase în plata Domnului!” 

— Nu eşti tu un ţînc căcăcios, Béla, zise Bakisto. Dim-
potrivă, eşti mai deştept de cît s-ar crede... 

— Şi-atunci, ce nu-i bine? Poate mă crezi vreun turnă-
tor, pentru că nu mă bag în cîrciumă să fac grevă? 

— N-am fost eu omul care să-ţi fi cerut vreun serviciu 
pentru rachiu, zise Vékás. 

— Dar cine?... Eu beau din banii mei, chiar de-ar fi să 
mă înec; altceva te doare pe tine... 

— De ce m-ar durea? Ce-mi iese din toate astea? Îmi 
arunc şi eu pălăria-n sus şi merg unde o bate vîntul... 

Şi acum zîmbi iar, cu acel surîs al lui, superior-mîhnit, 
şi toată mînia lui Vincze se potoli, subţiindu-se a tulburare 
ruşinată: „Ce vrea iarăşi?... Te scoate din minţi!” 

— Eu nu sînt supărat, zise, — nu te-am rugat decît să 
nu mă vîri în nimic... am familie! 

Încălzirea cu păcură scurtase timpul de pregătire a 
cuptoarelor de la o oră la douăzeci de minute, ritmul muncii 
se accelerase: abia scoteau un lot, trebuia să fie gata aluatul 
pentru următorul, dar domnul Milágyi vedea o uşurare atît 
de însemnată în faptul că nu mai era nevoie să fie sparte 
lemne, să se pregătească aşchii pentru foc, să se aşeze butucii 
şi să se scoată din nou jarul şi cenuşa, încît socoti că numă-
rul de muncitori e suficient şi pentru şase cuptoare şi, la un 
pahar de vin, le povestea rubedeniilor din Hoştat că nicăieri 
în Cluj brutarii n-o duc aşa de bine ca la el, unde totul este 
mecanizat. 

— N-ai decît să apeşi pe presa pentru cornuri şi rămîn 
în urma ei treizeci de cîrnăciori unul şi unul: merge totul 
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ca pe roate! zicea, ciocănind buza paharului cu pecetea 
inelului; dar totuşi vocea îi era ceva mai albă, mai obosită, 
simţea că Vékás strînge laţul cu procesul de despăgubire pe 
care-i va fi greu să-l evite şi ştia că dacă presa apucă să 
trîmbiţeze acest caz, ar putea să compromită cît ai bate din 
palme firma, de al cărei prestigiu avea atîta nevoie, tocmai 
acum; în taină îşi dorea să ajungă la o înţelegere cu Bakisto, 
poate că boul ăsta l-ar putea convinge pe Kuki să-şi ţină 
gura pentru un sutar. Iar mai tîrziu, după ce afacerea se 
stinge, va avea el grijă şi de tipul ăsta care se crede dat 
dracului. Numai că nu ştia în ce fel să se apropie de dînsul. 

De la o vreme, armata prăjea carne în fiecare duminică 
în atelierul lui şi domnul Milágyi dorea ca unul dintre bru-
tari să ajute, cu schimbul, adică să aşeze şi să învîrtă frigă-
rile, contra plată cu ora, în timp ce soldaţii şi plutonierul 
trag la măsea dincolo, în cîrciumă, dar nici Szélpál, nici 
Pruner nu acceptară corvoada din ziua de odihnă, acum 
lucrau în locul a patru oameni, uneori nu puteau să dea 
fuga nici măcar să se uşureze sau să aprindă o ţigară, şi 
erau bucuroşi dacă, după o sîmbătă păcătoasă, puteau să 
doarmă şi ei ca lumea. 

În locul lor venea să ajute Vincze. 
Jumătatea de vită sau de porc, îmbucătăţită, era aşezată 

în tipsia uriaşă de tablă şi, în timp ce le întorcea pe o parte 
şi pe alta, untura sfîrîia împroşcînd şi un fum înăbuşitor şi 
iute izbucnea din cuptor; cîrciumăreasa aducea o jumătate 
de rachiu, o aşeza lîngă groapă şi Vincze, cu perseverenţă 
apatică, năduşind, răsucea tipsiile cu lopata, mai sugea din 
sticlă, trăgea cu urechea spre scară şi scăpa cîte-o bucată 
babană de cotlet sau de but din tipsie, greblînd-o pînă la 
gura cuptorului, o prindea în ţepuşă şi-i dădea drumul într-o 
găleată; cei doi soldaţi se întorceau cu limba-nnodată, se 
bucurau că nu se întîmplase nici o neregulă şi, de bucurie, 
scurgeau cîte-un litru de untură pentru „domnul brutar”, 
să ia şi el ceva pentru acasă. 

Luni, cînd veneau ceilalţi, începeau să privească încă 
de pe cînd se dezbrăcau spre cuptorul mînjit de untură, cu 
o scîrbă plină de înţeles, se uitau la Vincze şi, cu toate 
că-l invidiau, îşi bombau piepturile cu superioritate, chipu-
rile că el primise să facă o treabă la care, pe ei, domnul 
Milágyi nu izbutise să-i înhame. 
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Într-o astfel de zi de luni, Bakisto intră la patron şi-i 
zise că ar vrea să stea de vorbă cu el. De data asta, şeful 
îşi înecă toată antipatia într-o acceptare mută, ba îl mai şi 
pof t i s-o ia înainte spre salon şi-şi tîrşîi picioarele în urma 
lui, plin de speranţă: sosise momentul să trateze favorabil 
despre cazul Kuki; Bandi se aşeză în faţa lui şi spuse cu 
blîndeţe: 

— Domnule Milágyi, de mult ar fi fost cazul să se 
majoreze salariile. Oamenii aşteaptă o îmbunătăţire de cel 
puţin cincizeci de pengö... 

Patronul îl privi, rîzînd: 
— Nu te înţeleg, Vékás! Ce le eşti dumneata oamenilor 

ăstora? Unchi? 
Bakisto nici nu se clinti, îşi deschise doar palma plină 

de făină ca şi cum ar despături o hîrtie. 
— Nu vreau să te dojenesc, îţi dau doar un sfat: dacă 

lupţi numai pentru dumneata, îţi atingi mai repede ţelul... 
Bakisto pricepu aluzia şi surîse: 
— Vedeţi, domnule Milágyi, nu mă cunoaşteţi pe mine: 

mie nu prea îmi plac banii. Aş putea trăi şi cu o felie de 
pîine şi cu un pahar de apă. Mie-mi ajunge un singur costum 
şi zece ţigări Simfonia pe zi... 

— Atunci ce vrei? întrebă domnul Milágyi, desfăcînd 
braţele a părere de rău. 

— Ca de această felie de pîine şi de acel rînd de haine 
să aibă parte însă toată lumea! 

— Nătăfleaţă! făcu domnul Milágyi şi se răsuci cu jumă-
tatea şezutului pe scaun, jignit. Asta e un fel de a face pe 
apostolul! Mori să-ţi faci reclamă... 

— Se poate, zîmbi Bakisto. Dar pînă cînd o bucată mai 
mare de pîine, o boarfă mai ca lumea îşi păstrează puterea 
de atracţie, or să existe şi apostoli, dom’ şef... 

— Ei, ajunge, ajunge! făcu Milágyi şi se ridică. Să 
lăsăm astă. Să trecem la esenţă... 

— Aşa mi-am închipuit şi eu, dacă-mi permiteţi. 
— Atunci mulţumeşte-te că accept pretenţia dumitale de 

a-ţi mări leafa şi pe loc repaus! în schimb am şi eu pretenţia 
să fie linişte în atelier... 

Bakisto începu să zîmbească şi din acest zîmbet, care 
era mai mult compătimitor decît supus, patronul simţi că 
între ei doi nu poate să decidă decît forţa. 
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— Adică să tac în schimbul a cincizeci pe lună şi să 
muşamalizez şi chestia cu Kuki?. . . Ar fi un preţ cam prea 
mic, dom’ şef... 

Milágyi îşi trecu degetul cu inel peste piept, prin deschi-
zătura cămăşii şi clipi, cerînd parcă ajutor de la spatele 
bufetului, unde se înălţa femeia. 

— Ce vrei dumneata?!... Să-mi pui mîna-n gît sau în 
buzunar? Spune, ce doreşti de la mine?! 

Ocoli masa gîfîind, gîtul i se umflase şi se învineţise; 
cîrciumăreasa, în care instinctul de apărare era mai puternic 
decît furia oarbă, zise: 

— Nu-i frumos, zău aşa, să asmuţi mereu împotriva 
noastră. Doar şi dumneata tot de-aici cîştigi de-un blid de 
mîncare. În loc să cauţi pacea şi să-l convingi pe ţîncul 
ăla să nu mai mîrîie, îi pui trîmbiţa-n gură şi-l trimiţi la 
tribunal... 

Domnul Milágyi vîrî mîinile în buzunare, suflînd greu, 
începu să se balanseze pe tălpile lui duble şi, pentru că i se 
părea că vocea rugător-împăciuitoare a femeii îl umileşte, 
se răsti la ea: 

— Tu nu te amesteca!... Cu şantajişti, cu asemenea tipi 
instigatori nu discut!... Se va vedea îndată în numele cui 
vrei să mă tapezi! 

Năvăli la uşă, de acolo în stradă, furia îl tîra cu repe-
ziciune de-a lungul coridorului spre atelierul plin de praf de 
făină, cu aerul încins; încă înainte de a ajunge în josul 
scărilor începu să zbiere: 

— Szélpál!... Pruner!. . . Făsui!... 
Cei doi lucrători noi şi ucenicul se aliniară speriaţi; 

Vincze stătea cu spatele la ei, la albia de frămîntat şi se 
prefăcea că n-a observat nimic; duminica trecută căpătase 
şi de la honvezi o jumătate de secărică, ascunsese sticla în 
dosul unui coş de nuiele, în adîncitura unei ferestre oarbe 
şi din cînd în cînd întindea mîna, o punea la gură şi trăgea 
din ea; cînd năvălise domnul Milágyi, el era de-acum binişor 
afumat. 

— Ei, poftim! şuieră mahărul, cu răsuflarea pierită. 
Spuneţi-mi aici, în faţă, ce nu vă convine?... N-am nevoie 
nici de intermediari, nici de turnători... Să auzim plîngerea! 

Vincze se întoarse şi rînji spre fraieri: îi plăcea cum 
începuseră deodată să bîţîie. 
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— Ei, hai, daţi-i drumul! zise. Ce staţi acolo ca mutu’ 
la vecernie? Deşertaţi sacul! 

Domnul Milágyi îi aruncă o privire uimită, apoi se 
întoarse iar spre cei trei lucrători. 

— Binevoiţi a privi această gheată, zise Szélpál şi ridică 
încălţarea cu tocul scîlciat. Nu-i nici o săptămînă de cînd 
le-am cumpărat şi s-au şi paradit. 

Pruner îşi aprinse o ţigară şi scuipă nervos firele de 
tutun: 

— E mult de tras, ce mai... Uneori n-ai timp nici să tragi 
o fugă la veceu... 

— Mai departe! strigă domnul Milágyi. Mai departe!... 
Văd că aţi învăţat lecţia!... Tema la esperanto! 

Bakisto stătea liniştit în spatele lui. 
— Lecţia asta a fost uşor de învăţat, zise. Doar nici 

unul nu-i orb. 
— Dumneata să taci! Acum dumneata eşti un zero. Eu 

vreau să aflu părerea oamenilor! 
— Atunci binevoiţi să-l întrebaţi pe Vincze: nu v-a 

atras el atenţia asupra pericolului electrocutării? 
Vincze nu se întoarse, mai trase o duşcă şi puse sticla 

la loc; întrebările zburau spre el ca nişte cuţite, înfigîn-
du-i-se între omoplaţi, în ceafă, simţea că-l arde fiece frază 
care-l chema pe el drept martor, cuvintele, călcîndu-se parcă 
în picioare, se îngrămădeau năvalnic, pentru ca de acolo, de 
sus, să şi-l revendice pe rînd, tîrîndu-l în iureşul acestei bătălii 
pe viaţă şi pe moarte. 

— Nu ajunge să dăm din gură, poft im de aduceţi şi 
dovezi! Eu v-am atras atenţia, v-am ferit... 

— Poate că ai dreptate, dar... pe baza asta puteai să ne 
atragi atenţia şi ca nu cumva să respirăm! 

— Ajunge cu aceste... aceste palavre bolşevice!... Crezi 
că nu ştiu la ce-i îndemni pe muncitori?... 

— Dacă nu vrei să te laşi cîrpit, înseamnă că eşti bol-
şevic. E veche placa... 

— De-i veche, de nu, bagă de seamă ce vorbeşti... Doar 
dacă nu vrei să te trezeşti la Tribunalul militar!.. . 

— Rămîne de văzut cine ajunge mai repede la tribunal! 
În treaba asta nu mă las: dacă e nevoie, mă duc pînă la 
Dumnezeu! 
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— Nu glumi! Şi pe cine iei de martor? 
— Pe Vincze! 
— Ai auzit, Vincze? Dumneata ai auzit ce spune? 
Însă el strîngea marginea albiei şi tot nu se întoarse: 

aluatul, băşicîndu-se, se umflase pînă la marginea covăţii; 
deodată, în loc să se lase tulburat de scandalul acesta, retrăi 
noaptea în care pornise pe jos de la Aiud spre Cluj pentru 
că-l încolţise dorul de a o vedea pe fetiţă şi, în timp ce 
drumuia beat pe şosea, băgase de seamă că-l urmăreşte un 
fel de mîrţoagă, în lumina lunii, clătinîndu-şi ochii cît far-
furiile, plini de mîhnirea pustie a singurătăţii, se aplecase, 
apucase o piatră şi o aruncase înspre ea; atunci calul se 
oprise brusc şi decepţia care se revărsă din ochii lui îl cutre-
murase, înfiorîndu-i şi pielea, apoi sărise într-o parte şi se 
furişase în pădure; dar în clipa aceea nici nu mai era cal, 
ci numai o umbră care se înalţă deodată pînă la cer, apoi, 
în chip de nor, se urneşte şi dispare din vedere... 

— Vincze, ai surzit?! Vincze!.. . 
Tocmai întinse mîna să ia sticla de rachiu ca să mai 

tragă o duşcă şi o şi ridicase la gură, dar gestul i se frînse 
şi sticla căzu pe ciment. Domnul Milágyi îl apucă de braţ 
şi-l zgîlţîi: 

— Şi dumneata mă acuzi?... Şi dumneata dai vina 
pe mine? Eşti în stare să te prezinţi acolo să depui împo-
triva mea?!... 

Vincze aruncă o privire tîmpă spre patron, apoi se uită 
la Pruner şi la ceilalţi care stăteau acolo, în jurul omului 
solid, roşu de sînge în obraji, ca nişte cai cabraţi, opriţi 
din goană. 

Rînji, cu părere de rău: 
— Nu te supăra, domnule Milágyi... dar nu pot să-mi 

fac din gură cur: ce-am văzut, am văzut... 
— Deci dumneata... şi dumneata eşti un taler cu două 

feţe?... M-am săturat de toată şatra asta! Milágyi se repezi 
la uşă, o dădu de perete şi-şi avîntă braţul în lături: Marş 
afară din atelierul meu!.. . Căraţi-vă! 

Şi cînd văzu că nimeni nu se clinteşte, dădu buzna spre 
ei, îi cîrpi o palmă lui Făsui, apoi dădu cu piciorul spre 
Pruner, în cele din urmă sări în spatele lui Vincze şi-l 
smulse de lîngă covată: 
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— N-am nevoie nici de dumneata!. . . Ţi-am dat să 
mănînci şi să bei, pentru că n-am bănuit că şi dumneata eşti 
un căcat!.. . 

— Domnule Milágyi, bagă de seamă... Nu mă-mbrînci, 
domnule Milágyi... Şi să nu mă umpli de căcat... 

Însă patronul, orbit de furie, îl lovi între coaste şi 
începu să-l împingă cu genunchiul, îl împingea mereu şi 
Vincze se simţi deodată ca orbecăind printr-un cuptor întu-
necos, cu uşa zăvorîtă pe dinafară. Cu cîteva săptămîni în 
urmă mai era turnător în ochii lui Vékás, iar acum patronul 
e cel care-i dă cu piciorul! 

Se răsuci şi, cum obişnuia să apuce sacii de cîte-o sută 
de kile, îşi încleştă braţul de gîtul patronului; domnul 
Milágyi se prăbuşi, iar el se apucă să-l tîrîie ca pe un purcel 
umplut, numai călcîiele restauratorului se mai frecau de 
ciment; în dreptul albiei se opri şi-l răsturnă peste margine. 

Vékás sări să-l prindă, dar patronul se afundase deja 
în aluatul subţire şi numai ochii i se boldeau îngroziţi din 
masa alburie, ca două băşici întunecate. 

7 

Madam Vincze înghiţise o sută de chinine. 
Se scîrbise de viaţă subit şi fără nici un semn exterior, de 
mirosul de funingine al sobei, de hărmălaia copiilor, de stri-
gătele ce sfîşiau noaptea, de zidul de incendiu, de canal, de 
burlan, de traiul de azi pe mîine al bărbatului, de grija de 
fiecare zi a mîncării şi, în cele din urmă, şi de fătul din 
pîntece, care, cu o nepăsare inconştientă, o îngreuia, pe ea, 
care şi-aşa abia se mai ţinea pe picioare de slăbiciune, de 
cînd cucoana Bajka a umilit-o cu bănuiala ei şi a gonit-o, 
şi de cînd şi Béla se fîţîia fără lucru şi aduna toate boarfele 
de pe lîngă casă, sticle prăfuite, doar-doar i-o ieşi de-un 
rachiu. 

Dar poate cel mai mult o zdruncinase că, într-o dimi-
neaţă, pe cînd făcea cumpărături pe Podul Cipariu, umblînd 
de colo-colo şi tocmindu-se, şi se lăsase apoi dusă la mar-
ginea aglomeraţiei, îi răsunase deodată în spate vocea adîncă 
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a tatălui ei; aruncă o privire în urmă şi-l văzu coborînd 
treptele cîrciumii, în timp ce, cam în dreptul mijlocului, îi 
ţopăia un mic cocoşat; Kakas Bandi spunea ceva despre 
nişte bani, poate leafa pe o lună, iar infirmul îşi dăduse 
capul pe spate şi încerca să se tocmească prelingîndu-şi vocea 
subţirică, încerca să se înţeleagă cu el. 

Erzsike, purtînd coşul cu zarzavaturi, se luase după ei; 
taică-său tîra nişte papuci încălţaţi direct pe picioarele goale, 
nădragii îi erau destrămaţi, ceafa peste care lunecase pălăria 
bătută de ploi şi de vînturi era năpădită de păr, întreaga 
statură i se surpase cumva, i se frînsese, gesturile i se făcuseră 
sfioase şi nesigure, privirea căuta cu lăcomie ceva, pe pămînt, 
din cînd în cînd se apleca şi culegea chiştoace de ţigări. 
Ochii lui Erzsike se umplură de lacrimi, de-acum presimţea 
că tatăl ei nu-şi va mai îmbrăca niciodată cămaşa albă ca 
să-i suie pe ei în căruţa cu doi cai şi să-i ducă înapoi pe 
pămîntul făgăduinţei după care o măcina dorul încă de 
pe cînd era fetiţă... 

Urcară încet pe strada Muncii, bătrînul însoţit de micul 
ghebos, o tăiară prin mijlocul ţigăniei, apoi intrară pe o 
uşă care se deschidea chiar din stradă, deasupra unui şanţ 
care răspîndea aburi puturoşi; Erziske se furişă după ei şi 
cînd se opri în adîncitura întunecoasă, la dreapta, în hardu-
ghie, glasurile celor doi se şi pierduseră înghiţite de hărmă-
laia locatarilor care delimitaseră cu nişte ţăruşi de-o şchioapă 
bătuţi în pămînt locul plătit al fiecăruia şi se dondăneau 
între ei. 

Cînd aruncă o privire într-acolo, un ţigan gros, bărbos, 
tocmai se ridicase în genunchi pe culcuşul său şi cu o bîtă 
pe care o mînuia ca pe un tac încerca să nimerească scăfîrlia 
unui salahor care, scoţînd o cană de apă din găleată mai 
adineaori îi violase spaţiul aerian; în cele din urmă îl nimeri 
la rădăcina nasului şi sîngele bărbatului se prelinse pe pătură. 

„Doamne-Dumnezeule, unde-a a juns! se gîndi Erzsike şi, 
ştergîndu-se la ochi, ieşi în stradă. Adună tot felul de 
cerşetori, doar să capete cîţiva creiţari! Şi cine ştie de cîte 
săptămîni, de cîte luni se ascunde de mine!...” 

Şi, curînd, mai află că taică-său luase din nou o femeie 
cu copil, o muiere scundă, cu vorba repezită, Pipinana, care 
se uita cu respect sfielnic în sus, la ochii albaştri, mustaţa 
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blondă a lui Kakas Bandi, şi-i adusese din căsnicia trecută 
un băieţandru cu priviri bătrînicioase, Niuniucă, cum îl pore-
cliseră cei din strada Muncii pe Nándor. 

Plecaseră după cumpărături; domnul Milágyi achitase 
preavizul de două săptămîni şi ea înghiţise deja medicamentul 
cînd porniseră să se preumble prin oraş; în faţă la „Maimuţa 
plîngareaţă” Béla se opri, o chemă şi pe ea înăuntru, la un 
pahar de rachiu de mentă şi Erzsike era de-acum atît de 
amorţită în indiferenţă încît nu mai putea nici să răspundă, 
nici să protesteze, dar îndată ce duse băutura la gură, se 
prăbuşi, pierzîndu-şi cunoştinţa. 

I se făcu o spălătură, la „Stanca”, sarcina trebui între-
ruptă (ar fi fost un băieţaş) şi, după patru zile, îi dădură 
drumul acasă; dar şi după aceea o luau ameţelile, vorbea 
aiurea şi, jucîndu-şi degetele pe marginea patului, bolborosea 
mereu cîte ceva despre micuţ, îi ruga să fie atenţi, că 
gîgîlicea va cădea de pe balcon, iar cîteodată începea să 
strige „Béla, Béla, de ce-l lăsaţi?” — şi spectrul adîncimii 
o înfiora cu puterea realităţii. 

Într-o zi veni Vékás Bandi şi se aşeză pe scaun. Zîmbea 
într-una, ca şi cum ar fi fost afumat, se uita în podea şi 
strîngea cartea de esperanto între genunchi; primise ordin 
de chemare fulger (urmarea denunţului făcut de domnul 
Milágyi), ştia că-l vor îndrepta spre front şi venise la Vincze 
să-şi ia rămas-bun; zise că are nişte bănuţi puşi deoparte, 
că îi va aduna şi pe cei daţi pe la alţii, căci vrea să i-i lase 
lui Béla: doar vine iarna, copiilor le trebuiesc încălţări, 
haine, iar el tot nu va avea nevoie de bani acolo unde-l 
vor duce... 

După aceea ieşi în curte, surîse spre casa învăluită în 
soare, spre oameni, ca unul care le înţelege toate slăbiciunile 
şi vieţile lor supuse greşelii, îl luă de mînă pe Kálmán, îl 
conduse spre fundul curţii răscolite, plină de bălării, şi se 
aşeză pe o moviliţă de pămînt. 

— Dar crucea aia unde-i? Cea pe care ai prins-o-n 
cuie sus, pe gard? întrebă. 

Băiatul tăcea. 
— Şi-apoi ce crezi tu: acum toată împrejurimea s-a 

preschimbat în rai sau în iad?.. . 
Kálmán ridică ochii spre el. 
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— Maică-mea o să moară, zise, însă Bakisto nu se miră, 
aşa cum se aştepta copilul, ci zîmbi şi fărîmă un bulgăr 
între degete. 

— Omul nu moare aşa de uşor, mă, puştiulică! Se pră-
buşeşte, apoi îşi ia crucea şi o cară mai departe... 

Băiatul clipi spre locul unde fusese crucea. 
— Au dărîmat-o cu gard cu tot, zise. S-a prăbuşit cînd 

am săpat tranşeea, cu Gulliver... 
— Ţi-a părut rău de ea? întrebă brutarul. Lasă, o să se 

facă alt gard şi poate că de cruce nici n-o să mai fie nevoie... 
Kálmán aştepta, emoţionat: ce-o să mai spună? 
— Ia fii atent! scoase Vékás cartea de esperanto din 

buzunar. Îţi las o carte, dacă-i vei cunoaşte tainele ai să 
poţi străbate prin orice zid sau gard... 

Palma lui Kálmánka plutea şovăitor, nu îndrăznea să 
atingă doar aşa, pur şi simplu, cartea, apoi o luă totuşi şi, 
culcînd-o pe genunchi, o deschise: „Enkonduka lecino, lecţie 
introductivă: indicativul prezent al verbelor: mi estas, vi 
estas, li, si, gi estas; kvina lecio: la familia Ka j la 
parencoj; Aleksandro Petöfi: Fine de Septembro; La inter-
nacio: Levigu proletar de l’tero...” 

Aceste cuvinte, cu zvon dulce latin, amestecate cu sunete 
slave, avură asupra lui un efect ciudat, părea că un sentiment 
se zbătea în el dorind să se elibereze, apoi, cînd ridică din 
nou ochii spre faţa lui Bakisto, simţi că-şi şi luase zborul, 
lăsînd numai un fel de gol curat în loc; de bucurie, îl 
cuprinse o asemenea slăbiciune încît cartea începu să-i tre-
mure pe genunchi. 

— De asta are şi Bandi baci nevoie, zise, dar îi vibra 
în voce şi sfiiciunea autocompătiihirii. 

Brutarul îl mîngîie pe creştet şi dădu din mînă: 
— Să-ţi rămînă ţie. Acolo unde mă duc eu se vorbeşte 

pe limba morţii; dar ţie o să-ţi mai folosească!... 

Îşi luă rămas-bun, plecă, nu-l mai văzură. În prima 
seară cînd lapoviţa lovea în ochiurile geamurilor şi dîrdîiau 
pînă şi pietrele caldarîmului şi acoperişurile, în închipuirea 
lui Vincze apăru, brusc, Bakisto, păşind încet, foarte departe, 
dincolo de grădinile din Hoştat, dincolo de ceaţa nesigură, 
tremurătoare, tîrîndu-şi hainele de cătană rupte şi bătute de 
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p lo i , ţ i n î n d m î n a d r e a p t ă r i d i c a t ă ca ş i c u m ar strînge 
m î n e r u l une i u m b r e l e , în t i m p ce i se s u r p ă pes te umer i un 
fe l de p l o a i e p u t u r o a s ă , p u t r e d ă , care- i r ăneş te pielea.. . 

A c e a s t ă veden i e e ra a t î t de p u t e r n i c ă ş i î i a p ă r e a a t î t 
de des înc î t , or i de c î te o r i se s t î rnea p l o a i a , î l t receau 
năduşe l i l e de v i n o v a t ce se s imţea ş i t r e b u i a s-o r u p ă la 
f u g ă , să a j u n g ă la p r i m a c î r c i u m ă ş i să-şi amor ţ ea scă tul -
b u r a r e a c u d o u ă - t r e i p a h a r e . . . 

POŞTA DE CAMPANIE A „GAZETEI DE SEARĂ” 

Îi transmit soţiei mele, doamnei Mózes Jenö, din Cluj, Aba-
torul municipal: Nu-mi duce grija, mămico, eu sînt bine, sănătos. 
Vă doresc din toată inima sărbători plăcute şi fericite. Pachetul 
l-am primit. Îngrijiţi-vă de sănătate şi de Crăciun să vă gîndiţi şi 
la mine. Cu mult drag, vă sărută, vă îmbrăţişează, Jenö. 

C E L E Z E C E P O R U N C I A L E B Ă I E Ţ I L O R D I N O R A D E A 
P E N T R U F E T E L E R Ă M A S E A C A S Ă : 

1. Fete din Oradea şi 
Aleşd! Uneori, măcar din cînd 
în cînd, gîndiţi-vă şi la honvezii 
care sînt în Rusia. Pentru că 
mulţumită lor puteţi să vă dis-
traţi după pofta inimii, acasă. 

prin cîte-o carte poştală de cam-
panie. 

5. Dacă levenţii fac colecte 
pentru noi, să nu daţi ghete cu 
talpă de plută, ci blănuri de 
iarnă. 

2. Cea care are un drăguţ 
aici să nu se străduiască să facă 
rost de altul, căci şi acela mai 
poate ajunge unde sîntem noi şi 
atunci dintre doi iepuri nu prin-
de nici unul. 

6. Nu umblaţi prin localuri 
scumpe, mai bine donaţi cîte ceva 
Crucii Roşii. 

3. Aceea al cărei drăguţ e 
încă acasă să nu umble cu nasul 
pe sus în faţa celor ai căror iu-
biţi au şi plecat. Pentru că mai 
poate ajunge şi el pe front. 

7. Să nu vă pară rău că 
v-aţi născut fete şi că nu puteţi 
fi ostaşi. Dacă vă e foarte dor 
să ajungeţi în Rusia, puteţi ajun-
ge şi ca surori de caritate. 

4. Cel puţin o dată pe săp-
tămînă, amintiţi-vă de honvezi 

8. Nu staţi tot timpul cu 
nasul în revistele de modă. Citiţi 
şi „Gazeta de seară”, de unde 
aflaţi mai multe lucruri folosi-
toare. 
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9. Cînd mergeţi la biserică, 
amintiţi-vă în rugăciunile voastre 
și de noi, care luptăm pentru voi 
în străini. 

10. Nu vă supăraţi pentru 
mesajul nostru sincer, dar dacă 
voi vă comportaţi ca nişte dem-

ne fete maghiare, atunci noi sîn-
tem îndreptăţiţi să credem într-un 
viitor maghiar mai bun. 

Undeva în Rusia. 
Numărul poştei noastre de cam-
panie: B 380. 

8 

Erzsike tot mai stătea culcată uneori cîte 
o jumătate de zi cu comprese la cap, căci mersul îi devenise 
nesigur şi avea impresia că tot creierul îi coace; Kálmánka 
se oprea lîngă patul ei, o privea fără o vorbă, şi constata 
o schimbare ciudată în sine, ceva care la început îl speriase, 
după aceea însă i se păru că-i dă mai multă siguranţă şi-l 
apără; băgase de seamă că imaginea maică-si nu-l mai preo-
cupă torturîndu-l cu închipuirea aceea care-l făcea atît de 
timid şi neajutorat, poate tocmai datorită faptului că-i sugera 
ideea renunţării. Acum nu se mai gîndea la moartea ei, 
ci-şi spunea: „O să se vindece, pentru că vreau să se vin-
dece” — şi, în credinţa aceasta, se şi linişti, cu toate că 
stătea minute în şir urmărind cum cele două colţuri ale 
prosopului ating perna în timp ce mama respiră cu gura 
deschisă. 

În ea se petrecuse o schimbare contrarie: de unde 
pînă mai ieri nu voia să bage în seamă ataşamentul lui mani-
fest şi se străduia să-l cuprindă în dragostea celorlalţi copii, 
acum, că nervii îi erau dezgoliţi de acizii atîtor necazuri, 
simţea nevoia de a se agăţa de Kálmánka, devenit pentru ea, 
deodată, simbol şi nădejde; căci cînd se născuse, la ora 
cinci în zori, tocmai se bateau clopotele şi-i spusese şi moaşa 
că va avea o misiune de îndeplinit pe pămînt şi că oamenii 
îl vor iubi; îl privea cum lipeşte hîrtia creponată ca să-şi 
facă o haină de înger pentru colinda de Crăciun şi, ca şi 
cum ar fi bănuit schimbarea petrecută într-însul şi s-ar teme 
că va pierde răsplata întregii sale vieţi, răscumpărarea soartei 
sale, îi făcu semn să se apropie de pat . 
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— Promite-mi că ai să te rogi pentru mine... Îmi 
promiţi, nu-i aşa?... Pentru că eu nu mai am pe nimeni... 

Degetele ei albe, calde, se pierdură în părul băiatului. 
Iar Kálmánka îşi plecă fruntea spre ea, aripile-i de 

înger de o parte şi de alta se desfăcură peste pătură. 
Cînd porniră să colinde era lapoviţă: coroanele crailor 

de la Răsărit luceau umede, cămăşile lungi se stropiseră de 
noroi pe poale şi în jurul ieslei se clătina nesigură lumina 
lumînărilor; un bărbat deşirat şi slab alerga în faţă prin 
Pietroasa şi cartierul Fluturilor, Miklós, încotoşmănat într-o 
şubă uriaşă, intra suflînd greu pe porţile unde se primeau 
colindătorii, şi Gulliver Dani, ale cărui aripi atîrnau pătrunse 
de umezeală, se smiorcăia încurcat, pentru că era afon şi 
nu avea voie să cînte; însă cizmarul îi zicea cu atîta zel 
încît nu prea avea nevoie de acompaniament; în primele 
zile ale lui decembrie Aranka îi născuse un băiat, iar madam 
Miklós începea să umble prin casă încă din zori, urmărea 
emoţionată cum suge micuţul şi, dacă începea să plîngă, îl 
lua de la maică-sa şi, giugiulindu-l, umbla cu el încoace şi 
încolo prin cameră; spre a-şi exprima parcă bucuria pentru 
această pace şi înţelegere, cizmarul cînta cu vocea-i bari-
tonală, sonoră şi plină de prospeţime: 

Şi v-aduc pe Dumnezeu 
să vă mîntuie de mu...” 

Kálmánka lăcrima fără întrerupere: acoperişurile caselor 
pierdute în ninsoare, lumina sclipind după gardurile surpate 
şi geamurile mărunte, cu mireasma crengilor de brad şi 
căldura cozonacului aburind din traistă nu numai că-l miş-
cau, dar îi stîrneau şi un fel de dor îndurerat: ar fi vrut 
să fie prezent peste tot, să se risipească o dată cu zăpada 
înspicată de ploaie şi mîhnirea că e atît de singur cu acest 
sentiment al lui se îngemăna cu bănuiala că şi alţii sînt 
singuri, căci sufletele lor sînt zăvorite, sînt închise între pe-
reţi şi garduri şi nu cunosc nimic despre taina eliberării, nici 
cît a învăţat el din cartea de esperanto. În acelaşi timp, îi 
apărea în faţă şi patul mamei sale, plutea acolo, în faţa lui, 
după perdeaua zăpezii apoase, dar parcă i s-ar fi pus un 
nod în suflet, nu putea să se roage. 
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Cînd, după miezul nopţii, ajunseră acasă, maică-sa stă-
tea culcată în pat, gemînd încetişor; din timp în timp, 
pierzîndu-şi cunoştinţa, închidea ochii şi bîjbîia spre marginea 
patului, bîiguind că micuţul o să cadă, apoi îşi revenea şi 
cerea o ceaşcă de lapte, — cîteva guri de lapte rece — care 
ar alina-o cu siguranţă; dar nu era nici o picătură în casă, 
căci îl folosiseră la cozonac; Kálmánka fu cuprins de o 
teamă ruşinată şi de groază că nu se rugase pentru ea, se 
acuza singur pentru toate, dar apoi se întîmplă ceva, primi, 
totuşi, un semn în noaptea aceasta că se numără printre 
îngerii aleşi ai lui Dumnezeu, chiar dacă i se muiaseră şi 
hainele şi aripile de hîrtie creponată: vocile unor colindă-
tori întîrziaţi răsunară în dreptul coridorului, patru ţigănuşi 
şi o femeie intrară în locuinţă şi, din coşul acelei Fecioare 
Marii negre şi zîmbitoare, se iţea o sticlă plină cu lapte: 
„Acum doi ani am dat peste o casă unde micuţul plîngea 
de foame, mă rog frumos, de atunci o iau cu mine 
întotdeauna”. 

Erzsike se aşeză în pat, strînse cana între palme şi, după 
ce bău laptele, oftă uşurată. 

9 

Böske şi Hector se întorseseră de la băile 
Felix; fusese un sezon slab, abia se fîţîiau cîţiva vilegia-
turişti pe lîngă bazinele cu apă caldă şi pînă şi ăia veneau 
înzestraţi cu de-ale gurii de acasă, — mai ales de la Oradea: 
burgheji cu pielea albă ca brînza, comercianţi evrei, care 
aduceau ouă fierte, caşcaval, ridichi în rucsacuri, ţineau de 
bani cu dinţii şi clipeau aproape temător spre pătratele albe 
ale meselor, contemplînd parcă îndepărtatele insule ale unei 
lumi tihnite; n-aveau nici un chef să intre în grădina de 
vară, unde, pentru o farfurie de supă, o bucăţică de cinci-
zeci de grame de carne şi nişte feliuţe de pîine subţiri ca 
hîrtia trebuiau să plătească doi-trei pengö; preferau să se 
aşeze la un pahar de bere, se sileau să şi-o toarne cît mai 
repede pe gît, să şteargă spuma de la gură şi duceau grăbiţi 
mîna la portofel. 
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Hector strînsese vreo cinci sute de pengö, Böske trei 
sute, dar abia se dădură jos din tren că amîndoi începură să 
simtă grija pentru banii pe care-i adunaseră cu ţîrîita; fiecare 
îşi dorea ca, retrăgîndu-se de unul singur, să cheltuie după 
pof ta inimii, să mănînce, să bea şi celălalt să nu i se uite 
în gură, să nu-i reproşeze dacă bea un pahar în plus sau 
dacă-i strecoară un pengö ţiganului; dar nici unul nu putea: 
rosti gîndul care începuse să-i roadă încă de la Ciucea şi 
neputinţa îi făcuse nervoşi, puşi pe ceartă. 

— Sper că cucoana nu vrea să-mi cheltuie banii cu 
blănarul, zise Hector apucînd valiza. 

Cînd se certau, treceau la „dumneata”. 
— Ce ai iar cu Rezső? Acela e un domn. Cu acela 

dumneata nici nu te poţi compara, ripostă Böske. 
— Tocmai de-aia zic: caută-l şi fiţi fericiţi. Iar pe 

mine fă-te că nu mă vezi. 
— Ia te uită! izbucni Böske. Dar cine naiba se agaţă de 

dumneata? 
Şi, cînd se despărţiră în faţa sălii de aşteptare, amîndoi 

se simţeau uşuraţi şi simţeau chiar un pic de recunoştinţă 
unul faţă de altul; Hector se urcă în autobuz, Böske porni 
înspre trăsuri, intră în vorbă cu un birjar liber, se sui, 
împreună cu căţelul, şi-i zise s-o ducă la băile Elisabeta. 

Peste o săptămînă se întîlniră din nou; trimiseră un 
puşti să-l cheme pe Béla la „Piskolti”, îi făcură cinste cu 
două-trei sute, Böske suspina, răsucea paharul pe masă, lăcri-
mînd, se plînse că iarna bate la uşă şi, zău, nu ştie unde-o-
să se retragă din calea frigului, căci ea n-are pe nimeni pe 
care să poată conta, decît un frate; chelnerul tăcea şi, pre-
venitor, îl tot servea pe cumnat cu ţigări. 

— Lasă-ne, Béla, să ne aciuăm într-un colţ... Numai 
o haină veche să întinzi sub noi... 

Kálmánka nici măcar nu bănuise că Hector, în afară de-
meseria de chelner, se mai pricepea şi la altele şi fu cu atî t 
mai mirat, în seara aceea de iarnă, cînd intră în cameră 
şi văzu masa plină de lalele, iar pe Hector frămîntînd un fel 
de cocă roşietică. 
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— Acum nu găsesc slujbă, zise chelnerul, agitîndu-se 
zelos. Dar să vină numai primăvara, atunci nu mă mai 
plîng... 

Böske şedea ghemuită pe laviţă, învelea sîrmele tulpine-
lor în hîrtie de mătase verde şi of ta : 

— Unde te uiţi cu ochii, nu vezi decît necazuri. O 
servitoare din Sic, de pildă, a pus cazanul de rufe cu copil 
cu tot pe plită ca să se încălzească apa, iar ea s-a dus să 
stea la cioace cu Pişta al ei şi, cînd s-a întors, micuţul era 
făcut săpun! 

Hector extrase o nouă ţigară din hîrtia făcută sul, din-
tre cele zece bucăţi pe care i le cumpărase Erzsike, văzînd 
că, de agitaţie, nu mai putea să lucreze; însă acum se ridică 
şi Böske în genunchi pe pat şi clipi curios-invidioasă spre 
mica pungă, se uita cîte bucăţi au mai rămas în ea. 

— Nu pipa atîta! zise. Lasă-mi şi mie un cui de sicriu! 
Se dădu jos şi-şi aprinse şi ea o ţigară; în timp ce sufla 

fumul, nasul şi gura îi tremurau mărunt, apoi se postă la 
fereastră, ca şi cum ar căuta, dincolo de cenuşiul înserării, 
să vadă cimitirul, umbrarele dealului Hajongard, sălciile 
plîngătoare, băncile retrase şi petele de umbră liniştitoare. 

— Doamne, unde-o fi pruncul ăla pe care l-au pescuit 
din Someş pe Iris? medită. 

După aceea se reaşeză pe marginea priciului şi stropi 
cu colonie lalelele modelate din pastă cu anilină; însă acum 
se duse Hector la fereastră şi se gîndi abătut la chioşcurile 
înzăpezite ale grădinii de vară, la scaunele puse unele peste 
altele şi la lampioanele ofilite. 

Böske vorbea şi în timpul cinei, gungurea, hohotea, sufla 
în mîncare gargarisind, în schimb chelnerul mînca cu un 
fel de recunoştinţă tulbure, de cîine, nu i se vedeau decît 
urechile mişcîndu-se ritmic, iar, mai tîrziu, se apropie de 
madam Vincze şi, cuprins de bucuria sătulului, îi sărută 
mîna, apoi, cu gustul bun al unturii ardeiate şi al chimionului 
în gură, se duse la Böske şi îngenunche în faţa ei. 

— Numai să aducă Dumnezeu primăvara, mămicule! 
zise. Numai să sosească rîndunelele... 

Böske se holbă cu îndoială la ochii lui de cîine, se uită 
în jur să vadă care dintre copii îi observă, privi din nou la 
Hector şi-şi pierdu piaptănul degetelor în părul chelnerului. 
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— Bine, mă, animăluţule, zise. Te pricepi la linguşeli, hai, 
du-te, mă, mă... 

Şi se muie şi ea un pic la gîndul că nefericitul ăsta nici 
mu mai aduce vorba de aventura ei cu Rezső. Iar Hector era 
recunoscător pentru că primea adăpost şi mîncare caldă pe 
lîngă Böske. Îşi clădeau ataşamentul din slăbiciunile reciproce 
şi uneori pînă şi ei simţeau cu uimire că le-ar fi greu să se 
mai despartă. 

După cină, Böske strîngea de pe masă florile pe care 
trebuiau să le ducă la piaţă a doua zi, ştergea muşamaua cu 
batista, scotea ţintarul şi-i făcea semn Lizei să vină să-şi 
măsoare puterile; cele două capete se aplecau în lumina lăm-
pii, Böske îşi aranja încă de la început o moară-două şi cînd 
îi venea rîndul să mute, o necăjea pe fetiţă, cîntînd: 

— Să vedem care-i obrăznicătura murdară care-mi stă 
în cale? se uita în jur, lăsîndu-şi degetele să şovăie prin 
aer, ca să le poată repezi în orice moment. Cine mă înfruntă? 

Înhăţa bobul, mîna fetiţei se clintea tremurînd pe hîrtie, 
iar ea deschidea din nou, închidea iar şi, între timp, chico-
tea sau îşi îndesa pumnul în gură vrînd parcă să-şi înăbuşe 
rîsul. 

Alteori se apuca să bombăne: 
— La o parte, la o parte, pleacă, zău că te calc pe bătă-

turi dacă te pui în faţa mea, puturoaso, huhuhu! 
Lizuka clipea roşie la faţă sub lampă şi era gata-gata 

să izbucnească în plîns; în culmea disperării, scotea un bob 
de fasole din buzunarul şorţului şi îl furişa în moară, însă 
Böske observa înşelăciunea şi începea s-o piseze cu pumnii: 

— Ia te uită, iapa! O scarmăn de-i merg fulgii!... Cine 
te-a învăţat să umbli cu coţcării? 

Retrăgîndu-se la uşă, fetiţa rîdea cu privirea tresărind, 
ca să-şi înăbuşe durerea şi ruşinea, iar Hector se răsucea 
în colţul unde migălea florile şi se uita peste umăr, cerînd 
parcă iertare, la cumnată-sa. 

— Vino, Kálmánka! spunea Böske şi, aprinzînd o 
ţigară, se ghemuia la loc pe priciul de lemn. Vino, frăţioare. 
Pe tine te iubesc, pentru că eşti un băiat liniştit şi blajin? 

Kálmánka îşi apropia capul de sînii mici ce se rotunjeau 
sub rochie şi trăgea în nări mirosul de săpun al capotului. 
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— Cînd ai să te faci mare şi vei deveni un domn, ai s-o 
recunoşti pe mătuşica ta?. . . Aşa-i că nu?. . . Mult o să-ţi 
pese ţie de mine... Nici n-o să mă saluţi... Dar eu tot te 
iubesc, nu ca pe soră-ta, paceaura asta, aia, căreia nici ochii 
nu-i stau bine-n cap! 

10 

La mătuşa Sári cădeau dude albe din cer, 
în apropierea azilului şi rămîneau pe nisipul încins de soare 
de parcă ar fi îngheţat în straturi reci, parfumate, crescînd 
cît buricul degetului; din azil se strecură, cu paşi ca de curcă, 
o femeie deşirată, care mereu căra în două coşuri uriaşe o 
mulţime de sticluţe luate de pe la talcioc pentru farmacii şi, 
cum venea pe trotuar, zvîcnea uneori capul pe spate, zîmbea 
în sus, spre cer, cu o fericită bucurie răutăcioasă şi blestema 
cu voce cîntătoare, în vreme ce copiii tîndăleau în urma 
ei şi o cercetau într-una: 

„Ce face regele, mătuşă?... Ce face regele?!” 
Femeia făcea spume la gură şi cînta îngălat: „Omoară 

păduchi, cădea-i-ar ceru-n cap, vedea-l-aş pe catafalc!” 
Şi-şi spunea într-una păsul, pînă ce, într-un sfîrşit, ruşi-

nată şi epuizată, privea în jur; în asemenea clipe se holba 
uimită pînă şi la coşurile care păreau să-i atîrne de braţe ca 
nişte poveri impuse ale unei existenţe străine şi se îndepărta 
în grabă; Kálmánka auzise că mai de mult îşi pierduse băie-
ţelul de şase luni şi ea înnebunise din cauza febrei de lapte, 
iar mătuşa Sári o luase la ea; acum ieşise în curte şi, aplecîn-
du-se, începu să ciugulească dudele, tot atunci însă apăru şi 
o femeie gîrbovă ale cărei priviri şovăiau înceţoşate, dar care, 
trăgînd cu urechea în tăcere, auzise pînă şi din casă cum cad 
dudele; ochii ei slabi o făcuseră invidioasă şi împungea dis-
perată nisipul curţii cu băţul. 

— Cine-i acolo, cine-i acolo?... Sigur că madam Oziás!.. . 
Lasă-le acolo, nu le culege, uscaţi-s-ar mîna! 
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Kálmánka, Liza şi Rozi îşi fereau, de asemenea, speriaţi 
degetele din calea băţului; mătuşa Sári se opri cu îngîndurare 
tristă lîngă cele două femei ce se ciondăneau, dar apoi începu 
să zîmbească ca şi cum i-ar fi fost ruşine numai de copii şi le 
făcu semn să vină cu ea în casa de rugăciuni, căci cunoştea 
prea bine ce va să zică să lupţi cu aceste suflete oropsite care, 
în plictisul prelungit de aşteptare a morţii, nu mai dădeau 
atenţie decît trebuinţelor trupeşti şi ochii începeau să le lucea-
scă plini de o lăcomie copilărească de cîte ori îl vedeau pe 
altul înfulecînd; această grijă unilaterală li se întărise ca o 
crustă pe suflete, încît abia-abia mai pîlpîia undeva în adînc 
căldură credinţei şi, de cele mai multe ori, se învolbura doar 
în zilele agoniei, din cauza fricii. Se întîmplase s-o dea afară 
pe uşă pînă şi pe cea care le adăpostise cînd, întorcîndu-se cu 
căruciorul în care-şi căra butoiul cu castraveţi, aceasta voise 
să facă ordine şi să le împace. 

Mătuşa Sári scoase Biblia şi o deschise la întîmplare. 
— Care din voi ştie să citească frumos, copii? 
Kálmánka luă evanghelia şi începu să citească din partea 

a cincea a cărţii lui Moise: 

„Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu 
scădeţi nimic din ele”. 

După citirea Cuvîntului, învăţară cîte-o maximă: 

„Fericiţi cei îndurători, căci ei au parte de îndurare”... 

Dar oricît de frumoasă să fi fost această după-amiază, 
oricît de bune la gust fructele şi siropul de zmeură adus de 
mătuşa Sári, oricît să fi încercat Kálmánka să-şi evoce tot 
felul de întîmplări plăcute (de pildă, ziua aceea cînd şedea 
la masa întinsă în curte, legănîndu-se printre rochiţele uşoare 
ale fetiţelor şi înghiţea lapte de pasăre împreună cu o mulţime 
de copii de proletari din împrejurimi, iar fotograful, la capă-
tul mesei, făcu semn că zboară păsărica din aparat şi, după 
ţăcănitul declanşatorului, răsunară rîsete din gurile mînjite cu 
cremă de vanilie), îndoiala i se cuibărea în suflet şi-l întrista 
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vederea femeii cu albeaţă care-şi abătea băţul cu atîta răutate 
peste degetele întinse după dude. 

Cum se poate ca această femeie, care trăieşte în preajma 
sfinţeniei mătuşii Sári, unde trebuie să ridice mîna numai pînă 
la pervaz ca să aibă parte de milostenie, această băbuţă co-
cîrjată să sară la harţă şi să blesteme pentru cîteva fructe? 
Şi-şi aduse aminte acum şi de o frază, o sudalmă urîtă pe care 
o auzise chiar cînd intraseră la bătrîna care se lupta cu moar-
tea: „Închide uşa, dar-ar boala-n mîna ta!” şi o văzu şi pe 
cotoroanţa cealaltă, bîjbîind cu mîinile ca nişte rădăcini prin 
aer, apropiindu-se de masă şi aruncînd priviri piezişe în toate 
părţile, pentru ca apoi să înhaţe lacomă coaja aceea de pîine. 

De ce-ar fi deci fericiţi cei ce plîng? 
Sau cei năpăstuiţi? 
Poţi să te bucuri, dacă eşti lovit, ocărit? 
Şi oare cine are gînduri bune faţă de duşmanii săi? 
Aceste cotoroanţe să fie sarea pămîntului? 
Kálmánka îşi reamintea maximale învăţate la şcoala de 

duminică, privea ameninţările profetice ale lui Chischolm Ro-
bert, drumul vieţii veşnice şi al osîndei şi un fel de presimţire 
timidă se urni în sufletul lui, bănuiala că scheletele acestea în-
făşurate în rochii zdranţăroase cunoscuseră o taină pe care 
nu vor să i-o trădeze nici mătuşii Sári, că suportaseră deja în 
nopţile lor întunericul nefiinţei şi dimineaţa, cînd deschideau 
ochii încleiaţi, dădeau buzna la blid şi la felia de pîine, toc-
mai pentru a slăvi natura vegetativă a vieţii. 

Mai mult chiar, Kálmánka le văzuse uneori cocoşindu-se 
cu capetele apropiate şi cu o tainică bucurie răutăcioasă pe 
chip, gheboşîndu-se prin unghere, în vreme ce gurile lor ştir-
be bolboroseau a rîs şi, trăgînd cu ochiul spre uşă, ca şi cum 
ar fi făcut un haz nebun de faptul că Szabó Sára, precupeaţa 
evlavioasă care de-a adunat de pe stradă, petrece cîte-o jumă-
tate din zi pe la tarabele din piaţă, unde lumina soarelui o 
bate în ochi şi deasupra butoiului ei cu castraveţi muraţi aerul 
vibrează ca o aureolă spălăcită; o vedea opintindu-se să urce 
căruciorul sus, pe Pietroasa, să le aducă pîine şi carne şi se 
prăpădeau de rîs că această nenorocită încă nu ştie că după 
moarte nu este nimic, dar nimic... 

„Ar trebui să-i împrumut cartea de esperanto mătuşii 
Sári! se gîndi Kálmán. Dacă or fi s-o scoată în stradă babor-
niţele astea, limba secretă tot îi mai poate veni în ajutor!. . .” 
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De cînd li se dăduse vacanţă, Kálmán nu-şi 
mai găsea locul pe-acasă: în curte nu auzea decît certuri, în-
jurături; taică-său lucra la construcţia unui pod, uneori îi 
ducea prînzul pe Chintău şi stătea să se uite la el cum, în 
chiloţi şi maieu, împinge roaba, praful şi soarele îl bat în 
ochi, în t imp ce lopeţile se freacă de pietriş cu un zgomot 
care-ţi toacă nervii şi mirosul de nămol puturos şi clocit al 
albiei săpate a Nadăşului îi înfundă nările. 

Vincze se simţea rănit în orgoliul lui, văzîndu-se ajuns să 
asude în r înd cu ţiganii şi, cînd Böske îl mai invita la un pa-
har-două de rachiu, asculta cu multă atenţie expunerea surorii 
sale, că ea şi cu Béla, cei doi orfani, suferă fără vină, una pen-
tru că s-a luat după un chelner, fiu de căruţaş, ai cărui părinţi 
au mirosit o viaţă-ntreagă coada cailor, celălalt din cauză că 
luase de nevastă o slujnică cu fuste largi. „Deşi mama noastră 
a fost o doamnă, Béluska, ştii ce-i aia? O doamnăhăhăhă!” 

Şi Vincze, împleticindu-se în astfel de zile pînă acasă, 
izbea, spărgea tot ce-i cădea în cale... 

Kálmán îşi aflase o vreme alinare la maică-sa, însă nu 
peste mult timp o chemară înapoi la locul unde mai lucrase 
cu ziua. Domnişoara Pirike venise după ea, dar nu se aventură 
decît pînă la poarta acestui bîrlog primejdios şi trimise s-o 
cheme să vorbească acolo, pe insula ei mică mirosind a Chat 
Noir şi întoarse spre ea ochii din umbra unei pălării cu 
voaletă. Îi aduse la cunoştinţă că prinseseră hoţul pătruns 
dinspre pîrîul Becaş tocmai pe cînd, cu o bîtă cu cîrlig, cu-
legea lenjeria de pe sîrmele din curtea din dos şi cucoana 
Bajka, zărindu-l, începuse să ţipe: „Hoţii, hoţii, puneţi mîna 
pe el!” 

Întreaga curte rămăsese cumva orfană. Matha murise, 
chipul i se zbîrcise atît de mult încît bărbia legată i se încîr-
ligase ca un colţ de franzelă sub nas; îl culcaseră într-un 
sicriu lung, negeluit, care semăna cu o ladă pentru ouă, sub 
cap îi puseseră bucăţele de ţiglă; tuşa Papi rămase ghemuită 
nouă zile pe pămînt, cu hainele sfîşiate, legănîndu-se din mij-
loc, de parcă şi-ar răcori durerea; între timp privirea i se fixa 
într-un colţ, plină de o tristeţe uscată. 
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Ce-ar fi putut face Kálmánka acasă? 
Nu-l trăgea inima nici la mătuşa Sári, unde vocile bătrî-

nelor cu păr de păpădie se strecurau prin crăpăturile uşii de 
parcă pînze de t rafora j s-ar întinde de-a valma, încrucişîn-
du-se prin curte. Preferă să se alipească pe lîngă un cotiugar 
mut, împreună cu Gulliver Dani şi, cocoţaţi pe maldărul de 
lăzi, priveau foiala amirosind a fructe, petele galbene ale vies-
pilor plutind peste hîrdaie, tarabele cu pepeni de unde zvîc-
nea, ca o veste de bucurie, cîte o felie roşie ca sîngele în 
vîrful cuţitelor tarabagiilor. 

Iar cînd li se ura şi de cotiugărit, porneau de-a lungul 
şirului de fructe şi, cu ajurotul unor stinghii cu cuie-n capăt, 
umflau cîteva mere ori pere, apoi, în pantaloni uşori, pe ju-
mătate goi, începeau să alerge, în timp ce picioarele tăiau ae-
rul aproape înspumîndu-l. Încetul cu încetul acest joc deveni 
o necesitate atît de puternică încît o dată, cînd izbuti să-şi 
umple, neobservat, buzunarele cu fructe, Kálmánka se opri 
în capătul şirului de tarabe şi, acolo, în faţa precupeţelor, 
începu să le ronţăie aproape provocator. 

Îşi veni în fire numai cînd cineva îl apucă de braţ: îl 
înhăţase un domn gardian deşirat, întunecat, maiestuos, cu 
chipul dăltuit ameninţător de umbra rece a căştii şi îl în-
trebă: 

— Cum te cheamă? 
— Vincze Kálmán... 
— Care ţi-i adresa? 
— N-am furat numai eu, domnule comisar... 
— Te-am întrebat unde stai! 
— Pietroasa 16, da’ n-am furat numai eu. 
— Ce-i taică-tău? 
— Brutar. 
— În ce clasă eşti? 
— Într-a patra. 
— Cît fac şase ori opt? 
— Patruzeci şi opt. 
— Şi de opt ori nouă? 
— Şaptezeci şi doi. 
— Şi de nouă ori opt? 
— Şaptezeci şi doi. 
Acum braţul poliţistului, ca un snop de umbră, se repe-

zi spre dreapta, apoi spre stînga şi, cu dosul palmei, brusc, 
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îl plesni peste faţă pe Kálmánka; băiatul duse mîna la 
obraz şi se uită îngrozit printre degete, dar simţea şi o 
mică uşurare, bănuia că trecuse de ce-a fost mai greu, căci 
domnul comisar, dacă ar fi vrut să-l aresteze, nu l-ar fi 
cîrpit; precupeţelor li se şi făcuse milă de copil, începură 
să se simtă oarecum vinovate pentru că, din cauza acelui 
pumn-două de fructe, de care le păgubeau nişte ţînci dornici 
mai mult de aventură decît de altceva, căzuse prins acest 
băieţel. 

— Pentru ultima oară, mai daţi-i drumul, zise o pre-
cupeaţă grasă pe faţa căreia uriaşa umbrelă de soare arunca 
o lumină cărămizie. 

— Ei, marş acasă, una-două! făcu poliţistul fără să se 
uite la femei. 

Această umilinţă îl legă cîteva zile de curte. Uneori se 
lua după Niuniucă, care se mutase cu Kakas Bandi în susul 
căii Turzii; îl urma pe vărul vitreg chiar şi cu conştiinţa 
sigură a bătăii, doar ca să găsească încă un mod de a-şi 
satisface visările; să vadă iepuri împerechindu-se, să coboare 
povîrnişuri umede, de lut, să se ghemuie în lada căruţei 
trasă de măgar, unde Nándor, pe sub haină, îşi răsucea 
primele ţigări şi-i oferea şi lui puţulica de hîrtie de ziar, 
umflată şi dulce de salivă. 

— Îţi răsucesc şi ţie una întreagă dacă vorbeşti în espe-
ranto, se hlizea Niuniucă. Spune povestea cu Adam kaj Evo, 
moderna fabelo, aia, ştii tu... 

Coada măgarului se clătina în dreptul deschizăturii hai-
nei, Kálmánka trăgea fumul cu buzele ţuguiate şi începea: 

— „Ĉu estis, ĉu ne estis, trans la granda Fabelmaro, 
vivis bona eta knabo, li estis Adamo, kaj bona eta knabino, 
ŝia nomo estis Eva, Adamo kaj Evo loĝis en la paradizo...” 

Şi cum se legăna căruţa şi el rostea cuvintele lăcrimînd, 
aproape că simţea lovitura curelei pe spinare, căci de cîte 
ori dădea peste Niuniucă nu mai ajungea pe acasă în seara 
aceea; se străduia să-şi dizolve compătimirea de sine în 
iubire faţă de vărul lui vitreg, ca să transforme acest senti-
ment într-o stare generală plăcut-chinuitoare; renunţa să 
se opună măcar cu o vorbă oricărui plan sau intenţii de-a 
lui, ba îi admira chiar isteţimea şi spiritul de independenţă. 
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Dacă mergeau la pădure după vreascuri, dispărea cît ai 
clipi din ochi, luneca în albii de pîraie, răsucindu-se, bătînd 
aerul cu palma, sărea iar în sus şi alerga în desiş, în nesigu-
ranţa umedă, mirosind a ciuperci, în mirosul de putreziciune 
şi frunze vechi; fugea pînă ce începea să se rărească pîcla 
şi snopii razelor de un verde proaspăt ai unui luminiş stră-
luceau spre marginea pădurii; culcîndu-se pe burtă, ajungea 
să dea un bobîrnac unei frunze, unui fir uscat de iarbă şi 
se arăta cuibul de pasăre din pămînt, cu pui, cu ouă; alteori 
dispărea pe lîngă o colibă din pădure şi se întorcea cu brînză 
învelită în brusture, cu o cană de jintiţă; Kálmán orbecăia 
în urma lui, hăpăind după aer, dar credincios, ca unul care, 
în slăbiciunea sa, se ştie aservit; nu se simţea egal decît 
atunci cînd Niuniucă se cinchea brusc din plină fugă şi, 
jucîndu-şi ochii de veveriţă, zicea: 

— Vorbeşte în esperanto... Zi-o pe aia cu Eva... Era în 
pielea goală, nu?. . . Cu frunză de viţă?. . . 

— „Adamo kaj Evo ludis trankvile sur la velura herbo, 
sub la afablaj palmoj ka j brila ĉielo...” 

Însă departe, în pădure, răsuna vocea lui Kakas Bandi, 
de parcă un stejar uriaş s-ar fi răsturnat peste crengi şi 
frunzare; săreau amîndoi în picioare, începeau să alerge 
şi-şi croiau drum înainte pînă ce auzeau de aproape mor-
măitul bătrînului Fülöp, secondat de blestemele Pipinanei şi 
prin zornăit de lanţuri şi pîrîit de crengi, zăreau spinarea 
cenuşie a măgarului şi capra dînd din cap. 

Niuniucă răsărea brusc de după copaci: „Sînt aici, sînt 
aici!” striga, ca şi cum el ar fi condus ostilităţile, dar n-o 
făcea decît ca să măsoare unghiul de tragere şi să şi sară 
într-o parte, iar chipul i se schimonosea într-o grimasă 
plîngăreaţă; în asemenea momente, Kálmán simţea clăti-
nîndu-i-se adoraţia faţă de Nándor, căci vedea cît de limi-
tată îi era superioritatea, cît de mult îl umilea frica pe 
care el şi-o înăbuşea întotdeauna, cînd îl băteau. 

Tatăl vitreg arunca spre el cu toporul, care se înfigea 
uneori în copaci, alteori smulgea bucăţi de scoarţă împră-
ştiindu-le peste tufe; dacă se abătea în apropierea lui, 
Niuniucă se prăbuşea peste patul de frunze şi începea să se 
vaite, iar Pipinana, cu instinctul femeii care-şi teme copilul, 
dar şi cu frica nevestei supuse, se lua cu mîinile de cap. 
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Se întorceau acasă de la pădurea Popilor, pe întuneric; 
Nándor trăgea căruţa, Kálmán ducea de lanţ capra care se 
repezea în şanţ din faţa fiecărui automobil, tîrîndu-şi şi 
stăpînul cu ea; era o capră tînără cu lapte puţin, cu toate 
că ţîţele i se legănau ca nişte sticle de şampanie; acasă, 
în bucătărie, trebuia ţinută pînă cînd o mulgeau şi trupurile 
ostenite de cărat şi mers pe jos se clătinau suflînd unul în 
obrazul altuia, deasupra spinării acestei stîrpituri de animal, 
în timp ce Pipinana smulgea o aţă de lapte din uger pînă 
ce se strîngea ca de două degete pe fundul oalei. 

După cină, împreună cu Niuniucă, puteau să-şi ia sub 
braţ ţundrele mirosind a praf şi a cîine, ca să se caţere pe 
scară în şoprul unde dormeau; pe Kálmánka îl treceau 
fiorii tuturor urmărilor rămînerii sale acolo, dar nu mai avea 
puterea să se îndemne pînă acasă; după ce împrăştiau sub 
ei fînul şi se cuibăreau sub ţoale, îşi înăbuşea iarăşi cu un 
dor stîrnit cu bună ştiinţă teama care sta gata să-l facă să 
clănţăne, şi ştia să şi-l stîrnească deja cu atîta uşurinţă încît 
îndată ce se ivea, nici nu-l mai simţea ca fiind ceva provocat, 
artificial, ci, dimpotrivă, îi inunda tot trupul ca un val fier-
binte şi colţurile ochilor i se umezeau de lacrimi; pentru 
o clipă, direcţia acestei exaltări mai era încă şovăielnică şi 
fără ţintă, dar îndată ce luneca mai aproape de Niuniucă 
şi nasul i se atingea de părul acestuia, din care emana un 
miros ca dintr-un cîine amuşinînd prin pădure, simţea deo-
dată că Nándor era cel care-i trezise din nou acest ataşament, 
d înd parcă uitării întreaga lui umilinţă, scîncetul înfricoşat 
din pădure, de parcă lui i-ar purta recunoştinţă pentru 
fiece strop de bucurie, pentru întreaga zi ce trecuse peste 
el în pace şi în linişte; se trăgea aşadar mai aproape, îl 
îmbrăţişa şi uneori îl şi săruta. 

Niuniucă, scoţînd mici gemete de plăcere, se întorcea pe 
spate; ştia să se bucure, chiar şi în sufletul lui hîrşit, simţind 
că băiatul ăsta cu care nu era înrudit prin sînge ţine atît 
de mult la el şi, cum i-ar fi fost ruşine să-şi dea pe faţă 
înduioşarea dar ar fi vrut să-i dăruiască ceva, zîmbea tăcut 
prin întuneric şi, cu ochii închişi, plutind parcă la hotarul 
dintre somn şi trezie, începea să-şi povestească aventurile 
din spatele Casei învăţătorilor, unde izbutise să surprindă 
tainele; vorbea cu prefăcuta moleşeală a omului care lunecă 
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în somn, pentru ca pauzele dintre cuvinte să-l excite şi să-l 
facă curios pe vărul lui. 

Kálmán mergea pe doisprezece ani şi instinctul sexual 
zăcea încă adînc dormitînd într-însul, dar acest joc îi trezi 
totuşi imaginea tulburătoare a împerecherii, îşi simţi deodată 
carnea sfîşiată de toate tainele pe care acasă, trăgînd cu 
urechea în întuneric, le bănuise şi pe care le şi văzuse pe 
ecranul perdelelor, la Lidi: umbra, mişcîndu-se ritmic, a 
soldatului pe care uneori îl şi putea surprinde pe la marginea 
tăbliei geamului, noutatea înfiorată a trupului de femeie; 
şi acum, stînd culcat aşa, sub paltoane, în timp ce Niuniucă 
rînjea prin întuneric, tot trupul i se încorda curbîndu-se 
aproape ca un arc, apoi se destinse violent şi scăpă un strigăt 
în noapte: 

— Lasă-mă dracului în pace! Nu te prosti! 

Dimineaţa, cînd lumina soarelui se resfrîngea albicioasă 
de pe asfaltul căii Turzii şi cobora pe lîngă cimitirul evreiesc, 
apoi pe lîngă cel al Eroilor, frica se amesteca într-însul cu 
evenimentul acestei tulburătoare, necurate trăiri de noapte; 
parcă ar fi comis o necuviinţă care îl urîţise şi-l scosese din 
rîndul oamenilor, parcă s-ar fi uscat pe el un fel de nămol 
care, în soarele de dimineaţă, se jupoaie ca o crustă împreună 
cu pielea; mergea înainte şi se gîndea că ar fi mai bine să 
moară; şi-ar strînge hainele într-o grămăjoară, le-ar lega cu 
şiretul de la ghete, apoi, sub Cetăţuie, ar sări în Someş, ar 
lăsa cel mult cîteva rînduri... 

Taică-său trebuia să vină acasă de la lucru dimineaţa; 
de-acum lucra la Jelenszki, lîngă Bastionul croitorilor, într-o 
magherniţă subterană, dar pe la ora asta şedea de obicei la 
„Piskolti”, mînjit de făină, şi îşi bea cinzeaca; uneori se 
făcea nouă-zece pînă cînd, cu jumătatea de pîine subsuoară, 
intra pe poartă, răsuflînd greu. 

— Ia o cămaşă pe tine că ţi se crapă pielea! zise mai-
că-sa cu vocea înecată în lacrimi, şezînd pe marginea patului 
şi muşcînd colţul baticului, dar nu-i reproşă nimic, nu-l 
întrebă de ce a umblat haimana; şedea şi aştepta neputin-
cioasă să apară bărbatul şi, aruncînd o privire la copil, să-şi 
desfacă cureaua de îndată, ca şi cum ar îndeplini un fel de 
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îndatorire plicticoasă, o obligaţie care nu-i mai trezeşte nici 
lui vreo emoţie. 

Kálmán, chircindu-se, îşi strînse mîinile la piept; cre-
zuse că va suporta şi de data asta fără un vaiet, şi se miră 
el însuşi şi-l cuprinse parcă o groază nehotărîtă cînd îi scăpă 
un cuvînt din gîtlej, un fel de strigăt de băieţandru, răsunînd 
pe două voci, de parcă nici n-ar fi fost el cel care protesta, 
ci sufletul lui pîngărit de experienţa trăită azi-noapte. 

— Ajunge, ajunge! ţipase. Vrei să mă omori, ucigaşule?!... 

12 

Într-una din serile acestor zile de vară, cînd 
zăpuşeala se cuibărise în camere ca într-o băşică umedă de 
porc, cam pe la vremea amurgului, Moişi trecu prin curte 
cu o pătură şi o pernuţă, se întinse la umbra gardului şi 
declară că nu mai doarme înăuntru, pentru că se înăbuşă. 
De cînd murise Matha, devenise îngîndurat şi trist şi dacă 
Pepi, maică-sa, izbucnea în plîns, stîrnită de vreo mică 
amintire, se lua şi vocea lui după ea, din ochi îi picau 
lacrimile, gura i se strîmba; iar acum un nou eveniment 
întristase casa: Iacov Iacob şi Şmiloizic primiseră ordin de 
chemare la detaşamentele de muncă. 

Abia se întinse ucenicul tîmplar pe pătură, că apăru 
păşind greoi Miklós cu cuvertura şi perna; îşi răsuci gîtul, 
leneş, îşi scărpină desişul de pe piept şi, cu un oftat excla-
mativ, îşi aşternu şi el lîngă gard; i se urîse de sîcîiala de 
o zi întreagă a nevesti-si, care se hărţuia cu Aranka, spunîn-
du-i pentru a mia oară: Leapădă ţigara aia, că ţi-o bag cu 
jarul în gură” şi: „Nu infecta copilul cu fum de tutun şi 
băutură” şi, cu toate că pe el nu-l prea interesa ce mănîncă, 
ce bea ţiganca în perioada alăptării, nu-i lua totuşi apărarea 
în faţa muierii; căci în vreme ce Aranka fusese lăuză, 
începuse s-o dorească iar pe Nusi, nevasta lui mică şi bon-
doacă, şi i-ar fi plăcut să se împace cu ea în seara asta; 
deşi nici nu ştia dacă mai era nevoie de vreo împăcare, căci, 
pînă atunci, totul se petrecuse fără urmă de ceartă... 
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Însufleţită de exemplul cizmarului, îşi tîrî ţundrele în 
curte şi ţaţa Csikálo, ieşi şi Elvira, fa ta mai mare a muzican-
tului, apoi Beri şi Helén, Gulliver Dani şi madam Habverö, 
cu fiul ei; Iacov Iacob apucă salteaua canapelei, Şmiloizic 
găsi şi el un pled pe care tuşa Pepi îl folosea la călcat; se 
bîţîi într-acolo şi madam Puni, după oarecare şovăială, ca 
să-şi îndulcească într-un fel cea mai proaspătă văduvie şi, 
deşi, Kálmánka nu spera că taică-său îi va da voie să doarmă 
afară, Vincze însuşi simţea dorinţa de a-şi petrece noaptea 
sub cerul gol, bănuind că, după truda de peste zi, n-o să se 
poată odihni în odaia îmbîcsită. Erzsi şi Lidi îşi măturară şi 
ele un loc de doi paşi, unde să poată întinde ţoalele şi cear-
ceaful şi se foiau chicotind în dreptul uşii lor date de 
perete. 

Oamenii doreau să se odihnească şi, totuşi, nu puteau 
dormi; lumina albăstruie a felinarelor de pe stradă se strecura 
neliniştitoare prin gard, fluturi nocturni zburau, şi întinde-
rea curţii, ca un obraz uriaş şi umflat, zvîcnea fierbinte sub 
locatarii trîntiţi pe jos. 

Nici Kálmánka nu putea dormi: se strecura pînă la el 
fiecare zgomot, fiecare şoaptă şi, întins pe spate, ciulea ure-
chile. Auzi cum Lidi şi Erzsi încep să rîdă cu glasuri gîlgîite, 
parcă ar strînge colţul pernei între dinţi. 

— Vă duceţi deci, ne părăsiţi?... Îl întrebă mai tîrziu 
Erzsi pe Iacob şi oftă . Ce goală o să fie curtea... 

Cizmarul, pizmuind acest du-te vino de umbre care-şi 
luau rămas-bun, se descoji de lîngă nevasta adormită şi, 
aplecat din şale, mişcîndu-şi mustăcioara, vibrînd de un amu-
zament intim şi batjocoritor, ca de satir, care-i aprindea în 
ochii milei flăcări roşii, porni în căutarea aventur i i ; se stre-
cură lîngă Elvira şi, îngenunchind, o mîngîie pe talpă. 

Însă sora Arankăi se ridică brusc. 
— Ce mă-ta vrei? întrebă. Pleacă de-aici! 
Miklós îşi adună buzele buche t : 
— Nu fi aşa energică, zise. Lasă-mă să te sărut!.. . 
— O să-mi săruţi tu pumnul imediat! făcu ţigăncuşa 

şi recăzu pe pernă. 
— Lasă-mă să-ţi mîngîi picioruşul măcar, se milogi pan-

tofarul, să mă joc cu degetele prin părul tău... 
Şi, cu palma, săltă din nou pătura, brusc, ca să se dea 

mai aproape de fată, dar Elvira îi repezi un picior în burtă. 
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— Cară-te, mă, cleiosule!... Ce-ţi închipui, că poţi să 
mă ai şi pe mine pentru o pingea, ca pe Aranka?!... 

Căzînd pe spate, cizmarul se sprijini în mîini, apoi scuipă 
printre dinţi, sări în picioare şi se duse să se ghemuie din nou 
în culcuşul său. 

Kálmánka zăcea întins pe obrazul umflat şi fierbinte al 
curţii, gîtlejul îi era uscat şi simţea cum sub ceafă i se 
umezeşte perna; dar nu voia să se clintească, simţea aproape 
cu groază că cel mai mic zgomot ar întrerupe acea emoţie 
continuă care netezea sufletul lui încîlcit ca un pieptene 
încărcat cu electricitate, în aşa fel încît îi venea să izbuc-
nească, strigînd de bucurie şi simţea chiar că n-o va mai 
putea suporta în tăcere. 

Elvira începu să plîngă în întuneric: plîngea pufnind, 
cu sughiţuri, dîndu-şi parcă seama abia acum de chipul 
murdar în care se legase de ea cizmarul: se ridică şi-şi 
întoarse faţa mînjită de lacrimi spre locul unde era culcat 
Miklós: 

— Pe toate le crezi tîrfe, mă?.. . Pentru că au ajuns 
aici... pe grămada asta de gunoi... crezi că toate-s nişte 
stricate?!... 

Oamenii intraseră în complicitate cu noaptea; cui îi mai 
păsa că nu va putea dormi, că-l prind zorii aşa, scruţînd 
cerul cu ochi înlăcrimaţi şi somnoroşi? 

Madam Csikálo se sprijini cu spatele de gard, aprinse 
pipa şi jarul încins din cînd în cînd îi lumina faţa; plînsul 
ţigăncii se scurgea fără încetare de sub pătură. 

Atunci, din partea opusă, de după uşă, se auzi un pocnet. 
Aranka sărise de lîngă sugar şi luneca prin curte în cămaşă 
de noapte, ţinînd în mînă lampa cu fitilul înălţat, ca un 
stîlp de fum alb care învăluie un foc înăbuşit; se apropie 
de cizmar, îl lumină şi pe el şi pe Nusi care dormea şi 
izbucni în rîs: 

— Ţi-au trebuit două femei, iar acum n-ai nici una, 
vezi?... 

Miklós sări în picioare, lumina pîlpîi puternic, se căţără 
pe zidul văruit al casei, pe şindrila acoperişului, şi pieri 
într-o dungă de fum; sticla se sparse pe piatră, zornăind, 
şi un miros de petrol ars umplu curtea. 
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— Ce mama dracului se petrece aici? strigă Vincze, 
sculîndu-se şi nepricepînd nimic; Miklós, desculţ, numai în 
izmene, galopa prin curte. 

— De mine nu vă bateţi joc!.. . Nu! . . . Mai bine vă tai 
gîtul la amîndouă!.. . 

De-acum toată lumea bănuia că s-a zis cu noaptea asta; 
şi de ici, şi de colo se auziră mormăieli, bombăneli, dar 
cîrteala nu era sinceră, dimpotrivă, chiriaşii se iveau de 
după muţenia de pînă acum cu un fel de speranţă secretă, 
ca în ajun de carnaval; pipa lui madam Csikálo se încinse, 
sclipind viu în capătul gardului ; madam Habverő se adună 
de pe jos şi porni clătinîndu-se să aducă lampa; Vincze 
aprinse o ţigară. 

— Nu-i nimic! zise cizmarul, învelindu-şi surescitarea 
într-o blîndeţe conştientă, care-i vibra în voce şi-i încetinea 
gesturile, dîndu-le importanţă. Am la mine banii pentru două 
perechi de pantofi... hoho’.... Îndată-l scot pe Téglas din 
pat şi aduc de băut! . . . 

Pe gard atîrnau de-acum vreo jumătate de duzină de 
lămpi; Lidi văzu o umbră lunecînd în adîncul grădinii, 
ţipă şi trezi din somn şi copiii; Moişi şi Dani începură să 
dea cu picioarele într-o minge de cîrpe, Beri, parcă temîn-
du-se că hărmălaia, harababura aceasta îi ameninţă animalul, 
bîjbîi somnoros pînă la magazie şi scoase mielul din ochii 
căruia jalea curgea ca o ceară neagră. 

Miklós aduse trei sticle de rachiu, alergă, intrînd şi 
ieşind într-una pe uşa deschisă a camerei, făcu rost de pa-
hare, de căni şi le împărţi bărbaţilor şi femeilor. 

— Fiecare să bea din ce apucă, iar dacă n-ai pahar, 
atunci ţine palma, cuvîntă. E război, nu alege!... 

Lidi, uşor afumată, începu să-şi dea drumul la voce: 

O zi e viaţa toată... 
şi cine ştie mîine ce va fi? 

Iar vocea de tenor a lui Miklós se avîntă după ea: 

Dăruieşte-mi mie noaptea, 
eu îţi dau inima meaaaaaaa... 
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Veni acasă Moţu şi veni acasă Varga, muzicantul, şi se 
iviră din stradă şi madam Böszörményi cu Icu , care strîngea 
un braţ de garoafe obosite la piept; cizmarul îi cumpără 
florile cu un pengö şi le împrăştie pe pătura Elvirei; mielul 
smulse sfoara din mîna băieţaşului evreu şi începu să se 
agite cu behăit orfan printre snopii gălbui ai lămpilor, ne-
ştiind unde să se pitească; Erzsi chicotea smintită, uitîndu-se 
la toate acestea, apoi sări în picioare, îl îmbrăţişă pe Miksa 
şi se puse pe ţopăit: 

N-am nici bani şi n-am nici vaci, 
decît zestrea dintre craci... 

Iar cizmarul se străduia s-o întreacă, mormăind: 

O f , săracu sulimanu 
cum îşi saltă burdihanu... 

Kálmánka observă îngrozit că pînă şi aceia dintre loca-
tarii din strada Pietroasă nr. 16 care aşteptaseră pînă acum 
tăcuţi şi cu tainică înfiorare să se întîmple ceva şi se simţi-
seră deasupra adunăturii petrecăreţe, suferiseră o schimbare, 
se împlinise în sufletele lor un fel de legătură puternică, o 
alianţă care-i supunea ca pe cei ce invocă spiritele, obligîndu-i 
să-şi lipească degetele strîns, într-o comuniune cutremurată 
de flăcările de gheaţă ale spaimei. Şi cînd toată curtea se 
înfierbîntase şi începuse să se clatine în pîcla fumului de 
lampă, în mirosul de alcool, chiar şi copiii, cu feţe alungite, 
de capre, îşi lipiră palmele de acest perete tremurător şi 
ochii li se holbau a rîs neghiob, ca ai ţîncilor Sodomei, 
complici din leagăn ai ororii. 

— Să smulgem cu penseta mustaţa Cacafleancăi! zise 
Lidi, matolită. 

— Să ne-nfăşurăm în cearceafuri şi s-o speriem, se ruga 
madam Benó. O să creadă că sîntem stafii! 

Dar Miklós se întinse în mijlocul curţii şi izbi cu pumnii 
în p ă m î n t : 

— Tîmpenii!. . . Opriţi alaiul!... Trebuie să faci ceva pe 
lumea asta, dacă spun!.. . Să se aia careva pe acoperişul ca-
sei ăsteia... Atunci mă închin în faţa Lui! 
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Izbucniră rîsete beţive, oamenii se sculară de prin cul-
cuşuri, aşteptîndu-l pe cel care se va oferi; însă Moţu o 
şi pornise, şi încă în pielea goală, spre poartă; dintr-un salt, 
se căţără pe ea, de acolo păşi pe acoperiş şi, echilibrîndu-se 
cu mîinile, începu să înainteze, sigur şi uşor, ca un lunatic, 
pentru ca, pe coama acoperişului, în apropierea hornului 
din mijloc, lăsîndu-se pe vine, să-şi îndeplinească misiunea. 

Iar Kálmánka stătea culcat, cu sufletul gol şi secat de 
lacrimi, şi de-acum ajunsese să-i şi invidieze pe ceilalţi, pen-
tru că nu putea să se bucure păcătuind împreună cu ei şi 
îl durea că nici să se rupă de ei nu poate. Ce se va întîmpla 
atunci cu el? Cine-l va conduce dincolo de zidurile despre 
care-i vorbise Bakisto?... 



LUPTE GRELE DE APĂRARE 
ÎN JURUL STALINGRADULUI 

Ce spune un colonel bolşevic, făcut prizonier, 
despre rezervele armate ale Rusiei. 

A fost eliberată şi s-a făcut 
brodeuză protagonista asasinatului 
Kodelka. Gustav Lederer a părăsit 
spitalul de boli nervoase vindecat. 

COLECTĂ NAŢIONALĂ PEN-
TRU FAMILIILE DE HON-
VEZI. — APELUL ADRESAT 
DE SOŢIA DOMNULUI GU-
VERNATOR TUTUROR PĂTU-
RILOR SOCIETĂŢII MAGHIA-
RE: „ÎN NUMELE SACRIFI-
CIULUI ŞI AL DATORIEI CHEM 
PE FIECARE ADEVĂRAT MA-
GHIAR LA NOI SACRIFICII”. 

Aprovizionare publică şi 
istorie. — Nu e un fenomen 
nou raţionalizarea alimente-
lor. — Unde nu se cunoşteau 
pîinea şi prăjiturile. 

„Domnilor, s t op !” Două 
tripouri desfiinţate de auto-
rităţi. 

Disciplina, puritatea morală, dra-
gostea de muncă şi de patrie să-i 
călăuzească pe funcţionarii muni-
cipali. 

S-a sinucis o vînzătoare de 
ziare, pentru că soţul ei o soco-
tea femeie de moravuri uşoare. 

Femeia maghiară contemporană 
e urmaşa demnă a matroanelor 
străbune. 

La fluviul Don, puterile 
Axei au respins în lupte grele 
inamicul aflat în superiori-
tate numerică. 
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T r i b u n a l u l a d e c i s re-
s t i t u i r e a m o ş i e i s t r ă m o -
ş e ş t i d e 4 5 0 0 p o g o a n e 
d i n B á g y o n c o n t e l u i Ka-
r o l K o n s u e l a . 

Unde trebuie depusă suma desti-
nată acţiunii de iarnă pentru uşu-
rarea mizeriei şi pentru ajutorarea 
celor de pe front. 

HITLER: GERMANIA VA 
DEPUNE ARMELE PENTRU 
ULTIMA DATĂ. 

”Hei, Bagamer, Bagamer...” — în-
căierare cu consecinţe mortale într-o 
cîrciumioară. 

A fost deferit justiţiei evreul care 
a furat unt şi slănină pentru 
fiica sa. 

ÎN ACEST RĂZBOI NU VOM 
FI NOI ÎNFRÎNŢII! 

TRUPELE GERMANE ÎNCER-
CUITE LA STALINGRAD LUP-
TĂ EROIC! 

Cauzele războiului pot fi aflate 
în uitarea şi dispreţuirea legilor mo-
ralei — a spus nunţiul papal la 
marea adunare naţională catolică. 

ITALIA A ÎNCETAT LUPTA 
— ÎNTR-O DECLARAŢIE A-
DRESATĂ POPORULUI ITA-
LIAN, GENERALUL BADOGLIO 
A ANUNŢAT ÎNCHEIEREA AR-
MISTIŢIULUI 

Selva Raja Yesudian, tînărul 
profesor hindus de educaţie fizică, 
va vorbi despre secretul fericirii. 

PRINTR-O ACŢIUNE TEME-
RARĂ, GERMANII L-AU ELI-
BERAT PE MUSSOLINI. 
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ROOSVELT DECLARĂ 
CA ALIAŢII AU TRECUT 
DE LA APĂRARE LA 
ATAC. 

L-au condamnat la moarte pe Csordás Gyula, calfă de 
croitor, pentru furt săvîrşit în timpul camuflajului. 

CUVÎNTUL COMANDANTU-
LUI ȘI CANCELARULUI HIT-
LER ADRESAT ARMATEI GER-
MANE CU OCAZIA ANULUI 
NOU. GERMANIA CONTINUĂ 
LUPTA PÎNĂ LA VICTORIA 
FINALĂ — 1918 NU SE VA 
REPETA! 

Ziarele germane insistă asupra 
războiului de şapte ani al lui Fre-
deric al II-lea şi scot în evidenţă 
exemplul acestui rege al Prusiei, 
care din primele-i înfrîngeri a adu-
nat noi puteri pentru victoria 
finală. În acelaşi timp, D.A.Z.-ul 
consideră o şovăială de prost gust 
atitudinea celor ce se întreabă acum 
în ce măsură a izbutit ori nu 
inamicul să-şi realizeze unele ţeluri! 



Moartea locatarului din cavou. 
La timpul cuvenit am informat pu-
blicul cititor că poliţia l-a arestat 
pe Szöke Lajos, vagabond fără do-
miciliu şi ocupaţie, care se aciuase 
într-o criptă din cimitirul Hajon-
gard şi se apăra de frig făcînd foc 
cu crucile de pe morminte... 

N o u l triumf al frumuseţii 
senzuale, al inegalabilei mă-
iestrii a ALIDEI VALI, — 
C Ă T U Ş E L E N E V Ă -
Z U T E ! 

Churchill şi Roosevelt discută pro-
bleme politice. 

L a R O Y A L : Postul d e 
la marginea oraşului. Senza-
ţionalul f i lm al Katalinei 
K A R Á D Y ! 

Ministrul a reglementat din nou 
preţul cărnii de cal: carne de cal 
cu oase, fără nici o adăugire, 1,30 
kg., muşchi 2,70, slănină de cal 
2,50, ficat, rinichi, splină, limbă, 
creier, inimă 1,30, oase pentru 
supă 0,40, maţe subţiri 10 p. 
per cal... 

S-A Î N C H E I A T B Ă T Ă L I A S T A L I N G R A D U L U I 

Berlinul a luat act cu onoruri militare de succesele eroi-
cei rezistenţe. 



1 

Toamna veni un om cu obrazul alb, frumos, 
N.G., şi, luîndu-l de mînă, îl conduse pe Kálmán afară din 
curte, ca să-l ducă la locuinţa lui. Palma îi era moale şi 
caldă, deasupra reverelor frumos călcate, gulerul cămăşii 
sclipea ca o aureolă a lucidităţii şi, în timp ce-l ducea pe 
băiat, aruncînd din cînd în cînd o privire în jos, la picioare-
le-i mînjite de zeamă de fructe, zîmbea ca unul care şi-a şi 
asumat complicitatea destinului său; Kálmán simţi că acum 
i-e dat să treacă prin acele ziduri despre care-i vorbise 
Bakisto şi că acest bărbat nu poate fi altul decît creatorul 
acelei limbi secrete, adică domnul profesor Esperanto. 

Omul frumos, cu chip alb, îi întinse a carte şi Kálmán, 
abia ieşit pe poartă, răsfoi volumul: FII B U N P Î N Ă LA 
MOARTE. Acasă, se retrase de îndată în grădină, culcîn-
du-se pe burtă, îngrijorat, şi începu să citeasca de parcă s-ar 
teme că-l vor goni de acolo sau îi vor smulge din mînă 
romanul. După cărţile cu cowboy şi fascicolele cu Legiunea 
străină, frazele lui Móricz îi dădeau senzaţia unor rădăcini 
dulci şi zemoase, îi păreau o apă izbucnită din adînc, care 
se încarcă prin timp de toate miresmele şi sărurile pămîn-
tului şi le înspumează prin lume. Le sorbea deodată, cu ochii, 
cu plămînii, cu creierul. 

Mai tîrziu, acelaşi domn profesor Esperanto veni însoţit 
de un elev mai mare, îi aduse haine şi-i spuse maică-si că 
fiul ei va fi luat la colegiu, ca intern, şi că la întîi octom-
brie să se prezinte cu copilul în curtea gimnaziului. Şi Kálmán 
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n-a uitat nici pînă în ziua de azi acea după-amiază cînd 
mama, înconjurată de uimirea uluită a vecinilor, porni îm-
preună cu el spre locul acela plin de făgăduinţe. 

Zidul colegiului arunca o lumină de var pe zgura curţii; 
în umbra zidului bisericii se cocoşa un munte uriaş de paie 
pe lîngă care mindirigiii, femei, bărbaţi, păreau nişte figu-
rine minuscule. Cîte-un băiat îşi şi pusese pe cap chipiul 
Bocskai, pantalonii bufanţi se răsfrîngeau peste ciorapii noi 
de lînă. Cea mai mare parte erau fii de gospodari de la 
ţară, băieţandri stîngaci, roşii în obraji, care se uitau la toate 
cu sfială speriată, de parcă s-ar teme că trebuie să dea 
examen şi din cunoaşterea obiectelor lumii înconjurătoare. 

Umblau duduind în sus şi-n jos pe treptele bătrînului 
colegiu transformat acum în internat, unde în nişele boltite 
ale camerelor se piteau cîte patru-cinci paturi; aveau nişte 
voci supărător de aspre, băteau oraşul cîte doi, cîte trei îm-
preună, cumpărau bricege cu lanţ, lanterne, planşete de desen 
netede, parcă abia date la rindea, truse de compas, papuci 
de gimnastică şi chiloţi negri de satin, perii de unghii, lacăte 
Sfinx cu care să poată încuia toate astea şi se postau în faţa 
dulapului lor, între cele două uşi deschise, de parcă acest 
loc ar fi reprezentarea de-o şchioapă a gospodăriei lor de 
acasă, o bucată cumpărată, ruptă, aproape ca printr-o fatali-
tate, din spaţiu, predestinată anume lor; aranjau lucrurile, 
se aplecau cu şoldul încordat şi, dacă cineva voia să se stre-
coare pe lîngă ei la veceu sau spre dormitor, se uitau clipind 
peste umăr şi mişcările li se încetineau, deveneau ţepene şi 
întîrziate, numai aşa, parcă de-al dracului. 

Coridorul baroc se umplu de mirosul a tot felul de lu-
cruri de lînă, cu izul brînzei grase şi al cîrnaţilor afumaţi, 
cu aburii cozonacilor de curînd copţi; din cuferele lor de 
lemn scoteau ouă fierte învelite în hîrtie, prăjituri unsuroase, 
bucăţi de unt cît pumnul, dulceaţă, slănină; lîngă cîte-un 
băietan se foiau tatăl cu vesta de lînă şi cu chipul roşu şi 
mama cu fuste largi şi broboadă, urmărind curioşi şi mişcaţi 
fiece piesă de îmbrăcăminte care-şi ocupa locul, fiece ali-
ment, iar privirea le tresărea din cînd în cînd îndatoritoare, 
de parcă n-ar aştepta decît ca fiul să mai ceară ceva ce au 
uitat să cumpere, de pildă hîrtie albastră pentru învelit raf-
turile, pioneze, cîteva umeraşe; tatăl îşi sîcîia plodul cu tot 
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felul de întrebări neghioabe şi, dacă era nevoie, dădea fuga 
în oraş din nou şi se întorcea cu răsuflarea tăiată, asudat. 

Îşi făcea apariţia şi cîte-un licean mai bătrîn, clipind 
bănuitor la vederea agitaţiei, a despachetării şi, cum trecea 
mai departe, simţeai că numai prezenţa părinţilor îl face să 
nu purceadă de îndată la împărţirea dreptăţii şi, chiar din 
prima zi, să nu-l plesnească pe vreunul dintre boboci, ca 
prin asta să-şi asigure respectul pentru un an întreg. 

Dormea în dormitorul douăzeci şi şapte, care se deschidea 
din capătul coridorului de la etajul întîi şi ferestrele dădeau 
spre grădină; lui nu-i spuseseră să-şi aducă saltea de paie, 
pătură, un veteran îi arătase patul, aflat chiar în fa ţa uşii, 
însă Kálmánka nu îndrăznise să se apropie nici măcar cînd 
ceilalţi plescăiau de-acum zgomotoşi pe grătarele de lemn 
ale spălătorului şi făceau să sune robinetele pe laturile jghea-
burilor de tablă; era cuprins de groază şi ruşine, tulburare, 
se temea că încă din prima seară va izbucni ceva neplăcut 
din cauza timidităţii sale. 

Csomafai, o namilă de băiat, cu mîinile ca nişte lopeţi 
şi peltic, care-i dădea tîrcoale bănuitor cu privirea, îl îm-
brînci în uşa băii: 

— Tu ţe faţi aiţi?... Tu n-ai pa t? . . . Sau te-nvîrţi pe-aiţi 
ca să dai ţeva la spate?... 

Şi, de parcă limba, dezlegîndu-i-se, ar fi vrut să-i pice 
din gură, şi-o trăgea mereu înapoi. 

Acum se uitară şi ceilalţi, peste umăr, prin aburii de 
săpun şi vuietul jgheabului de tablă şi, pentru o clipă, de-
getele picioarelor albe se răşchirară încremenind sub robi-
nete; iar Csomafai, ca unul care a prins un hoţ, nu mai 
putea de surescitare. 

Kálmán întoarse ochii în direcţia în care bănuia că e 
patul lui, apoi se uită din nou la malacul ce-i stătea în faţă 
şi aşteptă, aproape că dorea să fie umilit, încă din primele 
clipe. 

Dar tocmai atunci dădu buzna un elev mai mare şi în-
trebă unde e bursierul de la douăzeci şi şapte, îl duse la pat, 
îi arătă plapoma şi perna; sub pernă va găsi şi prosop şi 
săpun, îi zise şi, într-o cutiuţă, perie de dinţi, pastă. 
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Seara la nouă pedelul stinse luminile de la comutatorul 
central şi acesta fu primul semn care-l despărţi energic pe 
Kálmán de lumea Pietroasei; stătea culcat sub plapoma în-
făţată, în miros de prospeţime şi săpun şi, cu toate că se 
simţi înfiorat şi de un fel de recunoştinţă timidă şi temă-
toare faţă de omul acela cu faţa frumoasă şi albă care-l 
călăuzise pînă aici, acest miros de lucru spălat şi călcat ira-
dia mult prea puternic de sub cuvertură, trupul nu putea 
să-i împrumute căldura, era ciudat dar nu putea să se iden-
tifice, să se recunoască în această curăţenie. 

Deasupra lui, triunghiurile adînci ale tavanului, ca seg-
menţii unei tăvi de beton, cuprindeau întunericul, numai 
dinspre teii de pe stradă se strecura un pic de pîclă albăs-
trie; ca să contureze curburile capetelor de pat, printre care 
trecea pe furiş cîte-un veteran întîrziat pentru ca, încă îna-
inte de inspecţie, să se strecoare sub pătura. 

Peste un sfert de oră veni profesorul de serviciu, cu o 
pelerină neagră pe umeri, ca un fel de togă, însoţit de pe-
dagog, aprinse lanterna şi începu să vorbească tare, aproape 
strigînd, vrînd parcă să-şi proiecteze şi vocea în ochii celor 
din jur: 

— Doarme toată lumea aici?!... Ce fel de zgomote am 
auzit adineaori?!... Nici o şoaptă, domnii mei, pentru că-l 
ard pe careva cu două săptămîni de consemn, de-i merg 
fulgii! 

Apoi plecă şi se făcu linişte, o linişte aspră şi duşmă-
noasă, de parcă ar fi vrut să-i întărîte pe elevi, să-i facă 
să sară în picioare, agitînd cuţite cu lamele scăpărînd, să 
sfîşie întunericul şi să-şi urle victoria cu voci grăbite şi răsu-
nînd pînă departe; dar nu se petrecu nimic asemănător, 
Kálmán veghea singur, se ridică în genunchi în pat şi se 
întoarse într-acolo unde, după zidurile de piatră, dincolo 
de Casa învăţătorilor şi dincolo de cazărmi şi de casele de 
raport, coliviile îngrămădite de pe Pietroasa 16 se piteau 
în noapte, şi-şi împreună mîinile: „Nu vreau să rămîn aici, 
mamă... Nu vreau...” 

Şi pentru că se gîndise iarăşi la maică-sa, nu putu adormi 
pînă în zori, din cauza sentimentului aceluia umilitor şi 
îngrijorător că recăzuse din nou în vechea-i neajutorare, ca 
într-o boală dezgustătoare... 
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Dimineaţa la cinci lumina îl izbi în ochi; apucă plapoma 
şi se strădui să şi-o tragă peste faţă, apoi îşi răsuci capul la 
dreapta şi la stînga de parcă l-ar pălmui cineva şi aproape 
că izbucni în plîns; dar printre paturi, din adîncul încăperii, 
se auziră izbindu-se brusc şi duduind bocancii cîtorva elevi 
mari, ai cîtorva tipi încercaţi care se obişnuiseră cu rîndu-
iala instituţională şi acum făceau paradă de acest zel al lor 
de lacheu, ba îi mai şi umfla un fel de bucurie răutăcioasă 
că-şi vor putea băga picioarele în mutrele acestor boboci 
puchinoşi, simţindu-se apăraţi întru conştiinţa propriei 
supuşenii. 

Săriră şi alţii din paturi şi le făcură din două trei mişcări, 
neteziră pătura cu o precizie geometrică, însă Kálmán bătea 
pasul pe loc, moşmondea neîndemînatic, şi oricum să fi 
aranjat perna, plapoma, oricum să fi întins pătura peste ele, 
suprafaţa patului rămînea numai cute şi gropi; groaza îi 
creştea într-una şi cînd văzu că vreo cîţiva băieţi se şi în-
torceau în goană din spălător, cu busturile picurînd de apă 
şi cînd izbucniră în jurul lui strigătele grabei, pline de pros-
peţime şi mirosind a pastă de dinţi, simţi că nu mai era 
în stare nici să gîndească. 

Şi, bineînţeles, cînd şeful de cameră, un veteran cu gîtul 
scurt şi cu ochelari, Simonffy dintr-a opta, strigă „Aten-
ţiune, adunarea!” Kálmánka era încă cu pantofii în mînă, 
fu nevoit să intre desculţ în rînd, în fa ţa patului, şi tot aşa 
stătea şi cînd sosi profesorul de serviciu. Din capătul şirului, 
scăfîrliile se aplecară una cîte una, ca tiribombele pe elastic, 
pentru a admira fenomenul, bolţile vuiră de rîsete, toată lu-
mea se bucura că îşi poate manifesta voia-bună nepedepsit, 
în prezenţa profesorului care făcea inspecţia. 

— Dar tu ce-ai făcut pînă acum, fiule? întrebă profe-
sorul-supraveghetor (în acelaşi timp, şi comandantul de le-
venţi ai colegiului) cu o rezervă de iertare în voce. Te-ai 
scărpinat în fund, puişor?... Ai visat, puişor?... Şef de 
cameră, de ce nu-l ajutaţi pe elevul cel nou?.. . Luaţi la 
cunoştinţă că vă consemnez pe amîndoi pentru cîte o săp-
tămînă! 

Notă în carneţel numele lui Kálmán şi pe cel al lui 
Simonffy şi, ca unul care demascase în acest dormitor cea 
mai crasă neregulă, se retrase viguros; veteranul păţit se 

327 



apropie de Kálmán cu ochelarii aburiţi de febra furiei, ca 
şi cum ar fi vrut să-l lovească, apoi întoarse capul dispre-
ţuitor, dînd a înţelege că nici nu stă de vorbă cu el şi mîrîi, 
adresîndu-se doar celorlalţi: 

— Eu să-l şterg şi la fund? . . . De ce nu l-a învăţat 
maică-sa?! 

Era deci închis, chiar dacă nu între patru pereţi, dar în 
curtea colegiului, ceea ce era cu atît mai rău, căci aici liber-
tatea îţi ispitea nu numai gîndul, ci şi ochiul; felul cum 
cădea lumina, creanga de tei pătrunzînd peste zidul vechii 
mănăstiri, Bastionul croitorilor, un autobuz în trecere, căruia 
i se vedea numai şirul de geamuri, paşii păcănind pe tro-
tuar — toate, toate alcătuiau cîte-o ispită şi-şi înălţa sufletul 
către ele, cum, uneori în vis, întindea mîna spre un fel de 
bunăvoinţă surîzînd apropiată şi totuşi neputincioasă. 

La convict1 mînca ţinînd capul plecat, aştepta pînă 
ce-şi umplea toată lumea farfuriile, apoi lua şi el puţină supă, 
cine ştie, poate că şi porţia astfel redusă îi va mai uşura 
puţin păcatele; domnul Simonffy însă, care, în calitatea lui 
de şef de masă, îl luase în grupa sa de cinci, nu se sinchisea 
de cît îşi pune în farfurie, îi urmărea numai stilul, mişcînd 
încet din buze, cu lentilele încremenite în aşteptare, ca o 
cobră gata de atac; însă îşi reţinea tot focul furiei în gît, 
nu voia să-şi facă publică şi să-şi trădeze antipatia nici în 
faţa mesenilor, nici în faţa lui Kálmán. 

Privea lingura şovăitoare din mîna puştiului şi faţa lui 
palidă deasupra gîtului roşu ca sîngele mormăia: 

— Bine că nu duci roată deasupra capului lingura aia, 
mă... idiotule... Nici să mănînci n-ai învăţat acasă? 

Kálmán tresărea la fiecare cuvînt ca ariciul cînd se izbesc 
tingirile deasupra lui, dar de urît totuşi nu-l ura pe domnul 
Simonffy, căci toate acestea i se păreau atît de ştiute, tot 
ceea ce se petrecea cu el în vremea din urmă era doar ca o 
împlinire a unei fatalităţi de mult presimţite, astfel încît 
tot ceea ce îl chinuia era, în ochii lui, aidoma unui obiect 
neînsufleţit, o piatră de care se împiedică, un ghimpe care 

1 Convict = internat, sală de mese în cadrul internatului (n tr.). 
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i se înfige în carne, o creangă care-l izbeşte în fa ţă pe calea 
lui silnică, impusă, pe calea timidităţii şi neajutorării sale, 
pe calea firii sale leneşe şi visătoare, pe calea gesturilor sale 
greoaie şi a unghiilor retezate în scări, pe calea smiorcăielilor 
după dragostea de mamă şi a felului iui de-a lăcrima cuprins 
de presimţiri bolnăvicioase, pe calea vieţii sale neajutorate 
şi destinate unui fel de sfîrşit îngrozitor, pe calea coridoa-
relor baroce ducînd spre moarte... 

Şi noroc că domnul profesor B. K., comandantul premi-
litarilor levenţi, îl luă în primire joi, laolaltă cu ceilalţi 
neajutoraţi care căzuseră în afara pătratului regulat al dis-
ciplinei, că-l puse să alerge, să asude, că-l chinuise ca într-o 
companie de pedeapsă, că, fluierînd şi răpăind, ca şi cum 
i s-ar fi ciocnit şi în gîtlej o pereche de tălpi noi-nouţe, 
puse toată banda să gonească prin curte, de-a lungul marelui 
zid de piatră, în potopul de lumină văruită al bisericii gotice, 
în timp cea cei cîţiva filleri, acei cîţiva nasturi căzuţi zor-
năiau în buzunarul lui Kálmán la un loc cu cheia dulapului, 
în cadenţa pasului alergător şi a inimii zbătîndu-i-se în piept. 

„Un, doi, unu... Un, doi, unu...” 
Cîtă vreme fugea, gîndurile îi amorţeau supuse de obo-

seală, dar pînă şi asta era de preferat acelei îndurerări 
t înjind fără rost şi dacă, uneori, respiraţia îi era gata să se 
oprească şi simţea că peste o clipă se va întinde cît era de 
lung, zîmbea răutăcios către celălalt eu al său, care putea 
să rămînă departe de această companie de pedeapsă, pe cînd 
nu trebuia sa străbată zgura curţii în salturi de broscoi, pe 
cînd sufletul i se legăna pe firele de bumbac plutitor ale vi-
selor şi închipuirilor; şi poate că în tortura acestei ispăşiri 
bănui pentru întîia dată că sufletul celor visători, dacă se 
izbeşte de realitate, sau se devoră pe sine, sau se preface în-
tr-un judecător cu ochi de flăcări, inchizitor al realităţii, cu 
a t î t mai lipsit de îndurare cu cît a suferit el însuşi de iluzia 
pe care a ajuns s-o urască. 

„Drepţi, culcat, drepţi, culcat, drepţi!” 
Doamne, ce fericit trebuie să fie cel ce poate fi punc-

tual, ordonat şi energic, care a învăţat să se cupleze la 
marea maşinărie a vieţii, cu cei doisprezece dinţişori ai celor 
doisprezece ani ai săi, şi se roteşte cu precizie matematică, 
aşa cum îl obligă forţele care se află deasupra! Însă acum 
nu vedea nici un elev dintre aceşti fericiţi, ci numai pe 
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gîfîiţii care dădeau din braţe şi picioare, aruncîndu-şi-le 
în faţă cu oboseală şleampătă, aşa că, deodată, începu, mai 
mult cu dorul minţii decît al simţurilor, să-l invidieze pe 
instructorul de levenţi, cu ghetele lui cu talpă groasă, cu 
cronometrul lui, cu siguranţa de sine plină de superioritate 
a picioarelor larg desfăcute, cu cămaşa-i de un verde-gălbui 
în deschizătura căreia creşte jungla sălbatică şi neagră a pă-
rului; îi pizmuia fulgerarea rece a ochelarilor, semnalele 
cadenţate ale fluierului, de parcă plămînii lui sănătoşi ar 
respira aşa, vuind, şuierînd ca maşinile cu aburi, şi simţi că 
i-ar fi plăcut să fie asemenea lui. 

Căci viaţa domnului profesor nu poate fi decît exactă 
şi bine organizată: se scoală în zori, se spală cu apă rece 
ca gheaţa, gînduri curate şi logice îi umplu spaţiile creie-
rului şi poate că nici cariera de matematician nu şi-o alesese 
decît pentru ca nici un fel de imagini moleşitoare să nu-l 
poată tulbura şi să netezească doar conturul abstract al no-
ţiunilor; cu siguranţă că el n-a ţesut niciodată istorii despre 
bătălia dintre cavalerii de gheaţă şi pedestraşii cu săbii din 
raze de soare, soră-sa n-a trebuit să-l însoţească niciodată în 
fundul curţii, la veceu, şi nu s-a temut că mama lui va muri 
într-o zi... 

„Unu, unu — un, doi, unu!” — răsuna comanda sub 
tălpi şi Kálmán înscrise încetul cu încetul unităţile matema-
tice în cadenţa gîndurilor sale: „Profesorul, fericitul, pro-
fesorul, fericitul, un, doi, unu...” 

În aceeaşi clipă simţi cartea de esperanto ascunsă în sîn 
alunecînd în jos pe sub cămaşă; de spaimă, respiraţia îşi 
pierdu ritmul, devenind dezordonată, pierdu cadenţa pasului 
alergător şi-şi apăsă braţul stîng pe burtă; ar trebui s-o 
lase să cadă, se gîndi, ca să sară peste ea, atunci instructorul 
n-ar observa nimic, dar fu cuprins de îndată de groază; nu, 
nu-i poate da drumul, căci ceata asta de trăpaşi ar face-o 
una cu pămîntul, îmbîcsind-o de murdărie, i-ar ferfeniţi toată, 
cartea; şi chiar dacă luase hotărîrea că va duce o viaţă cu-
rată, consecventă şi nesentimentală, chiar dacă ajunsese să 
pizmuiască fericirea domnului profesor, cartea lui Bakisto 
n-avea de-a face nici cu hotărîrea lui, nici cu această nouă 
situaţie, căci, chiar dacă se schimbă de pe o zi pe alta, de 
tainele esperantoului va avea nevoie ca să învingă obstacolele: 
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ce-l pîndesc dincolo de zidurile de cetate ale colegiului, ca 
să treacă prin acele ziduri despre care vorbea brutarul. 

Sălta răşchirîndu-se stupid prin aer, se t îra cu genunchii 
ţepeni, ca fetele, şi asta era şi mai chinuitor, în felul acesta 
mai-mai că-şi scrîntea picioarele din şold, dar cartea, ca un 
bloc greu, cu laturile netede, luneca mereu mai jos, zadarnic 
încerca să şi-o lipească de burtă; apoi se poticni şi strînse 
volumul în mînă, împreună cu nisipul aspru şi tăios. 

2 

Văduva Nánási Róza lăsă din mînă coşul 
cu dovleci copţi şi, stînd ca înţepenită între gardul curţii şi 
zid, răsuflarea i se învălmăşea cu aburii bostanului. 

— Ai dumneata inimă?! strigă în urmă, spre coşmelie, ca 
şi cum casa ar fi învelit ca o coajă văruită viermele urîcios 
de care-şi legase fiica ei viaţa. Ne ghemuim lîngă muiere în 
fiecare seară, o strîngem în braţe şi după aia, din partea 
noastră, poate să se surpe tot pămîntul! Iar nenorocita asta 
umple lumea de plozi... 

Bárány ieşi şi se opri într-un picior pe prag; furia îl 
zgîndărise, scoţîndu-l din atelier, dar nu ştia ce să spună. 

— Te rog, te rog... binevoieşte să te stăpîneşti, bîigui. 
Mai stau şi alţii pe strada asta... 

— Şi ce daca stau?.. . Nu mi-e ruşine de ei, ba am să şi 
strig în gura mare că dumneata eşti un om de nimic care-şi 
închipuie că poate să-şi sature sămînţa cu credinţă! 

În casă ţăcănitul maşinii de cusut încetă brusc şi Róza, 
în papuci de pîslă, ieşi în curte; şi ea era roşie şi răvăşită: 
de-acum, fiindcă venise vorba de credinţă, trebuia să inter-
vină. 

— Du-te, du-te, mamă! o întrerupse pe bătrîna. Nu te 
război, nu mai spori păcatele! 

Văduva căscă gura, bătu aerul cu mîinile şi fu gata să 
cadă peste coş. 

— Ce-i. şi tu te dai la mine?!.. . Veniţi dar şi strînge-
ţi-mă de g î t ! 

— Cine te-a supărat? bătu în retragere fiica. 
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— Nu trebuie să mă supere nimeni!... Îmi ajunge să mă 
uit la podoaba de bărbat-tu, că mi se şi întoarce stomacul 
pe dos! 

— Dacă nu-l poți înghiţi, nu te uita la el, zise Róza. 
Bătrîna se aplecă să-şi pună coşul pe cap. 
— Apără-l numai şi lasă-l să facă pe cocoşul! Din cauza 

lui îţi scoţi ochii la maşina de cusut! În loc să te mai duci 
pe la un doctor şi să mai dai pe gîrlă un plod-doi... 

— Cine se dedă la aşa ceva e un ucigaş, află de la 
mine! 

— Şi cine sporeşte sărăcia e un sfînt, aşa-i? 
După ce bătrîna se bălăbăni ieşind pe poartă cu bostanii 

de pe urma cărora lua ghete şi hăinuţe pentru cei mici 
— Bárány se retrase în atelier şi luă din nou în mînă Bi-
blia proaspăt legată care, pe la Ezra, avea cîte patru-cinci 
pagini lipite între ele, în aşa fel încît oricît de prudent căuta 
să le desprindă, începutul sau sfîrşitul cîte unui cuvînt se 
rupea; şi acum, că-l enervase şi soacră-sa, mîinile îi tre-
murau, îşi pierdu răbdarea şi simţea că lacrimile reţinute îi 
străpung ochii ca o mulţime de ace cu gămălie. 

Desigur că fratele Duruty, acest omuleţ bîlbîit, avea mîi-
nile pline de clei cînd o legase, iar pînza cerată cu care o 
învelise era atît de moartă şi ţeapănă încît răpise toată 
căldura aceea care îţi străbătea mîinile de îndată ce atingeai 
coperţile Bibliei; nu afli binecuvîntare într-o treabă ca asta 
şi e cu atît mai urît cu cît el, Bárány, nu i-o ceruse de po-
mană, mai mult chiar, îi reparase în schimb ceasul de bu-
zunar cu axul r u p t ! 

Închise cartea sfîntă, începu s-o răsfoiască iar de la în-
ceput şi, în timp ce se gîndea la atacul soacrei, nu-şi mai 
vedea nici propriile mîini. Care va fi sfîrşitul acestor necur-
mate hărţuieli şi ocări? Poate fi binecuvîntată casa în care-
Satana-şi întinde cursele în văzul lumii, în fiecare dimi-
neaţă? Şi oare ar săvîrşi o faptă neîndurătoare dacă ar 
obliga-o pe femeia asta rea de gură, această solie a diavo-
lului, să se întoarcă în cercul ei?... 

Dar acest gînd îi pîlpîi doar preţ de cîteva clipe în 
creier, îndată după aceea îl cuprinse îndoiala şi slăbiciunea, 
conştiinţa propriei neputinţe; dacă o gonea pe soacră-sa, 
risca s-o stîrnească pe nevastă, să tulbure toată casa, nu va 
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fi nici cine să vadă de copii cît timp ei doi muncesc, nu va 
fi cine să dea o mînă de ajutor la spălat, la gătit şi, cu toate 
că-l rodea ca-n carne vie, nu putea să nege că precupeaţa 
de soacră-sa mai aduce şi de la piaţă cîte un pengö-doi pe 
zi. Ce să facă aşadar?... 

Şi, în timp ce, cu sîrguinţă inconştientă, îşi alerga dege-
tul mijlociu printre foile Bibliei, peste Moise, Iosua, Judecători 
şi Rut, apoi peste cartea lui Samuel, peste Regi, Cronici, 
Ezra şi Neemia, cartea lui Iov şi peste Psalmi, deodată, la 
Proverbe, îi licări în faţă un fel de pată verzuie, dreptun-
ghiulară; dar nici nu licărea de fapt , căci, uitîndu-se mai 
atent, o văzu conturîndu-se clar din mulţimea uniformă a 
literelor cît bobul de mac şi Bárány îşi dădu seama că era 
o hîrtie de zece pengö. O luă, o privi şi o puse la loc. 

Apoi se ridică şi se foi tulburat în jurul mesei, se uită 
afară, la Someş, oftă, se aşeză din nou la locul lui şi-şi 
îngropă faţa în palme; bine, dar ce rost are ca fratele Du-
ruty, care se rebotezase mult mai tîrziu şi care nici nu iz-
butise, din cauza defectului său înnăscut, să pătrundă atît de 
adînc în înţelegerea celor sfinte, ce rost are ca tocmai acest 
om să-l pună la încercare şi să-l ispitească?... Dăduse poate, 
de faţă cu el, vreun semn de îndoială, de slăbiciune?... Şi 
cînd asta?... 

Dar această grijă era totuşi mai puţin chinuitoare decît 
cearta cu soacră-sa, căci doar pe lîngă chin dobîndea şi dez-
legare, după încercarea sufletului se putea imediat linişti cu 
bucuria stăruinţei neabătute: căci nu numai că nu se va 
mai atinge de acea hîrtie de zece pengö, de acea pecete ţi-
pătoare a Satanei cu care fratele Duruty a vrut să-i însemne 
fruntea, ci o să pună alături încă cinci şi astfel o să-i dea 
înapoi Biblia ca să desfacă paginile lipite, făcîndu-l să ro-
şească pentru munca lui de mîntuială, el, care căuta paiul 
în ochiul altuia. Şi tocmai aici, la partea a opta a Pildelor, 
unde se află bancnota ispititoare, o să-i însemne un verset cu 
creionul roşu, pentru că merită să-i rănească inima cu această 
aluzie ca un pumnal cu două tăişuri pe care i-l destinase lui. 
Iată, a şi găsi t : 

„Primiţi mai degrabă învăţăturile mele 
decît argintul, şi mai degrabă ştiinţa 
decît aurul scump.” 
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La adunarea de miercuri seara, însă, cînd vru să-i în-
tindă Biblia lui Duruty, care stătea în genunchi în faţa lui, 
la Pildele lui Solomon nu se afla nici hîrtia de zece pengö 
nici cea de cinci adunată cu multă trudă; se gîndi că poate, 
în clipele acelea de tulburare, le ascunsese în altă parte, răs-
foi din nou evanghelia lui Moise pînă la Apocalipsa lui Ioan, 
apoi o întoarse cu foile în jos, o scutură de mai multe ori, 
dar degeaba; iar legătorul de cărţi stătea atît de ţeapăn, în 
genunchi pe scăunel, cu ochii strînşi, de parcă anume s-ar 
fi ascuns de zbuciumul fratelui său. 

„Sigur că mi-au căzut pe-acasă”, îşi zise Bárány. 
Predica fratelui Gonosz vorbea despre bunătatea ce ro-

deşte cu dobîndă, însă Bárány nu auzea nici un cuvînt, nu 
era în stare să interpreteze nimic, atît de opac şi amorţit 
îi era capul, ca şi cum ar fi fost umplut cu pămînt. Şi totuşi 
şedea nemişcat, căci n-avea voie sa se trădeze nici cu un 
gest, că nu-i era permis să-i dea de înţeles lui Duruty ni-
mic din ceea ce i se întîmplase, căci Satana tot i-ar fi şop-
tit să nu-l creadă, să-i bănuiască pe bună dreptate vorbele. 
Şi, în timp ce răsuna corul, şedea la locul lui ca pe banca 
infamiei. 

Cînd porni spre ieşire, se ciocni de legătorul de cărţi, 
apoi se trase într-o parte, lîngă bancă, şi zîmbi jenat. 

— Mi-ai făcut un bun serviciu, frate, zise. Parcă mi-ai 
fi redat şi sănătatea celuilalt picior... Cu coperta sînt mul-
ţumit, dar la foi nu m-am uitat încă, de fapt... 

Cu degetul încovoiat ciocăni Biblia, apoi o lăsă să alu-
nece în tăietura paltonului şi, cu o mască de împrumut, 
mohorîtă, care taie elanul oricăror întrebări, şonţîcăi spre 
ieşirea casei de rugăciuni, mergînd atît de repede şi cu atîta 
hotărîre încît era limpede că nu are vreme să se mai 
oprească, deşi, în clipa aceea, cînd îşi luase avînţ spre uşă, 
mai simţise cum Duruty îi aruncă o privire piezişă, iute şi 
scrutătoare, apoi, tăcut, rămîne în urmă. 

„M-a învins Satana de două ori la rînd! se gîndi Bá-
rány în stradă. Întîi cînd am minţit că sînt mulţumit de lu-
crul pe care l-a făcut şi a doua oară cînd am trecut sub 
tăcere cei zece pengö!” 

Însă nici acasă nu dădu de urma banilor; răscoli masa 
cu scule, se lăsă în genunchi şi pipăi palmă cu palmă po-
deaua, covorul, se scotoci prin buzunare şi nu se gîndea 
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decît la noua gîlceavă care s-ar stîrni din asta, la groaza 
de reproşuri şi sîcîieli fără rost, la puzderia de vorbe scîr-
nave cu care l-ar potopi soacră-sa; îl cuprinse o asemenea 
frică încît, chiar acolo, îngenuncheat pe jos, uită de ce 
mai pipăie de fapt , de ce se tîrîie încoace şi încolo. 

Pînă sîmbătă strînse cu chiu cu vai opt pengö, dar nu 
ştia de unde să mai ceară doi — de la fraţ i nu voia cu nici 
un chip, se temea să nu se trădeze, iar de la alţii nu prea 
avea de la c ine; de fapt ar fi dorit să pună la loc nu zece 
pengö ci cincisprezece, aşa cum plănuise de la bun început, 
numai că i-ar fi fost greu să procure pînă la adunarea de 
seară o sumă atît de mare ; şi iarăşi îl ispiti necuratul şi îi 
sugeră să nu se ducă la ora de rugăciune ci să se bage în 
pat, doar sufletul Domnului e prezent peste tot şi poate 
că e chiar mai bine să rămînă singur cu acest zbucium ne-
putincios în clipele acestea ale păcatului pentru care suferea 
fără să fi fost vinovat... 

În amurg se dezbrăcă, se strecură în pat, aprinse lampa, 
deschise Biblia la pasajul unde se aflase pecetea de zece 
pengö a Satanei şi începu să citească versetele respective, ca 
şi cum ar fi stat de vorbă cu sufletul Domnului, cerîndu-i 
p o v a ţ ă ; şi cum stătea culcat, înainte ca în camera din faţă 
să se fi aprins lumina, simţi că încăperea se umple deodată 
de o umbră neliniştitoare; clipi spre uşa cu geam şi atunci o 
văzu pe soacră-sa stînd acolo, cu palma streaşină la ochi şi 
cu trupul ei uriaş acoperind geamul. 

— Uite la el, iar s-a pus pe zăcut!. . . Cum de nu-i crapă 
obrazul de ruşine?!... 

Umbra se subţie din nou, dar Lajos nu mai putu să 
citească; îşi aşeză Biblia pe piept şi, stînd aşa, ascultă cum 
bătrîna împinge coşul de nuiele sub plită şi, suflînd greu, 
se foieşte şi tropăie blestemînd, apoi se proţăpeşte în prag 
şi începe să-i strige pe copii — desigur că voia să le împartă 
rămăşiţele bostanului c o p t ; mai tîrziu veniră doi ţărani 
după ceasurile deşteptătoare, plătiră reparaţia şi Lajos hotărî 
ca pînă la adunarea de duminică, de la nouă jumătate, să 
schimbe mărunţişul în bani de h î r t ie ! 

Dar dimineaţa, chiar în timp ce se bărbierea, se pomeni 
cu fratele D u r u t y ; era în jurul orei opt cînd intră 
pe uşă : se aşeză pe un taburet şi începu să se uite la Bá-
rány care-şi răzuia spuma de pe obraz, apoi scoase D o x a : 



— De cînd ai reparat-o, o ia înainte cu cîte-un minut, 
frate... N-ai putea sa mi-l potriveşti?... Douăzeci de ani a 
mers fără greşeală... 

— După o rupere de ax, se poate ivi întotdeauna o 
mică deviaţie, zise Lajos şi briciul îi tremură în mînă. 

— Fiecare are cîte-o păsărică, examină legătorul de 
cărţi ceasul ţinut în palmă. Mania mea e ora exactă... 

„Dar asta nu te-a împiedicat să-mi încleiezi Biblia, se 
gîndi Lajos. Ai făcut o treabă de cîrpaci!” 

— Nici nu te-am în t rebat : cum arată acum părţile 
rupte?. . . A trebuit să leg din nou toată evanghelia... 

Îşi înălţă faţa, care era rotundă şi ciupită mărunt ca o 
monedă, în timp ce părul îi stătea lins dinspre creştet spre 
frunte; Lajos urmărea prin oglindă blîndeţea cu greu men-
ţinută a privirii lui Duruty. 

— Ia dă-mi un pic Biblia!... De altfel, lasă, o iau sin-
gur! zise legătorul de cărţi. 

Bárány se întoarse, se bîţîi pînă la masa cu scule, în al 
cărei colţ dinspre perete, deasupra chitanţelor de impozite, 
recipiselor şi adeverinţelor, ca un press-papier, se odihnea 
evanghelia: o ridică, o suci, de parcă nici el n-ar fi vă-
zut-o de cîteva zile, însă degetele legătorului de cărţi plu-
teau deja prin aer, se lipiră de îndată de coperta cărţii şi, 
încă înainte de a şi-o aşeza pe genunchi, o deschise la Pro-
verbe, unde ascunsese hîrtia de zece. 

„De-acum cel mai bine ar fi să mă prefac că nu ştiu 
nimic! îl fulgeră pe Lajos gîndul ispititor al unui nou păcat. 
Doar nu m-am folosit de banii aceia, i-am pierdut... Iar 
mai tîrziu, cînd vor fi găsiţi, am să-i ofer pentru lărgirea 
casei de rugăciuni...” 

3 

Vincze Béla dădea tîrcoale de cîteva zile 
pe la Hajongard; îşi adusese aminte de înmormîntarea ta-
tălui său vitreg, Rajna András, care fusese organizată de 
Asociaţia cizmarilor; îşi aminti şi de Doxa de aur cu două 
capace pe care, conform testamentului, i-o băgaseră în bu-

336 



zunar, şi de lanţul de aur, gros cît degetul, care-i cuprindea 
mijlocul, arzînd pe stofă ca o şină strălucitoare; îşi aducea 
aminte de ornamentele sicriului de metal, de mîhnirea miş-
cătoare a Marşului funebru al lui Chopin, de duruitul copi-
telor cailor pe caldarîmul cimitirului şi de zumzetul sumbru 
al corpului Asociaţiei sub sălciile bătrîne. 

Şi toate astea erau bune acum pentru a se amăgi pe 
sine, pentru a se putea preface că-i răsunase în suflet, în 
aceasta dimineaţă, ecoul unui dor, după atîta amar de ani, 
de cînd nici nu dăduse pe la mormîntul tatălui său vitreg, 
neştiind despre el decît cele aflate de la Böske; nu venise 
la cimitir nici măcar de ziua morţilor, cu toate că mormîn-
tul era trecut pe numele amîndurora şi-l răscumpăraseră 
împreună; numai acolo, la spital, cînd atîrna printre scri-
peţi ca într-o cameră de tortură, iar de dincolo de fereastra 
deschisă se pieptăna printre frunzare scheunatul cîinilor de 
la institutul experimental, numai acolo îi apăruse, aproape 
ca un semn al morţii care se apropia, acest mormînt, locul 
acesta de veci în care se va odihni şi el... 

Luă un pumn de ţărînă şi o împrăştie prin aer, cum 
obişnuia să cerceteze făina de Banat pentru a vedea dacă 
e destul de ţapănă, după aceea se aşeză pe bancă în faţa 
obeliscului înalt de un metru jumătate, de culoarea plămî-
nilor, de pe care se şi şterseseră literele aurite; scoase o 
sticlă plată, trase vreo două guri, aprinse o ţigară şi şezu 
mai departe cu un fel de tristeţe suficientă şi stearpă pe 
care nu şi-o putea transforma în durere, tocmai pentru că 
l-ar fi tulburat în planul care-l preocupa de zile întregi... 

Teoretic, realizarea berei cubice nu-i mai ridica de 
mult nici un fel de probleme şi, dacă va începe experienţele, 
statul îl va sprijini ca om cu familie grea, eventual îi va 
pune la dispoziţie şi laboratorul fabricii de bere de la Mă-
năştur, căci în vremurile acestea de război descoperirea i-ar 
pica tocmai la ţanc, permiţîndu-i să aprovizioneze frontul 
cu băutură ieftină, uşor transportabilă şi înmagazinabilă 
şi care, aglomerată în cubuleţe, poate fi dizolvată oricînd 
în cîte-un litru de apă şi va fi chiar mai gustoasă decît răsbo-
tezata bere „Ursus”... 

„Reismann mi-ar da pînă la două sute cincizeci de pengö, 
îşi zise, privind piatra de mormînt. Aş cere trei sute şi mai 
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mult ca sigur că mi-ar oferi încă de la început peste ju-
mătate...” 

Mai luă o înghiţitură de rachiu, ca nu cumva vreun gînd 
sau vreo amintire să-i tulbure planurile, dar chiar şi aşa, 
închipuirea îi răsună de vocea lui Böske, această voce pro-
testa, apoi devenea rugătoare, apoi plină de reproş şi din 
nou ameninţătoare; el însă, aprinzîndu-şi din nou o ţigară, 
zîmbi cu superioritate: „N-are decît să dea din clanţă! I-am 
trimis şi de două ori bani cînd au jefuit-o, am depus cau-
ţiune cînd a vrut să fugă în Egipt ca să viziteze mormîn-
tul lui Tutankamon; ce mai doreşte?... Acum măcar o să 
fim chit!” 

Şi se ridică în picioare, pipăi piatra rece, îşi trecu palma 
peste ea, se aplecă la dreapta, la stînga, uitîndu-se să vadă 
dacă timpul nu şi-a înfipt colţii în ea, o înclină în gînd, 
ca să-i poată aprecia greutatea, cu un alt gest o reaşeză 
pe postament, îşi scutură palmele de praf şi-şi zise: „Aici 
e nevoie de un cărucior şi de doi oameni!” 

Dar simţea că trebuie să mai zăbovească niţel, de parcă 
ideea vînzării pietrei funerare i s-ar fi ivit doar ocazional şi 
de parcă acest obelisc, care ar putea deveni şi piatra de spri-
jin a soartei sale, i-ar fi răscolit amintirile copilăriei: mi-
rosul de piatră al umbrei, mereu uniform răcoroase, proiec-
tată peste casa lui Rajna, cizmele agăţate de pari, atîrnînd 
deasupra atelierului ca nişte picioare de drac puse la afumat, 
dangătul clopotelor şi zorii aceia cînd au aruncat din turn 
argintiul de o tonă jumătate ca să-l ducă la retopit, pentru 
tunuri, şi cînd, din cauza cutremurului iscat, toate geamurile 
se spărseseră; îl revăzu pe tatăl lui vitreg, înghiţind din 
oră în oră cîte o linguriţă de bicarbonat şi întorcîndu-se, 
aproape ruşinat, cu faţa la perete; îşi aminti de gropile sur-
pate ale obrajilor, în care pîlpîia veşnic o lumină gălbuie, 
de parcă lîngă bancul de lucru s-ar fi lipit de ei licărul lăm-
pii; reevocă cele două băşicuţe cu luciu mohorît ale ochi-
lor şi uluirea simţită cînd îl operaseră pe bătrîn, deoarece se 
constatase că bicarbonatul îi ciuruise vreun metru de maţ... 

„Dumnezeu să te odihnească, bătrîne! oftă în cele din 
urmă, făcîndu-şi curaj. Dacă pun mîna pe bani mai buni, 
am să refac mormîntul, şi-ţi pun o piatră mai mare...” 
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Böske se afla de trei zile din nou la Cluj; în liniştea 
băii de aburi, întinsă pe rogojină, avusese timp să moaie în 
sine, să dizolve şi să potolească, liniştindu-şi-le, toate im-
presiile; de data asta veniseră de la Băiţa, ale cărei îm-
prejurimi fuseseră ocupate de o divizie nemţească de infan-
terie, ca să asigure calea principală de acces pentru retra-
gerea dinspre Dej, şi de printre copacii şi tufele măruntei 
staţiuni, de peste tot, se iveau soldaţi mătăhăloşi, cu căşti 
şi uniforme cenuşii, cu pistolul automat ţinut de-a curme-
zişul pieptului; flăcăi înalţi, cu pomeţi proeminenţi, ai unor 
meleaguri străine, ai căror ochi holbîndu-se din adăpostul 
căştilor împrumutau un aer ameninţător chiar şi tăcerii fe-
ţelor lor colţuroase; vilegiaturiştii se întorseseră acasă, unul 
cîte unul; îi mîna şi aprovizionarea proastă, căci trăiau 
mai mult din ceea ce-şi aduseseră de-acasă: untură cum-
părată pe cartelă, zahăr, margarină; pînă şi săpunul se dă-
dea în raţii fixe. 

Astfel că şi Hector şi Böske reveniseră iarăşi înaintea în-
cheierii sezonului, însă Böske nu avea amintiri neplăcute 
despre soldaţi: luciul căştilor, uniformele neobişnuite, au-
tomobilele de campanie staţionînd pe marginea şanţului, gra-
iul nemaiauzit care expropriase cumva şi spaţiul aerian al 
staţiunii, toate acestea îi stîrniseră doar neliniştea unei te-
meri nesigure, fără să-i fi fost propriu-zis frică de nemţi; 
dimpotrivă, îi şi privi o dată, rîzînd, cum, în dimineaţa rece, 
dezbrăcaţi în chiloţi de două degete, se împroşcau în gră-
dina vilei Eva, se frecau cu săpun şi suflau în jur nişte 
ţipete atît de subţiri de parcă ar fi fost o ceată de nimfe 
care se zbenguie; şi apoi mai era şi un băiat bavarez de un 
blond ca paiul, care stătea cîte-o jumătate de oră şi mai 
bine fumînd pe sub fereastra bucătăriei, unde ea, Böske, 
pregătea masa pentru cîţiva vilegiaturişti; ciocănea în geam, 
uneori rînjea cu faţa lui mare, pătrată, şi o dată făcu şi 
un gest şugubăţ, aluziv; Böske dădu din cap chicotind cum 
că nix, nix, acum n-are timp şi, după aceea, continuă să 
împungă caltaboşul cu furculiţa, apoi se întoarse iar într-a-
colo şi zise „varta pisli”, stai un pic, şi nu ştia nici ea 
dacă o spune bine, căci învăţase şi acele cîteva cuvinte încă 
la cămin şi, deoarece mai mult decît atîta nu ştia, adăugă 
în limba ei: „Arde caltaboşul!” 
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Şi a doua zi dimineaţă cînd, în urma bombănelii lui Hec-
tor, se pregăteau să-şi strîngă catrafusele ca să lase totul 
în plata Domnului şi, încă înainte de sosirea iernii, să-şi 
caute un mijloc de trai la Cluj, se văzu cuprinsă de nervo-
zitate, nici ea nu bănuise că-i va veni aşa de greu să se des-
partă de staţiunea asta depopulată şi se rugă de chelner să 
mai rămînă o zi, căci nu apucase să arunce măcar o privire 
prin aşezare, iar cîteva albituri spălate, pe care mai trebuia 
să le calce, mai stăteau încă la uscat, în fundul grădinii, pe 
sfoara întinsă între cei doi brazi; dar simţea şi ea că toate 
astea sînt doar pretexte, de care se agăţa instinctiv, suousă 
unei forţe ce o trăgea înapoi şi cînd o porni pe sub grădini 
cu gîndul numai la soldatul mătăhălos care-i făcuse semn, 
şi nu dădu peste el nicăieri, ştia deja de ce voise să mai 
întîrzie la Băiţa; simţea că regretul acestei aventuri ratate 
are să-i strîngă inima şi după ani de zile, indiferent cum 
s-ar fi încheiat, în imaginaţia ei. această întîlnire cu friţul 
cel blond: cochetînd numai, pipăindu-se în camera vreunei 
mici vile, ori tăvălindu-se sub cerul liber... 

De furie, noaptea nu putu dormi: sub streaşină şi prin-
tre bîrnele vilei năpîrlite şi pustii se zbăteau liliecii, ciu-
pindu-şi strunele vocilor enervant de subţiri, veşnicii ei ina-
mici, şi acum o cuprinse o ciudă atît de plină de revoltă 
încît, mai întîi, îsi apăsă palma pe cap şi începu să geamă, 
apoi îşi înfipse brusc, unghiile în obrazul adormit a lui 
Hector: chelnerul tresări: 

— Ce-i, mămicule?... Ce ai, tu, ce a i?! 
— Am, că mi-e frică de lilieci! 
— Bine, dar nu-i fac rău nimănui!.. . 
Böske se aşeză în întuneric, şi aprinse o ţigară. 
— Tu toate le iei uşor! Ce-ţi pasă! 
Hector bănuia primejdia: tăcea. 
— Dumnezeule, aşa mi-a fost mie scris?! suspină Böske 

şi-şi strînse cămaşa de noapte pe piept. Aşa, să mă car 
prin pustia asta de lume cu un bărbat de gît?... Să mă 
zbucium în vecii vecilor şi dimineaţa să nu ştiu niciodată 
unde-mi pun capul seara?... 

— Dar, mămicule, nu te chinui fără motiv... 
Hector aprinse lampa, Böske aruncă deodată o privire 

plină de ură spre părul lui ciufulit de sub care ochii poncişi 
păreau gata s-o ia razna; de furie, aproape că izbucni în 
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rîs şi şi-i închipui pe lunganul de neamţ blond care n-ar 
fi avut decît să-şi scoată baioneta şi, trecînd agale pe sub 
streaşină, i-ar fi căsăpit pe toţi liliecii aceia de sus... 

— Spune, ce vrei? se apără Hector. 
Böske dibuise de-acum o idee perfidă: 
— Să omorîm scîrbele de lilieci!... 
Şi Hector, parcă simţind că Böske îl comparase adineaori 

cu neamţul cel blond, îşi trezi brusc orgoliul de bărbat şi, 
învingînd-şi firea de papă-lapte, îi zîmbi amicei sale: 

— Putem să-i omorîm, dacă ţii neapărat... 
Rezemară o scară de streaşină, începură să dea cu beţele 

şi se zgîriară pînă la sînge; un cui ieşit în afară sfîşie pija-
maua lui Hector de la genunchi pînă la gleznă, Böske îşi 
izbi cotul de capătul scării şi avu senzaţia că a fost electro-
cutată, dar nu renunţară şi continuară să se agite gîfîind şi 
neosteniţi, şi cînd se adresau unul altuia, vorbele le erau pline 
de duioşie. 

— Acolo, acolo, mămicule!... Pocneşte-l!... 
— Ţine, dragă, scara... 
— N-ai să răceşti aşa, în cămaşă?... 
Intrară să aducă lampa, se căţărară şi în pod, aruncară 

într-un coş de nuiele stricat optsprezece lilieci răniţi şi puseră 
un capac deasupra; cîte unul încerca să scape, zbătîndu-se, 
ca un fluture uriaş; apoi coborîră din pod, la sfatul lui 
Böske chelnerul săpă o groapă, aruncă în ea liliecii, şi pe 
cei care mai trăiau, şi-i acoperi cu pămînt. 

Cînd se întoarseră în cameră, trupurile gîfîiau încinse sub 
hainele murdare şi rupte. Böske înhăţă urechile lui Hector, 
le trase în lături ca şi cum ar fi avut de-a face cu un liliac 
uriaş şi-şi înfipse dinţii în buzele chelnerului, iar el o tîrî 
pînă la canapea, o răsturnă şi o muşcă de gît... 

Iar acum că-şi potolise toate aceste emoţii, coborîndu-le 
printre amintirile ce vălureau uşor în baie, urcă într-o birjă 
şi o luă spre centru, ocolind biserica şi statuia lui Matei 
Corvin, consumă o sută cincizeci de grame de salam italian 
la „Pelişor”, îl clăti cu două sticle de bere şi după aceea 
porni în sus, spre cimitirul Hajongard; se aşeză, puţin 
amorţită, pe banca din faţa mormîntului lui Rajna, iar cînd 
ridică privirea se frecă la ochi ruşinată că, din cauza bău-
turii, nu observase greşeala şi se aşezase într-un loc străin; 
se ridică şi-şi luă poşeta subsuoară, dar nu se putea urni de 
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acolo: în mijlocul mormîntului era aceeaşi agavă deschi-
zîndu-şi frunzele cărnoase şi moi, laturile erau marcate cu 
aceleaşi bucăţele de alabastru şi recunoscu şi mormintele din 
jur : numai obeliscul plămîniu lipsea şi doar paşii adînciţi 
în pămînt şi urmele de roţi indicau ceva dubios. 

Se duse la administraţie. Un funcţionar bătrîn, care, în 
pofida cuviinţei, purta un sacou albastru deschis, căută mor-
mîntul după numărul parcelei şi al ţăruşului şi Böske păstră 
şi mai tîrziu impresia că bărbatul era aproape vesel cînd îi 
aduse la cunoştinţă că obeliscul fusese luat de către Vincze 
Béla, proprietarul principal al mormîntului, în urmă cu o 
săptămînă, pentru şlefuit. 

„O, tîlhar împuţ i t ! se gîndi Böske, ieşind pe poarta cimi-
tirului şi începînd să bănuie că piatra-şi schimbase deja stă-
pînul. Mă duc şi-l denunţ la poliţie!” 

Însă întîi ţinu să mai arunce o privire pe la Béluska, să 
încerce să afle ce s-a întîmplat de fapt cu piatra funerară 
care stătuse din nouă sute douăzeci şi şapte nevătămată şi 
dreaptă, cu textul ei săpat cu dalta: „Aici se odihneşte 
Rajna András, soţul neuitat, tatăl iubit, bunic şi om drept”. 

Vincze îşi achită datoriile, dar experienţa o tot amîna, 
şi abia dacă îi mai rămăseseră şaptezeci-optzeci de pengö; 
piatra funerară nu-l săltase pe cît îşi făcuse socoteala şi, cînd 
Böske dădu buzna cu „sînt aici, Béluska, huhuhu, vin de 
la cimitir, mi s-a spus că ai luat monumentul tatălui nostru 
vitreg”, el fu acela care sări primul la atac. 

— Şi-apoi, dacă l-am luat? întrebă, răsucindu-se spre 
ea cu scaun cu tot, cît pe ce să răstoarne sticla cu rachiu 
de pe masă. Ce-i cu asta? 

— Ai profanat mormîntul, zise Böske. Piatra asta nu 
era numai a ta! 

— Partea ta am plătit-o de mult! dădu Vincze din 
mînă. S-ar putea face o criptă din banii ăia! 

Böske, uimită, se uită la cumnată-sa. 
— Auzi ce vorbeşte?... Păi am văzut eu măcar un ban?... 

Asta chiar că-i o glumă proastă din partea lui Béluska... 
Vincze se ridică şi-şi împinse obrazul spre soră-sa: 
— Dar aia a fost o glumă bună cînd ţi-am trimis cinci 

sute pentru blană... cînd te-am scos de la grăniceri... cînd 
te-am ţinut pe daiboj?! 
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— Acum nu discutăm despre asta, răspunse Böske. Nu 
schimba mereu vorba, domnişorule! 

— Sigur, ţie nu-ţi prieşte adevărul! Atunci du-te şi fă 
plîngere la bunul Dumnezeu! 

— Nu la Dumnezeu mă duc, ci la poliţie! Pe mine n-o 
să mă laşi cu buzele umflate! 

Şi, zis şi f ă c u t : pantofii îi păcăneau nervos de-a lungul 
coridorului; Vincze mai stătu o clipă, apoi se repezi după ea: 

— Ai grijă! o ameninţă cu pumnul. Dacă faci pe ne-
buna, aici nu mai pui piciorul! 

Böske nu mai ştia încotro să se îndrepte; la poliţie za-
darnic s-ar fi dus căci de bani nu mai putea fi vorba, o 
rodea mai degrabă dorinţa unei răzbunări mai perfide; de 
Hector, conform obiceiului, se despărţise printr-o ceartă, se 
încăieraseră încă din tren pentru ca, o dată ajunşi la Cluj, 
fiecare să se împrăştie încotro vede cu ochii, însă acum simţi 
că numai şiretenia chelnerului i-ar putea fi de ajutor. 

Spre seară, îl şi găsi la „Tichia verde”, în capătul străzii 
Donat, şi i se plînse de toată tărăşenia cu furtul pietrei fu-
nerare; chelnerul ridică ochii speriat, de parcă, prin fapta 
asta, Béla l-ar fi uşurat şi pe el de vreo sută de pengö, apoi 
îşi bău coniacul cu înghiţituri repezi; comandă pentru Böske 
un lichior de nucă şi toată fiinţa i se lumină: 

— Lento, mămicule! zise. Îi fac un pocinog lui frate-tău 
de n-o să-l uite cîte zile are! 

Böske rîse cu o timidă bucurie răutăcioasă: 
— Fii atent, mă! Béla ăsta e ca un urs... Dacă-l întă-

rîtăm, ne sfîşie pe amîndoi... 
Făcură plata şi porniră la Béla. Hector se gîndea să stea 

întîi la pîndă, să tragă de limbă vecinii şi puştii de prin 
curte, poate or fi ştiind cîte ceva de soarta pietrei de mor-
mînt; se ascunse deci sub salcîmii dinspre strada Zápolya, 
iar Böske se opri în dreptul porţii, urmărind foiala figurilor 
care intrau şi ieşeau; îi atrase atenţia că aproape la fiecare 
cinci minute intra în curte cîte-un lăutar; uneori soseau doi 
deodată şi saluturile lor pluteau prin întuneric ca plînsetul 
de violoncel, iar dinspre curte păreau că se aud din cînd 
în cînd smiorcăieli şi bocete de femeie; se furişă într-acolo, 
răzbătu pînă la gard şi atunci putu să vadă că la Varga 
se fac pregătiri pentru priveghi; uşa era deschisă şi în mij-
locul casei, pe un catafalc mic cît o masă, acoperit cu giulgiu 
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alb, era întins copilul mort. Muzicantul n-avusese noroc nici 
de băieţaşul acesta. Abia trăise trei săptămîni. 

Acum se furişă pînă la Hector şi-i făcu semn: 
— E un priveghi aici, la un lăutar... 
Trase şi chelnerul cu ochiul şi r î n j i : 
— Intrăm să prezentăm condoleanţe?... 
Şi, cu toate că nici el nu ştia de ce se bucură, presimţirea 

că totul se alcătuieşte aproape de la sine şi lucrează în favoa-
rea lui îl gîdilă în mod plăcut. Înăuntru la Varga muzicanţii 
se aşezaseră în jurul catafalcului şi vorbeau în şoaptă, femeile 
privea pe gînduri, cu ochii ţ intă la mortul micuţ şi un scrip-
car bătrîn, al cărui nas uriaş îi atîrna pînă peste buza de jos, 
ţinea în mînă un pachet cu cărţi; cu greu s-ar fi găsit prin 
împrejurimile străzii Ţambalului şi Lăutarilor vreun muzicant 
care să nu-l fi învinuit pe Varga pentru nenorocirea întîm-
plată, căci ce rost avusese oare să se laude atîta cu băieţelul 
şi să cocheteze cu acel gînd înfiorător că de Crăciun îl va 
culca într-o cutiuţă căptuşită şi-l va agăţa de brad ca pe 
un al doilea Prunc sfînt?. . . 

Hector şi Böske, exprimîndu-şi compasiunea, dădură 
mîna cu tatăl şi cu mama, băură un păhărel de rachiu de 
chimion şi, cu un fel de emoţie care le împrumuta o expre-
sie neghioabă, începură să clipească spre candela aşezată pe 
taburet. 

— Dumnezeule! plînse madam Varga. Nu mi-a lăsat 
t imp nici ca să-l anunţ la Primărie. Unde-o să-l îngrop, să-
răcuţul?. . . Aşa-s de scumpe locurile în cimitir!... 

În cameră, mirosul de seu ars se învălmăşea cu aburul 
stătut al florilor; Hector se foi pe scaun, tuşi uşurel şi se 
aplecă la urechea lui Böske: ideea prinsese contur... 

— Oferă-le, mămicule, mormîntul lui Rajna... 
Böske ridică ochii, mirată. 
— Ce aştepţi? Să-l paseze tot Béla şi pe ăla? 
Şi Hector se şi hotărî: 
— Ascultaţi: nu trebuie făcut tămbălău. Soţia mea vă 

oferă ieftin un mormînt a-ntîia... 
Cîteva clipe se făcu tăcere. Numai lumînările sfîrîiau. 
— Cîţi sînt îngropaţi în el? întrebă madam Varga. 
— Numai tatăl meu vitreg şi un frăţior, zise Böske. 
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— Şi e într-un loc bun? Pămîntul nu-i umed, nu-i pie-
tros? 

— Te cred, zise Böske. E jos , la poalele capelei mari. 
— Şi pămîntul e ca făina, dădu din cap Hector. 

4 

Noaptea, pe culoarele colegiului vibra o lu-
mină albăstruie şi cînd Kálmán, cu ghetele trase pe picioarele 
goale, clămpănind, se învrednicea să treacă prin faţa dulapu-
rilor pînă la closet şi de acolo înapoi, se oprea uneori şi trăgea 
cu urechea, ca să fie pregătit pentru orice fel de atac; în 
astfel de clipe îşi imagina că lumea întreagă se scufundase 
într-un fel de teamă nelămurită şi albastră ca cerneala şi că 
acest abur luminos ce izvora din becurile electrice nu exista 
decît pentru a face reală şi a contopi în nesiguranţă această 
teamă continuă lunecătoare, fără zgomot. 

Şi cînd răsuna sirena şi în dormitoare se aprindea lu-
mina şi strălucea în firidie de parcă cineva ar fi împroşcat 
apă între ochii elevilor, Kálmánka luneca de pe saltea cu 
spaima presimţirilor împlinite, începea să scotocească pe sub 
pat şi, din cauza strigatelor şefului de cameră şi ale profe-
sorului de serviciu, nu putea să-şi lege nici şireturile, îşi îm-
brăca pe dos cămaşa, degetele îi bîjbîiau pe nasturi; mereu 
alţii şi alţii treceau pe lîngă el în goană, chiar şi dintre 
băieţii din camerele din fund şi asta nu făcea decît să-i am-
plifice frica. 

Se revărsau în strada Farkas, unde teii scăpau umbre 
negre în jur şi doar din cînd în cînd se desena totul cu con-
tururi ferme, pînă şi frunza, ţigla de pe acoperiş şi grătarul 
canalului, de cîte ori scăpăra, ca un ochi uriaş clipind, undeva 
dincolo de Bivolari, reflectorul cu oglindă; vuietul avioa-
nelor care soseau în roiuri cutremura din nou întreg pă-
mîntul, o schijă a unui proiectil antiaerian, căzînd cu latul, 
suna ascuţit pe asfalt şi elevii o luau la fugă, îndreptîndu-se 
spre adăposturi. 

Şi, în timp ce coborau scările, în mirosul de piatră rece, 
de cartofi şi de mucezeală, în timp ce groapa înghiţea noi 
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şi noi eşaloane de elevi aparţinînd unor dormitoare iden-
tice şi, în felul acesta, fărîmiţa pînă şi zgomotul în bucăţi 
mari şi surde, Kálmánka, poticnindu-se pe la coada şirului, 
se gîndea fără întrerupere la ziua lui de azi, vrînd parcă 
să-şi adeverească lui însuşi că e neputincios în faţa tuturor 
nenorocirilor şi că, oricum ar încerca să se poarte, intenţia 
se întoarce mereu pe dos, pentru că el nu poate duce nimic 
la bun sfîrşit în alt chip şi mai repede decît îl călăuzesc 
propriile-i reflexe... 

„Ubi est Roma?. . . Hic est Roma... Roma pulchra est... 
Casa, casae, casam, casa... La declinarea întîi, nominativul 
corespunde cu acuzativul... Se poate sta jos, băieţaş, asta nu-i 
nimic, asta e zero, asta e o nulă!” Cu mîinile la spate, Csont 
Adolf trecea greoi printre bănci ca pe o alee din pădure 
şi-şi înălţa faţa mare, uşor fleşcăită, din ceaţa gîndurilor, ori 
de cîte ori vreunul dintre elevi greşea conjugarea sau nu 
traducea bine textul; atunci se uita la el cu severitate uimită 
şi, vrînd parcă să-şi înfrîngă mînia, se apropia de băiat: îi 
descheia şi-i încheia nasturii cămăşii, îşi purta palma peste 
obrazul băiatului, îi potrivea gulerul şi, dînd din cap, îl 
apăsa pe locul lui din bancă: „Se poate sta jos, băieţaş, se 
poate sta jos!” 

Kálmánka îşi aducea aminte de ora care urmase corectării 
primei lucrări la latină, cînd Dolfi baci venise din nou cu 
cele cincizeci de caiete ca să efectueze corectarea corectării, 
îi scosese la tablă, unul cîte unul, pe elevii dintr-a I-a A şi 
fiecare, după numărul de greşeli comise, conform corecturii 
trecute cu roşu pe margine, încasase o lovitură mai slabă 
sau mai tare cu băţul de trestie; şi după felul cum vinovatul 
ieşea din bancă şi o pornea spre catedră, întreaga clasă 
putea să anticipeze puterea loviturii care va plesni pe turul 
pantalonilor respectivului; dacă se apropia Györgyi Pali, 
care era fiu de preot, profesorul de latină îşi împletea 
degetele nervos, apoi le desfăcea din nou, bărbia dublă i se 
agita pulsînd şi bîlbîia: „Nici tu nu eşti atent, fiule, 
nici tu?” 

Tot aşa proceda cînd i se înfăţişa Ehrenvert Ernö, un 
băiat epileptic, slab ca o scrumbie, ale cărui buze erau 
totdeauna crăpate şi arse ca de un fel de secetă interioară şi, 
uneori, începea să hăpăie în plină oră de curs, capul îi 
scăpa pe spate, aşa că trebuia dus afară, pe coridor; iar asta 
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le venea întotdeauna la îndemînă celor doi colegi de bancă 
ai lui, Csabai şi Mátéffy, care-l luau grăbiţi de braţ şi, 
cu acea rîvnă care părea numai însufleţire dezinteresată, îl 
cărau afară pe bolnav, cuprinşi de uşurare că au scăpat de 
primejdia răspunsului, cu zgomot mare şi cu un fariseic 
strigăt de ajutor în ochi, şi-şi petreceau cîte un sfert de 
oră şi mai bine afară cu el. 

Apoi urmau cîţiva copii îngrijiţi, de mici slujbaşi şi 
funcţionari, cu pantaloni de catifea neagră, cu demnitate 
rănită în ochii lor mari deasupra obrajilor rotunzi, tranda-
firii şi cu părul pieptănat ud pe frunte; Dolf i baci se uita 
la ăştia cu un sentiment de oarecare uşurare, se străduia să-şi 
vibreze pînă şi un pic de dragoste în voce, îi îndemna ca 
dentistul care ştie că săvîrşeşte un rău necesar, şi repeta 
stereotip: „Greşeală mică, lovitură mică, greşeală mică, lovi-
tură mică...” 

Şi, după toate acestea, profesorului de latină, care înde-
plinea o funcţie de seamă în divizia secuiască şi de sărbători 
apărea la colegiu în uniformă, cu chivără neagră şi mănuşi 
apretate, i se ofereau, drept demnă încheiere, cîteva corecturi 
fluşturatice, pe care, ridicîndu-se în picioare, ca pentru a 
îndeplini procedura penală, le înfăţişa clasei cu voce 
severă, în timp ce fiii cîtorva oameni de la ţară şi doi-trei 
băieţi de meşteşugar care mai păstrau stîngăcia colţuroasă 
şi timidă a vieţii, porneau spre el bocănind în rînd cîte 
unul, pentru ca, în faţa catedrei, să se poticnească frîngîn-
du-se din şale, astfel încît, dacă durerea va fi totuşi insupor-
tabilă, să-şi poată feri şezutul, atenuînd lovitura. Însă acest 
gest îl revolta pe Csont Adolf, rănindu-i conştiinţa militară 
cu imaginea nesupunerii, băţul încremenea pentru o clipă 
în aer şi obrajii profesorului de latină se umflau ca nişte 
baloane, se repezea la elev, mîna dreaptă, ca un cleşte cu 
dinţi, se strîngea pe gîtul băiatului, iar mîna cealaltă, cu 
băţul, îşi lua avînt şi se abătea de mai multe ori asupra 
atentatorului care, sîsîind, sucindu-se, cu ochii pe jumătate 
închişi, se bîţîia la loc în bancă şi zgrepţăna cu degetele pe 
lîngă pantaloni, de parcă ar fi dat de foc. 

După atîtea emoţii, venea ora de geografie; domnul 
profesor Friţfranc, un bărbat slăbănog şi posac, aducea pe 
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umăr harta făcută sul, ca un burlan de sobă alb, şi, deoarece 
o pornea agale din cancelarie şi pentru că se tot oprea 
pe scări, meditînd, ajungea să deschidă uşa clasei I-a A cu 
o întîrziere de zece-douăsprezece minute; nici nu se uita la 
băieţii care săreau în picioare, nici nu auzea zgomotul pupitre-
lor, ci urca la catedră, deschidea catalogul şi se aşeza cu 
coatele pe el; şedea nemişcat, cu părul lui pieptănat într-o 
parte şi ridurile moi ale obrajilor atîrnau adunîndu-i-se sub 
bărbie într-o împletitură cît nuca; băieţii apucau să recitească 
lecţia de cîte două-trei ori, vorbeau tare, se hîrjoneau, dar 
gîndurile lui Fri ţfranc pătrundeau prin această hărmălaie 
ca printr-un mediu mort, poros, fără nici un obstacol. 

În cele din urmă îşi revenea, răsfoia două-trei pagini 
din catalog, dădea peste un nume în dreptul căruia nu era 
notat încă nici un răspuns şi elevul, după ce atîrna cu pro-
pria-i mînă harta pe tablă, fără nici un îndemn şi neînsoţit 
de nici o atenţie, se apuca să răspundă, iar profesorul de geo-
grafie îşi aşeza din nou coatele pe catalog şi, în asemenea ca-
zuri, nu era important decît ca băiatul scos la tablă să spună 
lecţia cursiv, cu glas cîntător, să repete şi de cîte opt ori: 
„se îndeletniceau cu pescuitul, vînatul şi creşterea animalelor” 
şi că ăilalţi „duceau o viaţă de culegători” sau „caşcavalul 
Penteleu e un produs de faimă europeană” şi rîurile din 
Kisalföld sînt „Tarac, Talabor, Nagyág, Borsava, Latorca, 
Ung, Laborc, Ondava, Tapoly”; şi cînd termina putea s-o 
ia din nou de la capăt cu pescuitul şi cu vînătoarea şi putea 
să pomenească din nou şi caşcavalul, era important numai 
ca în cursul acestui recitativ pasionat să nu cumva să-şi 
piardă suflul, să se plictisească de textul şablon sau, lăsîn-
du-se indispus ori enervat de indiferenţa profesorului, să 
tacă, pentru că atunci Fri ţfranc tresărea la auzul tăcerii ce 
reteza curgerea acelui fir cîntător şi întorcea capul spre 
hartă. 

— Ei?. . . De ce stai, mă?. . . De ce nu răspunzi?... Ce-i 
taică-tău, mă?. . . Funcţionar la bancă?... Nu se vede! 

Lörinczi Lörinc îi suflă răspunsurile cu vocea subţire a 
băieţilor graşi, apoi, decepţionat, se întoarse încet la loc; 
profesorul îi trecu codiţa în catalog şi-l strigă pe Vincze 
Kálmán. 

Iar el se descîlci dintr-o margine a băncii întîi, se opri 
în dreptul hărţii şi începu să spună, şi spuse şi spuse lecţia, 
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coti cu beţigaşul bandajat la capăt de-a lungul cursului Oltu-
lui şi al Mureşului, pomeni şi el de pescuit, de vînătoare şi 
de creşterea animalelor, vorbi despre caşcavalul Penteleu şi 
despre toate cîte se aflau în lecţia din ziua aceea şi pe care, 
după răspunsul lui Lörinczi, nici nu şi le simţea drept 
propiile-i cuvinte, căci clasa le auzise deja de două ori şi 
Kálmánka, cu toate că se strădui să împrospăteze textul cu 
cîteva expresii personale, avea sentimentul că expropriase în 
mod perfid răspunsul fiului de funcţionar de la bancă, răspuns 
cu care acela o dăduse în bară şi, după o unică expunere a 
lecţiei, se opri clipind cu aşteptare sfioasă spre Friţfranc. 

— Ei?.. . De ce stai, mă?. . . De ce nu răspunzi?... Ce-i 
taică-tău, mă?. . . Brutar?. . . Se vede!.. . 

Îi făcu semn că se poate duce la loc. Însă Kálmánka se 
duse numai pînă în dreptul băncii, acolo se întoarse şi-l privi 
pe profesor: doar băieţii pot depune mărturie că el a spus 
lecţia aşa cum trebuia, că a răspuns fără nici o greşeală. 

— Ce stai acolo?... Ce stai ca măgarul?. . . Ţi-am spus 
că poţi să-ţi ocupi locul, obrăznicătură! 

Azvîrli stiloul închis pe catalog, apucă băţul scurt şi sări 
de pe podium; avea o voce atît de adîncă încît îţi puteai 
închipui că omul acesta slăbănog, care vorbea ca pe la 
Seghedin, şi-o prepara astfel acolo, în punga de sub bărbie, 
ca într-un mic condensator. 

— Daţi-mi voie, domnule profesor, eu am spus lecţia, 
scînci Kálmán şi ochii i se umplură de lacrimi. Vă rog să 
mă controlaţi... 

— Te obrăzniceşti, mă? se dădu mai aproape Friţfranc 
şi-l plesni de două ori cu băţul peste cap. Stai jos, dacă-ţi 
spun! 

Şi Kálmán, dînd înapoi, se ghemui în bancă, îşi îngropă 
faţa în palme, şi aşteptă, atît de adînc cutremurat în jignirea 
lui, atît de sigur că la vederea unei asemenea nedreptăţi stri-
gătoare la cer se va întîmpla dacă nu altceva, atunci măcar 
atît, că clasa însăşi se va revolta şi-l va călca în picioare pe 
profesor. 

Dar nu se întîmplase nimic şi aici, în adăpost, unde elevii 
se foiau acum aşezaţi în rînd, ca oile sperioase în ocol, şi 
sus, deasupra lor, se lăbărţa bătrîna clădire cu zidurile ei de 
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piatră şi încă şi mai sus cerul întunecat de primejdia vuitoare, 
prevestitoare de nenorociri, se trezi întrebîndu-se cum şi de 
unde se pomenise la colegiu această mulţime de oameni ciu-
daţi care, deşi păreau de temut, de o răutate romanţioasă, 
ca pedagogul cu picior de lemn al lui Dickens, izbuteau să-i 
scapere totuşi, cu neghiobia lor şi încă sub pieliţa tremurătoare 
a fricii, un fel de bucurie răutăcioasă şi triumfătoare. 

Nevasta lui Dolfi baci, de pildă, îi aducea în fiecare 
zi la ora zece un măr ionatan, învelit în hîrtie de mătase, 
pe care profesorul de latină, cine ştie de ce, îl ronţăia 
întotdeauna în fa ţa unei ferestre deschise de la etajul al 
treilea, lăsînd coaja şerpuitoare a fructului să cadă în pătratul 
curţii, cu o figură atît de serioasă şi cutremurată încît părea 
că săvîrşeşte o faptă eroică; Pickwick, profesorul de istorie, 
acest bărbat slab, cu părul alb, prin al cărui nas subţire 
lumina trecea ca printr-o bucăţică de clei, iar deasupra lui 
fulgera o pereche de ochelari cu rame de aur, trecea după 
ore prin toate clasele, strîngea fiece fărîmă de cretă de pe 
sub table, şi le aduna într-un ciorap de copil; iar cînd se 
termina creta, chiar în timpul expunerii, în loc să-l trimită 
pe elevul de serviciu la pedel, pe buze îi apărea un zîmbet 
triumfător, deschidea servieta din despărţitura căreia cio-
rapul burduşit făcea un pas în afară ca un picior alb de 
copil cu călcîiul ros şi, după ce-l lăsa să salte de două-trei 
ori pe masă, Pickwick îl întorcea cu un gest victorios şi, cît 
ai clipi, pe catedră se forma o grămăjoară de cretă. 

Şi mai era şi profesorul de gimnastică, Serestély József, 
care se plimba seara împreună cu Dolfi, îmbrăcat în acelaşi 
veşmînt bej cu fireturi al cărui tiv îi atingea gamba, acest 
picior gros, greu şi falnic de bazilisc; amîndoi purtau căciuli 
din blană de vidră, mănuşi de lînă, păşeau cu mîinile 
împletite la spate şi, în timp ce profesorul de latină, ridi-
cîndu-şi fa ţa spre cer, îşi cînta cu voce subţire necazurile, 
căciula lui Serestély înclina spre pămînt, pe cînd el ţinea 
isonul, mormăind profund, adîncind confesiv toate dubiile lor 
comune. 

La ora de gimnastică însă, vrînd parcă să compenseze 
acest fel de ipostaze subalterne, îi muştruluia pe elevi urlînd 
şi, în timpul marşului, nu permitea nimănui să poarte pantofi 
de tenis sau să se încoloneze cu alte încălţări, cît de cît mai 
comode, care ar fi putut diminua intensitatea bubuitului 
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războinic, şi însoţea coloana, bocănind el însuşi, pe margine, 
cu ghetele-i cu talpă dublă; azvîrlea picioarele în unghi 
decis şi la fluierul lui băieţii băteau cadenţa cuprinşi de 
turbare, paşii li se prăbuşeau peste nisipul sclipitor al curţii 
ca nişte bătătoare de covoare uriaşe şi, printre norii de 
praf stîrniţi pînă-n cer, vibra continuu sunetul fluierului şi 
cel al vocii sale. 

— Un, doi, un, doi! Plutooon, la dreap-ta! Un, doi, 
unu, unu, unu, un, doi, unu! Unde te-ntorci, mă, bătu-te-ar 
Dumnezeu în cap?!... Şi un bivol, dacă-i spun s-o ia spre 
cea, o ia spre cea! 

Şi glasul i se revărsa peste gard, filtrîndu-se printre 
pietrele de mormînt ale cimitirului evreiesc şi printre frunza-
rele grădinii, cu un fel de ameninţare fără obiect, pătrundea 
cu nelinişte încrîncenată pînă sus, pe coasta Hajongardului 
şi Kálmán, evocîndu-şi aceste imagini, în adăpost, îşi dădu 
seama că acest urlet e mai înfiorător decît primejdia care 
planează acum pe cerul înnorat de deasupra clădirii, că faptul 
de a te şti la cheremul cuiva te umileşte mai mult decît 
moartea; după aceea, cugetă cu un fel de teamă ciudată: 
dar educaţia care i se dă lui nu urmăreşte oare să-l facă, 
indiferent din ce material străin să fi fost croit, asemănător 
lui Friţfranc, lui Dolfi baci şi lui Serestély Jóska, oare 
această intonaţie, acest comportament nu le sînt tot atît 
de proprii, neputînd fi despărţite de ei, cum nu poate fi 
despărţit de cocoş cucurigul şi salturile de ţap? Şi dacă pe 
el îl revoltă uneori, iar uneori îi provoacă o bună dispoziţie 
răutăcioasă aceste roluri ale lor, cum ar putea să le semene 
vreodată, presupunînd că va ajunge, cîndva, şi el un domn? 
Nu trebuie oare să se încarce de pe acum cu antipatie faţă 
de personalitatea care i se va împlini cîndva?.. . 

Nota proastă îi reteză tot avîntul: după ce sunetele clo-
poţelului puseră capăt şi ultimei ore de cunoştinţe pentru 
apărarea patriei şi internii, în ghirlande subţiri, se scurseră 
ca pe nişte invizibile cărări de furnică înapoi la sălaşele lor 
din bătrînul colegiu, mai foindu-se înainte de masă prin 
sălile de studiu, veteranii, pradă acelei curiozităţi mocnite 
prin care încercau să-şi mai alunge urîtul şi propriile griji, se 
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apucară să se intereseze de boboci; domnul Simonffy îşi 
scoase ochelarii şi se înroşi de surescitare: 

— Aud că ai încasat-o la Friţfranc! zise şi, în timp ce 
în colţul buzelor i se zbătea un zîmbet, se vedea clar că 
pomenise porecla profesorului de geografie doar pentru ca, 
în loc să-l tragă sever la răspundere, să savureze căderea 
lui Kálmán în tot ce avea ea mai comic. 

În timpul mesei de prînz nu-l scăpă din ochi; dacă 
Vincze lua din farfurie o lingură de supă, Simonffy aştepta 
pînă ce o ducea la gură, şi lingura lui încremenea în aer, 
iar Kálmán, de tulburare, lăsă capul în jos ca să nu li 
se mai întîlnească privirile şi ca nu cumva să-şi verse mînca-
rea pe genunchi, îi simţi căutătura apucîndu-l de păr şi 
zburlindu-l, pusă pe harţă: 

— Ce-i, deliule? îl apostrofă şi, din cauza propriei sale 
voci agresive, roşi din nou. Sorbi supa cu nasul?! 

Seara, la meditaţie, cei şase „bătrîni” şedeau în stînga 
băncilor, la o masă separată, ca să-i ţină sub ochi pe elevii 
care învăţau: domnul Simonffy, domnul Varga, un tînăr 
uriaş, cu mutra turtită, pe capul căruia chipiul stătea ca o 
creastă întunecată, domnul Molnár, fiul de popă cu favoriţi, 
pe chipul căruia era înscrisă mereu un fel de emoţie bătrî-
nească, un fel de reproş îndurerat de doruri, ca şi cum, din 
cauza instinctului său sexual nesatisfăcut, s-ar afla într-un 
permanent război cu lumea şi despre care umblă vorba că se 
furişează şi de cîte două ori pe săptămînă în curtea colegiu-
lui sărind gardul de fier dinspre strada Kovács Dezsö, iar 
tovarăşii lui treji îl trag cu frînghia pînă la etajul doi; tot 
acolo şedeau şi domnul Fekete, domnul Szabó şi domnul 
Fazekas, singurul care purta mustaţă. 

Silenţiul fusese anunţat de mult, cînd Simonffy băgă de 
seamă că Molnár tot nu apăruse la masa comună şi începu 
să clipească în toate părţile, cu o bucurie răutăcioasă şi 
perfidă, apoi se uită pe fereastră, se ridică înviorat, şi-i 
şopti fiecărui coleg de-al său ce descoperise; se ridicară şi 
ceilalţi, se înghesuiră la fereastră, drept care elevii cei mici 
lăsară tocurile, riglele, începură să se foiască, să-şi pîrîie 
băncile şi fură cuprinşi toţi de o voioşie adolescentină, în 
speranţa vreunui eveniment deosebit. 

Bătrînii se întoarseră aproape în acelaşi timp. 
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— Ce este, ce este? întrebă Varga. Care vrea să-i po-
cesc mutra? Vă rog să continuaţi! 

După aceea, se reaşezară şi ei şi, cu capetele plecate, se 
amuzară de secretul comun, zîmbetele li se risipeau aproape 
răsfrînte de colile albe, puternic luminate; singur Simonffy 
stătea drept, cu ochelarii pe nas şi cu gîtul înroşit de 
emoţie, ca o reptilă care prinsese o broască şi, ivindu-se la 
suprafaţă, înoată cotit, ferindu-se să nu-şi scape prada în 
apă sau să i-o smulgă altul din gură; Kálmánka simţi că 
această privire lunecînd încoace şi încolo va trebui să se 
agaţe iarăşi de el, deşi n-avea nimic de-a face cu tot acest 
mister... 

Şi atunci auzi vocea şefului de cameră: 
— Ia vino-ncoace, Vincze... 
În timp ce Kálmán se apropia, pe chipul cu ochelari 

începu jocul ciudat al simpatiei gata să acorde iertarea, al 
unei ironii condescendente şi al intenţiei viclene, apoi 
Simonffy se sculă, ceilalţi cinci veterani îi zîmbiră aprobator 
şi şeful de cameră îl conduse pe Kálmánka pe culoar, ca să-i 
comunice acolo ce voia: 

— Te duci jos, sub poartă, auzi?!... Dai fuga la domnul 
Molnár şi-i spui damei cu care stă de vorbă: „Regret, 
domnişoară, dar trebuie să vă lipsesc de compania domnului 
Molnár, deoarece sus este inspecţie...” Hai, întinde-o, dar 
nu cumva să încurci borcanele!... 

Şi cînd Kálmánka o porni în jos pe treptele de lemn, unse 
cu ceară, îşi simţi deodată sufletul zburdînd, avea impresia 
că această misiune îl va scăpa de la strîmtoare, de şicane, de 
necazuri, că-şi va dobîndi iertarea domnului Simonffy, că 
întreaga-i viaţă va deveni mai uşoară, aproape aeriană şi nici 
învăţătura nu va mai fi decît o joacă; şi acest prilej de 
penitenţă îl bucura într-atît încît simţea că începe să iubească 
şi chinurile îndurate, ar fi fost gata să sărute şi mîna ce se 
ridicase asupra lui, pentru că-şi are şi suferinţa rolul ei, de 
vreme ce-i poate da atîta voioşie sufletului în clipa elibe-
rării... 

Nici nu-i trecu prin minte că rolul său ar putea stîrni şi 
supărare, dimpotrivă, se gîndea că însuşi domnul Molnár are 
să zîmbească şi că va rîde de gluma asta, împreună cu cei-
lalţi; această convingere îi potenţă întreaga capacitate in-
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terpretativă, toată puterea de expresie şi efectul apariţiei lui 
fu atît de mare încît stîrni spaimă şi uluire. 

— Regret, domnişoară, că trebuie să vă lipsesc de com-
pania domnului Molnár... — începu, oprindu-se la doi paşi, 
cu o uşoară înclinare, în timp ce mîna dreaptă, după o ar-
cuire delicată, se avîntă în sus pentru a recădea tot atît de 
aristocratic, iar privirile îi încremeniră pentru o clipă, fixînd 
dalele de piatră cu o expresie de scuză umilă. 

Elevul cu favoriţi tresări, ridică ochii spre fereastra ca-
merei de studiu, împănată cu feţe care rînjeau, pricepu de în-
dată totul, apoi se întoarse şi conduse fata pînă la poartă; 
din privirea lui Molnár, Kálmánka înţelese că totul e pier-
dut. Cînd reveni, aşezîndu-se, se apucă în grabă să înveţe, dar 
nu-şi mai vedea nici mîinile, care bîjbîiau în neştire pe bancă. 
Nu observă cînd se întoarse Molnár, simţi numai că întreaga 
cameră îl urmăreşte pe el, de parcă şi-ar fi asumat cu de la 
sine putere acest rol josnic (căci acum, că dăduse greş, îl 
simţea deja josnic, o cursă anume pusă la cale), iar Molnár 
îşi lăsă capul pe braţe şi îl hipnotiza astfel, cu faţa aceea a 
lui consumată şi mîhnită de pofte. 

5 

„Dragă Béla şi Erzsike! 
Nu pot să scriu nici măcar că, slavă Domnului, sîntem 

bine. Pentru că nu-i nici o schimbare în viaţa noastră şi, 
chiar dacă este, e mai mult spre rău decît spre bine. Însă ce 
să fac, dacă taică-meu m-a menit de slugă, dacă a băut pă-
mîntul de care mi-aş fi putut lega viaţa. A vîndut pînă şi 
acoperişul de deasupra mea şi, dacă mă gîndesc la el, mă 
apucă o mînie că-mi vine să scuip tot sîngele care iese din 
mine în vremea din urmă la picioarele căcăciosului ăla bă-
trîn! 

Dar nu pentru asta vreau să vă supăr: dacă o vrea Dum-
nezeu, trăiesc, dacă nu, crăp; mă adresez vouă în plic în-
chis pentru că Boris e iar însărcinată şi aici nu se găseşte nici 
un medic care să-şi ia răspunderea, iar eu i-am spus-o — 
să-şi ia valea şi să nici nu se întoarcă pînă nu-i face ceva, 

354 



căci eu nu mai vreau să sporesc sărăcia, mă bucur să pot face 
rost de cele de fiecare zi şi pentru astea două. Găzduiţi-o 
deci şi, dacă se poate, îndrumaţi-o la cineva. 

Acum mai e şi bolnavă: s-a scociorît cu o andrea sau 
aşa ceva, s-a doftoricit cu drojdie muiată în bere, s-a dus să 
frămînte cu ziua la chirpici doar-doar şi-o pierde sarcina, dar 
ea se jură şi acum că n-a izbutit căci, dacă ar fi scăpat, n-ar 
chinui-o zi şi noapte greţurile. Dacă o duceţi la doctor, aveţi 
grijă să nu ceară prea mult, că şi-aşa stau deja cu ştreangul 
de gît. 

A pătruns apa în casă, a trebuit să cumpăr patru sute de 
ţigle, a trebuit să-l tai pe ăla de Bazna, de optzeci de kile, a 
fost şi Gizike bolnavă, a călcat într-un cui ruginit, m-a cos-
tat o şapcă de bani s-o vindec. Mie de asemenea mi-a scris 
doctorul nişte medicamente, dar nici măcar nu le-am scos, 
mai bine rabd pînă se poate, şi numai bunul Dumnezeu şi cu 
mine ştim cum trăim de pe o zi pe alta în mizeria asta. 

Cînd se suie muierea în tren le trimit şi copiilor un coş 
cu fructe. Pînă atunci, vă sărut pe toţi, Jani, Boris şi feti-
ţele, Annuska şi Gizi. 

P.S. Doctorul să nu coste mu l t !” 

ALO! 
ALO! 
ALO! 
HEI, ALO! 
NU VEZI CĂ TRECE LUMINA? 
VREI SĂ-ŢI SPARG GEAMUL? 
ALO! 
ŢINEŢI-VĂ GURA O DATĂ! 
MUCLES! 

Dar Cacafleanca alerga zadarnic în sus şi-n jos prin fa-
ţa ferestrelor dinspre stradă, degeaba şuiera şi făcea semne 
spre ciorchinii de oameni lipiţi în întuneric, care stăteau 
acolo în jurul casei, neajutoraţi, şi, după cel de-al treilea val 
al urletului de sirenă, neavînd chef să urce la buncărul de pe 
strada Fluturilor, nici să se frece pe băncile adăpostului anti-
aerian din strada Honvéd şi, aşteptînd să sune încetarea, bă-
teau pasul pe loc, bîzîiau şi, cîteodată, clipeau cu speranţă 
sfioasă spre cer; de cînd se zvonise prin oraş că avioanele 
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Tito transportă conserve de carne şi lenjerie călduroasă, iar 
madam Kruck umpluse curtea că unul dintre piloţi arun-
case mai multe mii de bocanci noi-nouţi, cu talpă de piele, 
în apropierea pădurii de la Gheorgheni, chiriaşii întîmpinau 
cu suspiciune strigătele Cacafleancăi, de parcă s-ar fi temut 
că vrea să pună mîna de una singură pe pachetul ceresc cu 
cadouri. 

Numai Ilka, nevasta lui Macsuka, se apropiase de Caca-
fleanca cu o solidaritate mută, numai ea simţea că ghicitoa-
rea, bocănind cu cizmele încoace şi încolo, poartă o luptă de 
ariergardă, asigură spatele frontului ferindu-l de duşmanul cu 
care se înfruntă omul ei, pe pămînt rusesc; tăcerea ei mai 
cuprindea însă şi un dram de dispreţ faţă de vecini şi uneori 
răbufnea, oftînd: 

— Ce neamuri! N-au nici Dumnezeu, nici patrie! 
— Bine că ai dumneata de toate! zise Lidi. 
— Nu mă lua peste picior pentru că am rămas singură, 

auzi?!... 
— Ai rămas singură, dar ţii lumînarea şi în locul lui 

Macsuka! se auzi vocea lui Erzsi din întuneric. De ce nu 
încăpeţi de noi? 

— Leagă căţeaua, că-ţi sparg felinarul! îşi tăie drum cu 
lanterna Cacafleanca. Ce-i aici, circ?! 

Se apropie de cele două surori, le vîrî lumina în feţele pa-
lide şi răvăşite, ca şi cum, în felul acesta, le-ar şi fi făcut 
inofensive; însă Erzsi, cu un gest, dădu la o parte focarul 
luminos: 

— Să-ţi luminezi treburile matale! Ai destul întuneric 
acolo! Nu-ţi băga nasul în fundul altora! 

Erau gata-gata să înceapă păruiala, dar tocmai atunci ră-
sună urletul plin şi uniform al sirenei, ca şi cum s-ar elibera 
de o încordare îndelung reţinută şi bătu şi Cacafleanca în 
retragere, mîrîind: 

— Las’, că vedeţi voi!.. . În sfîntă dimineaţa asta mă por-
nesc şi vă aduc pe cap medicul de la Primărie! 

Vincze nu s-ar fi urnit nici dacă-l bombardau; îşi bea 
rachiul lîngă lampa cu fitilul coborît, sudoarea îi strălucea 
uleioasă pe piele şi, cum trăgea din ţigară, părea că lumina 
se împrăştie de pe faţa lui ca dintr-un bec electric acoperit 
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de un glob întunecat; după-amiaza tîrziu descoperise că 
Böske a răscolit mormîntul — mormîntul tatălui lor vitreg, 
unde se odihnea şi frăţiorul lor, Jánoska, acel loc de îngropă-
ciune minunat şi uscat, aflat chiar în vecinătatea capelei mari 
şi care, încă de pe atunci, îi fusese dăruit lui Rajna András 
în semn de deosebită cinstire; şi nu numai că-l desfăcuse, dar 
mai voia să bage acolo şi un puradel! 

O căutase pe soră-sa prin împrejurimile străzii Pata, la 
Gyuri baci, la cîrciuma de pe Cetăţuie, la „Maimuţa plîngă-
reaţă”, dar n-o găsise şi-l rodea tot mai mult bănuiala că e 
zadarnică toată alergătura asta, că degeaba mai bate străzile 
oraşului, pentru că nu se mai putea drege nimic; Böske adu-
nase oasele frăţiorului într-o sacoşă de cinci kilograme şi, cît 
fusese el plecat, îi arătase lui Erzsike craniul cît pumnul, 
gambele mărunte, şi mai şi rîsese în felul ei: „Uită-te la el, 
ce drăguţ e, ca o mică bijuterie, huibuhu”. 

În clipele astea ar fi fost în stare s-o strîngă de gît. 
Îşi bea rachiul şi sudoarea şiroia de pe el. 
Îşi bătea capul, gîndindu-se cum s-ar putea răzbuna. 
Böske supralicitase piatra de mormînt, acum era iarăşi 

rîndul lui! 
Căci faptul că aici nu va mai pune piciorul, încă nu-i 

nimic! Pînă şi pe stradă o va ocoli, o să nege pînă şi faptul 
că îi e soră! Din partea lui, poate să crape de foame, pot 
s-o mănînce păduchii şi să-i degere mîinile şi picioarele, n-o 
să aibă o lacrimă de plîns pentru ea. Cine a ajuns pînă aici, 
nu merită nici milă, nici cruţare; deci pentru asta a ţinut-o 
în casă, ierni întregi, împreună cu domnul linge-blide, de 
asta i-a făcut loc să doarmă, de asta a hrănit-o şi a înzes-
trat-o pînă şi cu ţigări?... 

De cum se face dimineaţă, se duce iar să vadă mormîntul. 
Eventual, se va coborî şi în groapă. 
Se bagă pînă la sicriu, să vadă dacă mai e teafăr. 
Eventual, strecoară o mînă sub capac... 
Era prea puţin aer în cameră; se sculă şi porni cu sticla 

de rachiu prin curte, se aşeză lîngă gard, unde se ghemuia 
de obicei madam Csikálo şi, preţ de cîteva minute, refuză 
să se gîndească la ceva, pentru a nu se lăsa cotropit de cine 
ştie ce hotărîre tîmpită; şedea ca unul care, comparînd două 
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intenţii contrare, se lasă învelit deodată de indiferenţa nepu-
tinţei; dar, la o adică: ce s-o fi ales oare din lanţul acela 
de aur şi din ceasul de aur cu două capace?... 

Dimineaţa urcă la cimitir: pămîntul scos pe marginea 
mormîntului se uscase, ici-colo se puteau zări bucăţile putrede, 
gălbui ale micului coşciug de lemn printre bulgării de ţărînă, 
iar gura mormîntului era întărită cu scînduri, ca nu cumva să 
se surpe; Vincze se apropie de groapă şi îi fu de ajuns o 
privire aruncată în adînc ca să vadă partea de sus a sicriului 
de metal care se îndoise ca o bucată de tablă, astfel încît ca-
pacul se şi săltase puţin în partea stîngă, căscînd o crăpă-
tură cam de două degete în lada de metal; această posibi-
litate care i se oferea de la sine, nefiind silit să se agite, să 
se chinuie, să forţeze sicriul, îl umplu de emoţie dar, în 
acelaşi timp, îl înfiora şi teama că trebuie să coboare în 
groapa aceea rece, în umbra ei nemişcată. 

Acum, dimineaţa, era încă linişte, nu sosiseră încă nici 
acele două-trei bătrîne care-şi petreceau zilele aci, ciupind 
firele de iarbă iţite printre pietre şi cărînd apă de la pompă 
în sticle de un litru sau în cutii de conserve; în Vincze, 
liniştea şi noutatea întreprinderii răscoliră superstiţiile şi, cu 
toate că nu prea credea în strigoi, nervii mahmuri i se înfio-
rară de toate spaimele obscure şi prevestitoare de nenorociri 
de care se impregnase încă din copilărie. 

Nici nu fu în stare să se hotărască dintr-o dată să acţio-
neze. Făcu o plimbare, îndepărtîndu-se vreo zece metri de 
mormînt, se aşeză pe o bordură de beton şi scoase sticla cu 
rachiu din buzunar; după ce-l bău tot şi fumă o jumătate 
de cutie de ţigări, azvîrli sticla şi porni înspre groapă, ca 
să coboare. Sub tălpi, bulgării începură să mişune, se lăsă 
să alunece pe vine pînă la buza mormîntului, curînd picioa-
rele i se bălăbăneau în golul gropii, apoi se apucă de unul 
din butucii de sprijin şi se lăsă să atîrne, balansîndu-se dea-
supra sicriului. 

În cele din urmă îşi dădu drumul, însă această cădere 
de o zecime de secundă îl fulgeră cu toată iarna îngheţată a 
groazei; şi cînd ajunse jos şi tăcerea îl învălui din nou, în 
această cursă umedă, mirosind a rădăcini, aproape că-l auzi 
pe Rajna András cum îl strigă din sicriu, întrebîndu-l: „Ce-i, 

358 



domnişorule, iar nu-ţi încapi în piele, vrei să dau jos cu-
reaua din cui?” şi, înainte chiar de a fi scăpat de ecoul 
chinuitor al acestei voci care-i cerea socoteală, îi apăru în 
faţă un alt om, bolnavul fără scăpare, care, ferindu-se pudic, 
mănîncă bicarbonatul cu lingura. 

Şi iarăşi, după aceea, o groază de un fel nou îi broboni 
fruntea, nălucire a nervilor răscoliţi; se holbă la deschiză-
tura sicriului, aşteptînd să se ivească scheletul mîinii şi gîn-
dindu-se, în acelaşi timp că, şi deasupra lui, la buza mor-
mîntului, poate apărea oricînd o umbră, îl poate urmări, ca 
să scoale cimitirul cu strigăte ascuţite doar după ce el va 
fi scos din sicriu ceasul de aur şi va fi desprins lanţul din 
jurul mijlocului hîrcii... 

Se uită în sus, spre cerul pătrat al gropii, apoi se aplecă 
brusc peste sicriu şi împinse degetele prin deschizătură; mă-
tură în dreapta şi-n stînga cu palma, dar mîna nu i se lovi 
de nici un fel de obiect şi cînd îşi dădu seama că pipăia 
neverosimil de sus, se aplecă, gemînd disperat, mai aproape, 
şi-şi băgă braţul pînă la cot; acum era sigur că va atinge 
oasele şi se şi pregătea să trăiască oroarea aceea, dar încă 
tot nu găsi nimic; între timp simţea cum trece vremea, ştia 
că fiecare secundă îl poate primejdui şi-şi zgîlţîia mîna din 
ce în ce mai furios, ar fi fost în stare să spargă sicriul 
cînd muchia palmei se atinse de gratiile fragile ale coastelor 
şi i se păru că aude chiar un fel de trosnet slab, un zuruit 
înfundat, ca şi cum s-ar presăra pietriş într-o cutie de vioară. 

În aceeaşi clipă, groapa se umplu de întuneric, îi căzură 
cîţiva bulgări pe spinare şi auzi prin beznă vocea lui Böske: 
soră-sa stătea acolo, cu sacoşa de cinci kilograme, în care 
adusese înapoi oasele frăţiorului. 

6 

Intrase în vigoare legea privitoare la evrei. 
Ziua-n amiaza mare stele galbene se împleticeau de-a lungul 
gardurilor şi în umbra clădirilor; aceste două triunghiuri 
îmbinate unul peste altul, această stea de la răsărit de cu-
loare galbenă era o podoabă atît de uimitoare încît Benó 
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îi dădu nişte chiftele lui Moişi, ucenicul tîmplar, numai s-o 
poată purta două-trei ceasuri şi, cu burta suptă şi pieptul 
bombat, începu să umble în jurul casei, astfel încît un căru-
ţaş hoştătean sări din vîrful căruţei cu lemne şi dădu să-l 
atingă cu biciul. 

— Vrei o bucată de şoric, Iţic? strigă în urma lui, cînd 
ţigănuşul trînti poarta, speriat. 

De-alde tuşa Pepi şedeau pe nişte baloturi mari, legate cu 
sfoară şi se uitau în pămînt; pe obrajii femeii şiroiau lacri-
mile, plîngea zi şi noapte pentru că, iată, presimţirile ei, care 
de ani de zile îi umezeau ochii la trecerea oricărei amintiri 
fugare, o cutremurau acum, în pragul împlinirii, al morţii, 
cu puterea de furtună a celei din urmă purificări. Nu se con-
sola decît la gîndul că Matha se călătorise şi nu mai trebuia 
să se gătească de această drumeţie fără sfîrşit. Moişi 
şedea în faţa mamei sale, figura lui repeta în mic fiecare 
tresărire de pe chipul femeii, imagini de umbră, fugare şi 
mereu schimbătoare, de parcă freza de copiat a durerii ar 
transforma şi ar trece şi pe chipul lui originalul suferinţei 
născînde; nevasta lui Vincze şi alte cîteva femei se agitau 
de dimineaţa pînă seara împrejurul lor, întrebînd ce ar putea 
să le mai procure, una cumpăra săpun de toaletă, alta turna 
seu într-o sticluţă, ca să fie, dacă în vînt, în ger, vreunuia 
i se va crăpa pielea de pe mîini sau de pe picioare. 

Se pregăteau şi ai lui Kruck; salahorul se lăsase de băut, 
în pragul morţii depusese paharul şi, cu părul încîlcit şi cu 
un fel de vinovăţie derutată, se tot oprea în uşa camerei, ca 
şi cum guşa, această minge încă vie, i s-ar fi poticnit în 
gîtlej; în astfel de clipe se zgîia întrebător la Rózsi, aştep-
tînd parcă s-o audă vorbindu-i, s-o audă spunînd că nu-i 
nimic, „di beste meşige?... ce faci mutra asta acră, doar totul 
nu-i decît o glumă!...”, însă Rózsi nu vorbea, ci doar ofta 
şi întorcea capul: o părăsiseră şi visurile, vedeniile ei intere-
sante, despre care, altădată, era în stare să povestească cîte 
o jumătate de zi. 

Mielul devenit între timp berbec trebuia dus la şocter, 
ochii animalului, ca două pete de smoală, stăteau lipiţi în 
lîna-i murdară şi încîlcită şi, de acolo, se uitau la oameni 
cu tristeţea inconştientă a celui care suferea de asemenea 
de pe urma nedreptăţii şi nesocotirii legilor; cînd Kruck, 
cărîndu-l pe umeri, îl aduse acasă şi-l lepădă în mijlocul ca-

360 



merei, berbecul bufni greu şi din gîtlejul lui mai picura 
viaţa... 

Béri şi Helén, jucîndu-se, mînjiră cu sîngele lui pragurile 
şi pereţii văruiţi; cu plămînii lui tăvăliţi prin praf , jucă 
fotbal toată ziua puştimea curţii, şi Kálmán, ori de cîte ori 
se gîndea, mai tîrziu, la jocul acesta, se întreba în sinea lui: 
n-a fost menit oare sîngele berbecului pentru a însemna uşile 
dincolo de care moartea să nu poată intra ca să se răzbune?... 
Oare nu trebuia să vadă şi aici un semn pe care soarta îl 
dădea tocmai prin mijlocirea acestor doi copii de evreu neştiu-
tori, ridicînd un deget însîngerat spre cer: aici să nu intraţi 
şi să nu omorîţi pe nimeni, nici pe Vincze cu ai lui, nici pe 
ţaţa Csikálo, nici pe Miklós cu femeia sa şi cu copilul nele-
gitim al celeilalte, nici pe Icu, fata care vinde flori, nici pe 
madam Habverö cu băiatul, căci ei au fost buni şi au fost 
părtaşi la suferinţă. 

Din berbecul tăiat n-a vrut să mănînce nimeni. 
Kálmán venea pe-acasă uneori de cîte două ori pe săptă-

mînă şi de fiecare dată o găsea tot acolo pe tuşa Pepi; ştia 
că în dimineaţa cînd vor veni să-i ia nu va putea fi în 
apropierea lor, astfel că, de cîte ori se reîntorcea la colegiu, 
îşi lua rămas-bun de la ei: săruta umbrele încremenite în 
sine, care se ghemuiau acolo pe marginea patului sau pe balo-
turi şi ieşea în curte; pe Bábi, de cînd se desprimăvărase, o 
scoteau cu scaun cu tot la aer curat, degetele îi dispăruseră 
cu totul, pierdute în baloanele picioarelor, gata de zbor, iar 
buzele şi le mişca mut. 

Gulliver Sándor fusese lovit de suflul unei bombe în 
Essenul bombardat de americani de cîte două ori pe zi şi 
lăsat la vatră ca inapt; înainte de a se întoarce acasă, dădu 
o raită pe maidanele pline de ruine, se cără la gară cu o 
boccea uriaşă, făcută din tot felul de boarfe, şi se urcă cu 
ea în tren; printre cele găbjite se aflau cîteva duzini de 
cărţi de joc, desperechiate, muştiucul unei trompete de aramă, 
bibelouri de porţelan bavarez, sparte, scobitori de plastic, un 
binoclu de teatru cu încrustaţii de sidef, ale cărui lentile se 
crăpaseră şi ciudatul veteran aduse, agăţat de umăr, pînă 
şi un acordeon cu email cafeniu, ce părea cît un dulap şi, 
pe care, în vremea din urmă, îl chinuia de dimineaţa pînă 
seara, în casă. 
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„La revedere, domnule locotenent”... 
Madam Macsuka, bruneţica pe care singurătatea o redu-

sese la o tăcere orgolioasă, clipea cu duşmănie spre uşa des-
chisă, dincolo de care gîrboveau umbrele tuşei Pepi şi alor 
ei şi, în suferinţa sa de un rang superior, socotea necesar ca 
şi alţii să-şi aibă calvarul, mai cu seamă dacă, aici, în spatele 
frontului, le mocneşte în suflete o ură perfidă şi uneltitoare, 
ca şi cînd ar ascunde cuţite sub cămaşă ca să-i atace pe la 
spate pe honvezii veghind în tranşee; acest orgoliu al ei se 
umflase şi mai mult de cînd „Almanahul Tolnai” publicase, 
printre cei decoraţi cu mica medalie pentru vitejie, fotogra-
fia sergentului avansat la gradul de plutonier. 

— Ia spune, dumneata n-ai pe ce cheltui banii? se re-
pezi o dată la soţia lui Vincze, înfigîndu-şi privirile în pîinea 
de un kilogram şi în cubul de marmelada pe care femeia 
le echilibra bucuroasă, grăbindu-se la tuşa Pepi; dumneata, 
femeie maghiară, îi hrăneşti pe duşmani?... 

Şi cînd ridică ochii, ura din privire i se şi pleoştise, mu-
iată în laşitatea autocompătimirii, buzele îi tremurau şi stă-
tea acolo ca o combatantă lăsată singură în bătălie; pe 
chipul lui Erzsike bucuria dăruirii nu păli decît cu încetul, 
transformîndu-se treptat în jignire: 

— Ascultă, madam Macsuka, zise. Eu nu mă amestec în 
treburile dumitale, dar nici dumneata să nu-mi dai lecţii de 
patriotism... 

Mîna şocterului trebuie să fi tremurat, căci nu putuse 
tăia berbecul aşa cum se cuvine şi sîngele uscat mai stăruia 
în pete negre pe pragul de sus, pe pereţi şi pe uşi; în acelaşi 
timp, pe străzi, prin ganguri, fluturau cămăşi de noapte fe-
meieşti, materiale moi şi impudice de lenjerie bărbatească, 
ochi de samsar le pipăiau uzura, netezindu-le ca pe nişte 
piei de vietăţi jupuite, feţe de masă mari, boţite, de damasc 
se desfăşurau ţinute de cele patru colţuri, pătrunse încă de 
aburul cinei de pe urmă şi guri grăbite licitau cu schimbul, 
oferind cîţiva pengö în plus pentru bunurile celor ce urmau 
să fie deportaţi. 

Îngerul morţii umbla cu paloşul zvonurilor prin oraş; 
cineva aruncase o vorbă cum că evreii au otrăvit rezervoa-
rele de apă ale Clujului şi pînă şi profesorul universitar 
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clipea sperios spre robinetul din casă, ca un băştinaş care 
crede în puterea ocultă a obiectelor; cineva spuse că noaptea, 
semnalizînd cu lanternele, schimbă mesaje secrete cu avioa-
nele, că indică obiectivele de bombardat şi că în ziua în care 
ei vor fi adunaţi în ghetou, nu va rămîne piatră pe piatră 
în oraş. 

Adulmecase şi Nánási Róza, soacra lui Bárány Lajos, 
mirosul sîngelui tremurînd în văzduh şi, cu basmaua desfă-
cută, tîrîndu-şi pantofii uriaşi, bărbăteşti, clămpănea de-a 
lungul trotuarelor, măturînd oamenii din cale cu coşurile, 
iar creierul, inima, plămînii ei cuplaţi la tensiunea-i sărită 
peste douăzeci şi patru, amplificau, ca megafoanele mon-
tate pe automobile, spaimele captate pe diferitele lungimi de 
undă ale presentimentelor şi peste tot pe unde umbla să 
vîndă floricele calde, inunda străzile de strigăte: „Iată, 
Anticristul stă aici, la porţile lumii! Căci stă scris în Noul 
Testament că se va arăta înainte de judecata de apoi!” 

Primăvara îşi dizolva miresmele şi sevele dulci prin aşe-
zările mărginaşe şi pe sub grădini; erau unii care ştiau şi 
despre faptul că prin Pădurea popilor au apărut partizanii 
şi, încet-încet, profeţia care spunea că anul şcolar va fi mai 
scurt decît a fost vreodată părea să se adeverească, pentru 
că abia începuse, la sfîrşitul lui noiembrie, şi se spunea că 
serbarea de sfîrşit de an va avea loc prin martie... 

În aceste zile pline de nesiguranţă, profesorii deveniseră 
nervoşi; Zongorás József, care avea o bărbie revărsată peste 
cravată şi duhnea a coniac, stîrnea rîsul elevilor cu remarcile 
lui obscene şi, în acelaşi timp, îi făcea să pălească de spaimă, 
în clasele la care preda geometria plană şi în spaţiu; de 
pildă, pe unul din clasa a cincea îl întrerupsese astfel: „Nu, 
băiete! Nu desenăm acolo nişte figuri regulate. Numai ser-
vitoarele se lasă regulate!” 

Deasupra intrării closetului fusese agăţată o tăbliţă prin 
care direcţiunea aducea la cunoştinţă că „Aici nu e fumoar”. 

Drept răspuns, înaintea unei ore de matematică, elevii 
clasei a VII-a B umplură tabla cu desene înfăţişînd sîni şi 
coapse, pe măsura naivă şi exagerată a imaginaţiei lor lu-
brice, scriseră deasupra desenelor: N O I VREM FEMEI! — 
şi coborîră în curte să joace fotbal; se discută despre dizol-
varea clasei, se căutară instigatori, dar cei paisprezece băieţi 
rămaseră solidari pînă la capăt. 
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Bătrînii se răzbunau pe boboci. 
Domnul Molnár, domnul Molnár cel cu favoriţi, melanco-

licul Don Juan, nu uitase zelul abuziv de curier al lui Kál-
mán şi, de cîte ori, stînd la masa „paznicilor” de sală, în-
torcea cîte-o filă din cartea pe care o citea, îşi mobiliza re-
flectoarele spre banca unde şedea delincventul şi se prefăcea 
că vrea să se lege de Csomafai: 

— Ce faci acolo iar, asinule? 
Băiatul de ţăran se scula în picioare: 
— Nu pot să las nimic din mînă din cauza lui Vincze... 
— Atunci cîrpeşte-l o dată peste bot, boule! 
Şi domnul Molnár se reîntorcea la cartea lui, de parcă 

amănuntele l-ar plictisi, însă tovarăşii lui de masă ridicau 
privirile, zîmbind pe sub mustaţă, întrerupîndu-şi liniştea 
impusă şi, frecînd tălpile de podea, trosnindu-şi scaunele, 
toată sala de studiu respira uşurată şi recunoscătoare; Kál-
mán trebuia să se ridice. Csomafai îi trăgea o palmă şi încă 
în aşa fel încît se clătina şi era nevoit să se agaţe de masă, 
în timp ce simţea cum obrazul drept i se umflă brusc, că-
pătînd proporţii uriaşe şi urechea începea să-i ţiuie; domnul 
Molnár, fără să ridice ochii din carte, zicea: 

— A fost prea tare. Dă-i-o înapoi, Vincze! 
Se băteau orbeşte pînă ce, cu gîfîiala înecată în lacrimi, 

căzuţi unul peste altul, nu mai puteau să dea decît din pi-
cioare, iar Kálmán sta gata să se înăbuşe, cu nasul lipit de 
haina de lînă a băiatului de găzdoi, aspră şi răspîndind un 
miros iute, ca de brînză uscată; dar la fel îi miroseau şi 
pantalonii, ciorapii de lînă, briceagul, radiera — pînă şi res-
piraţia — şi Kálmán, încă din prima zi, cînd Csomafai se 
legase de el bănuindu-l de hoţie, avea impresia, ori de cîte 
ori, luîndu-se la trîntă, se lipea de acest gard de lînă sîr-
moasă, de această haină duhnind a unsoare, că stă faţă în 
fa ţă cu un gospodar gata să-şi apere averea cu sapa în mînă. 

După una din aceste încăierări, pedagogul trimise 
vorbă că Vincze e chemat jos, la poartă; încă îi vuia capul 
şi vestea îl zăpăci într-atît, încît se poticni de picioarele în-
tinse pe sub masă, — stîlpii groşi, lînoşi, ai lui Csomafai se 
înălţau în faţa lui ca nişte bariere, iar băiatul se prefăcea 
că scrie sau desenează; Kálmán ieşi pe coridor, dar acolo 
se opri, voia să se pregătească de întîlnire, ca să nu înceapă 
să se bîlbîie sau să-i dea lacrimi, trădîndu-l; se uită prin 
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geamul deschis, în jos, la curtea pătrată, spre poartă; lu-
mina din camera pedelului cădea pe plăcile de calcar, iar 
pe una dintre ele, ca pe o palmă întinsă, stătea, mică şi emo-
ţionată, aproape cu sfială, maică-sa, care-i adusese piroşte 
într-o oală de lut, scoase furculiţa din sîn, i-o întinse cu 
drag şi-i făcu semn zîmbind să mănînce... 

Kálmán, răvăşit, se înecă, stomacul i se strînse convulsiv 
şi continuă să mestece numai de dragul îndemnului, apoi se 
uită din nou la maică-sa şi, văzînd-o aşa de sfioasă, brusc, 
de milă, înflori într-însul un fel de superioritate şi privi la 
ferestrele uriaşe, luminate şi la zidurile bătrîne, de parcă 
toate acestea i-ar fi indiferente şi bine cunoscute de ani 
de zile. 

Apoi fu din nou acasă; miercuri, de la cinci la şapte, 
primise bilet de voie şi, cînd intră pe poartă, Gulliver Dani 
luă poziţie de drepţi iar tuşa Pepi se gheboşa tot acolo, 
printre baloturi, cu ochii la umbrele lipite de podea; Miklós 
Miksa şi Varga, muzicantul, primiseră ordine de chemare; 
peste curte se înstăpînise o tăcere apăsătoare, numai madam 
Macsuka umbla prin jurul casei cu batista la gură, căci pri-
mise un anunţ de la spitalul militar, care fusese amplasat în 
clădirea uriaşă de cărămidă roşie a Casei învăţătorilor, că 
bărbatul ei, grav rănit, fusese operat şi că, în zilele urmă-
toare, îi va face o vizită; rodea colţul batistei, se zgîia în 
toate părţile, dar nimeni nu se oferea s-o însoţească să-l vadă 
pe bărbatu-său, şi ea presimţea că trebuie să se pregătească 
pentru o experienţă îngrozitoare — Károly poate că nici nu 
mai e în viaţă... 

Locatarii nu ziceau nimic, nu-i aduceau aminte de zilele 
domniei lui Macsuka, doar una dintre cele două surori, Erzsi, 
trăgea din ţigară şi jarul ei sclipea din cînd în cînd, evo-
cator, căci rămăsese grea cu Ciopli, trecuse de cinci luni, 
iar băcanul nu numai că nu voia să-şi recunoască plodul, 
dar o mai şi zvîrlise afară din prăvălie şi, de atunci, nu-i 
dădea pe datorie nici măcar o lingură de o ţe t ; fata rămasă 
de ruşine avea acum sentimentul că motivul tuturor neno-
rocirilor sale era sergentul, care, cu capul lui de brontosaur 
bălăbănit deasupra gardului, cu atacurile-i prin surprindere, 
îi alungase pe soldaţii paşnici şi prompţi la plată... 

În cele din urmă madam Macsuka nu mai putu rezista: 
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— Vă rog, pentru Dumnezeu, veniţi cu mine! izbucni 
în plîns. Doar nu vă cer imposibilul, chiar dacă sînteţi su-
părate... 

Lidi, care se pregătea să plece la spitalul Stanca, se opri 
în curte şi-şi întoarse faţa albită de aburi spre soră-sa: 

— Du-te cu ea, tu... Nu vezi ce nenorocită e?... 
Erzsi făcu ochii mari, apoi se mîngîie pe burtă, supăra-

rea şi ura, ca la toate fiinţele slabe de felul lor, i se potoliră 
cît ai clipi din ochi, înmulţind amintirile şi se uită şovăitoare 
la Ilka. Sau, poate, tresărise într-însa vreo intenţie perfidă, 
să se bage sub nasul rănitului Macsuka şi aşa, cu burta la 
gură, să i se uite în ochi? 

Pe stradă se luară de braţ; madam Macsuka spunea cu 
o voce gîtuită, secată de plîns: 

— Măcar de l-aş găsi în viaţă... Măcar de-aş mai putea 
schimba cîteva vorbe cu el... 

Apariţia lor sfielnică şi răvăşită constitui o dovadă în 
ochii santinelei — de altfel, în ziua aceea, mai veniseră 
cîţiva vizitatori — se dădu la o parte şi, curînd, cele două 
femei păşeau urcînd prin casa tăcută a scărilor, mirosind a 
iodoform, spre etajul al doilea; însă înainte de a ajunge 
sus, în salon, medicul de gardă, de sub halatul căruia scli-
peau din cînd în cînd nasturii uniformei ofiţereşti, o chemă 
pe nevasta rănitului într-un mic oficiu cu geamuri, o rugă 
să stea jos şi, încrucişîndu-şi braţele, se uită la ea cu priviri 
îngheţate şi tăcute: 

— V-am reţinut pentru a vă încuraja puţin, doamnă, 
zise apoi. Macsuka Károly s-a comportat exemplar pe 
front, dar acest exemplu i-a cerut un mare sacrificiu... 

— A murit? întrebă Ilka, zbătîndu-şi pleoapele şi chi-
pul i se alungi. 

— Nu, zise cel cu halat alb şi degetele mîinii drepte 
i se loviră de palmă, ca o uşă batantă; îi era teamă că 
femeia va începe îndată cu istericalele. Dar e grav rănit. 
Eu aş dori, doamnă, ca stăpînirea dumneavoastră să fie 
demnă de răbdarea eroului... 

Străbătură un culoar lung, apoi cotiră la stînga, într-o 
sală mai mică; medicul o apucase pe Ilka de braţ şi o 
conducea înaintînd aşa, însă madam Macsuka nu pricepea 
nimic, căci în încăperea aceea nu se aflau paturi de-a lungul 
pereţilor, ci un fel de căciuli uriaşe, împletite, potrivite 
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între picioare de metal, ca stativele de flori din sălile de 
aşteptare, stupi răsturnaţi din al căror fund spart se iţea 
cîte-un cap şi, spre dreapta, deasupra celui de-al treilea 
coş de acest fel, Ilka zări şi craniul mic, cu bărbie colţuroasă 
al lui Macsuka şi, cînd se uită la el, simţi, aproape instinctiv, 
că teaca aceasta e ca o cămaşă a unei larve şi că plutonierul 
nu are nici mîini, nici picioare... 

Se apropie şi se uitară unul la altul. Macsuka îşi tocise 
de mult orice emoţie, sufletul îi era împăienjenit de un fel 
de prudenţă uscată, atentă şi bănuitoare, îşi mişca încet 
bărbia colţuroasă, ca un manechin de cîlţi, ciuntit, şi cînd o 
zări pe Erzsi cu burta ei mare şi dădu să se întoarcă puţin 
pe o parte, lăsîndu-se greoi pe cioturile picioarelor, avu 
nevoie de avîntul întregului trunchi pentru a-şi schimba 
poziţia măcar cu un centimetru. 

— Vorbiţi-i, doamnă! şopti medicul. Încurajaţi-l... Şi 
aşa rănitul tace de zile întregi... 

Însă Ilka îl privea încremenită, aşa cum obişnuia să 
se uite la Cristul sîngerînd de la Biserica Bărăţiei, în răcoa-
rea mirosind a tămîie şi piatră, buzele îi tremurau şi nu 
putea nici să întrebe, nici să spună ceva; mogîldeţele din 
celelalte coşuri, ca nişte larve trezite la viaţă, cu simţurile 
concentrate spre unica clipă a hrănirii, începură să-şi mişte 
capetele, unii pîndeau cu căutături piezişe, aproape cu ură, 
să vadă dacă medicul nu-i creează cumva lui Macsuka vreun 
avantaj neprevăzut, dacă nu intrase vreuna dintre surori 
ca să împingă o lingură de compot sau o prăjitură în gura 
plutonierului, ca în gura unui copil neputincios... 

Trunchiul ciuntit începu acum să dea semne de nelinişte: 
întîi, cu demnitate şi cuprins de o subită milă faţă de sine, 
îşi umplu plămînii cu aer, apoi, pe cînd îi dădea drumul, 
ca dintr-un balon fierbinte, ochii începură să scapere duş-
mănos, vrînd parcă să dea de înţeles că toată stăpînirea lui 
de pînă acum îşi trăsese seva exclusiv din siguranţa con-
vingerii că aici, acasă, tot nu mai poate conta nici pe com-
pasiune, nici pe înţelegere; dar din nou, după aceea, chinul 
neputinţei, conştiinţa lipsei de apărare, sentimentul neajuto-
rării, îi străbătură trupul sluţit, îşi lipi fruntea de marginea 
coşului împletit, de acest abdomen artificial, şi gemu: 

— Ilka, nu mă lăsa aici... I lka! . . . 
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E adevărat că ochii femeii se aburiseră de lacrimi, dar 
ea se şi precipita spre ieşire, printre coşuri, iar colonelul, 
jignit de izbucnirea lui Macsuka, şi mirîndu-se de atitudinea 
soţiei, ocolind-o pe Erzsi, se luă în goană după nevasta 
plutonierului, ieşind pe culoar. 

— Dumneata, o femeie maghiară, cum poţi face aşa 
ceva? încercă s-o înghesuie în adîncitura unei ferestre. Se 
cuvine?! 

Însă Ilka dibui chiar şi cu ochii înceţoşaţi o trecătoare pe 
lîngă halatul alb, îşi apăsă batista pe gură ca să-şi reţină 
hohotele de plîns şi-i zise medicului: 

— Mie nu-mi trebuie... Voi l-aţi schilodit... n-aveţi decît 
să-l ţineţi tot voi... 

Două zile mai tîrziu evreii fură mînaţi în curtea fabricii 
de cărămidă de la Chintău, unde se amenajase un ghetou, 
şi fu luată şi tuşa Pepi cu toţi ai săi; îi încărcară într-un 
camion şi pe-ai lui Kruck, şi Vincze cu Moişi îi ajută s-o 
care cu scaun cu tot pe Bábi, cu cele două baloane negre 
ale picioarelor sale, gata să se înalţe de-acum, s-o ducă în 
zbor spre marea împăcare; şi în aceeaşi zi, primi şi Kálmán 
vacanţă. 

7 

Oraşul fu bombardat la două iunie patruzeci 
şi patru. Böske susţinea, şi după ani de zile, că ea presimţise 
primejdia: visase un cîine întărîtat care voia să-i rupă 
fusta. 

Pe calea Rudolf, băură ciocolată diluată, ea şi cu Kál-
mán, după aceea Böske prinse o birjă; îi zise vizitiului să 
mîne încet, la ea nu contează un pengö, doi în plus, n-avea 
decît să înconjure şi statuia, înainte de a se da jos în faţa 
băii Elisabeta; îşi lăsase bagajele la hotelul „Simplon”, 
vizavi de gară, unde achitase preţul unei camere mici, la 
etaj, pe trei zile înainte, şi anume camera cu numărul 13, 
fapt care, mai tîrziu, deveni el singur suficient ca să-i tre-
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zească neliniştea; pe nepot îl luase cu ea încă în ziua pre-
cedentă şi, lăudîndu-i-se lui Bélus că băiatul doarme cu 
ea la hotel, avea aerul că se pregăteşte să-l ducă într-un 
voiaj în străinătate. 

Iar acum copilul şedea lîngă ea, sub capotă, asculta şi 
el clăpăitul copitelor calului cu potcoave gumate. 

— Ia spune, cînd ai să fii inginer sau ofiţer, ai să mă 
mai cunoşti pe mine? întrebă mătuşica, apoi dădu din mînă, 
izbucni în rîs şi-l pipăi amănunţit cu privirea. 

Kálmánka lăsă ochii în jos. 
— Nici n-o să mă saluţi măcar! suspină, decepţionată, 

Böske. O să-ţi fie ruşine şi că-ţi sînt mătuşă... 
Acestea nici nu i le mai spuse lui ci birjarului şi 

zîmbi din nou. Iar Kálmánka, după ce se simţi scăpat de 
interogatoriul mătuşii, începu să se gîndească şi el la 
viitor şi nu pricepea ce se aşteaptă de la el, ce speră ai lui, 
şi chiar şi cunoştinţele, de ce cred cu atîta tărie că el va fi 
un fel de domn, dator să se desprindă şi să se ridice deasupra 
sărăciei. În ochii lui, aceasta nu părea nici necesar, nici 
posibil de împlinit şi nu simţea obligativitatea acestor stră-
duinţe decît atunci cînd tot ceea ce se aştepta de la el se 
întovărăşea cu imaginea banilor, a cît mai mulţi bani; căci 
nici nu şi-ar fi dorit altceva, doar ca s-o poată face pe 
maică-sa „fericită” şi „lipsită de griji”, iar pentru asta ar 
fi avut nevoie într-adevăr de o bunăstare ce nu se lipea 
nicidecum de numele de mic funcţionar cu degete pătate de 
cerneală, calfă de comerciant, meseriaş cu atelier. 

Însă avea oare dreptul să se lase legănat de fel de fel 
de iluzii? Căci, iată, şi anul acesta ciuntit stîrnise în el 
numai derută şi frică, răscolise şi întorsese pe dos toate 
aşteptările şi sentimentele lui pure, sădindu-i în suflet o 
laşitate aproape umilă, frîngîndu-i privirea, întorcînd-o din 
drumul ei introspectiv pentru a o îndruma spre îndeplinirea 
continuă a unor slujbe exterioare, ostenind să cerceteze fără 
răgaz dacă domnul Simonffy e oare bine dispus, dacă 
domnul Molnár îşi soarbe supa cu poftă , dacă Friţfranc a 
ieşit din găoacea meditaţiei sale bolnăvicioase, ca să-şi aprindă 
în privire un pic de înţelegere şi faţă de el, în timp ce expre-
sia chipului său urmărea ca o oglindă sensibilă jocul chipuri-
lor înconjurătoare. 
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Şi această fereală nu era fără rost; era de ajuns să se 
gîndească doar că domnul Molnár şi domnul Simonffy 
prefăcuseră în program distractiv partida de palme reci-
proce cu Csomafai, că se pregăteau pentru ea încă de cu 
dimineaţă, ba, cîţiva dintre cei din anul a’ doilea şi al 
treilea, care simţiseră într-însul forţa mai mare temperată 
de blîndeţe, începuseră, pe coridor şi la intrarea în sala de 
mese, în curtea colegiului şi pe strada cu tei, cînd ieşeau 
de la biserică, să-i şoptească încurajator: „Şi apoi nu te 
lăsa, Vincze!” — şi, peste capul lui, privirile li se încruci-
şau complice; iar ei se cîrpeau cu palme răsunătoare, la-
crima le sărea din ochi, buzele le tremurau, se încîlceau cu 
furia instinctului de conservare, ca, în cele din urmă, schim-
bul de lovituri să degenereze în încăierare, ca să se buşească 
răsturnînd scaune, trîntind călimări şi, ajunşi să se terfelească 
şi să se obosească reciproc, să înceapă a privi fiecare spre 
masa şefului de cameră, ca şi cum nici n-ar fi fost ţinuţi 
de adversar, ci de cei de acolo, imobilizaţi şi aproape sfîr-
tecaţi de nişte roţi dinţate pe care numai o intervenţie 
exterioară le-ar putea opri — dar bătrînii şi, cu ei, toată 
camera de studiu, rîdeau înainte, privindu-i. 

Fiacrul ocoli statuia regelui Matei, apoi, prin străzile 
înguste din centru, o luă spre piaţa Széchényi, unde umbra 
era încă rece şi copitele cailor stîrneau ecouri groase pe sub 
porţile deschise ale caselor de raport; însă tocmai cînd 
coteau spre piaţa pavată cu plăci de granit, răsunară sire-
nele: urletul, înălţîndu-se în valuri, răscoli tăcerea dimi-
neţii, începu un du-te-vino derutat în tot spaţiul acela des-
chis și zbaterea iute a fricii electriză şi nervii animalelor: 
calul birjarului se opri şi nu vru să meargă mai departe, şi 
cînd Kálmánka şi mătuşa se dădură jos din trăsură, un 
cîrd de gîşte dezlănţuite zbură spre ei de sub o coşarcă 
răsturnată, iar precupeaţa, în fundal, se văicărea zbierînd şi 
cu braţele zvîrlite în înalt, cerînd ajutor. 

Nu reuşiră să ajungă nici pînă la băile Elisabeta; de 
îndată ce urcară pe trotuar, un comandant de la apărarea 
pasivă, care, cu brasarda de pe braţ, cu casca înfundată în 
cap, părea un fel de geambaş motorizat, îi mînă spre adă-
postul din clădirea percepţiei; acolo se şi înghesuiau vreo 
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cincizeci de oameni cu privirile aţintite pe cărămizile arca-
delor, de parcă fiecare dintre ei s-ar fi aşteptat să se crape 
tavanul şi el să-şi ia zborul speriat înainte ca explozia 
bombei, nimerită în plin, să-l constrîngă la o groaznică 
moarte colectivă: căci dacă te risipeşti şi nu te aperi decît 
pe tine însuţi, poţi avea mai multe şanse de supravieţuire... 

Primele bombe începuseră să cadă, dar zgomotul nu se 
auzea de sus ci-i zguduia venind de sub tălpi, de parcă ar fi 
sărit în aer cealaltă jumătate a pămîntului, iar comandantul 
de la apărarea pasivă, care profi ta de superioritatea confe-
rită de serviciul său pentru a se răşchira la intrarea adă-
postului, numărînd aparatele, bombardierele argintii ce plu-
teau în salbe, se rostogoli acum pe scări şi se izbi de uşa pe 
jumătate deschisă a beciului; un funcţionar împunse cu 
bastonul spre cărămizi şi spuse, minţindu-şi gîndul zguduit 
de explozii: 

— Lucrează din plin antiaerienele! 
Adevărul era că nu răsunase nici măcar un foc de armă 

(mai tîrziu s-a adus drept scuză faptul că trupele erau la 
manevre, lucru tatonat cu viclenie de duşman) — şi aripa 
dreaptă şi cea stîngă a clădirii gării se şi prăbuşise, o 
treime din casele de raport de pe bulevardul Hor thy Miklós 
se despicaseră căzînd peste şosea, cartierul Kövár, care se 
întindea de-a lungul liniei ferate, ardea fumegînd; mătuşica 
îl trase pe Kálmán lîngă ea, voia să-l consoleze, dar şi 
mîna ei tremura, aproape că stîrnea rîsul oamenilor înspăi-
mîntaţi cu izbucnirile ei necontrolate, cu blestemele ei şi cu 
felul cum se uita în sus rotunjindu-şi ochii, de parcă s-ar 
fi luptat pe viaţă şi pe moarte cu un bărbat ce voia s-o 
doboare: 

— Uite-i, golani împuţiţi! zicea. Nu le crapă obrazul 
de ruşine!... Frate-meu mi-a încredinţat copilul ăsta, iar ei 
bombardează, dar-ar boala-n mîinile lor amîndouă!.. . 

Gînduri dintre cele mai felurite roiau prin amintirea lui 
Kálmánka şi, mai întîi, se simţi fulgerat de convingerea că 
el e cauza bombardamentului şi că dacă în clipele următoare 
va auzi cum clădirea percepţiei se prăbuşeşte peste adăpost, 
va şti că a venit ceasul ispăşirilor pentru acele jocuri cu 
care Niuniucă îi stîrnise presimţirile, acolo, în pod, sub 
păturile destrămate, şi clipea de după braţul mătuşii spre 
masa compactă şi uniformă a celorlalţi, gata parcă să-i 
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implore să-l ierte pentru nenorocirea pe care le-o va aduce 
prezenţa lui. 

Căută să-şi stăpînească frica, începu să cerceteze, în 
vecinătatea primejdiei morţii, toate umilinţele şi chinurile 
cîte i-au fost date să le suporte la colegiu în lunile din 
urmă şi se strădui să le reducă din importanţă; ba chiar 
îşi evocă şi bucuriile, fiecare imagine plăcută, pentru ca, 
în timpul bombardamentului, să nu se lase pradă neputincioasă 
spaimei sale: aşa, de pildă, îşi aduse aminte de una din 
orele lui Friţfranc, cînd făceau corectura lucrării, iar el, 
de bucurie că luase un excelent, vorbea cu voce tare, se 
foia şi, o vreme, profesorul se uită la clasă cu indiferenţă, 
apoi privirea i se fixă asupra lui Kálmán şi aducîndu-şi 
parcă aminte de neplăcutul incident provocat de acesta şi, 
ca şi cum această bună-dispoziţie l-ar enerva, se urni şi 
se răsti la el: 

— Ce te tot scarpini, m ă ? ! Ce-i taică-tău?! 
Şi coborî de la catedră, se apropie de el, înhăţă lucra-

rea şi, cînd văzu nota trecută pe foaie, începu să clipească 
neîncrezător şi, fără să-i dea caietul înapoi, îl luă pe al lui 
Györgyi, teza eminentului Györgyi; citi şi prima frază a 
aceluia, apoi bară nota maximă de pe lucrarea lui Vincze 
şi, cu creionul roşu, scrise în loc un patru: 

— Ai copiat după el, de aia te bucuri, nu?! 
Kálmánka crezu că asta n-are s-o mai poată suporta, 

că acum va trebui să se întîmple ceva, în sfîrşit, să cadă 
din picioare şi să moară şi să i se adeverească destinul nefe-
ricit, ori că nişte anonimi binevoitori se vor răscula împo-
triva profesorului, vor provoca un scandal şi-i vor cere 
concedierea; căci, iată, omul acesta nu e numai rău inten-
ţionat ci de-a dreptul sărit, n-are ce căuta printre elevi. 

Dar nici de data asta nu se întîmplă nimic, deosebirea 
fu doar că după această nedreptate strigătoare la cer ajunse 
să se simtă ferit de orice alt fel de supărări şi ştia că nici 
colegii de clasă nu vor vorbi în lipsa lui despre chestia asta 
ca şi cum ar fi copiat într-adevăr, ci or să rîdă de păţania 
lui tragi-comică, tratîndu-l ca pe unul care, fără vina lui, a 
încurcat şi pentru a doua oară borcanele la Friţfranc... 

Bănuiala i se adeveri încă de la masă; cînd domnul 
Simonffy i se ivi, deasupra farfuriei, dintre aburii mîncării, 
prin lentilele ochelarilor săi nu mai burniţa acea mohoreală 
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de bou bătrîn pe care o afişau elevii din cursul superior în 
semn de dispreţ faţă de bobocii cărora profesorul le calcă 
în picioare încă din primele luni inteligenţa bîjbîitoare şi 
nesigură şi care poate că nu vor răzbate niciodată pînă în 
clasa a opta; lentilele şefului de cameră scăpăraseră cu un 
fel de fulgere mici, sîngerii, de Voioşia încinsă pînă la roşu 
a bucuriei răutăcioase şi aproape că începu să sughită de rîs 
cînd întrebă: 

— Iar te-a potcovit la geografie, mă, ţicnitule?... 

Pe elevii corigenţi, administraţia internatului îi dădu pe 
mîna cîtorva veterani şi Kálmánka, după dublul fiasco, 
deveni protejatul lui Higyed János dintr-a şaptea, un băiat 
spătos şi cu faţa ciupită de vărsat, care, cu mîinile în şolduri, 
îi zîmbi blînd cu dinţii lui mari şi plaţi, de parcă nu i-ar 
veni nici lui să creadă că i se făcuse surpriza unei sarcini 
atît de amuzante şi, cu toate că în fundul sufletului acest 
Higyed trebuie să fi fost un om bun (Kálmánka o bănuise 
întotdeauna), chiar din primele clipe ale întîlnirii lor vete-
ranul se pomeni ameţit de un fel de plăcută dorinţă de a-şi 
destinde puţin marea forţă ce zăcea într-însul, patima înde-
sată în suflet de o viaţă sexuală îngrădită şi pe care nu 
izbutea s-o consume decît parţial, în ciuda oricăror strădanii 
de a-şi vedea numai de învăţătură, de a-şi impune un regim 
restrictiv, de ascet. 

— La mine trebuie să visezi materia, că dai dă dracu! 
zise, cu vocea mustind de emoţie şi, din felul cum pronunţase 
acel dai dă dracu, dîndu-şi parcă un bobîrnac peste sprîncene, 
Kálmánka simţi că-şi maltratează firea intimă şi vrea să 
intre în pielea unui personaj străin, Higyed ăsta, care cu 
siguranţă că doarme, mănîncă şi citeşte după program dar, 
în acelaşi timp, îşi dădu seama şi că această huidumă de 
elev se uită la el ca un lup îmblînzit în care pînă şi un 
pui de iepure răsărit pe neaşteptate poate răscoli instinctul 
ucigaş. 

— Nu sta, Kálmánka, nu sta! strigă Böske. Ce mai 
prăpăd! Cred că s-a zis cu lucrurile mele! 
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Erau din nou afară, la aer: tuşica îl zgîlţîia ţinîndu-l de 
braţ şi dăduseră deja colţul, pentru ca, trecînd în goană 
peste podul mare, să răzbată cumva către gară la hotelul 
„Simplon”, dar se împiedecau într-una de soldaţii scoşi 
pentru menţinerea ordinii; mijlocul drumului era ca arat, 
firele electrice le atîrnau în ochi, dărîmăturile caselor de 
raport ascundeau trotuarul şi, înăuntru, în curţile înguste, 
printre grămezi de moloz, zăcea şi cîte-un cadavru, aco-
perit cu hîrtie de ziar; ici, pe fundul unei pîlnii de bombă, 
albea piciorul unei femei cu pantof cu talpă compactă, ca 
reclama reformată a unui salon de ciorapi, colo, de pe 
acoperişul unei case scunde, fluturau copitele unui cal de 
tracţiune; aerul era plin de mirosul descărcărilor electrice, 
al benzinei şi al metalului încins. 

Orbecăiau printre hîrtoape; Böske apucase să afle că 
şi pe hotel căzuse o bombă şi asta o sălbătici într-atît încît 
porni să se strecoare printre baionetele honvezilor pînă cînd, 
în cele din urmă, fură mînaţi amîndoi într-o stradă lătu-
ralnică, astfel că nu mai putură înainta decît croindu-şi 
drum paralel cu strada principală. 

Şi Kálmán, ţopăind pe lîngă mătuşica lui, era atît de 
plin de tulburarea acelei întîmplări, care zdrobise dominaţia 
veteranilor asupra sa, iar pe el îl călăuzise înapoi, la preţuirea 
tuturor lucrurilor pe care, pînă atunci, le simţise ca pe 
nişte ciudăţenii ale lui, bune doar spre a-l trage în adîncul 
primejdiilor zilnic bănuite, încît simţi că-i sînt străine şi 
indiferente aceste maldăre de ruine din jurul gării; căci ce 
însemnătate avea automobilul de campanie carbonizat, cal-
darîmul răscolit, fumul, scrumul, dar pînă şi imaginea zidu-
rilor de incendiu înălţîndu-se însingurate spre cer, pe lîngă 
faptul că el primise un semn, un semn de încurajare, şi că 
un om bun, un alt domn profesor Esperanto, adusese la 
cunoştinţă lumii că viciile lui Vincze Kálmán sînt vir tuţi?! 

Iar toate acestea se petrecuseră la o săptămînă după 
teza de maghiară. 

Tema se intitula Mama mea şi domnul profesor Ambrus, 
care nu se sfia să dea viaţă în faţa elevilor personajelor 
cîte unei comedii sau drame, şi condimenta fiece amănunt 
cu curiozităţi de istorie literară, se strădui să împingă spre 
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vag limitele titlului, deschizîndu-l spre cît mai multe semni-
ficaţii, pentru ca tema să-i stîrnească fiecăruia în parte ecoul 
tonului necesar; Kálmánka umplu opt pagini şi, cînd îl 
surprinse sunetul clopoţelului, fu cuprins de spaimă, avea 
impresia că a fost înşelat, simţea că nu apucase să relateze 
tocmai lucrurile cele mai tainice, cele mai interesante; 
spaima se ţinu de el toată săptămîna şi cînd domnul pro-
fesor intră cu caietele şi scrise pe tablă corectare, mai să 
i se facă rău. 

— Domnule profesor, dacă-mi permiteţi, o oră a fost 
prea puţin pentru asta... Într-un timp aşa de scurt nu se 
putea scrie... 

Ambrus János întoarse spre el capul mare şi greu, care 
părea să i se balanseze mereu pe gît, se uită la Kálmánka 
gînditor, apoi izbucni în rîs şi zise: 

— Nu cred că acei care au avut ceva important de 
spus nu s-au încadrat în timp. Şi am să citesc imediat o 
lucrare, o mică capodoperă, care ar merge şi ca nuvelă! 

De pe teancul de caiete, îl luă pe cel dintîi, îl deschise 
şi, cu vocea-i adîncă şi plăcută, nuanţînd fiece cuvînt, 
scoţînd în evidenţă fiece mişcare, începu să citească lucrarea 
şi Kálmánka simţi, încă după prima frază, că-i amorţesc 
picioarele, apoi trupul, în cele din urmă doar cei doi ochi 
îi mai erau vii, dar şi ei clipeau printr-un fel de substanţă 
fierbinte şi aspră, zgîriind aproape cele două globuri minus-
cule; căci era a lui lucrarea asta, era al lui fiecare cuvînt, 
el era cel străbătut de tremurul fiecărei picături de durere, 
pe ale cărei valuri nevăzute palma domnului profesor Ambrus 
se înălţa în văzduh cu sensibilitatea unui contoar de radiaţii. 

Şi acolo, în faţa celor patruzeci de elevi, o femeie 
porni pe drumul iernatic umbrit de îngheţuri, pierdut în 
zare, printre copacii golaşi de pe margini şi depărtarea îi 
zbîrcea bocceluţa care se vedea tot mai mică, pînă ce ajunse 
cît un bob de piper; acesta era primul motiv al lucrării, 
această ameninţare că-mi „iau lumea-n cap”, care sună în 
clasă ca un clopot în liniştea cimitirului şi le arse memoria 
săpîndu-se în ea laolaltă cu imaginea aceea atît de vie; 
apoi urmară alte imagini, necontenita trăire a morţii viitoare 
a mamei, pe care nu numai profesorul ci şi băieţii o 
simţiră ca fiind mai degrabă esenţa unei iubiri prefăcute 
în compătimire de sine decît rodul închipuirii şi, deodată, 
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propriile lor compuneri despre dragostea de fiu li se părură 
de ocazie, insignifiante, nu mai erau decît nişte salbe de 
cuvinte recunoscătoare, faţă de viziunile lui Vincze Kál-
mán, vorbe de mulţumire pentru grija purtată, pentru edu-
caţie, recitări pentru ziua femeii, destrămîndu-se-n rînduri 
nesigure, bîjbîind fără ritm; şi pînă şi Györgyi Pali, emi-
nentul Györgyi, care izbutise cît de cît să reconstituie figura 
iubită, conturînd-o în veghea bolnavului, simţi că adevărata 
mamă din caietele acelea e femeia care păşeşte încet, acolo, 
la capătul şoselei de cenuşi îngheţate şi, ciudat, dar nici 
nu-i trecu prin minte să-l invidieze pe Vincze pentru 
lucrare. 

Numai gelozia aceea îi făcu să tresară nedumeriţi şi 
uimiţi, pe care Vincze şi-o mărturisea vorbind despre dimi-
neţile cînd privise cercetător silueta mamei şi despre faptul 
că bănuia cîte ceva din ura ce mocnea în tatăl său din 
pricina îmbrăţişărilor tulburate; în plină lectură, domnul 
profesor Ambrus îşi dădu seama subit că tema acestei lucrări, 
structura ei instinctiv prolixă, simbolistica şi psihologia ei 
sînt pe seama elevilor din clasele superioare şi, în timp ce 
mai citea, emoţia i se frînse cu încetul în gesturi nesigure, 
se resorbi în nuanţele schimbătoare ale vocii, ajungînd să 
dispară din cînd în cînd cu totul; apoi închise caietul, îşi 
şterse fruntea şi zise: 

— E vorba de un fenomen neobişnuit, băieţi. Sîntem 
martori ai expresiei profunde şi sincere a unei observaţii 
originale! 

Notă lucrarea cu unu cu steluţă, zise că le-o va citi 
şi celor din clasele superioare şi, într-adevăr, în orele imediat 
următoare găsi prilejul de a face, în faţa celor dintr-a opta, 
legătura, prin aluzii subtile, dintre lucrarea de sfîrşit de an 
a lui Kálmán şi legenda prinţului Oedip, reuşind să redea 
viaţă literaturii suprasaturate de estetism, în faţa admira-
torilor care erau de părere că locul lui Ambrus János ar 
fi fost de mult la o catedră universitară. 

Lucrarea lui Vincze Kálmán deveni un eveniment şi, 
în cîteva zile, se petrecu o schimbare interesantă în jurul 
lui: toţi aceia care, din cauza fiiri sale retrase, îl crezuseră 
timid, pînă şi domnul Simonffy şi domnul Molnár, începură 
să se uite la el ca unii care-l judecaseră greşit iar acum sînt 
supăraţi pentru că nu bănuiseră ce talent ascundea tăcerea 
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lui; în seara aceea, melancolicul Don Juan uită pentru 
prima dată de încăierare şi Csomafai îşi trase politicos din 
drumul lui stîlpii înveliţi în ciorapi de lînă; Higyed János 
nu mai trimise vorbă să se ducă sus la sfîrşitul silenţiului 
ca să-l asculte la lecţii şi Friţfranc, care nici pînă la sfîrşi-
tul anului nu-l ştia pe acel Vincze, se interesă la întîia A 
şi cînd Kálmán se ridică, îl examină îngîndurat cu ochii 
lui mici şi rotunzi: 

— Tu ai scris lucrarea aceea? Ia te uită... Şi ce-ai 
zis că e taică-tău?... 

Şi acolo, în faţa clasei, meditînd mohorît, corectă cele 
două insuficiente ale lui Vincze. 

Iar lui Kálmán i se părea că vor să-l ducă de nas, că 
iar se pune la cale vreun plan viclean împotriva lui, în care 
sînt implicaţi cu toţii, poate chiar şi pedelul, dar cînd îşi 
dădu seama că această preţuire e durabilă, tresăltă de bu-
curie; căci iată, toată teama îngrijorată şi dragostea care 
înfloreau în el de mic copil faţă de maică-sa şi faţă de 
toate cele înconjurătoare, departe de a se năpusti asupra 
lui, cum bănuise mereu că se va întîmpla, se dovediseră a 
fi ceva de valoare, ceva ce trebuie ferit de lovituri şi trebuie 
adîncit continuu, chiar şi cu preţul unor chinuri intime 
şi al unei neîntrerupte suferinţi. Această hotărîre deveni şi 
mai puternică după ce domnul profesor Ambrus îi dădu o 
lucrare de la cercul literar, rugîndu-l s-o comenteze la şe-
dinţa de joi. 

— Nu căsca gura, Kálmánka!. . . Haide mai repede, că 
murim aici!... Pe unde-ţi umblă mintea acum? 

Trecuse de amiază pînă-şi recăpătară bagajele. În spa-
tele gării, într-o mică stradă laterală, Böske dibui o birjă 
şi-i ceru să mîne la „Maimuţa plîngăreaţă” unde, de bucurie 
şi de uşurare că lucrurile nu i se prăpădiseră, ceru două 
sticle de bere de Köbánya, o porţie dublă de italian cu 
chifle împărăteşti şi, înainte de toate acestea, ca aperitiv, 
cîte-o chiftea înfiptă-n scobitoare, fără pîine, şi cîte-un pă-
hărel de rachiu de mentă. Nici nu-i mai păsa că ar trebui 
să-şi ducă nepotul acasă, pe Pietroasa, nici nu-i trecu prin 
cap că s-ar putea să-l caute, că încă de dimineaţă de la 
nouă Vincze privea de pe acoperiş cum arde gara, aflînd, 
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între timp, că băieţaşul îşi petrecuse noaptea la hotelul 
„Simplon”, cu ea... 

Kálmánka se uita cum apar unul cîte unul oamenii în 
uşa restaurantului, aducînd veşti mai noi, povestind că spitalul 
reformat fusese lovit în plin, că-s cel puţin trei sute sub 
clădirea bombardată şi, deodată, tresări la vorbele zgomo-
toase ale unui bărbat cu faţa mîncată de praf, care gesti-
cula în dreptul bufetului: s-a dărîmat şi ortopedia din 
strada Zápolya, care se afla aproape de casa lor; atunci 
toată iubirea aceea şi toată bucuria descoperirii prin care se 
regăsise pe sine, care făcuse din maică-sa izvorul conştient 
al acestei adoraţii, zvîcni într-însul în chip de disperare că 
ar putea s-o piardă sau poate că a şi pierdut-o şi se agăţă 
de Böske. 

— Să mergem acasă! scînci. Nu mai bea, auzi?!... 

8 

Vincze, de ruşine şi de furie că nu găsise în 
mormînt Doxa de aur cu două capace şi pentru că-i era 
teamă, în acelaşi timp, că Böske va umple lumea cu cele 
întîmplate, amănunţind fiecare secvenţă în parte — cum 
apăruse ea pe buza gropii şi, privind în mormînt, îl vă-
zuse pe el — sub apăsarea tuturor acestor emoţii, îşi scoase 
carnetul de maistru de la Camera de industrie şi plecă în 
provincie; la Huedin, împreună cu o domnişoară bătrînă, 
cămătăreasă, deschise o brutărie, dar aprovizionarea era 
de-acum atît de precară încît brutăriile particulare nu prea 
mai încingeau cuptorul nici pentru pîine de casă şi pe tej-
ghelele din magazine aburea mălaiul frămîntat din făină 
de mazăre, care, scos din tipsii, tremura ca piftia şi răspîn-
dea mirosul acrişor, fermentat, al cerealelor furajere. 

Funcţionarii superiori îşi luau tălpăşiţa; îşi încărcau ave-
rea mobilă şi porneau spre Budapesta; întreg oraşul, de 
dimineaţa pînă seara, răsuna de guiţatul porcilor şi, dintr-o 
dată, fu mai multă carne decît pîine, care mai de care îşi 
înjunghia porcul încă de la începutul verii, pe apucate, fri-
gea o parte din carne, restul o vindea pe la case şi Kálmán 
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ţinea minte pînă azi cum taică-său, în ultimele săptămîni, 
ori de cîte ori se întorcea acasă, aducea într-un sac cîte 
patru-cinci şunci, cotlete, antricoate sau muşchi şi, nici el 
nu ştia de ce, uriaşele capete de porc cu ochii închişi îl 
îngrozeau cu vineţiul mutrelor bărbierite, ca şi cum, de 
fiecare dată, din gura sacului s-ar fi ivit însăşi moartea, 
lucidă şi gravă, pentru a se ascunde apoi din nou, în saco-
şele vecinilor. 

Mai tîrziu, în mintea lui Kálmán, întreg războiul, ples-
netul proiectilelor atingîndu-şi ţinta, zborul orbitor al „lu-
mînărilor” lui Stalin, pîrîitul mitralierelor de pe aparatele 
RATA, retragerea de noapte a maşinilor blindate şi a „tigri-
lor” germani, superioritatea uşor-familiară a graiului străin, 
firele de telefon zbătîndu-se spasmodic pe asfaltul ud şi 
chiar imaginea pe care i-o trezise zvonul că în faţa maga-
zinului de încălţăminte Farkas un obuz ciopîrţise treizeci 
de femei ce stăteau la coadă, — toate, chiar şi 
după trecerea anilor, li se asociau acelor capete de porc 
vineţii, bărbierite. 

Dinspre Turda, ca o nesfîrşire de rebuturi sau de piese 
uzate pe o bandă rulantă, se revărsa spre Cluj puhoiul nem-
ţilor şi honvezilor răniţi, în cele din urmă îi aduceau deja 
în camioane, culcaţi unii lîngă alţii, gemînd sub tifonul 
însîngerat şi, ca şi cum apropierea acestui cor al morţii i-ar 
fi făcut pe şoferi să se teamă de o criză de nervi, montaseră 
mitraliere pe laturile jeepurilor de campanie şi pe ataşele 
motocicletelor, ca să se asigure măcar de propia lor pază; 
se vorbea că Arieşul fusese blocat de cadavre, că la Turda 
fiecare a doua casă s-a dărîmat şi era de prevăzut că, 
tocmai din cauza poziţiei sale, nemţii n-or să apere Clujul 
aşezat în vale, ci-şi vor concentra trupele mai încolo, spre 
Oradea, încercînd să stăvilească ofensiva numai în apropie-
rea vechilor graniţe. 

Clădirile şi trotuarele asfaltate tremurau sub stropii unei 
ploi reci, ţîrîite; familia Vincze, împreună cu încă vreo 
două duzini de locatari, se adăpostise din faţa proiectilelor 
în pivniţa şcolii din strada Honvéd, întinseseră covoare, 
pături pe podeaua de cărămizi şi seara şedeau într-o tăcere 
înfricoşată la lumina becurilor conectate la condensator, pri-
veau canistra de apă agăţată de stîlp şi era de ajuns să 

379 



înceapă să se gîndească la faptul că s-ar putea vedea reduşi 
la această cantitate, pentru ca să-i apuce setea; cînd tunu-
rile, bătînd dinspre Feleac, tăceau pentru cîte un ceas, ma-
dam Vincze se furişa pe scări şi dădea fuga acasă pentru a 
găti gulaş sau o supă de zarzavat; venind înapoi se strecura 
pe lîngă ziduri şi numai o singură dată i se întîmplase ca 
suflul unei bombe s-o trîntească în genunchi şi găluştele cu 
brînză se rostogoliseră în praf ca nişte creieri zburaţi, şi 
mama, plîngînd, şchiopătase pînă la adăpost cu oala goală. 

Cîrciumile, bodegile erau asaltate de grupuri-grupuri de 
ofiţeri şi domni poliţai ieşiţi din post; vorbeau cu voci stri-
dente, de parcă ar fi fost singura lor ocazie de a-şi eviden-
ţia curajul în faţa inamicului ale cărui valuri se ridicau la 
o bătaie de puşcă, sorbeau rachiul plescăind din limbă, tecile 
grele ale săbiilor li se izbeau de scaune, de mese, zuruiau 
cu bună ştiinţă şi un plutonier-major care se abţiguise la 
„Piskolti” izbi deodată cu pumnul în masă, hohoti primul 
vers din bocetul patrioţilor kuruţi şi, după acea, ieşind din 
pîcla beţiei, rămase înlemnit pe scaun, cu o decepţie copilă-
rească în ochii lui albaştri ca nişte viorele; apoi, într-o 
singură noapte, oraşul se goli. 

Dimineaţa se şi iviră avangărzile de cavalerie gonind 
prin faţa geamului deschis al beciului, radiotelegrafiştii des-
făşurau fire roşii ca sîngele şi veşmintele lor roase, de culoa-
rea argilei, îi cam decepţionară pe locatarii ascunşi care 
şi-i imaginaseră ţanţoşi şi bine îmbrăcaţi, proaspăt raşi şi 
voioşi, în ochi cu strălucirea cuceritorilor; un soldăţel cu 
boneta pleoştită pe capul lui blond coborî treptele săltînd 
în fugă şi, ţinîndu-şi automatul în faţă, răscoli fiecare col-
ţişor; dădu la o parte cu piciorul boarfele culcuşurilor, 
scotoci cu arma pe sub priciurile de scînduri, apoi, întor-
cîndu-se, zări brusc un bărbat cu cască, responsabilul cu 
apărarea pasivă din adăpost, şi-i expedie o rafală; însă 
bărbatul deşirat, care era cofetar de meserie, se aruncă la 
pămînt cu o fracţiune de secundă mai repede şi începu să 
dea din picioare, să se zbată îngrozit, urletele lui străbă-
teau printre ţipetele femeilor; cînd soldăţelul se repezi într-
acolo, cofetarul îşi acoperi faţa cu mîinile: 

„Niet fascist — urla. Comunist, comunist!” 
Apăru în goană pe scări un ofiţer ucrainean cu pantaloni 

negri, cu un pistol cu ţeavă scurtă în mînă, îi dădu un picior 
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în dos soldăţelului, zvîrli în urma lui boneta care-i căzuse 
din cap şi, înjurînd, îl ridică pe cofetarul care se zvîrcolea 
şi tot mai avea casca antiaeriana, dar groaza şi teama zdrun-
cinaseră în aşa hal nervii omului încît, mai tîrziu, un maior 
care constatase cu uimire că responsabilul ştia ruseşte, îi 
repartiză un soldat care-l însoţea pînă acasă şi de acolo 
înapoi de cîte două-trei ori pe zi şi, în timp ce păşea tăcut 
în urma lui, arma cu baioneta la ţeavă se clătina de-a lungul 
Pietroasei. 

Cacafleanca se mînji cu funingine şi-şi îndesă nişte pan-
taloni bărbăteşti bufanţi în cizme, zicînd: „Decît să mă 
tăvălească soldaţii şi să mă siluiască, mai bine mă sluţesc” 
şi, după ce, astfel înveşmîntată, cu faţa zugrăvită, de motan, 
socoti că se află în siguranţă începu să dea tîrcoale casei, 
cu mîinile în buzunare, trăgînd cu ochiul pe la geamuri, 
reluînd supravegherea chiriaşilor, în numele unor comandi-
tari anonimi, cărora va trebui să le raporteze într-o bună 
zi dacă locatarii de pe Pietroasa nr. 16 se comportaseră sau 
nu la înălţimea situaţiei în toată zăpăceala aceasta... 

Autorităţile încă nu dispuseseră ieşirea populaţiei din 
adăposturi, căci era de aşteptat ca această scurgere continuă 
de trupe în plină zi, puhoaiele largi ale infanteriei şi con-
voaiele de căruţe, coloanele motorizate să fie surprinse de 
bombardiere nemţeşti sau ca artileria din vestul Clujului, 
dinspre Baciu, să înceapă să tragă asupra oraşului; ultimul 
soldat al detaşamentului de genişti, un neamţ care aprinsese 
fitilul încărcăturii de sub podul principal, rămăsese pe malul 
de dincoace al Someşului, îşi trăsese un glonţ în cap şi se 
prăbuşise lîngă dispozitiv. 

Hector şi tovarăşa lui scoseseră deja nasul din beci, 
pieptul le era pavoazat cu bucăţi de postav violet, cît palma, 
pe care Böske le tăiase cu foarfeca dintr-o pălărie de damă, 
cusîndu-şi-le şi ei şi chelnerului, căci, după cum bănuia, 
asta era culoarea care exprima noţiunea de Armată Roşie şi 
cu care puteau să se plimbe nestingheriţi prin oraş; Hector 
oferea ţigări ofiţerilor, le făcea rost de cîte o sticlă de pă-
lincă şi lua la rînd vilele părăsite din cartierul funcţiona-
rilor; se oprea în prag, cu picioarele larg desfăcute, îşi purta 
privirea poncişă de jur împrejur prin camere, fluierînd, şi 
inventaria totul: trăgea sertarele, adulmeca prin jurul locu-
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inţei; Böske căra cu ea un pui de şoarece într-un borcan, 
cu dinţii mult ieşiţi din gură, hrăneau animalul cu coji de 
pîine şi cînd aflară că Béla încă e în adăpost, se duseră 
acolo. 

— Sîntem aici, huhuhu! zise Böske, rîzînd. Au intrat 
ruşii!... Pe Hector l-au şi îndrăgit!. . . Da’ ia priviţi, săr-
mana creatură, cum i-au crescut dinţii!... Un doctor mi-a 
spus că trebuie să i se pună scîndurele-n faţă... 

Chelnerul îşi aprinse, demn, una din Nicotexurile pe 
care le umflase dintr-o tutungerie din strada Fluturilor, 
într-o cutie de o mie, îl servi şi pe cumnatul său şi-i zîmbi 
întrebător: 

— De ce nu vii în recunoaştere, Béla? Ai făcut politică 
despre lumea asta, ar trebui să pui ochii pe o casă mai 
mişto! 

Böske îşi potrivi cocarda şi rîse: 
— Heki a notat vreo opt adrese de vile! Una, amice, 

are şi pergolă acoperită cu iederă! 
Din gura rotundă de crap a lui Hector zburau rotocoale 

de fum. 
— Acum eu sînt domnul. De-acum înainte, cînd am să 

mai servesc pe cineva, îi trag şi-un scuipat peste halbă! Iar 
ministrul îmi va lustrui pantofii! 

Venise cu un sac la subsuoară, învelit într-un ziar, şi-i 
făcu semn lui Kálmánka, chemîndu-l cu el în oraş, după 
niscai marfă, căci magazinele fuseseră de-acum sparte; 
Vincze vru să-i spună băiatului să stea pe loc, dar superio-
ritatea ţanţoşă a lui Hector, nonşalanţa cu care se pricepea 
să exploateze prilejul oferit îl fulgeră cu durerea invidiei 
şi îşi făcu socoteala că o să aducă măcar copilul nişte lu-
cruri, de vreme ce el nu se putea îndupleca la jaf. 

Bureţii doldora de ploaie ai norilor întunecau pînă şi 
orele amiezii, ştergînd murdari zidurile caselor şi asfaltul 
străzii principale străfulgera roşietic, ca uleiul arzînd pe un 
rîu, oglindind limbile de foc ale unui magazin incendiat, 
probabil de la vreo lumînare căzută pe un morman de hîrtii; 
în zona Pieţei centrale mai treceau, treceau într-una trupele 
spre apus şi în dreptul magazinului de încălţăminte Farkas 
o femeie plîngea aplecată peste un dîmb de pantofi învăl-
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măşiţi, căci avea vreo cinci copii şi nu era în stare să aleagă 
nici dintr-un sac întreg de ghete, măcar o pereche; Hector 
îi făcu semn lui Kálmánka şi se strecură pe sub oblonul 
ridicat de-un cot. 

Asta era hala marelui magazin Gólya: oglinzile coloa-
nelor se spărseseră, cutii de pălării goale le sunau pe sub 
picioare, trotinete şi biciclete mici zăceau înţepenite între 
stinghii, cîteva baloturi de stofă mai dormitau pe rafturi şi 
un bărbat înalt, cu ghetele pline de noroi, urcat pe o scară, 
examina baloturile, atît de calm încît părea vînzătorul în 
persoană; Hector se apropie, se bunghi în sus, spre marfa 
preţioasă şi zise: 

— Ia măsoară-mi şi mie de-un costum din pielea aia 
de drac în dungi, tovarăşe! 

Lunganul se uită la el, rostogoli un balot în adînc, 
Hector îl luă sub braţ şi continuă inspecţia; pe un alt raf t 
descoperi nişte panamale de vară cu găurele, îşi puse de 
îndată una pe cap, una pe capul lui Kálmán, apoi se pre-
cipită spre un spalier căci observase, sus de tot, o grămadă 
de cărucioare sport pliante, legate cu sfoară, şi ar fi vrut 
să dea jos unul; se învîrti prin magazin, într-un colţ dădu 
peste cîrligul de tras obloanele, îl agăţă de unul dintre că-
rucioare şi trase cu atîta putere încît se prăbuşi tot rîndul; 
desfăcu unul, îl deschise, aşeză în el pielea de drac, apoi 
săltă oblonul şi ieşi în stradă. 

Atunci văzu doi ţărani cărînd împleticindu-se o sobă 
Vesta, nouă-nouţă, cu email alb, apoi se iviră un bărbat şi 
o femeie, scoţînd pe poarta magazinului de fierărie Léber 
o maşină de gătit aidoma, ochii lui Hector se înceţoşară 
de emoţie, apoi strigă la Kálmánka să pornească după el, 
să nu caşte gura, căci alţii le suflă tot ce-i mai de soi; 
înhăţă stofa din cărucior, dădu un brînei vehicolului mic şi 
uşor, încît acesta lunecă pînă peste drum, iar el se furişă 
în magazinul din gang şi-i făcu semn nepotului să-i dea 
ajutor să apuce o sobă. 

— Asta, frăţioare, face mai mult decît cinci cărucioare! 
zise, înroşindu-se de efort. 

Scoaseră soba pe trotuar, o lăsară jos, o bîţîiră din nou 
vreo douăzeci şi cinci-treizeci de paşi, şi-şi traseră iar răsu-
flarea; ajunseră în colţul Pieţei centrale, cînd Hector o 
zări pe ţigancă zbughind-o dintr-un magazin de bijuterii, 
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cu un fel de sufertaş micuţ, cu email albastru, pe care-l um-
pluse cu cercei, lanţuri, inele; lăsă soba, fără să scoată o 
vorbă, se apropie în grabă de prăvălie şi se băgă şi el pe 
sub oblon: rafturile erau pustii, dar de pe jos, de printre 
hîrtii, semnalizau vioi, cu scăpărări repezi, mulţime de ga-
blonţuri mimînd cochetăria obiectelor de aur; chelnerul se 
aruncă peste maldărul de hîrtii şi cutii, începu să bîjbîie, şi 
de cum simţea sub degete o bucăţică de metal, o vîra în 
buzunar cu cartonaş cu tot; palma lui înainta tremurînd 
prin grămada de gunoaie, el însuşi gemea şi gîfîia puternic, 
în culmea bucuriei lacome şi a îngrijorării. 

Apoi se pomeniră iar afară, dar între timp soba fusese 
luată de cineva; Hector stătea asudat, acum nu mai ştia 
încotro s-o pornească şi, deoarece i se făcuse foame, firma 
marelui magazin de coloniale şi delicatese Bianzini îl încălzi 
cu promisiunea dulcilor bucurii ale îngurgitării; reapăru de 
după poartă cu un cazan de rufe nou, zincat, puseră stofa 
în acesta şi, curînd, i se alăturară un săculeţ cu boia de 
Seghedin, cam două kilograme de pesmet, opt-zece pachete 
de surogat de cafea Áldás, cîteva cuburi „Magi”, praf de 
copt „Váncza” şi nişte foi de gelatină; de la magazinul 
alimentar se întoarseră la Gólya, făcură rost de alt căru-
cior, în care aşezară apoi cazanul cu mărfurile noi. Îşi mai 
răvăşiră stomacurile goale cu aburii greţoşi ai unei parfu-
merii unde şamponul praf Elida se amesteca pe jos cu uleiul 
de nucă, cu mireasma de ambră, cu pasta de dinţi şi cu 
mirosul diferitelor săpunuri de toaletă, apoi o luară spre 
casă. 

După amiază, familia Vincze ieşi din adăpost şi se mută 
înapoi, acasă; în camera lui Kruck, la tuşa Pepi şi la Bábi 
fuseseră cazaţi provizoriu nişte soldaţi care-şi instalaseră 
bucătăria în grădină; tocmai cînd Hector împingea căru-
ciorul pe poartă, o grupă de infanterişti o trăgeau prin aer 
pe Erzsi, ţinînd-o de picioarele răşchirate, de mîinile amor-
ţite şi, puţin aplecaţi din mijloc, mărşăluiau cu ea spre una 
dintre camerele goale, ca o ceată de băştinaşi cărînd vînatul 
răpus, cu tulburarea mută a emoţiei colective şi cu evlavia 
anticipativă a împlinirii; Böske şi Hector se aciuară în ca-
mera eliberată de madam Macsuka. 
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Hector descărca totul cît ai clipi, împrăştie bijuteriile 
pe o canapea joasă, agăţă vreo opt coliere de gîtul lui 
Böske şi-i ticsi degetele de inele, ca şi cum i le-ar fi muiat 
în aur; îi făcu un semn lui Kálmán şi se apucă să pună la 
cale o nouă aventură: se aşeză la masă şi, cu un creion 
chimic lung şi ascuţit, îşi notă numele tuturor acelora a 
căror comportare faţă de el lăsase de dorit: 

• Lajovics Lajos: N-a vrut să mă angajeze nici ca 
muncitor sezonier şi a făcut aluzie la proasta mea repu-
taţie (A se scuipa între ochi!). 

• Domnul Bolha, Corso nr. 2: Cînd am apărut la 
Tuşnad, m-a întrebat cine aia a mamei m-a trimis acolo 
(Doua palme). 

• Patron „Gambrinus”: A declarat că sînt neobrăzat şi 
că nu m-ar angaja nici ca argat (Un pumn în bot! ) . 

• Domnul Fekete, Bufniţei 9: M-a dat afară, a azvîrlit 
cartea de muncă după mine şi m-a etichetat drept om de 
nimic (Un picior în fund ! ) . 

• Domnul Benyhe, Piaţa Karolina 7: De adus aminte 
că faţa de masă de damasc pe care m-a pus s-o plătesc la 
„Pelişor” n-am pîrlit-o eu, ci clientul (A se scuipa între 
ochi sau a-l plesni peste gură). 

• Mahărul restaurant „Reduta”: De întrebat de ce sînt 
un anarhist împuţit al cărui loc e la pîrnaie (Dacă se bîl-
bîie, ajunge un picior în fund, dar dacă se răţoieşte, a i se 
da la moacă!). 

Mai notă vreo zece adrese, apoi ascuţi creionul din nou, 
îl chemă pe Kálmán ca să aibă cine să-l ajute şi porni; 
după mai bine de un sfert de oră, sufla din greu urcînd 
scările unei case cu etaj din Oraşul vechi, vizavi de monu-
ment, apoi se opri în dreptul unei uşi şi sună de mai multe 
ori consecutiv; din cameră îşi tîrşi picioarele un domn în 
vîrstă, scund, cu trupul puhav, un bărbat cu buzele ofilite, 
speriat, cu riduri tremurătoare pe obraji. 

— Dumneata eşti, Heki? întrebă, uimit. Ce-i, băiete?... 
De ce suni la ora asta tîrzie?... 

Chelnerul îşi băgă brusc gheata în deschizătura uşii, apoi 
îşi împinse tot trupul în antreu: 
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— Îţi aduci aminte, domnule Benyhe, cînd m-ai pus să 
plătesc faţa de masă de damasc, la „Pelişor”?... 

— Dar, dă-mi voie, dă-mi voie... Nu înţeleg ce doreşti... 
— Dar cuvintele mele le mai ţineţi minte?... Ţi-am 

spus, nu-i aşa, să ai grijă, pentru că-mi mai vine şi mie 
vremea odată?! 

Îl pălmui pe omul rămas cu gura căscată, îl scuipă între 
ochi iar apoi sări tot atît de repede pe uşă afară şi o luă 
la goană pe scări ; jos, pe strada inundată de lună, scoase 
lista, bifă numele restauratorului executat şi porni spre 
Corso; într-un pasaj îngust şi pustiu, unde trotuarul se şi 
uscase, se descheie la pantaloni şi, răşchirîndu-şi picioarele 
cu stîngăcie schiloadă, udă fîşia de asfalt, apoi, din capătul 
străzii, întoarse capul şi se uită zîmbind la opturile ce se 
conturau strălucind în lumină. 

Între timp, acasă la Vincze, trei soldaţi ruşi mai în 
vîrstă scoteau vinul dintr-o oală uriaşă, — se îmbrăţişaseră 
cu stăpînul casei, care fusese cu ei ca degustător să facă 
rost de băutură şi de-acum ajunseseră să cînte împreună şi 
Internaţionala; Vincze îi striga pe tustrei Ivan, ăia rîdeau, 
iar un soldat cu mişcări mai domoale, care bea cu măsură, 
calculă pe marginea unui ziar suma pe care o va primi drept 
alocaţie de la stat acest muncitor cu mulţi copii, după ce se 
va limpezi situaţia; în acelaşi timp, brutarul le povestea 
despre Bakisto, încerca să-i facă pe oaspeţi să înţeleagă că 
fusese un om bun, cel mai bun om pe care l-a întîlnit pînă 
azi şi că inventase o limbă cu ajutorul căreia toată lumea 
se poate înţelege, însă acum este plecat, umblă pe undeva, 
departe, cu umbrela lui găurită şi este foarte trist... 

Vincze le arăta cum rătăceşte Bakisto, aplecat din spate, 
pe pămînturile ruseşti, printr-o incertă nesfîrşire umedă, 
soldaţii înălţau uimiţi din sprîncene, apoi tustrei îşi umplură 
cănile cu vin, dădură din cap la cuvintele amfitrionului şi 
ochii lui Vincze se aburiră de lacrimi de bucurie, pentru că 
îşi închipuia că se întîlniseră cu Vékás Bandi... 



TRUPELE LUI ROKOSOVSKI 
ŞI JUKOV, ZDROBIND REZIS-
TENŢA GERMANĂ DIN POME-
RANIA, AU IEŞIT LA MAREA 
BALTICĂ. 

LA DUISBURG, DÜSSELDORF 
ŞI KÖLN AMERICANII AU 
ATINS LINIA RINULUI. ŞAI-
ZECI DE MII DE PRIZONIERI 
DE RĂZBOI GERMANI ÎN BA-
TĂLIA RINULUI. 

LA FRANKFURT PE MAIN 
SE DAU LUPTE DE STRADĂ; 
LIMBURG ŞI ASCHAFFEN-
BURG AU CĂZUT. 

PRIM-MINISTRUL GROZA: 
VOM RECONSTRUI ŢARA ÎN 
SPIRITUL MUNCII DEPUSE 
PENTRU BUNĂSTAREA PO-
PORULUI. 

FASCIŞTII LUI MANIU VOR 
SĂ-L RASTOARNE PE GROZA 
— ADUNAREA POPULARĂ DIN 
BUCUREŞTI NU SE ÎMPRĂŞTIE 
PÎNĂ LA FORMAREA GUVER-
NULUI GROZA. 

H I T L E R V R E A S Ă A P E R E B E R L I N U L C U COPII , 
I N F I R M I ŞI M O Ş N E G I . 

Î n d a t ă d u p ă încheierea p ă -
cii, s tatele d in sud-estul 
Europei v o r f i p r imi t e în 
tabăra N a ţ i u n i l o r U n i t e — 
Luni începe C o n f e r i n ţ a mi-
niştrilor de externe . 

SE STABILESC R E L A Ţ I I 
C O R D I A L E Î N T R E A U T O -
RITĂŢILE M A G H I A R E ŞI 
T R U P E L E R O M î N E Ş T I . 

Împărţirea de pămînturi de la 
Gilău. — Decretul Frontului Na-
ţional Democrat cu privire la re-
forma agrară n-a apărut încă, dar 
numeroase moşii părăsite de foştii 
lor proprietari se află în mîinile 
maselor ţărănimii muncitoare. Toa-
te încercările antipopulare ale 
reacţiunii de a împiedica reforma 
agrară au fost zadarnice, solidari-
tatea maselor ţărăneşti romîne şi 
maghiare, din ce în ce mai unite, 
a învins. 

387 



PARTIDUL COMUNIST CHEAMĂ POPULAŢIA ROMÂNĂ 
ŞI MAGHIARĂ DIN ARDEAL LA LUPTA COMUNĂ 

ÎMPOTRIVA ŞOVINISMULUI. 

LA MOSCOVA, CONVORBI-
RILE SOVIETO-ROMÂNE SE 
DESFAŞOARĂ ÎNTR-O ATMO-
SFERĂ CORDIALĂ. MOLOTOV 
A OFERIT UN DINEU ÎN 
CINSTEA DELEGAŢIEI GUVER-
NAMENTALE. 

DUPĂ ELIBERAREA LOCA-
LITĂŢII PAPA, S-A DESCHIS 
CALEA ARMATEI ROŞII SPRE 
AUSTRIA: — ÎNTR-O SIN-
GURĂ ZI, 21.000 DE PRIZO-

NIERI ÎN PRUSIA ORIENTALĂ. 
— TRUPELE ROMÂNE LUPTĂ 
ÎN TATRA MARE. 

CERCURI DIPLOMATICE PA-
RIZIENE RECUNOSC CĂ DE-
LEGAŢIA ROMÂNĂ LA CON-
FERINŢA DE PACE A OBŢINUT 
SUCCESE EXCEPŢIONALE. 

SOLIDARITATEA DEMOCRA-
ŢIEI ROMÂNE ŞI MAGHIARE 
VA ÎNVINGE ORBIREA NA-
ŢIONALĂ. 

MICA PUBLICITATE 

Cumpăr încălţăminte desperechea-
tă şi alte obiecte uzate. Harasztosi, 
Strada Lungă 50. 

CINE ŞTIE DESPRE... 
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Honvedul GYULAI JOZSEF 
jr., plecat se pare, la 10 septembrie, 
de la Someşeni la Egyházasdaróc (ju-
deţul Vas) cu bateria a IX-a de 
rezervă. Informaţii cer părinţii 
lui, Calea Bisericii ortodoxe 1. 

* 

Sergentul radiotelegrafist SIPOS 
MIHÁLY. Ultima dată a dat 
semn de viaţă de la Cojocna. Nu-
mărul poştei de campanie era 
K. 641. Informaţii cere doamna 
Nagy Lajos, str. Apáczai Csere 
János 29. 

* 

ESZENYI SÁNDOR, care a fost 
internat la spitalul garnizoanei 
a X-a din Budapesta (Bd. Robert 
Károly 44). Rugăm anunţaţi soţia, 
Calea Gh. Doja 25, prima uşă la 
dreapta. 

* 

* 
SZÁSZ BÉLA, plecat cu deta-

şamentul de muncă 904 de la 
Carei spre Zenta, la 21 septembrie. 
Informaţii cere Szász Imre, Piaţa 
Széchenyi, percepţia oraşului. 

* 
POLACSEK JOZSEF, încorpo-

rat la o unitate de tracţiune moto-
rizată şi rănit în octombrie la 
Turda. Numărul poştei de cam-
panie era V. 554. Informaţii cere 
soţia lui, str. Szamosközi 25. 

* 
CSAJKO GYULA, plecat cu 

spitalul nr. 9 al garnizoanei, la 
29 septembrie spre Nyiregyháza. 
Rugăm pe toţi cei care ştiu ceva, 
în legătură cu el, să-i anunţe pe 
părinţii îngrijoraţi, str. Gidofalu 4. 

* 



Caporalul TUNYOGI CS. KA-
ROLY, de la unitatea de arti-
lerie uşoară din Oradea Mare. Se 
pare că a fost văzut la sfîrşitul 
lui octombrie la Cărei, iar în 
noiembrie pe lîngă Sátoraljaújhely. 
Informaţii cere dr. Tunyogi, pre-
fectură. 

* 
Levenţii BARTA ZOLTÁN şi 

BARTA ISTVÁN care au dat 
semn de viaţă la 20 decembrie, din 
Barbács (jud. Sopron). Numărul 
poştei de campanie era 1/10. Infor-
maţii cer părinţii lor, str. Szent-

egyház 15. 

PARTOS ALFRÉD (Frédi), luat 
la muncă obligatorie. Camarazii 
lui să-l anunţe pe Stein László, de 
la ora 9,30 a.m.; str. Deák F. 6. 

BIHARI BÉLA, pionier bici-
clist, luat de la Tîrgu-Mureş. Nu-
mărul poştei de campanie era 
M. 746. Informaţii cere tatăl lui, 
str. Helsinki 33. 

Profesoara LUKÁTSY GABRI-
ELLA, plecată ca infirmieră cu 
spitalul de campanie de la Sighet 
spre Miskolc. Informaţii cer pă-
rinţii ei, Lukátsy László, Satu-
Mare, piaţa Deák 8. 

* 

* 



1 

Înainte de marea secetă oraşul mai voia să 
petreacă; voia să dizolve cu mişcări asudate toată frica, în-
cremenirea ghemuită şi pînda scrutătoare cu gîtul înţepe-
nit spre cer şi tinerii, cei care nu fuseseră luaţi de vîntoasa 
uniformelor premilitare, cei care izbutiseră să se strecoare 
prin plasa vînătorilor de ostatici, voiau să facă una cu pă-
mîntul calvarul ce-l urcaseră în suflet, strivindu-l sub acea-
stă bucurie eliberată; risipeau confeti de pe balcoanele să-
lilor de dans şi agitau lianele serpentinelor, vrînd să cuprindă 
într-un singur tot trupurile arzînd sub rochiile de stambă 
ale fetelor care, trecînd acum imaginile poveştilor de groază 
cu siluiri şi crime prin flacăra unui fel de dor curat şi 
flămînd de îmbrăţişări, se lipeau de parteneri în timpul 
dansului. 

Pretutindeni se organizau baluri: la metalurgişti şi la 
fabrica de textile, la administraţia financiară şi la sediul 
judeţean al UTC-ului; după valsul de rigoare, bateristul 
ameţea aerul cu beţigaşele, trăgea o rafală în pielea de 
cîine, şi striga deodată: „Hopa-iiii-malagamba!”, drept care, 
în sală începea o vînzoleală năucitoare de trupuri zbătute 
cu un fel de rîvnă de a se autochinui cu bună-ştiinţă; pe 
craniile băieţilor flutura un ciuf lung şi adus în sus într-o 
creastă lucioasă, aidoma coifului Artemizei, de sub panta-
lonii strîmţi şi scurţi albeau gleznele, şi toată această vesti-
mentaţie şi această modă-de-nevoie, în loc să fi subliniat 
personalitatea oamenilor, îi făcea pe toţi parcă mai scurţi 
şi asemănători unor saci. 
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În restaurante nu era voie să se cînte că „O zi e viaţa 
toată”, nici că „Odată, odată totul s-o sfîrşi”, tarafurile 
lui Şocolată, Szentkirályi, Halász Lajcsi şi Titi Groza îşi 
începeau peste tot programul cu muzică clasică; făceau ex-
perienţe cu Simfonia scoţiană şi Cvartetul de coarde al lui 
Beethoven, cu studii de Chopin şi concerte pentru vioară de 
Vivaldi şi, mai ales, cu Concerta grosso, dar violoncelistul 
care se tot rătăcea printre note şi vioara a doua îmbătrî-
nită cu cinste şi onor în cîmpul sensibilităţii sale populare 
rămîneau mereu în urmă cu cîte-o octavă şi-l încurcau pînă 
şi pe şeful de orchestră mai cult, care se-apuca, în auzul 
clienţilor, să înjure cu voce tare. 

În această vreme de criză muzicală reînviară, împrospe-
ţite, multe compoziţii de-ale lui Fráter Loránd şi multe 
romanţe tocite, care răsunau, cu ispita reclamei, în fiecare 
seară prin mijlocirea vocii de tenor uşor ruginite deja de 
alcool, de ţigări, a unui ţambalagiu, Vak Jancsi, în cîrciu-
mioara din strada Minoriţilor, la parterul uneia dintre 
cele mai bătrîne clădiri baroce; şi sufletele deprimate de 
muzica clasică porneau după ora închiderii în grupuri de 
cîte patru sau cinci spre vreuna din sălile de dans, ca să 
se aşeze la bufet cu paltoanele pe ei, cu fularele la gît şi 
să bea mai departe. 

Cu aerul că venea doar în inspecţie, binişor aburit, cu 
o suită de patru, cinci persoane, chestorul de poliţie Timofei 
îşi făcea intrarea pe la miezul nopţii la „Reduta” sau la 
Casa studenţilor, vorbea răstit şi ordona orchestrei să vină 
la masa lui, scotea o bancnotă de o sută de mii de lei, 
jumătate o lipea pe fruntea şefului de orchestră, îngălînd-o, 
cealaltă jumătate, mototolind-o, o arunca în stomacul con-
trabasului apoi, cu deştele vîrîte în gură, se apuca să 
reglementeze urletele dezlănţuite, cînd mai profunde, cînd 
mai ascuţite, în timp ce orchestra lua la rînd nurii fetelor 
tuturor naţionalităţilor, începînd cu aia care zicea că: 

Nu-i fată mai frumoasă ca fata de ţigan... 

Oamenii se pipăiau neîncrezători cu privirile, căci prin 
costumele închise la culoare nu se putea vedea cine în ce 
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crede, şi pronunţau, cînd cu orgoliu, cînd cu sfială cuvîntul 
tovarăşe, cînd cu un fel de dorinţă tînjitoare, după cum 
îi ispitea teancul de bani care umfla portofelul aproapelui 
ori le încălzea sufletele încrederea în propriul lor viitor; 
în sălile de aşteptare ale gărilor stăteau oameni trîntiţi pe 
jos, încolăciţi printre boccele şi cufere, parcă tot mai chir-
ciţi în aburii duhorilor fierbinţi, ca pe fundul unei tipsii, 
iar de jur împrejur, pe lîngă pereţi, se piteau vagabonzi, 
oferind cu o voce surdă, cu jumătate gură, zaharină, ace 
de cusut, pietre de brichetă; „de foc, de foc, de brichetă, de 
moară, la ficat, la rinichi, piatră, piatră” — învîrteau 
cuvintele pe limbă şi dacă pica peste ei umbra vreunui con-
trolor, risipeau pe jos cît ai clipi cele cîteva duzini de pietre 
de brichetă din tuburile lor. 

Personalul de Arad sosea fluierînd încă de la semafor 
şi năvălea în gară cu un vaier continuu, ca nu cumva să-i 
ciopîrţească pe oamenii îmbulziţi printre linii, care se căzneau 
să se urce, îmbrîncindu-se, călcîndu-se în picioare; văzduhul 
scăpăra de zbieretele speculanţilor de făină de Banat, o 
femeie, care-şi ascunsese sacul ticsit într-o cutie de acumu-
lator goală, nu mai putea să şi-l smulgă cu nici un chip şi, 
cînd trenul porni, se lăsă tîrîtă o bună bucată, holbîndu-şi 
ochii la cer, cu fusta înfăşurată pe pulpe, pînă ce, la primul 
macaz, fu agăţată şi trasă sub roţi... 

„Uuuuuuuuuuuuuu!” — şuiera chestorul de poliţie Timo-
fei de sub mustaţa-i neagră, bălăngănindu-şi degetul mare 
prin gură. „Hei şi ciucuri galbeni ca să ţie pasul, s-a sculat 
la Gyuri baci contrabasul!...” 

Pînă şi noaptea era o zăpuşeală de parcă un soare nevă-
zut, negru, ar pîrjoli, ar încinge casele şi asfaltul, iar dimi-
neaţa căldura asta îşi schimba doar culoarea şi arşiţa devenea 
mai orbitoare; pe maidanele de la marginea oraşului, pe sub 
grădinile pîrjolite şi pe parcelele celor din Hoştat, pămîntul 
era străbătut de crăpături şi copiii se aplecau cuprinşi de 
înfiorare deasupra lor, ca şi cum le-ar fi fost teamă că vor 
zări, jos, în adînc, cealaltă jumătate a globului pămîntesc, 
cu cerul albastru; peste tot zăceau şopîrle, ca nişte bricege 
scăpate de prin buzunare şi prin acest leşin îndurerat nu se 
auzea nici zumzetul unei musculiţe. 
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Apoi se făcu deodată tăcere, de parcă, în chinul acestei 
arşiţe, populaţia oraşului şi-ar fi luat capul în palme ca să 
mediteze asupra acelor trei ani pe care-i trăise de la 
încheierea războiului şi care, sub apropiata ameninţare a 
foametei, se presau, se aglomerau, se chirceau la dimensiuni 
de săptămîni şi de luni, ca o urmare nemijlocită a spaimelor 
morţii; or şi chiriaşii de pe Pietroasa se risipiseră de-atunci, 
aciuîndu-se prin alte locuinţe, chiar dacă nu mai încăpătoare 
sau mai comode, dar în altele, şi Kálmán, mai tîrziu, îşi 
închipuia de fiecare dată că dorul acestei risipiri înflorise 
în sufletul locatarilor într-o singură clipă blestemată, atunci 
cînd li se ceruse socoteală şi pentru cele cîteva vase de 
bucătărie, acea canapea, acel fotoliu, găleata smălţuită, cor-
niza, maşina de gătit, acel pumn de cuie pe care le aduna-
seră scormonind printre ruine în jurul caselor pustii, părăsite. 

Îşi aducea aminte de o cuconiţă tînără, care se urcase 
pe un taburet în mijlocul curţii şi, din interiorul cercului 
de poliţişti în civil, cu brasarde, începuse să citească cu 
voce tare lista cu cele pretinse de la chiriaşi: 

„Una bucată burete de baie verde-crud... Un tablou în 
ulei de Sebők József, optzeci pe şaizeci, cu lebede şi cu 
gondolă; serviciu de ceai din majolică, o faţă de masă de 
damasc pentru douăsprezece persoane, opt linguri de argint, 
— două perne brodate de culoarea caisei, cinci kilograme 
de făină albă, o piuă de aramă, o oală de noapte albă...” 

Şi, de fiecare dată cînd rostea cîte-un titlu, pistruii de 
un roşu-grena i se aprindeau pe obraz şi buzele mari, care 
i se umflaseră salivînd ca la viitoarele mame, sclipeau 
zîmbitoare; iar poliţiştii îşi înfigeau privirile în chiriaşii 
înfricoşaţi, apoi răscoliră magherniţele pe rînd şi confiscară 
orice lucru mai dubios; de la Vincze luară pînă şi căruciorul 
pe care-l lăsase Hector la ei, după ce, împreună cu Böske, 
petrecuse din nou acolo iarna grea; iată de ce şi ei, împreună 
cu ceilalţi, îşi luară valea din locul acela blestemat şi se 
instalară la poala Hajongardului, în vecinătatea unei livezi 
uriaşe, într-o mansardă de pe strada Babits nr. 12. 

Vincze îşi vopsise pantalonii de pînză cu zeamă 
neagră de soc, căci cei vechi se făcuseră ferfeniţă şi n-avea 
bani de alţii; sandalele cu tălpi de lemn şi le împodobise 
cu baretele de lac ale unor pantofi de damă şi Kálmánka 
şi Liza, care se întinseseră pe jumătate goi la umbră, în 
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grădina vilei părăsite, unde locuiau, căzură de acord să nu 
se îndemne la rîs cînd îl văd pe tatăl lor, căci hohotele le 
scuturau cu atîta putere muşchii de pe burtă, obosiţi de 
foame, de parcă le-ar fi înfăşurat stomacul pe încheietura 
mîinii; stăteau culcaţi, cu ochii deschişi şi se uitau la 
bătrîn cum scoate căruţul şi-i înfăşoară sîrma ca să pornească 
spre Pădurea popilor, spre Făget, dar cine ar fi putut să 
mărşăluiască zi de zi cu picioarele julite pînă la sînge cîte 
zece kilometri ca să aducă o povară de lemne pentru un 
kilogram de mălai încins şi, abia astupîndu-şi stomacul 
nervos cu mămăligă, să se pregătească din nou de corvoadă? 

Vincze îi privi pe cei doi copii mai mari care se prefă-
ceau că dorm, apoi îşi trînti şapca de p ă m î n t : 

— Voi nu? Atunci nici eu! Să crăpăm de foame! 
De la mansarda vilei, unde se instalase familia, aburii 

merelor puse la fiert se răspîndeau prin grădină; acest miros 
greţos îmbîcsise părul şi hainele lui Kálmán, ba, uneori 
îşi simţea pînă şi respiraţia duhnind a mere, ca şi cum sto-
macul gol i s-ar fi muiat de zeama acestor fructe, ca o 
pungă de celofan, încît ajunsese să-l scîrbească mai tare ca 
orice duhoare; însă nu aveau nimic altceva de mîncat decît 
mere: le fierbeau în apă, făceau cîte-un terci cu o lingură 
de făină de grîu, le coceau în cuptor, le uscau, le dădeau 
pe răzătoare, le mîncau crude, pe jumătate verzi, le mîncau 
cu coajă şi curăţate, moi, zdrobite şi tari, mustind întregi; 
şi pînă şi hrana asta şi-o procurau cu greu, înfruntînd 
primejdia prin întunericul nopţii, cînd se strecurau prin 
gard în grădina Nagy Gábor. 

Iar acum, stînd aşa, culcat, Kálmán se gîndea cu nostal-
gie la pauza mare cînd îi mai pica şi lui cîte-o bucăţică mai 
bună, deşi băieţii deveniseră tot mai zgîrciţi: se înghesuiau 
în adîncitura ferestrei cu pîinea cu marmeladă sau cu unt, 
ca să nu trebuiască să ofere nimic nimănui, şi li se mişcau 
şi urechile de zelul mestecatului; ţinea minte şi un moment 
penibil, cînd Györgyi Pali se urcase pe catedră fluturînd 
un pacheţel de hîrtie de mătase cu o felie uriaşă în a cărei 
unsoare cu boia se adînceau rotocoale de cîrnat, le făcu 
semn, lui şi lui Szabó Jóska, slăbănogul cu dinţii mîncaţi, 
singurul elev scutit de taxe în afară de Kálmán, pe care 
băieţii nu-l puteau suferi din cauza umilinţei sale prosteşti, 
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a ghetelor sale scîlciate şi a unghiilor zimţate, enervîndu-i 
pînă şi felul în care intra şi zdrăngănea cu uşa. 

— Cine nimereşte trei din trei, îi dau mîncarea mea, zise 
Györgyi. 

Şi atunci ei se apropiară, îşi scoaseră pistoalele de lemn 
şi ţintiră cu pietricele, de trei ori, hîrtia de mătase: Kál-
mánka nimeri de trei ori la rînd, Szabó numai o dată; sări 
să ia pachetul, însă Györgyi se răsuci rîzînd, ca să-l mai 
vadă făcînd sluj în jurul lui un pic, apoi i-l dădu şi Kálmán 
o rupse la fugă, se retrase într-o adîncitură a unei ferestre 
de pe culoar şi începu să înfulece; de cum simţi în spate 
privirea lui Jóska, ochii începură să-i scapere de teama laco-
mă, avea senzaţia că i se presară cristale de zăpadă în 
palme şi fălcile mai că i se auzeau trosnind, apoi se întoarse 
totuşi şi i se făcu ruşine. 

— Hai, rupe-ţi un pic de haleală, îi spuse, dar în voce 
tot nu avea încă atîta sinceritate cîtă şi-ar fi dorit, ba, în 
clipa aceea simţea poate şi el un fel de dispreţ inconştient 
faţă de băiatul acesta stingher, cu dinţii mîncaţi de rugină. 

Şi atunci, constată pentru prima oară cît de umilitoare 
e foamea şi, pentru că era şi el lipsit de apărare, cugetă 
cu bruscă uluire la cele ce ar putea să-l aştepte; are să 
parcurgă oare din nou calvarul umilinţelor, ca în cei trei 
ani precedenţi, cînd demnitatea lui suferise necontenit din 
cauza acelei înfricoşări cu braţele veşnic întinse într-o zba-
tere mută spre dragostea de mamă? Ce folos are atunci, că, 
vindecîndu-se de această stîngăcie tulbure, paralizantă, reu-
şise, prin orgoliu şi străduinţă, să se ridice pînă la elevii 
eminenţi, ca Györgyi Pali? Şi ce folos că domnul profesor 
Ambrus îi făcuse rost pînă şi de o preparaţie la limba şi 
literatura maghiară, de Bács Tibi, Bács cel cu căpşor frumos 
de ied, ce folos, cînd pînă şi în timp ce învăţau împreună, 
el aştepta tremurînd ca tînăra mamă să intre cu tăviţa pe 
care aromea ceaiul de măceşe şi o felie uriaşă de pîine 
proaspată garnisită cu salată de boeuf groasă de un deget? 
Poate oare sluji drept scuză faptul că Tibi tot nu voia să 
înveţe şi că, privindu-l cu ochii lui de ied învăluiţi într-un 
fel de abur duios, se apleca uneori şi scotea de sub un drep-
tunghi de parchet scrisori de dragoste la care e l , Kálmán, 
trebuia să dicteze răspunsul? 

Simţea că a doua oară îl va pierde mizeria... 
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Şedea sătul, cu mîinile la spate, şi-l urmărea pe Friţfranc 
şerpuind pe tablă linia albastră a Oltului, dar nu-i auzea 
nici glasul, nici scîrţîitul cretei: şedea speriat. 

— Ţi-e rău? întrebă profesorul de geografie, care de 
multă vreme se purta faţă de el atent şi binevoitor. Ieşi 
puţin afară, la aer! 

Şi Kálmán, cînd se ridică şi porni spre uşă, simţi cît 
era de slăbit şi fruntea i se îmbroboni de sudoare; se tîrî 
pînă în grădina colegiului, se trase lîngă zidul de piatră şi, 
cum stătea acolo, cu picioarele răşchirate, i se făcu deodată 
greaţă; dar parcă nu stomacul i se zbuciuma, avea mai 
degrabă senzaţia că o să-şi scuipe peste boschete creierii, 
nervii lipiţi de limbă; se vedea din afară, cum, pierzîn-
du-şi stapînirea de sine, se zbate sărind să apuce mîncarea 
cîştigată, cum se piteşte în adîncitura unei ferestre să înfulece 
cu poftă animalică, în timp ce băiatul acela cu dinţii mîncaţi, 
pe care-l ştia de patru ani cu aceiaşi pantaloni scurţi, destră-
maţi de atîta purtat, îl pîndeşte lacom şi, de furie, de 
indignare, de mila propriei soarte şi a lui Szabó Jóska, 
izbucni dintr-odată în plîns. 

„Om vedea noi ce-o să mîncaţi mîine!” — spunea 
Vincze. 

Mama simţise că nimic nu loveşte mai tare demnitatea 
lui Kálmán, ca foamea. 

Se gîndea să-l trimită la Iosifeni: sosise ziua cînd trebuia 
să-şi vadă vechea iluzie realizîndu-se, şi anume ca satul de 
atîtea ori visat şi jelit să-i dea măcar într-o vacanţă de 
vară lapte, carne, fructe, să-l hrănească măcar pe unul dintre 
copii; Pipinana tot se pregătea să plece la Luduş după 
brînză şi făină de grîu şi de acolo nu trebuia decît să treci 
culmea şi se şi vedeau turnurile bisericilor din sat... 

Iar dacă-l trimitea, la cine alta îl putea trimite decît 
la nana Rózsi, mătuşa ei dinspre tată, care fusese o femeie 
stearpă şi se zbătuse, se spetise împreună cu Minya, din zori 
şi pînă-n noapte, de-a lungul unei vieţi întregi, fără să ştie 
nici ea pentru cine strînge, pentru cine agoniseşte? Căci 
dacă apucase să-l ia pe lîngă casă pe fiul cizmarului din 
sat şi să se poarte cu el ca şi cum i-ar fi copil de suflet, 
dacă-l hrăneşte şi-l îmbracă, atunci nepotul lui Bandi va avea 
poate întîietate faţă de plodul acela; la nenea Sándor nu-l 

397 



poate trimite, totuşi, căci ăsta are nouă copii, trebuie să 
îndese pîinea în nouă guri flămînde... 

Toate acestea i le spuse, drept îndemn, şi Pipinanei şi 
lui Kálmán, îşi trecu palma, zîmbind, peste obrazul fiului şi, 
mai cu vorba, mai cu privirea, îi sugeră că ar trebui să se 
străduiască să le intre în voie, chiar dacă or fi avînd toane, 
căci nanei abia dacă i-au mai rămas cîţiva ani de trăit, 
nici uncheşul nu mai e tînăr, şi n-ar fi exclus ca, înainte 
de a închide ochii, să-i lase lui moştenire acele cinci-şase 
hectare şi casa, vitele, uneltele, toată averea imobilă, gos-
podăria, acareturile... 

Petrecură o jumătate de noapte la Luduş, cu Pipinana. 
Kálmán adormi întins pe burtă pe bancă şi, cînd se trezi, 
în zori, îl durea osul pieptului şi pe obraji i se întipăriseră 
dungi roşi; soarele, discul de foc ce alimenta uscăciunea, în-
cepu de cu dimineaţă să şteargă pămîntul pîrjolit, măcinat ca 
cenuşa şi la cişmeaua gării apa era călduţă, iar cînd se 
stropiră pe obraji, li se păru amestecată cu lumină ustură-
toare; apoi o luară peste deal, spre Iosifeni; pe platou, 
stăteau berze, berze aşteptînd să vadă un cosaş şi rînd 
dădură ochii cu cei doi străini îşi întoarseră capetele spre 
ei într-un fel zăbavnic şi mîhnit, de parcă le-ar fi spus: 
uite, cine-ar fi crezut că nu se vor găsi nici cosaşi în 
vara asta... 

Coborîră în sat pe o coastă de deal înfierbîntată: în aer 
plutea, mult înainte de amiază, un miros ca de azimă 
coaptă pe tăblii uriaşe de metal; Kálmán ocolea crăpăturile 
de cîte-o şchioapă ale pămîntului, grijuliu ca să nu-şi scrîn-
tească picioarele, şi stogurile de grîu secerat erau ca nişte 
ghizduri de fîntînă carbonizate; prin mijlocul satului şerpuia 
un pîrîiaş înnămolit de la un capăt la altul, iar raţele 
scoteau bătînd din aripi pînă şi pumnul acela de apă, stro-
pind praful care se depusese gros în hîrtoape; din umbra 
porţilor, ţăranii somnoroşi, abătuţi, clipeau spre ei cu pleoa-
pe inflamate şi căutau să ghicească la cine or fi zorind 
străinii. 

Gospodăria nanei Rózsi se afla chiar în vatra satului 
şi casa se înălţa în fundul unei curţi înguste şi lungi ca la 
saşii bogaţi, iar în faţă era o bucătărioară de vară cu vase 
strălucitor de curate atîrnînd pe blidar, iar pe o măsuţă lu-
cea un şervet alb ca zăpada; era plăcut să te aşezi după 
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atîta mers şi să tragi în nări acest par fum de răcoare cu-
rată. Femeia deşirată, ciolănoasă, tuciurie, cu muşchii bra-
ţelor uscaţi, parcă arşi, cuprinse mîna băiatului cu degetele 
ei aspre ca gresia, îl privi în ochi, cercetător, bănuitor, apoi 
se întoarse într-o parte şi după aceea i se adresă numai 
Pipinanei, plimbîndu-şi privirea încruntată pe pămîntul bu-
cătăriei; din fundul curţii se auzea un duduit cadenţat, 
nenea Minya, un bărbat îndesat, roşcovan la chip, care de 
ani de zile topise în sine îmbrăţişarea dătătoare de rod 
şi-şi înecase mîndria rănită în lăcomia agoniselii, nivela po-
deaua de pămînt din şură pentru grîne şi nici măcar nu ie-
şise la poartă; nana Rózsi se întoarse pe călcîie, aruncă, 
din mers, cîteva vorbe în şură, aduse o pîinişoară albă, 
proaspătă, slănină cu boia, dar acum părea şi mai încrun-
tată ca înainte. 

— An greu, zău aşa! oftă. De două luni n-a căzut pic 
de ploaie. L-am opri cu dragă inimă pe copilul ăsta, dar 
ce să facem... 

Pipinana îi aruncă o privire speriată, apoi se chirci şi, 
cu un fel de decepţie mîhnită, se uită într-o parte. 

— Erzsi zicea că ar putea sta aici pe timpul vacanţei. 
Sau măcar două-trei săptămîni... 

Femeia tăcea. Clipi spre şură, apoi începu să-şi pri-
vească laba uriaşă a piciorului. 

— La anul cu dragă inimă, dar acuma, înţelegeţi-ne 
şi pe noi... Spune-i lui Erzsi că n-am avut mai de loc 
recoltă... 

Kálmán mîncă un coltuc de pîinişoară cu slănină şi 
cînd nana Rózsi rosti ultimul ei cuvînt, se simţi învăluit de 
atîta linişte încît ar fi fost în stare să strige de bucurie, 
căci încă de cînd porniseră, bănuia că nu-l vor primi cu 
plăcere, iar adineauri se îngrozise la gîndul că bunica sa 
vitregă va izbuti totuşi s-o convingă pînă la urmă pe fe-
meia asta ciolănoasă; de-acum era fericit, privea zîmbind 
la mîţa ghemuită în mijlocul curţii, pîndind vicleană rîn-
dunelele care, ca nişte mici bombardiere în picaj, se abăteau 
pînă lîngă ea şi o întărîtau piuind. 

încă în seara aceleiaşi zile ajunseră înapoi, la Cluj; 
Erzsike deschise uşa, indignată, gata de reproşuri şi-şi privi 
lung băiatul: 

399 



— Ce-i?... Ce nu ţi-a fost pe plac?... De ce te-ai 
întors?.. . 

— N-a vrut să-l primească, zău aşa! Şi ne-a scos pe 
sub grădini, ca să nu vadă sătenii... 

Peste un minut, Erzsike hohotea pe marginea patului; 
în viaţa ei nu avusese parte de o asemenea decepţie; tatăl 
îşi aprinse o ţigară şi, cînd trase în piept primul fum, pă-
rea că un fel de zîmbet batjocoritor i se zbătea în colţul 
gurii; căci în adîncul lui păstrase întotdeauna o neîncredere 
faţă de sat, îl socotea pe ţăran făţarnic şi egoist, duşmanul 
omului de la oraş, iar acum, chiar dacă, din cauza copilului, 
îi părea rău de cele întîmplate, simţea totuşi şi o fărîmă de 
bucurie... 

„Dragă Béla şi Erzsike! 
După îndelungi vagabondări, am ancorat din nou la 

Tuşnad. Acum, slavă Domnului, sîntem bine. Hector e ţal 
la „Trei husari” şi, de cîte ori apar şi străini, el e cel care 
serveşte cu tacîmuri de argint, căci el e cel mai bun din 
tot cuprinsul Romîniei. Nici nu ştiu de ce m-am ferit pe 
vremuri de staţiunea asta, dar aşa-i cînd eşti tînără. Acum 
nu mă mai deranjează nici liliecii şi chiar zilele astea am 
găsit cu Hector pui vii într-un cuib şi i-am pus într-un 
borcan de castraveţi. Maimuţa asta plîngăreaţă le-a adus 
costiţă afumată, dar au crăpat. 

Eu sînt supraveghetoare peste mai multe vile, am grijă 
ca nu cumva să şparlească ceva tîrfele astea de servitoare 
deghizate în femei de serviciu din lenjeria sau bijuteriile 
domnilor şi doamnelor. Aici toată lumea mi se adresează 
cu coană Böske şi domnişoară Erzsike, pentru că buzatul 
ăsta nu mi-a cumpărat verighetă nici pînă azi. Tot felul de 
domni eleganţi şi fini îmi sărută mîna şi-mi sînt recunos-
cători pentru că obiectele lor de valoare, lucrurile de îm-
brăcăminte se află în siguranţă. Tocmai mă gîndeam acum 
cîteva zile că unul dintre copii ne-ar prinde bine aici. Ar 
ajuta la dus apă minerală pentru clienţi, ar da fuga la 
poştă să se intereseze de mersul treNurilor şi garantat s-ar 
umple de parale! 
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P.S. 
Dar nu cumva s-o trimiteţi pe Liza, căci ăleia nici ochii 

nu-i stau bine în cap. Pe Kálmánka în schimb îl primesc 
cu plăcere, căci e un copil liniştit şi blajin!” 

2 

— Care-i acela dintre voi care să nu fi 
simţit nici în vis, nici în trezie, nici în mîhnire, nici în ve-
selie, nicicînd puterea Satanei? Căci n-a fost oare supus is-
pitelor diavolului pînă şi Fiul lui Dumnezeu? Nu l-au dus 
oare pînă sus, pe muntele înalt, la marginea prăpastiei?... 

Duruty András culcă Biblia pe pupitru, îşi lipi mîinile 
împreunate de buze şi cătă chinuit către Bárány, vrînd par-
că să-l facă atent că, în această dimineaţă de duminică, 
Domnul doreşte să-i vorbească lui. 

Ceasornicarul puse capul în pămînt, simţea că începe 
supunerea sa la încercările neîndurătoare, că nu peste mult 
batjocorit va fi şi scuipat precum trupul lui Isus; şi iată, 
Pilat, care îmbrăcase veşmintele legătorului de cărţi, cît de 
bine îşi alcătuise, în ciuda întregii sale nevolnicii, cuvîntul 
de acuzare! 

— Cine dintre noi are o credinţă atît de puternică, f ra -
ţii mei, încît să ne facă şi pe noi să glăsuim astfel: treacă 
de la mine paharul acesta amar? Eu însumi sînt neajuto-
rat, ca un copil, şi adesea păcătuiesc. Poate tocmai de asta 
m-a mustrat fratele Bárány cînd, în Biblia împrumutată, a 
însemnat acest mesaj al Sfîntului Duh: 

Primiţi mai degrabă învăţăturile mele 
decît argintul, şi mai degrabă ştiinţa 
decît aurul scump. 

Dar iată că şi pentru Bárány Lajos comoara a strălucit 
mai puternic decît Cuvîntul Domnului, căci, luînd înapoi 
Evanghelia şi uitîndu-mă la capcana pe care a pus-o la ca-
pitolul opt al Pildelor, cu mîna mea, Satana, sufletul fra-
telui nostru se zbătea acolo în ea, aproape că am auzit 
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plînsul lui slab şi fără putere; să îngenunchem deci, fraţii 
mei, şi să ne rugăm pentru întărirea lui întru credinţă.. 

Şi înainte ca Lajos să fi putut scoate un cuvînt măcar, 
bărbaţii se lăsară oftînd pe pernele de rugăciune, iar femeile 
îşi plecară capetele peste tăbliile tari ale băncilor şi începură 
să-l implore cu smerenie mută pe Domnul să-şi întindă bra-
ţul mîntuitor către mielul lui rătăcit, a cărui viaţă le-a fost 
pînă acum o pildă, întocmai ca aceea a apostolului Petru. 

Dar toate acestea nu erau de ajuns, căci, prin tăcerea lui, 
îşi întinsese şi celălalt obraz, astfel că Duruty András, pe 
care-l cam speriase efectul cuvintelor sale, răvăşit şi cu po-
căinţă, se lăsă şi el în genunchi şi izbucni cu vocea muiată 
de lacrimi: 

— Chiar dacă întîmplarea a fost spre binele fratelui nos-
tru, mă doare totuşi că tocmai prin mine l-a ispitit Satana, 
căci încă de pe vremea necredinţei mele rămas-am cu părerea 
că fiece om schilod e lacom şi egoist, — iată dar de ce mă 
îmboldea curiozitatea şi dorinţa de a mi-o dezminţi prin pil-
da lui Bárány. 

Şi, de vreme ce apucaseră să-l scuipe şi să-l pălmuiască, 
trebuia să-i sfîşie şi veşmintele statorniciei în credinţă, iar 
de fapta asta se învrednici tocmai fratele Gonosz, predica-
torul, care, cu blîndeţe şi răbdare, îl rugase pe Duruty să se 
ferească de vorbe necugetate şi-i ceruse dovezi despre ispita 
în care-a căzut Bárány, fapte convingătoare, argumente. 

„Ai grijă, căci, după ştiinţa mea, fratele Bárány sălăşlu-
ieşte mult mai adînc întru Domnul decît ca să poată fi clă-
tinat cu astfel de mărunţişuri” îşi exprimase îngrijorarea cu 
cîteva zile în urmă, iar acum, zărindu-l pe fratele lui întru 
credinţă, rătăcitul, şchiopătînd spre ieşire, cu capul plecat, 
cu degetele împletite peste Biblie, îl luă de braţ, îl chemă 
deoparte, în spatele amvonului şi, surîzînd cu tristeţe, îl 
privi în ochi: 

— Diavolul mă îndeamnă de mult să-ţi pun o întrebare: 
dacă simţi, într-adevăr, că necuratul e cel care m-a îndem-
nat, nu răspunde, dar dacă cercetarea mea are un înţeles mai 
înalt, răspunde-mi. Cînd mi-ai reparat ceasul, n-ai schimbat 
oare pietrele din el? Am desfăcut azi capacul şi parcă astea 
ar fi mai şterse... 

Atunci Bárány Lajos zîmbi, despărţind brusc viaţa întru 
credinţă de convorbirea asta, pentru ca, în loc de apărare, 
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să-l poată umili pe Gonosz Péter prin superioritatea sa de 
specialist. 

— Nu te teme pentru pietrele alea, frate, zise şi zîmbe-
tul îi dezvălui dinţii ruginii. Nu-s cu mult mai scumpe decît 
pietricelele ce zac la marginea drumului sau decît vorba 
mincinoasă! Iar a le scoate ar fi lucrul cel mai greu pentru 
că sînt presate şi s-ar face praf... 

Dar ce obţinuse prin asta, chiar dacă-şi tăiase în suflet 
o trecătoare subţire pentru mînie şi răzbunare?.. . Făcuse oare 
un lucru bun, ceva folositor?... Asta nu a putut să-l împie-
dice ca, mergînd încet spre casă, să fie străbătut de gîndul 
că el, care simţea în sine şi puţină chemare spre apostolat, se 
scufundase acum printre credincioşii cei mai de rînd, şi că 
nu va avea parte decît de căinţă şi ispăşire tăcută, pînă ce 
Domnul va limpezi întîmplarea cu bancnota aceea lipită ca 
o pecete de foc pe fruntea lui... 

Căci orişicîtă putere ar avea credinţa şi chiar dacă omul 
mîntuit îşi risipeşte orice îndoială faţă de fraţii lui, cînd 
cineva a căzut o dată în greşeală mai poate fi privit cu 
acelaşi respect doar dacă cel care s-a clătinat şovăind nu se 
ridică pînă în rîndul păcătoşilor de un rang superior, de 
unde să se întoarcă, după un lung ocol, cutremurat şi 
zdruncinat în trup, ca fratele Geréb, pe care Domnul fusese 
gata-gata să-l frîngă şi să-l lepede în foc ca pe un butaş 
de viţă stearpă... 

Iar lui, care tocmai din pricina infirmităţii sale trupeşti 
urmărea cu atîta atenţie mişcările şi decanta culorile senti-
mentelor din cuvinte, îi era de-ajuns o strîngere de mînă, un 
salut, ca să simtă încrederea ce i se refuza şi mila precară 
şi fără rost din ochii care-i ocoleau privirea şi care-l umilea 
de o mie de ori mai mult chiar decît felul înfăţişării sale 
urîcioase şi mizerabile în fa ţa lumii şi a adunării. 

Ajuns acasă, se schimbă, îmbrăcă o cămaşă ponosită, 
apucă oala ce atîrna în plasa de sfoară, pentru a porni, ca şi 
în alte zile de repaus, spre oborul din strada Armatei Roşii, 
unde, mai demult, fuseseră nişte depozite militare şi într-o 
hardughie părăsită, mirosind a funingine şi mucezeală, se mai 
îngrămădea şi acum, după război, cam o jumătate de vagon 
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de fasole uscată amestecată cu nisip, pentru ca ruşii care ve-
neau din urmă să n-o poată folosi ca hrană. Dar tocmai cînd 
dădea să iasă pe uşă, se trezi împins înapoi de soacră-sa, cu 
coşul ce-i scîrţîia pe cap. 

Bárány se retrase pînă la pilită, uitîndu-se la văduva Ná-
nási Róza care-şi lepădase povara, ghemotoacele îndesate ale 
cocoşilor de turtă dulce şi mere zaharisite; vru să se fu-
rişeze afară pe lîngă ea, însă bătrîna îşi înfipse cangea pri-
virii în el şi-l opri. 

— Mergi sa alegi linte, Cenuşărelule?!... Ei, du-te, du-te, 
asta-i pentru dumneata, nu munca... Dar de azi încolo de-
geaba mai contezi pe mine. Şi cînd n-o să-ţi mai car păpica 
la gură, dai ortul popii! 

Bárány îşi legăna oala, sufocat: 
— Dar, dă-mi voie... mămucă... asta e totuşi prea de 

tot... Eu îmi cîştig pîinea şi... nu uita că te-am primit la 
mine, în casa mea! 

— În casa dumitale? rîse ameninţător soacră-sa. Apoi 
aici nu-i nici un capăt de aţă de care să poţi spune că-i al 
dumitale!.. . Erai cu curu’ gol cînd te-ai lipit de fiică-mea, 
pieri-ţi-ar sămînţa!.. . 

Atunci Lajos, făcîndu-se alb ca varul, urlă: 
— Ajunge!.. . Ieşi afară de aici!... Cară-te!. . . 
— Ce-ai spus? încremeni bătrîna. Eu... eu să mă car 

de aici?... Ai îndrăznit să-mi spui mie una ca asta?!... 
Şi se prăvăli cît era de lungă pe divanul din bucătărie, 

lăsîndu-şi braţele să atîrne de o parte şi de alta şi rămase aşa, 
ca un cazan de aburi răsturnat; tensiunea i se săltase brusc, 
horcăia şi scheuna de parcă ar fi lovit-o damblaua şi 
Bárány Lajos se apropie cu o silă îngrozită: 

— Dumnezeule... linişteşte-te odată... Nu s-a întîmplat 
nimic. Să-ţi pun o compresă rece pe cap?... 

Văduva Nánási privea în tavan, horcăind. 
Dădură buzna şi copiii: auziseră cuvintele biciuitoare ale 

bunicii, vocea de tenor a tatălui, bătînd în retragere, şi 
acum, că bătrîna interpreta rolul muribundei, o urmăreau 
înspăimîntaţi; era de faţă şi Ili, fetiţa mai mare, ai cărei 
ochi căprui cu sclipiri întunecate purtau povara experienţei 
precoce a copilului ce împărtăşea de mic toate grijile ma-
mei, Ferko, un băiat cu părul tuns scurt, blond ca spicul de 
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grîu, şi Marci, care, cu nasu-i cîrn şi cu gura strîmbată a 
uimire bleaga, semăna cu maică-sa. 

Deodată se auzi poarta izbită şi apăru mama, gîfîind; 
în coş îi sîngerau cîteva roşii, deasupra — oasele de vită 
pentru care era cît pe-aci să-i rupă hainele la coadă şi adusă 
la disperare de canicula străzii, de înghesuială şi îmbrînceli, 
ca şi de starea îngrijorătoare a maică-si, trînti deodată co-
şul, izbucni în plîns şi sări cu gura la bărbat: 

— Nu înţeleg ce vrei de la ea!. . . De ce nu pleci, dacă 
vezi că-i e rău?. . . Vrei s-o omori?... Hai, strînge-o de gît o-
dată! Taie-i beregata!... 

Atacul era atît de unitar încît Bárány se simţi acuzat 
pînă şi de ochii copiilor; fu cuprins de ameţeală şi de tul-
burare, crezu pentru o clipă că era într-adevăr vinovat şi, 
palid la faţă, stătea strîngînd plasa de sfoară, apoi îşi făcu 
vînt de la pămîntul bucătăriei şi zbură către poartă cu mî-
nia înăbuşită în suflet, iar de acolo, de-a lungul trotuarului, 
spre oraş, ca să scape cît mai degrabă de casa aceea, unde 
fiecare cuvînt, fiecare gest devenise un semnal de atac îm-
potriva lui. 

În timp ce păşea, săltîndu-se într-una, pedalînd pe pie-
trele trotuarului, înălţă ochii cu un fel de zîmbet încordat 
şi acuzator, vrînd parcă să i se plîngă cerului că există jig-
niri şi dureri care te ard atît de fără rost încît poate că nici 
nu-i slujesc adevăratei mîntuiri, pătrunderii înţelesului adînc 
al existenţei mereu desăvîrşite prin suferinţă, ci trezesc în 
suflet doar gînduri sterpe şi amare, scîrbindu-l şi de apă şi 
de aer, şi de cîte ţi-ar fi date ca să te bucuri în viaţa cea 
de toate zilele... 

Dar este oare stearpă într-adevăr această scîrbă care-i 
năpădeşte sufletul?... Şi oricît ar vrea să fie de statornic şi 
chiar dacă ar întinde de o mie de ori celălalt obraz pentru 
a se lăsa pălmuit iarăşi şi din nou, n-ar fi oare un fariseism 
să susţină că, după atîtea atacuri şi învinuiri nemeritate, de 
cîte avusese parte de la fraţii lui, mai simte şi azi că adu-
narea e o cetate clădită pe stîncă, aşa cum simţea cu cîteva 
săptămîni în urmă?.. . Şi cine oare ar fi vinovatul dacă i s-ar 
frînge încrederea?... Căci pînă şi Gonosz Péter simţise nevoia 
să-i pună la încercare sufletul... 
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Mergea pe stradă cu plasa de sfoară, şi tocmai cînd ajun-
sese să creadă că toată lumea i-a întors spatele, o mînă mică 
şi caldă i se strecură deodată în palmă, iar cînd coborî o 
privire de sub fruntea ce mereu îi sălta spre înălţimi, o văzu 
pe Ili, lipindu-se de braţul său; fetiţa îşi apăsă buzele pe 
mîna tatălui, lăcrimînd, o sărută de mai multe ori şi-l privi 
în ochi: 

— Nu te teme, eu sînt, zise. Ştiu că inima ţi-e întristată 
şi cînd am să fiu înger, am să te slujesc numai pe tine... 

Peste faţa lui Bárány Lajos trecu o umbră de tulburare 
şi umilinţă; se simţea nevrednic să i se vorbească astfel, 
chiar şi de către fiica lui, dar în clipa următoare sufletul îi 
răsună de recunoştinţă şi, cu mîna lunecată într-o parte, în-
cepu să mîngîie părul fetiţei, apoi o apucă el însuşi de în-
cheietură, luînd-o pe Ili cu dînsul; o trăgea ducînd-o tăcut 
şi vorbele acelea adînci de presimţiri care purtau dorinţa fe-
tei de a se face înger îi strînseră inima şi simţi deodată că su-
fletul acesta înrudit, care-i zîmbise adineauri din ochii unui 
copil cu genele vibrînd de lacrimi, este atît de volatil încît 
se opri: 

— De ce vrei să fii înger?... De ce-ai spus asta?... Eu 
am nevoie de tine acum... 

Dar nici nu-i mai aşteptă răspunsul ci o trase mai de-
parte, cu avîntul încăpăţînat al trupului său firav, capabil 
de a se înfrînge pe sine însuşi, ca ilotul care strînge vîsla la 
galere, şi, după mai bine de un sfert de ceas, cînd se aşezară 
amîndoi în hardughia imensă, părăsită, a depozitului militar, 
la poalele muntelui de fasole amestecată cu nisip, plînsul 
care cerea un glas în sufletul său se îngemănă cu bucuria pe 
care o trezise într-însul această comoară găsită în preajma 
casei, această fată cu suflet de înger, tocmai cînd începea 
să simtă că toată lumea îl scuipă în ochi şi-şi întoarce faţa 
de la el... 

Şi, în timp ce boabele de fasole zuruiau lovindu-se pe 
întrecute de fundul oalei şi fata şedea acolo, în faţa lui 
aidoma Cenuşăresei, în adîncul său începură să lege rod cîn-
tări, ca în Psalmii lui David: 

„...mă înconjoară cu cuvîntări pline de ură şi se războ-
iesc cu mine fără temei; ei îmi întorc rău pentru bine şi ură 
pentru dragostea mea”. 
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3 

Trei zile după ce Kálmán se întorsese de 
la Iosifeni, o căruţă se opri în faţa porţii lor şi un om slab, 
roşcovan, se dădu jos din ea, cu biciul în mînă. Era nenea 
Sándor, unchiul dinspre mamă al nevestei lui Vincze; se 
clătină de-a lungul cărării grădinii, se interesă unde locu-
iesc şi, în scurtă vreme, scîrţîia în sus pe scările de lemn, 
spre camera de sub acoperiş; ochii, ca fundurile paharelor 
albastre, i se bulbucau de efortul oamenilor cu plămînii slabi 
şi cînd păşi în cameră păru că suflarea lui împrăştie miros 
de soare, de pămînt uscat şi de ars; gîtul şi pieptul îi erau 
aspre şi cărămizii, căci de dimineaţă pînă seara zvîrlea snopi 
în batoză. 

— Erzsike! strigă, ca şi cum ar fi căutat un semn de 
viaţă pe un cîmp pîrjolit şi n-ar fi găsit pe nimeni. Pe unde 
eşti, Pendzsi? 

Şi cînd o văzu apărînd, o strînse la piept emoţionat şi 
cu stîngăcie, începu sa clipească des de parcă l-ar fi supărat 
lumina, şi scoase un fel de sunet şuierător. 

— Ţi-au trimis retur copilul, suflet orfan? zise. Le-a pă-
rut rău de o cană de apă şi de o îmbucătură de pîine?.. . Mîn-
cale-ar corbii ochii, că-s doi zgîrciobi!... 

Erzsike izbucni în plîns la amintirea grozăviei trăite şi, 
în parte, şi de bucuria că Dumnezeu îi dădea satisfacţie. 

— M-aş fi aşteptat la orice de la nana Rózsi, dar la una 
ca asta nu, smiorcăi. 

Nenea Sándor o lăsă din braţe şi începu să bată pasul 
pe loc, enervat şi parcă regretîndu-şi înduioşarea de adi-
neauri. 

— Dar şi Pipinana, maică-ta asta vitregă, e nebună! 
izbucni. Nu putea să-l ia de mînă pe copil şi să-l aducă la 
mine? Că unde mănîncă nouă, ar fi avut şi-al zecelea un 
blid! 

Peste o jumătate de ceas îi urcase pe toţi în căruţă, pe 
Liza, pe Rozi şi pe Bélus, numai Kálmánka stătea retras 
printre tufele grădinii, privindu-i cum se cuibăreau în lada 
căruţei; el nu dorea să plece cu ei. 

Căci ce l-ar fi putut bucura mai mult decît conştiinţa 
faptului că atîta timp cît va trăi niciodată, dar niciodată 
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nu va mai călca hotarul acelui sat şi jignirea de care avusese 
parte acolo, cînd îl scoseseră din comună pe sub grădini, va 
mocni în el veşnic, ca o mîhnire tăcută, statornică? 

— Au fost trecuţi la chiaburi cu cele şapte hectare ale 
lor, nu te teme! zise nenea Sándor, dînd bice calului. Dar 
dacă le-ar scoate ochii, şi tot ar merita-o! 

El nu se sui în căruţă ci se bălăbănea pe de lături, prin-
tre pietroaiele străzii, zgîlţîind hamurile şi, cînd mîrţoaga 
deşelată şi ostenită de drumul lung se opri, îl potopi o ase-
menea mînie încît, aplecîndu-se, înhaţă o piatră ţintind calul 
cu ea, în timp ce, înecîndu-se, scuipa mici pete rotunde în 
colb, ca să scruteze apoi cerul cu ochii lui plutind albaştri 
în găvanele secate. 

Şi abia se pierdu zgomotul roţilor, cînd Kálmánka se 
simţi cuprins de un puternic dor de ducă, voia să plece la 
Tuşnad, de unde Böske scria atîtea scrisori frumoase şi unde, 
iată, acum îl chema şi pe el, numai pe el singur! Cu cei 
cîţiva lei luaţi împrumut, Erzsike îi cumpără biletul de 
drum. 

Încă de la Bicsad, Kálmán începu să simtă că garnitura 
gîfîie înaintînd pe sub un tunel nesfîrşit de frunzare. Pînă 
şi petele mici de lumină, lunecîndu-i din cînd în cînd peste 
faţă, erau reci, iar gara staţiunii era prinsă în ţesătura sub-
ţire a ploii, întocmai cum o arătase de atîtea ori Böske în 
poveştile ei depănate cu chipul înnegurat, cu o tristeţe larg 
deschisă în ochi, în vreme ce unghiile-i scărmănau aerul cu 
mişcări repezi; o clipă, rămase pierdut în zidul întunecat al 
brazilor, privi norii ca nişte fuioare de vată dintr-o saltea 
sfîşiată, încîlcite peste o mulţime de sticle cu gîtul prelung, 
apoi, cuprins de îngrijorare şi emoţie, îşi înhaţă bocceluţa, 
se rezemă din nou de fereastră şi se uită s-o vadă pe mă-
tuşa care făgăduise că-l va aştepta. 

Trenul se opri, vagoanele se ciocniră între ele şi el tot 
nu zărea pe nimeni apărînd pe peron, doar un fel de slujnică 
sau zilieră cu basmaua pe ochi lipăia cu ghetele-i scîlciate 
printre linii şi striga repezit: 

— Cine doreşte o cameră?... Vilă frumoasă, curată, în 
centru! Baie, izvor de apă minerală, vedere spre lacul Ciu-
caş! 
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Femeia se apropia mereu, apoi, brusc, înălţă privirea 
spre Kálmán: 

— Tu erai, frăţioare?.. . Dă-te jos repede, că porneşte 
trenul!... Nu mai fi aşa neajutorat! 

Kálmán se poticnea printre linii, urmîndu-şi mătuşica, 
pradă unei profunde decepţii, apoi se opriră lîngă o tără-
boanţă cu roţi înalte, montată pe arcuri, de pe care picura 
apa. 

— Mama ei de ploaie! zise Böske. De sub şorţ, scoase 
chibrituri şi o ţigară pe care şi-o aprinse. Abia dacă poţi 
agăţa un transport-doua de dimineaţa pînă seara! 

Mai stătură puţin sub crengile brazilor, apoi Böske se 
uită într-o parte şi zări un bărbat cu trenci care aştepta o 
trăsură sau un taxi; stingînd ţigara, se apropie în grabă 
de el. 

— Porunciţi să vă ducem bagajele? Avem cel mai sigur 
mijloc de transport... 

Şi, curînd, se căţărau pe serpentina nisipoasă din dosul 
gării, pînă ce răzbiră la şosea; Kálmán îşi puse bocceluţa 
peste bagaje şi se aşeză între hulube, iar mătuşica, cu mucul 
atîrnînd în colţul gurii, se opintea tîrşîindu-şi papucii scîl-
ciaţi, la spatele căruciorului; bărbatul le comunicase adresa 
şi păşea, cu gulerul ridicat, în urma lor, pînă ce străbătură 
staţiunea, şi, în valea dinspre Bicsad, ajunseră la vila „Eldo-
rado”; aici dădură jos bagajele şi le cărară la etaj. 

Numai după ce se întoarseră şi Böske îşi lăsă mîinile obo-
site în poala şorţului, aminti despre Hector: 

— Ia te uită, buzatul! A promis că vine şi el la accele-
ratul de după-amiază, dar se şpriţuieşte pe undeva! 

Kálmán se aşeză din nou între hulube şi mătuşica îl în-
soţi de astă dată ca un antreprenor, mergînd pe trotuar. 

— Sau poate că-l bărbiereşte pe domnul Ördög. Ai mai 
auzit de un pişicher ca birtaşul ăsta? Îl pune pe unchiu-tău 
să-i zgrepţene mutra, se teme că frizerul o să-i taie beregata. 
Nu-i ajung banii pentru tărăboanţă, mai vrea să-i răzuieşti 
şi jegul! 

Trecură zdrăngănind prin staţiune, o luară la dreapta, 
pe o coastă cu surpături spălate de ape şi, în timp ce bă-
iatul, încordîndu-se tot, se silea să reţină greutatea gata să 
scape la vale, Böske îi vorbea încurajator despre un gulaş pe 
cinste, din cartofi noi, cu salată de castraveţi, după care va 
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urma un chef cu cea mai gustoasă apă minerală, adusă de 
ea însăşi de la izvorul principal. 

Se opriră în faţa unei cocioabe coşcovite, căzută într-o 
rînă şi acoperită cu şindrilă şi Böske strigă peste gard: 

— Eşti acasă, domnu Nyíró?. . . Aş vrea să gătesc de-un 
prînzişor... Azi încă n-am pus mîncare caldă-n gură... 

Pe cerdac apăru un bătrîn morocănos, se rezemă de ba-
lustradă şi trase cu urechea, ca orbeţii: 

— Dumneata eşti, coană Böske?... Intră... Tocmai arde 
focul în bucătăria de vară... Poţi să găteşti şi-o făzăniță, 
şi măduvă de căprioară... 

Plutonierul de jandarmi, scos la reformă, redus la rume-
garea propriilor amintiri, tresălta la toate micile bucurii ale 
vieţii. 

— Uită-te numai, cuconiţă! zise, aplecîndu-se şi ridică 
o varză cît o lună albă, cu aripioare. Adineauri am cum-
părat-o de la un ţăran. Ce binecuvîntare! 

Lăsară cotiuga la poartă şi intrară în bucătăria de vară 
care nu era altceva decît un acoperiş pe patru pari, un mic 
şopron părăsit, cu focul fumegînd în mijloc, ca într-o peşteră 
preistorică; Böske curăţă cîţiva cartofi, apoi puse cratiţa cu 
untură şi cu ceapa tăiată mărunt pe plita culcată pe jumă-
tăţi de cărămidă şi, lăsîndu-se cu burta la pămînt, începu să 
aţîţe focul; avea şi un castravete cît degetul, pe care-l făcu 
salată într-un pahar pentru vin; apoi se aşezară turceşte pe 
pămînt şi mîncară. 

Mai tîrziu, cînd, după ce urcară treptele roase de calcar, 
intrară în clădirea băii Sfînta Elena unde locuia Böske şi 
Hector, Kálmánka fu izbit de duhoarea băltoacelor clocind 
pe sub rogojini şi grătare şi de un fel de miros de rugină 
rece, ţîşnind în jeturi compacte: în jurul bazinului cu bor-
durile crăpate şi năpădite de săruri, se îngrămădeau vreo trei 
duzini de cabine de scîndură zăpăcită; Böske o luă înaintea 
îndoielii care-i dădea tîrcoale băiatului: 

— Am aranjat aici un cuib cu Hector că nici într-o 
vilă nu te poţi simţi mai grozav! zise. Şi închipuie-ţi, sub 
acoperiş locuiesc nişte lilieci micuţi şi drăguţi... Mai e şi 
apa... n-ai decît să ieşi pe uşă şi poţi plonja direct în bazin! 

Kálmán tăcea dezamăgit. Böske continuă: 
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— Degeaba, nu puteam cheltui miarele pe locuinţă! O 
să prindă bine bănuţii, cînd om strînge taraba! Pînă atunci 
o să ai şi tu bani şi o să zburăm spre casă într-un vagon 
Pullman, la clasa-ntîi! 

Spunea aceleaşi cuvinte pe care le auzea de la Hector 
de ani de zile şi se străduia să le încarce de vibraţiile unei 
convingeri proprii, astfel încît, văzînd tăcerea lui Kálmánka, 
începu să se enerveze: 

— Nu te înţeleg! îl privi. Fii un pic mai înfipt! Nu te 
mai lăsa aşa moale, frăţioare!. . . 

Însă Kálmán intră tot fără să scoată o vorbă în locuinţa 
care se compunea din două cabine alăturate şi ude, între 
ziarele lipite de jur împrejur peste crăpăturile dintre scînduri 
şi între pereţi, se adunase îmbîcseala lenjeriei de pat îngră-
mădită pe podea şi a resturilor de mîncare; de un cui atîr-
na o lampă de petrol afumată; Böske, rămasă în combine-
zon, se băgă sub cearceaf, îşi aprinse o ţigară şi îşi cuprinse 
genunchii cu un braţ; băiatul întoarse capul, îl fulgeră un 
sentiment de înstrăinare înfiorată şi refuză să mai întoarcă 
ochii spre sînii rotunjiţi în decolteul cămăşii; Böske însă, 
cu experienţa femeilor cu viaţă aventuroasă, simţi tulburarea 
lui Kálmán şi-şi dădu seama că tocmai cu asta va putea să 
abată spre alte căi decepţia şi reţinerea nepotului. 

— Ia spune, frăţioare, ai avut de-a face cu fete? îl în-
trebă şi-i făcu cu ochiul, complice, prin fumul de tutun. Ai 
început să faci curte, Kálmánka?. . . Spune-mi, n-ai de ce să 
te ruşinezi de mătuşica ta! 

Kálmán se uită la ea speriat, degetele îi încremeniră pe 
şireturi; mătuşa izbucni în rîs, văzîndu-l pus într-o asemenea 
încurcătură: 

— Zău că nu te trădez lui Béluska!... 
Kálmánka se descălţă în grabă, îşi scoase pantalonii, stre-

curîndu-se şi el, la picioare, sub cuvertură: ruşinea şi tul-
burarea îl făceau aproape să dîrdîie, în timp ce se holba la 
găurile tavanului de scînduri; se simţea ca şi cum s-ar fi 
culcat în bazinul acela care ocupa curtea şi care era acum 
plin cu apă şi cu umbre ruginite şi fioroase. 

— Dumnezeule-Doamne, ce tîrziu vine buzatul ăsta! 
oftă, lunecînd în altă stare de spirit, Böske. Şi întotdeauna 
trebuie să stau de strajă. Dacă mă culc, de ce mă culc, dacă 
stau trează, de ce stau! 
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Îşi aprinse o nouă ţigară şi suflă fumul, nemişcată: 
lampa îi mărea umbra pe peretele de scînduri; Kálmánka 
ridică brusc ochii spre ea şi o văzu obosită, bătrînă, plictisită 
de viaţă, iar mătuşa uită lăudăroşenia ei de adineauri, op-
timismul prin care încercase să-l dispună pe nepot şi oftă 
din nou: 

— Cînd o să se termine odată, Dumnezeule mare?... 
Veşnic numai pe drum, pe drum... Să nu ştii dimineaţa unde-ţi 
vei pune capul seara... Şi măcar dacă ar avea vreun rost... 

Rămase pe gînduri, cuprinsă de tristeţe, apoi se uită la 
Kálmánka: 

— Acum sîtem milionari, huhuhu! Franzeluţă ăsta a 
strîns patru sute de milioane: cine ştie, poate ieşim la li-
man... 

După miezul nopţii, cineva începu să izbească puternic 
în uşa de scînduri, apoi se auzi vocea lui Hector: 

— Ce-i, cucoană?... Aţi binevoit să adormiţi?.. . 
Böske se sculă bleştind şi se duse la uşă, Kálmánka se 

ridică în capul oaselor, speriat: lumina lămpii puse pe 
fugă somnul pitit în ochii lor, împrăştiindu-l prin unghere; 
Hector fu neplăcut surprins de prezenţa băiatului. 

— Ţi-am spus să nu-l momeşti să vină aici, nu-i aşa? 
zise şi o cuprinse pe Böske în foarfeca ochilor săi poncişi. 
Unde-l culci, ce-i dai să mănînce?... Din ce-i plăteşti chel-
tuielile de drum?.. . 

Tremura deja, plin de o teamă cupidă; adusese o jumă-
tate de sticlă de vermut alb în buzunar, o aşeză pe taburet, 
apoi scoase mezelul împachetat şi-l trînti lîngă ea. 

— Ce vrei, mă, ce vrei?! se zborşi Böske. Iar te-au 
apucat năbădăile?... Pentru asta să stau să te aştept? 

Hector îşi linse buzele şi în ochii lui beţi sclipi o furie 
perfidă şi dorinţa de răzbunare: 

— Cine ţi-a spus să stai de planton?.. . Din partea mea, 
puteai să-ţi zugrăveşti faţada şi să te duci la agăţat de 
fraieri! 

Böske strivi ţigara aprinsă: 
— Ascultă, domnule: nu mă lua cu murdării din astea, 

căci mama mea a fost o doamnă, nu slujnică cu fuste largi, 
auzi dumneata?! 
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Şi se încorda, înălţîndu-se dintre bulendre şi-şi înfipse 
privirile ochilor de pisică în faţa chelnerului, astfel încît, 
pentru o secundă, Hector se dădu înapoi, speriat, apoi se 
repezi la scaun şi înhăţă cuţitul bont de pe el; Böske dădu 
uşa de perete şi începu să alerge în jurul bazinului; Hector 
după ea; o goni de vreo două ori de jur împrejur, pe căra-
rea îngustă, strigînd între timp: 

— Pentru fusta aia largă, acum te omor! 
Böske sări spre intrarea băii, deschise poarta şi se opri 

în cadrul spoit de lumina lunii, îşi aruncă braţele în lături, 
sub picioarele-i răşchirate treptele de calcar luceau făinos; 
toată această ambianţă, cu umbrele întunecoase ale bazinului 
în prim-plan, era exact ceea ce trebuia pentru o scenă mare; 
Böske îşi desfăcu cămaşa pe piept: 

— Poftim, bagă cuţitul în mine, bagă-l în mine!... 
Hector ridică mîna, lumina luci opacă pe marginea lamei, 

clipi spre unealta ucigaşă, apoi, ca şi cum s-ar fi înfiorat 
deodată, se cutremură, azvîrli cuţitul şi se apropie de Böske. 

— Ce se petrece aici, mămicule?... Am înnebunit?... Am 
ridicat cuţitul asupra ta?. . . Am vrut să te omor?... Vor-
beşte, pentru Dumnezeu!... 

Cu acestea o şi îmbrăţişase şi, susţinînd-o cu un braţ, 
smiorcăind, înghiţindu-şi surogatul de lacrimi, o conduse 
înapoi, în cabină; Kálmánka se făcuse mic sub cuvertură, 
iar Hector umplu în scurtă vreme cabina cu cîntecul uni-
form al vocii sale lăudăroase şi consolatoare. Istorisi că a 
alergat de colo-colo toată ziua, căci doar nu putea să scape 
bănuţii din mînă, nu-i de mirare că e nervos, să aibă şi 
Böske un pic de răbdare cu el, că peste două săptămîni tot 
o să strîngă taraba şi vor zbura spre casă într-un vagon 
Pullman, la clasa-ntîi! 

— De mîine ai să mă ajuţi pe mine şi e de-a dreptul 
mişto că l-ai chemat şi pe Kálmánka aici! Dacă vrea şi o 
să-şi dea şi silinţa, se poate umple de bani. Să se bage fru-
mos la transporturi, şi o să-l luăm asociat... 

Bău din vermut, rîse din nou, scoase un teanc de bani 
şi-i risipi ca pe nişte frunze mari, căzătoare, peste capul 
Böskei, care-şi reluase locul, ghemuită pe jos, pe cuvertură, 
şi trăgea din ţigară, meditînd iertătoare. 

— Peste două săptămîni vom face nani pe scaune plu-
şate, îşi flutură mîna Hector în direcţia gării. Iar dacă 
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începe să ne ghiorăie burtica, trecem în vagonul-restaurant 
şi ne comandăm, ca domnii. 

Se dezbrăcă şi se vîrî sub pătură; Böske îl ciufuli şi 
începu să-l giugiulească, spunîndu-i: „Bine, mă, animalule, 
bine, bine”, apoi vorbele de alint se poticniră în primele 
mişcări ale îmbrăţişărilor; se iubeau eliberaţi, cu sufletul 
destins după marele spectacol şi Kálmánka, disperat de 
ceea ce-l aştepta în postură de cărăuş, nu putu să adoarmă 
încă multă vreme... 

5 

O săptămînă încheiată cără bagaje şi revolta 
i se domoli în tot acel du-te-vino agitat şi în independenţa 
care-i permitea să stabilească singur tarifele şi să încaseze 
banii, îl înfierbînta risipa lacomă, nesăbuită, vîrtejul pestriţ 
al peronului, foşnetul brazilor pretutindeni pe unde trecea 
cu cotiuga, umbra răcoros-familiară din culoarele vilelor 
unde, în timp ce căra, picioarele i se afundau în covoare; 
eleganţa etalată, femeile zvelte, umblînd în pantaloni, cos-
tumele bine croite, solemnitatea serioasă a ochelarilor de 
soare delicaţi şi fini, cîte-o brăţară groasă, arzînd la încheie-
turile palide ale doamnelor distinse, inele-sigiliu, grele, care-i 
luau ochii, de pe degete boante, păroase, mulţimea geamanta-
nelor de lac, ferestrele vilelor deschizîndu-se la auzul fanfarei 
din parcul central, zumzetul discret, măsurat, al restauran-
telor, — toate, toate acestea îi stîrniseră un nou fel de dor, 
un jind necunoscut pînă acum. 

Acasă, femeile îşi sfîşiau hainele pentru un kilogram de 
oase de vită, pe culoarele înguste ale trenurilor, zidiţi aproape 
unii într-alţii, ţăranii din Moldova, palizi şi bărboşi, se ghe-
muiau şezînd pe baniţa de grîu pe care-o cărau tocmai din 
Banat, ca pe un medicament, de-a curmezişul ţării, burghejii 
îşi ungeau dimineaţa tălpile ghetelor cu petrol „ca nu cumva 
să ia exantematicul”, echipe sanitare pîndeau pietonii pe la 
intersecţii, ridicau gulerele cămăşilor, vînau păduchii cu 
acul de cusut şi, cînd un om li se părea dubios, îl îmbrînceau 
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în coloana mînată spre baia de aburi care fusese transfor-
mată în etuvă. 

Kálmán îşi aducea aminte de un asemenea grup; între 
ei se afla şi Lucska Erzsi, văduva veşnic pilită, văduva cu 
suflet sfîşiat a măcelarului, pe care o constrîngeau pentru 
a doua oară la această defilare, umilind-o în public şi, după 
ce, cu primul prilej, îi presăraseră hainele cu ATOM G. G., 
acum o condamnaseră la tăierea părului, la trecerea haine-
lor prin aburi, împreună cu alţi patruzeci de tovarăşi de su-
ferinţă; văduva îşi tîra cu tristeţe pantofii prin mijlocul 
drumului, dar zîmbea: „Nu-i destul că m-aţi pudrat, acum 
vreţi să-mi călcaţi şi hainele?...” 

Iar aici, la Tuşnad, acei cîţiva oameni care veniseră în 
vilegiatură cu familia sau cu amantele, ca şi cum s-ar fi 
ruşinat să mănînce în oraşele înfometate, retrăgîndu-se în-
tr-un colţ de lume doar pentru ca să-şi clămpăne şi mai 
lacom fălcile, înfulecînd cu pofta parcă stîrnită de vederea 
mizeriei, cu ochii mai scăpărători, aproape mîrîind, cu rîn-
jetul pieziş al animalului ferindu-şi prada şi parcă presim-
ţind că acest ultim ospăţ n-o să mai dureze decît cîteva 
zile, eventual cîteva ore doar, voiau să mănînce totul: afine 
şi zmeură, lapte şi unt, carne de pui, păstrăvi, picioare de 
broască; şi cei care, prea leneşi şi prea îndrăgostiţi de pro-
pria comoditate, nu puteau volatiliza prin porii dilataţi în 
marşuri lungi delicatesele digerate, scurgîndu-le în chip de 
carburanţi în muşchii lor biciuiţi de-a lungul celor cinci 
kilometri de serpentine sau pe cărări de munte spre lacul 
Sfînta Ana, se străduiau să şi le corodeze în vinuri groase 
sau să şi le digere, bătucindu-le, în paşii scălămbăiaţi ai 
dansului. 

Aici se organizau reuniuni în fiecare seară şi perechile 
nu mai erau invitate cu tradiţionala Dunăre albastră, ci 
cu răpăitul puternic al bateriei, apoi clarinetul, instrumentul 
dominant al acestei epoci, începea să ţipe ieşit din minţi, ca 
să golească craniile de orice gînd, ca să alunge îndoielile şi 
să trezească în ei numai dorinţa de mişcare şi, după ce 
trăgea în ţepuşa lui schelălăită bătăile îndesate şi dolofane 
ale tobei, rămînea singur stăpîn şi domn peste orchestră. 

Apoi, baghetele zburară într-un colţ, aburii trupurilor 
se condensară de-a lungul pereţilor, luminile bijuteriilor se 
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retraseră în sine şi cei şaptezeci-optzeci de crai-de-curte-
veche, oameni de afaceri, şăgalnici domni în vîrstă, patroni 
de firme, filfizoni lihniţi de aventuri, care, înfierbîntaţi de 
orgia colectivă, bătîndu-şi joc de vîrste şi de ocupaţii, se 
bîţîiau neîndemînatici cu gesturi puerile de narcişi nătîngi 
sau alintîndu-şi propria stîngăcie, deveniră dintr-o dată 
conştienţi că se făcuseră de rîs: 

„Ce-aţi spus, vă rog?... Stabilizare?” 
Şi ochii li se holbară la feţele lor, la mîinile lor şi la 

picioare, de parcă dezmăţul de adineaori, ţopăiala, scălîm-
băielile lor groteşti ar fi fost cele ce abătuseră nenorocirea 
peste staţiune, ca ploaia de foc peste Sodoma... 

Dimineaţa, în faţa poştei, vilegiaturiştii, cei care voiau 
să telegrafieze, să telefoneze după bani, stăteau în rînd cîte 
doi, alţii se aruncară în căruţe, prinseră tot felul de ocazii 
şi trecură în comuna Tuşnad ca să preschimbe măcar acele 
două-trei sute de mii de lei, alţii iarăşi, care aveau impre-
sia că au căzut într-o cursă şi că sînt victimele unui complot 
îngrozitor, foşneau evantaiele gazetelor de dimineaţă, vrînd 
parcă să-şi învioreze chipurile pălite, scuipau ţigara stinsă 
între buze şi căutau o modalitate de a-şi canaliza prisosul 
de încordare şi furie, urlînd, zbierînd şi, ca unii care mai 
aveau putinţa de a înhăţa în cădere teancurile bancnotelor 
risipite, continuau să discute cu emfaza reflexă a puterii şi 
a prestigiului. Iar cînd se află vestea că patronul hotelului 
şi restaurantului „Coroana” din Braşov şi-a tras un glonţ 
în cap, prăbuşindu-se din camera-i de la etaj peste sacul 
plin cu bani aruncat în stradă, dădură buzna în micile ma-
gazine şi pretinseră ca, de vreme ce pînă acum cumpăraseră 
zi de zi, să li se primească şi banii vechi. 

Ördög Béla, băcanul, mai şi zîmbea văzînd că atîţia 
oameni de lume, inteligenţi şi culţi, luau stabilizarea drept 
o realitate şi declară că el vinde pînă la ultimul gram de 
marfă oricui şi pentru orice fel de bani; nu fu cuprins de 
nelinişte decît atunci cînd văzu vreo şaizeci de inşi făcînd 
coadă la ultimul bidon de măsline şi auzi pe cei din spate 
urlîndu-i că măslinele trebuie împărţite rezonabil: cîte cinci-
zeci de grame... 
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Lui Hector, din cele patru sute de milioane îi schimbară 
doar o sută cincizeci de lei; se aşeză vizavi de baia Sfînta 
Elena, în şanţ, îşi puse coatele pe genunchi şi începu să 
scuipe la picioare toate izurile neplăcute strînse în gură; 
strecurase banii cei noi de hîrtie, ca pe nişte suluri subţiri 
de aur curat, în buzunarul interior, trăsese fermoarul şi nici 
nu se gîndea să-l mai deschidă în următoarele săptămîni sau 
luni; Böske şedea la fel alături, dar în ochii ei şovăia şi 
un fel de bucurie răutăcioasă, căci iată, politica postului, 
principiul banului peste ban pe care era gata-gata să-l pro-
povăduiască şi ea, ba uneori îl împărtăşise chiar cu căldura 
deplinei convingeri — de pildă, cînd îl întîmpinase pe Kál-
mánka, — iată deci că toată treaba asta cărpănoasă avea 
un sfîrşit atît de ruşinos: „Pentru asta a meritat să facem 
gulaş din patru cartofi, să mîncăm salata de castraveţi din-
tr-un pahar şi să dormim în pipi de şoareci? Aşa-ţi trebuie, 
na, bărbat milionar, na, stabilizare, huhuhu!” 

Kálmán nu se simţea păgubit, ştia că oricum s-ar fi con-
turat situaţia, Hector abia i-ar fi lăsat cîţiva bani; aseară 
mai adusese bagajele unui domn slab şi stors parcă de o 
goană îndelungată, dar îi comunicase cu un zîmbet delicat 
că nu poate primi bani vechi, drept care clientul îi făcu 
semn s-o pornească fără grijă, căci o să se înţeleagă ei, iar 
el, cărăuşul, nu mai ridică nici o obiecţie; cînd sosiră la 
vilă, bărbatul îi oferi în loc de bani o pereche de şosete şi 
douăsprezece bucăţi de zahăr cubic şi Kálmánka nu simţi 
nevoia să mai dea socoteală de modestul cadou, căci por-
nise la drum seara tîrziu şi merita această bagatelă. Însă 
cînd se dezbrăcă, comoara ascunsă căzu din buzunarul hai-
nei, zuruind pe podea ca pietrişul. 

Hector se ridică imediat în genunchi. 
— Ce risipeşti, mă?. . . Ce-ai ascuns?... 
Înălţă fitilul şi, păşind cu picioarele desculţe ca o pasăre 

cu pieptul slăbănog, înhaţă cuburile de zahăr, unul cîte 
unul, se vîrî iar sub cuvertură şi începu să sugă o bucăţică. 

— Ai ajuns şi tu să mă duci cu preşul?!... Şi tu?. . . 
Kálmán nu răspunse, căci i-ar fi fost ruşine pînă şi de 

vocea sa dacă i-ar fi răspuns acestui om care, lacom, zgîrcit, 
cu conştiinţa superiorităţii, îl umilise astfel; ieşi afară, se 
lăsă pe treptele din faţa băii şi rămase ghemuit acolo pînă 
ce mătuşă-sa veni după el pentru ca, făcînd scandal, luîn-
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du-l cu forţa, să-l care înăuntru; iar acum şedea alături de 
cei doi, dar tristeţea lui cădea în afara sferei de preocupări 
active, vibrînd nervos, ale decepţiei lui Hector; pe el îl 
durea doar faptul că i s-au întrerupt atît de repede legă-
turile cu nişte oameni atît de diferiţi, pe care i-ar fi putut 
cunoaşte unul cîte unul, pentru că, uite, terminase cursul 
inferior şi va avea nevoie să-şi aleagă o ocupaţie... 

Şi, în timp ce şedeau acolo, le răsări deodată în faţă 
băcanul, care, în ultima clipă, se trezise totuşi la realitatea 
stabilizării, precum şi la aceea a faptului că el, negustorul 
de coloniale şi delicatese, nu are nici un avantaj, nu se bu-
cură de nici o prioritate; alerga deci încoace şi-ncolo prin 
aşezare de parcă, în felul lui meschin, i-ar fi căutat aici pe 
cei care-i risipiseră dintr-o suflare sutele de milioane econo-
misite şi, cînd îl zări pe Hector, scoase briciul, săpunul şi 
pămătuful şi-i pretinse să-l bărbierească în schimbul folo-
sirii tărăboanţei. Hector nici nu ridică ochii. Scoase un teanc 
de bani de hîrtie, scuipă pe ei şi i-i azvîrli la picioare. 

La prînz mîncară pepene: chelnerul se postă lîngă sfe-
rele verzi, unde cumpărătorii se tocmeau cu regăţeanul, săltă 
un harbuz, îl bătu cu palma şi, mormăind, bombănind, i-l 
aruncă lui Böske; ea îl prinse cu chiu cu vai şi, parcă 
nemulţumită de calitatea lui, îl aruncă mai departe, spre 
Kálmánka, în timp ce Hector, schimbîndu-şi locul cu înde-
mînare, se şi trăsese într-o parte şi semnaliza ca un rug-
bist, lătrînd scurt, că s-a angajat pe culoar: „Dă-i drumul, 
ce-o încălzeşti” şi îndată ce-l reprimi, îl şi trecu la spate, 
cumpănindu-l pe buricele degetelor. 

Miezul pepenelui ţinea loc şi de supă şi de fiertură, 
tocmai de asta-i era pe plac lui Hector: se lingea pe bot 
ca un motan care-a înfulecat vrabia şi stă să pornească, 
mai liniştit, din nou la vînătoare; trecu de mai multe ori 
cu pas agale prin faţa grămezii de fructe, apoi se răzgîndi, 
amînă pînă la ora cinei noua aventură; se aşeză din nou 
în şanţ şi Böske şi Kálmán se lăsară tăcuţi lîngă el, ca să 
discute problema migraţiei spre casă; Hector, cu un băţ, 
desenă în praf linia drumului ce trebuia parcurs, întîi prin 
Braşov, apoi străbătînd prin secuime şi ”cumpănea pe unde 
ar fi mai uşor, pe unde mai avantajos. 
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— Nici să nu vă gîndiţi că o să ne ia vreun ţăran cu 
căruţa! zise privind spre Böske. Toată lumea o să pretindă 
bani noi! 

În cele din urmă se înţeleseră s-o ia spre Gheorghieni, 
pentru că, chiar dacă pe-acolo oamenii sînt mai strînşi la 
pungă, drumul e mai scurt şi satele-s mai apropiate. După 
aceea, Böske începu să-şi arate îngrijorarea pentru soarta 
cîinelui, o corcitură de terrier chior, iar chelnerul, parcă 
prevăzînd circăraia ce-o să iasă şi de aici, cu îngăduinţa 
omului sătul şi cu un pic de bucurie răutăcioasă pîlpîindu-i 
în ochi, dădu din umeri: dacă Böske îşi asuma grija lui, 
n-avea decît să-l aducă şi pe Tatamka, pe care, cît timp fu-
seseră ocupaţi, îl ţinuseră la Ördög. 

Dar mai rămaseră totuşi cîteva zile la Tuşnad. 
Razele soarelui cădeau deja pe alei pustii, în nisipul ne-

tezit cu grebla nu se afundau urme de picioare, magazinele 
stăteau cu obloanele trase şi casele de odihnă, cu ferestrele 
larg deschise, se aeriseau mute de dimineaţa pînă seara. 
Proprietăreasa vilei „Erika”, o braşoveancă grasă şi spe-
riată, care căzuse pradă unei spaime bolnăvicioase din pri-
cina clienţilor ca luaţi de vînt, se temea în vila goală mai 
tare ca tînăra domniţă a unui castel scoţian părăsit şi intră 
în vorbă cu chelnerul propunîndu-i, lui şi nevestei sale, să 
se mute într-una din camere şi să-i ajute să aibă grijă de 
clădire. 

Lor le fu pe plac rolul acesta de proprietari, căci destul 
dormiseră pe jos în cuşca aia îmbîcsită de rugină, unde 
lamele ţipetelor de lilieci tăiau, noapte de noapte, liniştea 
în felii subţiri; se aciuară deci într-una din camerele cu două 
paturi de la etajul întîi, Hector, din prag, sări de-a dreptul 
pe sofa şi, culcat pe spate, începu să se salte pe arcuri, se 
ridica în picioare, apoi cădea din nou în fund, îşi juca muş-
chii ca săritorii deasupra bazinului şi scotea gemete sonore 
de adîncă plăcere; Böske îl chemă pe Kálmán şi-i şopti 
făcînd pe misterioasa: 

— Dacă zăreşti pe cineva în hol, îl opreşti imediat şi 
strigi: „Cine eşti dumneata, domnule, şi ce cauţi aici?!” 

După aceea intră la closet şi nu se mai arătă toată di-
mineaţa; Hector fu cuprins de nesiguranţă şi nervozitate. 
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— Unde eşti, cucoană?! porni strigînd de-a lungul cu-
loarului al cărui covor moale parcă-i înghiţea şi vocea. 
Eşti aici, contesă?! 

Şi atunci, de după una din uşile albe, răsună vocea lui 
Böske, amorţită de atîta şedere: 

— Ce faci atîta tămbălău? Mai lasă-mă un pic. Duce-
ţi-vă de vă plimbaţi, cu Kálmánka! 

— Eşti bolnavă, ai diaree? 
— N-am nimic, răspunse Böske. Dar n-am stat niciodată 

pe o minune de veceu ca ăsta!... 

5 

A cincea zi îşi luară picioarele la spinare şi 
porniră spre Miercurea Ciuc; vîntul îi pălmuia cînd şi cînd, 
aerul tremura ca o pieliţă caldă peste ochii drumeţilor care 
mătăhăiau aşa, pe jos, numai cu haina de pe ei şi cu sacoşa 
ce conţinea doar o pernuţă şi o pătură; turnul bisericii, 
plopii, casele, linia munţilor păreau acum dureros de înde-
părtate şi, în timp ce sufereau cu fiecare pas, se îndemnau 
din depărtarea asta, tinzînd spre casă ca în vis, cînd simţi 
zădărnicia zbaterilor frînte către zare. 

În faţă mergea Böske, în urma ei alerga mărunt cîinele 
sîrmos, cu sentimentul de vinovăţie al celui de prisos lică-
rîndu-i în singurul ochi; foxul era urmat de Hector, care 
fixa picioarele dindărăt ale lui Tatamka, forfecînd cadenţat, 
şi era vizibil preocupat de ceva, privirea începea să-i sca-
pere uneori de ironia şuie a descoperirii, apoi, decepţionată, 
se stingea din nou; atunci scotea nişte seminţe de bostan 
din buzunar şi începea să le ronţăie ca să nu piardă şirul 
neîntrerupt şi încăpăţînat al acestor gînduri; Kálmán zorea 
în spatele unchiului: în clipa în care porniseră îi pierise 
toată tristeţea şi drumul, cu nesiguranţa lui, cu multiplele-i 
surprize şi chiar în ciuda greutăţilor care se întrezăreau, îl 
înveselea. 

— Pînă şi el a vrut să mă ducă cu preşul! strigă deo-
dată Hector, sărind în mijlocul drumului, urîndu-i-se parcă 
de această mărşăluire tăcută şi furios că ideea pe care în-
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cerca de atîta vreme să şi-o scapere se încăpăţîna să lip-
sească. Domnişorul a şutit tariful de transport şi l-a ascuns, 
haha! 

Îl ameninţa de-acum din şanţul de peste drum, împungînd 
văzduhul cu arătătorul, apoi îşi vîrî mîinile în buzunare şi 
continuă să-i ceară socoteală doar cu privirile încărcate da 
un reproş agresiv; Böske se opri, cu cîinele, simţind că pro-
vocarea i se adresa şi ei, făcu o mutră rugătoare, parcă 
întrebînd ce mai vrea Hector de la băiatul care mărşăluia 
aici, cu ei împreună, prin colb, înfometat şi cu gura uscată, 
însă Kálmán, cărînd sacoşa, mergea înainte fără o vorbă. 

În acele clipe simţea că urăşte cele douăsprezece bucă-
ţele de zahăr ca şi cum ar fi fost o duzină de stîlpi duşmă-
noşi, înşiruindu-i-se în faţă albi, de piatră, şi, din vîrful 
fiecăruia i-ar face semne acuzatoare cîte un Hector; apoi 
coloana se strînse din nou, dar acum băiatul era cel ce 
păşea în frunte şi s-ar fi putut crede că nici Hector, nici 
mătuşica nu îndrăznesc să treacă prin raza privirii lui Kál-
mán, ca să preia conducerea trupei; îşi tîrîiau picioarele 
tăcuţi şi munţii cu pîcle albăstrii se retrăgeau la fiecare pas 
cu cîte un pas, astfel că, uneori, cînd ajungeau să simtă o 
sfîrşeală, aceea era mai mult o pană de speranţă a sufle-
tului decît reacţia oboselii din trup, se vedeau nevoiţi să se 
aşeze pe marginea drumului. 

Hector scotocea prin colb după pietre, ţintea frunzarele 
pomilor şi cînd cîteva mere zbîrcite picară din înalt, le 
înhăţă iute, le şterse de mîneca hainei şi-şi înfipse dinţii 
într-unul; atunci prinse şi Kálmán curaj şi abătu o grin-
dină de pietre şi de beţe asupra coroanei pomilor şi, în 
curînd, şedeau tustrei alături şi se priveau cu feţele schimo-
nosite de strepezeală, în timp ce dinţii li se înfigeau din nou 
şi iarăşi în fructele care, oricum, le potoleau nu numai foa-
mea ci şi setea. 

Apoi o luară din loc; lui Böske i se rupsese bareta şi 
se încălţă cu ghetele lui Kálmánka, căci o femeie nu putea 
să rătăcească desculţă pe şosea; înviorat de pe urma me-
relor şi ca să-i şi chinuie niţel, Hector trecu în frunte şi 
începu să dea din picioare din ce în ce mai repede; puţin 
după prînz ajunseră la Mircurea Ciuc, chelnerul ochi res-
taurantul cel mai ieftin, cel mai pricăjit, „La Ştiuca bă-
trînă”, comandă o porţie de ciorbă şi, cu obrajii arzînd, 
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lingîndu-şi buzele crăpate, se aplecă asupra farfuriei îndată 
ce patronul care servea singur în restaurant îi turnă din 
ceaşca de porţelan zeama drămuită cu zgîrcenie, în care, 
printre cîţiva cartofi, se rătăciseră şi două-trei bucăţele de 
carne. 

Böske, de ruşine, de jenă că Hector comandase doar 
o singură porţie, îşi aprinse o ţigară şi se prefăcu îngîndu-
rată, pierzîndu-şi privirile în depărtare, iar Kálmán, cu capul 
culcat pe braţe, îşi examina picioarele prăfuite; apoi chel-

nerul se şterse la gură şi, cu priviri pofticioase, pline de părere 
de rău, împinse jumătatea rămasă în faţa lui Böske, a cărei 
primă grijă fu să scoată vreo două linguri în scrumiera pe 
care o aşeză în faţa cîinelui, sub masă; ochii lui Hector 
fulgerară ucigaş la vederea acestei risipe, Kálmán înghiţi în 
sec şi întoarse capul şi nici nu se mai uită la mătuşică pînă 
ce ea nu-i oferi rămăşiţele. 

Peste o jumătate de ceas erau din nou pe drum. Cîte 
un camion vuia pe lîngă ei, îşi fluturau braţele fără spe-
ranţă în urma lui, unii opreau, şoferul striga, întrebînd dacă 
au bani noi, Hector răspundea în grabă că n-au, drept care 
portiera se trîntea la loc, maşina pornea şi în curînd numai 
praful se mai cernea peste bălăriile pîrjolite de la marginea 
cîmpiei, peste iarba, frunzarele duzilor şi merilor din 
preajma celor trei drumeţi; făcuseră vreo cincisprezece 
kilometri de la Miercurea Ciuc spre Gheorghieni. cînd 
Hector fu cuprins de o enervare nemotivată, poate că înce-
puse să-l încerce îngrijorarea pentru banii lui, care, chiar 
dacă doar cu ţîrîita, puteau totuşi să i se termine pînă la 
Cluj; se aşeză deci pe o bornă kilometrică, îşi aprinse o 
ţigară şi declară că el rămîne acolo. 

— Nu vă opriţi, nu vă opriţi! făcu semn cu ţigara scoasă 
din gură. Consideraţi că nu aparţin de dumneavoastră! 

Böske nu pricepea ce se întîmplase cu Hector. Nici 
Kálmánka nu pricepea. Nici chelnerul însuşi nu ştia, tocmai 
de aceea deveni şi mai furios. 

— Ce-i, ţi-ai pierdut minţile? întrebă Böske. Iar te-au 
apucat năbădăile? 

— N-am nimic de-a face cu voi! zise Hector. Mi s-a 
făcut lehamite şi de domnia-voastră, cucoană, şi de onor 
căţelul. Tot nu înţelegi? 
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Böske balansa pantoful într-o mînă, ca pe o grenadă 
pe care ar vrea s-o arunce spre chelner. 

— Mă, buzatule, mă! Ei, lasă numai, lasă, dumnezeii 
fustei mă-ti! 

Şi o luă din loc pe marginea drumului; Kálmánka şi 
cîinele o urmau, aproape alergînd, ca să-l lase în urmă pe 
rebel. 

— De foame n-om pieri!... O felie de pîine, un colţişor 
ferit capătă şi cerşetorii! zise Böske. 

Şi goneau în ritm mereu înteţit şi le prindea bine că 
exista în ei o forţă pătimaşă care-i împingea din urmă şi 
anume dorinţa de a-i arăta chelnerului că vor ajunge pînă 
acasă şi fără banii lui. 

Hector se zbîrcea din ce în ce, devenea tot mai mic, în 
costumul lui de culoare închisă, pînă cînd nu se mai zări 
decît ca un corb ghemuit pe piatra kilometrică; apoi, ca şi 
cum abia atunci l-ar fi revoltat cuvintele lui Böske, îşi luă 
zborul şi porni să fîlfîie după ei, bătînd aerul cu pulpanele 
hainei. 

Cînd îi ajunse, îşi repezi vocea dintr-o parte; Böske se 
întoarse spre el, gata de apărare. 

— Ţi-am spus să n-o băgăm pe mămuca în borşul 
ăsta, aşa-i?! O să-ţi mai pară rău pentru cuvintele tale, 
artisto! 

Ameninţarea o făcu pe Böske să pălească: 
— Ia scuteşte-mă, scuteşte-mă, domnule, că-mi bag un-

ghiile în mutra ta împuţită! 
Hector vîrî mîna în buzunarul interior, smulse banc-

notele noi-nouţe şi le înălţă în lumină. 
— Golan împuţit? S-a marcat ! Dar din foiţele astea 

nu pupi nici de-un chiştoc! 
Şi de data asta el era cel care alerga înainte, fluturînd 

banii într-una, apoi echilibrîndu-i pe palmă, ca ospătarul 
maratonist cu paharul de apă aşezat pe farfurioară; după 
o jumătate de ceas îl pierdură din vedere, dispăruse la o 
cotitură printre copaci. 

Iar mătuşica şi nepotul păşeau mai departe, fără o vorbă, 
prin liniştea neroditoare şi chiar şi ciuda li se potolise, ca să 
nu-i împovăreze la mers; soarele stătea să apună, un vînt 
răcoros trecu bîjbîind prin colbul drumului, Tatamka îşi 
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bălăbănea limba ca pe o zdreanţă roşie pe care ar fi vrut 
s-o lepede undeva. 

Peste un ceas, cînd îl credeau de-acum ajuns departe, 
sau poate gonind spre Cluj cu vreo maşină de ocazie, Hector 
zvîcni de pe treptele unei băcănii şi le zbură în întîmpinare, 
de data asta din partea opusă, strigînd ca t u rba t : 

— Cum v-aţi închipuit?!... Eu să mă spetesc din zori 
pînă-n noapte, iar dumneavoastră să staţi cu mîinile-n sîn 
şi să vă umpleţi buzunarele!... Acum măcar vi s-a înfun-
dat, haha! 

Böske îl luă de mînă pe Kálmán, hotărîtă să nu stea de 
vorbă cu scîrba asta de chior, însă chelnerul se ţinu după 
ei şi le aruncă vorbele în obraz: 

— A venit tocmai la ţanc stabilizarea... Trebuie să 
declar, stimată artistă, a fost prea deştept cine-a născocit-o! 
Are felicitări din partea mea. 

Böske se opri şi, apucîndu-se de cap, gemu: 
— Mamă, mamă, ce mi-a fost dat să trăiesc! De ce 

nu m-ai strîns de gît înainte să ajung otreapa unui gunoi 
ca ăsta, care mă cară în lung şi-n lat pe pămînt ca pe o 
valiză... care-mi dă cu piciorul cînd îi vine lui bine!... 

— Urlă, urlă nebuna! zise Hector, un pic speriat de 
văicăreala lui Böske şi se uită în susul drumului, de unde 
se apropia un grup de ţărani; însă Böske nu se mai putu 
stăpîni, îngenunche în praf şi-şi împreună palmele: 

— M-am zbuciumat pe lîngă el ca o treanţă, mi-a îmbol-
năvit trupul şi sufletul şi asta-i răsplata pentru toate! 

Hector rupse rîndurile înainte ca pălăriile de paie şi 
greblele cu coadă lungă să fi ajuns în bătaia vocii lui 
Böske şi acceleră din nou, cuprins de emoţia primejdiei 
apropiate, ca pe vremea uceniciei sale, cînd aruncase un 
porumbel mort pe fereastra deschisă a subsolului din strada 
Poştei pe masa aşternută pentru cină. 

Kálmánka ridică privirile, pentru prima oară revoltat. 
Se uita la Hector, care găsise de cuviinţă, tocmai aici, pe 
această şosea pîrjolită şi pustie, să-şi verse peste ei toată 
murdăria din suflet, pe care pînă acum o ferise perfid şi i 
se strînse inima de durere, cu atît mai mult cu cît simţea 
că, în jurul lor, toate cîte fuseseră lovite de secetă se apărau, 
se ajutau între ele, pînă şi pietrele, firele de iarbă, păsările 
ce se ghemuiau unele lîngă altele. 
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Îi dădură lacrimile şi, de după această peliculă umedă, îl 
văzu iar pe Hector, parcă multiplicat în douăsprezece exem-
plare, stînd pe stîlpii aceia albi de zahăr cubic şi fluturîndu-şi 
bancnotele. 

— Lasă, frăţioare, nu plînge! îl consola Böske. Nu cu 
tine are treabă puşlamaua asta!... 

6 

„Dragă Béla şi Erzsike! Noi sîntem bine, 
sănătoşi, ceea ce vă dorim şi vouă, să vă dea Dumnezeu. 
Hector a adunat deja o valijoară de bani şi acum îi dă zor 
ca pînă la sfîrşitul sezonului să-şi aibă jumătatea de miliard 
de lei...” 

Vincze se aplecă sub sacul din care sîngele se prelingea 
într-o dîră subţire şi, de cîte ori vedea cîte un om apropi-
indu-se, ridica privirea obosită, înceţoşată şi se holba la el 
de parcă l-ar preveni, ameninţător, să nu se uite în sacul lui; 
în acelaşi timp simţea că i se urîse cu speteala asta, îi era 
scîrbă de sîngele ce i se închega pe spinare, de mirosul 
crud al cărnii, de aburii limbii, ai plămînilor, inimii şi spli-
nei şi ori de cîte ori rememora cîte un rînd din scrisoarea 
lui Böske, scotea ţigara din gură şi începea să scuipe repezit, 
ca şi cum i s-ar fi lipit un fir de tutun pe limbă 

Urca pe o stradă abruptă, pietruită, pe lîngă cimitirul 
evreiesc şi senzaţiile răscolitoare, care-l îngreţoşau, ca rachiul 
învălmăşeau tot ce era într-însul: prin ceaţă, vedea bucă-
tăria de pe Iris, unde îl aştepta pe Debács, o vedea pe 
femeia aceea măruntă, cu faţa de mocancă şi cu ochi tiviţi 
cu roşu, preumblîndu-se tăcută, ca şi cum l-ar fi învinuit 
pe Vincze pentru faptul că de cîteva luni bărbatu-său 
tăia cai. 

Debács sosi abia către prînz, tîrînd o mîrţoagă albă, 
pantalonii bufanţi îi erau căzuţi pe burtă, gîfîitul i se auzea 
cadenţat dincolo de gard; băgă calul în curte, apoi îl 
îmbrînci în magazia şubredă lipită de zidul casei, trase ser-
tarul şi apucă un cuţit cît toate zilele, scoţîndu-l ca şi cum 
l-ar fi smuls dintr-o teacă, apoi se bălăbăni pînă dincolo, în 
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cămară; cu toată ceaţa, Vincze o văzu pe femeie apropi-
indu-se de el în fugă. 

— Te rog frumos, convinge-l să-i dea întîi cu maiul, 
să-l ameţească, să nu se repeadă la el doar aşa... Îşi trecu 
degetele tremurătoare pe braţul brutarului: spaima i se 
uscase în adîncul ochilor. Vincze ieşi pe uşă tulburat şi 
nervos. 

Şi nu atît mila, cît curiozitatea îl împingea spre magazie 
ca să-l privească pe măcelar; dar abia se apropiase, cînd 
auzi duduitul spăimos al copitelor, apoi un horcăit, plesnetul 
loviturilor şi îndată după aceea, din nou şi iarăşi, rîsul răsu-
nător al lui Debács; în clipa cînd puse ochiul la crăpătură, 
măcelarul gonea pentru o ultimă oară calul de jur împrejur, 
ţintindu-i spata cu privirea, apoi îi sări în faţă şi-i înfipse 
cuţitul. 

Calul se prăbuşi, potcoavele îi zvîcniră prin aer ca nişte 
troleuri scăpate de pe cablu, apoi numai clipirile ochilor 
lui mari şi negri rămaseră să lumineze în umbra magherniţei, 
dar cu tresăriri tot mai încete, mai resemnate, în timp ce, 
de sub gît, prin ţeava aceea prelungă şi plată sîngele ţîşnea 
în jeturi compacte în dreptul cizmelor măcelarului 

„Luăm masa într-o frumoasă bucătărie de vară, la mar-
ginea Tuşnadului, într-o bijuterie de vilă. În fiecare zi pui 
la tavă, salată de castraveţi...” 

Urcă sacul de carne pe scări, îl răsturnă în cadă şi 
lăsă apa rece să curgă peste ea pentru a-i scoate culoarea 
vînătă pînă cînd va porni s-o plaseze la restaurantul mare 
din deal, la Lajovics, la Pilbak şi s-o ofere pe rînd celor-
lalţi restauratori drept carne de vită de calitatea întîi; însă 
astăzi simţea cu deznădejde că n-are chef să mai bată 
străzile cu sacul însîngerat, coborî pe scări şi, tamponîndu-şi 
fruntea, se lăsă pe treapta cea mai de jos; vedea garderobul 
uriaş în care Debács atîrnase pulpele, plămînii, ficatul, 
inima decolorată, mare cît o găleată şi măruntaiele; vedea 
capul lunguieţ care, jupuit, cu ochii deschişi, fără pleoape, 
rămăsese acolo în întunericul magaziei, şi Vincze se simţi 
şiroind de sudoare, de parcă porii i s-ar fi dilatat muiaţi 
de amintirea acestor imagini. 
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„Tîmpenii! bombăni. Am vîndut pînă acum vreo treizeci 
de cai, n-am avut nici un bîlci şi acum nu mă mai ţin 
curelele? Ce m-a apucat?” Izbucni într-un rîs de om beat 
şi clătină din cap. „Poate că tocmai calul ăsta m-a urmărit 
între Aiud şi Turda, noaptea, pe şosea! Iar eu am dat cu 
o piatră-n el şi l-am alungat în pădure. Dacă nu-l alungam, 
poate că niciodată nu l-ar fi putut înjunghia boul ăsta de 
Debács!...” 

Îşi hîţîna genunchii, înnegurat, în josul scărilor. 
Pînă acolo însă nu putea merge, nu putea să suporte 

ideea de a-şi recunoaşte, fără nici un îndemn din afară, slă-
biciunile, asumîndu-şi-le ca pe nişte păcate ereditare, date 
anume lui să le poarte, ci trebuia să caute justificări şi acum 
răsună iar într-însul rîsul lui Böske, cîteva rînduri din scri-
soarea ei, în care scria că deveniseră milionari şi că la 
sfîrşitul sezonului vor zbura spre casă, spre Cluj, într-un 
vagon Pullman, la clasa-ntîi. 

„Toţi îşi fac un rost, pînă şi sărita asta, numai eu sînt 
un dobitoc blestemat!” 

Coborî în grădină, sub meri, de acolo se uită în sus, 
spre capul scărilor, la fereastra deschisă a mansardei, ca şi 
cum ar fi vrut să justifice în propriii ochi bănuiala unor 
intenţii duşmănoase care fraternizează împotriva lui, apoi, 
făcîndu-şi vînt, se apucă de balustradă şi, cu mare zgomot, 
se năpusti în sus, în cameră; cînd izbi uşa, copiii — care 
sosiseră în dimineaţa aceea de la Iosifeni, tuciurii ca nişte 
ţigănuşi, vioi, cu strigătele spaţiilor largi vibrînd în gla-
suri — amuţiră îndată, în mîna lui Erzsike se opri pieptenele 
cu care o descîlcea pe Rozi şi clipi spre el, obosită de slu-
găreală şi speriată, o neliniştea şi masa de carne însîngerată 
pusă la muiat în cadă. 

— Poate v-am deranjat, doamnele mele? întrebă Vincze. 
Continuaţi, n-aveţi decît! 

Mama se urni şi reluă pieptănatul fetişcanei. 
— Iar ai chef de ceartă? întrebă încetişor, uitîndu-se în 

pămînt. Iar te-a stîrnit cineva? 
Vincze, uitîndu-se la nevastă-sa, la cosiţele sclipind în 

penumbră, la tristeţea tăcută a sîrguinţei cu care-şi pieptăna 
fetiţa, văzu deodată apărîndu-i din nou fata aceea cu cozi 
şi ciorapi albi, care şedea pe banca promenadei din Uioara 
şi căreia el încerca să-i dovedească, scîncind, că soarta îi 
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împingea pe unul spre celălalt, căci amîndoi sînt ca şi orfani; 
iar peste imaginea asta trînti toate necazurile de care avusese 
parte de la căsătorie încoace şi, pentru că nu avea vreme 
să-şi aducă aminte de toate, lăsă pe seama durerii acumulate 
în nervi să facă suma nenorocirii sale şi îşi dădu seama 
că pînă acum nu simţise niciodată atît de puternic că 
Erzsike i-a întins o capcană pînă şi prin faptul că urcase 
în locuinţa lui de burlac, dar mai cu seamă atunci noaptea, 
cînd îl atrăsese la Ştefania şi-l făcuse s-o ia cu copil cu tot, 
cu toate că el, prima dată, fugise din calea lor... 

— M-ai nenorocit! izbucni dintr-odată, pătruns de amă-
răciunea amintirilor. Mi-ai otrăvit viaţa ! 

O luă la goană prin odaie, nu se mai putea stăpîni. 
— N-am ajuns la nimic, lîngă tine !... N-am pus o para 

chioară deoparte, sînt un cerşetor ! 
Femeia se uită la el cu nevinovăţie, uimită : 
— O, mulţimea aia de bani pe care mi i-ai dat mie! 

Probabil că i-am cheltuit cu ibovnicii ! 
Vincze se trezi ameţit şi tulbure, nu ştia de ce să se 

lege, ca să se apere, vorbele femeii răscoliră într-însul o 
gelozie întîrziată şi usturătoare: dar dacă avusese într-ade-
văr pe cineva? Iar apoi simţi ca o palmă în obraz reproşul 
că nu numai el robotise pentru cei mici de-a lungul anilor. 

— E-n regulă! zise. Ştiu unde baţi ! Că tu ai întreţinut 
famil ia! 

Se apropie de dulapul din perete, trase de uşi, scoase 
caseta şi răsturnă fotografiile din ea. 

— Uite-o, p o f t i m ! Rămîi stăpînă tu peste tot! . . . De 
mutra mea nu-i nevoie !... 

Înhăţase deja şi unica fotografie de familie ca s-o sfî-
şie, cînd Erzsike se repezi să-l oprească; o clipă se înfrun-
tară, îmbrîncindu-se şi trăgînd de fotografie, pînă ce o 
rupseră în două. 

— O, mă, animalule! zise Erzsike, privind cu ochii scăl-
daţi în lacrimi bucăţile căzute pe jos. N-ai avut în tine 
niciodată pic de bunătate, pic de gingăşie! 

Se aşeză pe pat şi, brusc, izbucni în pl îns ; copii dădură 
fuga la ea, iar Vincze, pentru că nu-şi putuse vărsa furia pe 
fotografiile acelea, izbi cu piciorul în găleata cu apă şi o 
răsturnă. 
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— Mă duc la poliţie şi le schiţez situaţia... Am să le 
spun că, să mă scuze, dar eu nu mai pot îndura... Nu sînt 
nici eu decît un om... De ani de zile lucrez în afara bran-
şei... Iar paraziţii ăştia... da, îmi sug sîngele... şi munca 
le pute! 

Era prea mult pentru Erzsike: sări de pe pat şi se repezi 
la el cu ghearele, însă Vincze o apucă de piept şi dintr-o 
mişcare îi sfîşie rochia în aşa fel încît căzu de pe ea şi 
femeia rămase în mijlocul camerei ca un nud, ferindu-şi 
ruşinea în faţa copiilor. 

Vincze mai avea cîţiva lei, se duse la cîrciumă să-şi 
înece în rachiu ruşinea şi sufletul răvăşit, după un ceas se 
întoarse, se aşeză din nou pe trepte şi îi dădură lacrimile: 
„De ce sînt aşa de rău, Dumnezeule?... De ce m-a făcut 
mama atît de ticălos?” 

7 

Lui Gulliver Dani taică-său îi adusese, de 
la Essen, şaizeci de mingi de ping-pong dar, deoarece nu 
existau nici palete, nici masă pe care să fi putut juca, mai 
păstra vreo trei duzini intacte şi în patruzeci şi şapte, cînd 
se angajă la domnul Blaga ca ucenic montor; pe averea 
asta puseră îndată ochii cei de la clubul „Metalul” pe unde 
mergea şi el la sfîrşitul săptămînii, Novobáczki, administra-
torul căminului, îi dădu lui Dani nişte plăci de plută pe 
care izbutise să le salveze din depozit, iar fiul cotiugarului 
îi rugă pe tîmplarii de la întreţinere să-i confecţioneze cîteva 
palete cu mînerele lipite şi el era, pînă după ora de închidere 
a clubului, singurul stăpîn peste partide. 

— Cînd pleci, lasă cheia la poartă, zicea adiministra-
torul, luînd-o plictisit spre casă şi băieţandrii flămînzi de 
ţopăială, de joacă, clipeau cu respect sfios către Gulliver: 
Dani dădea semnalul de începere a meciurilor, el ascundea 
mingea pentru alegere şi, dacă socotea că, în pofida condi-
ţiilor impuse, se schimbă mingi prea puternice, balansîn-
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du-se într-un fotoliu stricat, întrerupea partida încă după 
primul set, vîra micuţa sferă elastică în buzunar şi făcea 
semn cu capul că gata, s-a terminat. Era de pildă un mecanic 
de precizie deşirat — colegii lui de ucenicie îl strigau 
Aţă — căruia Gulliver Dani îi interzisese accesul la masă 
chiar de la prima confruntare, deoarece lunganul tăia 
mingile ireproşabil. 

— Asta-i club muncitoresc, tovarăşe, ce tot bravezi?! 
spusese înhăţînd bila albă care plutea prin aer şi uitîndu-se 
la el de parcă mecanicul de precizie l-ar fi jignit. Nu venim 
aici ca să fim grozavi de la început!... 

Aceste aere de superioritate şi trufie se dovediră a-i fi 
de folos lui Novobáczki la reuniunile de duminică seara 
cînd tot felul de indivizi de pe la cherestegii şi tăbăcari, 
iar cîteodată şi de la Clubul Armatei şi chiar de pe stradă, 
de prin preajma cîrciumilor, se porneau să mai bea un 
pahar pe la vreun bal sau să le ofere măcar trupurilor lor 
surescitate satisfacţia ca, înainte de culcare, bîţîindu-se fără 
noimă, să se mai lipească de cîteva trupuri fierbinţi de fată 
scăldată în sudoare proaspătă. 

Gulliver Dani, care începuse să amintească de încetineala 
mătăhăloasă a tatălui său, zornăind o legătură de chei, ca şi 
cum ar fi ţinut un mănunchi de grenade, se posta în faţa 
străinilor care încercau să forţeze intrarea, le arunca scurt 
că e „o serată restrînsă” sau „reuniune tovărăşească”, iar 
dacă respectivii soseau în grup, îşi desfăcea braţele uriaşe în 
uşă, stătea acolo, ameninţător în muţenia lui şi nici nu mai 
răspundea la întrebări. Mai tîrziu aduse şi un ciomag ghin-
tuit, îl rezemă de perete, însă Novobáczki îi făcu semn să-l 
ia acasă. 

— Dar de ce? întrebă Dani cu demnitate jignită. M-au 
şi ameninţat cîţiva. Dacă apare pe-aici vreo gaşcă matolită, 
trebuie să li se dilească vreo două la muie! 

În acelaşi timp, îl îngrijora şi-i amăra zilele faptul că 
taică-său pe care, la Essen, suflul unei bombe îl izbise de zid, 
de la o vreme începuse să urle şi treaz în plină stradă, îşi 
agita pumnul deasupra furnicarului sau se bălăbănea între 
hulubele cotiugii, ca şi cum ar fi vrut să blocheze întreaga 
circulaţie a străzii şi-şi mişca mustăţile ca doi dinţi ai unei 
furci călite pînă la negru; iar seara, pe întuneric, tîrîndu-şi 
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tărăboanţa îngreuiată în sus, pe calea Turzii, fr îna la fiecare 
cincizeci de metri, lua poziţie de drepţi şi zbiera: 

— Stai, mă! Ham, vă-nghit pe t o ţ i ! 
Puştimea şi adolescenţii răutăcioşi îl luau la ţintă cu 

pietre, prima dată sectoristul îl cîrpise şi-i dăduse un picior 
în fund, a doua oară însă întocmise un proces-verbal. 

Dani dormea la căminul de ucenici, evita întîlnirile cu 
bătrînul, dar într-o zi dădu totuşi nas în nas cu el, la piaţă. 

— De ce te ţii departe de noi, băiete? întrebase bătrînul, 
începînd să se frece la ochi cu pumnul imens şi murdar. 
Dani îi făcu semn să-l urmeze la cîrciumă. 

Se aşezară la o masă, lîngă vitrină. Bătrînul lăcrima 
întruna şi-şi privea băiatul, mişcat. 

— Ţi-am spus să încetezi o dată! mîrîi Dani şi comandă 
două beri. Nu pentru asta te-am chemat aici!... Ai face 
mai bine să mă informezi ce fel de chestii zbieri pe stradă 
şi de ce?! 

Cotiugarul rîse scrîşnit, nu-i venea să creadă că pe Dani 
l-ar putea interesa nişte lucruri atît de hazlii. 

— La cine te gîndeşti cînd urli cît te ţine gura, spune!? 
îl privi băiatul ameninţător şi cerînd socoteală. Pe cine 
vrei să înghiţi?! 

Gulliver bătrînul sorbi din bere şi, în timp ce rîdea, 
ochii îi dispărură din obrazul imens, mongoloid. 

— Nu fac eu nici un rău, Danika, zise. Ba, tot în 
mine a dat rîndul trecut şi poliţaiul... 

— Bine a f ăcu t ! zise băiatul şi bău toată berea. Eu 
în locul lui te-aş şi închide! 

Bătrînul scoase iar un sunet de parcă ar fi spart nuci 
în gîtlej. 

— Rîzi, rîzi! zise Dani. În loc să-i dai drumul odată: 
vrei să-l haleşti pe rege sau pe noi?! 

Bătrînul şedea nedumerit şi încă emoţionat. 
— Nu te ating eu nici cu o vorbă rea, zise, ştergîndu-se 

cu mîneca la ochi. Dar ai putea să mai treci pe la noi 
cînd sînt şi eu acasă... 

Dani crezu că lacrimile bătrînului se datoresc recunoaş-
terii vinovăţiei şi socoti că a sosit momentul de a tăbărî 
asupra lui: 

— Cine eşti dumneata, de zbieri în plină stradă?... 
Port-vocea spionilor englezi?!.. . Agent imperialist?... 
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Cînd se ridicară şi ieşiră, Dani se uită în jur cu o figură 
încruntată şi zguduită, ca unul care se legitimase în faţa 
întregii omeniri progresiste, bătrînul însă fu cuprins brusc de 
entuziasm că Danika interpretase atît de reuşit rolul unui 
păcală hîtru, se opri la vreo doi paşi de el şi-l admiră 
lăcrimînd şi minunîndu-se cît crescuse într-un an Dani al 
lui, montorul de motoare. 

Cu o jumătate de an înainte de a-şi fi obţinut calificarea, 
fu scos din producţie ca activist raional la Comitetul pentru 
răspîndirea ştiinţei, culturii şi educaţiei sanitare; Dani îşi 
cumpără o trusă medicală jerpelită, căci considera că în ea 
se pot aşeza mai economicos conservele, indispensabilii, pele-
rina, cana de băut, cuţitaşul, aparatul de ras, ciorapii de 
lînă, pomada cu amoniac contra transpiraţiei picioarelor şi 
broşurile de îndrumare, ceea ce era o socoteală corectă, 
neprovocînd decît o mică încurcătură, deoarece în satele din 
jurul Turzii, pe unde umbla, copiii o luau la goană din faţa 
lui şi se adăposteau pe după porţi, urlînd, crezînd că e 
doctorul care venise să le facă injecţiile antitifice... 

În acele zile, îl căută pentru prima dată pe Kálmán; 
erau numai ei amîndoi, Gulliver Dani lăsă geanta din mînă 
şi se întinse pe divan. 

— N-am dormit toată noaptea, zise căscînd. A fost un 
mic bîlci aici, pe lîngă Turda, dar l-am rezolvat cum scrie 
la carte. La ce te gîndeşti? 

— La nimic, dădu Kálmán din umeri; Dani îşi îm-
preunase mîinile sub cap şi se uita în tavan. 

— Nu-mi doresc decît să apuc anul două mii, înţelegi? 
clipi încet. Să-l iau pe primul preot ce-mi iese-n cale şi 
să-l pun să înghită Biblia. „Aşa-i că n-a venit sfîrşitul 
lumii, tăicuţule?!” aş rîde şi i-aş îndesa Scriptura în bot, 
pînă la ultima filă, ca pe tăiţeii cu mac!.. . 

Kálmánka începu să facă socoteala că Gulliver va fi 
atunci de şaptezeci de ani, adică cu doi ani mai bătrîn 
decît el. 

— La voi la colegiu erau mulţi preoţi? întrebă şi în-
creţindu-şi fruntea, aşteptă răspunsul cu aviditate. 

— Nu era decît un profesor preot, care preda religia 
şi pregătea pentru confirmare, răspunse Kálmán. 
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— Şi la biserică?... La biserică? 
— Acolo ţineau predici cu schimbul, de la eparhie. 
Gulliver Dani analiză rapid răspunsul: 
— Totuşi, n-ar fi trebuit să fii de acord să te ducă 

acolo. Ar fi trebuit să le spui: ori îi învaţă pe toţi, ori 
pe nimeni. 

— Eu n-aveam nici un cuvînt, zise Kálmán. Eram bu-
curos că s-a găsit un om care să vină să mă ia de mînă. 

— Îmi pare rău că nu vezi nici acum ce interese erau 
în joc, zîmbi Dani. Te-ai molipsit şi tu de comoditatea 
mic-burgheză. Deşi ar trebui să fii solidar, tovarăşe! 

Se ridică deodată într-un cot pe canapea, scotoci prin 
trusă, apoi scoase la iveală un caiet cu coperţi galbene şi 
se lăsă iar pe spate. 

— La asta o să mai revenim, zise, strîmbînd din buze 
şi, fără a se uita la caiet, adăugă: Aş vrea să-mi dai cî-
teva sugestii pentru nişte lozinci. O să fie un miting spor-
tiv la Turda şi aş avea, nevoie de cîteva texte. 

Kálmán răsfoi caietul şi citi: 
„Mai multă lumină, mai mult aer pentru socialism!” 
„Excursiile contribuie la îndeplinirea planului!” 
— Sînt acolo vreo trei-patru pe care le-am făcut eu, 

căscă Gulliver. Alea-s bune, dar mai gîndeşte-te şi tu! 

Nu se întîlniră din nou decît după mai bine de jumă-
tate de an: era o zi înăbuşitoare de august, oamenii se 
tîrau pe străzi muţi de sete şi, pe înserate, roţile maşinilor 
păreau că sfîrîie, răspîndind un miros înecăcios de cau-
ciuc ars pe asfaltul arzînd înfundat. 

Dani avea o haină uşoară de doc pe care o îmbrăcase 
peste maieu, purta pantofi cu boturi pătrate şi o şapcă fă-
cută de asemenea din doc; Kálmán vru să-l întrebe cu ce 
se îndeletniceşte, însă Gulliver îi făcu semn să tacă. 

Coborîră pînă la ştrandul oraşului, în capătul prome-
nadei, acolo Dani îl trase la o parte, lîngă balustrada Ca-
nalului morii, unde plutea un miros de fecale uscate şi-l 
îndemnă să-l pipăie. Kálmán îşi trecu vîrfurile degetelor 
de-a lungul sacoului, prin dreptul coastelor, şi simţi ceva 
tare, ca şi cum mijlocul lui Gulliver ar fi fost prins într-o 
şină de fier. 
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— Te-au pus în ghips? întrebă. Ai fost rănit? 
Gulliver îl plesni peste mînă, apoi privi în jur: 
— Ţi-am spus să nu urli! Zău că eşti sărit! 
Porniră prin umbra de sub copaci şi Dani, cu vocea 

vătuită, îi povesti din nou despre o descindere, despre chia-
buri înarmaţi, despre camioane gonind conform dispoziţii-
lor, despre încăierări la care luase şi el parte direct, astfel 
că a şi fost grav rănit; ieşind din umbra copacilor, ajun-
seră în spatele ştrandului şi activistul sportiv îi făcu semn 
prietenului său, zîmbind, dar grăbindu-l să se descalţe şi 
să se arunce peste gard pentru că vrea să-i arate o figură. 
Şi Kálmán, deşi se temea că se va da în spectacol, se su-
puse, întocmai ca pe Pietroasa cînd, la comanda lui Dani, 
mărşăluia, se tîra pe pămînt. 

Cînd recăzu, icnind, Gulliver aşteptă să-l vadă ce va 
face şi Kálmán nu înţelegea ce rost avusese să-i ascundă 
pantofii şi de ce ar fi asta o păcăleală originală; Dani îl 
lăsă să se mai foiască un pic, apoi scoase dintre tufe san-
dalele gri de antilopă, îl trase pe Kálmán mai aproape şi 
zise: 

— Vezi ce cap-de-beton eşti?... Primul lucru pe care 
l-am învăţat la contrainformaţii e că dacă pătrundem pe 
o fereastră sau ne căţărăm peste vreun gard, să ascundem 
tîrlicii! 

Lăsînd în urmă parcul, străbătură oraşul, pornind spre 
cartierul clinicilor, unde locuia Gulliver. În faţa căsuţei 
coşcovite din colţul străzii se înălţa zidul de cetate al In-
stitutului de zoologie; Dani îl conduse pe Kálmán pînă 
la blocurile de piatră, pipăi cîteva găuri şi-l somă să se 
uite la ele şi să mediteze. 

— Ce zici, ce-s astea?... Dacă le numeri, găseşti şase 
găuri. O rafală de automat, mă, tată, pe care-a tras-o în 
mine un diversionist, aseară, tocmai cînd soseam de pe 
teren... 

A treia oară se întîlniră din nou peste un an, într-o 
seară la fel de înăbuşitoare, cînd prin uşile deschise ale 
cîrciumilor clinchetul paharelor de bere se auzea pînă în 
stradă, ca ţipetele ameţite ale unor femei pierind de sete; 
Dani balansa o sacoşă sport cu şiretul înfăşurat pe înche-
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ietură şi, sub cămaşa desfăcută, de culoare kaki, pieptul i 
se bomba leoarcă de sudoare; prin preajma Operei intrară 
într-o berărie, se aşezară la masă şi, în timp ce zidul viu 
al oamenilor însetaţi se înclina din cînd în cînd spre umerii 
lor, înghesuindu-i, Gulliver umplu faţa de masă cu soldaţi 
de sticlă în sacoşă şi se întoarse cu faţa spre cîntăreţ. 
cristalele agresive ale baionetelor şi la ofiţerul cu sabia 
trasă. 

— Au fost executaţi la comanda mea personală, zise. 
Alcătuiesc un regiment întreg. Ce zici? 

Băură cîte un pahar de bere, apoi cîrciuma se goli, căci 
nu se mai servea decît vin acru cu apă minerală; un băr-
bat cu un neg uriaş, sprijinit de tejghea, fredona aria lui 
Rigoletto, cu vocea vibrînd adînc; lîngă el, clătind fundul 
paharului cu berea rămasă, stătea o figură slăbănoagă, cu 
cămaşă neagră, cornistul orchestrei; Dani reaşeză soldaţii 
de sticlă de-o şchioapă şi, ca un copil, se uită mişcat la 

— Ce-mi mormăie aici dobitocul ăsta?! întrebă. 
— Nu-i da atenţie, zise Kálmán. Îl cunosc, e bariton 

la Operă. 
— Ei şi?!... Mie să nu-mi mormăie!... 
Cîntăreţul şi cornistul tocmai porniseră spre ieşire, cînd 

Gulliver Dani, descriind un arc de cerc, scurt, se răsuci 
după ei, îi îmbrînci cu privirea, ca şi cînd ar fi vrut să-i 
dea de-a berbeleacul pe scări şi, din uşă, îi făcu semn lui 
Kálmán să vina cu el. 

— Află că ştiu eu de ce-i apucă bîţul pe tipii ăştia, 
zise. Las’ pe mine, le zbor eu pălăriile din cap! 

Cei doi artişti porniră în legănare liniştită cotind pe 
o străduţă lăturalnică; baritonul îşi împreunase mîinile la 
spate şi vibraţiile vocii lui profunde pluteau pînă departe 
iar celălalt păşea alături, ca şi cum ar fi bălăbănit un corn 
de vînătoare agăţat de gît; ieşind din strada Bastionului, 
păşeau în direcţia unui părculeţ şi zgomotul paşilor şi al 
vocii fu în curînd estompat de frunzare; Dani o luă acum 
la goană, se dădu după primul castan şi-l îndemnă şi pe 
Kálmán să se grăbească; iar cum stătea acolo scoţînd 
mereu capul, era limpede că nu se ascunde de cei doi 
străini, dimpotrivă, abia aşteaptă să fie zărit. 
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Cornistul, care era mai slab de înger şi simţise în spate 
acea privire ameninţătoare, se opri pe neaşteptate şi se în-
toarse, tocmai atunci cînd cozorocul şepcii lui Gulliver se 
ivise din nou; se opri şi baritonul, apoi schimbară cadenţa 
şi, cu paşii reglaţi de sobrietatea lucidă a fricii, începură să 
răpăie pe trotuar într-un ritm uniform accelerat; însă Dani, 
iţindu-se de-acum de pe lîngă uşi de magazine, de după 
stîlpi de afişaj, din umbra porţilor, se zgîia după ei cu su-
perioritatea nedisimulată a urmăritorului şi cei doi artişti, 
cu ritmul umbletului frînt, se îndemnau tacit, iuţindu-şi 
trapul fără întrerupere. 

După un timp, cotiră pe o stradă abruptă, pietruită; 
Gulliver îl trase pe Kálmán după el, la colţ se opri, îi aşteptă 
pe ceilalţi să se caţere pînă sus, apoi, arătîndu-se în mărime 
naturală, se postă în mijlocul drumului; baritonul şi 
cornistul-de-vînătoare întoarseră capetele şi atunci avu 
loc un lucru bizar: se uitară amîndoi, cu mîinile în şolduri, 
în jos, la urmăritori, apoi cîntăreţul de operă năvăli spre 
un gard, se auzi cum smulge un par şi, dîndu-şi drumul cu 
tot trupul lui uriaş, o luă la goană pe pantă; Kálmán simţi 
că razele lunii i se încheagă pe faţă şi senzaţia care-l cu-
prinse nici nu era frică, ci un fel de ameţeală îngreţoşată; 
Gulliver îşi linse buzele şi păli, dar, de sub cozorocul şepcii, 
ochii îi scăpărau cu un fel de neclintire precoce spre duş-
manul care se apropia şi lăsă din mînă soldaţii de sticlă 
culcaţi în sacoşă. Baritonul se şi afla acolo, le sufla aburi 
calzi în obraz; o clipă se priviră. 

— Cine sînteţi dumneavoastră?!... Întrebă şi vocea-i 
profundă făcu să vibreze pămîntul sub tălpile lui Kálmán. 
Cu ce drept ne urmăriţi?. . . Ce v-am făcut?. . . 

— Gura, că trag, zise Dani. Din pumnu-i strecurat în 
buzunar, capătul deschizătorului de conserve împungea 
stofa, în timp ce nasul şi gura îi tremurau de nervozitate; se 
speriase şi el de propria-i decizie şi, deoarece mizase totul 
pe ameninţarea aceasta lătrată scurt, stătea încremenit. 

Aceste clipe, această duritate tăcută, fură hotărîtoare: 
baritonul mai făcu o tentativă pentru cîştigarea bătăliei şi 
zise că va chema poliţia, însă Gulliver Dani intrase de-acum 
în rol şi zîmbi. 

— Vă, stau la dispoziţie! zise încurajator şi desfăcu bra-
ţele. Sau preferaţi să fluier eu?... 
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Între timp ajunse la ei şi cornistul şi, simţind că prietenul 
său nu face decît să agraveze situaţia, cu agresivitatea-i fă ră 
rost, îl luă de braţ, începu să-l tragă după sine, iar lui Gu-
lliver i se adresă cu blîndeţe: 

— Lăsaţi-l, zise, doar e un om bun, e cel mai bun bari-
ton, apoi mai adăugă: de altfel, am şi eu un văr acolo unde 
lucraţi dumneavoastră... 

Baritonul scuipă, azvîrli parul şi-i părăsi pe urmăritori; 
Dani şi Kálmán se întoarseră. Treceau de-acum printre copacii 
din părculeţ, dar încă nici unul nu scosese o vorbă. 

— Ai văzut cum s-au scăpat pe ei? zise în cele din 
urmă Dani cu glas răguşit, pentru ca să-şi păstreze ascen-
dentul asupra prietenului său chiar şi după această aventură. 
Au crezut că sîntem de cine ştie unde... 

La auzul acestei voci, lui Kálmánka îi dădură lacrimile. 
— Dar ce rost au avut toate astea?... De ce a trebuit 

să-i înfricoşăm pe oamenii ăştia doi?... 
Mijind ochii, Dani legănă soldaţii de sticlă: 
— A, multe nu înţelegi tu încă. Construcţia cere sacri-

ficii. Şi e mai bine să le facă duşmanul decît noi!... 

9 

Îi prinse întunericul pe drum: Kálmánka 
simţea cum se răceşte colbul sub tălpi şi, pe de lături, din-
colo de şanţ zuruiau frunze de porumb, carbonizate; apoi, 
pe o mică întindere, văzură lumină, semne de viaţă risipite 
în noapte, cotiră temători pe potecă şi graba de a-şi simţi 
sufletul uşurat le înteţi paşii; Böske arunca uneori cîte o 
privire în porumbiştea unde se piteau bostanii ca nişte 
capete şi fasolea oloagă întreţesea trecătorile şi zicea cu vocea 
cîntătoare de frică: 

— Dă-i înainte, Kálmánka, las’, că-i vin eu de hac 
puşlamalei ăsteia împuţite... Îi împuşc vreo două peste bot! 

În acest timp, se agăţase de braţul băiatului şi, cu pr i -
virea clănţănind de frică, făcea semne spre zidul vegetaţiei, 
dincolo de care imaginaţia i se întorcea mereu mai înari-
pată, şi ori de cîte ori ieşeau la cîte un luminiş, unde pu-
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teau arunca o privire în jur şi aveau mai mult aer, aproape 
că izbucnea în plîns. 

— O, chiorul împuţit! . . . Ce-a mai întins-o, ce-şi mai 
păzeşte ăia cîţiva lei!... Ne-a- lăsat în pustietatea asta, la 
cheremul ucigaşilor!... 

După un ceas şi mai bine ajunseră într-un sat de pe lîngă 
Gheorghieni. Böske întrebă un ţăran bătrîn dacă în sat lo-
cuiesc unguri sau romîni, dacă au preot catolic sau refor-
mat, unde poate fi găsit primarul sau măcar ajutorul de 
primar şi dacă ar putea cineva adăposti pentru o noapte 
nişte bieţi refugiaţi, nişte orfani ce rătăcesc pe drumuri, care 
merg pe jos de la Tuşnad spre Cluj, şi sînt înfometaţi şi 
osteniţi, încît băieţaşului ăstuia îi sîngerează stomacul de 
foame, de trei zile n-a pus bucăţică în gură... 

Mai tîrziu recită toată plîngerea asta, umblînd din 
poartă-n poartă, dînd tîrcoale pe la cerdacuri, bătînd la 
uşi, cu o voce cîntătoare, uniformă, dar ieremiada era din 
nou şi iarăşi sfîşiată de lătratul dulăilor prinşi în lanţuri, 
care se repezeau îndată la Tatamka cel cu un singur ochi; 
însă era stînjenită şi de zelul răstit cu care stăpînul casei 
se repezea să domolească cîinii. 

În cele din urmă, ajutorul de primar, un bărbat gras, 
cu mutră roşie şi gîfîind posac, după ce reuşiseră să facă 
rost de o cană de lapte acru şi de vreo doi pumni de prune, 
le ceru legitimaţiile şi, ca pe nişte indivizi scăpătaţi şi du-
bioşi, îi duse nu la vreo cunoştinţă căreia i-ar fi putut face 
pagubă sau ar fi putut fura ceva, ci în grajdul taurilor co-
munali, în dosul ieslei căruia, după cum spusese, ar putea 
dormi comod chiar cinci persoane; iar dacă aveau nevoie 
de ceva, era acolo îngrijitorul care se va strădui să le fie 
de folos. 

Se înveliră şi, întinzînd picioarele fiecare în altă direc-
ţie, îşi dădură silinţa să încapă amîndoi pe puiul de pernă 
pe care Kálmán îl cărase în sacoşă, deasupra cojilor de pîine 
şi a merelor acre doborîte pe marginea drumului; priveau 
cerul printre crăpăturile şindrilei, amuţiţi de neliniştea necu-
noscutului şi, ori de cîte ori un taur sau altul se scutura în 
lanţ, Böske se înfiora. 

— Na , satură-te de vagon Pullman!.. . 
Nu putea dormi: aburul fierbinte şi gras al animalelor 

îi venea tot mai tare în faţă, podeala pîrîia sub greutatea 
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trupurilor uriaşe, zornăitul lanţurilor se amplifica în cutia 
ieslei şi Böske avea clipe cînd parcă vedea cum taurii îşi 
rup legăturile şi o calcă cu copitele pe faţă. 

— Eu nu rămîn aici, Kálmánka! zise. Hai să ne luăm 
calabalîcul pînă nu-i prea tîrziu. 

Se făcu linişte, apoi deasupra lor, în podul şurii, începu 
să foşnească fînul şi se auzi un geamăt: 

— Nici aici nu se mai poate odihni omul de dumneata, 
cucoană? De ce nu ţi-ai luat cameră separată pentru la 
noapte?!... 

Böske recunoscu vocea lui Hector. 
— Dar tu cum buba-rea ai ajuns aici?... Credeam că 

te-a dus acasă Dumnezeu cu miliardul tău! 
Se aşeză şi-şi îmbrăţişă genunchii uimită; chelnerul mai 

că urla, căci îşi adusese aminte de banii lui: 
— Ce-o doare pe dumneaei, doar n-avea nici un ban, 

stimata doamnă!.. . Tot ce s-a dus pe apa sîmbetei era al 
meu... 

— Ştiu, mîhni-te-ar Dumnezeu! zise Böske. Ai fi fost 
în stare să-mi scoţi ochii cu biştarii. De asta m-am tăvălit 
pe jos, ca şătrarii, dumnezeii mă-ti cu fustă largă! 

În clipa următoare Hector schia în brînci din pod. Ne-
somnul şi sudalmele îl făcuseră să turbe. 

— De cîte ori te-am rugat să n-o amesteci pe mămuca? 
gîfîi, atîrnînd peste culcuş; Böske scotoci otava, dibui pan-
tofii şi se ridică, gata de apărare. 

— Ce capeţi acum, n-ai să uiţi! glăsui chelnerul dîndu-şi 
drumul şi începu să piseze aerul orbeşte. Böske însă, care, 
aici jos, se obişnuise mai repede cu întunericul, îl cosi şi 
începu să-i ciocănească tărtăcuţa cu pantofiorul; Hector se 
suci, se zbătu pînă ce-şi simţi iubita în spate, cărîndu-i 
de-acum la pumni şi plesnindu-l cu palma peste ceafă, peste 
urechi. 

— Bat la tine ca la fasole! continua să-şi arate colţii 
Böske. 

Chelnerul se lovise cu nasul de iesle, scotocea amuţit 
prin buzunare după chibrituri, să vadă dacă e rănit şi, în-
dată ce scapără lumina, o plesni pe Böske cu palma însînge-
rată peste faţă; de-acum gîfîiau învălmăşiţi, gemeau în fîn, 
între timp taurii, din cauza luminii şi a zgomotului iscat pe 
neaşteptate, se proptiră unii într-alţii, zgîlţîiră de lanţurile 
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lor încordate, ieslea se răsturnă şi îngrijitorul, un secui bă-
trîn cu ochi scăpărători, dădu buzna în grajd şi se aruncă 
asupra vitelor cu parul. 

— Care mă-sa a făcut lumină?... Ce se petrece aici?... 
Şi-i alungă pe toţi trei în noapte, să se care dacă nici 

grajdul nu-i încape... 

Mărşăluiră nouă zile încheiate: în primele patru, Hector 
se rupse de ei şi drumeţi de unul singur; îi zăreau cîteodată 
silueta de-o şchioapă în adîncul unei văi, în josul unei ser-
pentine, alteori se ivea pe sus, pe coama vreunui deal, potic-
nindu-se şi luîndu-şi iar avînt, ca un cîine care amuşină; 
în cea de a cincea zi le pică în faţă de după un păr pă-
dureţ, bărbos, cu priviri destrămate în piftia însîngerată a 
ochilor, intră în rînd şi-i urmă pe Kálmánka şi pe Böske. 

Acum preluă şi rolul de şătrar şi cel de medelnicer, vocea 
lui, ca a unui cerşetor hîrşit, suna mustind de sentiment prin 
sate, mai ales în cele locuite de romîni, unde liturghia des-
cuia mai grabnic inimile oamenilor; Böske îşi rezervase co-
munele catolice, cu felul ei linguşitor, iar pe Kálmánka îl 
îmbrînceau pe poartă acolo unde persoana blîndă şi mai 
umblată într-ale durerilor lumeşti a părintelui trebuia cîşti-
gată printr-un „Pace de la Dumnezeu-Tatăl!” 

Aprovizionarea astfel organizată începuse să le aducă 
uneori şi cîte-un deget de slănină sau cîteva ouă fierte; 
ici-colo erau poftiţi să stea în bucătăria de vară. În faţa 
cîte unei farfurii cu supă de fasole verde sau de cartofi şi, 
pentru că Hector, în pof ta lui crescută, voia să-şi reprime 
acum orice semn de zgîrcenie faţă de Böske şi de Kálmán, 
ca să asigure pacea prin smerenie, începu să pizmuiască 
hrana cîinelui; de cîte ori Tatamka se retrăgea în şanţ cu 
cîte-o bucată de pîine înhăţată, Hector nu-şi mai lua pri-
virea de la el; şi lăcomia ţîşni dintr-însul nestăvilită atunci 
cînd Böske aduse din curtea unei parohii o oală mare cu 
lapte acru şi umplu o foaie de brusture pentru căţel; abia 
pieri miloaga în dosul porţii cu oala de lut goală, şi chel-
nerul îl înhăţă pe Tatamka, îi făcu vînt spre cer şi cînd 
acesta recăzu icnind îi mai trînti şi un picior în spate. 

Ura lui devenise de-acum permanentă şi activă: din 
mers, îl surprindea cu cîte-o foarfecă în bot pe cîinele ce 
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lehăia în urma lui, iar o dată, în timp ce treceau pe digul 
înalt al Mureşului, la vreo zece metri deasupra rîului, orbe-
căind printre pietroaie şi bălării, îl nimeni într-un mod atît 
de cretin încît foxul execută un multiplu salt mortal, plon-
jînd în apă. 

Iar se luară la harţă, se despărţiră şi nu se întîlniră 
decît seara, într-un pod de fîn, undeva, însă în zori îşi 
urmară drumul împreună; în dimineaţa celei de-a noua 
zile, cînd, cotind-o dinspre Apahida către Cluj, zăriră turnul 
bisericii Sfîntul Mihail deasupra clădirilor, plutind în ce-
ţuri străvezii, se opriră tustrei şi lăsară boarea dinspre 
munţii Gilăului să li se proptească pentru o clipă în obraji, 
în piept şi să le spele praful din ochi şi de pe haine. Böske 
îşi scoase ghetele şi i le dădu înapoi lui Kálmán, ca să-şi 
bage picioarele în ale sale (chiar dacă bareta uneia era 
ruptă), iar Hector, de îndată ce porniră din nou, se dădu 
mai aproape de nepot. 

— Şi-apoi nu-i cazul să ţinem minte toate relele... — 
zise. Nu-i cazul să te plîngi pe-acasă... Dacă ne întreabă 
cum a fost, răspundem: bine. Ai văzut, dacă eram mai no-
rocoşi, veneam acasă în vagon Pullman!.. . 

9 

Cînd intrară pe poarta vilei cu grădină din 
Hajongard şi cotiră spre curtea de unde se întindeau spre 
înalt nişte scări de lemn, din magazia mascată de tufe apăru 
Vincze, într-un maieu rupt, mînjit de funingine, cu un chiş-
toc fumegînd în colţul gurii; aruncă o privire îngrijorată 
în urmă, să vadă dacă închisese uşa, dacă nu se scurge fu-
mul printre scînduri, apoi înclină fruntea spre Böske pentru 
sărutare şi-l lăsă pe Hector să-i scuture antebraţul: trecu-
seră cîteva săptămîni de cînd experimenta în magazie fabri-
carea argintului. 

Cei doi oaspeţi porniră în sus, pe scări. 
— Am sosit, huhuhu! rîse Böske, ivindu-se în camera 

de sub streaşină. Venim de la Tuşnad pe jos, am dormit 
chiar şi într-un grajd de tauri! . . . 
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Locuinţa era şi acum plină de aroma merelor fierte; 
madam Vincze se uita la Kálmán, care era pîrlit de soare, 
slab şi colbuit. 

— Ni s-a-ntors norocul, zău aşa! suspină Böske. Şi ne 
şi vedeam milionari! 

— Dacă nu pica stabilizarea, zburam spre casă în va-
gon Pullman, la clasa-ntîi, zise Hector. 

Curînd, dinspre scările de lemn se auzi duduitul lui 
Vincze — venea în fugă, de parcă ar fi uitat ceva şi-abia 
acum şi-ar fi adus brusc aminte; surescitat, se opri în prag 
şi flutură degetele mînjite de funingine spre Böske şi Hector: 

— Daţi încoa’ o hîrtie de-o sută! zise zorit, de parc-ar 
fi cerut o nimica toată. V-o dau înapoi chiar în seara asta. 
Haide, nu vă scărpinaţi. Ce contează la voi un prăpădit de 
sutar? 

Însă Hector îşi desfăcu braţele a nevinovăţie: 
— Crede-mă că n-avem... Nu ne-a rămas nici un ban... 
— Cum aşa?... N-a rămas nimic?... Nici din cele patru 

sute de milioane?! 
Vincze izbucni în rîs şi-şi plesni palmele una de alta: 
— Cu atît mai bine! Măcar o să fiţi şi voi slugile mele, 

haha!. . . Tot v-aţi lăudat destul! 
În cameră era un dulap adînc, fixat într-o nişă, continuîn-

du-se pînă sub acoperiş şi Hector şi Böske se aciuară acolo 
pentru la noapte; ziua, stînd în arcada ferestrei, chelnerul 
vopsea cu rîvnă mută pergamentul, îl împăturea şi-l tăia pe 
măsura modelului, îl ştanţa, „ardea” petalele pe un săculeţ de 
nisip şi cînd, după vreo săptămînă, se terminară şi cei cîţiva 
lei rămaşi, pufăia ţigările pe care i le cumpăra cumnata, în-
făşurate cîte cinci în bucăţele de hîrtie; Böske, în orele de 
dimineaţă timpurie, însoţită de Béluska şi Rozi, bătea cimi-
tirul şi scotea firele de sîrmă din coroane, trăgînd cu coada 
ochiului la dreapta şi la stînga şi, dacă auzea cel mai mic 
zgomot dubios, încremenea în nemişcare şi începea o conver-
saţie mîhnită cu cei doi copii. 

Seara, după ce se întuneca, pornea după altfel de „mate-
rial”: avea un foarfece de croitorie paradit, îl ascundea în 
coş, lua din nou un ţînc drept ajutor, şi se plimba în sus şi-n 
jos prin faţa catedralei ortodoxe, pentru ca, într-un moment 
de acalmie, Rozi sau Béla să sară gardul în grădina bisericii 
şi să reteze ciorchinii mahoniilor cu frunze ţepoase, veşnic 
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verzi; în timpul zilei şedea însă şi ea pe-acasă şi ajuta la 
înşirat de flori de măr, înoda sîrma pe staminele galbene, 
învelea tulpinele cu hîrtie de mătase şi le ataşa şi frunzele 
vii cu luciu ca de piele. 

Hector mînca zeama de mere cu ardei iute, se apleca 
recunoscător asupra farfuriei apoi, după masă, se strecura 
la loc, în adîncitura ferestrei, aprindea o Naţională şi trăgea 
un bobîrnac în geam. 

— În sezonul viitor eu nu mă mai plîng, Erzsike dragă, 
zicea. Atunci am patul gata aşternut... Atunci începe domnia 
mea... Numai primăvara s-o aducă Dumnezeu! 

Într-o lună adunase cinci sute de fire în coşul de rufe; 
Böske însăşi se duse cu ele la piaţă şi pînă la prînz le şi 
vîndu pe toate, iar Hector, care vedea deschizîndu-i-se o nouă 
portiţă spre a face rost de bani, hotărî să nu mai cumpere 
„materie primă” nouă, ci să investească cîştigul în ciocolată, 
bomboane, ţigări fine şi, la reuniunea de sîmbătă seara de la 
Casa studenţilor, unde fusese chemat să dea o mînă de aju-
tor, s-o strecoare pe Böske în chip de „vînzătoare ambulantă”; 
la început Böske se codi — chipurile că o cunoaşte o mul-
ţime de lume în Cluj, că o să fie acolo mulţi dintre cei care 
o salutau pînă azi cu sărut-mîinile şi-şi scoteau pălăria de 
departe, — dar în cele din urmă Hector o convinse, datorită 
ardorii cu care-i demonstra că acesta e singurul mod de a 
ieşi la liman, de a mai pune nişte ţoale pe ei, de a închiria 
o locuinţă, o odaie curată, chiar dacă n-o fi să încapă în ea 
decît un pat, o masă şi o sobă. 

Böske privi zîmbind spre deschizătura dulapului din pe-
rete: 

— N-am avut încă niciodată o adresă înregistrată... N-am 
dormit încă niciodată în propriul nostru pat... 

Hector făcu un împrumut la un chelner pensionar şi-l 
învesti tot în dulciuri; cumpără şi un pachet de confeti şi 
tot atîtea serpentine; sîmbătă seara, dădea fuga în stradă 
mereu, ieşind din sala de bal unde servea, şi-şi rostogolea pri-
virile pe sub teii din strada Farkas, doar-doar o zări-o pe 
Böske cu Rozi, dar ele, cu cele două coşuri încărcate, se opri-
seră mai întîi la „Pelişor”, în centru, unde Böske voia să 
prindă curaj pentru a putea suporta apoi salutul bărbaţilor 
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cunoscuţi sau chiar indiferenţa lor manifestă, iar fetiţa, care 
trăgea la parşivenia Lizei, rîdea fără încetare de temerile 
mătuşii. 

— Ce te hlizeşti, ca proasta-n t î rg?! se stropşi Böske la ea. 
Aprinse o ţigară, se uită, mai ceru un rom şi-i venea tot 

mai greu s-o ia din loc. Însă tocmai cînd oftă şi se pregăti 
să se ridice, dinspre mesele din fund apăru o femeie cîrnă, 
cu părul galben şi cu nişte cearcăne vinete sub ochi, de parcă 
ar fi luat un pumn la rădăcina nasului; se opri lîngă Böske 
şi-i şopti ceva la ureche. 

— Rezső?! întrebă Böske şi pleoapele începură să i se 
zbată mărunt. Unde, unde?! 

Căută să străpungă vînzoleala învăluită în fum de tutun 
şi întoarse ochii din nou la femeia blondă. 

— Aici, în local?... 
Cealaltă dădu din cap, cu ochii închişi: 
— La taica Gyuri, sub Cetăţuie. 
Apoi se dădu lîngă coşul care atîrna greu pe braţul fetiţei 

şi puse ochii pe un pachet de ţigarete fine. 
Rozi vru să tragă coşul de lîngă Păr-de-paie, dar Böske 

îi porunci, plină de voie bună: 
— Dă-i Rozika, dă-i, lasă figurile! 

În prima pauză a orchestrei, tot poporul se îmbulzi la 
bufet şi, dînd din coate, se apucă să-şi fluture banii pentru 
o sticlă de limonadă gazoasă, o cutiuţă de bomboane răcori-
toare, un măr sau un pachet de ţigări şi Hector, în timp ce-i 
privea, simţea cum furia îi pune o crustă pe faţă şi i se 
aşeză o ceaţă pe ochi; dădu fuga în strada Farkas, se în-
toarse iar şi nici nu mai ştia cîte fripturi, cîte salate trebuie 
să aducă în goană din bucătărie. 

În acest timp, Böske se împleticea pe malul înalt al So-
meşului, pe sub Cetăţuie, şi o trăgea smucind-o pe Rozi, 
care, cu o mînă, ajuta şi la povara ei, apoi urcară cîteva 
trepte de p ia t ră în cîrciuma care dădea în stradă şi încă-
perea, semănînd cu o cană de sticlă plină cu gîndaci, afumată 
şi murdară, le înconjură, izolîndu-le deodată de stradă; dea-
supra umerilor, şepcilor, pălăriilor mototolite, înflorea din 
cînd în cînd cîte o gură mare, boită, dar în aceeaşi clipă se 
şi ofilea de zădărnicia surîsului, mîini prelungi şi înguste, 
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oferind vederii unghii cu lacul scorojit se frîngeau din în-
cheietură ca şi cum ţigara le-ar trage în jos. 

— Să plecăm de aici, zise Rozi, pe care sinistrul carnaval 
o înspăimîntase. Mi-e frică! 

Însă Böske, cu coşul, îşi croi drum înainte şi-şi ţuguie 
buzele ameninţător spre fetiţă; de aici porneau, după cîte-o 
cinzeacă, femeile de stradă de pe Cetăţuie, risipindu-se la 
vînătoare de bărbaţi, tot aici se întorceau şi, din cîte-un un-
gher, se distingea un glas de bărbat uşurat, abia ieşit pe uşa 
unei camere lipite de coasta dealului şi care voia să indenti-
fice bucuria lui de cîţiva lei cu sentimentul fierbinte, curat şi 
pătimaş a îmbrăţişărilor adevărate; un tînăr al cărui zîmbet 
era împăienjenit de riduri subţiri şi îşi înfundase în cap o 
şepcuţă de copil cu pampon, ca să-şi dizolve aventura în 
aparenţele unei voioşii poznaşe, se întinse dintr-o parte şi 
scoase un pumn de ciocolată din coşul lui Rozi, împărţindu-l 
printre fete. 

Böske se şi întorsese spre bărbat, ca să-i ceară banii, dar 
atunci un braţ dezgolit se ivi din ceaţă, o înhăţă, o trase şi 
o învălui într-un miros de rom şi de tutun. 

— Ce cauţi aici, mămicule? întrebă o vocea de deasupra 
braţului care-o strîngea sălbatic şi Böske o recunoscu pe 
prietena ei de la Braşov, Sfîrleaza Roşcovana, din gura 
căreia, de pe locul caninului, zbura spre ea un zîmbet de 
fericire şi umilinţă sfioasă. Stai jos, mămicule! zise, apoi 
se întoarse spre comeseanul ei: Ţi-o prezint pe cea mai bună 
prietenă a mea! Cît am mai petrecut noi împreună, aşa-i? 

Şi, îmbrăţişînd-o din nou, îi lăsă pe obraji nişte 
săruturi mari, roşii; Böske îşi scoase unul cîte unul acele de 
păr, le înşiră pe masă şi era gata-gata să izbucnească în 
plîns; apoi ridică ochii ei mari, înlăcrimaţi, şi înălţă degetul, 
avertizînd, deasupra capetelor: 

Hei, cimitir e Tisa, 
florile-i de-o zi... 

Vocile unite se izbiră vuind de tavan, chefliii se 
strînseră cu capetele, cu umerii unii într-alţii, dar în scurtă 
vreme li se urî de tărăgănarea colectivă a cîtecului şi începu 
fiecare, în felul său, să-şi croiască drum spre capătul strofei; 
abolirea acestei iobăgii îi umplu pe toţi de iniţiativă şi Rozi 
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privea pălind de groază cum, şi de ici, şi de colo, se iveşte 
cîte o mînă şi înhaţă cînd ciocolata, cînd bomboanele sau 
ţigările din coş; cîte-o fată mai făcea şi paradă de pradă 
şi o flutura deasupra mesei. 

— Jură-te, mămicule, că nu-ţi pare rău, se ruga 
Sfîrleaza Roşcovana, beată criţă. Jură-te, că de nu, le pun 
înapoi în coş!... Aşa să mi se facă gura, dacă-mi trebuie! 

Atunci Böske se ridică, aşeză cele două coşuri cu marfă 
printre pahare şi se apucă să împartă merele, bomboanele 
umplute şi pînă şi ciocolata, apoi, sfîşiind pachetele de 
confeti, îşi presără în păr şi în capetele fetelor puzderia de 
puncte colorate, le invită să împrăştie şi serpentinele, 
înlănţuind din nou şi iar şi iar poporul cîrciumii şi dădea 
dispoziţii, cu părul desfăcut, chicotind; clienţii hohoteau 
şi se îndesau care mai de care la coş, ca să apuce măcar 
un pachet de ţigări, sau două-trei bomboane. 

— Lichidare, hai la mama cît mai are! ţiuia Böske. 
Mîncaţi cît încape în voi!.. . Tot nu-s ale mele! Las’, că 
plăteşte buzatul! 

Cînd Doda Rezső reveni în cîrciuma de sub Cetăţuie şi 
o văzu pe Böske înlănţuită de şerpii coloraţi ai serpentinelor, 
se dădu înapoi, întorcîndu-se, dar cîţiva muşterii îl şi 
zăriseră şi, îndatoritori, se buluciră spre binefăcătoarea lor, 
ca să-i comunice vestea; Böske încremeni cu gesturile frînte, 
apoi, palidă si tulburată, începu să-şi croiască drum, 
zbătîndu-se spre ieşire, sări peste cele trei trepte şi porni 
în goană după umbra ce luneca prin noapte. 

— Dumneata eşti, Rezső? întrebă, aproape sufocată de 
emoţie. Opreşte-te o dată, te implor!. . . 

Umbra se lipi de perete, apoi, sărindu-i în faţă, o apucă 
de încheietură şi o strînse. 

— Ce-ai căutat în taverna asta? întrebară doi ochi 
arzînd întunecat şi Böske simţi că strînsoarea bărbatului se 
înteţeşte, apoi blănarul o îmbrînci brusc şi coti în sus, pe 
strada Scărilor, dar Böske îl urmă. 

— Aşteaptă-mă... nu te supăra! suflă în urma lui. Doar 
pe dumneata te căutam... de asta am venit... 

Doda gonea urcînd printre stînci roşcate, de argilă, 
găsise o potecă şi gonea drept înainte, pînă ce cuvintele îi 
încetiniră paşii, făcîndu-l să şovăie. În cele din urmă se 
opri şi se lăsă ajuns. 
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— M-am bucurat aşa de mult cînd mi s-a spus că eşti 
aici, gîfîi Böske. Oh, cît m-am bucurat, Dumnezeule... 

Şi bîjbîia de-acum pe haina bărbatului, cu palmele întinse 
în faţă, ca şi cum s-ar fi temut că va aluneca şi se va pră-
buşi înapoi, în adînc. Se întindea spre obrazul blănarului, cu 
respiraţia duioasă. Ardoarea asta îl surprinse pe Rezső. 

— Vino, să ne retragem mai bine sub un acoperiş... 
bîigui. 

— Nu, nu vreau!. . . protestă Böske. Strînge-mă-n braţe 
aici, sub copaci, în vîrful dealului... te rog frumos... Să vadă 
toată lumea... să afle şi chiorul ăla, la Casa studenţilor! 

Trecuse de miezul nopţii cînd o găsi pe Rozika, plîngînd, 
cu cele două coşuri goale în faţa cîrciumii; nici nu se sinchisi 
că marfa se prăpădise, ci o luă la braţ pe fetiţă şi începu s-o 
tîrască după ea, ca să mai ajungă la balul unde o aştepta 
Hector; doar în ceaţa luminoasă a muzicii din preajma 
Casei studenţilor se trezi că marfa cu care voia să pătrundă 
înăuntru dispăruse pînă la cea din urmă ţigară; atunci în-
cepu să rîdă, muzica din sală conteni şi bărbaţii dădură buzna 
pe trotuar. 

— Alo! se adresă Böske unui individ care fuma. Spune-i 
chiorbuzatului că pe mine să nu mă mai aştepte! S-a zis cu 
marfa! . . . Şi mi-am mai făcut de cap şi cu amantul! 

Oamenii se îngrămădiră de îndată în jurul ei, se auziră 
rîsete, miorlăituri, în timp ce Hector stătea la una dintre 
ferestrele deschise ale foişorului, în halat alb, ca o stafie... 

— Eu nu pot fi împroşcată cu noroi pe gratis, domnii 
mei! continua să strige Böske. I-o plătesc eu ăluia de-şi bate 
joc de mine pe şoselele ţării... care mă scuipă şi-mi distruge 
trupul şi sufletul!... 

10 

Trecuseră două săptămîni de cînd Kakas 
Bandi o chemase pe fiică-sa prin Pipinana, pentrucă-i era 
foarte rău şi voise s-o vadă, iar acum îl trimisese pe Niuniucă, 
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în mare grabă: să vină Erzsike, căci poate nu mai apucă 
dimineaţa. 

Nevasta lui Vincze făcea compot de mere, avea şi o 
lămîie de la casa unde lucra cu ziua, înnodă cîţiva lei în 
colţul batistei, luă coşul în mînă şi porni la drum spre ca-
pătul străzii Donat. Bătrînul Fülöp Andor şedea pe un scaun 
cu spătar înalt şi drept, ca pe un tron, în cămaşă lungă, în 
izmene albe de pînză subţire şi-şi odihnea picioarele cu cio-
rapi de lînă într-un fotoliu; sudoarea îi lipise de ţeastă părul 
rărit şi prin mijlocul frunţii îi şerpuia o vînă albastră ca şi 
cum o lumînare îngheţată în cerneală ar da să-i iasă de sub 
pieile. 

Pipinana stătea în faţa lui, la fereastră, clătinîndu-şi bro-
boada de culoare închisă, dar cînd intră fiica ei vitregă, clipi 
timid şi cercetător, ba chiar cu un fel de dragoste smerită 
la chipul bolnavului, ca şi cum s-ar fi aşteptat ca această 
întîlnire să desferece toate tainele sufletului lui Kakas Bandi 
şi să-i dea şi ei un răspuns: oare o fi într-adevăr atît de 
apropiată moartea bărbatului, a singurului bărbat care, de-a 
lungul vieţii ei zbuciumate, a fost în stare să-i inspire respect 
şi chiar teamă?.. . 

Erzsike aşeză coşul în colţul camerei, se apropie cu umi-
linţă de tatăl ei, apucă mîna albă ca aluatul, lăsată pe braţul 
scaunului şi încă de pe-acum aproape rece şi, plîngînd, îşi 
lipi buzele de ea; Kakas Bandi privi în jos la cununa de păr 
des şi lucios al fiicei sale, uşurarea împăcării îi trecu peste 
faţă, înghiţi o dată în sec şi, fără a se clinti, i se adresă cuiva, 
de undeva, din depărtări: 

— Am intrat în vorbă cu o femeie — zise — lucra de 
una singură pe cîmp, avea nişte şolduri cît un munte şi eu 
mă uitam să văd ce lucrează. „Sădesc plopi, băiete”, mi-a 
zîmbit muierea şi trudea înainte. Atunci mi-am adus aminte 
de boala mea şi am începu să mă plîng. Femeia s-a îndreptat 
şi-a împreunat mîinile şi mi-a spus: „Ştiu, băiete, de neno-
rocirea ta, dar nu-ţi pot spune decît atît: scurmă o groapă 
mare şi aşterne pămînt peste boala ta!” 

Cu spaima presimţirii, Pipinana şi Erzsike schimbară o 
privire; ştiau de-acum amîndouă: Kakas Bandi nu mai avea 
decît zile, ore de trăit şi ochii li se înceţoşară din nou de la-
climi; apoi bătrînul se mişcă şi începu să se foiască neliniştit: 
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— Aş mînca nişte trandafiri cu mămăligă... Dacă aş putea 
întinge în untura aceea aurie... poate m-aş pune pe picioare... 

Pipinana se uită din nou la Erzsike, cu o părere de rău 
dezorientată, căci de zile întregi nu făcea altceva decît să 
alerge după dorinţele bătrînului, cînd după carne pentru supă, 
cînd după varză acră, cînd după pui şi, după ce ea bătea 
mahalaua cu cerşitul şi, leoarcă de sudoare, gătea mîncare, 
muribundul se uita străin, fără nici o poftă la farfuria în-
tinsă spre el; acum femeia mai aşteptă puţin, să vadă dacă 
bătrînului nu-i vine vreo altă toană mai lesne de satisfăcut 
chiar şi în sărăcia asta, însă Fülöp întoarse faţa spre ea, gră-
bind-o, aproape cu reproş: 

— Tare mi-i poftă. . de cîrnaţii ăia... dar numai cu mă-
măligă, Mari... 

Şi Pipinana trebui să pornească pe străzile mahalalei, sa 
facă rost, cu orice preţ, fie şi în schimbul unei poveri de 
lemne, de cîrnaţi proaspeţi, de făină de porumb şi de varză 
murată. 

— Ce crezi, mă mai fac bine? întrebă Fülöp Andor. O 
să mai pot urca la vie? 

Erzsike îi mîngîie mîna şi strecură banii înveliţi în batistă 
sub perna aşezată pe scaun. 

— Mulţumesc, fata mea, zise bătrînul şi oftă cu uşurare. 
Pentru bani vă sînt acum mai recunoscător ca oricînd... Nu 
vreau ca maică-ta să mă ia drept cerşetor, dacă ne-om în-
tîlni... 

Privirile i se pierdură iar, şedea vlăguit de efortul acelor 
cîteva cuvinte, în timp ce afară, în bucătărie, Pipinana mes-
teca deja mămăliga; mai tîrziu, cînd aşeză pe farfurie un 
trandafir frumos, mocnind în sudoarea lui roşie, şi îl aduse 
înăuntru, bătrînul întoarse capul, scîrbit: 

— Ia-l de aici, ia-l, să nici nu-l văd! 

A doua zi şedea tot aşa, numai privirea îi era mai 
ştearsă şi respira cu gura deschisă; Pipinana îl chemă pe 
doctorul Csernáti, ca să-l liniştească pe bolnav, îi plăti 
taxiul pînă acolo şi înapoi, dar medicul abia-şi purtă steto-
scopul pe spinarea lui Fülöp Andor, se uită la pleape, îi luă 
pulsul şi, cu un gest grăbit, îşi aşeză pălăria pe capul uriaş 
şi sferic, de parcă şi-ar fi luat rămas-bun de la muribund, 
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însă maşina, după vreo cincizeci de metri se împotmoli în 
noroi şi motorul se bloca, pufnind. 

Bunicul îşi exprimase dorinţa să vină şi Kálmán şi să-şi 
spună părerea despre boala lui. Cînd băiatul coti pe malul 
Someşului, medicul mai stătea încă lîngă automobil. 

Bănui că fusese la bunicul său şi-l întrebă: 
— Mai există vreo speranţă, domnule doctor?... 
Medicul se uită la el, apoi la spinarea şoferului. 
— Poate o mai duce pînă mîine, băiete... 
Venise şi Kálmán cu bani pentru muribund, îi strecură 

sub perna scaunului şi bunicul oftă din nou, uşurat: simţi 
cum sufletul i se rupe pentru o clipă de trup şi pluteşte 
uşurel prin cameră, apoi prin curte şi peste dealuri, peste 
podgorii, dar cînd, o dată cu gîndurile, i se întoarse şi 
privirea la Kálmánka, fu nevoit să-şi ia din nou în primire 
carnea istovită, ţesuturile jerpelite ale pielii, sub care oasele 
se iţeau ascuţite, ca aruncate unele peste altele; se uită la 
nepotul care şedea în faţa lui pe scăunel şi întrebă şuşotind: 

— Ce zici, mă mai vindec oare?... Doctorul poate spune 
orice, nu-l cred, dar în tine am încredere... 

Şi-i povesti şi lui Kálmán visul, descrise un cerc obosit 
cu mîna, apoi începu să zgrepţene prin aer, arătînd în felul 
acesta că trebuie să sape o groapă în care să-şi îngroape 
boala; Erzsike îl pîndea în colţul camerei, cu ochii uscaţi 
de lacrimi, Pipinana se clătina pe graniţa mereu reînnoitei 
dorinţe de a-l servi şi a tristeţii surpate în sine, iar Nándor, 
care de zile întregi nu mai putea nici să mănînce, nici să 
bea în preajma morţii şi care, dintre toţi, trăia poate cu cea 
mai mare intensitate suferinţa pregătirilor de drum ale tată-
lui său vitreg, se aplecă acum spre pămînt, cu faţa lui de 
adolescent bătrîn, degetele i se încleştară şi deveni el însuşi 
demn de milă, în costumul decolorat şi mototolit, cu părul 
galben ca paiul, scurgîndu-i-se pe ceafă şi cu bocancii cu 
talpă de cauciuc care-i făceau aproape comică slăbiciunea, 
de parcă s-ar fi bîţîit pe un fel de soclu. 

Mai tîrziu, sosi şi Bárány Lajos; lipsurile şi mizeria 
anilor din urmă înzestraseră pînă şi sufletul lui pocăit cu o 
măsură liniştită şi dădea impresia unui om care cutreierase 
şi drumurile mai înalte ale suferinţei: încercările îi retezaseră 
orice gest inutil, tot ce ţinea de aparenţe, orice tentaţie 
inconştientă a prefăcătoriei; cu o singură privire cuprinse 
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şi rîndui în sine chipurile din jurul bolnavului, poziţia tru-
purilor, pe tatăl vitreg însuşi, cu indispensabilii lui de pînză 
subţire şi ciorapii albi de bumbac, apoi se retrase în colţul 
de lîngă uşă şi începu să răsfoiască Biblia. Căută versetele 
corespunzătoare, apoi, cu îngîndurare calmă, îşi împreună 
degetele peste Scriptură, ca şi cum ar fi aşteptat sfîrşitul 
vreunei ceremonii preliminare, pentru ca, după aceea, să 
facă o încercare la care nu se gîndise niciodată pînă acum: 
în ultima clipă a vieţii, să-i aducă lui Fülöp mărturie de 
numele Domnului şi să-l facă să primească Mielul Sfînt. 

„Oare eu nu m-am mai sfîrşit o dată, şezînd chiar 
într-un scaun ca acesta, ca tata? se gîndi şi, ca de atîtea ori 
în ultima vreme, învăţătura budistă i se furişă între gînduri, 
ademenindu-l. Oare nu trebuie să vedem o intenţie din care 
transpare, fără tăgadă, o înţelepciune mai înaltă şi cu ade-
vărat dumnezeiască, în aceea că puterile trupului şi sufle-
tului să nu le fie dat să se măsoare doar într-o singură 
existenţă, ci în încercări necontenite, la nevoie zăvorîndu-se 
chiar şi în alcătuiri animale, pînă ce-şi cîştigă desăvîrşirea, 
devenind pe potriva vieţii veşnice?...” 

Şi aceste gînduri îi întăriră din nou o închipuire mai 
veche, din adolescenţă, anume că, din viaţa lui anterioară 
îşi aminteşte vag, şi totuşi cu claritate, o stradă udă de 
ploaie, clădirile, ocrul unor ziduri, strălucirea umedă a 
asfaltului şi că, dacă s-ar pomeni din nou în strada aceea, 
ar recunoaşte-o de îndată, numai că nu ştia pe unde poate 
fi, în România sau în Ungaria, sau pe insula Madagascar 
sau la Vladivostok, în Europa sau dincolo de mare, — şi, 
deoarce asta nu se putea lămuri, închipuirea îi stîrnea o 
nelinişte difuză. 

În acest timp Nándor se apropie, cu bocancii săi cu 
talpă de cauciuc, de tatăl lui vitreg, îl apucă uşor cu un 
braţ şi-l înclină un pic în faţă, pe bătrîn, îşi lipi urechea 
de spatele bolnavului şi începu să asculte, cu un fel de tristeţe 
aparent făţarnică, uzurpatoare; însă după ce ridică de mai 
multe ori privirea şi citi pe chipurile celorlalţi că luau pînda 
lui mută drept interpretarea unui rol şi ca nu cumva să se 
lase jignit în durerea lui de această bănuială, îl chemă şi pe 
Kálmán şi-l îndemnă din priviri să facă la fel. Acesta se 
apropie, lipi urechea de spatele bunicului, pe care se înche-
gase sudoarea rece şi, de cîte ori muribundul trăgea aer, 
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se auzea un zgomot ca bolboroseala tuburilor unei orgi scu-
fundate în apa. 

— Unde-am fost şi unde-am ajuns, Dumnezeule! şopti 
bolnavul. Mie numai şi numai de tine mi-i milă, Erzsike... 
Tu ar fi trebuit să rămîi acolo, la Uioara... De acolo se 
mai văd viile... Şi te-ai fi putut mărita cu un flăcău de 
gospodar cinstit... nu cu un orăşean... 

Izbucniră cu toţii în plîns. Niuniucă hohotea cu voce 
tare. Atunci Bárány Lajos îşi luă avînt din ungher, pluti 
pălind prin toată încăperea, se opri în faţa muribundului, 
îi prinse mîna prelungă, îngustă, rece şi o aşeză pe scoarţa 
Bibliei; vocea lui răsună ca o predică în camera amuţită, 
de parcă ar fi vorbit la cimitir: 

— În cele din urmă clipe ale vieţii, îndreaptă-ţi privirea 
spre crucea Golgotei şi spală-te de toate păcatele cu sîngele 
sfînt al Mielului; iar după ce-ai făptuit în gînd toate 
acestea, spune după mine: „Cred că sîngele acesta a fost 
vărsat şi pentru mine, cred că după suferinţa mea pămîn-
tească îl voi vedea pe Domnul, aşa cum am văzut soarele 
aici, jos, pe pămînt...” 

Fülöp izbucni în plîns ca un copil. 
— Cred tot... şi aş închide ochii împăcat... numai de-aş 

şti că mă întîlnesc cu... cu mama orfanei ăsteia, vorbi printre 
lacrimi şi întinse o mînă plutitoare spre Erzsike. 

În noaptea aceea muri. Lîngă cameră era un mic alcov 
unde stătea însingurat un cuptor de pîine părăsit şi mai 
lipsit de viaţă din cauza albeţii varului, iar prin ferăstruica 
înaltă, zăbrelită, se zărea cumpăna unei fîntîni. Fülöp Andor 
fu culcat pe pămînt, pe un cearceaf curat întins peste o 
pătură, în izmene lungi de pînză subţire, în cămaşă. Trupul 
i se scurtase cumva şi se împuţinase cît al unui adolescent, 
ridurile i se destinseră pe faţa secată de sînge şi Erzsike 
privea neliniştită în ce se preschimbase în cîteva zile băr-
batul acela uriaş, cu ochi albaştri, cu mustaţă blondă şi cu 
voce profundă, de la care sperase ca, odată şi odată, să-i 
urce, şi pe ea şi pe copii, în căruţa lui si să-i ducă din 
oraşul blestemat acasă, la Iosifeni; acest dor îi aminti din 
nou de felul cum şi-l închipuise pe tatăl ei, întotdeauna, în 
cămaşă albă pe capră şi acum, că-l vedea aşa, întins, îşi 
simţea toate visurile şi speranţele batjocorite de nemişca-
rea asta. 
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Jani nu veni la înmormîntare. Chiar şi în ultima clipă 
mai sperau să sosească şi, după ce preotul reformat îşi 
încheie oraţia funebră şi aruncă peste sicriu primul bulgăr 
fărîmat, privirile bîjbîiau scrutător-speriate printre copacii 
Hajongardului, înspre potecă, dar pe Fülöp-fiul degeaba îl 
aşteptau. 

Apăru doar la trei zile după aceea. Soţia lui Vincze, cu 
cei mici, se mutase pentru scurtă vreme în capătul căii 
Donat, la Pipinana, căci văduva avea vedenii şi tristeţea 
tăcuta a lui Niuniucă nu era de natură s-o consoleze; Jani 
se arătă slab şi palid, boala de stomac îl chinuia neomeneşte 
şi capul lui, din cauza suferinţei şi a mîncării proaste, se 
făcuse ca o pară mălăiaţă întoarsa în jos; fie soare, fie 
umbră, transpira la fel de mult şi, pentru că se ferea ca 
sudoarea să nu-i curgă în ochi, clipea fără întrerupere. Nu 
purta doliu nici la reverul hainei, nici pe mînecă şi, de 
cum intră, îi stătea scris pe faţă că nu moartea tatălui, 
ci un alt fel de eveniment îl răscolise. O chemă pe Erzsike 
afară în şură şi se aşeză pe treapta unei berline fără roţi. 

— Casa de la Uioara ni se mai cuvine... — zise, cli-
pind iute. Am aflat de curînd că poate fi recîştigată, pentru 
că mocanul ăla n-are contract de vînzare-cumpărare cu 
tata!. . . Am şi găsit un avocat, dar am nevoie de bani... 
Singur nu pot suporta cheltuielile... 

Erzsike se simiţi tulburată de stăruinţa asta lacomă şi ter-
nă, de toată această tranzacţie lipsită de pietate şi nu ştiu ce 
să spună. În acelaşi timp, apăru Niuniucă, venind ca o 
umbră rătăcitoare, se opri în faţa lor, la gardul de arbuşti, 
şi se uită la Fülöp-fiul cu aerul că nu ia în seamă aceste 
tratative separate, pentru că nu-l respectă nici pe musafir. 

— N-am nevoie de martori, zise Jani, îndreptîndu-se 
enervat. Ai face mai bine să ne laşi singuri! 

— De ce n-ai venit la înmormîntarea tatii? întrebă 
Nándor. Cum ai putut avea atîta neobrăzare?... 

Jani se ridică şi se şterse la ochi. 
— Ascultă, mă, nespălatule! zise. Fülöp Andor ţie nu 

ţi-a fost tată... iar eu nu sînt frate cu toate lepădăturile! 
Niuniucă scheună ca un cîine, apoi smulse un par din 

gard şi se repezi la el, ca să-l străpungă; dar la jumătatea 
drumului se clătină, scăpă parul şi se întinse cît era de lung 
în gunoi. 
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— Optzeci şi opt, vă rog! zise Kálmán 
şi întinse palma, culcat pe jos, în direcţia patului de unde 
braţul Lizei atîrna cu pioasă uitare de sine; mama aranja 
pe masă, la lumina lămpii, fascicolele citite ale Călăului Var-
şoviei, apoi se aplecă şi ea peste volumul ei, dar după 
cîteva minute neliniştea începu să umbrească rîndurile, con-
topindu-le; se ridică, oftă şi porni prin cameră, dezorientată, 
nu ştia de unde va face mîine rost de bani. 

— Dă-l o dată, hai! îşi pierdu răbdarea Kálmán, flu-
turînd degetele, căci ajunsese tocmai la partea în care, într-un 
culoar ca un tunel, găsiseră un moşneag zdrenţăros, bărbos, 
închis într-o cuşcă şi care, chincit în propria-i murdărie, ca 
un animal, se agăţa înspăimîntat de gratii. 

— Ce mă tot baţi la cap?! se stropşi Liza şi strînse şi 
mai îndărătnic fascicola. Faţa, sprîncenele îi tremurau de 
emoţie iar Kálmán aştepta tot atît de nerăbdător: Călăul 
Varşoviei compensa plăcut foamea sîcîitoare, căci, la urma 
urmei, nu era nevoie decît de un pic de autoamăgire pentru 
ca să identifice durerea din stomac, dorinţele stoarse de 
foame, cu suferinţele lui Wladislaw Jaroszinszki şi ale revo-
luţionarilor, resimţindu-le cu intensitatea propriei participări; 
Vincze se stîrcea în adîncitura ferestrei, unde, nu de mult, 
Hector îşi mai fabrica florile artificiale, şi, cu un ac de cusut 
saci, lucra de zor la ceva. 

Îi era frică de noapte: gemea şi transpira şi dimineaţa, 
şezînd pe marginea patului, se plîngea iar că-i tot trec peste 
piept, mereu, cai mărunţi şi albi; de cînd renunţase la fabri-
carea argintului, voia să construiască un pieptar pentru 
infanterişti, impermeabil, la gloanţe — îmbucătăţea pînze 
uzate de ferăstrău şi le cosea una cîte una în zdrenţe, în 
ciorapi de bumbac, ca să obţină un tot omogen. Înainte de 
a se fi apucat de lucru, rătăcise o vreme, zîmbind cu înţeles, 
în jurul casei şi, numai după cîteva zile, i se adresase lui 
Kálmán, cu un surîs timid şi parcă jenat, vrînd să-i vorbească 
despre planul lui, dar după ce bolborosi primele cuvinte, 
izbucni în rîs şi luă mîna băiatului: 

— Ei, ce părere ai despre invenţia lui taică-tău?... 
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Kálmán lăsase ochii în p ă m î n t ; din cauza dubiilor sale, 
îi era milă şi de taică-său şi de sine. Întrebă, cu întîrziere: 

— Acum, după război, pe cine mai interesează asta?... 
— Cum adică, după război?! Ce? 
Vincze rîse cu condescendenţa siguranţei de sine, iar 

Kálmán nu îndrăzni să-l privească şi zise doar aşa, de parcă 
nici el n-ar crede în cuvintele sale, că au mai încercat şi 
alţii, că e greu şi incomod de purtat şi că tot nu fereşte de 
şocuri; şi că azi fizicienii ştiu să calculeze cu exactitate 
rezistenţa la rupere, forţa percutantă a oricăror materiale; 
tatăl se foia pe lîngă el, trăgînd din ţigară, îngînîndu-l şi-l 
asculta de parcă ar fi zis în sinea lui: „Spune, spune...” 

Liza lăsă broşurica din mînă şi, întinzîndu-se pe spate, 
privi tavanul, neliniştită, îngrijorată de presimţiri funeste; 
ştia că mîine va fi zi de salariu, că va lua avansul şi se 
temea de pe acum că va trebui să dea bani în casă. 

— Ştii ce material frumos de rochie, cu model turcesc, 
am văzut ieri? zise, numai ca să-şi potolească temerile; 
madam Vincze căzu pe gînduri, apoi se întoarse într-o 
parte. 

— Nu cumpăra, dragă, nimic. Vino acasă cu banii, doar 
vezi cît de greu o ducem... 

De enervare, Liza se băgă din nou cu nasul în carte, 
dar, în locul rîndurilor, nu vedea decît ilustraţia. 

— Ce-ai poft i? . . . Să umblu în pielea goală?... Te 
doare inima şi de-o rochie de stambă?... 

Mama trecu pe lîngă pat de parcă şi-ar fi pipăit dure-
rea din piept. 

— Ştii bine că nu mie îmi trebuie bruma aia de bani. Eu 
o duc şi cu o bucată de pîine, dar micuţii... 

Liza se ridică acum în pat, ca şi cum ar fi vrut să-şi 
treacă în revistă, înciudată, fraţii. 

— Micuţii, micuţii!... M-am săturat de ei pînă-n gît... 
De dragul lor să umblu-n zdrenţe! 

Tatăl întrerupse îmbucarea pînzelor de ferăstrău şi acul 
de cusut saci i se opri în mînă, în timp ce chipul i se înse-
nină de o bucurie aproape răutăcioasă; însă mama începu 
să tremure. 

— Toată viaţa ai fost o nerecunoscătoare, tu... tu, vipe-
ro... Din partea ta am putea crăpa de foame cu toţii! 
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Liza strînse din dinţi şi simţi un fel de venin rece răs-
pîndindu-se printr-însa. 

— Cine-a vrut atîţia plozi?... Eu i-am comandat?... 
Mai bine vă duceaţi la fi lm de la nouă! 

Vincze începu să coase cu repeziciune; obrazul mamei se 
goli de sînge, stătea acolo, în mijlocul camerei, cu ochii 
larg deschişi, împietrită de uluire. 

Brusc se ridică, vrînd să se repeadă la fată şi s-o smulgă 
din culcuş, dar la jumătatea drumului se răsuci pe loc şi, 
înfigîndu-şi degetele în propriul ei păr, se prăbuşi lîngă masă. 

— Încetaţi o dată! . . . sări în picioare Kálmán. Poţi să-ţi 
pierzi minţile în casa asta! 

Azvîrli cărţulia din mînă, ieşi pe scări şi stătu multă 
vreme privind frunzarele, înlăcrimat. 

Dimineaţa se spălă, îşi vîrî cîteva mere în servietă, dar 
cînd coborî pe lîngă cimitirul evreiesc în strada Petőfi şi 
zări clădirea colegiului tremurînd în ceaţa însorită, i se 
făcu dintr-o dată rău, simţea că n-ar mai fi în stare să 
intre pe poartă; i se părea, aşa, o zădărnicie să se aşeze 
din nou în bancă, să aştepte înfometat şi fără chef să 
treacă orele şi apoi să se întoarcă din nou acasă, în plin 
scandal. Îşi aduse aminte că Bélus fusese nevoit să stea 
zile întregi de pază, în vecini, în faţa casei unde slugărea 
mama lor, pentru ca să aducă acasă bucăţelele de pîine înve-
lite în hîrtie, pe care mama le strecura în lada de gunoi. 

Şi, o dată cu mila aceasta, se aprinse în el şi mînia 
împotriva celor care aveau şi acum de toate; plutonierul, 
de pildă, cel la care slugărea madam Vincze, ocupa o vilă 
întreagă, îşi adusese şi purceii Yorkshire de acolo de unde 
venise, într-o cuşcă uriaşă, în mijlocul căreia stăteau ca 
turnaţi în sticlă roşie; bărbatul pătrat , cu ochelari, făcea 
cîte patru-cinci drumuri între depozitul militar şi locuinţă 
şi-şi golea geanta burduşită; tăiau capetele găinilor, ale 
curcilor cu securicea, mînjeau tot zidul curţii din dos cu 
sînge, un ţăran de la Apahida le aducea adesea viţei de 
lapte şi-i ridica prin fereastra băii, — din căruţă de-a 
dreptul în cadă, unde le şi tăia beregata. 

Şi, nici el nu ştia de ce, dar toată această îmbuibare îi 
evocă figura Lizei, stînd culcată lîngă Călăul Varşoviei 
azvîrlit cu ciudă pe pat şi spunînd cu neobrăzare că ei nu 
i-au trebuit atîţia fraţi , ba chiar, în timp ce vocea i se 
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subţia stridentă şi sprîncenele îi fugeau în sus, începînd să 
zîmbească aproape de propriile-i cuvinte, pe care el, Kál-
mánka, le simţea acum ca pe un atentat nu numai împo-
triva mamei, ci a întregii familii. 

Mai tîrziu, cînd, cu cele trei mere sunînd în geantă, 
căsca gura pe peronul gării, ştia deja de ce pornise azi 
dimineaţă cu atîta silă spre şcoală, de ce simţise că ar fi lip-
sit de noimă să înveţe mai departe după terminarea ciclului 
secundar. De o săptămînă încoace, în fiecare zi, citea în 
„Lumina” că patronul restaurantului gării angajează picoli 
şi vînzători de covrigi. 

Cînd intră în restaurant, de lîngă sticlele strălucitoare ale 
bufetului îi zîmbi o femeie uriaşă, a cărei faţă era adumbrită 
de o cunună de păr des, de un negru armenesc. 

— O, sufleţelule! îşi clătină ea capul. Ai să faci faţă 
la noi?! Căci aici trebuie să te mişti, iar tu eşti un ţînc şi 
ai să adormi noaptea de-a-n picioarelea... 

Aveau un singur chelner, şi ăla în concediu, şi nu prea 
puteau găsi altul, nici ca înlocuitor, căci se trăgeau cu toţii 
spre restaurantele de stat, unde anii de serviciu aveau să 
fie socotiţi la pensie; Kálmán îmbrăcă halatul alb care-i 
gîdila gleznele, se pieptănă şi aşteptă muşteriii; femeia se 
bucura că nu mai trebuia să-şi clatine mereu trupul îngreuiat, 
ieşind de după tejghea şi, după ce se convinse ca băiatul 
şerpuieşte cu îndemînare printre mese şi scaune cu halbele 
de bere, cu ceştile de supă aşezate pe tavă, cu paharele cu 
şpriţuri, deveni atît de bine dispusă încît începu să fredoneze 
o prostioară turistică în care, în felul ei, îl introduse şi pe 
picol: „Kălmănuţă, iute ca o săniuţă...” 

Kálmán, speriat, palid, tremurînd din tot corpul, simţea 
că această primă zi constituie examenul său, poate cotitura 
cea mai mare din viaţa lui şi că, dacă o va depăşi cu bine, 
ceea ce urmează va fi mai uşor şi, după succesul lucrării, 
care-l scăpase în mare parte de timiditate, încă de la cole-
giu, după aventura de la Tuşnad, după marele marş, după 
atîta foame şi hamalîc, va fi poate în stare să-şi găsească 
acum un loc între oameni, în aşa fel încît să le fie soco-
tit egal. 

— Poftiţi, vă rog, domnule?! zise, înclinîndu-se în faţa 
unui bărbat încliftat într-un costum gri şi călcat, care tocmai 
îşi păcănise bricheta şi întorsese capul spre peron, unde 
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pluteau umbrele vagoanelor de marfă. Cu ce vă servim? 
întrebă, ţinînd şervetul depărtat de corp şi avînd grijă să 
se uite la el cu un zîmbet delicat şi atent, dar care să nu 
pară nicidecum insistent sau profesional. 

După aceea aduse lista de bucate şi, pentru timpul de 
gîndire, de cumpănire, recomandă un păhărel de ţuică de 
prună, eventual bitter sau coniac şi, cu toate că patroana 
îi şoptise că nici nu poate fi vorba să se servească mîncăruri 
proaspete cîtă vreme nu se consumaseră ardeii umpluţi, ore-
zul cu carne de ieri, Kálmán îl lăsă pe muşteriu să se 
distreze cu lista de bucate; se simţi tulburat doar cînd băr-
batul ceru o tocană de viţel şi el fu nevoit să aprobe dînd 
din cap, repede şi îndatoritor, doar nu putea da de gol 
firma. 

Se îndepărtă trei-patru paşi şi atunci se opri, ca unul care 
comisese o necuviinţă şi se strădui să-şi ambaleze zîmbetul 
într-o jenă vinovată; se reîntoarse la masă, privi în jur 
şi anume în aşa fel încît intenţia de a se feri să-i devină 
clară şi clientului şi se aplecă aproape de el: 

— Domnule, nu v-aş recomanda tocăniţa de viţel... 
Bărbatul fu uimit, apoi chipul i se lumină de zîmbetul 

acela care exprimă tulburarea şi recunoştinţa pentru tact. 
— N-o recomanzi?... Şi de ce?... Ei, sigur, sigur... 
Aprobarea grăbită se adresa acelui mic zîmbet care 

şerpuia îngreţoşat în jurul buzelor lui Kálmán. 
— Ei, şi ce mîncare proaspătă mi-ai putea aduce?... 
— Avem ardei umpluţi, delicioşi, din carne proaspătă 

de mînzat... 
Clientului îi plăcu mîncarea de ieri şi, la urmă, adăugă 

la suma rotunjită un bacşiş substanţial, vrînd parcă să 
adeverească faptul că picolul nu greşise cînd, manifestîn-
du-şi încrederea, chiar în paguba patronului, făcuse distincţie 
între el şi consumatorii de duzină; Kálmán şterse masa şi 
vru să se posteze sub oglindă, ca să aştepte acolo, dar atunci 
îl cuprinse tulburarea, o ruşine fără sens şi totuşi răscolitoare: 
abia ieşise clientul pe peron, că în el, ca într-un magnetofon, 
răsună propria-i voce, se vedea pe sine la masa de adineaori, 
îşi văzu gesturile, zîmbetul, îngreţoşarea din ochii daţi peste 
cap, clipind spre bucătărie şi mai-mai să-l treacă sudorile 
de ruşine. 
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Nu era oare şi scena aceasta la fel cu cealaltă farsă, 
într-adevăr ruşinoasă, de acolo, de sub arcada porţii cole-
giului, cînd se înclinase în faţa drăguţei domnului Molnár şi 
toată forţa de inerţie a timidităţii şi sentimentului său de 
inferioritate se răsucise în afară, datorită unei minuni, 
într-un rol jucat cu mult efect, într-o interpretare a cărei 
esenţă de bîlci poate că el fusese singurul care n-o băgase 
de seamă? Oare nu va putea realiza niciodată ceva, altfel 
decît prin umilinţă timidă, prin prefăcătorie, prin fapte a 
căror falsitate îl torturează atî t?. . . Şi iată, nici acum nu 
făcuse pentru sine ceea ce făcuse, ci aproape din linguşire, 
dintr-un devotament de lacheu... 

Îşi pierdu din nou siguranţa: în ceasurile dinaintea 
amiezii, călătorii inundară restaurantul de trei ori la rînd, 
într-un răstimp de zece-cincisprezece minute trebuiau să fie 
serviţi cu toţii şi mai trebuia să-i ţină şi sub ochi ca nu 
cumva s-o şteargă fără să plătească; şi, cu toate că-l ajuta 
şi patroana, Kálmán alerga şiroind de sudoare şi recunoaş-
terea propriului rol de bufon şi coţcar îi destrăma cumva 
şi simţul ritmului; o dată, în timp ce aducea ciorba de peşte 
într-o mînă, iar pe cealaltă echilibra o tavă cu friptură, hala-
tul i se agăţă de braţul unui scaun, iar el se proiectă înainte 
cu încărcătură cu tot şi căzu în genunchi. 

— Kălmănuţă, iute ca o săniuţă... fredonă mai tîrziu 
patroana, zîmbind, după ce slujnica scoase resturile pe un 
făraş. Nu-i nimic, zise. Ai să le plăteşti, sufleţelule!... Ai 
să plăteşti chiar şi amenda aia de cîţiva lei, îngeraşule, 
pe care-o să ţi-o pună Mitică, căci doar pe pielea lui 
învaţă omul... 

Acest Mitică, care apăru mai tîrziu, era un om scurt şi 
spătos, ca o cutie de chibrituri pusă pe lat, capul i se în-
gusta în formă de con, nu-i încăpea pe creştet decît un 
singur moţ, astfel că restul şi-l tunsese zero pe ambele părţi; 
venea de la piaţă cu o birjă, abia făcu semn cu privirea 
spre Kálmán cum că „a, bine, e-n regulă, te-am înregistrat”, 
apoi se duse în bucătărie, dădu la o parte oalele, îşi agăţă 
un şorţ, începu să taie hălci de carne pe butuc şi le aruncă 
pe plită; se răspîndi un fum usturător, sufocant, apoi, adu-
nînd în grabă feliile de carne pe o farfurie, se retrase în 
camera din fund şi începu să le mănînce fără pîine, cu 
struguri ţîţa caprei. 
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Kálmánka se uita cu frica instinctului la gura lui unsu-
roasă, la guşa săltîndu-i bărbia, la picioarele-i scurte, care 
nu ajungeau pînă la podea şi se balansau în ritmul meste-
catului; îl privi pentru o clipă pe Mitică Bujor, de parcă 
ar fi bănuit că mîine, din cauză că servise din chiflele mai 
proaspete, va primi o palmă uriaşă, atît de mare încît va 
luneca ghemuit pe cimentul de după tejghea, ca pe un ghe-
ţuş, pînă sub aparatul de sifon, apoi se întoarse într-o parte 
şi-şi văzu de treaba lui, pînă după amiază la cinci. În timp 
ce se făcea curăţenie, îşi luă ghiozdanul în spinare şi, aşa 
cum era, în halat, se duse acasă să anunţe că va trebui 
să rămînă şi peste noapte la restaurant. 

Cam pe la ora două ieşi pe uşa de serviciu în sala de 
aşteptare; printre boccele şi lăzi de lemn, oamenii zăceau 
încovrigaţi în duhoarea stătută, crestată doar de fîşiile de 
lumină care se strecurau dinspre casele de bilete; Kálmán 
privea mulţimea adormită, îşi înghiţea saliva adunată în 
gură şi un fel de dulce inerţie îl sugea în jos, ca să se în-
tindă şi el, în halatul lui alb, pe ciment, să nu-i pese nici 
de banii îngrămădiţi în buzunar, nici de faptul că va fi 
dat afară şi ispita asta-l ţinu pînă-n zori, cînd ochii îşi 
începură iar o viaţă vioaie şi independentă în capu-i amor-
ţit, deşi pînă cînd ajunse să facă socoteala şi să se întoarcă 
acasă, se făcu aproape ora zece. În drum mai şi cumpără 
cîte ceva: pîine şi carne. 

Se culcă pe divan sub fereastra deschisă. Era deja pe 
jumătate cufundat în somn, cînd mama îl înveli, dar îi mai 
auzi vocea smiorcăită: „Dumnezeule, am simţit totdeauna 
că ăsta va fi singurul copil pe care am să mă pot bizui...” 

12 

„Dragă Béla şi Erzsike! Noi, slavă Dom-
nului, sîntem bine, ceea ce vă dorim şi vouă. Lui Hector i s-a 
urît cu ospătăria şi zice că nu va mai îmbrăca niciodată 
halatul alb. Locuim pe un şantier, lîngă Colibiţa şi, închi-
puiţi-vă, buzatul ăsta s-a lansat de-acum în pictură şi în 
afişaj, zice că pielea de pe palme îi e atît de sensibilă încît 
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cărămida sau mînerul tărgii i-ar băşica-o îndată. În fiecare 
dimineaţă mîzgăleşte, într-o baracă încălzită, tot felul de 
chemări, de lozinci, cum că să trăiască una sau alta, care 
cum îi vine sezonul, apoi o ia din loc cu găleata cu pap şi 
cu bidineaua şi umple de pancarte pînă şi nucii de pe mar-
ginea şoselei: SĂ LUPTĂM PENTRU SPORIREA PRO-
D U C Ţ I E I ! NIVELUL DE TRAI CREŞTE FĂRĂ 
ÎNTRERUPERE, SĂ DUBLĂM ŞEPTELUL DE BIVOLI 
şi alte asemenea lozinci. Asta trebuie să picteze. 

Pinochio ăsta lipeşte cîte opt-zece afişe, apoi se înfundă 
în cîrciumă, uscă un ţoi şi înhaţă iar găleata. Doamne, de 
ce nu m-a strîns mama de gît, înainte de a-l fi cunoscut! 
Pe mine, de altfel, m-au operat nu de mult, aveam un fel 
de gîlmă în burtă şi doctorul, un adevărat domn fin şi sim-
patic, care avea pe degete inele veritabile de aur, m-a con-
vins să mă las tăiată. Dar eu am consimţit numai dacă 
nu-mi urîţeşte burta şi-mi face o operaţie „plastilinică” sau 
naiba ştie cum se spune. Că mi-a dat un somnifer sau nu, 
n-aş putea să jur, destul că am văzut cum îşi bagă mîna 
printre maţe şi scoate de acolo cîte o bucată de grăsime: 
fleoşc! şi după aia iar fleoşc! pînă la urmă s-o umplut un 
lighean, pe jumătate... 

Voi ce mai faceţi? Dacă mă duc la Cluj, am să aduc 
două-trei gîste, că aici sînt ieftine. Poate că Hector ar putea 
aranja cu directorul să vă trimită un vagon de deşeuri pen-
tru la iarnă. Ştiţi cum ard? Ca untura! Dacă franzeluţă 
ăsta ar arunca o vorbă, ştabul ar fi cu siguranţă de acord, 
pentru că totuşi Heki e un bun specialist şi se bucură de 
mare prestigiu pe şantierul de construcţii.” 

— Pe unde-ai tîndălit iar? întrebă Hector si, cu pi-
cioarele răşchirate, cu găleata cu vopsea şi cu bidineaua în 
mînă, se proţăpi în mijlocul uliţei: chipul îi era numai pete 
de alb şi de ocru şi asta scotea şi mai mult în evidenţă 
traiectoriile potrivnic arcuite ale privirilor sale şi, ca şi cum 
postura asta l-ar fi întărîtat, urechile începură să i se mişte 
de enervare. 

Böske îşi băgase mînecile hainei una într-alta şi-şi tîr-
şîia bătrîneşte încălţările prin noroi. 
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— Am expediat o scrisoare pentru frate-meu, zise. Ce, 
n-am voie? Nu mai poţi trăi nici un minut fără mine? 

— Moartea te-a aştepat, nu eu. Din partea mea puteai 
să te expediezi şi pe tine, cu coletăria rapidă! 

— Aşa s-o alinţi pe mă-ta, auzi? Pe maică-ta aia cu 
fuste largi care mirosea dosul cailor. 

Se certau cu voce scăzută, cu excluderea manierată a 
publicităţii, ca şi cum, respectîndu-i pe ceilalţi oameni, s-ar 
fi urî t numai unul pe altul. Hector aruncă chiar o privire 
în jur, apoi zîmbi din nou cu zîmbetul acela perfid şi ame-
ninţător al lui şi, brusc, făcu vînt bidinelei, iar aceasta 
zbură direct în pieptul iubitei sale; Böske încărunţi deodată 
de papul împroşcat peste păr, şi, bătînd aerul cu mîinile, 
hăpăia ca o babă aruncată în apă, iar chelnerul o luă la pi-
cior cu găleata, fără să se mai uite în urmă, se străduia 
să scape de vocea plîngăreaţă a lui Böske, care se întindea 
după el ca o cange: 

— Aşteaptă numai, puşlama afurisită! Cînd ţi-o pune 
frate-meu laba aia de urs în cap, n-o să mai faci pe ne-
bunul! 

Chircindu-se, Böske îşi apăsă mîna în dreptul cusăturii şi 
începu să se tîrască, în t imp ce Hector merse înainte, gră-
bit, de-a dreptul la cîrciumă, unde lăsă găleata din mînă, 
ceru un monopol şi se aşeză într-un colţ. Încăierarea nu-l 
tulburase, era obişnuit cu certurile, cu bătăile zilnice şi, 
îndată ce trase o duşcă de rachiu, începu să se gîndească la 
scena de adineaori ca la urmarea firească a vieţii lor însă-
ilate cu firele urii şi ale constrîngerii. 

„Dar oare e obligatoriu să trăim împreună?” medită, re-
zemîndu-şi de braţ fa ţa mînjită de vopsea, însă nu dădu 
decît un bobîrnac acestei întrebări, în gînd, fără a face 
vreun efort susţinut pentru analizarea sinceră a situaţiei lor 
şi şedea acolo, cu calmul nepăsării pe chip, ca şi cum ar fi 
aşteptat ca o voce străină să răspundă întrebării din el, pre-
supunînd că merita să piardă vremea cu aşa ceva. 

Căci dacă ar fi fost să pună în balanţă, dacă ar fi 
desfăcut în fîşii viaţa lor de zi cu zi, ca să limpezească 
proporţiile păcatelor amîndurora, ar fi trebuit s-o favo-
rizeze pe Böske, iar despre asta nici nu putea fi vorba. „Ea 
a vrut să fie aşa, numai ea — se gîndi, dînd din umeri, şi 
mai luă o înghiţitură de monopol. Am strîns-o de pe dru-
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muri, n-avea nici ce să bage-n gură şi tot nu m-a preţuit. 
Altă femeie ar fi ştiut să se arate recunoscătoare, dar asta 
nu!” 

Şi se gîndi iar la noaptea aceea înfiorătoare cînd o aş-
teptase în turn la Casa studenţilor ca s-o bage în sală cu 
ciocolata şi cu ţigările, îşi aminti cum se împleticea Böske 
în lumina felinarului din stradă, ca şi cum s-ar fi încîlcit 
în coşurile sale, stîrnind împrejurimile cu rîsul acela scîr-
bos al femeilor bete, ivit din noroiul, din răzbunarea mur-
dară a tîrfelor de trei parale, ca un fel de floare roşie pe o 
grămadă de gunoi; strigase în gura mare că l-a încorno-
rat, cu Rezső, bătuse toba în faţa unei cete întregi de băr-
baţi şi în faţa chestorului de poliţie Timofei, care tocmai 
sosea la bal cu două femei de gît. 

Şi nu numai că-l umilise, dar prăpădise şi marfa, o îm-
părţise în cîrciuma lui taica Gyuri paţachinelor din Cetă-
ţuie, iar el rămăsese în aer cu cinci mii de lei şi, pentru că 
nu-i putea plăti, a trebuit să spele putina din Cluj. Dar 
putea pleca singur? Trei zile tîndăli prin dosul Casei în-
văţătorilor, printre stradelele înguste ale bordelurilor, prin-
tre umbrele grele, depuse ca în nişte canale de scurgere, duse 
chiar şi vin la Anica Ţelină şi Nuşi Portofel, ca să-şi facă 
publică prezenţa în strada Lăutarilor, chefuind, închirie fe-
tele pentru noaptea întreagă şi risipi banii rămaşi şi se gîn-
dea tot timpul: „Las’ să afle Böske că o înşel cu ştoarfele 
astea!” 

După trei zile, urcă la Béla, proaspăt ras, cu costumul 
periat, dar se aşeză matol pe marginea patului şi, deoarece 
simţea că păcatele li se contopiseră de-acum ca un fel de 
apă murdară, înghiţi în sec, stingîndu-şi orgoliul pîlpîitor, 
începu să lăcrimeze şi buzele îi scuturară cîţiva fulgi de 
vorbe şovăielniece: 

— Ce-aş mai putea face eu de-acum, Böske?... Eu n-am 
pe nimeni... Hai să plecăm undeva unde nu ne cunoaşte 
nimeni... 

Fumînd, Böske lăsă capul în jos, începu să-şi ciugu-
lească firele de tutun de pe buze cu vîrful degetelor şi nu 
ştia ce să spună. Oftă , îşi trecu un picior peste altul şi tăcu 
iar, minute în şir. Sentimentul vinovat al aventurii sale 
ţinea acum în frîu acea superioritate care i se stîrnea de 
fiecare dată cînd Hector o ispitea la drum, şi nu mai în-
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drăzni nici să întrebe: „Unde mă cari iar, ca pe o valiză?” 
şi nu se mai putea dezlănţui, văicărindu-se: „Uitaţi-vă, iar 
pornim la drum, ca Tanda şi cu M a n d a ! ” ; dar continua să 
şadă într-o muţenie încăpăţînată. 

În cele din urmă, scena începu să-1 plictisească pe Vin-
cze; se apropie de soră-sa şi, apucînd-o de bărbie, îi săl-
tă capul : 

— Hai, ia-ţi bulendrele şi şterge-o! Ai curvăsărit destul 
pe lîngă el, ai mîncat, ai băut, ce mai vrei? Un bou ca 
ăsta tot nu mai găseşti! Iar eu nu te mai suport nici o 
clipă. Păi ce-ţi închipui? Am să te ţin ca pe-o schiloadă, 
iar tu, dacă ai cîţiva bănuţi, în loc să aduci o bucată de 
pîine în casă, îi prăpădeşti cu tot felul de peşti? Nu, amice, 
n u ! Cu asta s-a terminat. Călătorie sprîncenată! 

Hector clipi cu fereală şi totuşi încrezător spre cum-
natul său. Se temea că se va lega şi de el şi, în acelaşi timp, 
spera că Béla îşi va împinge sora spre o răscruce care o 
va obliga să ia o hotărîre. Descumpănită, Böske se ridică şi 
începu să umble roată prin încăpere. 

— Dumnezeule-Doamne, de ce trebuie să mă ţin peste 
tot după tine?... îi zise lui Hector. Nu vezi că nu ne putem 
înţelege?... 

Vincze stătea la fereastră cu mîinile la spate, de parcă 
s-ar fi uitat în grădină; între timp urmărea încordat fiece 
cuvînt şi, cum izbucnirea lui Böske i se păru falsă, se în-
toarse şi-i strigă în ob raz : 

— Ba da, sînteţi de-aceeaşi teapă!. . . Vă potriviţi ca 
broasca cu cheia! Ca doi pantofi dintr-o pereche! Aţi şi 
crăpa unul fără a l tu l ! 

Hector fu străbătut iar de sentimente contradictorii: 
spaima şi, după aceea, un fel de bucurie firavă, pentru că 
şi Béla socotea legătura lui cu Böske drept predestinată şi 
această recunoaştere stinse şi fărîma de foc a rămăşiţei de 
revoltă şi de superioritate dintr-însul. 

— Dacă vine primăvara, eu nu mai am nici o grijă, 
zise, trimiţînd un zîmbet spre podea, ca să schimbe cursul 
discuţiei. Plec într-o staţiune şi ştiu că am cele cinci cear-
ceafuri pe zi... 

După aceea ridică privirea şi-i spuse lui Böske: 
— Hai, să pornim, mămicule. Vine iarna, îţi trebuie şi 

ţie nişte ţoale călduroase. Şi nici Béla nu mai poate... 
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Şi iată, acum erau aici, din nou împreună, în aşezarea 
aceasta montană, unde pluteşte doar miros de noroi şi de 
scîndură umedă şi chipuri plictisite, nătînge se holbează de 
după garduri; locuiau într-o cămăruţă cu pămînt pe jos, 
pe a cărei fereastră cît palma abia dacă pătrundea atîta 
lumina cîtă să deseneze delicat contururile mobilei în pe-
numbră şi de geamul căreia se izbeau fără răgaz muştele 
dornice de libertate. O vreme, Hector pleca la şantier de 
aici şi tot aici se întorcea seara, în singurătatea lătrată 
de cîini, ca să se posteze în conul de lumină al lămpii de 
petrol şi ca un martir cu trupul însîngerat, să-i arate lui 
Böske petele de var de pe haine. 

Într-o seară, cînd ajunse acasă ud pînă la piele, abătut şi 
amărît. zise: 

— De mîine, vii şi tu cu mine, Böske. Dacă nu altceva, 
măcar îmi ajuţi să car vadra cu vopsea. 

Şi, deoarece Böske nu răspundea nimic din penumbră, el 
ieşi, se aşeză pe prispă şi fumă. Din cînd în cînd se auzea 
plescăitul ascensorului de la şantierul de construcţii, cînd 
lada se izbea de pămînt, apoi se făcea linişte, doar un cîine 
scheuna undeva, departe, în nesiguranţa stîncilor şi bra-
zilor şi Hector se simţi dintr-o dată parcă în surghiun, 
undeva unde trebuia să-şi ispăşească osînda. Rememora toate 
întîmplările interesante din anii lui de ucenicie, toate lucru-
rile frumoase, atmosfera cu parfum călduţ a marilor resta-
urante, mirosul de săpun şi fier încins al hainei de chelner 
zilnic schimbată, funda fluturîndu-i sub bărbie şi, realizînd 
parcă în clipa aceea că ajunsese aici din cauza lui Böske, 
se ridică şi, cu respiraţia întretăiată, gîfîind, se întoarse în 
cameră. 

— Unde-ai stat atîta? întrebă Böske. 
— La „Maimuţa plîngăreaţă”, răspunse Hector. Am stat 

cu amintirile mele, contesă, aveţi ceva de obiectat? 
Böske tăcea, minunîndu-se, uimită. 
— Ce-i cu tine iar? vorbi apoi. 
— E că mi-ai distrus viaţa, tu... bestia dracului! Din 

cauza ta am ajuns aici... În Siberia asta! 
Şi plîngînd şi lăcrimînd, se repezi cu pumnii la ea. 
Şi de atunci, ca şi cum i-ar fi părut rău că o luase cu 

sine, că a iertat-o, îngăduitor, şi parcă bănuind că nu va 
putea şi nici nu se va strădui să scape de ea, începu să-şi 
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arate colţii tot mai des; o surprindea în întuneric ca să o 
facă să ţipe îngrozită, lucru de care el, mai tîrziu, rîdea 
ceasuri în şir, zgrepţăna la uşă mîrîind, ascundea prin odaie 
cutii cu sardele rău mirositoare şi nu se trăda decît după 
zile întregi, cînd iubita lui sta gata să vomite din pricina 
duhorii de peşte stricat. 

— Dumnezeule, izbucnea în plîns Böske şi se arunca pe 
pat , cît ai să mă mai pedepseşti?!... 

Iar o dată îl întrebă lăcrimînd cu blîndeţe: 
— Spune-mi, vrei să mă bagi în pămînt?. . . Dacă ăsta 

ţi-i scopul, nu trebuie să te oboseşti prea mult... Îmi fac eu 
seama! 

Hector se uită la ea cu mirare nătîngă; vinişoarele roşii 
din ochii lui mahmuri se aprinseră brusc, apoi se duse la 
găleată, bău o cană de apă şi bombăni, în chip de răspuns 
întîrziat: 

— Ce tot îndrugi verzi şi uscate?... Nu te-am atins 
nici cu o vorbă, care pămînt?. . . De unde-ţi vin chestiile 
astea?... 

Şi seara, cînd văzu că Böske îşi făcuse bagajele, se apucă 
să intre şi să iasă gîfîind, îşi împinse chipul asudat în lu-
mina lămpii, se plînse că i-e rău, apoi se apropie de pat, 
îngenunche în faţa lui Böske şi, cu gura ca un disc micuţ 
şi lipicos, duhnind a rachiu, umplu de sărutări mîna iubitei, 
de la degete pînă la cot, dîndu-şi din cînd în cînd capul 
pe spate ca să se vadă tot ataşamentul de cîine din privi-
rile sale şi o rugă cu smiorcăială beată: 

— Dă-mi o palmă sau loveşte-mă cu piciorul... Ce să 
fac dacă sînt aşa, un animal... un tip scîrbos... un gunoi!... 

Cîteva zile umblă de colo-colo, toropit în tăcere, căra 
găleata, bătea împrejurimile aşezării şi drumul spre şantier 
ca să lipească afişe, să picteze lozinci, însă după ce o operară 
pe Böske, recăzu în turbarea aceea chinuitoare şi neputin-
cioasă; se uita cum tovarăşa vieţii lui se opreşte în mijlocul 
camerei, în chiloţii ei cu craci lungi, scăpaţi peste genunchi, 
la vederea cărora pînă şi amintirea îmbrăţişărilor i se pă-
rea penibilă şi cînd Böske se întorcea spre el cu suferinţă 
bolnavă, cerînd ajutor, trăsăturile lui Hector, chiar şi fără 
voia sa, se schimbau şi faţa, pe care şi-o dorise o copie 
fidelă a durerii, i se schimonosea caricatural, ba uneori îl 
gîdila şi o poftă de rîs. 
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Dar acea fărîmă de bună-dispoziţie care-l înviorase în 
primele două-trei zile fu curînd stricată de apatia foamei şi 
a oboselii, căci nu mai avea pe nimeni să-l aştepte măcar 
cu o farfurie de mîncare caldă, cu o ceaşcă de ceai şi, de 
furie, îşi făcea veacul prin preajma cîrciumii şi, pînă să 
apuce să picteze şi ultima lozincă, întunericul îl surprindea 
în stradă; prima şi cea mai supărătoare urmare fu aceea că 
uită să picteze cîteva semne de punctuaţie, ieşind, desigur, 
în calea întîmplării şi cu dorinţa lui aproape inconştientă 
de răzbunare, aşa că a doua zi, cînd i se ceru socoteală 
pentru munca iresponsabilă, aproape provocatoare, nici el 
nu ştia dacă fusese numai neatenţia de vină că pe gardul lung, 
dat cu catran al barăcilor, trona, înflorită cu furia litere-
lor purpurii, Fantezia Înaripată!. . . 

După primul caz, îl tăiară de la primă, în a doua lună 
îl arseră cu o amendă de două sute de lei şi Hector, ca să 
se răzbune, îşi vîndu hainele de lucru noi, ţinute acasă, şi 
bău banii, drept care administraţia şantierului îl concedie 
şi-i reţinu avansul. 

Astfel, Hector trăi cîteva săptămîni din zugrăvitul ca-
merelor — găsea în fiecare zi cîte ceva de lucru şi chiar 
dacă ţăranii şi muncitorii de pe la şantier nu prea se scăl-
dau în bani, plăteau cu pîine, slănină, din belşug. 

Singurul om de la care aştepta nişte bani în aceste zile, 
şi anume trei mii de lei pentru zugrăvitul a două camere, 
era învăţătorul pensionar, un bărbat frumos, astmatic şi 
cărunt, care-şi mărita mezina cu un medicinist în anul 
cinci; bătrînul voia să le facă o surpriză cu modelele în 
„stil de oraş”, pentru ca, pînă ce tînăra pereche se va în-
toarce de la Braşov, să fie gata şi cu frecatul podelelor şi cu 
curăţenia; între timp, banii i se împuţinaseră cu cheltuie-
lile şi-l încuraja într-una pe Hector: 

— Fii pe pace, dragă domnule Kis, n-am să te înşel. 
Aici am încărunţit, n-am să fug cu acei cîţiva lei! 

Dar în după-amiaza aceasta Hector nu mai voi să aş-
tepte. Îl întrebă dacă are sau ba, învăţătorul, roşind, se foi 
şi se jură că într-o zi-două trebuie să-i vină pensia, dar 
Hector nu-l mai ascultă pînă la capăt, ci ieşi din curte, se 
duse acasă, amestecă într-o găleată goală nişte negru de 
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fum, se reîntoarse la învăţătorul care căra cu respiraţia 
pierită băncile, scaunele în casa pregătită pentru nuntă şi 
se uită acum la Hector cu un zîmbet de copil prins asupra 
faptului. 

— Te-ai întors, drăguţă? întrebă. Cred că eşti neli-
niştit din cauza banilor dumitale... 

Se învrednici să iasă şi învăţătoarea, o femeie sfioasă, 
cu ochelari, care era mai jenată chiar decît soţul ei din 
cauza datoriei şi, cînd zugravul zise că s-a întors doar ca 
să se mai uite la modelele „pereţilor-oglindă”, femeia în 
vîrstă îi deschise uşa cu atîta zel încît se îmbujora şi oche-
larii i se aburiră. 

Hector ascunse găleata la spate, apoi o porni brusc pe 
lîngă mesele aşezate cap la cap şi, dînd cu bidineaua, îm-
proşcă negrul de fum pe pereţi; femeia scoase un ţipăt, 
iar învăţătorul astmatic se prăbuşi pe un scaun. Însă Hector 
se şi afla afară, cu găleata, ca s-o caute pe Böske prin 
preajma poştei şi să se răzbune pe ea pentru toate neghio-
biile pe care le săvîrşise. Căci oricît ar fi urît-o, nu putea 
trăi un minut fără ea. 

„Dacă nu se lua de mămuca, poate că n-o pocneam cu 
bidineaua” se scuza acum, cinstindu-se singur în cîrciumă. 



T O A T E D R U M U R I L E S - A U Î N C H I S Î N F A Ţ A 
M O Ş I E R I L O R E X P R O P R I A Ţ I . 

P r o b l e m e l e a p a r ţ i n î n d d e r e f o r m a a g r a r ă n u p o t f i a t a c a t e 
pe cale j u r i d i c ă ! 

DE LA FOCŞANI ŞI SIGHE-
TUL MARMAŢIEI S-A ÎNTORS 
PRIMUL GRUP DE PRIZO-
NIERI DE RĂZBOI. AU FOST 
ELIBERAŢI PÎNĂ ÎN PRE-
ZENT 150 000 PRIZONIERI DE 
RĂZBOI. GUVERNUL UNIUNII 
SOVIETICE A DAT DISPOZI-
ŢII TELEGRAFICE ÎN PRO-
BLEMA PRIZONIERILOR. 

COMUNICAT DE PE FRONTUL 
TIFOSULUI: 
„Opt noi cazuri mortale. Două 
sute de arestări cu ocazia raziei 
efectuate duminică printre cerşetori. 
Sînt deparazitaţi şi expulzaţi de pe 
teritoriul oraşului chiulangii şi va-
gabonzii...” 

U M B R E C A R E S E C A U T Ă 
P E S I N E V O R B E S C D E S -
P R E G R O Z Ă V I I L E G H E -
T O U R I L O R . 

N I M I C N U M A I P O A T E 
D E Z B I N A P O P O A R E L E 
D U N Ă R E N E — a spus p r i -
m u l m i n i s t r u G r o z a l a C o n s -
f ă t u i r e a p r e ş e d i n ţ i l o r F r o n -
t u l u i p l u g a r i l o r . 

ÎN THESSALIA, MACEDO-
NIA ŞI ÎN REGIUNEA PIN-
DULUI, LUPTĂTORII PENTRU 
LIBERTATE ATACĂ PUTER-
NIC. 

Ministerul de finanţe, care a pro-
movat o politică financiară catas-
trofală, va fi obligat la mărturisiri 
deschise. Intervenţia energică în 
parlament a deputatului comunist 
Vinţe. 
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E ÎN CURS DE ELABORARE O LEGE PENTRU LICHIDAREA 
RĂMĂŞIŢELOR FASCISTE 

ÎN DOUA TRANŞEE, LA 1 ŞI 
15 AUGUST, VOM PRIMI ÎN-
TREAGA RAŢIE LUNARĂ DE 
FĂINĂ. 

NU PUTEM AMELIORA CON 
DIŢIILE DE LOCUIT ALE 
POPULAŢIEI FĂRĂ A LOVI ÎN 
SPECULANŢI ŞI SABOTORI. 

C O M I S I A P R E Ş E D I N Ţ I E I 
C O N S I L I U L U I D E M I N I Ş -
T R I A D I S C U T A T P R O -
P U N E R I L E P R I V I T O A R E 
L A S T A B I L I Z A R E Ş I L A 
R E D R E S A R E A V I E Ţ I I E -
C O N O M I C E . 

Nici un avocat cinstit nu acceptă 
rolul de apărător în procesele de 
sabotaj. 

La 29 mai şcolile maghiare vor 
începe acţiunea de strîngere a cu-
ielor 

A fost inventată bomba atomică 
a lumii insectelor! A început răz-
boiul de exterminare împotriva 
ploşniţelor, păduchilor, gîndacilor 
de bucătărie, muştelor şi moliilor. 

C A M E R A D E P U T A Ţ I L O R A V O T A T R A T I F I C A R E A 
T R A T A T U L U I D E P A C E 

PÎINE 
DIN GRÎU SOVIETIC: 

„În anul care a trecut, într-o 
însemnată parte a ţării seceta a 
pîrjolit pămîntul; rezervele au 
fost consumate de război. În 
schimbul grîului american ni se 
cerea nici mai mult, nici mai pu-
ţin decît libertatea, viaţa, întregul 
nostru viitor. Pînă şi porumbul 
muced am fost nevoiţi să-l plă-
tim în aur... Azi se şi află în ţară 
1700 de vagoane de cereale pri-
mite de la marea noastră aliată, şi 
nu e departe ziua cînd vom putea 
duce la gură prima pîine coaptă 
din grîu sovietic.” 

Planul Marshall — consecinţă eco-
nomică a doctrinei Truman. 

15 000 de democraţi arestaţi în 
Grecia în decurs de o singură 
săptămînă. 

Răscumpărarea muncii voluntare 
poate fi achitată în cinci rate. 

V Î Ş I N S K I , M I N I S T R U L 
A D J U N C T D E E X T E R N E 
S O V I E T I C , I - A D E M A S -
C A T P E P R O P A G A N D I Ş -
T I I C E L U I D E - A L T R E I -
L E A R Ă Z B O I M O N D I A L 
Î N F A Ţ A A D U N Ă R I I G E -
N E R A L E O . N . U . 

Sînt demontate aparatele telefoni-
ce ale criminalilor de război, spe-
culanţilor şi femeilor de moravuri 
uşoare. 

Noile preţuri la alimente: car-
tofi calitatea I — 50000 lei kg., 
dovleac mărunt — 4000 lei buc., 
lapte de bivoliţă — 40000 lei l., 
carne de viţel — 220000 lei kg., 
slănină afumată — 440000 lei kg. 
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La întîi septembrie, în întreaga 
ţară se distribuie zahăr. 

Zvonuri... zvonuri... şi iar zvo-
nuri! Cînd despre îngheţarea inopi-
nată a valorii hanilor, cînd des-
pre creşterea preţurilor la ţigări, 
dar se întîmplă ca aceşti răspîndi-
tori de zvonuri să incendieze sate 
întregi cu fantezia lor înflăcărată! 

Acum sînt la ordinea zilei, cote-
le de cereale predate. Se strică, mu-
cezesc — zic cei mai bine informaţi 
şi zvonul trece din gură-n gură... 

Dubios de multe rulouri trase... 
Cu intenţia de a face speculă, o 
întreagă serie de comercianţi au 
închis magazinele. 

Regii lumii interlope a pieţelor, 
„brichetiştii”, cîştigă zilnic cîte şa-
se-opt milioane. 

A fost introdus sistemul punctelor: 
ce fel şi cîte sortimente de îm-
brăcăminte se pot obţine pe puncte? 

P a n i c ă p r i n t r e specu lan ţ i ! 
A l a r m a f a l s ă , desp re s tabi l i -
z a r e a de la 1 a u g u s t ş i ş t a m -
p i l a r e a b a n i l o r i - a r ă v ă ş i t p e 
cava le r i i d o l a r i l o r ş i a i a u -
ru lu i . 

Tipograf i i n u culeg m a n u s -
crise reacţ ionare. 

1946 — România, —. 1947 — Un-
garia. Ajutor pentru copiii înfo-
metaţi. 5 000 de copii din Româ-
nia s-au reîntors din Ungaria. 
Lingouri de aur şi valută străină 
sub o cuşcă de iepuri. Cornuleţe-
umplute cu aur — draperii cu ine-
le de aur la Satu Mare. 

A P E L U L B L O C U L U I P A R T I D E L O R D E M O C R A T E 
A D R E S A T P O P U L A Ţ I E I Ţ Ă R I I 

De la experienţa atomică de la 
Bikini, monstrul, care a fost o 
frumoasă fată americană, mănîncă 
becuri electrice şi radiere. 

UN BĂRBAT GOL ÎN NOAP-
TE! BANDA DE TÎLHARI 
CARE DEZBRACĂ OAMENII 
PE CETĂŢUIE! 

Speculanţii arestaţi capătă o sută 
de grame de mămăligă şi un pa-
har de apă pe zi. 

ATACURILE ÎNCUNUNATE DE 
SUCCES ALE LUPTĂTORILOR 
PENTRU LIBERTATE DIN 
GRECIA AU OBLIGAT GU-
VERNUL MAXIMOS SĂ DE-
MISIONEZE. 

MOLOTOV APĂRĂ INTERE-
SELE POPORULUI GERMAN 
LA CONFERINŢA DE LA 
LONDRA. 
O bandă de jefuitori de morminte 
pradă criptele din cimitirul Ha-
jongard. 

STABILIZARE! STABILIZARE! STABILIZARE! DECRET 
CU PRIVIRE LA SCHIMBAREA BANILOR! UN LEU 

STABILIZAT ÎN SCHIMBUL A 20 000 LEI VECHI! ORDINEA 
ÎN CARE TREBUIE SĂ NE PREZENTĂM PENTRU 

PRESCHIMBAREA BANILOR. 
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Cum îşi petrece duminica omul 
sovietic. 



Vor fi pedepsiţi cu închisoarea 
toţi cei care cer sau oferă peste 
preţurile oficiale. 

VOR INTRA ÎN CIRCU-
LAŢIE BANI EXECUTAŢI 
ARTISTIC, DE BUNĂ CA-
LITATE, D I N METAL ŞI 
HÎRTIE . 

S-A DOVEDIT CĂ FRUNTAŞII 
FOSTULUI PARTID NAŢIONAL 
ŢĂRĂNESC PLĂNUIAU O LO-
VITURĂ DE STAT CU AJUTO-
RUL IMPERIALIŞTILOR AN-
GLO-AMERICANI ŞI AL AGEN-
ŢIILOR DE SPIONAJ. 

1600 de oameni se îneacă anual 
pentru că nu ştiu să înoate. 

VOM APĂRA LEUL! DE-
MONSTRAŢIA MIILOR DE FE-
MEI. 

CUVÎNTAREA LUI MARSHALL 
A FOST UN ATAC GRAV ÎM-
POTRIVA PĂCII! S.U.A. VOR 
SĂ DISTRUGĂ ÎNSEŞI BAZELE 
ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR 
UNITE. 

Cine nu are bani gheaţă nu e 
obligat să se prezinte — E inter-
zisă închiderea magazinelor — Tot 
aurul şi valuta străină trebuie pre-
date la Banca Naţională! 



1 

Timp de doi ani lucră ca picol şi ar fi ră-
mas în continuare la restaurantul gării, dar Olosz Károly, 
chelnerul, îl ameninţă că-i vine de hac dacă nu se debara-
rasează de ispita banului. Pe măsură ce trecea vara şi, di-
mineaţa, fumul lignitului se aşternea tot mai umed pe plă-
cile de piatră ale peronului, Karcsi-baci se arăta din ce în 
ce mai iritat faţă de el şi, cum stătea acolo, între două 
sosiri de trenuri, în adîncitura ferestrei, legănîndu-se pe 
călcîie, îşi zornăia mărunţişul în buzunar, cîteodată se în-
torcea fără nici o tranziţie şi, cu sprîncenele ridicate, 
aproape uimit, spunea: 

— Dar în definitiv ce vrei tu?. . . Să-ţi vinzi viitorul 
pentru cîţiva lei?... 

Şi în astfel de momente înjura, vrînd să şi-l înstrăineze 
cu tot dinadinsul pe băiat, să-l ţină departe şi de trecutul 
său, de puntea aburind luminoasă a vaporului plecat pe 
ocean, de şarivariul pestriţ al cuvintelor englezeşti, nem-
ţeşti şi franţuzeşti, de noaptea zăpuşită şi neliniştitoare, 
despre care ştia să povestească la masa de sub oglindă în 
aşa fel încît fiecare întîmplare îi vibra în voce cu ecoul 
unic al lui „a fost o dată”, cu dor îndurerat, dar în acelaşi 
timp şi cu împăcare, în timp ce punea poveştii o surdină 
delicată, făcea un gest uşor şi ridica ochii: 

— Ei, gata cu asta... Însă tu, la toamnă, îţi aduni fru-
mos bănuţii şi te aşezi la loc în bancă! 
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Kálmán nu-i pizmuia numai aventurile, restaurantele 
vieneze şi pariziene unde Olosz servise ani de zile, lucru 
care-l făcea să spună în glumă „la Fraoce a été mon pays 
adoptif, mon enfant”, nu era gelos numai pe aventurile lui 
amoroase pe care, după cîteva fraze, le întrerupea întot-
deauna, pudic, zicînd „ei, gata şi cu asta”, ci şi pe supe-
rioritatea şi simplitatea lui necontrafăcută: naturaleţea ca-
re-l învăluia precum cămaşa albă schimbată zilnic şi hai-
na de chelner mirosind a săpun şi a fier încins, îl invidia 
pentru siguranţa de sine şi priceperea într-ale meseriei, fap-
tul că ştia să potolească pînă şi muşteriul cel mai turbat, 
după cum îl readucea în simţiri pe cel amorţit, aţipit la 
masă, masîndu-i rapid şi aproape imperceptibil ceafa, după 
care, luîndu-l de braţ, îl conducea pînă la uşă în tovără-
şia liniştitoare a vocii sale. 

Ori de cîte ori îl privea lunecînd printre coloanele res-
taurantului simţea că Olosz i-ar duce şi lui Dumnezeu un 
pahar de apă cu aceeaşi nonşalanţă şi, menţinîndu-se în 
hotarele bunei-cuviinţe, ar şti să-i dea respectul cuvenit, fără 
a se umili. Alteori, şi-l imagina pe nenea Karcsi păşind pe 
scările colegiului, urcînd, cu catalogul sub braţ, ca să ţină 
oră în vreuna dintre clase — să zicem, de geografie sau de 
limbă franceză. Căci era un om cult, cunoscător de muzică 
şi spectator avizat, care vorbea limba străină cu mai multă 
bucurie şi savoare decît bătrînul „Richepin”. Uneori, cînd 
îl prindea în flagrant delict pe Kálmán, întorcînd capul 
după cîte-o fată care trecea uşor pe peron, îl apuca de braţ 
şi îi şoptea la ureche : 

— Vous êtes un abbateur de bois!... Zău aşa, mare vî-
nător de fuste eşti ! 

Conversaţia lui în franceză n-avea nici o fărîmă de pa-
radă şi, de fapt, nici nu trecuse la ea decît după ce Kál-
mán îi arătase confidenţial manualul de esperanto pe care 
i-l lăsase Bakisto moştenire şi-i povestise antecedentele dărui-
r i i ; de atunci nu numai că se străduia să pronunţe cuvintele 
inteligibil şi clar, dar îl atrăgea pe Kálmán şi în conversaţii 
mai scurte: îi corecta acordurile greşite şi băiatul îşi amin-
tea şi după ani de zile cele învăţate de la e l ; aşa de pildă 
de la Olosz auzise pentru prima dată că franţuzul îi spune 



îndrăgostitului de literatură gourmet şi numai pe iubăreţul 
bucuriilor aburinde ale bucătăriei îl numeşte gourmand. 

Cînd se afla el în restaurant, Mitică Bujor — oricît de 
înfometat şi enervat ar fi sosit din oraş şi oricît ar fi vrut 
să se lege de femeie, pentru ca s-o folosească măcar pe ea 
drept paratrăsnetul furtunilor din sufletul lui — gîfîia fără 
o vorbă pînă după tejghea, o tîra pe patroană în camera din 
dos şi numai acolo se apuca s-o împroaşte cu grosolănii, 
deoarece îi era ruşine în faţa lui Olosz; la fel, şi femeia mă-
tăhăloasă, cu păr negru, în adîncul blîndeţii căreia exploda 
isteric pasiunea armenească, se stăpînea, ba, dacă era singură 
cu chelnerul, îşi suspina toate necazurile, ca în faţa unei in-
teligenţe superioare, capabilă să judece lucid: 

— Vai domnu’ Karcsi, nu ştii niciodată ce te paşte... 
Căci sînt atîţia oameni răi pe lumea asta... 

În astfel de momente, Olosz se uita la ea, apoi zîmbea, 
încerca să iasă din sfera tristeţii improvizate a femeii şi, 
oprindu-se la fereastră, tăcea îndelung; şi atunci aproape că 
aştepta să investească în educaţia lui Kálmán tot ceea ce îi 
venea în minte şi încă din primele zile, cînd clienţii inundau 
din nou restaurantul, observînd că picolul întîrzie mai mult 
la vreuna din mese, pradă propriei slăbiciuni şi slugărnicii, 
îl chemă deoparte şi-i zise: 

— Mie să nu mi te căciuleşti, auzi?... Ia poftim de ser-
veşte cinstit, politicos şi atît! Păi ce ţi-o fi ţie clientul? 
Unchi, mătuşă?... 

Lui trebuia să-i fie recunoscător Kálmán că nu-i reve-
nise vechea boală a bunăvoinţei fără reţinere şi că nu era 
silit să interpreteze rolul incomod al superiorităţii şi erau zile 
cînd simţea că acest Olosz Károly nu era altul decît Bakisto 
care, metamorfozat, cu haină albă de chelner, se reîntorsese 
de pe front ca să i se alăture şi să-l ajute să treacă acele 
„ziduri”. 

În schimb, patroana rămăsese pînă la capăt neîncreză-
toare faţă de el. Înainte de a-şi scoate halatul, îl chema întot-
deauna: „Kălmănuţă, fă-te-ncoace, săniuţă”, îi pipăia bu-
zunarele şi, cu o bănuială zîmbitoare, i se uita în ochi: „Ei, 
să-ţi vedem buzunarele, da’ dacă ai uitat ceva prin ele? N-ai 
să te superi, nu-i aşa?” şi cum degetele mîinilor ei lungi, băr-
băteşte osoase, se răşchirau ca un spicul, cum unghiile bîjbîiau 
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zgîriind cusăturile buzunarelor care începeau să pîrîie sub 
apăsare, în timp ce patroana îşi muşca limba între dinţi, cu 
ochii încremeniţi, parcă deconectîndu-şi vederea, ca să ră-
mînă atentă doar la zornăitul, la clinchetul obiectelor ascunse, 
cum zgrepţăna, cerceta, căuta cu o rîvnă ce-i storcea uneori 
mici gemete scîncite, Kálmán simţea nevăstuica dintr-însa, 
pitită în dosul smereniei zîmbitoare şi cînd, în toamna celui 
de-al doilea an, plecă, încă înainte de a-şi fi primit cartea de 
muncă, şi lăsă în plata Domnului bunătate de cîştig, se con-
solă doar cu gîndul că scăpase de bănuielile umilitoare ale fe-
meii zgîrcite şi de nopţile albe. 

Curtea liceului mixt albea de rumeguş şi pe cîteva blane 
de lemn de fag şedeau băieţi şi fete cu cererea de admitere 
în mîini, şi pentru că erau îngrijoraţi şi nu se gîndeau decît 
la viitorul lor, n-aveau chef nici să se plimbe, nici să se uite 
prin sălile de clasă şi de studiu; şi fetele stăteau într-o aş-
teptare îngîndurată, deşi altădată se plimbau braţ la braţ 
cîte două, cîte trei pe sub teii din strada Farkas sau se în-
cumetau pînă în Grădina botanică. 

Kálmán se simţea întristat şi de superioritatea lui, doar 
de-acum era cu doi ani mai în vîrstă decît cei ce dădeau 
admiterea şi, deşi se ghemuia lîngă ei, în cămaşă uşoară, căl-
cată şi pantaloni noi, îmbăiat şi curat, deodată toată oste-
neala vieţii sale de picol i se lăsă pe umeri, se văzu bătrîn 
şi străin printre fetişcanele de sub fustele de stambă ale că-
rora se iţeau picioare prelungi şi albicios-subţiratice, ca ale 
unor puicuţe minţite cu pleavă şi sînii abia li se bombau pe 
sub bluză, cît să se poată mula sub privire; îi era teamă să 
vorbească, pentru că-şi auzea vocea de urs răguşit, tulburarea 
îl făcu să scoată o ţigară şi să şi-o aprindă; acum tabloul 
vivant care îngheţase într-o compoziţie de siluete mute, ghe-
muite pe lemne, într-o diversitate de braţe, picioare, capete 
înclinate, se mişcă: băieţii şi fetele se întoarseră spre el; 
Kálmán suflă fumul spre cer, ca şi cum şi-ar fi exprimat în 
felul acesta înstrăinarea şi superioritatea. 

Şi cînd ieşi la suprafaţa acestei stări răvăşite, împrăştie 
fumul din jur şi s-ar fi întors, deja ruşinat, către ceilalţi, — 
îşi închipuia că ameţise din cauza ţăgării, ca altădată, cînd 
trăgea cîte-un fum-două pe stomacul gol; se întîmplase că, 
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faţă-n faţă cu el, pe o loazbă rotundă ca un trunchi de co-
pac, şedea o fetiţă ceva mai tînără decît celelalte şi bărbia 
ei mică stătea culcată în palmă ca un ic, cununa rotundă de 
păr încadra o faţă palidă, cît o frunză de copac, pe care 
ochii ei mari aruncau un fel de umbră tristă, castanie; Kál-
mán văzuse un astfel de înger pe un semn de Biblie pe care-o 
primise odinioară cadou de la mătuşa Sári — fetiţa îi aducea 
aminte de aceeaşi poziţie a trupului, pierdut în totală uitare 
de sine. 

Şi nu-i trezi doar amintirile ci, o dată cu asta, îl străbătu 
şi o spaimă îndurerată, un fel de presimţire sau poate mai 
mult decît atîta, trăirea aproape fulgerătoare a tuturor sufe-
rinţelor care vor mai urma, luînd în primire aceşti ani de 
adolescenţă timpurie; nu se deprecia, teama lui nu era legată 
de timiditatea apropierii, căci, deşi nu avusese încă de-a face 
cu femei, aceşti doi ani îi dăduseră ocazia să vadă atît de 
multe şi nemijlocite din iubirea practicată cu un calcul rece, 
încît i se destrămase bună parte din stîngăcie; poate doar de 
privirea fetei se temea, ea prezicea totul, înainte... 

Îi cerceta figura şi, cu toate că silueta aceasta copilă-
rească încă şi desenată cu un fel de tristă fragilitate nu aso-
cia nici un fel de dorinţă trupească a îmbrăţişării, simţea că, 
îndată ce se va ridica şi va porni, va trebui să sară şi el în 
picioare ca s-o urmeze, să alerge după ea şi să păşească ală-
turi, o zi întreagă, dacă e nevoie, fără o vorbă, mulţumin-
du-se doar cu bucuria aceea simplă şi modestă de a-i putea 
arunca o privire din cînd în cînd, pe furiş; abia acum văzu 
că are în poală o mandolină, al cărei gît zvelt i se încălzeşte 
la subsuoară; o clipă fata îi susţinu privirea, apoi se îmbu-
jora, îşi luă instrumentul în mînă şi, întorcînd pe jumătate 
capul, începu să ciupească strunele, încet, delicat. 

Apoi ieşi o fată deşirată, roşcovană, din biroul directo-
rului, se apropie de ea, o luă de după umeri, după aceea o 
ridică în picioare şi începu s-o tîrîie tot mai încăpăţînată; 
Kálmán se sculă, porni în urma lor de-a lungul străzii Far-
kas, în sus, pe drumul Maialului, pînă la Grădina botanică; 
clipea cu înciudare şi totuşi temător spre roşcata care, evi-
dent, simţise că le urmărea şi o căra, o trăgea pe mica ei 
prietenă. 
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Le urmă şi în Grădina botanică şi, chiar dacă şovăia din 
cînd în cînd, ruşinîndu-se, şi simţind oarecum umilitor acest 
ataşament exprimat atît de vizibil, care, în ochii celor două 
fete ar fi putut părea şi insistenţă brutală şi neobrăzare, nu 
le pierdu urma, căci toate aceste gînduri erau departe de a 
se îmbina într-o meditaţie conştientă asupra situaţiei sale; 
şi dacă aşa stăteau lucrurile, cît de puternic şi de imperios 
trebuia să fi fost instinctul care punea în lumină, tocmai în 
această cursă de urmărire, singura lui existenţă posibilă care 
nu fusese pînă acum nimic şi nu va mai reprezenta nimic 
fără această fată... 

Le vedea cum lunecă mai departe pe după boturile mari, 
ţepoase ale desişului de cactuşi, le văzu săltînd peste podeţul 
pîrîului, pe cărările parcului japonez, printre rădăcinile ră-
sucite, vrejurile păduricii de braz i ; începuse să gîfîie şi nu 
pricepea cum de mai pot continua ele fuga şi, aparţinînd 
parcă deja de fata cu mandolina, începu să se uite după ea 
cu o furie îndreptăţită, apoi prinse a se compătimi cu inima 
fetei şi se miră că urmărita nu se întoarce totuşi, nu se 
opreşte, cu obrajii îmbujoraţi, ca să-i surîdă şi să se ghemu-
iască lîngă el, — deşi nici n-ar trebui să spună nimic, numai 
să stea, fără o vorbă... 

„Dumnezeule, dar de ce are putere mai mare asupra ei 
fata asta cu părul roşu, această Rebecă roşcată, se gîndea cu 
mînie ucigătoare. De ce forţa şi încăpăţînarea au atîta pu-
tere asupra gingăşiei, intenţiilor bune, frumuseţii? De ce im-
ploră şi plînge cu lacrimi amare tot ceea ce e frumos şi slab 
şi, la urma urmei, de ce e slab frumosul? N-ar fi oare drept 
ca viaţa a ceea ce e slut şi strîmb şi înspăimîntător şi inform 
să fie cea supusă necontenitelor primejdii?” Şi, în timp ce 
privea părul roşu arzînd prin văzduh, fără să vrea îşi aduse 
aminte de Niuniucă, de felul cum îl urma şi el pe vărul său, 
cu toată conştiinţa suferinţei sigure, cum se ghemuia alături 
seara şi, cu toate că apropierea îl făcea uneori să se înfioare, 
îi săruta părul mirosind a cîine ud. 

Brusc, le pierdu din och i ; le mai văzuse acum, în apro-
pierea turnului de apă, se furişaseră sub magnolia uriaşă, 
apoi dispărură din faţa lui, doar dacă n-or fi, uite, acolo, 
acelea care trec chiar acum de primul cot al scării în spirală. 
Nu voi să se repeadă îndată, să nu cumva să creadă că li 
se uită sub fustă şi cînd îşi luă inima în dinţi, pornind în 



sus, observă speriat că cele pe care le urma îi sînt străine; 
urcă pînă sus, unde se afla indicatorul de nivel al hidrome-
trului, dar nu văzu nici acolo pe nimeni jos, printre tufele 
simetrice ale parcului englezesc, straturile de flori se aşter-
neau ca imaginile colorate ale unei hărţi uriaşe, iar de jur 
împrejur orizontul era închis de verdele uniform şi compact 
al frunzarelor. 

2 

Coborî din turnul de apă şi începuse să se 
împace cu gîndul că le pierduse din vedere pe cele două fete 
cînd ele apărură dintr-un mic alcov închis de tufe tunse, 
zbughind-o aproape de sub nasul lui. Roşcata desfăcu braţele 
chicotind şi se avîntă aşa înainte, vrînd parcă să se elibereze 
de toată căldura amorţită, emoţia îmbîcsită în sine a pîndei, 
apoi azvîrli un braţ în spate, spre cea cu mandolina şi, ca la 
căluşei, sucindu-şi puţintel gîtul îndărăt, o smulse şi o luă 
cu sine pe prietena sa... 

Le urmări şi la întoarcere, în jos pe calea Maialului, de-a 
lungul zidurilor caselor de raport din centru, tăind piaţa Sé-
chényi, pînă ce ajunseră la podul mare de be ton ; acolo roş-
cata dădu, brusc, drumul mîinii celeilalte, o îndepărtă 
aproape pătimaş, ca în secvenţa finală a unei discuţii, micuţa 
ei pietenă se trase lîngă balustradă, îşi trecu degetele peste 
strunele mandolinei şi se prefăcu a se uita la Someş. Dar cînd 
urmăritorul ajunse în faţa ei, se îndreptă şi, îmbujorîndu-se, i 
se uită în ochi ; o privea şi Kálmán, o privea cu o bucurie 
speriată şi furios, cu reproş, cu disperare, şi ştia că nu poate 
face nimic altceva decît s-o privească; apoi, o clipă se simţi 
ispitit s-o strîngă la piept şi, în locul oricăror cuvinte, să 
izbucnească în plîns, să vorbească numai gestul, ritmul res-
piraţiei, doar şi fata trebuie să simtă la fel, dar îndată după 
această ispită îl cuprinse spaima, era îngrozit că, de tulbu-
rare, va strica totul şi rămase aşa, aşteptînd şi privind, şi 
aşteptînd. 

Nu ştia ce să spună; apoi, totuşi, prinse glas: 
— Sînt Vincze Kálmán. Să nu te temi de mine... 
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Fata zîmbi: 
— De cine să nu mă tem? De Vincze sau de Kálmán? 
Băiatul rîse, încurcat. 
— De nici unul, răspunse. În general, de nici unul... 
Se prezentă şi f a t a : o chemă Bárány Ili; îşi rosti numele 

încet, cu teama aceea reflexă din priviri, pe care-o avea în-
totdeauna în astfel de clipe, căci numele e i 1 oferea de-a 
gata oricărui băiat, oricărui străin o idee ce putea da prilej 
la aluzii despre blîndeţea ei şi s-o pună în încurcătură. 

Pe Kálmán însă jocul ce i se oferea nu-l ispiti, în situaţia 
lui l-ar fi simţit jignitor, deşi ştia că pînă la urmă va trebui 
să rostească doar nişte cuvinte fade, acele vorbe sălcii pe care 
le rosteşte toată lumea, mereu şi din nou şi, fără să vrea, o 
întrebă: 

— N-ai vrea să vii de la unsprezece la cinema?... 
Şi îndată ce urechile sale auziră sunînd cuvintele sale, 

se miră el însuşi că propusese un lucru de care se îngrozea: 
căci privind un film, ar însemna să stea două ceasuri pe 
întuneric şi să n-o mai poată vedea pe această Mieluşică, 
cînd mai degrabă ar fi fost în stare să facă orice altceva 
alături de ea, s-ar fi căţărat pe munţi, ar fi rătăcit pînă şi 
printre perdele plutitoare, umede, de ploaie, numai s-o vadă... 

De altfel nici Ili nu se gîndea la cinema, văzu asta într-o 
clipa, din felul cum ridică ochii, uimită, cum roşi şi se re-
trase în sine, ca şi cum sufletul i-ar fi fugit deodată şi, aici, 
la colţul podului n-ar fi stat decît o statuie ţeapănă strîngînd 
o mandolină în mînă; chiar şi acele două-trei sunete care se 
rostogoliră de sub strune se auzeau de undeva de departe, 
ca rîsul-plîns al unor fetiţe cît bobul de rouă şi, pe neaştep-
tate, Kálmán simţi că nu ştia cum să se desprindă din situa-
ţia asta stînjenitoare, să-i explice că el nici nu voise s-o 
cheme la cinema, aşa cum procedează orice ucenic de cizmar 
cînd face o cunoştinţă... 

Fata ridică acum privirile spre el şi zise: 
— Eu nu pot merge într-un loc unde nu simt prezenţa 

Domnului Isus... 
Şi acum, că rostise aceste cuvinte, era fericită, obrazul îi 

străluci de bucuria senină a mărturisirii şi, în acelaşi timp, 
simţea o mică îndoială, puţină teamă că mîna celui ce plu-

1 În lb. maghiară, bárány = miel, mieluşică. 
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teşte peste ape a fost întinsă în zadar spre altul, de pildă 
spre băiatul acesta pe care-l cunoştea abia de un ceas, şi care 
e, cu siguranţă, reţinut de tot felul de prejudecăţi, de gînduri 
răutăcioase şi chiar de-ar vrea să facă măcar un pas spre 
îndurarea mîntuitoare, păcate tăinuite îl trag înapoi şi-l pri-
ponesc de stîlpul Satanei... 

— Să mergem, zise, atît de încet încît părea că suspină, 
doar pentru a-l clinti pe băiat din uimire. Kálmán porni 
alături de ea, dar simţea că obrazul începe să-i amorţească 
de un fel de spaimă surdă şi rece şi pieptul, ca o cutie de 
carton, îi înaintează, împleticindu-se uscat şi gol. Acum ştia 
cu exactitate de ce se speriase într-atîta, de ce simţise în ace-
laşi timp şi bucurie şi suferinţă, de ce-l fulgeraseră atîtea sen-
zaţii chinuitoare cînd o văzuse pe Ili şezînd pe lemne, cu o 
tristeţe pretimpurie, cu bărbia în palmă, aidoma fetei de pe 
semnul acela de Biblie pe fondul căruia se bănuia un cer 
albastru-cenuşiu de toamnă. 

Da, încă de atunci simţise în fată pe mireasa lui Cristos, 
sau cel puţin un suflet neobişnut de smerit — singurul spre 
care ar fi putut să tindă cu putere şi singurul care-i stîrnise 
îndoielile cele mai înspăimîntătoare, căci doar gîndindu-se la 
faptul că firea sa vizionară şi sensibilă l-ar putea cufunda în 
credinţă, se cutremura, ca de pildă, cînd, acasă, cu mama şi 
cu Eliz, cîntau psalmi, sau mama, lăcrimînd, făcea vreo alu-
zie că băiatul ei ar fi trebuit să urmeze teologia ca să răs-
cumpere păcatele unei familii atît de numeroase şi Kálmán 
pălea, cîntecul i se ofilea pe buze, căci simţea că reculegerea 
pioasă n-ar face decît să-i legalizeze şi să-i împingă în infi-
nit timiditatea, neajutorarea, închipuirile sfîşietoare... 

Şi iată, acum, o putere mai înaltă îi poruncea totuşi să 
urce şi golgota credinţei, după aventura aservirii sale ofi-
ciale, pe care o trăise la colegiu, şi conştiinţa acestui fapt 
îl încremeni în tăcere; nu-şi ridică privirile deznădăjduite 
decît cînd Ili, în spatele fabricii de gaz, îşi luă rămas-bun 
şi, traversînd strada în fugă, se pierdu sub o poartă vopsită 
în galben, într-o casă lungă cu parter care aducea cu un si-
criu imens. 

Cînd Ili intră în antreu şi, dînd ascultare ataşamentului 
ei sfios, se uită întîi spre atelier, nu văzu decît un pantalon 
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atîrnînd în aer, în lumina becului electric, apoi, din ruptura 
se ivi mîna osoasă a tatălui ei, se auzi un oftat şi panta-
lonul dispăru din nou pentru ca, de după el, Bárány Lajos 
să-i zîmbească fetei cu blajină şi ruşinată devoţiune; apoi 
ceasornicarul se sculă, fu cuprins de nelinişte, strînse buzele, 
se bîţîi pînă la Ili şi-i spuse la ureche să aibă grijă, căci 
maică-sa e furioasă — cineva îi spusese că o văzuse stînd 
pe pod cu un băiat. 

— Nu te pune în gură cu ea! o rugă Bárány. N-o con-
trazice!... 

Ili se întoarse, nevrînd să-l necăjească nici măcar cu un 
gest de şovăială, şi deschise uşa camerei; maică-sa şedea cu 
spatele la uşă, dar o recunoscu după felul cum intrase şi, în 
furia ei mută, începu să pedaleze din ce în ce mai repede 
la maşina de cusut, ca şi cum ar fi vrut s-o dea cu capul de 
scîndură, apoi se întoarse cu scaun cu tot şi se plesni cu palma 
peste pulpă: ochii ei rotunzi ca nişte nasturi se holbau întu-
necaţi de sub ciuful răvăşit al părului, ca două găuri săpate 
într-o claie de fîn. 

— Tai frunză la cîini, te fîţîi cu puşlamalele de pe 
stradă, în timp ce eu mă spetesc aici!... 

Ézsau, care se tîra pe podea, izbucni speriat în plîns şi-şi 
ridică degetele mînjite de scîrnă, maică-sa sări ca un butoi 
viu şi, sfîrîind, se rostogoli prin cameră, începînd să strîngă 
dezordonată, ţipînd, tot felul de zdrenţe colorate, oala de 
noapte răsturnată, gunoaie, resturi. 

— Aveţi suflet, t u? ! striga. Deşteptul de taică-tu a alun-
gat-o pe soacră-sa, dar el nu-i în stare să aducă un ban în 
casă! 

Înhăţă copilul şi dădu fuga în bucătărie; tremura din 
tot corpul, cu durerea bruscă şi violentă a femeilor durdulii, 
în adîncul căreia, la ea, mocnea întotdeauna şi conştiinţa că 
păcătuise din nou, nesăbuit, că nu-şi putuse stăpîni pornirea 
şi că la adunarea de duminică va trebui să umple paharul 
chinurilor zilnice cu durerea recunoaşterii; oare n-o să mai 
apuce niciodată ziua cînd, împăcată cu sine şi curată, să se 
poată aşeza între femei, în bancă?... 

Şi, în timp ce se gîndea la acestea, abia-şi spălase băie-
ţelul că-l azvîrli pe divan şi începu din nou să ţipe, arun-
cîndu-şi braţele spre cer; între timp Ili se schimbase, luneca 
fără zgomot încoace şi încolo, dăduse drumul la apă în li-
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gheanul de vase, puse mîna pe mătura din colţ şi-i venea să 
plîngă, îndurerată că domnul Isus, pe care ea îl iubea atît 
de mult, se uita din nou cu mîhnire la această casă răsunînd 
de certuri, ale cărei păcate şi le-ar fi asumat cu dragă inimă, 
numai ca prin blîndeţea ei să-l împace pe Mielul ceresc... 

Ridica douăzeci-treizeci de kilograme tremurînd, dar plină 
de bunăvoinţă, cu toate că medicul şcolii o avertizase de 
mult să se cruţe şi sa se hrănească mai consistent, să se plimbe 
mai mult la aer; însă maică-sa abia dacă bănuia ceva îndă-
rătul muţeniei mistuitoare a fetei ei, care o făcea să priceapă 
totul dintr-o dată, amplificîndu-l pînă la suferinţă (poate 
de aceea trezise şi la şcoală uluire cu inteligenţa-i vioaie şi 
ascuţită); dar Bárány Lajos îşi cunoştea fiica şi în rugăciu-
nile sale îşi plîngea nu numai propriile răni tăiate de cuvinte 
ci şi cununa ei de spini. Şi acum, după ce Ili trecu la el ca 
să-i cîrpească pantalonii, Bárány se ridică şi, bătînd pasul 
roată prin cameră, zise cu vocea pierită de dragoste: 

— Pe mine poate să mă şi înghită, nu-mi pasă, comoara 
mea... numai pe tine să te cruţe... de tine să se îndure... 

Cîteva luni, aproape un an, avusese noroc de mai mulţi 
clienţi, de parcă ceasurile ar fi exercitat o atracţie sporită 
asupra lor, răstimp cînd reuşise să cumpere cîte-o Doxa. 
Omega, sau Tellus vechi şi, curăţindu-le, să le revîndă la 
preţ dublu; montase în atelier un mic strung, executa piese 
de schimb, iar Ili, cu mîna ei delicată, picta cadrane pe plă-
cuţele de metal; dar apoi apărură ceasurile noi de contra-
bandă, se iviră şi în vitrinele magazinelor cîteva Pobede, 
Cornavinuri, care erau vîndute în rate lunare fruntaşilor în 
producţie, autorităţile se năpustiră asupra cîtorva duzini de 
meseriaşi clandestini, lovindu-i crunt cu impozite de cîte 
zece mii de lei; iar Bárány deveni neputincios, căci nu avea 
autorizaţie. 

Şi această neputinţă era cu atît mai penibilă cu cît în 
scurtul răstimp gustaseră dintr-un trai mai bun, puteau cum-
păra zilnic lapte, carne — nu duseseră lipsă de nimic; era 
şi mai chinuitoare ca înainte, căci Nánási Róza întrevăzuse 
perspectivele îndemînării bărbatului şi raza aceasta de belşug 
efemer adeverea că Lajos nu era capabil să-şi ajute familia 
decît cîteva zile sau săptămîni, după care toate cădeau din 
nou în spinarea ei; crizele-i nervoase mai erau hrănite şi de 
gîndul că şi ea cosea fără permis, că nenorocirea s-ar putea 
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abate oricînd şi asupra ei; se repezea mereu pînă la poartă, 
se uita în sus şi-n jos, şi bîiguia cuvinte învăţate pe de rost, 
ca să n-o ia pe neprevăzute în caz că vin şi descoperă maşina 
Singer ascunsă sub un cearceaf. 

Bárány se străduia să nu-i apară în cale şi uneori bătea 
de dimineaţa pînă seara piaţa de vechituri; nu mînca decît 
cîteva prune sau morfolea un covrig şi privea galantarele ţi-
pătoare ale sărăciei, de la proteza dentară folosită pînă la 
farul de bicicletă ruginit, de la dulapul cu ploşniţe, pînă la 
pantofii demodaţi, cu bot de ştiucă, caraghios de înguşti şi 
lungi ca nişte franzele; nu voia să se întoarcă acasă, pentru 
a da cît mai puţine motive de scandal şi, cînd se întîmpla 
să aibă cîţiva bani, se tocmea pentru vreo carte ferfeniţită, 
cumpăra Quo vadis, romanul faptelor miraculoase ale lui 
Kaszap István, faimosul Înger al prizonierilor şi Crimă 
şi pedeapsă în care bănuia prezenţa Domnului şi citea pînă 
noaptea tîrziu. 

Cel mai mult însă îl impresiona, împingîndu-l într-un zbu-
cium chinuitor, Învierea lui Tolstoi şi se simţi, de pe o zi 
pe alta, mai răbdător faţă de sudalmele lui Nánási Róza, se 
trezi că învăţase să se ferească zîmbind din calea dezgustăto-
rului păcat al gurii, din calea spinului veninos al Satanei, 
că se mulţumeşte să dea din mînă resemnat şi, bocănind, şon-
tîcăind dureros, pleacă de acasă sau lasă capul în pămînt şi 
stă ca un copil blajin care aşteaptă să fie lovit... 

Căci oare zbuciumul sufletului dornic de curăţie nu se 
înteţeşte în proporţie directă cu suferinţa? Şi, cu toate că o 
ştiuse şi pînă acum din Evanghelie, consideră îndemnul cu 
atît mai interesant cu cît venea din afară; cuvintele Domnu-
lui nu sunau ca nişte îndemnuri biblice ci veneau din sufle-
tul unui scriitor în carne şi oase, un profet pămîntean, care 
trăise el însuşi supus acestor forţe şi pe care lumea îl socotea 
unul dintre cei mai adînci cunoscători ai sufletului omenesc.. 

Iar cînd i se ura şi cu cititul şi trebuia să-şi îndrepte aten-
ţia asupra celor de toate zilele, — ce se va întîmpla cu Feri, 
ce se va întîmpla cu Marci, din ce are s-o îmbrace pe Ili, 
din ce-o să-i plătească şcoala, — se dădea jos din pat şi, ge-
mînd şi oft înd, aprindea becul de o sută, se aşeza la masa 
cu scule şi, cu haina pe umeri, se apleca asupra caietului său, 
ca să-şi versifice viaţa, comprimînd-o în cîteva pagini, pen-
tru ca apoi, cu acest caiet — rugăminte vie şi înalt-grăi-
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toare — să ia la rînd birourile Sfatului popular şi ale orga-
nelor de partid şi să implore ajutor: să ceară să-l angajeze 
la vreo cooperativă. 

Nánási Rózi se reaşeză la lucru, ţăcănitul maşinii de cu-
sut se contopi o vreme cu pîlpîirea neîntreruptă a gîndurilor 
fără obiect, apoi se poticni brusc: femeia se ridică şi îşi băgă 
capul pe uşa atelierului de parcă ar fi vrut să demaşte o con-
spiraţie, apoi pătrunse cu tot trupul, smulse pantalonii din 
mîinile lui Ili şi-i azvîrli într-un colţ. 

— Cine te-a rugat să te ocupi de asta?... Las’ că se des-
curcă el şi singur!... Vezi-ţi de treaba ta! 

Fata întinse mîna într-un gest de implorare, să ceară 
înapoi pantalonii, însă Bárány Lajos începu să ţopăie spe-
riat, răvăşit, în spaţiul îngust de dincolo de masă şi o rugă 
pe Ili să lase cîrpitul, căci o să-i dea el de capăt, chiar dacă 
n-o să iasă atît de frumos. Şi abia se stinseră cuvintele acestea 
tremurate că el, cu un fel de zîmbet fericit şi încrezător, 
luă caietul unde se ţesea povestea vieţii sale şi se opri lîngă 
Ili, care, cu coatele pe masa de lucru, plîngea. 

— Dar ce rost are, comoara mea? zise. De tine o să se 
îndure, pe tine n-are să te macine... Şi, ai să vezi, totul va 
fi spre bine... Numai să dau eu o raită prin birouri, cu caietul 
ăsta... Numai să le înfăţişez calvarul meu, comoara mea!.., 

Flutură caietul, stăpînit încă de aceeaşi tulburare feri-
cită, apoi începu să citească: 

Stătea şi viaţa mea deasupra morţii, 
ca sabia lui Damocles în vechime, 
dar e puternic şi un fir de păr 
cînd Dumnezeu în mîna lui îl ţine. 
Am flămînzit destul, acum să merg 
la închisoare iară? 
De nu-mi daţi voie să trăiesc, atunci 
ucideţi-mă dară. 
Copiii doar să-i ajutaţi să crească în putere, 
ei, ce nu-s încă obosiţi să creadă 
şi să spere... 
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Şi în timp ce sălta cu plămîni şuierători, prin cuşca 
strîmtă, zbătîndu-şi mîna stîngă spre tavan ca o pasăre ră-
nită, aprinse o dragoste atît de puternică în sufletul fetiţei, 
o jale atît de îndurerată de milă şi devoţiune, încît, atunci 
cînd Ili se uită la el, lăcrimînd, iubirea îi smulse un fel de 
dor impudic care-o înspăimîntă şi pe ea: rîvnea să-şi lipească 
febra trupului ei gol de oasele acestui om infirm, ca de Mîn-
tuitorul răstignit pe cruce, să-i acopere picioarele de sărutări 
şi, umilindu-se pre sine, să-l proslăvească pe bărbatul acesta, 
în faţa mamei sale şi a lumii întregi; dar în cele din urmă 
nu fu în stare decît să se ridice şi, aplecîndu-se, să apuce 
mîna lui Bárány Lajos şi, răvăşită de plîns şi de instinctele 
obscure ale credinţei, să-şi lipească buzele de degetele reci şi 
strîmbe. 

În primele zile de liceu, datorită şi tainelor sale de acasă, 
se ascunse în tristeţe, izolîndu-se de toţi ceilalţi printr-o su-
ferinţă cu ochi căprui şi tăcută şi bineînţeles că asta îl chi-
nuia pe Kálmán; deoarece tăcerea punea o ceaţă în calea 
cunoaşterii şi supunea unor torturi tot mai puternice sufletul 
său înrudit, Kálmán ajunse nu numai să presimtă, dar să şi 
judece gîndul că nu se va putea desprinde nici un minut de 
ea în nici o clipă a vieţii ce-o avea de trăit, pînă ce muţenia 
comună nu va sparge zidul sfios, tremurător al tăcerilor lui 
Ili; în pauză, se apropia de ea, privirea lui se apleca ocroti-
toare, stăteau minute lungi pe podul cel mare de beton şi 
mereu atît de tăcuţi, încît încetul cu încetul zgomotul apei 
prăbuşite peste dig ajunse să umple de la sine muţenia lor 
adîncă şi deschisă. 

Soţia lui Vincze se miră că lui Kálmán îi fusese dat să 
se întîlnească tocmai cu fetiţa asta, cu această nepoată a ei, 
pe care o văzuse poate doar pe cînd era copilă, căci se înstrăi-
naseră de tot cu fratele ei vitreg plecat pe drumul mîntuirii; 
îi luă mîinile încet, ascultă lăcrimînd şi cu îngrijorare vorbele 
însufleţite ale băiatului despre Ili, oftă, presimţind o primej-
die, apoi se uită pe geam şi, deoarece simţea şi un fel de 
alinare în faptul că lui Kálmán îi plăcuse o fetiţă atît de 
sfioasă şi evlavioasă, se mărgini să spună: 

— Numai durere să nu-ţi stîrneşti, băiatul meu... 
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Simpatia lor devenise atît de evidentă, încît cîţiva băie-
ţandri răutăcioşi umpluseră pereţii spălătorului de la inter-
nat, unde-şi fumau primele ţigări, cu porcării despre ei doi; 
fetele scriseră, anume, de mai multe ori în mijlocul tablei 
Kálmán + Ili şi dădeau de înţeles cu zîmbete aprobatoare că 
le cunoşteau sentimentele reciproce. Alte fetişcane însă deve-
niră geloase pe succesul pocăitei, luau tăcerea ei drept vicle-
nie, prin care voia să-l lege şi mai mult de ea pe băiatul 
acesta blajin, inteligent şi de bună-credinţă; din cauza man-
dolinei, o porecliră „Cea-cu-ceapa” şi, în spatele ei, se hli-
zeau, complice; un grup de băieţi, organizaţi de Pincér 
Gyuszi, micul gnom ştirb din strada Cărbunarilor, uneltea 
împotriva lui Kálmán şi, în bandă, nu-l pomeneau decît cu 
porecla Predicatorul. 

3 

Dar Kálmán nu-şi găsea locul nici acasă; 
după ce-şi lăsase slujba de picol fără a se fi calificat şi fa-
milia consumase cele cîteva mii de lei, taică-său simţea doar 
furie şi antipatie faţă de el. Adică nu i-au fost destule cele 
patru clase medii? Ce-şi mai doreşte? Vrea să ajungă mi-
nistru? Bine, n-are decît să fie ministru sau chiar şi Dum-
nezeu, dar nu pe pielea lui. La vîrsta asta el cîştiga bani, 
avea o meserie şi-i rezervau masa la „Seydli”; pînă şi tată-
lui vitreg îi trimitea cîte ceva, o ajuta şi pe soră-sa, pe t îrfa 
asta nerecunoscătoare... 

Cu nervii tociţi şi măcinaţi de băutură, hodorogit de 
mîncarea proastă şi deselat de muncă, se uita urît la Kál-
mán, în timp ce băiatul îşi aranja cărţile, caietele, pornea 
la ora de sport, sau citea lungit pe canapea, cu faţa în sus; 
apoi, sărind ca ars, îşi aprindea o ţigară şi aceasta îi bîţîia 
spornic în colţul gurii. 

— Din mine să nu vă faceţi scară, nu, nu, căci eu tot 
n-am să ajung la mila nici unuia dintre voi... N-o să bat nici 
la uşa ta, nici la soru-ta pentru un blid de mîncare... Cînd 
am să simt că nu-mi mai pot ridica mîna, mă duc să crap 
undeva, ca elefanţii, să nu mă vadă nimeni... Sau mă re-
trag cu pensia în vreun azil de bătrîni... 
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Alteori, în orele tîrzii ale serii, se dădea jos din pat, 
se ducea în colţul în care Kálmán, la lumina unui bec de 
cincisprezece, citea, îi înhăţa cartea din mînă, o azvîrlea şi 
smulgea firul veiozei ca pe un vrej crescut pe perete. 

— Ajunge cu risipa de lumină, auzi?... Mai bine poftim 
de soileşte, şi învaţă ziua!. . . 

Iar dimineţile, cînd Eliz deschidea robinetul chiuvetei ce 
albea în apropierea uşii şi, întorcîndu-se spre perete, se săpu-
nea pe piept, cînd bocănea de colo-colo prin cameră, ca să-şi 
îmbrace rochiţa, haina uşoară, tricotata şi să alerge, ca nu 
cumva sunetul sirenei de la şase jumate s-o apuce în stradă, 
înainte de a fi intrat pe poarta fabricii de textile Béla Brei-
ner, Vincze se ridica uneori în pat, ca şi cum ar continua 
cearta de aseară. 

— Bine, scumpo, bine! zicea, aproape rîzînd de furie. 
Dă-i drumul tare la robinet, bocăneşte, foieşte-te! Nu-i 
lăsa pe alţii să se odihnească, mînca-te-ar boala! 

Dintr-o mişcare, azvîrlea pătura de pe el, şi, aşezîndu-se 
pe marginea patului, îşi bălăbănea picioarele. 

— E-n regulă, mormăia cu un calm ameninţător. Chiar 
azi mă duc la poliţie şi le schiţez situaţia... Le spun că eu 
unul nu mai pot îndura: să vină aici şi să întocmească un 
proces-verbal... 

În asemenea clipe, Eliz hăpăia pălind, vîrfurile degetelor 
ude prindeau să i se mişte repede masînd regiunea inimii, 
sau se prăbuşea pe un scaun şi se uita la taică-său, gîfîind 
de lacrimi reţinute, căci nu voia să i-o întoarcă, se ferea să-i 
trezească pe frăţiorii cei mici; iar madam Vincze sărea din 
pat, alerga încoace şi încolo îngrozită sau îi aducea apă 
fiică-si şi, strîngînd-o la piept, începea s-o mîngîie pe păr. 
Atunci regreta că o certase, fie şi numai o dată, pe fata ei 
mai mare şi o învinuise de egoism, îi scosese ochii că as-
cunde bani, căci, iată, la ce s-ar putea aştepta cînd va vrea 
să se mărite, cînd va vrea să-şi facă rost de o pernă, de o 
plapumă, de ceva zestre, — în ce altceva putea avea încre-
dere dacă nu doar în propria-i strădanie? Are perfectă drep-
tate; nu-i destul că şi-a dădăcit toţi fraţii şi surorile, să 
ajungă şi ea o victimă a familiei? 

— Dumnezeule! ofta. Vrea să ne alunge pe toţi din 
casă!... Vrea să-mi împrăştie copiii ca să-şi facă de cap 
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singur aici!... Dar cît trăiesc... n-are să-şi împlinească pla-
nul!... Să ştiu de bine că trebuie să fac din noapte ziuă, şi 
nici atunci!... 

După asemenea scene, Eliz era nevoită, şi de cîte 
două ori pe lună, să ia un taxi din centru ca să ajungă la 
timp la fabrică şi-şi sacrifica mai degrabă leii dosiţi decît 
să i se taie prima. 

Madam Vincze, după ce se văzu lipsită şi de cel din 
urmă loc de muncă, de la plutonier (căci nu voise să le 
ţină partea ca martor mincinos în procesul prin care voiau 
să pună mîna pe livada proprietarului), se apucase să facă 
pe precupeaţa: tot la două zile, în zori, se ducea pînă la 
bulgăriile de la Someşeni sau Apahida, se tocmea pentru un 
sac de ardei, vinete, varză, le căra la oraş şi le vindea la 
piaţă. 

Iar Kálmán — care în vremea din urmă se gîndea adesea 
la zilele acelea, o vedea pe maică-sa cum lua la cunoştinţă 
cu o resemnare ocrotitoare de nevoile lui de adolescent, o 
vedea ducîndu-i cornetul de hîrtie cu zece Carpaţi şi stre-
curîndu-i-l pe ascuns, o dată cu banii de cinema, iar cel 
mai limpede îşi amintea de după-amiaza aceea cînd, tră-
gînd un cărucior cu patru roţi, apăruse în poartă, cu frun-
tea îmbrobonată, dar îndată ce dădu ochii cu el, prinse să 
zîmbească şi zise: „Ţi-am adus un cadou, băiete!”... 

Iar acest cadou se compunea din cinci cărţi cu coperţi 
bordo, învelite într-o cîrpă şi aşezate deasupra grămezii de 
dovlecei, morcovi şi castraveţi; colecţia Societăţii Franklin, 
Cărţi nemuritoare, Clasici maghiari: Josika şi Kemény 
Zsigmond, Berzsenyi şi Vajda János şi un volum de studii 
şi cuvîntări comemorative de Gyulai Pál. 

— Le-am scos la cinci lei bucata! rîse mama, fericita. Şi 
mai are, o, cîte mai are! 

Şi aşa aduse şi celelalte volume, cîte patru-cinci deodată, 
printre zarzavaturi: pe Balassi şi Csokonai, Petőfi şi Arany 
János, Bajza şi Kiss József, Czuczor Gergely şi Gyöngyösi. 
Şi cît de tulburătoare era pînă şi simpla atingere a acestor 
cărţi, mirosul de hîrtie puţin îmbătrînită care se contopea 
cu miresmele pînzei coperţilor îmbibate de tainele unei lumi 
necunoscute, din ceaţa cărora, pe prima pagină, se ivea chipul 
autorului. 
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Şi nu opera propriu-zisă îl interesa în primul rînd, nu 
romanul sau versurile, ci viaţa scriitorului, destinul lui deo-
sebit, zbaterile lui; cînd, la începutul volumului lui Vajda 
János, dădu peste cîteva rînduri, aproape că i se opri res-
piraţia, atît de mult se recunoscu în aceste suferinţe, în 
acest martiriu: 

„Numai îndoială, numai pesimism. Cînd iese, primăvara, 
în mijlocul naturii, îi vine în minte deşertăciunea vieţii; 
cînd, în nopţi de vară, cercetează cerul strălucitor, se simte 
strivit de micimea spiritului omenesc; cînd soseşte vremea 
desfrunzirilor de toamnă, îi apare imaginea mormîntului 
deschis şi aude vuietul surd al bulgărilor căzînd pe capacul 
sicriului. E vis viaţa sau martiriu? E pace sub brazdele ci-
mitirului sau tot o suferinţă?...” 

Dar nu, totuşi nu era el acesta, căci el nu e poet, doar 
presimţirile plutind spre suferinţă ale vechilor sale spaime 
îl cercetaseră iar — se gîndea — se identificase cu această 
soartă doar pentru că ar vrea zadarnic să fie mereu alături 
de Ili, se zbate către ea fără speranţă; iată, trebuie să se 
mulţumească s-o vadă în pauze şi să poată întîrzia puţin cu 
ea la piciorul podului, în fiece zi din ce în ce mai puţin şi 
mai puţin, căci Nánási Róza începuse să-şi pîndească fiica 
şi, o dată (uite de ce-s în stare unii oameni!) i-o smulsese 
chiar, poruncindu-i să se ducă acasă, umilindu-l şi pe el şi 
pe Ili, iar el o urmărise de departe pe fetiţă, pînă ce intră 
pe poartă, ca să dispară în clădirea aceea ca un sicriu... 

Şi acum, că-şi evoca noile chinuri, pe cele mai adînci şi 
mai usturătoare, îl cuprinse o nesiguranţă profundă, spe-
riată, de parcă un liant al trupului său s-ar fi topit brusc 
şi, cînd tresări, dîndu-şi seama că toate acestea nu se petrec 
în liniştea lui intimă ci acolo, pe treptele de lemn, în timp 
ce cartea deschisă îi atîrnă între genunchi şi mama stă lîngă 
el, vrînd să vadă de ce plînge, atunci sări în picioare şi fugi 
de acasă. 

Şi ştia deja unde trebuie să fugă ca să-şi sporească şi 
mai mult suferinţa: în fiecare după-amiază de miercuri, Ili 
se ducea la ora de cîntece la casa de rugăciuni şi se gîndi 
s-o pîndească în spatele fabricii de gaz, într-una din străzile 
lăturalnice ale Pieţii abatorului; însă cînd se văzu acolo, nu 
mai ştia dacă fetiţa a plecat sau va sosi abia de acum îna-
inte şi, aşteptînd, îşi plimba ochii de colo-colo, neputîn-
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du-şi-i fixa nicăieri, nici pe vreo poartă, nici pe vreo clă-
dire, nici pe pietrele de granit ale drumului. 

Şi apoi se ivi fata, în aceeaşi rochie cu modele turceşti 
pe care o purtase la deschiderea şcolii; păşea repede, furi-
şîndu-se de-a lungul zidurilor, cu capul puţin plecat, cu 
mandolina în mîna, şi Kálmán nu îndrăzni s-o strige, întinse 
doar mîna, cu groaza aceea a zădărniciei, cum te-ai uita în 
urma unor lucruri intangibile; apoi mări pasul şi cînd simţi 
cît de neverosimil de încet înaintează, aproape tîrîndu-se în 
urma vedeniei, îl prinse graba şi în scurtă vreme alerga, tre-
cînd în goană prin faţa porţilor mari, larg deschise din 
piaţă, de unde îl izbea în nări mirosul sîngelui şi al cărnii 
crude, mirosul scîndurilor proaspete de brad, mirosul fînu-
lui, mirosul de var stins. 

— Opreşte-te! îi spuse lui Ili cînd o ajunse, dar poate 
că nici nu spuse ci-i suspină cuvintele în păr, în timp ce o 
lua de mînă; fata se uită la el, roşie şi tulburată. 

— Dă-mi drumul, întoarse ea capul. N-aş putea îndura 
păcatul de a te face să suferi... 

— Dar cu ce m-ai putea face să sufăr? bîigui Kálmán. 
— Păi, că nu făptuiesc voinţa mea ci voinţa Domnului... 

şi El îmi călăuzeşte în altă parte paşii... 
Înălţă privirea, ochii i se înceţoşară de lacrimi. 
— Şi chiar dacă aş avea putinţa să mă împrietenesc cu 

tine, aş fi nedemnă de tine... Căci tu eşti mai bun... şi mai 
blînd decît mine... 

Începuse să plîngă. Suspina de fericirea speriată a presim-
ţirii şi de milă că trebuie să-şi refuze bucuriile lumeşti; dar 
şi regretul acesta părea s-o fi îndurerat doar ca o ispită de-o 
clipă, căci Kálmán, apropiindu-se de ea, putu să vadă că în 
spatele cristalelor informe ale lacrimilor se sfarmă orice sen-
timent sau gînd lucid şi ferm şi sufletul ei porneşte după un 
fel de chemare îndepărtată, ca şi cum ar auzi vocea Mîntui-
torului. 

Sau numai Kálmán îşi închipuia toate acestea? 
Poate că se ivise numai în faţa lui, numai imaginaţia lui 

geloasă şi pizmaşă îl înfiripase pe Isus, aşa cum îi păstra 
chipul de pe foaia de confirmare, în veşminte albe, cu părul 
revărsat peste umeri, cu înţelepciunea proaspătă a tinereţii în 
ochi şi pe obraz? Vedea şi cum Mîntuitorul întinde mîna şi 
se îndepărtează cu fetiţa, zîmbind, ca unul care iertase şi 
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această întîlnire fugară doar din joacă, din îngăduinţă şi bu-
nătate faţă de această mieluşică blîndă, mireasa lui, şi, poate, 
şi dintr-o fărîmă de milă faţă de băiat. Însă el n-avea nevoie 
de mila asta. Făcînd un pas grăbit înapoi, îndepărtă în închi-
puire braţul pîlpîind în mîneca albă a cămăşii, acest braţ 
anume neşovăitor şi rece al vindecării, al învierii din morţi, 
care, iată, nu era bun decît pentru a-i readuce din nou con-
ştiinţa umilitoarei sale neputinţe, tocmai el, care ar fi trebuit 
să înţeleagă totul. Şi-şi dorea mai degrabă să se abată asupra 
lui decît să-l deplîngă. 

— Dă-mi drumul, zise fata cu zbatere gingaşă şi răsu-
flarea-i caldă mîngîie faţa lui Kálmán. Mie tot nu-mi mai 
rămîne altceva decît suferinţa... 

4 

Fülöp Jani, de cînd se angajase grădinar la 
penitenciar, trăia zile de emoţie tăinuitoare şi Boris, care 
devenea tot mai uscată, mai ciolănoasă, îl urmărea, văzînd 
cu mirare că bărbatul începuse să mănînce lacom, scăpînd 
uneori un zîmbet în farfurie, sau, suflînd uşurat, înălţa pri-
virile, îşi trecea limba peste buze curăţind pe îndelete firi-
miturile de mămăligă, mîngîia cu privirea obrajii celor două 
fetiţe, apoi se apleca din nou asupra mesei cu o fericire 
îngîndurată. 

Şi cum să nu i se fi părut ciudat, cînd ea îl rugase şi 
de o mie de ori să dea naibii ţigările, să lase tutunul acela 
puturos căci zeama lui i-a ros şi-i mai roade şi azi stomacul, 
pînă ce se va găuri ca un ciur, s-a rugat de el zadarnic ani 
în şir, iar acum, de pe o zi pe alta, se lăsase de fumat; la 
cină înfulecă uneori cu atîta lăcomie încît parcă-i trosnesc 
fălcile, iar alte ori se plimbă ore întregi prin grădină şi scru-
tează cerul ca un nebun. 

Cîteodată Bori se şi înfiora la gîndul că bărbatul se stri-
case la cap, că, după atîţia ani plini de amărăciune, după 
atîta zbucium sfîşietor — care, mai ales după moartea lui 
Kakas Bandi, îl chinuia într-atît încît uneori îi venea să 
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urle, ca unul al cărui tată fugise escrocîndu-l de partea ce 
i se cuvenea, — judecata lui lăsase hăţurile din mînă, pen-
tru ca să nu-i mai tortureze nici stomacul, nici inima. Îşi 
aducea aminte cum se consumase, cum îl blestemase zi şi 
noapte pe bătrîn şi vomita tot ceea ce înghiţea, iar acum 
obrajii îi sînt atît de plini încît plesnesc de sănătate. 

Însă bănuielile ei erau fără motiv, degeaba îi alerga pri-
virea de la cele două fete la Jani şi de acolo înapoi la copii, 
căci nu descoperea în căutătura bărbatului acea împleticeală 
şovăielnic-destrămată a minţii, proprie ţicniţilor, celor cu 
minţile întunecate, iar vorbele îi erau clare, lipsite de echivoc 
şi hotărîte; iar Fülöp, aflînd parcă o bucurie ciudată în fap-
tul că izbutea să-şi deruteze familia, după amiază, cînd punea 
cîrligul la uşă, şi, după perdelele trase, aprindea lumina şi, 
din lada lui veche soldăţească, scotea caietul de şcoală ca să-şi 
continuie biografia începută, îşi freca mîinile şi zîmbea: „Am 
să iau casa înapoi de la şobolanul ăla, chiar de-o fi să 
crape! Îl dau în judecată sau am să fac să i se ia cu forţa!” 

Pe prima pagină a caietului stătea scris: CERERE DE 
INTRARE ÎN PARTIDUL MUNCITORESC R O M Â N şi, 
imediat dedesubt, după iniţialele pictate cu creioane colo-
rate, în urma degetelor tăbăcite, aspre şi înţepenite de muncă 
literele se opinteau, cînd luîndu-se-n coarne, cînd risipin-
du-se care-ncotro: 

„Subsemnatul Fülöp János, copil de ţărani scăpătaţi, m-am 
născut în anul 1911, la Vereşmort...” 

Cuvîntul scăpătat înflorise ca rod victorios al cîtorva zile 
de cugetare, căci Fülöp János simţea că pierduse o avere atît 
de imensă prin acele cîteva hectare care-i scăpaseră lui 
Kakas Bandi printre degete, prin casa de la Uioara pe care 
trebuia s-o recîştige, încît nu-şi putea identifica propria 
soartă decît cu soarta argaţilor, a zilierilor, a săracilor de-
finitiv lipiţi pămîntului, cu toate că, în taină, se simţea dea-
supra lor şi, uneori, se-trezea într-însul şi un fel de orgoliu 
ce-l făcea să se revolte pretutindeni unde găsea de lucru; 
şi la urma urmei, de ce nu l-ar putea prezenta pe taică-său 
drept un sărăntoc, un coate-goale, un fluieră-vînt? Nu 
minţea scriind că a scăpătat, pentru că cine-i mai sărac decît 
omul care, cu mîna veşnic bîjbîind după pahar, îşi pierde şi 
minţile?... 

493 



Privirea îi fulgeră întunecat, ca şi cum ar fi vrut să 
împingă stafia tatălui dincolo de lumina lămpii, apoi, liniş-
tindu-se cu superioritatea sa, zîmbi din nou, se aşeză la 
masă şi, după ce şterse de mai multe ori cu o bucăţică de 
ziar vîrful peniţei, o muie în cerneală şi începu să scrie: 

„Tatăl meu a fost vier pe domeniile contelui Teleki 
Ádám. Cinci fraţi am fost cu toţii, mă rog cu plecăciune, 
dar soră-mea mai mare, Leánka şi frate-meu mai mic, Sán-
dor, au murit, după care am pierdut-o şi pe mama noastră, 
în timpul gripei spaniole din 1918, mă rog cu plecăciune. 
Sărăcia, lipsurile i-au băgat în mormînt înainte de vreme, 
stimaţi tovarăşi...” 

Privi în jur, o mică urmă de ruşine şi reticenţă îi săltă 
sprîncenele şi-şi rememoră rîndurile aşternute pe hîrtie: oare 
nu pare prea linguşitor, prea umil acel mă rog cu plecă-
ciune? Dar apoi dădu din mînă, aruncă o privire spre că-
pătîiul mohorît al patului, spre soba de tuci înnegrită într-un 
bloc diform şi continuă; căci chiar dacă pînă azi nu se 
căciulise în faţa nimănui, răzbunarea împotriva nelegitimu-
lui uzurpator al casei, împotriva acelui şobolan care smul-
sese casa din mîinile vecinului veşnic ameţit, ale tatălui său, 
pretindea acum concesii. Şi totuşi e altceva cînd aşterni un 
lucru pe hîrtie, decît dacă trebuie să-l prezinţi prin viu 
grai... 

„Eu, orfanul, din fragedă copilărie şi pînă ce-am crescut 
flăcăuaş de-o şchioapă, am tras cu sapa alături de taică-meu, 
prin arşiţa soarelui, curgea apa de pe mine, doar pentru ca 
contele să aibă vin. Şi cînd nu mai puteam de sete, începea 
foamea să-mi scurme în stomac şi nu mai aveam altă do-
rinţă decît să dau fuga pînă în vale, la Mureş, să-mi spăl 
sudoarea usturătoare de pe trup, dar nu puteam să fac nici 
atîta lucru...” 

Cele încropite acum îl înduioşară nespus; preţ de un 
minut pumnul care strîngea tocul rămase nemişcat pe caiet, 
apoi urmă: 

„Seara făceam cîte-un terci din struguri, din pere mălă-
ieţe, în faţa jităriei, zeama asta o mîncam cu mămăligă rece, 
de altceva nu prea aveam parte. Greierii plîngeau, hoţii se 
furişau pe sub vii. Jos, scheunau cîinii. Aveam şi noi la 
colibă vreo trei dulăi jigăriţi. Unul avea un ochi scurs, îl 
hărtănise cine ştie cine mai de mult, şi cînd se foia acolo, în 
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jurul focului, ca să-i zvîrlim şi lui o bucăţică, ochiul îi lu-
mina, roşu...” 

Astea i se părură atît de frumoase şi de convingătoare 
încît socoti că-şi completase porţia zilnică de soartă zgîriată 
pe hîrtie; se ridică, luă pe umăr vestonul uniformei, îşi în-
desă pe cap chipiul cu bentiţa sleită de sudoare, şi se duse 
în fundul curţii, ca să se urineze, uşurat... 

Pînă şi noaptea cioplea în gînd, îndelung, potrivea cuvin-
tele, se pregătea să umple întreg caietul cu viaţa lui; femeia 
zăcea nemişcată lîngă el, ca un gîndac încremenit; dorul îm-
brăţişărilor fusese de mult răcit de frica instinctivă a fecun-
daţiei, uneori nu i se auzea nici răsuflarea şi, cînd avea 
ochii deschişi, bucuria primelor nopţi de dragoste o fulgera 
doar ca o amintire îndepărtată, străină şi de ruşine, acele 
nopţi cînd Jani, atîrnînd cu capul în jos, lipindu-se aproape 
de coasta stogului de fîn, întindea braţul după ea, iar ea 
îşi lua vînt de jos şi zbura, zbura sus în cer, cu fusta desfă-
cută ca o umbrelă, cu bluza albă, lipindu-şi picioarele cu 
carnea tare şi fierbinte, pentru ca vîrtejul de otavă înmi-
resmată s-o înalţe cît mai degrabă lîngă mîndruţul ei, unde 
şi firul de fîn te gîdila ca o mustaţă mătăsoasă şi cerul în-
stelat îşi arunca învelitoarea peste tine... 

— Dormi, Boris? întrebă bărbatul şi palma i se tîra 
ţeapănă, înaintînd pe cearceaf către şoldul femeii ca un 
stăvilar; Bori era trează, tocmai spaima o ţinuse trează, 
presimţirile neliniştitoare că Jani se va apropia de ea, dar 
mai tăcu o vreme: observase de mult că, uneori, ajungea 
doar un minut de aşteptare ca Jani să se potolească; în 
noaptea asta însă simţi că Fülöp e plin de o bucurie tăinuită 
care, poate, va ferici întreaga casa, şi se simţi îndemnată 
mai mult de datorie decît de instinctul dorinţei, să deschidă 
gura, numai că răspunsul acesta ascundea un calcul, căci se 
prefăcu a nu pricepe chemarea şi se angajă într-o veritabila 
litanie profană: 

— Dorm, dorm, pe mama dracului dorm, cînd de un 
sfert de ceas ascult cum scurmă ceva la coteţul gîştelor... 

Jani se potoli brusc, înlemni sub cuvertură şi încercă să-şi 
înlocuiască emoţia destrămată gîndindu-se că în curînd, ca 
membru de partid, va putea începe, sigur de rezultate, pro-
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cesul pentru redobîndirea casei de la Uioara pe care, aşa, 
fără apărare, fără nimeni care să-l protejeze, nu fusese chip 
să pună mîna, cu toate că făcuse două drumuri la avocatul 
acela bătrîn şi surd de la Timişoara care păstra actele şi 
din cauza căruia aruncase în vînt şi banii de la Erzsike. 

Dimineaţa escortă patru deţinuţi la grădina de legume a 
penitenciarului, în apropierea căreia avea şi el o sfoară de 
pămînt. Acasă, se înţeleseră ca pe la opt să vină şi Boris 
cu cele două fete ca să ia roşiile culese, castraveţii, fasolea 
verde; îndată ce sosi cu deţinuţii, unul dintre ei, îndesat, 
cu ochi vicleni, se cinchi în şanţ, îşi scoase bocancii, se uită 
în ei şi-i încălţă din nou; avusese cincisprezece mii de lei 
lipsă la controlul de la cooperativă şi se alesese cu patru ani. 

— Iar temporizezi? întrebă Scamatorul, o namilă care 
de curînd mai umbla în frac prin restaurantele bucureştene 
şi, în schimbul a cincisprezece lei, făcea expertize grafolo-
gice. E fumată! dădu din mînă şi, cu superioritatea omului 
născut pe asfalt, îşi purtă privirile scîrbite deasupra cîrcei-
lor de fasole grasă şi a pătlăgelelor roşii. 

Fülöp Jani îşi sprijini puşca pe picior şi aprinse o Naţio-
nală; le lăsă un mic răgaz, nu voia să-i zorească, pentru 
ca, mai tîrziu, să treacă toţi la o clacă de o oră-două pe 
parcela lui; îl pizmuia pe bărbatul scund, bîlbîit, care dădea 
tîrcoale amuşinînd ca şi cum ar căuta ceva, apoi se uită la 
Éltes Jóska care fusese condamnat pentru crimă şi acum 
aştepta rezemat în sapă, holbîndu-se în zare printr-o pîclă 
de indiferenţă cenuşie care i se oxidase pe ochi ca albeaţa; 
nici Fülöp însuşi nu ştia de ce, dar îl simpatiza. 

Examina acel cap-de-mort cît pumnul, ridurile tăiate în 
dreptul gurii şi iar îşi închipuia scena cînd acest ţăran o 
izbeşte cu scăunelul în tîmplă pe mama lui de optzeci şi 
nouă de ani care, de pe vremea cînd era tînăr căsătorit, îi 
stătea ca o povară pe cap şi, cu toate că oasele îi ieşeau 
prin pielea roasă, tot nu voia să moară, ba, din cînd în cînd, 
pretindea şi cîteva înghiţituri de ţuică de prună. Cînd anun-
ţase cazul, ucigaşul susţinuse că baba a căzut din pat şi s-a 
lovit de scaun. 
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De habotnicul care propovăduia venirea Anticristului pe 
la sfîrşitul anilor cincizeci şi făcuse chetă pentru fundarea 
unor secte noi, nu se prea sinchisea, cazul acestuia abia 
dacă-i gîdilase spiritul obosit, delapidarea gestionarului de 
la cooperativă o socotea plictisitor de cotidiană, iar pe gra-
folog nu putea să-l vadă în ochi; şiretlicul cu care-i uşu-
rase pe neghiobi de bani, făcîndu-i să creadă că lucrează 
la un ser împotriva cancerului şi că trebuie să-şi acopere 
singur cheltuielile, îl indigna uneori, căci în viclenia asta îşi 
vedea batjocorită propria neputinţă. 

„Rahatul ăsta cîştiga sute pe zi şi n-a făcut nici o 
brînză, se gîndea. Iar eu aş fi putut cumpăra o casă cu 
banii ăia!” 

Ajunsese să-i urască şi gestul cu care înălţa din cînd în 
cînd palma în lumină şi şi-o examina de parcă fiece cută 
l-ar umple de nelinişte, pe cînd alţii se spetesc trudind pînă 
să vadă ceva de pe urma muncii lor: se schilodesc, fac 
hernie, li se strîmbă şira spinării sau le sfîşie cîinii stoma-
cul... Iar ăsta abia aşteaptă să scape şi s-o ia de la început 
cu boieria... 

Deasupra parcelelor vibra un abur cenuşiu care absorbea 
mirosul acrişor al roşiilor înflorite tîrziu; Fülöp lepădă 
mucul de ţigară şi aruncă o privire iritată spre glezna gra-
fologului, deasupra căreia, la o palmă, flutura cracul pan-
talonului. 

— Ajunge, Scamatorule, ajunge!... Pune mîna pe sapă 
că acuşi te-nsor cu coada ei! 

Şi, după ce cvartetul deţinuţilor pătrunse între straturi, 
el se aşeză, îşi culcă puşca în braţe şi, simţind că stomacul 
îl încearcă din nou, scoase sticluţa plată cu coniacul muscat 
pe care, în urma sfatului unui podgorean din Ciumbrud, îl 
folosea drept medicament contra ulcerului, trase vreo trei 
înghiţituri şi se apucă să urmărească temenelile deţinuţilor, 
gleznele cît pumnul şi crăcanele care se arcuiau sub panta-
lonii dungaţi ca nişte picioare de zebre subnutrite. 

— Ia vino-ncoa’, Scamatorule! făcu semn şi cînd malacul 
se împletici pînă în faţa lui, se răsuci pe şezut în aşa fel 
încît să lase puşca în spate. Ia uită-te: de-aici se vede tot 
oraşul... 

— Fac ceva pe el! zise deţinutul, rînjind. Ce folos? 
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— Dar la „Seydli” ai putea băga şi azi în cofă doi-trei 
fraieri... Şi-apoi, tot la cîte-o jumătate de oră, pleacă un 
tren... Treci peste pîrîu... uite-l colo!... De-acolo se vede 
şi gara... 

Fülöp se uita la el clipind, gingiile dezgolite păreau gata 
să ţipe, dar Scamatorul şovăia ca un motan prudent în 
faţa cursei; apoi, în loc să se urnească, începu să rîdă cu 
pof tă : 

— Un politic a zis că dă o sută de mii pentru orice fel 
de ziar... Douăzeci de mii pentru un singur articol de fond, 
cinci pentru ştiri... 

— O sută de mii pentru un articol de fond? întrebă 
Fülöp contrariat şi pînda şugubeaţă i se stinse de pe chip; 
simţea că sudoarea care-i spuzise fruntea se evaporă iute, 
ca şi cum organismul ar fi pompat coniacul spre suprafaţa 
pielii. 

Mai tîrziu însă se calmă. Îşi zise că de acum încolo, 
cînd îi va duce înapoi pe deţinuţi, îi va controla în amă-
nunţime, ca nu cumva să dosească vreun petec de ziar în-
hăţat de prin gunoaie. Şi, în acelaşi timp, îl ispiti dorinţa 
de a încerca el însuşi să stoarcă bani de la politici, dar îi 
apăru în minte soarta casei care depindea de intrarea lui 
în partid şi, iritat, întoarse spatele ispitei. 

Îndată ce deţinuţii umplură cu legume trei coşuri mari 
de nuiele, pe trei dintre ei îi trimise la parcela lui şi, cînd 
sosi Bori cu cele două fete, castraveţii, dovleceii, roşiile se 
îngrămădeau gata culese. Jani le oferi deţinuţilor ţigări, aş-
teptă să se odihnească un pic, apoi luă puşca pe umăr şi-i 
porni în faţa lui. 

„Cînd ne strîngeam în jurul terciului de struguri şi de 
pere zbîrcite, taică-meu se răstea la mine de fiecare dată, 
întrebînd dacă am binemeritat cina aia, iar dacă dădeam 
fuga pînă în josul dealului ca să adulmec prin casă după o 
coajă de pîine sau o lingură de supă grasă, mama mea vi-
tregă care, mai tîrziu, şi-a lăsat şi singurul băiat schilod pe 
capul lui tata, mă gonea cu bîta de lîngă oală, ca pe un 
porc flămînd... Nici n-am avut parte de o bucăţică mai 
bună pînă ce nu m-am băgat vizitiu la şaretă...” 
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Îi venea să zîmbească, simţind cît de uşor i se rotunjeau 
pe limbă rîndurile acuzatoare ale vieţii sale, abia aştepta 
să se încuie din nou în cameră, să deschidă caietul şi să le 
scrie şi pe astea. 

Cam pe la ora cinci, cînd, cu un fel de uşurare fericită, 
în cămaşă şi vestă, ieşi în fundul curţii ca să-şi umple plă-
mînii cu aer curat, Bori îi apăru din faţă, alergînd, în 
bluză albă, cu papuci în picioare, cu părul despletit, aşa 
cum, în timp ce se pieptăna, o zbughise în curte, crezînd că 
găinile se speriaseră la vederea vreunei vulpi ce le dădea 
tîrcoale; cînd îl observă pe bărbat, se opri îmbujorată de 
efort, cu respiraţia gîfîită, atît de aproape încît Jani fu 
izbit în nări de mirosul trupului de femeie proaspăt îmbăiat 
şi al părului umed; amintirile bombară sub bluză sînii că-
zuţi ai femeii, vrăjiră pulpele ascunse sub fustă, făcîndu-le 
pietroase şi fierbinţi, îi lustruiră scăpărări de agerime în 
ochi şi, uitîndu-se la ea, apucînd-o de încheietură, simţea 
acum, după nenumărate nopţi de abstinenţă, că-i amorţesc 
buzele şi tot trupul îi fu străbătut de o durere convulsivă, 
paralizantă, ca o febră musculară. 

— Ce vrei cu mine, ei?!... se zbătu Bori. Ai înnebu-
nit?!... 

Însă bărbatul o tîra înainte, o purta pe sus spre micul 
şopron umplut cu fîn, o răsturnă ca-n vremea tinereţii, şi-i 
desfăcu bluza pe piept cu dinţii... 

5 

După întîlnirea de pe stradă, Bárány Ili nu 
se mai arătă în recreaţii, iar la prînz mergea spre casă, oco-
lind, pe la abator. Kálmán suferea. Ridica ochii din curtea 
adîncă, dreptunghiulară, spre cerul întomnat, şi pînă şi mi-
rosul lemnelor stivuite vibra în el ca amintirea dureroasă a 
decepţiilor. De cîteva săptămîni încoace era din nou expus 
efectelor cînd tulburătoare, cînd chinuitoare ale unui mediu 
nou. Ca băiat mai mare şi mai bine orientat, fusese numit 
şef de clasă, ca elev care făcea compuneri bune şi scria 
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uşor — secretar al cercului literar şi, ca fiu al unei familii 
numeroase de muncitori, organizator de grupă U.T.M. 

Era chemat săptămînal la cancelarie, unde-l întîmpina 
de fiecare dată acelaşi tablou: doi bărbaţi în costume în-
chise la culoare şedeau cu coatele pe masă, unul era în-
totdeauna gras, celălalt mic şi slab, ca un supliment azvîrlit 
într-o doară lîngă colegul său, în faţa amîndurora se cocoşa 
cîte-o geantă de piele naturală, amîndoi purtau cămăşi bleu-
pal şi cravate negre, la mîinile amîndurora luceau cifrele mi-
nuscule ale unor Doxe noi-nouţe, amîndoi erau proaspăt 
raşi, pe revere le mişunau aceleaşi insigne şi aveau morga 
oamenilor ce trăiesc la hotel, departe de familie, şi superi-
oritatea ponderată a delegaţilor din Capitală. 

Iar scena începea întotdeuna cu aceeaşi secvenţă: grasul, 
care iniţia convorbirea, şezînd cu degetele împletite, zîm-
bind, îl întreba pe Kálmán dacă ştie de ce l-au chemat, apoi 
privea semnificativ spre sfrijitul care, cu capul în piept, se 
uita fără o vorbă la elev, ca şi cum ar compensa jovialita-
tea aceasta a graşilor mai înclinaţi spre o bună-dispoziţie 
îngăduitoare; se străduiau să-i aducă la cunoştinţă, cît mai 
pe-ndelete tovarăşului Vincze că vor să-l ia la „Ştefan Gheor-
ghiu”, la Universitatea muncitorească, la şcoala de ofiţeri, 
ori la una dintre instituţiile Ministerului de interne. 

Kálmán lăsa ochii în jos, uneori transpira scuzîndu-se, 
spunînd că el vrea să studieze literatura şi, cînd fiecare pe-
reche de bărbaţi organizatori îi oferea în grabă asigurarea că 
poate învăţa şi acolo, poate citi cît doreşte, trebuia să se 
joace de-a v-aţi ascunselea, aproape să inventeze minciuni 
şi, după o jumătate de oră de chin comun, de tortură re-
ciprocă, adevărul că el nu vrea să plece nicăieri devenea 
atît de evident, încît cei din Capitală se retrăgeau ofensaţi, 
însă fără a uita vreodată să-l facă atent că mai poate să se 
gîndească pînă mîine. 

Dar Kálmán nu voia să se gîndească, cel puţin nu la asta, 
căci orice slujbă de funcţionar public şi mai cu seamă ca-
riera militară îi repugnau instinctiv, dar îi apăsa pieptul şi 
sentimentul acela chinuitor şi totodată dorit, de care uneori 
i se oprea respiraţia şi care-i poruncea să nu părăsească 
şcoala pînă ce nu i se va stinge durerea sfîşietoare sau pînă 
ce nu-l va obosi într-atît încît să fie silit, plîngînd şi bles-
temînd, să vrea să fugă el însuşi de aici. 
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Fata pocăită fu primită întîi în organizaţia de tineret, 
apoi aflară că „nu e atee”; tovarăşul Buzás, un băiat blond 
ca un neamţ şi blajin, instructorul Comitetului orăşenesc, îi 
oferi Dialectica naturii şi Religia — slujitoare devotata 
a imperialismului şi spuse cu zîmbetul lui blînd şi binein-
tenţionat, lovind uşor obrazul lui Ili: „Nu glumi, doar ştii 
şi dumneata, tovarăşă, că nu există Dumnezeu” şi-i dădu 
timp de gîndire, dar îi interzise participarea la şedinţe. 

Kálmán căută să-şi amorţească, citind, acea durere surdă 
de care-l umpluse retragerea umilitoare a fetei şi care, dacă 
ridica doar o clipă ochii din sine ca să-şi analizeze situaţia, 
se răspîndea iradiind ascuţit şi tăios, pornind din centrul 
perfid al suferinţei, din regiunea stomacului şi inimii, în aşa 
fel încît se compătimea şi se ura în acelaşi timp din cauza 
ei. Dirigintele clasei, un inginer morocănos, care preda geo-
metria, îl proteja pe Kálmán ca pe un elev ce asigura ma-
turitatea politică a întregii clase în faţa direcţiunii şi, mus-
tăcind, cu un fel de cinism ascuns, îi dădea cărţi despre 
care ştia că nu-s pe înţelesul băiatului, cu toate că el însuşi 
nu citise nici una. Aşa primi, cadou, şi Anti-Dühring şi 
Dialectica naturii. 

Acasă, răsfoi cărţile emoţionat, tonul direct şi amuzat-
superior al lui Engels îl cuceri de îndată. Cît de vioaie şî 
ironică era pînă şi introducerea la Anti-Dühring: 

„...a trecut un an pînă m-am putut hotărî să las la o 
parte alte lucrări şi să muşc din mărul acesta acru. Era 
tocmai un măr pe care, o dată ce-ai muşcat din el, trebuia 
să-l mănînci pînă la capăt şi care, pe lîngă că era foarte 
acru, era şi foarte mare...” 

Scoase un creion roşu şi sublinie ceea ce înţelegea din 
text, de exemplu transformarea cantităţii în calitate nouă, 
cînd dintr-o serie de compuşi organici, de pildă la acizi, 
fiecare nou membru, îmbogăţindu-se cu un atom de carbon 
şi doi de hidrogen, realizează acizi cu alte caracteristici.. 

CH202 acid formic punct de fierbere 100 C° 
CH,0 2 acid acetic — ” — 118 
C3H802 acid propionic — ” — 140 
C4H802 acid butiric — ” — 162 
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Şi, la fel de tulburat, citi şi celebra pildă a lui Napoleon 
despre relaţia cantitate-calitate, despre victoria a o mie de 
francezi, slabi călăreţi dar disciplinaţi, asupra a o mie cinci-
sute de mameluci şi sublinie rîndurile următoare din Dia-
lectica naturii: 

„...acest domn Spencer Hall... era şarlatanul cel mai de 
rînd, care cutreiera ţara sub ocrotirea unor popi şi făcea ex-
perienţe publice magnetico-frenologice asupra unei fete ti-
nere, pentru a demonstra existenţa divinităţii...” 

Şi, după aceea, mai însemnă un paragraf: 
„Necesitatea emoţională a lui Tyndall nu dovedeşte ni-

mic. Cavalerul Des Grieux simţea şi el necesitatea emoţio-
nală de a o iubi pe Manon Lescaut şi de a o poseda cu toate 
că ea se vinde şi pe sine şi pe el de nenumărate ori; din 
dragoste pentru ea, a devenit măsluitor de cărţi şi maque-
reau, iar dacă Tyndall i-ar reproşa toate acestea, el i-ar răs-
punde invocînd necesitatea sa emoţională!” 

Şi ce bucurie îl cuprinse cînd la talciocul de pe lîngă 
abator recunoscu, într-o broşurică subţire cu coperţi colorate, 
pe Manon Lescaut a abatelui Prévost şi, cu cîţiva bani, 
putu cumpăra cartea asta; într-o singură după-amiază o şi 
citi, transpunîndu-şi propria situaţie în destinul nefericit al 
cavalerului Des Grieux: urmări şi el caleaşca misterioasă a 
lui Ili, mitui însoţitorii, îndură nenumărate umilinţe de dra-
gul adoratei, o iubi şi o urî în acelaşi timp şi, în cele din 
urmă, îi săpă groapa cu propriile-i unghii ca s-o înmormîn-
teze într-un loc necunoscut, plîngînd-o şi pe ea, şi pe sine. 

Atunci, noaptea, rămase culcat multă vreme sub pătură, 
lăcrimînd cu autocompătimire sfîşietoare, şi fu torturat zile 
întregi de efectul acestei mici cărţulii, pînă ce-l scoase din 
descurajarea totală, ca o mînă puternică, Ernest din Căl-
cîiul de fier al lui Jack London, acest uriaş îndesat într-un 
ieftin costum de gata care, cu neînvinsa lui forţă de viaţă 
şi cu isteţimea şi bărbăţia lui o cucereşte nu numai pe dră-
gălaşa Evis, aparţinînd claselor privilegiate, dar se descurcă 
şi în discuţii, lovind cu argumentele ca Samson cu falca de 
măgar, zdrobind realmente filozofia auto-justificatoare a 
magnaţilor. 

Dar orice ar fi citit, veneau seri cînd în faţa lui se 
sfrijeau toate adevărurile şi cînd, pe lîngă un fel de mare 
spaimă existentă şi o tulburare fericită, figurile autorilor, 

502 



ca şi acelea ale eroilor de cărţi, se micşorau, se împuţinau ca 
nişte oameni stînd în umbra unui munte; în asemenea clipe 
devenea din nou neliniştit şi simţea că această nelinişte nu 
poate fi făcută suportabilă decît printr-un alt fel de chin, 
şi mai intens, şi o pornea iar spre strada din spatele fabricii 
de gaz, ca să se pitească lîngă un perete de incendiu şi să-şi 
fixeze ochii arzători asupra acelei porţi bine cunoscute. 

Ori de cîte ori dreptunghiul de lemn se dădea în lături 
şi din deschizătura întunecată apărea cîte o siluetă, îl cuprin-
dea o spaimă şi o slăbiciune aproape de leşin şi stătea mai 
departe ca scuturat de friguri, chiar după ce recunoscuse 
în umbra desprinsă din poartă un bărbat sau o femeie străină, 
dar cînd ieşea în stradă Ili şi paşii mărunţi începeau să 
păcăne pe trotuar, el se lipea de perete, în aşa fel încît 
palmele i se umpleau de transpiraţie şi pînă să-l urnească 
din loc o conştiinţă întîrziată, pierdea fata din vedere şi 
trebuia s-o ia la goană în urma ei. 

La începutul iernii, şcoala medie organiză o reuniune 
în folosul copiilor coreeni. Kálmán nu prea ştia să danseze, 
dar, ca organizator, trebuia să fie prezent la liceu înaintea 
orei de începere şi, umblînd de colo-colo, sau oprindu-se 
la grilajul de metal, se simţea obosit şi plictisit, dar în acelaşi 
timp nutrea şi un fel de superioritate faţă de băieţii a căror 
veselie o socotea deplasată şi uşuratică şi i-ar fi părăsit cu 
dragă inimă; voiau să înceapă petrecerea devreme, ca pînă 
seara la unsprezece s-o şi încheie; o ceaţă umedă se lăsase 
peste oraş şi decolora lumina felinarelor pe străzi. 

Înăuntru izbucnise de-acum valsul Dunărea albastră 
şi băieţii şi fetele aşteptau cu nelinişte înăbuşită ca primele 
două-trei perechi să se avînte spre mijlocul sălii; unele ieşeau 
acum pentru prima oară în lume, escortate de zîmbetul 
stingherit al mamei sau de severitatea rigidă a tatălui, dar 
sfiala dură doar cîteva secunde, căci abia se dezlipiră de 
perete cîţiva elevi şi băieţii, aplecaţi înainte sau cu capul 
dat pe spate, îşi conduseră perechea, rotindu-se prin sală, 
că toată lumea se văzu tîrîtă după ei de un fel de invidie 
lacomă şi fustele multicolore se închiseră cu încetul, ca 
umbrelele de soare, pe locul tot mai strîmt iar valsul dege-
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neră din ce în ce, devenind un fel de tango torturat pe 
pe patru pătrăţele de parchet. 

Kálmán se încleştă de balustradă: nu avea chef nici să 
plece, nici să rămînă, dar deodată, în timp ce căsca gura, 
nehotărît şi cu inima îndoită, o văzu pe Ili furişîndu-se pe 
poartă cu o tavă pe care aducea prăjiturile pitite sub şer-
vet; nu se uită nici la dreapta, nici la stînga, ci o luă 
grăbită de-a dreptul spre bucătăria de la parter, unde cîteva 
mame, soţii de mici meseriaşi, cu şorţuri albe, cu un zel 
manifest şi cu multă pricepere, dădeau o mînă de ajutor 
la pregătirea cofeturilor şi prepararea tartinelor. Kálmán 
coborî scările pînă la poartă. 

Curînd avu senzaţia că bateria orchestrei îi răsună în 
craniu, descoperind într-însul frica, rupînd straturi-stra-
turi spaima care îşi va lua îndată zborul ţîşnind afară pe 
urechi, pe nas, prin ochi, de parcă instrumentele acelea ar 
fi emanat nu muzică ci un fel de duhoare greţoasă, clătită 
cu aer. Aşteptă pînă ce fata ieşi, apoi păşi în urma ei, pe 
trotuar. 

— Ili! zise. Nu pleca! 
Fata îl privi în ochi: era şi speriată, şi tulburată; apoi 

porni, totuşi. 
— Nu pot rămîne aici, răspunse cu glas pierdut. Dacă 

vrei să fii cu mine, însoţeşte-mă... N-ai să regreţi... 
Degetele ei subţiri şi calde atinseră mîna lui Kálmán ca 

şi cum ar fi mîngîiat o mandolină şi băiatul strînse în 
pumn palma ei întîi încordată, apoi brusc ghemuită, parcă 
mîna ei mică şi-ar fi aflat bucuria în abandon; mai mult, 
abia făcuseră cîţiva paşi cînd Ili îşi împleti degetele cu 
cele ale lui Kálmán şi, cum îl trăgea după ea, se putea 
simţi încordarea fericită şi emoţionată a întregului ei trup, 
bucuria răzbunată a tuturor suferinţelor gemene, a între-
gului joc trist de-a v-aţi ascunsa din ultimele săptămîni, 
toată bucuria eliberatoare. 

Băiatului nici nu-i mai păsa unde se duce şi era chiar 
bine că nu trebuia să întrebe sau să spună ceva, căci l-ar 
fi îngrozit pînă şi sunetul vocii sale şi taina înflorită a 
sfioasei lui fericiri; dar îndată ce simţi că zelul copilăresc 
şi sincer cu care-l conducea Ili nu se curmă şi că mîna ei 
rămîne într-a sa, prinse curaj: începu să numere stîlpii 
ce lunecau în dreapta lor şi-şi fixa mereu un reper mai 
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nou, făgăduindu-şi ca acolo, la al treilea sau al patrulea, 
s-o sărute. 

Însă de cîte ori ajungea în faţa stîlpului propus îl 
cuprindea deodată slăbiciunea, îşi fixa iarăşi alt punct de 
reper, pînă cînd, în cele din urmă, o trase, îmbrăţişînd-o, 
sub bolta unei porţi; aproape că se prăbuşi peste ea de 
o nouă spaimă a intenţiei sale şi-şi lipi buzele stîngaci de 
urechea micuţă a fetei, de gîtul ei pufos, apropiind-o de 
piept sub paltonul descheiat. 

Mai tîrziu, în timp ce se aflau în casa de rugăciuni şi 
Kálmán încerca, reînnoindu-şi repetat emoţia întîlnirii lor 
neaşteptate şi fericite, să-şi cauterizeze într-un fel tulburarea, 
uluirea pe care i-o stîrnea această adunare, pe cînd bătaia 
tobelor orchestrei de elevi îi mai suna în urechi, — deşi 
n-ar fi putut să spună de ce resimte prezenţa sa aici drept o 
înspăimîntătoare constrîngere, şedea cu trupul ţeapăn, îşi 
lipea palmele de genunchi şi nu îndrăznea să se clintească. 

Pe podium, fratele Kedves, un bărbat uriaş, ras în cap, 
care venea la casa de rugăciuni pe o bicicletă cu motor şi 
copiii din strada Rîndunelelor se minunau mereu privind 
cum sub şezutul lui gigantic şaua dispare cu totul, ca şi cum 
ar fi stat ghemuit de-a dreptul pe roata din spate, citea 
cîteva versete din Proverbe; fratele Kedves era un om 
blajin şi, ori de cîte ori citea Cuvîntul Domnului, ochii i 
se abureau încă de la primele rînduri, dar cînd închidea 
Evanghelia se şi lumina la faţă ca un prunc uriaş şi, prin-
tre lacrimi, surîdea spre un fel de certitudine senină. 

„Şi pentru slujbele blajine pe care ni le cere Domnul, 
ne promite o fericire la auzul căreia inima zburdă de 
bucurie, dragii mei fraţi, zise şi, cu vîrful limbii, înhăţă o 
lacrimă ce-i tremura pe buza de sus ca o sămînţă strălu-
citoare. Cine ar putea descrie lumina orbitoare în care am 
fi acolo învăscuţi, ca într-o ploaie de aur?. . . Poate fratele 
Bárány, dar nici măcar dînsul...” 

Kálmán se uită la uriaşul chel care plîngea, apoi trase cu 
coada ochiului la pocăiţii aşezaţi în bănci, cu ochii învă-
păiaţi de aceleaşi lacrimi ale înduioşării, însă feţele lor, în 
loc să se fi înfrumuseţat în aceste clipe de emoţie înălţă-
toare, se ascundeau din calea vestirilor cereşti în dosul unei 
sfieli piezişe; privirile li se piteau în burta chitului umil al 
păcatelor de fiecare zi şi chiar puţinul bucuriei ce se căznea 
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să le înflorească în suflete, se răsucea şi se frîngea în oglinda 
înceţoşată a cugetului lor; căci toţi erau nişte frustraţi, 
nevolnici, cărora credinţa le slujea drept compensaţie bla-
jină şi chiar şi alinarea le flutura pe buze într-un zîmbet 
şovăielnic. 

După mai bine de un ceas, întorcîndu-se pe stradă, cu 
Ili, pe care o încadrau el şi Bárány Lajos şi cînd reţinerea lui 
Kálmán devenise şi mai puternică din pricina stîngacei 
curtoazii a celor din adunare, care, îndată după ceremonie 
îl înconjuraseră şi cu voci subţiate de smerenie, vorbind parcă 
în şoapte abia suflate, îl numiseră fratele lor, şi se agitau 
plini de interes în jurul lui, ca în jurul unui nou suflet 
mîntuit pe care ei îl iubesc şi-l compătimesc în acelaşi timp, 
din nu se ştie ce motiv — păşind, cu aceste impresii răsco-
litoare, lîngă ceasornicar, o vreme nici nu putu fi atent 
la vorbele acestuia, cu toate că bănuia în pocăitul şchiop 
o blîndeţe plină de căldură şi un cuget sfîşiat, scormonitor, 
care-şi păstrase originalitatea, chiar dacă se cufundase atît 
de adînc în Domnul. Bárány Lajos aduse din nou în discuţie 
tema lui preferată: 

— Dumneata, tinere, eşti desigur mai deştept decît mine, 
— zise, săltîndu-se de la pămînt şi zîmbi chinuit — dar 
recunoaşte că reprezentanţii ştiinţelor de astăzi... adică 
marxiştii... cad, ca să spun aşa, în propria lor cursă cînd 
afirmă şi susţin ideea dezvoltării neîntrerupte a spiritului... 
Căci, la urma urmelor, există posibilitatea de a ne imagina... 
că membrele ni se atrofiază... şi noi înşine, ca să spun 
aşa... ne sublimăm în nişte fiinţe spiritualizate... 

Kálmán bîigui ceva despre faptul că se dezvoltă între-
gul organism, nu numai inteligenţa şi că nu există materie 
fără substanţă, dar băgă de seamă adoraţia cu care se 
uita Ili la tatăl ei şi, pînă la despărţire, continuă să păşească 
tăcut; Bárány Lajos întinse mîna la înălţimea pieptului, se 
legănă pe vîrfuri şi pe călcîie şi-i comunică, roşindu-se, că 
ar dori să-l mai întîlnească pe Kálmán şi că speră că-l va 
putea saluta din nou în adunare; fetiţa, înainte de a-şi 
lua rămas-bun, îi zîmbi cu o privire tulburător de matură 
şi de alintătoare, promiţîndu-i parcă o surpriză aparte 
pentru mîine, apoi se strecură în curte. 

Dar seara aceasta, în loc să fi vălurit în fiinţa lui Kál-
mán ca o amintire curată, răsplătind măcar în parte aştep-
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tarea arsă de dor şi jale care durase săptămîni întregi, îl 
răvăşi încă şi mai adînc, încîlcindu-i firele decolorate ale 
speranţei cu sentimentul unei primejdii şerpuind perfid, 
încolăcindu-se, cu toate că nici el nu ştia de ce se teme, 
ce-l mai putea pîndi după toate acestea şi nici de ce se 
simţise atît de uluit la adunare. 

La casa de rugăciuni nu se va mai duce, ştia prea bine; 
nu pentru că ar fi rezolvat în sinea lui chestiunea existenţei 
sau inexistenţei lui Dumnezeu: simţea şi el că s-ar amăgi 
singur să creadă aşa ceva; adevărul era tocmai contrariu, 
căci firea lui sensibilă şi imaginativă îl obligase de multe ori 
să trăiască un fel de doruri fără motiv, un fel de dor de ducă 
al cărui ţel e de asemenea nesigur şi nici măcar nu poate fi 
exprimat; căci oare după ce plîngea, dacă nu după necu-
noscut, încă din copilărie, — cînd în odaie plutea miros de 
crengi de brad pîrlite — de ce i se strîmba gura şi-i scăpa 
lingura din mîna, în timp ce mînca, izbit deodată de pre-
zenţa unor presimţiri care i se vesteau de cele mai multe 
ori prin izuri şi miresme? 

Iar dacă fiece nerv al voinţei i se încorda acum, aproape 
instinctiv, ca să se apere prin fugă, aceasta nu putea să 
aibă altă cauză decît groaza de a recădea în groapa slăbi-
ciunilor sale, între Sando, proprietarul talian, şi Cacafleanca, 
între babele cu păr ca păpădia ale mătuşii Sári şi Gulliver, 
între Macsuka Károly şi Friţfranc şi domnul Simonffy, 
lîngă eul lui înfricoşat, implorînd noaptea cu mîinile împreu-
nate pe pătură, unde credinţa, de care s-ar lăsa pătruns 
cu gingăşie, n-ar fi decît să facă şi mai nesigur solul auto-
apărării, în groapa aceea, şi nu şi-ar mai putea păzi nici 
pojghiţa de siguranţă şi neatîrnare pe care i-o dăruiseră 
hoinărelile, anii de picol şi lecturile sale... 

Cînd ajunse acasă, simţi nevoia să se aşeze pe scările 
de lemn întunecoase, pentru a se odihni la aer, şi rămase 
acolo ghemuit, neputincios, pînă ce mama ieşi în cămaşă de 
noapte, ca să-l sprijine pînă sus, la patul desfăcut şi să-l 
întrebe îngrijorată ce-i cu el. Dimineaţa, un mic grup de 
băieţi care aflaseră că, fugind de la serată, se dusese cu pocă-
ita la casa de rugăciuni, se ascunseră, culcîndu-se pe burtă 
printre bănci, pe după sobă, în adîncitura ferestrei şi, la 
semnalul micului gnom, Pincér Gyuszi, cel din strada Căr-
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bunarilor, începură în cor, îngroşîndu-şi glasurile, fioros: 
„Doooaamne miiiluieeeşteee!...” 

Ili îl căută în pauza mare, se apropie de el, se sprijini 
cu palmele ei mici de pieptul lui şi-l privi într-un fel sfios, 
credincios şi mişcat. 

— Diseară mergem la plimbare, bine? vorbi deodată, 
aproape pipăind cu vocea gîndurile bănuite ale lui Kálmán, 
ca şi cum s-ar fi temut că băiatul cumpăneşte o hotărîre 
defavorabilă. O să fim împreună în seara asta! adăugă în 
grabă. 

Kálmán fumă toată după-amiaza, trăgea stîngaci din 
Carpaţi , o ţigară după alta, se îmbrăcă şi-şi scoase din 
nou cămaşa proaspăt călcată, umblă de colo-colo, nu-şi 
afla locul şi cînd, seara, se întîlniră în faţa Teatrului maghiar 
şi se pierdură, ţinîndu-se de mînă, pe sub copacii mirosind 
a scorţişoară şi a pîcle reci şi căutară o bancă izolată, Ili 
se dădu mai aproape de el şi-l lăsă s-o mîngîie, îi lăsă 
degetele şovăitoare să bîjbîie înaintînd spre acele ridicături 
ale bluzei unde se ascundeau sînii ca nişte mere mici şi 
tari; îl lăsă s-o sărute pe ochi şi pe gură şi, cînd se încorda 
ca un arc, cînd se destindea suspinînd şi-şi lăsa capul pe 
umărul lui. Apoi ridică spre el ochii înlăcrimaţi. 

— Dacă un băiat iubeşte o fată, vrea să fie mereu 
acolo unde este ea, nu-i adevărat?. . . 

Îşi jucă degetele pe bărbia băiatului; Kálmán se simţi 
deodată un copil bătrîn şi necioplit, cu hotărîrea lui de a nu 
mai merge la casa de rugăciuni. 

— Şi ţie de ce nu-ţi place acolo unde sînt eu?... Întreba 
mai apoi, cu vocea spartă. De ce te fereşti?... 

Ili se întoarse spre el uimită şi puţin străină. 
— Se vede că tu poţi împăca şi bucuriile lumeşti... tea-

trul, cinematograful cu viaţa închinată credinţei! zise cu 
drăgăstoasă îmbufnare. Eu însă... nu mă îndoiesc că în locu-
rile acelea Cristos nu e prezent... Şi mie Mîntuitorul mi-e 
atît de drag, încît aş vrea să fiu întotdeauna cu el... 

Cuprinsă de emoţie, se trase mai aproape de Kálmán. 
— Ştii ce fericire e să trăieşti pentru Cristos, toată 

viaţa ta?. . . Dacă mă iubeşti cu adevărat, aşa cum laşi să 
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se vadă, mai vino la casa de rugăciuni, bine?... Căci mi 
s-a părut că asculţi cu multă atenţie cuvintele Domnului... 

Kálmán tăcea, răsuflînd adînc, amuţit; Ili continuă: 
— Poate că va veni la tine Diavolul, sub înfăţişarea 

celor mai apropiaţi prieteni... poate chiar sub chipul rudelor 
tale... dar tu să nu te uiţi la oameni, ci la Domnul Isus 
care şi-a vărsat şi pentru tine sîngele pe Golgota... Iartă-mă 
că te tulbur cu aşa ceva... dar simt că Dumnezeu mi-a 
încredinţat să-ţi împărtăşesc şi ţie îndurarea lui mîntui-
toare... Căci moştenirea veşnică te aşteaptă şi pe tine... nu 
trebuie decît s-o primeşti din mîna lui Isus... 

Copacii pe jumătate golaşi stăteau în ceaţa alburie ca 
nişte rădăcini muiate în lapte şi Kálmán avea senzaţia că 
aerul dens va lua foc dintr-o clipă într-alta, topit de fier-
binţeala nervozităţii sale; muie o ţigară între degete, o 
aprinse, primele fumuri îl ameţiră şi, cum şedea acolo pe 
bancă, îl văzu pe Gulliver Dani, cu mutra alungită, de 
diavol, apoi pe Böske, pe Hector fandosindu-se în faţa lui, 
cu micile spirale ale coarnelor de drac deasupra ochilor 
focoşi, apoi se imagină pe sine în locul predicatorului de ieri, 
el era pruncul acela uriaş, izbucnind în plîns, neajutorat 
sub năvala sentimentelor, ca un copil mic. 

— Chiar tu ai spus că credinţa e un har! exclamă 
sărind de pe bancă şi trase cu ţigara o linie prin aer. Atunci 
află că eu n-am avut parte de acest har! Dar să nu crezi 
cumva că nu există şi altceva de preţ pe lume... şi că 
tu eşti singura care poate fi luată drept fiinţă umană... 

Se poticni, obrajii îi dogoreau, nu ştia ce să mai spună. 
Rămase uluit de propriile-i cuvinte şi aştepta consecinţele. 
Cum însă Ili, în loc de răspuns făcu ochii mari şi din 
gura-i deschisă dinţii luceau spre el cu luminiţe înspăimîn-
tate, simţi nevoia să rămînă în atac: 

— Ce găseşti de lepădat la mine?... Am văzut eu 
pocăiţi care erau mai meschini decît mine... şi mai răi... 
Mai răi, da! . . . N-au prea slujit bogata slavă a lui Dumne-
zeu!... Iar tu, tu te vinzi şi... mă vinzi şi pe mine şi... mă 
umileşti în fiecare zi, da! . . . 

Se dezmetici, dîndu-şi seama că vorbele acestea nu erau 
ale lui ci ale cavalerului Des Grieux şi tăcu, ruşinat; însă 
atunci fata îşi ascunse faţa în palme şi izbucni în plîns. 
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— Eu nu vreau să mă ştii mai bună decît sînt, zise. 
Pentru că în mine nu există nimic bun... Nici o fărîmă... 
Numai cît mi-a dat Dumnezeu din pomana îndurării sale... 

Kálmán amuţi deodată, i se părea că frunzele reci şi 
umede i se lipiseră pe faţă; strecură o privire printre copaci, 
apoi se apropie de bancă, luă mîna lui Ili, dar fata îşi 
lipea cu încăpăţînare palmele de obraji. 

— Nu mă mîngîie decît nădejdea că am să fiu acolo sus, 
la Mîntuitorul meu drag... acolo n-am să mai sufăr... Dumne-
zeule, cît de mult vreau să mor! 

Kálmán se aşeză apoi lîngă ea. Buzele îi amorţiră de 
milă, de regret şi i se aburiră şi lui ochii şi acum, tot ceea 
ce, pregătindu-se pentru această întîlnire, îşi impusese din 
personalitatea cavalerului francez, toată superioritatea pe 
care o invidiase la Everhard, această namilă de om uluitor 
de cult şi neîntrecut în dispute, toate aceste trăsături pe 
care începuse să şi le simtă proprii se destrămară brusc şi-l 
lăsară acolo, timid, timorat şi părăsit de argumente, ca fra-
tele Kedves, sugarul uriaş, redus la singura armă a compa-
siunii stîrnite din înduioşare şi milă de sine. 

— Să mori! Cum să mori? zise, lăcrimînd. De ce să 
mori?.. . Nu vreau asta... nu... 

O trase la sine sub haina desfăcută, îi acoperi cu săru-
tări obrajii muiaţi de lacrimi, gura mică şi caldă... 

— Numai moartea n-ar fi trebuit s-o pomeneşti... Nu 
aveai voie să spui aşa ceva... 

O îmbrăţişă strîns, încît îşi simţi muşchii pe armătura 
delicată a coastelor fetei, puterea lui stăpînind peste spaima 
comună, iar Ili, ca şi cum ar fi bănuit că-şi ia rămas-bun 
pentru totdeauna, se agăţă de el cu adoraţie, îşi oferi gura, 
îşi lipi de el sînii mici şi tari, deveni micuţa Marie Magda-
lenă a slavei suferinde, răsuflarea li se contopi cu aburii 
fierbinţi ai trupurilor, cu ceaţa mirosind a scorţişoară şi cu 
umezeala şi cu bucuria unei fericiri îndepărtate şi amenin-
ţătoare. 

— Tu eşti atît de bun cu mine — suflă Ili tremurînd — 
atît de bun încît eu poate niciodată n-am să-ţi pot mul-
ţumi... Mă mîngîie doar gîndul că Cristos îmi va şterge 
curînd lacrimile de pe obraz... 
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Böske, smochinită la faţă şi clănţănind, se 
strecură într-o dimineaţă pe uşă, cu geanta ei de voiaj şi-i 
aruncă fratelui o privire de om ajuns cu cuţitul la os; slă-
bise, se făcuse plată ca o tigaie, chiloţii i se iţeau pe sub 
fustă, părul încărunţit de pe o zi pe alta i se lipise de tîm-
ple ca o mînă de cîlţi de cînepă murdari, în priviri purta 
deruta şi teama lipsei de apărare. 

— Am sosit, huhuhu! exclamă, imitîndu-şi vechile so-
siri, dar cu mult mai puţină siguranţă de sine şi pe bu-
zele-i vinete se zbătu o bucurie nesigură şi îndoielnică; 
Vincze îşi aprinse ţigara, zăbovind între sentimentele po-
trivinice ale uimirii şi compătimirii. 

— Iar sîntem pe drumuri, domnişoară? întrebă de după 
norul de fum, apoi, de spaimă că rămîne iar cu soră-sa pe 
cap toată iarna, îşi reveni pînă la luciditate şi ridică ţi-
gara de parcă ar fi vrut să lumineze cu ea calabalîcul 
soră-si: geanta de voiaj din piele de porc, mîncată ca de 
rîie, ochii speriaţi, gata s-o ia la fugă din chipul palid, 
chiloţii atîrnînd decoloraţi de atîta spălat, şi care-i stîr-
neau un fel de jenă şi dezgust; Böske încercă să dreagă im-
presia defavorabilă si umilitoare pe care o lăsase apariţia 
ei printr-o vorbărie fortată: 

— Am fugit de la maimuţa aia plîngăreaţă, trăsneas-
că-l Dumnezeu acolo unde-o fi! zise, apoi se aşeză pe mar-
ginea patului şi-şi suspină ostenită vorbele prin cameră. O, 
ce scîrbă mi s-a făcut de chiorul ăla împuţit care mă cară 
de zeci de ani prin lume ca pe-o valiză! 

Îşi lipi genunchii noduroşi de slăbiciune şi-şi aprinse 
o Naţională. 

— Şi-acum, venind cu trenul, am avut parte de o în-
tîmplare îngrozitoare, suflă spre copii fumul puturos de 
mahorcă. Închipuiţi-vă, am călătorit în compartiment cu un 
mort... Cu un moşneguţ care era îmbrăcat în haine fru-
mos călcate, avea obrajii proaspăt bărbieriţi, dar gura, 
sprîncenele îi erau nu ştiu cum, întunecate, ca cercurile de 
la plită; pe mine m-a apucat o bănuială încă de cînd şi-a 
pus capul pe umărul meu: „Ei, tăicuţule, tăicuţule, asta-i 
prea de tot”, am zis şi i-am făcut vînt la loc, huhuhu!. . . 
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Cine naiba bănuia că nu trăieşte?... Dar tot am şters-o 
de acolo. Întinde-o, Böske, pînă nu-i prea tîrziu”, mi-am zis 
şi am ieşit pe culoar; iar după aceea m-am dus la vago-
nul-restaurant, să beau o bere... Numai Dumnezeu trebuie 
să-mi fi dat ideea, căci, mai tîrziu, am auzit că lîngă mo-
şulică s-a aşezat un boxer şi i-a tras una la moacă pentru 
că taica îl tot bătea pe umăr cu fruntea; bătrînul s-a în-
tins cît era de lung, iar boxerul a crezut că o mierlise din 
cauza loviturii şi, morcovit, l-a luat în braţe şi l-a dat de-a 
dura din goana trenului... 

Seara mîncă puţin papricaş de cartofi şi apoi, sugîn-
du-şi chimionul rămas între dinţi, întinsă sub pătură, mai 
medită îndelung la soarta ei: de la operaţie încoace, de 
cînd îi tăiase tumorile alea din burtă, se gîndea cu sfială 
şi cu un fel de scîrbă speriată la Hector, care o umilea zi 
de zi, o îndemna să se mişte mai repede, îşi bătea joc de 
neputinţa ei şi o batjocorea ca pe o femeie care, cu mersul 
ei tîrşîit, cu chiloţii roz scăpaţi pînă aproape de genunchi, 
îi destrăma pînă şi poftele animalice de mascul. În ul-
timele zile, Hector deschidea uşa beat, seară de seară, iz-
bea de perete gulaşul fără carne pregătit într-o oală de 
lut, şi izbucnea în rîs plin de un arţag triumfător: „Oho-
hoho, artisto! Eu nu sînt Rezsőke, să mă poţi primi cu ra-
hatul ăsta de haleală!...” 

Şi într-o zi, după ce văzu că iubita lui nu cere nici de 
mîncat, nici de băut, ci zace cît e ziua de lungă, palidă şi 
privind în tavan, ajunse pînă acolo („Doamne, iartă-mă, să 
vezi ce-i în stare un golan împuţit ca ăsta!”) încît strînse 
nişte scîrnă de cîine într-o pungă pentru zahăr şi strecură 
porcăria, împachetată cu grijă, sub perna ei; Böske desco-
peri atentatul cu scîrbă, dar şi cu un fel de capitulare apa-
tică, plînse puţin şi, deşi simţea că supărarea nu-i pe mă-
sura acestei provocări grosolane, exasperante, totuşi, pe cînd 
zăcea în patul de fier, abia suflînd în sudorile febrei, cu 
buzele spuzite şi crăpate şi-l văzu că-i întinde un pahar cu 
citronadă, izbucni în plîns, ca un copil: „Dar cu ce am 
meritat eu să faci ceea ce ai făcut, spune-mi?!” 

Zelos, Hector îi prepară încă o porţie de răcoritoare, se 
aplecă asupra ei şi-i suflă în faţă duhoarea de rachiu şi 
de tutun: „Aşteaptă, artisto, ăsta n-a fost decît aperitivul... 
grosul vine abia de-acum înainte!... N-am să uit, chiar de-ar 
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fi să trăiesc o mie de ani, cum m-ai făcut de baftă cu blă-
narul!” 

Îi turnă sirop de zmeură în pantofi, de Crăciun aduse 
un brăduţ şi-l împodobi cu crenvurşti muiaţi în şoricioaică, 
pentru a ucide căţelul cu care i se părea că iubita lui îm-
parte pe nedrept pînă şi dragostea asta obosită şi, cînd 
Csöpi, corcitura de pudel, îşi dădu duhul, aduse o ladă 
căptuşită cu staniol auriu şi, lăcrimînd, interpretă tot ce-
remonialul de înmormîntare; apoi potopi cu sărutări mîna 
atîrnîndă a bolnavei, şi-şi ridică spre ea ochii umezi de 
smerenie, ca un cîine. 

„Dar pentru ce, pentru ce?” îl întrebase Böske de cî-
teva ori, cu vocea ei slăbită de febră, iar Hector stătea în 
genunchi lîngă pat, dădea din cap scheunînd şi se ştergea 
la ochi cu batista murdară: „Să nu-ţi pese, mămicule... Sînt 
un tip josnic, blestemat, nu fac ce vreau eu... iartă-mă!...” 

Şi, după aceea, două trei zile se învîrti pe lîngă ea cu 
sîrg îndatoritor, aducea rachiu de caise, îi prepara cafea cu 
lapte, îi aprindea ţigara, se plimba de colo-colo pe lîngă 
pat, sufla şi el fumul şi vocea îi tremura, mişcată: „Las’, 
că vine ea, primăvara, mămicule... O să ieşim cumva din 
iarna asta... şi-atunci nu mă mai plîng... Îţi fac rost de un 
medic... da, da, un medic... sau o infirmieră care să-ţi poarte 
de grijă... Atunci şi eu o să am patul gata aşternut... O să 
am şi biserici de zugrăvit, ohohoho!” 

Iar acum, că se afla la Vincze şi vedea cum toarnă 
cumnată-sa dimineaţa laptele în căni, cu cîtă chibzuială şi 
măsură, şi urmărea, cum, la prînz, fratele ei aşază în faţa 
copiilor moviliţe de cartofi fierţi în timp ce, bărbos, cu 
ochii limpezi, treji şi tăioşi de lipsa alcoolului, încerca să 
facă parte dreaptă, clipea spre papucii ei băbeşti, ridica 
din nou ochii la chipurile copiilor învăluite în aburi şi se 
trezea într-însa o dorinţă mîhnită de a le veni în ajutor. 

— Dumnezeule! ofta într-una. Dacă ştiam că o duceţi 
atît de greu, veneam cu cîţiva pui, chiar şi cu un sac de 
făină... 

Ascundea în ciorapii maro de bumbac douăzeci şi două 
de mii de lei, dar pînă nu-şi văzu fratele cu cuţitul la os, 
păzi cu teamă grijulie aceşti bani ce însemnau mîncarea ei 
pe vreo două-trei zile; nu voia să-i scoată la iveală, ba 
chiar simţea că a cheltui pe mîncare paralele dosite ar fi 
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un lucru prea simplu şi fără rezul tat ; aştepta o ocazie care 
va releva brusc importanţa sumei minuscule, şi clipa aceasta 
sosi într-adevăr, peste cîteva zile, cînd ispita băuturii îşi 
înfipse ghearele în ea, încît începu să tremure şi descoperi 
dorul acesta şi în privirea lui Béluska, în a lui Béla, care 
se gîrbovea cu lăcomie ruşinată şi batjocoritoare printre 
copii, în aburii mămăligii cu lapte, pentru ca apoi să um-
ble neliniştit prin jurul casei, cu limba înţepenită de atîta 
abstinenţă, fără a cuteza nici cu gîndul să dea pe gît un 
păhărel. 

Într-o dimineaţă îl invită deci la cîrciumă, scoase banii 
din ciorap şi-i strigă bufetierului: 

— Aduceţi-ne şi nouă cîte-o sută de rom cu lichior! 
Băutura îi străbătu pînă-n măduva oaselor; Böske se 

simţi răscolită de orgoliu şi izbucni în plîns: 
— Mama noastră a fost o doamnă, Béluska, o doho-

amnăhăhă! şi-şi aşeză agrafa în sifonul vărsat. Cînd eram 
la cămin, a venit la patul meu şi mi s-a arătat... O văd de 
parcă ar sta aici, auzi? 

Se şterse la ochi, surîse plină de mîhnire. 
— Orfanii-s de două ori bătuţi de Dumnezeu, Béluska... 

Tu te-ai luat cu o slujnică cu fustă largă, iar... eu... m-am 
înhăitat cu maimuţa asta plîngăreaţă... 

În Vincze se reaprinse mînia vieţii sale distruse: 
acasă, alungă familia din locuinţă, încît Erzsike şi copiii 
se ghemuiau tăcuţi pe trepte, numai Liza o blestema şi o o-
căra pe Böske pentru că bagă mereu zîzanie, îl îmbată pe 
tatăl lor şi-l asmute asupra mamei; Vincze şedea pe mar-
ginea patului, îşi rupea cămaşa de pe el hohotind şi, din 
cînd în cînd, sfîşiat de vrajba lui lăuntrică, mugea: „De 
ce nu mi-am pus ştreangul de gît înainte de a ajunge aici... 
Înainte de a mă fi amestecat cu ăştia?!. . .” 

A doua zi, umblau amîndoi prin mijlocul casei cu vi-
novăţie tăcută; Böske îşi scoase săpunul roşu-albastru pe 
care-l primise cadou de la un „domn fin”, înainte de ope-
raţie, îl dădu copiilor să-l miroase ca pe un fel de promi-
siune a fericirii, apoi scoase şi pudra compactă, deschise 
cutiuţa cu oglindă, lăudîndu-se o vreme şi cu asta, în cele 
din urmă, plictisindu-se, coborî în grădină şi începu să a-
dune în scîrbă merele căzute. 
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Dar îndată după prînz se simţi cuprinsă de un fel de 
indispoziţie, avea senzaţia că îi mişună furnici în picioare 
şi o chinuia greaţa; îşi închipuia că durerea care pornea 
din regiunea burţii şi dintre coapse e reumatism şi-şi tîrşîi 
paşii pe cerdac, cu un pahar gol şi cu un fel de grimasă 
înduioşată ca să prindă o albinuţă şi s-o pună să-i înţepe 
pulpa; „Se spune că fiinţa asta micuţă şi drăguţă te vin-
decă de durerile de picioare, auzi, Erzsike?” bîigui şi pri-
virea îi alergă încoace şi încolo; un ciorap i se desfăcuse 
şi-i căzuse peste gleznă. „Unde eşti, Béluska?... Dar tu, 
Rozi?... Prindeţi-mi o albinuţă, mămicule!... Dacă mă fac 
bine, n-am să vă uit bunătatea!...” 

Cu aceeaşi nesiguranţă împleticită ieşea şi în Hajon-
gard. Se aşeza pe cîte o bancă, privea cerul printre crengi 
şi, cîteodată, simţea un dor de a-şi lua zborul cu picioarele 
ei amorţite, aruncîndu-şi între tufe pantof i i , aceste ghiulele 
care o făceau să-şi urmărească fără încetare umbletul în-
greuiat; pînă şi ciorapii de bumbac i se păreau grei ca 
nişte straturi de lut lipicios, sub care fluierele picioarelor 
o mîncau într-una; aprindea oftînd o ţigară, iar cîteodată 
începea să-şi examineze dosul mîinii cu neliniştea şi răb-
darea încredinţării, să vadă dacă nu s-au ivit acele pete 
gălbui care sînt semne sigure ale morţii, sau căuta să vadă 
dacă nu înaintează albul pe fondul trandafiriu al unghiilor... 

„Dumnezeule! se gîndea în astfel de clipe. Doar nici 
n-am trăit încă! Sînt tînără încă!” 

Dar simţea că boala o îmbătrînise. Nu mai tresărea ză-
rind cîte un student care citea prin apropiere, stătea mai 
degrabă de vorbă cu babele care îngrijeau locaşele şi care, 
frînte peste morminte, ciuguleau buruienile în liniştea surdă 
a nefiinţei sau udau florile; le asculta visurile, le confrunta 
cu ale ei, urmărea cu atenţie semnele pe care, ciulind ure-
chea spre adînc, se grăbea să le verifice aflîndu-le şi în sine, 
se străduia să-şi tremure vocea la fel cu ele şi, drept recu-
noştinţă că-i acordaseră încrederea, le explica unde pot găsi 
cea mai apropiată cişmea în cimitir şi le păzea uneltele. 

„Nu mai pot avea nici un cîine, se plîngea. Un animal 
micuţ pretinde uneori mai multă îngrijire decît un copil!” 

Acasă, voia să-şi prefacă urîtul într-o faptă folositoare, 
urmărind ce fac ţîncii; se uita să vadă care-şi risipeşte lu-
crurile, care amuşină după mîncare, se răstea pe neaştep-
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tate la ei, pe cîte unul, ca de pildă pe Béluska, îl proteja 
şi-i dădea de înţeles, zîmbind, că n-are să-l pîrască, chiar 
dacă a văzut tot; în schimb, pe Rozi n-o putea suferi căci 
simţea înflorind într-însa firea arţăgoasă şi obraznică a 
Lizei, iar pe fata mai mare o măsura cu priviri invidioase 
şi pline de jind, chiar şi în timp ce se spăla; cînd Liza 
pornea la lucru, ea îşi şi fuma pe marginea patului ţigara 
răsucită din „cicuri” şi se uita cum fata, întorcîndu-se 
într-o parte, se spală, cum sînii împliniţi, albi, cu sfîrcuri 
trandafirii, tremură plini sub spuma săpunului în ritmul 
mişcărilor şi îi treceau prin cap gînduri ca acestea: „Picioa-
rele-s bune, dar şoldurile-s cam prea mari... S-ar putea să 
ajungă şleampătă mai tîrziu... Sigur are un iubit... Şi-a 
pierdut şi fetia de-acum... În orice caz, eu am fost o fată 
mai frumoasă... Ehei, de departe mai bine făcută!” 

Simţea mult lipsa lui Kálmánka. De cînd băiatul lucra 
la redacţie şi stătea cu chirie, urcînd doar rareori pînă în 
cartier, se simţea mai părăsită; şi cînd îl vedea intrînd, des-
făcea braţele şi pornea spre el, cu buzele ţuguiate, tîrîn-
duşi papucii scîlciaţi, cu chiloţii umflîndu-se ca nişte ba-
loane. 

— Ai sosit, frăţioare, ai sosit? se bucura, plîngîndu-şi 
de milă. Nu-i aşa că nici dacă mă vezi pe stradă, n-ai s-o 
ocoleşti pe mătuşa ta?. . . Ai să mă saluţi, nu?.. . 

Peste două săptămîni sosi şi Hector. Căra nişte humă 
într-un sac de ciment, faţa îi era împistruită de var şi dea-
supra picăţelelor ochii lui mărunţi şi poncişi săltau beţi. 
Îşi trînti povara pe scări, le făcu semn copiilor s-o cheme 
pe Böske, apoi, întorcîndu-se cu spatele, se aşeză să aş-
tepte, fumînd; ştia că iubita lui bolnavă e, de data asta, 
o povară atît de mare pe capul cumnatului, încît el nu mai 
putea face haltă pe-aici, nu putea pretinde găzduire şi aş-
tepta pe scări, cu detaşarea şi indiferenţa acestui „ce-am 
avut şi ce-am pierdut”. 

— Ce-i, artisto, ai venit aici să mori? strecură pe lîn-
gă mucul de ţigară, după ce Böske clămpăni pînă jos la el, 
şi nici nu ridică privirea. Uf , dumnezeii mă-si, cine dracu’ 
să te mai înţeleagă?!... Ce rost a avut să speli putina?.. . 
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Böske simţi cum îi seacă şi puţina bucurie ce-o avusese 
în prima clipă, întoarse capul, se uită în sus, spre balcona-
şul pe care familia Vincze se îngrămădise ca pe o plută 
oprită uşor în nişte ape albastre şi izbucni în plîns: 

— Auziţi cum vorbeşte cu mine?... N-are pic de milă, 
nici acum cînd mă vede cu un picior pe catafalc... 

Hector se uită în sus, brusc mila i se răscoli, ca şi cum 
i s-ar fi luat ceaţa beţiei de pe ochi, capătul de ţigară i se 
lipi de buză, stingîndu-se; de cîte ori se ameţea şi cuvin-
tele lui Böske stîrneau ecou în sufletul său, îşi vedea pro-
pria neputinţă umilită în mizeria ei şi începea să plîngă 
mai mult de mila lui decît de duioşie sau compasiune. 

— Care catafalc?... Ce fel de catafalc?... 
Şi era gata să înceapă să vorbească, în felul său grăbit, 

mişcat, cu linguşeala toropită în bîiguieli, însă uitîndu-se la 
Böske, care stătea cu genunchii depărtaţi ca nişte cioturi 
înfipte în burlanele creţe ale chiloţilor, iar chipul ei cît 
palma se holba la Hector de la înălţimea cîtorva trepte în 
plus, ca o ghindă zbîrcită, iţindu-se dintre ciorchini de 
frunze încărunţite, văzîndu-i oboseala timpurie din ochii 
îmbătrîniţi de suferinţă şi rugăciunea umilă din privirile 
frînte, se pomeni brusc cuprins de un fel de înstrăinare 
ce-i destrămă intenţia de a o lua de aici şi a o îngriji — 
ştia că nu va mai pleca la drum cu dînsa niciodată. 

— Ce fel de catafalc?.. . repetă şovăielnic, dar deja ri-
dicîndu-se, săltînd huma în spinare şi pornind, fugind, să 
scape de acolo. Pe drum, pipăi cutia de chibrituri, învelită 
în ziar, în care adunase vreo trei duzini de ploşniţe de ţigă-
nie, ca să-şi pună în aplicare răzbunarea plănuită; în car-
tierul funcţionarilor, pe calea Attila 23, într-o casă în curs 
de construcţie, zugrăvise prima cameră, dar nu săpunise pe-
retele vechi şi nu pusese nici clei în material, astfel că vop-
seaua, o dată uscată, se scoroji şi proprietarul, un perceptor 
arţăgos, îi reţinuse întregul onorariul. 

„Cînd am să-i bag prietenaşii ăştia roşii în cutiile Ber-
gman, o să se scarpine o sută de ani bătrînul haplea”, rî-
dea în sinea lui. 

Iar Böske, după culcare, suspină în liniştea întunecată: 
— Ştiam că o să mă lase în cea mai mare nevoie, mîh-

ni-iar Dumnezeu inima! 
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6 

Bárány Lajos îl visă pe Duruty: legăto-
rul de cărţi îi sfîşia Biblia şi, în timp ce o rupea, cu gesturi 
largi, atît de furios încît în locul ochilor îi luceau doar 
două bile albe de faianţă, mai şi urla, urla cu trium-
ful răzbunării, ca şi cum ar fi vrut să arate că-l are în 
puterea lui pe ceasornicar şi, dacă vrea, îl poate face una cu 
pămîntul, îl poate umili mai cumplit decît îşi închipuie. 

„Eşti un fariseu nemernic, la ce-ţi trebuie Evanghelia?! 
Te alung din casa Domnului, cum i-a izgonit Cristos pe 
zarafi! Crezi că nu văd că de ani de zile s-a cuibărit în 
tine îndoiala?!” 

Iar el stătea nemişcat, cu capul plecat în umilinţă, iar 
foile fîşîiau, îi picau pe creştet, i se ofileau pe braţe ca 
fluturii morţii; cădea peste el Moise şi cereasca viziune a 
lui Ioan, cădeau toate tainele celor şapte peceţi desfăcute, 
sfîntul Mihail şi balaurul, femeia învăluită în soare şi fiara 
cu două capete ridicîndu-se din Adînc şi auzea cele şapte 
tunete şi cele trei strigăte mari. 

„Vai, vai, vai!” — plîngeau îngerii şi, cînd se trezi şi 
şchiopată la patul în care zăcea fata, bolnavă, ştia deja 
că visul e un semn rău şi îngenunche să se roage. 

Îl rugă pe Tatăl Ceresc, ca El, care vede în adîncul ini-
mii păcătoase, să-l ierte pentru că nici pînă în ziua de azi 
n-a putut să se înduplece faţă de fratele Duruty, care-i 
scosese faimă de hoţ, în fa ţa adunării şi pentru că celelalte 
umiliri şi suferinţe care-l loviseră după aceea au făcut să 
încolţească într-adevăr seminţele îndoielii în sufletul său, 
fără ca el însuşi să fi băgat de seamă. 

Îl imploră pe Domnul să închidă căile suferinţei şi să-i 
dea putere, căci e un om muritor, a cărui credinţă ţine de 
fibrele nevolnice ale trupului şi, dacă ar fi ca Diavolul să 
atingă doar aceste legături plăpînde care sînt oasele şi nervii 
lui, credinţa s-ar putea surpa, cu atît mai mult şi mai adînc 
cu cît a fost mai mare pînă acum, ar putea pieri, s-ar putea 
pierde în nepăsare păcătoasă; o, Domnul să nu lase ca Dia-
volul să întoarcă în folosul lui şi boala copilei Ili şi 
să adîncească îndoiala sufletului său... 
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„Cere mai degrabă viaţa mea, Doamne, bîiguia. Căci nu 
sînt aşa de stăruitor ca Iacob, pe mine mă supune şi rău-
tatea lumii, gura femeii şi mînia ei...” 

Apoi se îndreptă înlăcrimat şi bîjbîi cu mîna spre bol-
navă; Ili zăcea cu ochii deschişi. 

— E dimineaţă sau noapte, tată? 
— Acum se luminează, zise Bárány, ştergîndu-se la 

ochi. Spune-mi, suferi mult? 
Fata zîmbi alb: 
— De-acum sînt fericită... Isus şi-a întins braţele spre 

mine... De-acum e gata vălul de mireasă... 
Tatăl lăsă capul pe cuvertură şi hohoti încet, iar fe-

meia potrivi perna fetei şi atinse umărul bărbatului cu o 
spaimă limpezită întru dragoste: 

— Du-te, Lajos, şi cheamă un medic... Nu mai putem 
aştepta... Azi-noapte a aiurat de febră... 

Şi, întorcîndu-se, îşi şterse lacrimile cu colţul şorţului; 
brusc, o fulgeră gîndul că ea e vinovată de pieirea acestui 
trup chinuit, doar ea ar fi trebuit să drămuiască muncile 
fetei, să aline muţenia adîncă şi mistuitoare, cînd ea, dim-
potrivă, o hăituise luni de-a rîndul şi nu-i îngăduise o 
clipă de răgaz; îşi aduse aminte şi de acele zile cînd îi in-
terzisese să răspundă la scrisorile acelea deznădăjduite, a-
gresive, ce-i cereau socoteală şi ajungeau uneori să îndemne 
la revoltă împotriva lucrărilor Domnului, scrisorile lui 
Vincze Kálmán şi, după ce fata se supuse şi rupsese orice 
legătură cu băiatul, o silise să ardă toate scrisorile, toate 
stigmatele ţipătoare ale Satanei... 

Dar la ce bun, dacă acesta e preţul?.. . Ce folos că, pe 
lîngă munca sa, Ili n-a trăit de atunci înainte decît pentru 
Domnul, că nopţi de-a rîndul nu făcea decît să transcrie 
versete din Biblie, să copieze poeziile tatălui ei şi, între 
timp, plîngea şi se ruga, iar înainte de a ieşi în stradă, îşi 
pieptăna părul peste urechi, căuta ghetele cele mai scîlciate, 
ba îşi mai şi mototolea hainele, pentru ca ochiul satanic 
pipăindu-i trupul, vanitatea, să se îndepărteze de la ea şi 
nici Kálmán să nu găsească nimic care să-l atragă... la ce-au 
slujit toate acestea? Acum ar fi fost gata să consimtă ca 
Ili să reia legăturile cu băiatul, pînă va găsi în adunare un 
frate adînc înrădăcinat în spiritul Domnului şi pînă ce va în-
văţa deosebirea dintre cele două lumi; la vederea suferinţei, 
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simţea că-l iartă şi pe Kálmán, dar în acelaşi timp ştia ca 
schimbarea aşteptată se săvîrşise în fiica ei prin minunata 
îngăduinţă a lui Dumnezeu, ca şi cum n-ar fi vrut decît 
să-şi pregătească îngerul pentru apropiata întîlnire din 
slavă... 

Însă cînd ajunse aici, tresări cu uimire prostească, dă-
du fuga la fereastră şi izbucni în plîns cu voce tare: „Încă 
nu, Doamne, n-o chema încă la tine!...” 

Diagnosticul arătă o pneumonie cu complicaţii, care se 
putea extinde cu repeziciune şi asupra creierului, ba mai 
mai mult, nu era exclus să trebuiască să ţină seama de pe 
acum de această primejdie. Peste o oră maşina Salvării go-
nea cu Ili spre spital, iar consultul ulterior stabili că era 
necesară şi o transfuzie cît mai grabnică, pentru a se înlo-
cui globulele roşii distruse de febra de mai multe zile. 

Bárány Lajos dădu el însuşi fuga la centrul de recol-
tare, în casa scărilor trebui să se oprească, să-şi vîre ghetele 
în nişte cizme de pînză, dezinfectate, îi luă şi asta timp 
şi, pînă reuşi să se tîrască cu încălţările-i neobişnuite la 
etaj, în faţa uşii mici şi albe a laboratorului aşteptau vreo 
opt persoane; se aşeză la coadă şi de spaimă, nu mai putea 
nici să gîndească, dar pe măsură ce treceau minutele, de-
parte de spital şi întîrziind tot mai mult, simţi că fiica lui 
e lăsată fără apărare la cheremul morţii şi cuvintele acelea 
de care se temea şi el i se îmbinară într-o frază ameninţă-
toare: căci chiar dacă cerea în schimbul vieţii sale aus-
tere de martir ceea ce trebuia să ceară, aceasta era totuşi o 
condiţie impusă şi împotrivire faţă de Tatăl: 

„Din slavă ai suflat foc în oasele mele, Doamne, şi ai 
întins un laţ picioarelor mele; mi s-au răsculat mărunta-
iele, apa sărată mi-a ţîşnit din ochi şi nu m-am plîns; dar 
dacă n-o vei smulge acum din mîna morţii pe fiica mea, 
atunci eu... adică încredinţarea mea... în lucrările Tale... 
va şovăi şi se va clătina...” 

După ce se întoarse aducînd sîngele, cu plămînii şuie-
rători şi cu pielea mîncată de sudoare, nu mai avu de ce să 
zăbovească pe culoarele spitalului, doar ştia că nu se 
poate aştepta la o schimbare bruscă şi-l tulbura mirosul pă-
trunzător de carbol, foşnetul halatelor albe, ca şi lumina 
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aproape orbitoare care năvălea prin ferestre, vrînd parcă 
să curbeze arcul de nelinişti şi de spaime pînă dincolo de 
spaţiul saloanelor, pentru ca moartea să se poată împlini 
în dezvoltarea ei liniştită şi firească, ieşi pînă la poartă, 
se mai învîrti puţin pe acolo, apoi o porni oftînd pe străzi, 
pentru a se reîntoarce mai tîrziu. 

Nu putea nici să se aşeze, nici să stea, nici să se întindă 
în pat, nici să pună ceva în gură; de îndată ce-l ispitea o 
cît de slabă dorinţă de a ceda cerinţelor trupului, îl potopea 
ruşinea că, în apropierea unei asemenea primejdii, îndrăznea 
să se gîndească la propria-i comoditate şi se avînta şi mai 
neliniştit pe străzi; se ivea cînd în piaţa abatorului, cînd 
dincolo de Someş, rătăcind vizavi de geamul casei construite 
pe malul înalt şi, făcînd legăminte, punînd mereu noi şi 
noi condiţii, vorbea cu sufletul Domnului! 

„Chibzuieşte, Doamne... pînă şi muntele se destramă 
dacă se prăbuşeşte... şi stînca se clinteşte de la locul ei... 
cum ţi s-ar mai putea înfăţişa deci un nevolnic ca mine, 
cînd are parte de o asemenea năpastă?...” 

Sub tălpi îi scîrţîiau cioburi de sticlă, iar trupul îi apăsa 
piciorul adînc în solul moale, mîzgos; privea apa murdară, 
uleioasă, vălurind din susul oraşului şi iar se ruga: 

„De ce nu ierţi greşiţilor tăi şi nu mă dezlegi de păcatul 
meu? Doar zac de-acuma în ţărînă... Şi dacă mă vei căuta, 
n-am să mai fiu... Oblăduieşte-mi aşadar copila... Căci oricît 
de mare ar fi puterea ta asupra morţii, norul piere şi se 
duce... Şi, tot aşa, cine se duce în mormînt, nu mai vine de 
acolo, Doamne, nu mai vine niciodată!...” 

Seara la nouă sosi un om de serviciu cu bicicleta şi-i 
chemă pe părinţi la spital: Ili nu mai avea decît o oră-două 
de trăit... 



PROIECTUL NOULUI STATUT MODEL AL GOSPODĂRIILOR 
AGRICOLE COLECTIVE 

SĂ STÎRPIM DIN RĂDĂ-
CINĂ SUGRUMAREA CRITICII 
DE JOS 

Chiaburul păgubaş: 
„Dacă secretarei nu i-ar fi tre-

cut prin minte să se ducă în ziua 
aceea la chiabur să vadă sămînţa, 
chiaburul ar fi semănat orz ames-
tecat cu buruieni, ceea ce ar fi 
provocat greutăţi la predarea co-
tei de produse şi buruiana, pentru 
stîrpirca căreia luptăm, s-ar fi în-
mulţit şi mai mult. Atitudinea de 
gură-cască rămîne oricum primej-
dioasă.” 

SĂ PRODUCI AZI MAI 
MULT DECÎT IERI! — DIN 
MUNCA FEMEILOR CARE LU-
CREAZĂ LA PATRU RĂZ-
BOAIE DE ŢESUT — ÎNDE-
PLINIREA NOILOR NORME 
E O ÎNDATORIRE PATRIO-
TICĂ, O SARCINĂ DE ONOA-
RE! 

TREBUIE LEGATE MÎINILE 
UCIGAŞILOR! (LIBERTATE 
PENTRU SOŢII ROSENBERG! 
— cere opinia publică mondială. 
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Noul regim de predare al co-
telor de lînă. 

Mai multă atenţie faţă de 
alfabetizare în unele uzine! 

SĂ LUPTĂM PENTRU ÎNDEPLINIREA ÎN PATRU ANI 
A CINCINALULUI! 

SĂ SE PUNĂ CAPĂT JOSNI-
CELOR CRUZIMI AMERICANE 
DIN COREEA! 

IN NUMĂRUL DE ASTĂZI: 
— Nepăsare, atitudine de gură-

cască în campania de însămînţări. 
— Concursul republican al 

gazetelor de perete. 

— Lucrările Adunării generale 
O.N.U. 

— Din viaţa de partid a două 
gospodării colective. 



1 

Kálmán şedea în camera încălzită cu gaze 
a secţiei industriale şi scria un articol de fond despre pro-
misiunile uitate; şi, cum munca asta cerea multă atenţie, 
cumpănire, lucra prudent, mereu silit să-şi tempereze pa-
siunea — ori de cîte ori arunca o privire peste însemnări şi-i 
apăreau acele hale însingurate, mirosind a funingine şi fum 
şi a rugină rece, pe unde umblase timp de o săptămînă, ven-
tilatoarele pline de pînze de păianjen, geamurile chioare; 
se străduia să-şi îmblînzească frazele născute din furie, adoptă 
de la bun început un ton direct, neprotocolar, şi începu 
prin a zice că promisiunea dată e datorie curată, dar îndată 
după aceea trecu la caracterul dăunător, inuman, antisocial 
al aplicării unilaterale a contractelor colective şi, în conti-
nuare, îşi argumentă adevărul afirmaţiilor în rînduri dense, 
exacte. 

Bătea literele încet, una cîte una, abia învăţa să bată la 
maşină, dar nu-l tulbura încetineala cu care înainta; dimpo-
trivă, simţea că literele se îmbină o dată cu gîndurile acelea 
pe care, întinzînd mîna lateral prin aer, le pipăia aproape 
materiale, pentru ca apoi, mulîndu-şi buzele după ele, să le 
preschimbe în sunete, în cuvinte; lîngă maşină se afla sta-
tutul contractelor, un volum de Engels, o broşură despre 
umanismul socialist şi o cărticică de buzunar, tradusă din 
ruseşte, care expunea bazele organizării triunghiului uzinal şi 
discuta principiul hozraşciotului, adică al gospodăririi in-
terne; în timp ce şedea acolo, Dudás József, redactorul-şef, 
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deschise uşa brusc, dar îşi vîrî prin deschizătură doar jumă-
tatea feţei: 

— Vino şi tu, tovarăşe Vincze! zise, fluturîndu-şi mîna 
din încheietură, grăbit. Vino dincolo, la mine! 

Tot atunci Kálmán îl auzi cum împinge pe rînd uşile 
care dădeau pe culoar şi, cu aceeaşi voce decolorată de zel, 
îi cheamă şi pe ceilalţi; se sculă şi trecu şi el în biroul re-
dactorului-şef care dădea pe o stradă umbroasă, vizavi de un 
atelier de tîmplărie; după ce se adunară vreo cinci, Dudás 
deschise ferestrele larg şi arătă în jos, spre trotuar; colabo-
ratorii se aplecară în afară, curioşi, dar nu văzură decît un 
moşneag care se străduia să-şi lege şireturile bocancilor, lîngă 
zid; haina lui scămoşată părea un pepene galben, răscopt, 
desfăcut în felii. 

— Îl vedeţi?! împunse iar cu degetul Dudás. Ăştia ar 
trebui strînşi la un loc şi împuşcaţi! 

Moşneagul se uită în sus, se bucură la auzul vocii ome-
neşti şi din barba-i roşcată, încîlcită, ochii îi zîmbeau de 
parcă s-ar fi hîrjonit cu nişte copii. 

— Nemaipomenit! zise redactorul-şef şi închise fereas-
tra, ca şi cum nevinovăţia ochilor albaştri ai bătrînului, 
care, în felul lor, îi exprimau fericirea, l-ar fi umplut de 
indignare. Ce folos poate avea societatea noastră de la ăştia? 
Nu fac decît să mănînce pîinea de pomană! 

Szépkuti, care era evreu şi conducea secţia de politică 
externă, căzu pe gînduri, întrebîndu-se miop dacă cerşetorii 
trebuie într-adevăr executaţi, dar ştiindu-se împovărat de 
originea lui burgheză şi tolerat de nevoie în redacţie, nu 
scoase o vorbă; Németh Anna, o domnişoară bătrînă, deşi-
rată, îndrumătoarea resortului mişcării femeilor, care sosea 
mereu cu întîrziere, cu părul fulguit, înălţă ţigara pînă la 
umăr, ca şi cum fumul ce şerpuia continuu din Carpaţi-ul 
ei ar fi votat pentru opinia lui Dudás; Kálmán întoarse 
capul şi singur Katona, secretarul, vorbi: 

— Ai perfectă dreptate, tovarăşe Dudás!. . . Din punctul 
de vedere al viitorului nostru, ăştia împing la căruţa duş-
manului... 

Kálmán se întoarse în biroul lui, chipul de Victor Hugo 
al cerşetorului îi mai trecu o dată prin minte, se mai gîndi 
niţel la vorbele lui Dudás, dar nu pricepu nimic din ele şi-şi 
văzu de lucru mai departe; pe la ora unsprezece fu chemat 
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jos, în faţa gheretei portarului: în holul de la intrare stătea 
Gulliver Dani, cu cizme, cu lodenul descheiat, cu căciulă 
căzăcească; de pe umăr îi atîrna un sac de campanie gal-
ben ca pucioasa. 

— Ce-i, tovarăşe? întrebă somnoros şi în jurul ochilor 
îi juca o lumină cenuşie ca untura. Te ascunzi după degete?... 

Kálmán se simţi gîdilat de un fel de voie bună, Gulliver 
îi apăru ca şi cum ar fi fost costumat ca agitator într-o piesă 
cu chiaburi, dar apoi îşi aduse aminte de referinţa pe care o 
dăduse Dani despre el cînd îl primiseră la ziar, singura pro-
poziţie, cea care reuşise s-o descifreze, lipind plicul abia în-
chis de geam, în dreptul soarelui, ca să-l lumineze: 

„Tovarăşul Vincze, după părerea mea, are talentul nece-
sar pentru a deveni un cadru ziaristic, cîndva poate că o să 
scrie şi cărţi din care tineretul nostru să extragă multe învă-
ţăminte principiale. Dar eu îi cunosc şi cîteva lipsuri. Prima 
e aceea că în cazul unui atac imperialist, dacă am fi cotro-
piţi de engleji sau de americani, nu e sigur că ar pune mîna 
pe armă...” 

— Hai, du-mă la tine, să mă culc! zise Gulliver. Am 
orbecăit toată noaptea. La căminul partidului nu-s locuri. 

Kálmán îl conduse la mica lui locuinţă închiriată din 
strada Florilor, în oraşul vechi, în fundul unei curţi înguste, 
cu spatele la zidul cetăţii; musafirul nu-şi scoase nici măcar 
cizmele ci trase un taburet lîngă canapea şi-şi întinse picioa-
rele pe el, iar căciula căzăcească şi-o trase pe ochi şi mai 
mormăi ceva — chipurile, să-l scoale înainte de masă, pentru 
că are puţină şliboviţă. 

Kálmán se întoarse la redacţie, termină articolul, îl co-
rectă, îl dădu la redactilografiat, fu cuprins din nou de în-
grijorare, tăie iar, adăugă şi, pînă să-l termine şi să-l pună 
pe masa secretarului, rămăsese singur în redacţie; porni di-
rect spre casă ca să-l trezească pe Gulliver; încă de la 
poartă simţi un miros perfid, de materie dospită şi, în drep-
tul uşii lui madam Váradi, cea care-i închiriase camera, acest 
miros deveni de-a dreptul înăbuşitor; trecu grăbit prin bucă-
tărie, intrînd la băiatul adormit şi atunci văzu că pe reşoul 
electric se prăjeşte o oală de aluminiu goală, cu cîteva boabe 
de piper şi cu zahărul ars pe fund. Mîna atîrnîndă a lui 
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Gulliver şi blana căciulii pluteau într-o ceaţă nesigură; îl 
zgîlţîi, drept care acesta gemu o dată, apoi se sculă şi începu 
să se frece la ochi. Mirosul puturos de şliboviţă se şi impreg-
nase în perdele şi în carpeta ieftină de pe perete. 

Kálmán căscă fereastra. 
— Ce tîmpenie! bombăni Gulliver şi, împleticindu-se 

pînă la reşou, înclină cratiţa goală. Am vrut sa-ţi fierb un 
pic de ţuică. În oraş nu găseşti decît pelin. A trebuit să 
ducă totul la festival... 

Se reaşeză pe marginea patului, îşi răşchiră cizmele şi, 
căscînd şi cu un fel de scîrbă obosită produsă de pierderea 
rachiului, scoase un pachet de fotografii şi-i arătă prima 
poză ce-i picase în mînă: 

— Logodnica mea, zise. 
Şi după aceea se întinse pe pat, ca şi cum l-ar fi ener-

vat privirea atent-cercetătoare a prietenului său; Kálmán 
se uită la femeia grăsuţă cu basma cu buline, se uită la 
ochii mari, rotunzi şi la faţa pe care era înscrisă un fel de 
uimire de bucătăreasă cînd dă laptele în foc. 

— Lucrează la fabrica de mezeluri, zise Gulliver, clipind 
rar. Donatoare de sînge, voluntară. Am pus ochii pe ea la 
recoltare. Efectiv, nu-i rea, ce zici?... 

Muţenia lui Kálmán îl făcu să se îndrepte din nou. 
— Cu asta mi-am asigurat şi planul, rîse. I-am şi spus-o 

tovarăşei: dacă nu predă cei opt litri pe an, o sancţionez? 
Cu un gest, Gulliver îşi alungă acum voia bună de pe 

faţă şi străpunse fumul din cameră cu priviri severe: 
— Acum asta e veriga cea mai importantă: donarea de 

sînge. Şi s-a demonstrat că nici celui mai sfrijit dintre oa-
meni nu-i strică dacă i se ia puţin sînge... Se înviorează 
efectiv... 

Kálmán dădu din cap fără o vorbă. 
— Tu ai fost să dai sînge? Gulliver îşi săltă sprînce-

nele, rîzînd. Ţi-e frică de înţepătura aia mică de ac, de piş-
cătura aia de purice, ai?... Ei, hai, recunoaşte că te-apucă 
bîţul! 

— Încă n-am avut ocazia, zise Kálmán. 
— Ocazia?.. . Ce fel de ocazie?... Dani dădu din mînă 

şi, continuînd să zîmbească, se întoarse spre fereastră. Go-
goşi!... Un om conştient provoacă ocazia! 
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Rămase pe gînduri, apoi pe neaşteptate faţa i se lumină 
de o idee şi se uită la prietenul lui cu acea expresie sfidă-
toare, bănuitoare a sa: 

— De exemplu, ce-ai face dacă, să zicem... Într-o noapte, 
efectiv paraşutişti englezi ar invada oraşul?... 

Kálmán păli, i se păru că, din cauza curentului, mirosul 
de şliboviţă se abătuse în josul pereţilor, dospind acolo ca 
un rest acru de vomă. 

— Nu-ţi face griji, mi-aş cunoaşte datoria, răspunse, 
dar atît de încet încît crezu că poate nici nu vorbise ci ros-
tise doar pentru el ceea ce gîndise; înălţă capul şi se uită la 
Gulliver, parcă vrînd să se facă înţeles din priviri. 

— Vezi cum te-am dus? rîse Dani, cuprins tot de bu-
curie. Va să zică, găseşti că e posibil ca efectiv paraşutiştii 
engleji să coboare la noi?! 

Se ridică, strînse pumnul în buzunarul lodenului şi se 
uită la boturile cizmelor de parcă s-ar fi aşteptat să se des-
chidă şi ele într-un rînjet. 

După ce plecă, pe Kálmán îl năpădi o asemenea slăbi-
ciune şi greaţă încît fu nevoit să se culce; privea tavanul 
camerei înceţoşîndu-se tot mai mult şi retrăi dintr-o dată 
chinul acelei seri cînd baritonul cel gras năvălise înapoi de 
pe deal, cu parul, ca să se apere de ei, apoi acele ceasuri 
negre dinaintea morţii lui Ili, despre care — sentimentul îi 
rămăsese viu pînă azi, — datorită unui p lan ticălos dinainte 
pus la cale şi a unei coincidenţe înspaimîntătoare, tocmai 
Gulliver fusese cel care trebuise să-i dea de veste: 

„Am fost la un ceasornicar, în strada Fabricii de gaz... 
Zice că te cunoaşte, i-ai făcut curte fetei lui... Păi, frate, 
am presimţirea că pînă mîine tovarăşa se întoarce la sînul 
lui Avraam... Bătrînul nici n-a primit să-mi repare Pobeda... 
şade acolo în cuşca lui şi dă apă la şoareci...” 

Şi Kálmán se văzu pe sine, la telefon, încercînd să res-
pire, în timp ce vorbele apăsate şi limpezi ale medicului 
primar de la spital i se imprimau în memorie; se văzu stînd 
la fereastra dinspre curte a salonului, în clinica aceea de 
la marginea oraşului care, cu clădirile ei scunde, semăna cu 
nişte hambare pentru cereale; îl enerva pînă şi foşnetul pe-
lerinei de ploaie, în timp ce se lipea cu palmele de geam, şi 
nu vedea decît un pat împrejmuit cu plasă, în capătul că-
ruia o mînuţă subţire şovăie cercuri în lumina întunecată a 
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doi ochi deveniţi imenşi; îl auzea pe medicul curant şop-
tind cu compasiune sobră în spatele lui că muribunda, in-
conştientă de febră, sărise cu cîteva ceasuri în urmă din pat 
şi fugise afară, stînd numai în cămaşă, desculţă, pe trotuar... 

Iar acum, retrăind în cîteva clipe toate acestea, îşi închi-
puia că această duhoare stătută de prună îl înecase încă 
acolo, în curtea spitalului, că acest abur pestilenţial, această 
sudoare de ciumă vegetală răbufnea din halatul medicului, ba 
chiar şi din şoapta lui; se zvîrcolea răsucindu-se, săltîndu-şi 
trupul în pat, apoi se întoarse pe burtă şi-şi înfipse dinţii 
în pumni. 

Dimineaţa, cînd ajunse la redacţie, Dudás József dicta 
în camera dactilografei; o convocase pe Sárosi Piroska pen-
tru şapte şi jumătate, ca să termine articolul de fond, poli-
tic, încă în primele ore ale dimineţii şi, în timp ce, vorbind 
cu pasiune, se poticnea din cînd în cînd şi balansul lui pe 
loc se ghicea doar din scîrţîitul pantofilor, Kálmán se opri, 
avînd impresia că mersul său face prea mult zgomot şi-l 
scoate pe redactorul-şef din ritmul dictării; cîteva secunde 
aşteptă nemişcat, o văzu în închipuire pe dactilografă, cu 
degetele încordate deasupra Remingtonului, ca nişte pisicuţe 
albe gata de salt, şi nu porni mai departe decît după ce 
răsună din nou vocea lui Dudás, iar clapele începură să 
ţăcăne cu vigoarea decisă a unei rafale de automat. 

În penumbra anticamerei, ca o amintire paşnic pluti-
toare, o clipă mai apăru în faţa lui Kálmán o figură vag 
cunoscută, apoi intră în biroul secţiei industriale, îşi scoase 
haina, se aşeză la masa lui, rîndui plîngerile muncitorilor, 
pe ale căror plicuri redactorul-şef însemnase cu creionul chi-
mic: „În atenţia tovarăşului Vincze” şi începu să trieze co-
respondenţa de ultimă oră. Pe la opt şi jumătate Dudás 
deschise uşa, dar nici de data asta nu strecură decît jumă-
tate de obraz îmbujorat prin crăpătură şi suflă, aproape of-
tînd, către Kálmán: „Tovarăşe Vincze, vino pînă la mine”, 
după care dispăru în grabă, pentru ca să aştepte sosirea celui 
convocat şezînd deja în dosul biroului, cu o privire ce părea 
obosită, cu degetele împreunate sub bărbie; Kálmán se aşeză 
în faţa lui, în fotoliu, îşi încordă palmele pe genunchi şi 
aşteptă; cîteodată, ca şi de data asta, treceau două-trei mi-
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nute pînă ce mîna redactorului-şef cădea din dreptul gurii 
şi faţa i se lumina de un zîmbet: această aşteptare tăcută, 
rodea fără nici un efort, ca de la sine, sentimentul superiori-
tăţii; luă în mînă articolul de fond al lui Kálmán, dădu din 
cap şi, ieşind în faţa biroului, cu mîinile în buzunare, începu: 
să se plimbe; în cele din urmă, zîmbind din nou, se opri. 

Kálmán nu se uită în sus, dar simţea ce sentimente con-
tradictorii şi repede schimbătoare îl potolesc şi-l înfierbîntă 
din nou pe acest om, care era binefăcătorul lui, căci el îl 
adusese în redacţie pe baza unui singur mic pamflet, cu preţul 
multor alergături, certuri; în întreprinderea redactorului-şef 
se amesteca, bineînţeles, şi un calcul, un interes superior, căci 
colaboratorul descoperit îl uimise prin maturitate vederilor, 
prin maniera lejeră a scrisului şi-i purtase primele manus-
crise, emoţionat, prin toate secţiile şi, în cele din urmă, in-
trînd şi la el, roşind şi zîmbitor, îl privise cu o bucurie co-
pilărească; dar pe chip îi trecea cîteodată o undă de îndo-
ială, ca şi cum ar fi presimţit primejdia în care-l va tîrî 
acest băiat, care dădea de gîndit pînă şi prin muţenia lui. 

Kálmán ştia că, şi de data asta, şeful se lupta cu două 
sentimente contradictorii: mulţumirea şi un fel de vagă în-
grijorare că Vincze nu va proceda conform comandamen-
telor de moment. 

— Materialul tău e în regulă, zise Dudás, Mai mult, 
e uimitor de clar şi lipsit de echivoc... Se vede că e scris 
de un element... În care... noi vrem să investim... Care ţine 
de fondul nostru de aur... Dar aşa cum se află, nu poate 
fi dat la cules... 

Se întoarse şi, în timp ce umbla, se lăsa pe tocuri, ca 
şi cum ar fi vrut să facă o gaură în parchet, iar din cînd 
în cînd arunca şi cîte o privire peste umăr, pentru a exa-
mina rezultatul efortului său de destindere. 

— Ia închipuie-ţi tu: ce se întîmplă dacă, să zicem... 
un asemenea articol de fond ajunge în mîinile duşmanului 
de clasă... sau, şi mai şi, în mîinile unor agenţi americani... 
Ce-o să-şi închipuie despre protecţia muncii de la noi?.. . 

Cînd îşi băgă mîinile în buzunare, sacoul se strînse la 
spate într-o singură coadă, lăsînd să i se vadă cureaua în-
gustă de un deget, ce semăna cu o fidea tăvălită prin ni-
sip şi Kálmán îi urmărea îngrijorat fiecare gest, în timp ce, 
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de teamă şi emoţie, îşi simţea propriile contraargumente des-
trămate în fîşii incoerente. 

— Nu putem fi negativişti... — continuă Dudás. Nu 
putem privi totul prin ochelari fumurii... Asta e linia mi-
nimei rezistenţe... Greşelile trebuiesc izolate... Trebuie ac-
centuat că „mai există unele fabrici”, că „încă nu peste tot 
s-a înţeles că...” 

Kálmán înghiţi în sec şi zise, uşor răguşit: 
— Am verificat totul... faptele, datele sînt demne de 

crezare... Şi, după mine, folosim mai mult dacă... 
— ...dacă ne lăsăm conduşi de pasiune şi minăm în-

crederea acordată presei noastre, dădu din mînă redactorul-
şef. Drum periculos, atenţie! 

Dudás József nu mai era cel care, la început, se aşeza 
să discute cu el, aproape ruşinat; se încheie la haină, se 
opri în mijlocul camerei, gîtul îi dogorea încins, iar din 
colţul ochilor i se storceau lacrimi mărunte şi tăioase. 

— Nu mai continuăm discuţia, zise. Articolul de fond 
rămîne la mine, iar tu, tovarăşe Vincze, gîndeşte-te la cele 
ce ţi-am spus... 

2 

„Dragă Béla şi surioară Erzsike! 
Stau aici în poartă, din sus de gîrla Ţiganilor şi mă 

prăjesc la soare. Nu fac nimic altceva decît să stau, să stau 
şi să casc gura după trenuri. 

De cînd m-au operat la stomac şi mi-au tăiat două tre-
imi din el, n-am voie nici să mă aplec, iar de mîncat mă-
nînc doar cît să nu pier de foame, dar nici nu pot înghiţi 
mai mult de cîteva linguri de supă o dată, căci n-are unde 
să se ducă. 

De la penitenciar primesc pensie de boală, 75 la sută, 
dar ce mulţumire-i în asta dacă nici ţigările astea bătute de 
Dumnezeu nu le pot fuma decît cu scandal, căci Boris nu 
mă slăbeşte cu gura. Am îmbătrînit, zău aşa, m-am boşo-
rogit înainte de vreme. Părul mi-a încărunţit şi am o mutră 
că mi-e şi scîrbă să mă uit în oglindă. 
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Cu toate că aş putea spune de-acum că nu ducem lipsă 
de nimic. Sîntem numai noi doi acasă. Pe Gizi am dat-o la 
şcoala de surori de caritate, cea mică, Anna, învaţă croi-
toria. 

Iar ce ne trebuie nouă, nu-i mult. Şi Bori e cam prăpă-
dită, şi apoi au nenorocit-o şi doctorii, raclajele alea multe 
nu i-au făcut bine. Se tot plînge că simte o umflătură, ceva, 
în mitră. 

Trebuie s-o duc la doctor. 
Căci asta-i soarta noastră, doctorii, roboteala şi iar doc-

torii. Şi ce folos că acum locuim în casă nouă, într-o casă 
cu trei camere, cu cerdac? Nici nu ştiu, v-am mai scris că 
Boris a cîştigat nişte bănuţi? Da, a cîştigat patruzeci şi şase 
de mii de lei la loto. Intîi n-a vrut să joace, dar nea Her-
şcovici i-a băgat sub nas lozid gata completat, la piaţă, mai 
să-i scoată ochii. Cumnată-ta i-a dat peste mînă ca s-o lase 
în pace că chiar pentru asta are ea bani de aruncat, apoi l-a 
cumpărat totuşi. „Dă-l încoa’, ducă-se naibii! Pînă acum n-am 
avut noroc de viaţă, poate-oi avea acum!” 

Şi au ieşit toate trei numerele. Din astea s-a făcut casa 
nouă şi din preţul pe cea veche. Dar de ce m-aş mîndri cu 
ea, dacă n-am putut s-o recîştig pe a mea de la şobolanul 
ăla? Am pus în mişcare şi partidul, am cerut audienţă şi la 
raion. Şi tot a lui a fost dreptatea. De atunci nu mă mai 
duc la şedinţe. Dacă ei nu m-au putut ajuta să-mi recapăt 
moştenirea părintească, atunci de ce să fac agitaţie? 

Au încurcat-o, au descurcat-o, cică escrocul are hîrtii de 
vînzare-cumpărare de la bătrînul, m-a lăsat să alerg de la 
Ana la Caiafa şi mai şi rîdea de mine. Aşa o fi. Taică-meu 
era în stare de orice. Nu şi-a bătut capul niciodată să-mi 
lase mie, orfanului, ceva, ci doar să-şi facă rost de rachiu. 
N-ar avea parte de linişte nici în pămînt! 

Îmi scriu scrisoarea aici, în faţa porţii, pe băncuţă, dar 
închei, că mă ţine o durere în şale. Şi mi-e şi sufletul în-
tors pe dos pentru că puşlamalele, tîlharii ăştia de gunoieri 
iar descarcă rahatul la o azvîrlitură de băţ de mine, nive-
lează gropile cu mîţe moarte, mînca-le-ar rîia ochii! Azi-
mîine apuc să mă îngroape cu casă cu tot! 

Simt că o să mă înece în balegă, dar ce-mi pasă mie. 
Numai să se grăbească, să crăp cît mai repede, dacă tai-
că-meu tot m-a lăsat slugă şi m-a făcut de rîsul lumii!.. .” 
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Scrisoarea o prelua Böske, în poartă; se ridicase dintre 
flori, unde vîna albine cu un pahar, în timp ce-şi tremura 
vocea mustind de autocompătimire: „Nu zburaţi, drăguţe-
lor, nu mă părăsiţi şi voi, ajunge că m-a părăsit puşla-
maua aia împuţită!.. .” 

Şi cînd se ivi dintre boschetele de trandafir, ciorapii 
răsfrînţi îi atîrnau peste papuci iar ea mergea în întîmpi-
narea poştaşului, tîrîndu-şi picioarele, ca o babă; în taină, 
spera de ficare dată că scrisoarea e pentru ea, poate chiar 
de la Hector, căruia i s-o fi muiat totuşi inima, gîndindu-se 
la ea prin vreo cîrciumă. 

Slăbită de boală, întorcea plicul pe toate părţile, cu ges-
turi mioape, dar după ce silabisi numele expeditorului, toată 
bucuria i se ofili brusc şi porni fără chef spre fundul curţii, 
ca să predea scrisoarea. „A scris fratele lui Erzsike... bom-
băni decepţionată. Mîrlanul ăla!” Şi nu simţi alinare decît 
văzînd-o pe cumnată-sa cum, aşezată pe trepte, citeşte cu 
ochii scăldaţi în lacrimi rîndurile, apoi se şterge la ochi, şi, 
lăsînd scrisoarea să atîrne în poală, se uită în gol, mută, 
palidă. 

Oare la ce se gîndeşte în clipele acestea?... 
Erzsike nu deplîngea soarta lui Jani, cu toate că şi asta 

o îndurera, ci încăpăţînarea lui, că nu-l poate ierta pe tatăl 
lor nici acum, cînd a început s-o ducă mai bine, cînd i-a pi-
cat pleaşcă o casă mare şi frumoasă după care a tînjit atîta 
amar de vreme şi chiar dacă operaţia nu l-a vindecat de 
tot , poate trăi, nu i se mai sfîşie stomacul de durere; să fi 
fost o avere chiar atît de mare hectarul acela jumătate de 
pămînt pe care l-ar fi moştenit la partea lui de casă — nu 
la toată, ci doar la jumătate sau la o treime — încît merita 
să-l blesteme pe taică-său şi în mormînt?. . . 

Böske păstra cu grijă, de luni de zile, săpunul roşu-
albăstrui împreună cu alte săpunuri; prefera să nu se spele 
dimineaţa, decît să se topească măcar un gram; cînd cobora 
din cameră, ca acum, îl ascundea în buzunarul şorţului, une-
ori arunca priviri îngrijorate în jur, scotea comoara şi o mi-
rosea cu lăcomie; acest parfum era pentru ea ca un nepre-
ţuit balsam vegetal care, vibrînd ca un abur, îi învăluia 
dulce tot trupul bolnav, şi cu gingăşia unei mîini de Crist, 
punea un semn de oprelişte în calea zelului autodistrugător 
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al organismului, al organismului atras, independent de con-
ştiinţă, spre descompunere, spre destrămare. 

Dar săpunul nu însemna doar un balsam, ci era şi tele-
graful fără fir al amintirilor purtate de miresme, al unui 
parfum de lume-bună care, prin calitatea lui superioară, 
atrăgea şi alte amintiri rămase în memoria miresmelor: evo-
ca atmosfera oraşelor, a peisajelor, a camerelor şi localu-
rilor, sau se înconjura chiar şi cu aburi mai osteniţi, mai 
sărăcăcioşi care, dacă nu soseau totdeauna ca nişte veşti de 
bucurie, îmbrăcau totuşi o viaţă numai a ei şi chiar dacă 
trezeau tristeţea şi regretul, îi trezeau soarta ei şi-i dădeau 
posibilitatea ca, o dată cu zilele uniforme şi lîncede de 
acum, adică paralel cu acestea, să trăiască intens fiece zi ce 
trecea; şi, după ce Kálmán, sosind acasă într-o zi, îi aduse 
în dar, pe lîngă ţigări, o cutie de săpunuri mici de toaletă, 
voi să sărute mîna nepotului: „Dragă Doamne, ce pomană 
ţi-ai făcut cu mine... O, dragă frăţioare, ce bucurie mi-ai fă-
cut... de-ai şti ce faptă bună ai făcut!” 

Pe unul dintre ouşoarele parfumate îl boteză săpunul-
Rezső, pe celălalt săpunul-Braşov, pe al treilea săpunul-
Orfelinat, pe al patrulea săpunul-Hajongard şi aşa mai de-
parte; şi pentru că nu voia să sacrifice nici unul pentru 
spălat, iar cel cu miros grosolan de seu, de care se foloseau 
Vincze şi ceilalţi, îi provoca repulsie, prefera să umble îm-
bîcsită şi nespălată prin preajma casei, pînă ce, încetul cu 
încetul, se dezobişnui să mai facă baie, numai ce se limpezea 
cu un pic de apă dimineaţa şi îşi ştergea somnul din ochi 
cu degetele umede. 

Şi iată, acum şedea iar pe un scăunel în grădina unde că-
deau pete de lumină cît palma strecurată prin frunzare şi 
mirosea săpunul albastru-roşu care, chiar şi numai el singur, 
îi inunda conştiinţa potopind-o prin nări cu un întreg vîr-
tej de miresme şi amintiri care, prin natura lor difuză, con-
topită, redeveneau totuşi, odată înviate, inconştiente, vagi 
contururi muzicale; după ce însă şi cumnată-sa părăsi scă-
rile urcînd în cameră, i se urî deodată cu evocarea trecutu-
lui, simţi reînviindu-i un fel de dorinţă nesigură de acţi-
une, pentru ca, înviorată de vechi frumuseţi, să-şi pună din 
nou în mişcare viclenia, isteţimea, să-i bucure pe oameni, 
sau să-i chinuie; ţintar nu prea mai avea cu cine juca, pînă 
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şi Béluska se scîrbise de superioritatea ei permanentă, aşa 
că trebuia să-şi caute altă distracţie. 

Şi pentru că nu avea posibilitatea de a face bine, deo-
dată îi fulgeră prin minte o şansa de altă natură: păstra în 
magazie vreo trei cutii mici de pantofi, cînd le adunase nu 
ştia încă nici ea de ce le strînge, dar, desigur, într-însa dos-
pea încă de pe atunci gîndul care i se înspumă acum peste 
suflet cu strălucirea unei veşti de bucurie; luă o cutie la 
subsuoară, se aplecă după nişte aşchii, după aceea se duse la 
gard, pe unde umblau mîţele, se uită în jur şi începu să 
zgrepţene; aduna o grămăjoară de scîrnă întărită şi o băgă 
în cutie; această treabă o dată terminată, nu-i mai ră-
mase decît să se ocupe, toată dimineaţa, ba chiar şi după 
masă, cu împachetarea grijulie şi răbdătoare a cîrnăciorilor 
de mîţă, să-i învelească în hîrtie de mătase, apoi în hîrtie de 
ziar, să-i ascundă de zece, de douăzeci, de cincizeci de ori 
sub alte şi alte învelişuri, apoi să-i dea un aspect agreabil 
cutiei de pantofi, legînd-o frumuşel şi făcînd o fundă ele-
gantă pe capac; mai tîrziu se farda, îşi arcui sprîncenele cu 
cărbune şi porni. 

Nicăieri nu se oferea un cadru mai propice aventurii ei 
decît într-o stradă apropiată din cartierul funcţionarilor, 
unde, printre şirurile de vile, frunzarele ulmilor se îmbră-
ţişau, încît caldarîmul lucea stins într-o umbră deasă şi din 
această întunecime nu se desprindeau decît bordurile de 
calcar ale zidurilor oferind privirii fiece frunză căzută pe 
ele; Böske îşi tîrşi paşii în lungul trotuarului din stînga şi 
cînd se întoarse, ca şi cum s-ar fi oprit doar pentru a con-
templa peisajul, uită pacheţelul pe un colţ mai viu luminat; 
şi abia îl lăsă din mînă că o apucă o emoţie atît de lune-
coasă încît, mărunţindu-şi paşii cu o grabă suferindă, se în-
depărtă de la locul faptei şi, după ce dădu colţul, îşi aprinse 
cu mîini tremurătoare o ţigară şi aşteptă. 

Pietoni singuratici treceau încet pe stradă; uneori venea 
cîte o pereche de tineri din partea de sus a şirului de vile, 
sau cotind pe trotuar, chiar pe lîngă ea, dar nici nu băgau 
în seamă cutia înşelătoare; trecu aşa mai bine de o oră 
sau poate chiar două şi era gata-gata să se lase cuprinsă 
de îngrijorare, cînd observă că un băieţaş cu trotineta, fă-
cîndu-şi vînt de zor cu talpa desculţă, se apropia mereu, 
apoi, la trei paşi de pachet, frînă, aruncă o privire speriată 
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şi uimită spre cutie, se uită în jur şi toată faţa, întreaga-i 
fiinţă mică se lumină de bucurie; în cele din urmă, puştiul 
se apropie de gard, înhăţă pachetul, îl agăţă de ghidon şi, 
întorcîndu-se, o rupse la fugă; iar Böske simţi o ameţeală 
fierbinte, amorţitoare, care-i curmă brusc toate durerile din 
trup, îşi înfipse unghiile în buza de jos, iar ochii îi scăpă-
rară de un zîmbet maliţios. 

Cînd ajunse acasă, simţi o fericire şi mai mare; încă de 
pe scări începu să strige, să dea din mîini, — abia aştepta 
să-şi povestească aventura. 

— Închipuiţi-vă... Închipuiţi-vă! zise, cu respiraţia tă-
iată de grabă. Un băieţaş... un ţînc cu trotineta... a înhăţat 
căcăţeii de mîţă pe care i-am împachetat... şi i-a dus acasă, 
huhuhu! 

Însă Erzsike abia auzea ce vorbeşte: şedea pe marginea 
patului, în poală cu scrisoarea despăturită a fratelui ei, pe 
care o citise de vreo zece ori şi privea cu tristeţe pierdută 
în gol; în închipuire, îl vedea pe Jani, ghemuindu-se, slab 
şi îmbătrînit, acolo, în poarta casei cele noi, vedea cum 
creşte în jurul lui muntele de gunoi şi oftă. 

„Sărmanul, om fără noroc! se gîndi. O să-l acopere ura 
ca gunoiul...” 

Böske se uita la ea, aşteptînd nerăbdătoare, aproape 
jignită. 

3 

Dimineaţa era şedinţă de redacţie; Kálmán 
sosi cu o jumătate de oră mai devreme, căci scrisese un ar-
ticol pentru rubrica pe care o tîrau de săptămîni întregi. 
— Din ce cauză cerem revizuirea normelor învechite — 
şi, de cînd predase materialul, era îngrijorat: la atelierele 
C.F.R. găsise doar o singură secţie, sudura electrică, unde so-
siseră într-adevăr aparate noi şi unde randamentul trebuia 
pus de acord cu aceste „cucoane mofturoase”, cum le spunea 
automatelor elveţiene Almási Rudolf, maistrul, un bărbat 
blond, al cărui păr era pîrlit şi ochiul stîng îi lăcrima ca şi 
cum ar fi plîns; dar ce contau acele cîteva aparate, cînd 
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Kálmán simţise, şi la montori, şi la cazangerie, şi la turnă-
torie, pretutindeni, că de după pavăza mirosului de ulei şi 
al fumului îl pîndesc priviri neîncrezătoare. 

Şi era cu atît mai neliniştit cu cît ştia că aici se ameste-
caseră cele mai felurite tipuri de oameni: elevi de la pro-
fesională şi salahori din împrejurimi, sute de săteni nave-
tişti şi cîteva sute de muncitori de primă mînă din carti-
erele periferice care, ca şi cum n-ar fi vrut decît să-şi risi-
pească surplusul de isteţime şi energie, ori de cîte ori aveau 
răgaz, îşi storceau creierii gîndindu-se doar cum ar putea 
„trage în piept”, sau „duce cu preşul” pe cîte cineva; vop-
sitorii mînjeau pinteni cu ţincvais pe călcîiele străinului care 
căsca gura, montorii scăpau „din întîmplare” un şurub sau 
o cheie franceză de pe locomotivă chiar lîngă el, pe cît po-
sibil în aşa fel încît bucata de fier să-i şteargă pălăria sau 
eventual să-i pice chiar pe picior. 

Iar acei „strungari în pămînt” sau „mălai-mare” cum îi 
numeau meşterii pe ţăranii transformaţi peste noapte în 
muncitori, clipeau spre reporter din cochilia propriului lor 
egoism, se temeau că se va lega de încetineala lor mocoşită, 
de foiala lor lipsită de scop şi, îndată ce-l zăreau pe ziarist, 
îi întorceau instinctiv spatele, îşi căutau de lucru la cîte 
ceva, iar de răspuns răspundeau cu jumătate de gură: „da... 
nu... nu... să se adreseze tovarăşu’ la maistru, că noi sîntem 
oameni noi aici”. 

Kálmán trecuse, prudent, în ghilimele, tot ceea ce spu-
sese maistrul Almási, subliniind cuvintele de delimitare: 
„Eu nu pot vorbi decît în numele sudorilor, la celelalte secţii 
nu ştiu care e situaţia. Fiece măgar îşi vede de samar, da-
că-mi permiteţi.” 

Iar acum, în timp ce privirea îi luneca peste rîndurile 
culese cu cursive, descoperi, cu acel văz instinctiv pornit din 
temerile sale, că spaţiul citatului se lărgise, că între ghili-
mele zăceau rînduri crescute parcă în sila, iar „samarul mă-
garului” era tăiat şi, după el, intercalarea, lipitura suna 
aşa: „Tot ceea ce am spus nu se referă numai la secţia 
noastră. Căci dacă ne aruncăm privirile prin ateliere, putem 
vedea peste tot şiruri de maşini noi-nouţe, aşa că normele 
trebuie revizuite şi în altă parte...” 

Literele cursive se piperniciră brusc pînă la proporţiile 
de corp 6 şi începură să tremure în faţa ochilor lui Kál-
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mánka, precum nişte seminţe de mac înşirate pe o aţă, apoi 
se deşirară, se îngroşară cît caracterele unor texte de afiş. 
Simţea că, de moleşeală, nu mai e în stare nici măcar să ri-
dice braţul, însă chiar atunci începură să se trîntească uşile, 
manuscrisul se înfoie din cauza curentului şi mirosul stătut 
al scrumierelor se învîrteji în jurul lui, din anticameră se 
rostogoliră voci dezinvolte, pe care covorul le potolea în 
bombăneli şi şoapte pentru ca, mai apoi, scîrţîitul silnic al 
scaunelor să le redea curajul, înviorîndu-le din nou; luă 
şi Kálmán un scaun şi o porni spre secretariatul de redacţie. 

Dudás şedea în uşă, îi zîmbea fiecăruia în parte şi nu-
anţa zîmbetului, brusca lui strălucire, reluată în priviri, sau 
scurta şerpuire dubitativă şi şovăielnică în jurul buzelor erau 
încă înainte de consfătuire ca împărţirea unor favoruri sau 
rezerve; la Kálmán se uită aproape mişcat, strînsoarea pu-
ternică, francă şi bărbătească a mîinii i-l apropie pentru o 
clipită ca într-o îmbrăţişare, zise încet şi aproape timorat 
„Ultimul tău material mi-a plăcut”, apoi se aşeză la masa pe 
care ziarele centrale abia sosite erau ici-colo subliniate cu 
linii roşii şi albastre ce marcau cîte un alineat — se pusese 
adică la curent, cum spunea Mesztek Rudi, pamfletarul 
„Cuvîntului nou”, un bărbat deşirat, gîrbov şi învrăjbit de 
tot felul de căsnicii nereuşite, în spatele redactorului-
şef, cu o grimasă de scîrbă obosită, fluturîndu-şi prin aer 
lopeţile mari ale mîinilor. 

La şedinţă era prezentă şi Budai Etelka, o fată cu pieptul 
plat, pe care o aduseseră de la fabrica de textile şi, după 
doi ani de stagiarat, o dăduseră la secţia de corespondenţă; 
era şi Rozsnyai, un reporteraş blond şi cîrn, pe care orice 
eveniment îl umplea de bucurie, astfel şi şedinţa şi, zîm-
bitor, scotea fumul prin cele două găuri înfipte în mijlocul 
feţei, era şi Szépkuti, specialistul în politică externă, Né-
meth Anna de la pagina femeii şi Katona, secretarul; Fu-
rulyás de la secţia agrară; Vottyák Lajos, redactorul rubricii 
industriale, un bărbat scund, cu beretă şi vorba repezită, îşi 
petrecea ultimele zile ale concediului de vară la Sinaia. 

Dudás József îşi luase locul în primire, împreună cu 
expresia de seriozitate lucidă a chipului, şi, de la bun înce-
put, vorbi despre faptul că ziaristica trebuie considerată cu 
mai mult simţ de răspunedere, cu mai multă combativitate; 
că am intrat în etapa hotărîtoare a ascuţirii luptei de clasă, 

539 



cînd bazele socialismului se împlinesc şi se consolidează; 
în asemenea condiţii lucrătorilor din cadrul presei, „ofiţeri 
combatanţi ai vieţii publice”, le revine o îndatorire de o-
noare şi consemnă pe loc, cu dezaprobare, că ieri tovarăşul 
Rozsnyai de la ştiri, plecînd de la cantină pe teren, îi arun-
case în grabă că aleargă să culeagă date de la fabrica de por-
ţelan, cînd ar fi fost mai recomandabil să se exprime altfel, 
şi anume: „Mă duc să fac mobilizare!” 

Şi, în timp ce spunea asta, roşeaţa i se cobora repede din 
obraji pe gît şi în coada ochilor îi apărură acele lacrimi 
mărunte, cunoscute; Budai Etelka lăsă capul în pămînt cu 
modestia cuvenită, pătrunsă din prima clipă de durere pen-
tru toate neglijenţele colective, cuvintele lui Dudás o făcură 
pur şi simplu să pălească, începu să tuşească mărunt, ră-
guşit, ceru cuvîntul şi, după ce, incluzîndu-se şi pe sine, 
acuză întregul colectiv redacţional de lipsă de răspundere 
şi comoditate mic-burgheză, zise: 

— Căci dacă ne examinăm autocritic, tovarăşi... nici 
unul nu se poate lăuda că a făcut tot pentru a avea un ziar 
mai bun... că a devenit un ideal, ca eroul lui Ostrovski din 
romanul Aşa s-a călit oţelul... sau ca Oleg Koşevoi... 

Clipi spre tavan şi zîmbi emoţionată: 
— Dar nici nu putem fi asemenea lor... pentru că noi me-

reu respingem critica... Cu toate că ştim cu toţii că dacă o 
critică cuprinde cinci la sută adevăr, noi trebuie să ne-o în-
suşim... Poate că judec greşit... poate chiar că am rămas 
în urma tovarăşilor de aici... dar eu... Căci, să zicem, dacă 
ating cu degetul un zid... şi zidul acela se prăbuşeşte tocmai 
atunci... oare pot spune că n-am nici o răspundere în pa-
guba pricinuită?... 

Dudás puse ziarele unele peste altele, le desfăşură din 
nou pe masă, apoi îşi strînse bărbia în pumn şi o privi lung, 
sever, pe fata de la fabrica de textile; într-un fel, îi plăcea 
că Budai Etelka, cu pălăvrăgeala ei grăbită, tăioasă şi exa-
gerată, curăţa locul din jur, ca un tîrn, dar, în acelaşi timp, 
se simţea şi îngrijorat că, lăsîndu-se tîrîtă de pasiune, s-ar 
putea pomeni spunînd niscaiva neghiobii. 

Vorbitoarea îi susţinu privirea şi, luînd tăcerea redac-
torului-şef drept încurajare, îşi deschise carnetul de însem-
nări: 

540 



— Poftim, tovarăşi... Nu vreau să trag de timp... Fiţi 
foarte atenţi: Mesztek Rudolf, pe data de optsprezece a 
întîrziat şase minute... tovarăşa Németh opt... Rozsnyai trei 
şi jumătate; pe data de doisprezece tot tovarăşul Mesztek 
a fost cel care a sosit cu şase minute după începerea lucru-
lui... Eu, în ceea ce mă priveşte, m-am străduit să fiu punc-
tuală... 

Pamfletarul se întoarse acum, cu scaun cu tot: 
— Şi ia spune, tovarăşă, în afară de faptul că dum-

neata n-ai întîrziat niciodată, ce altceva ai mai făcut timp 
de doi ani?!... 

Însă Dudás se şi ridicase în picioare; izbi cu pumnul în 
masă şi interveni: 

— Tovarăşe Mesztek!... Nu sabota adunarea... Dacă eşti 
nervos, ieşi afară... şi trage apa peste dumneata!. . . 

Redactorul-şef făcu un gest ca şi cum ar trage un mî-
ner imaginar, din colţurile ochilor îi zvîcniră iar lacrimile, 
iar Mesztek Rudi, cu muţenia oamenilor vulnerabili şi scîr-
biţi, se frînse cu capul spre picioarele-i lungi, scutură ul-
tima Mărăşească din pachetul început în zori, suflă fumul 
pe parchet şi şezu mai departe, tăcut, fără să-i mai pese de 
nimic...; Dudás se întoarse spre Budai Etelka şi-i făcu semn 
să continuie, dacă mai are ceva de spus, dar scurt, cît se 
poate de scurt; şi fata bătrînă, pe care asprimea redacto-
rului-şef o impresionase, prinzînd din nou curaj, începu să-şi 
burniţeze cuvintele, cu aceeaşi intonaţie cu care exercitase 
critica: 

— Şi că ziarul apare totuşi în fiecare zi, tova-
răşi... că ajunge pe mesele muncitorilor, ca şi pîinea... nu e 
cîtuşi de puţin meritul nostru... ci al tovarăşului Dudás... 
minunatul organizator şi îndrumător al „Cuvîntului nou”... 
unde pentru mine e o cinste să lucrez!... 

Această proslăvire i se păru pînă şi şefului exagerată. 
— Laudă-mă, laudă-mă! zise şi, roşind şi zîmbind, îşi 

flutură palma. Vezi că sînt gata să mă înalţ la cer ca un 
înger! 

După aceea îi dădu cuvîntul lui Katona, care, bombîn-
du-şi dosul pe scaun, deschise un carneţel înnegrit cu li-
tere mărunte, îl aşeză pe genunchi şi, după ce aduse la cu-
noştinţă că el citeşte ziarul de la prima pînă la ultima li-
teră, informaţie care în sine era suficientă ca să trezească 
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mirarea şi invidia, vorbi despre organizarea muncii de te-
ren şi despre vigilenţă. Unii tovarăşi, ca de exemplu Rozs-
nyai, ocolesc comitetele de întreprindere, care, după cum 
se ştie, sînt curelele de transmisie dintre partid şi mase; 
iar alţi tovarăşi, lipsiţi de simţul răspunderii, cum ar fi 
Vottyák, dau pe mîna duşmanului date despre capacitatea 
de producţie: şeful rubricii industriale n-a făcut nici mai 
mult, nici mai puţin decît să treacă pe hîrtie producţia zil-
nică de clincher al unui cuptor al fabricii de ciment, iar un 
spion străin, intrat în posesia acestei informaţii, n-ar mai 
avea nevoie decît să înmulţească cifrele cu numărul furna-
lelor... 

Expunerea de motive, clară şi limpede, îi lumină chipul, 
iradiind bucuria fugară a unei superiorităţi amuzate, re-
dactorii tresăriră şi dispreţul lor se abătu instinctiv asupra 
lui Vottyák, cel aflat în vilegiatură la Sinaia, numai Me-
sztek Rudi zîmbi, căci cuvintele lui Katona îi aduseră a-
minte de un banc marinăresc în care, din numărul hublou-
rilor şi coşurilor vaporului, trebuia să ghiceşti cîţi ani are 
căpitanul; după el mai cerură cuvîntul Németh Anna şi 
Szépkuti, ca nu cumva, mai tîrziu, să fie acuzaţi de pa-
sivitate; din cauza inutilităţii şi caracterului forţat al in-
tervenţiilor lor, vorbiră despre lucruri lipsite de importanţă, 
încurcîndu-le în cele din urmă şi pe acestea. 

— Cine mai are ceva de spus? întrebă Dudás, ridicîn-
du-se, cu o singură tresărire de sprîncene, ca unul care con-
centrase de-acum în minte întreg conţinutul însemnărilor 
sale. 

Kálmán balansase tot timpul pe genunchi ziarul proas-
păt tipărit şi nu urmărise decît cuvîntul lui Budai Etelka; 
aşteptase s-o audă legîndu-se şi de el pentru vreo neglijenţă, 
apoi îşi coborîse iar privirile la rîndurile subliniate, creierul îi 
îngheţă şi se simţi enervat de orice alt sunet care, după cum 
i se părea lui, împinge intenţionat discuţia în alte direcţii, 
ca şi cum s-ar fi înţeles cu toţii şi se prefăceau a nu avea 
cunoştinţă de nimic. 

— Eu am o plîngere, zise Kálmán, văzînd că redacto-
rul-şef e gata să înceapă să tragă concluziile şi deodată se 
simţi cuprins din nou de slăbiciune. În articolul meu s-au 
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strecurat cîteva propoziţii care nu-mi aparţin şi nu ştiu de 
unde... 

Dudás se uită la el, apoi, zîmbind, îşi plimbă privirea 
peste feţele celor din jur, aproape că aştepta ca ecoul zîm-
betului său să înflorească şi pe faţa vreunuia dintre redac-
torii mai experimentaţi, cunoscători ai tuturor chichiţelor 
muncii redacţionale şi care respingeau cuvintele de acest gen 
cu o superioritate la fel de senină ca a lui; dar nici nu mai 
avea nevoie de vreun aliat, dimpotrivă, această aşteptare 
îi umplu brusc de orgoliul siguranţei de sine şi, în clipa urmă-
toare, izbucni în rîs: 

— Dacă ar apărea toate aşa cum ajung pe masa mea, 
ne-am da cu capul de pereţi, chiar dacă le-ai scris tu, tova-
răşe Vincze! 

Şi de data asta se uita iar numai la el: într-o singură 
frază dăduse nu numai răspunsul, dar îl şi admonestase pe 
reclamant. 

— Aici nu-i vorba de stilizare, zise Kálmán. Au fost 
falsificate cuvintele unui muncitor... 

— Ei, hai, nu te prosti! înhăţă Dudás cuvintele şi le şi 
zvîrli înapoi, de îndată; în coada ochilor îi tresăriră iar 
picăturile mărunte de lacrimi. Doar nu ţi-ai închipuit că o 
să-i permitem sudorului tău să-i facă măgari pe muncitorii 
conştienţi ai secţiei aceleia?!... 

Şi nici nu mai catadicsi să-l privească; în clipa aceea, 
lui Kálmán începură să-i ţiuie urechile. 

După şedinţă, nu avu chef nici măcar să se aşeze şi să 
pună în ordine manuscrisele şi poşta zilnică; se postă deci 
în adîncitura ferestrei, îşi sprijini coatele de pervaz şi începu 
să privească strada stropită, pe al cărei trotuar umezeala 
estompa zgomotul paşilor. 

Nehotărîrea şi tulburarea ce-l răscoleau îl lipeau pur şi 
simplu de geam; tot mai stătea acolo şi peste o jumătate 
de oră, cînd Katona îl interpelă: 

— Ce-i, mister?... Ţii ziua morţilor? 
Săltă pe palmă o pastilă calmantă, o înălţă în aer, îi 

dădu drumul în gură, apoi, în parte cu scîrbă, în parte su-
ferind, îşi lăsă faţa pradă unei scurte convulsii; nu era un 
secret printre colegi că de săptămîni de zile se ţinea de fus-
tele lui Németh Anna, tresăriseră adeseori din faţa apara-
tului de radio cînd, în ceasurile tîrzii ale după-amiezei, 
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vreunul deschidea uşa peste ei, surprinzîndu-i, şi zîmbeau 
oft înd şi roşindu-se spre cel care intra, de parcă s-ar fi aflat 
amîndoi sub efectul vreunui şlagăr la modă sau al vreunei 
bucăţi de muzică clasică; Katona avea doi copii şi femeiuşcă 
blondă şi cu priviri ostenite ajunsese să-l pîndească bănui-
toare prin preajma redacţiei pe bărbatul ei, pe lucrătorul de 
la cazangerie, scos din producţie, în ochii căruia ea, de pe 
o zi pe alta, devenise o nevastă „cenuşie şi prea puţin ele-
vată”, care-l înăbuşea cu „mediul ei mic-burghez”; secre-
tarul îşi umpluse sertarul biroului cu calmante şi înghiţea 
tabletele cu o frecvenţă demonstrativă, pe mapa lui se afla 
întotdeauna un pahar cu apă proaspătă pentru ca, prin şocu-
rile lui simulate, să pregătească redacţia pentru divorţul 
obţinut, pe cît posibil, în spatele unor uşi închise. 

Abia înghiţise antinevralgicul că oftă, reluînd vechea 
placă: 

— Îngrozitoare situaţie!... În-gro-zi-toa-re!... Dacă mai 
merge aşa, am să înnebunesc... 

Dar abia rostise aceste cuvinte, că scutură din cap, ca 
unul care ştie să zîmbească stoic, stăpînindu-şi suferinţa, cu 
aerul că îi e silă de orice compasiune şi nu doreşte decît 
participarea afectivă a celuilalt. 

— Ce-mi stai acolo de lemn Tănase? întrebă, recîşti-
gîndu-şi buna-dispoziţie; se apropie de Kálmán, îl luă de 
după umeri, apoi îl înghionti în glumă. Ce strîmbi din nas?... 
Bucură-te că nu te-am lăsat să te faci de baftă în faţa 
şefului cel mare... Sincer vorbind... expresia aia era cam 
periculoasă... Ai pus nişte cuvinte în gura sudorului tău!. . . 

— Eu nu i-am pus nimic în gură, zise Kálmán surprins 
şi jignit, aflînd că secretarul fusese cel care-i ciopîrţise ma-
nuscrisul. Eu n-am făcut decît să citez ce-a spus Almási 
Rudolf! 

— Şi dacă şi-ar fi bătut joc de presă? i-o întoarse Ka-
tona izbucnind în rîs. L-ai mai fi citat şi atunci?... E bine 
să fim atenţi cu cine stăm de taclale, tovarăşe!... Trebuie 
să ne facem ecoul celor mai conştienţi muncitori! 

— Bine, dar sudorul e membru de partid, zise Kálmán. 
De ce aş fi stat de vorbă cu altcineva?... 

Secretarul se mohorî, străduindu-se să scoată cu vîrful 
limbii gustul amar al pilulei din gură. 
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— Dă-mi voie, nu-i vorba de asta... În ceea ce mă pri-
veşte, eu, de pildă, am lăsat şi cuvîntul „măgar”, dar şeful 
l-a tăiat... Ce-ţi închipui, el n-are ochi?... N-ai văzut cum 
te-a ars şi pentru acel singur cuvînt?.. . Nu-i uşor să-l duci 
de nas pe el!... 

Kálmán se întoarse şi se uită iar în stradă, însă atunci 
Katona îl luă de braţ şi-l trase spre biroul lui, pentru că 
voia să-i spună ceva; după ce intrară, încuie uşa cu cheia, se 
aşeză şi se rezemă în coate în faţa lui: 

— Fii atent aici: să lăsăm acum flecuşteţele... Mai bi-
ne-ţi ofer o afacere... Azi-mîine tot s-a zis cu postul meu 
de secretar... Ştabul vrea să aducă un neisprăvit de lingvist... 
iar eu am să preiau viaţa de partid... 

Scotoci prin sertar şi mai înghiţi un calmant. 
— Într-un cuvînt, să revenim la obiect: dacă trec acolo, 

o să am nevoie de tine... Ştiu că n-ai tărîţe-n cap... că ţie 
îţi merge scrisul... ce-i drept, e drept, asta o recunoaşte şi 
Dudás... Latura mea tare e mai mult organizarea... Aşadar, 
mă gîndeam... că pentru fiecare idee bună ai de la mine o 
hîrtie de cinci... Dar mucles, ai auzit?!... 

Aruncă o privire rapidă şi prudentă spre uşă. 

Pe la prînz apăru la redacţie Almási Rudolf; portarul 
voi să-l reţină, căci îl văzuse strîngînd sub braţ un teanc 
de ziare, în timp ce ochiul stîng îi lăcrima abundent. 

— Pe cine cauţi, tovarăşe? întrebă. Redactorul-şef nu-i 
aici î 

Sudorul gîfîi, scos din sărite: 
— De-i aici, de nu-i aici, nu mă interesează!... Eu mă 

duc pînă la Domnul Dumnezeu!.. . Ce-şi închipuie repor-
terul acela?! 

4 

Trecuseră trei luni de la înmormîntare şi 
Bárány Lajos încă nu călcase pe la casa de rugăciuni; se 
retrăsese în atelier şi aştepta; aşteptă o sută de zile, gîr-
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bovit de dimineaţa pînă seara în arşiţa becului electric şi 
construi un mic ceas cu apă, care ţinea lichidul în mişcare 
prin comprimarea succesivă a arcului, avea un efect linişti-
tor asupra nervilor şi, la fiecare oră, jetul subţire zvîcnea 
în aşa fel încît să deseneze o cifră. 

Lucra deci şi aştepta, dar aşteptarea lui nu conţinea nici 
un fel de emoţie, ci numai liniştea siguranţei de sine, căci 
ştia că, de data asta, acel cineva sau ceva pe care-l aşteaptă e 
mai îngrijorat decît el, că vocea aceea plină de superiori-
tate îi va plînge la uşă, în faţa pragului, sau îşi va întinde 
mîna rugătoare chiar din el, ca să-l îndemne la înţelegere 
şi măsură; da, acel spirit care-l gonise cu biciul pe drumul 
Golgotei, îl pusese la încercare şi-l făcuse de ocară, acel spi-
rit se va ruga de el... 

Nu-i făcu parte nici măcar de cinstea de a-i da un nume. 
Nu spunea Domnul, nici Dumnezeu; denumirea de Spirit 
o găsea încă, poate, cea mai acceptabilă, pentru că noţiunea 
nu se închega în ceva concret şi nu-i dădea putinţa să-şi 
lege dezamăgirea, sentimentele personale de o făptură con-
turată sau chiar numai imaginată; dar de cele mai multe 
ori nu se gîndea nici măcar la asta, ci spunea în sinea 
lui: El. 

Da, El, dacă există, trebuie să apară în decurs de o sută 
de zile, ca să-şi probeze existenţa şi, ori să-l nimicească (căci 
oare cu ce altceva l-ar mai putea pedepsi?), ori să-i ridice 
sufletul pe nişte culmi atît de înalte, încît acolo toate sufe-
rinţele sale să se stingă în puterea veşniciei făgăduite. Şi 
nici măcar nu-l grăbea, oricum ar fi fost să se sfîrşească 
lucrul acesta — îi dăduse trei luni, adică o sută de zile 
în cap... 

Aştepta surîzînd, cu zăbavă. Cu atîta răbdare şi cu atîta 
linişte nu lucrase încă niciodată, nici măcar sub stăpînirea 
stării de graţie, cînd se rebotezase, căci necazurile de fiecare 
zi îi rodeau totuşi inima. Iar acum nu-i păsa nici de faptul 
că ajunsese să se gospodărească singur, că Nánási Róza des-
părţise pînă şi bucătăria în două cu un cearceaf murdar, 
că-l gonise şi din patul conjugal şi se străduia să îndepărteze 
copiii de el, cel atins de îndoiala diavolească... Nu se sfă-
tuise cu el nici măcar în privinţa lui Mártonka, nu-l găsise 
demn, cu toate că băieţaşul vagabonda de dimineaţa pînă 
seara, şi existau temeri că se apucase şi de furtişaguri; însă 
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Bárány Lajos nu se lăsa tulburat de soarta copilului, legase 
şi rezolvarea definitivă a acestei chestiuni, împreună cu cele-
lalte neînţelegeri, de termenul acordat Domnului, — îi oferea, 
cum s-ar zise, drept piatră de încercare, soarta micului va-
gabond. 

Dar iată, trecură cele o sută de zile şi El încă nu-şi anun-
ţase apariţia, nu-şi făcuse simţită prezenţa. Nu dăduse nici 
o veste despre sine şi pierdu pînă şi ultima ocazie de a spune 
măcar un cuvînt despre sufletul copilei moarte, de a-i da o 
veste de la ea, pe lungimea de undă a viselor. Şi, în ziua 
aceea de marţi, cînd se împlini sorocul, exact la miezul nop-
ţii, se sculă, se bărbieri şi, ca să-şi îndeplinească ultima obli-
gaţie faţă de adunare, porni spre locuinţa fratelui Gonosz. 

Din cînd în cînd ridica privirea spre înălţimea aburită 
de lună, avea senzaţia că păşeşte pe fundul unei sticle uriaşe, 
translucide, pe fundul unei butelii nemăsurat de mari, care 
cuprinde şi cerul cu stelele, cu întreaga nemărginire şi, în 
pacea asta a nopţii, cînd numai paşii lui sfielnici răsunau 
subţiri pe trotuar şi numai mirosul de sînge proaspăt plu-
tind dinspre abator îi năvălea în nări, o jale şi un dor 
fierbinte îl fulgerară deodată cu întreaga bănuială că acolo 
sus nu e nimic, într-adevăr nimic, doar liniştea, tăcerea, ab-
senţa... 

„Şi e păcat, se gîndi. Dacă ar fi cineva acolo sus... ar 
merita să sufăr mai departe... Dar aşa!... Ce rost are?! . . . 
Îmi pare foarte rău... Îmi pare sincer rău...” 

Bătu la uşă, îşi spuse numele şi îi veni să zîmbească pe 
cerdacul întunecat; predicatorul se dădu jos din pat, bucu-
ria lui speriată doborî ceva prin cameră şi moşmondi înde-
lung la broască; era convins că Bárány se răzgîndise totuşi, 
că sufletul Domnului săvîrşise o minune cu dînsul şi acum 
cere plîngînd să i se dea drumul să intre, acest Sion drag, 
acest suflet greu încercat a cărui suferinţă din urmă slujise, 
de bună seamă, tot numai pentru a-l face să nădăjduiască 
şi să se încreadă şi să se dea în paza lui Isus... 

Gonosz o trezise şi pe femeie şi se opriră amîndoi aşa 
cum erau, în cămăşi albe de noapte, în faţa lui, pe prag, 
iar de grăbiţi ce erau uitară să facă lumină; apoi, totuşi, 
camera se limpezi, predicatorul se apropie de el şi-şi lipi, 
lacom şi lăcrimînd, gura mustăcioasă de obrazul fratelui său 
reîntors întru pocăinţă; în imaginaţia lui, întîlnirea aceasta 
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era ca o viziune şi aproape că auzea cum în jurul lor 
răsună corul de îngeri; imediat după el, se apropie şi femeia 
şi-l potopi pe infirm cu căldura opărită de vise a trupului 
ei şi îl lovi în tîmplă cu un sărut stîngaci. 

Dar cînd se dădură înapoi, văzură deja că faţa lui Bá-
rány nu e umbrită de smerenia omului reîntors la turmă, 
că nu ţinteşte cu privirea în sus, spre crucea de pe Golgota, 
ci se uită la ei, chiar foarte lucid, aproape cu superioritatea 
compătimirii; avu şi un mic gest şovăitor, ridicînd mîna la 
înălţimea pieptului, frîngînd-o din încheietură, făcîndu-le 
parcă semn să se oprească, apoi, fără să fie poftit , şontîcăi 
calm pînă la masă, îşi trase un scaun şi zise: 

— N-am venit ca să mă plîng, ci să mă laud: de-acum 
e linişte în mine şi pace... 

Gonosz se aşeză în faţa lui: îşi împreună degetele dea-
supra mesei, mustaţa i se mohorî în aşteptare. 

— Lăudat fie Domnul care s-a îndurat de tine şi te-a 
binecuvîntat din nou! bîigui. 

Bárány zîmbi a îndoială. 
— Îndurarea a trebuit s-o aflu în mine însumi: cugetul 

meu a devenit singurul meu mîntuitor... 
Bătrînul predicator tresări, femeia se furişă la pat şi 

răscoli pernele. 
— Adică... nu te-ai eliberat?... Îndoiala te ţine prins în 

cursă? întrebă Gonosz cu atenţie speriată. 
Bárány Lajos plecă fruntea. 
— Dacă m-aş îndoi numai, aş mai avea putinţă de scă-

pare... dar eu am ajuns pînă la necredinţă... 
Predicatorul înălţă sprîncenele. 
— Atît de mică să fi fost credinţa ta?!. . . Aşa de slabă 

e încredinţarea ta întru Domnul, încît pînă şi vîntul o poate 
risipi ca pe-un fir de praf? . . . Atît de pipernicite sînt rădă-
cinile cu care te-ai legat de sufletul lui Isus?... Ai grijă, 
Satana stă în spatele tău... 

Bárány ridică ochii, jignit, apoi se sprijini de masă, sin-
gur de sine. 

— De credinţa mea, Gonosz Péter (cuvîntul frate îl lă-
sase acum de o parte cu bună ştiinţă), de încredinţarea mea 
nu s-au putut îndoi pînă acum decît nişte suflete atît de 
slabe ca tine şi ca Duruty! 
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Predicatorul se prefăcu a nu fi auzit decît izbucnirea 
unei supărări trecătoare. 

— Să ne rugăm! zise. Să ne rugăm de Domnul ca în 
aceste clipe grele să lege mîinile Satanei. 

Însă Bárány se încordă încăpăţînat, cu spinarea lipită 
de spătarul scaunului şi-l privi pe predicator de la distanţa 
nouă a superiorităţii sale. 

— Dacă doreşti să cerşeşti, n-ai decît — zise — dar 
numai în numele tău. Pentru mine nu te mai obosi... 

Stăpînul casei bîigui cîteva cuvinte, apoi şezu două-trei 
clipe nemişcat şi-şi privi labele mari ale picioarelor. 

— Te-ai întrebat oare cîtă suferinţă te aşteaptă dacă te 
laşi prins între roţile lumii şi ale credinţei?... Au mai fost 
suflete rătăcite care plîngeau pe pragul lăcaşului ceresc, în 
vreme ce fraţii se desfătau cu îngerii înăuntru... 

— Eu n-am să plîng, zise Bárány. Şi n-am venit ca să 
stăm de vorbă despre aşa ceva: am vrut numai să-ţi spun 
că mă desfac de adunare şi că o iau pe drumul meu... 

Gonosz zîmbi cu îndoială obosită: 
— Acel drum e mărginit de pietrele morţii... pămîntul lui 

e udat de lacrimile mîhnirii... 
— O, ştiu! răspunse Bárány. Şi tristeţea mea e bătucită 

în drumul acela... Şi una din pietrele morţii se uită la mine 
cu ochii fiicei mele... 

— Şi... nici măcar mărturia asta nu ţi-e de ajuns? 
— Mărturie?... Dar pentru ce?... Spune-mi, pentru ce? 
— Pentru umilirea trufiei şi prea slabei tale credinţe! 
Ceasornicarul se ridică, aproape că ţîşni în sus, făcîn-

du-şi vînt de la podea, pentru ca, înălţîndu-se deasupra pre-
dicatorului, să-şi verse asupra lui mînia fierbinte şi gîtuită: 

— Nu vorbi despre trufie... Pînă acum toată iumea şi-a 
şters picioarele de mine... Şi tu, şi Duruty, şi nevastă-mea... 
Şi dacă ar fi acolo sus cineva... sînt sigur că şi-ar fi aflat 
şi el bucurie în a mă folosi drept rîzătoare pentru murdăria 
lui cerească... Noroc că nu-i... Şi că în general nu există 
nimic... nimic, înţelegi?! 

Izbucni într-un rîs aproape triumfător de bucurie răută-
cioasă, ateriză şi se săltă din nou: 

— Dacă el ar exista, pînă acum şi-ar fi făcut simţită 
prezenţa... Căci aflaţi că i-am acordat un termen... Dacă 
nu pentru altceva, atunci pentru asta, şi tot ar fi trebuit 
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să dea un semn... ca să-mi ceară socoteală pentru trufia mea, 
cum spui tu... Dar nu s-a arătat şi eu mi-am scos sufletul 
la licitaţie... L-am pus în vînzare, aşa cum pun în vînzare 
şi deşteptătorul, dacă timp de o sută de zile nu vine nimeni 
să-l ridice... Dar nu te lăsa amăgit de speranţe: nu m-am 
vîndut Satanei, ci numai împăcării... 

La auzul atîtor vorbe păgîne, se ridică de-acum şi Go-
nosz, iar femeia vru să dea fuga la ceasornicar pentru ca, 
prin cuvintele-i de implorare, ca nişte braţe grijulii de soră, 
să-l strîngă la piept pe prigonitul recăzut printre prigonitori, 
pe acest miel al Domnului cu vorbă frumoasă, deştept, şi 
sfîşiat de vrajba inimii; dar la jumătatea drumului se po-
ticni, îşi duse mîna la obraz şi izbucni în hohote de plîns: 

— Ce mare păcat, dragă Doamne!. . . Ce păcat îngrozi-
tor, că pînă şi apostolii tăi au ajuns să se întoarcă împotriva 
ta, o, o, o! 

Între timp, Gonozs îngenunchease pentru rugăciune. 
Cînd se întoarse acasă, Nánási Róza şedea în bucătărie, 

la masă, şi plîngea; pentru prima oară, de săptămîni de 
zile, silită de împrejurări, trebuia să stea de vorbă cu băr-
batul. 

— A trecut de miezul nopţii şi Mártonka n-a venit încă 
acasă, scînci. Unde să mă duc, unde să-l caut? 

Bărbatul nu-şi mai scoase haina, ci se întoarse îndată şi 
porni tăcut spre miliţie, ca să anunţe cazul; ofiţerul de ser-
viciu ieşi din camera de gardă, îl conduse prin curtea lungă, 
îngustă, asfaltată şi deschise o uşă gălbuie; înăuntru, de la 
înălţimea a trei lăzi, o mică noctambulă ofilită îşi fuma 
ţigara cu demnitate mînioasă, într-un colţ se chircea un 
beţiv, iar Mártonka, cu picioarele răşchirate, îl privea curios 
şi tatăl îl asemui cu puştiul acela holbîndu-se la haiducul 
condamnat la moarte, în celebrul tablou al lui Munkácsy. 

— Pe copil l-am înhăţat într-un magazin, zise miliţia-
nul. Voia să ia o cutie de sardele. Îmi pare rău, dar vom 
întocmi un proces-verbal despre lipsa de răspundere a pă-
rinţilor... 

Apoi se uită la ceasornicarul infirm, îl chestionă despre 
situaţia familiei şi, în cele din urmă, le dădu drumul, renun-
ţînd la pedeapsă. 
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— Dacă se repetă cazul şi nu veţi avea grijă de copil, 
îl trimitem la şcoala de corecţie, zise. 

Îl ducea pe băiat, ţinîndu-l de mînă: nu-l întrebă şi 
nici nu-i spuse nimic, dar copilul, îndată ce dădură colţul 
în strada Fabricii de gaz, deveni brusc neliniştit, se opri, 
se încordă şi nu voi să meargă mai departe; Bárány nu 
pricepea de ce se speriase. 

— Nu vreau să mă duc la mama, zise Márton. 
— Dar ce vrei?... Unde doreşti să te duci, la cine? 
— Aş vrea să rămîn cu tine, bîigui băieţelul. 
— Hai să mergem!... Maică-ta te aşteaptă şi plînge! 
— Să plîngă! dădu din umeri copilul. Eu n-o iubesc... 

Mi-e frică de ea... şi tot am să fug. 
Se lipise tot de taică-său: îşi vîra obrăjorul cald şi mur-

dar în palma lui Bárány Lajos. 
Ceasornicarul stătea disperat; se uită la copil, se văzu 

pe sine, orfanul de demult, şi pe ochi i se lăsă o ceaţă; iar 
copilul îşi lipise buzele de degetele lui, mărturisind mut dra-
gostea-i puternică şi pînă acum reţinută, şi-l grăbea să ia 
o hotărîre; după Ili, băieţaşul acesta ţinea cel mai mult la el. 

— Dar eu nu ştiu să-ţi port de grijă, zise. Unde să te 
culc?... Cu ce să te hrănesc?... 

Copilul se uită la el cu un zîmbet viclean şi bătrînicios. 
— N-o să răbdăm de foame, căci eu mă pricep la cior-

dit. Şi mai schiţă şi un gest, un gest supărător de versat; 
pe Bárány îl trecură sudorile. 

— Stai aici, îi făcu semn şi-i lăsă mîna. Mă întorc îndată... 
numai să-mi aduc sculele... 

Pensetele, şurubelniţele, menghina cea mică erau în ser-
vietă, împreună cu piesele ceasului cu apă; îşi luă parde-
siul pe braţ, ascunse geanta sub el şi, ca şi cum ar continua 
căutarea copilului, ieşi pe uşă. 

Însă atunci fu cuprins de spaimă şi derută, nu ştia nici 
el încotro o va porni în puterea nopţii, cu copilul; apoi îl 
luă din nou de mînă şi începu să-l tragă după sine; tăiară 
peste piaţa Abatorului, de acolo ieşiră în piaţa de fîn şi 
dincolo de arcul uriaş al podului de fier Bárány zări contu-
rurile moi, vineţii, ale Dealului Steluţei; se întoarse în di-
recţia aceea ca şi cum ar fi vrut s-o ia de-a dreptul, în 
zbor, spre satul lui şi o porni. 
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Mártonka se străduia să-şi potrivească paşii la mersul 
săltăreţ al tatălui; se ridica o dată cu el, recădea o dată cu 
el, părînd că zboară prin noapte, ca două păsări ce se zbă-
teau stîngaci, cu un efort neîncetat, tinzînd spre înălţimi; 
Bárány Lajos mergea înapoi în satul de unde se rupsese de 
atît amar de vreme şi unde, la gospodăria de stat sau pe 
lîngă colectivă, vor avea desigur, el şi copilul, o pernă pe 
care să-şi lase capul şi o să-şi rostuiască şi o bucată de 
pîine, prin muncă. 

Şi se şi gîndea zîmbind că, peste o săptămînă sau poate şi 
mai repede, îi vor trimite la adresa lui de-acasă o hîrtie, 
anunţîndu-l să se prezinte la vreo cooperativă de reparaţii, 
dar nu-l vor mai găsi acolo; din tot oraşul nu ducea cu 
sine decît o singură amintire, poezia aceea cu care, după 
moartea lui Ili, colindase birourile organelor de stat şi ob-
ţinuse, datorită ei, dreptul la examenul de specialitate ne-
cesar pentru practicarea meseriei. 

Iar acum rostea versurile cu voce tare, ca şi cum ar fi 
vorbit cu copilul: 

Omul născut din femeie are viaţa 
scurtă, 
S-a rupt şi puntea-ngustă a soartei mele, 
plutesc, 
Ca un duh deasupra apelor, 
ajutaţi-mă! 
Din pustie am venit la voi, ca orbul 
pipăi 
Cu băţul alb al sufletului meu pe străzi, 
dar iată, doar 
De idoli fi de cîrciumi, de stîncă duşmănoasă 
dau mereu. 
Oameni, ajutaţi-mă! 
Căci un copac mai speră: el chiar tăiat învie, 
dă mugur iar, 
Mlădiţele-i nicicînd nu se termină, 
pe cînd eu pier 
Cu braţele din suflet retezate 
eu pier, apun, 
Şi viaţa mea e-o singură suflare 
şi ochii mei nu văd nimic mai bun... 
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Şi mergeau cele două fîntîni cu cumpănă, cea mare şi 
cei mică, mergeau cu tristeţea rece a încrederii, în sus, pe 
deal, tăind noaptea în lung, pentru ca apoi, de sus, de pe 
culme, să se uite în urmă către oraş, ca spre Sodoma sortită 
pieirii... 

5 

Böske pornea, chiar de cîte două-trei ori pe 
săptămînă, în peregrinările ei aventuroase, cu acele cutii de 
pantofi legate cu fundiţe; mai tîrziu însă începu să-l tri-
mită pe Béluska, iar ea rămînea şezînd pe marginea diva-
nului, aproape paralizată de durerea ce i se răspîndea din-
spre mijloc şi dintre coapse şi aştepta ca băieţelul să se în-
toarcă şi să prezinte raportul. 

„Ia spune, frăţioare: ce mutră avea cînd a pus mîna?.. . 
Şi a plecat în grabă, imediat, sau întîi s-a uitat în jur?. . . 
N-a încercat s-o desfacă acolo, pe loc?...” 

Şi, între timp, urmărea privirea copilului, gesturile lui, 
ca şi cum ar fi vrut să savureze fiece amănunt al jocului; 
uneori îl punea să repete, întrebînd surescitată, sau, vîntu-
rîndu-şi palma ca după muşte, îl îndemna pe băiat să spună 
mai iute: 

„Răspunde o dată, frăţioare, vorbeşte mai repede!... Zău, 
nu mai da atîta tîrcoale, că mă scoţi din minţi!” 

Cînd însă începură să fîşîie primele ploi de vară tîrzie, 
iar vîntul izbea ciorchini de frunze de geamul mansardei, 
Böske ajunsese atît de slabă încît nu mai putea să-şi tîrşîie 
papucii decît pînă pe sală sau la closet; căsca gura, băbeşte, 
vîra mînecile hainei una într-alta şi se frînsese puţin din 
şale. 

Brusc, starea ei se înrăutăţi: rinichii nu filtrau suficient, 
simţea în şale o durere uneori sfîşietoare, alteori arzătoare, 
ca şi cum i-ar mocni un rest de jăratic în carne, transpira 
de slăbiciune şi începea să tremure de chin; apoi, cam de 
pe la mijlocul lui octombrie, nu mai putu nici să se scoale, 
vîrî săpunurile de toaletă sub pernă şi braţul ei dezgolit 
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şovăia pe lîngă perete, în penumbră, ca mînuţele pruncilor 
muţi culcaţi în coşuri de rafie. 

Dar toxinele adunate din cauza rinichilor bolnavi, acizi, 
azotaţi, alungau tot mai insistent pînă şi parfumul de săpun 
şi încet-încet se îmbîcsiră şi prinseră un gust amar şi acele 
lucruri care, în amintire, ţineau de impresiile ei frumoase; 
aşa, de pildă, începu să simtă un păcat înfiorător, o rătăcire 
oribilă în faptul că se dusese atunci cu Doda la panopticum 
şi îşi amintea cu atîta greaţă nestăpînită de viscerele acelea 
zdrobite, încît ruşinea îi provoca suferinţă fizică. 

„De-acum m-au părăsit şi amintirile, auzi, Erzsike? în-
cepea să scîncească sub plapomă. Au fugit amintirile mele!” 

Cînd era numai cumnată-sa acasă, şi o lăsa doar o clipă 
singură, începea să se vaite şi lacrimile îi brăzdau obrajii, 
iar îndată ce observa că Erzsike iese în antreu, vocea-i plîn-
găreaţă se întindea după ea ca un fir de aţă: 

„Nu pleca, dragă... Mi-i aşa de frică singură... Mi-i aşa 
de frică, mămicule... Ştiu că am fost rea cu tine... L-am 
asmuţit de mii de ori pe Béluska împotriva ta... Dar acum 
iartă-mă.” 

Erzsike îi schimba cearceaful tot la două-trei ceasuri, îi 
dădea mîncare cu linguriţa, dizolva calmante în lapte, aerisea 
camera pentru ca bolnava să poată respira mai în voie; 
scotea şi readucea şi freca plosca, spăla cămaşa de noapte 
umedă, în fiecare zi. 

„Spune-mi, tu, dragă, mă mai poţi ierta? gemea Böske 
vlăguită. Doar nu merit nici să-ţi sărut picioarele...” 

Cînd şi cînd, durerea i se potolea vreun ceas şi sufletul 
dezlegat de suferinţă se dovedea blînd şi liniştit, aproape 
copilăros de simplu şi visător; încetul cu încetul, deveni un 
fel de obicei al ei ca, în asemenea momente, să ceară o bu-
căţică de hîrtie curată, o aşeza pe o carte sau pe un caiet 
şi-şi făcea planul cum să-şi aranjeze locuinţa. 

„Ia uită-te, Erzsike — zicea — ia vino-ncoa’... Ce zici, 
dacă aşez dulapul de nuc aici... iar toaleta cu oglindă, să 
zicem, aici... ce spui, o să arate frumos dormitorul meu?” 

Desena din nou un dreptunghi şi o lua iar de la capăt: 
„O, Dumnezeule, o, Doamne... o, Ziditorule scump... dacă 

aş apuca să am, pentru prima dată în viaţă, un cuibuşor... 
o locuinţă a mea... atunci n-ar fi om mai fericit pe pămînt 
decît mine... Ia spune, ce fel de huse s-ar potrivi mai bine 
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în sufragerie?... Doar n-o să-mi fie dat să mor înainte de 
a mă vedea şi eu aranjată pe pămîntul ăsta, sfinte Dumne-
zeule din cer!...” 

Din zi în zi, grijile soţiei lui Vincze erau tot mai nume-
roase; trebuia să născocească mîncăruri variate şi fără con-
dimente din bani puţini şi de cînd Böske nu mai putea urina 
decît cu spasme dureroase stătea cîte douăzeci-treizeci de 
minute în şir, scoţînd şi scurgînd apa în ligheanul aşezat pe 
taburet, pentru ca jetul ei vizibil şi sunetul susurat să acţio-
neze ca un excitant. 

Vincze umbla de colo-colo prin faţa patului, pradă sen-
timentelor repede schimbătoare ale milei şi indignării; nici 
ultimele sale invenţii nu-l săltaseră, praful de spălat V. B. 
pe care-l extrăsese din cenuşă de castane refuzase categoric 
să facă spumă; rătăcea cît era ziua de lungă în jurul casei, 
cu privirile înceţoşate, ameţit de cap. 

„Sigur, cînd o fi să crăp eu, zău dacă mă pot aştepta 
la un tratament aşa de elegant ca tine, mîrîia cînd nu mai 
putea suporta atenţia acordată bolnavei. Cu toate că eu am 
să dau ortul popii în casa mea, nu ca tine, auzi?!” 

Şi-şi vîra pumnul sub nasul muribundei. 
Böske simţea că antipatia lui sporea încet şi perfid, 

ameninţînd să invadeze şi sufletul copiilor cu această ură 
faţă de ea, care pînă şi să moară venise aici şi, de luni de 
zile, îi văduvea de orice atenţie, de orice picătură de dra-
goste maternă şi ea însăşi, ca un copil ajuns în ghearele pri-
mejdiei şi neputincios, se agăţa de singura ei apărătoare: 
cumnata ei. 

„Lasă-mă, tu, dragă... să-ţi sărut mîinile... sau măcar 
tivul rochiei”, se ruga, zbătîndu-se pînă la marginea patului. 

Noaptea, fereastra trebuia lăsată deschisă, din cauza 
transpiraţiei grele exalate de trupul muribundei, cei mici se 
încovrigau de frig sub cuvertură, cîte unul începea să tuşească 
sau se răsucea, bombănind, de pe o parte pe alta; Böske 
încerca să-şi reţină gemetele de suferinţă, dar sunetul care i 
se smulgea din piept era cu atî t mai îngrozitor cu cît durerea 
i-l rupea de la o adîncime mai mare; Vincze se dădea jos 
din pat, bîjbîia pe întuneric la robinet, lăsa apa să-i curgă 
în gură ca să-şi spele furia şi scîrba şi dimineaţa ochii îi 
sclipeau obosiţi dar înspăimîntători, ca ai unui ucigaş. 
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În cea de a şaptea zi ascunse un cuţit sub haină, bău o 
jumătate de kil de ţuică şi porni de cu dimineaţă prin cîr-
ciumile de la periferie, ca să-i dea de urmă şi să-l taie pe 
Hector sau, tăvălindu-l prin praf, să-l tîrască de picioare 
la patul lui Böske; spre seară îl şi găsi, în strada Munci-
torilor, în curtea din dos a unui bufet construit pe colţ, la 
„Dameza blondă”; Hector, în haine mînjite de var, şedea la 
o masă neacoperită, în chioşcul îmbrăcat cu viţă, şi se 
rezema în coate, rînjind, ochi în ochi cu o femeie ştirbă, 
cu obrajii surpaţi, care-şi mai estompa aspectul de marfă 
ieftină datorită unui batic negru de muselină, ca şi cum ar 
fi purtat doliu. 

— Maestrul face plata şi vine cu mine! zise Vincze, 
oprindu-se lîngă ei. 

Hector făcu cu ochiul spre tîrfă, se ridică şi, cu o 
condescendenţă matolită, rîse în nasul cumnatului: 

— Cine sînteţi dumneavoastră, domnule?... Şi cu ce 
drept ne deranjaţi?. . . 

Însă, în aceeaşi clipă, încasă o palmă formidabilă, răsturnă 
sticla de vin şi femeia străină, văzînd băutura vărsată pe 
fustă şi hîrşită în materie de scandaluri, se strecură prudentă 
din grădină în cîrciumioară, iar Vincze, înşfăcîndu-l pe chel-
ner de ceafă, îl smulse de jos şi, făcîndu-i vînt cu genunchiul, 
îl scoase în stradă; Hector îşi trase capul între umeri şi 
începu să mişte din picioare cu spaimă docilă. 

— Dar cu ce ţi-am greşit, Béla? scheuna. De ce trebuie 
să dai buzna aşa peste om? 

— Pliscul! zise Vincze şi-l izbi de perete, apoi îl înhăţă 
din nou de guler. Nenorocita aia îşi dă sufletul, iar tu te 
giugiuleşti cu boarfele prin cîrciumi!... Te aşezi frumos la 
patul ei şi-i ceri iertare, ai auzi t?! 

Şi începu să-l izbească cu picioarele, să-l îmbrîncească, 
făcîndu-i vînt în faţa lui şi nu-i dădea drumul decît ca să-l 
înhaţe din nou; cînd îl împinse pe poartă, pleoapa chelne-
rului era deja sfîşiată şi avea obrajii atît de mînjiţi de jeg 
dizolvat în sînge încît părea scos dintr-o lubeniţă crăpată, 
ai cărei sîmburi mici şi negri rămăseseră lipiţi de el. 

— Unde ai s-o îngropi? întrebă Vincze, în timp ce-l 
tîra gîfîind în sus, pe scări. Nu ştii, ai? Nu ştii, mă, puş-
lama împuţită?. . . Nu te-ai îngrijit nici măcar de-o groapă, 
aşa-i?! 
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— M-am gîndit că ar fi bine în mormîntul lui Rajna, 
zise Hector timid, gata, la nevoie, să-şi retragă îndată cuvin-
tele. E un loc bun, sănătos... 

— Numai că în groapa aia aţi băgat şi un străin, anima-
malule! Aţi făcut-o groapă de gunoaie! 

Ochii îi scăpărară, ca şi cum ar fi vrut să-l izbească cu 
pumnul în ceafă, dar cînd privirea îi zbură în sus, spre 
fereastra ieşită în afară a mansardei, dincolo de care zăcea 
muribunda, tăcu; Böske asculta culcată pe spate, cu ochii 
larg deschişi bocănitul paşilor şi cearta şi tot ceea ce spunea 
fratele ei şi ce răspundea chelnerul. 

— Dumnezeule mare! hohoti. Unde eşti, Erzsike?! Pe 
unde eşti?... Nici n-am murit încă şi mă şi îngroapă!.. . 

6 

Vottyák se întorsese din concediu; era plin 
de prospeţime, de bănuială şi în primele zile nu putu să 
lucreze de loc; se aşeză în faţa lui Kálmán, abia reuşea, 
într-o dimineaţă întreagă, să încropească un paragraf, între 
timp se sucea mereu în scaun, îşi mişca buzele mut şi panta-
lonii i se zbăteau în jurul gleznei, ca şi cum ar fi vrut să-i 
înteţească ideile ce-i pîlpîiau în cap; din cînd în cînd, fără 
nici un scop, decît poate pentru a da avînt propriilor rîn-
duri, care abia se tîrau, îşi repeta imaginile preferate, com-
paraţiile folosite de ani de zile; scrise din nou despre un 
ucenic că „ochii îi luceau ca două mici burghie de oţel”, 
iar dintre bancurile auzite de la muncitori îl obseda expresia 
„ai un cap ca o gheată scîlciată”, şi toate acestea nu numai 
că legau cifrele rigide dobîndite la telefon, pe care le 
pigulea ghemuit pe colţul mesei, interogînd cu un fel de 
intimitate agresivă şefii de producţie şi secretarele, ci îi 
dădeau şi cheful şi dispoziţia necesare compunerii. 

Însă acum nici un fel de idee nu era în stare să-l încăl-
zească; azvîrli ciotul de creion pe masă şi se ridică: 

— Nu merge, mister, nu merge... Mi-am ieşit din mînă... 
Numai rutina, rutina masivă... Am un cap ca o gheată 
scîlciată! 
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Îşi repezi bărbia înainte, buzele i se întredeschiseră luînd 
o formă ciudată, ca de lingură, şi rîse gîlgîit, cu plăcere; dar 
Kálmán simţi că autoironia conţine şi acum, ca întotdeauna, 
un calcul şi privirea zîmbitoare a lui Vottyák se condensa 
într-adevăr, întîziind cu neplăcere ascunsă pe chipul lui; 
şeful secţiei ştia că băiatul cel nou, acest „răcan” promovat 
de la şcoala medie, care începuse de pe o zi pe alta să 
scrie cu atîta vigoare încît îţi venea să crezi că „maică-sa 
l-a născut învelit în hîrtie de ziar” şi aproape că făcea risipă 
cum îi spunea, continuase în timpul celor treizeci de zile ale 
concediului său să-i submineze prestigiul şi, ca ziarist cu 
vechime, se cutremura numai la gîndul că peste un an-doi 
îl vor subordona poate acestui individ antipatic, plin de idei 
şi cu pană ageră; iar de data asta venea tocmai la ţanc 
afacerea încurcată a lui Vincze cu sudorul de la căile-ferate. 

— Fii atent: în ce rahat ai intrat iar?.. . Şeful e foc 
pe tine! 

Vottyák se apropie de masa lui şi se opri: 
— Nu te prosti, mister. Tocmai cu un tip ca ăsta trebuia 

să stai la cioace?... 
— Dar Almási e membru de partid! se apără Kálmán 

şi de data asta, însă Vottyák făcu un semn cu mîna, o 
băgă în buzunar, ocoli pînă la uşă, apoi se întoarse şi-şi 
încreţi fruntea: 

— Nu-i el primul care s-a strecurat în rîndurile noastre... 
O să mai vedem noi ce fel de membru de partid este... 

Şi deodată izbucni în rîs, repezindu-şi maxilarul înainte, 
ca şi cum i-ar fi oferit lui Vincze bucuria sa răutăcioasă; şi 
nici măcar nu era o simplă maliţie, căci, în clipa cînd ochii 
îi reapărură dintre cutele feţei, în priviri vibra şi un fel de 
blajină compătimire şi această schimbare rapidă a expresiilor 
îl tulbură pe Kálmán, întocmai ca atunci cînd stătea de 
vorbă cu Dudás; cum era posibil să coexiste în ei, în 
acelaşi timp, şi încrederea şi bănuiala faţă de oameni, cum 
se poate că într-o clipă sînt calculaţi pînă la cel mai mic 
amănunt, cumpătaţi şi deştepţi, iar în clipa următoare se 
aprind orgolioşi de propriile lor neghiobii? Kálmán simţea 
că acest fel de-a fi al lor îi fereşte de izbucnirile emoţionale 
ale altora, căci nu puteai nici să-i iubeşti, nici să-i urăşti, ci 
doar să te tulburi, să te simţi jenat în preajma lor şi să-ţi 
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adînceşti tulburarea transformînd-o cu încetul în reţinere şi 
reţinerea în frică. 

Şeful de secţie se reaşeză la locul lui şi, după ce omul de 
serviciu aduse corespondenţa de la redactorul-şef, Lajos clipi 
cu vizibilă satisfacţie spre cîteva plicuri, cazuri de cercetat 
în colţul cărora Dudás scrisese acum, demonstrativ: „în aten-
ţia tovarăşului Vottyák, personal”; acest semn de încredere îi 
stîrni din nou puţină căldură şi compasiune faţă de Vincze, 
care, în pofida întregii sale înzestrări şi străduinţe, nu reuşea, 
iată, decît să „intre în rahat”; se apropie din nou de Kálmán 
şi, zîmbind cu o faţă brusc întreţesută de riduri mărunte, 
frînte şi îmbătrînite, îl bătu pe băiat pe umăr: 

— Nu face nimic, mister... Odihneşte-te un picuţ... Treci 
cîteva săptămîni la reportajul literar... Dar ia fii atent: ai 
la tine o chestiune începută... pasează-mi-o şi peaia . . . 

Kálmán scoase din sertar descrierea unui caz complicat, 
în labirintul căruia rătăcea de două săptămîni şi i-o dădu 
lui Vottyák: era vorba de un tînăr şlefuitor de sticlă, tată 
a trei copii, care fusese acuzat că provocase daune din lipsă 
de răspundere şi-l evacuaseră din locuinţa aparţinînd fabri-
cii; Micskei János dăduse uzina în judecată, cîştigase procesul, 
dar locuinţa nu şi-o primise înapoi şi-l mutaseră „temporar” 
la suflătorie, pentru că, între timp, postul lui fusese ocupat 
de altcineva; Kálmán îşi amintea de vagonul de circ aşezat 
pe butuci care stătea de la război încoace în spatele unui mai-
dan de gunoaie, — unde se aciuase familia exilată; îşi aducea 
aminte de penumbra îmbîcsită de miros de mîncare, din 
adîncul căreia nu se distingeau decît petele albe ale scutece-
lor puse la uscat; de femeia tînără care hrănea doi copii 
aşezaţi în poală şi, cînd se întorsese spre el, nu-i văzuse decît 
ochii, de parcă şi faţa, şi părul răvăşit s-ar fi contopit cu 
întunecimea tunelului de scînduri; îşi aducea aminte de băr-
batul care, cu fularul înfăşurat în jurul gîtului, tuşea mă-
runt, ca eroii delicaţi şi chinuiţi din romanele ruseşti, iar 
uneori îşi ridica palma, sus, unde pîlpîia puţină lumină şi, 
examinînd crăpăturile, surîdea: „Eu am făcut o muncă de 
artist, domnule redactor... Categoria a unsprezecea... N-aş 
avea voie să-mi pierd fineţea pipăitului...” Şi, după aceea, fă-
rîmiţa aerul între două degete, cu un zîmbet îndurerat, tîn-
jitor şi totuşi demn, ca orice artizan care se consideră artist, 
sculptor sau pictor. 
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Şi iată, înainte ca Vincze Kálmán să fi reuşit să dibuiască 
pînă la capăt viaţa acestui om prigonit de soartă, structura 
lui sufletească, contradicţiile lui, înainte de a fi putut să-i 
facă dreptate măcar în scris, era silit să predea cazul lui 
Vottyák; această neîncredere îl umili şi răscoli într-însul 
amintirile vechii sale slăbiciuni şi neajutorări; simţea că iar 
i se încîlcise viaţa şi că iar se înfruntă cu nişte oameni 
împotriva cărora nu poate lupta. Şi ce folos că judeca acum 
cu mai multă maturitate conexiunile, decît înainte, că pătrun-
dea gîndurile oamenilor din jur?.. . Cu cît sînt mai mature 
percepţiile şi trăirile, cu atît mai adînci sînt şi îndoiala, şi 
vrajba lăuntrică... 

Mergînd prin centru către redacţie, se uită distrat la un 
automobil pufăitor, negru, învăluit aproape cu totul de 
fum, cu roţile atît de murdare încît păreau decupate din 
nisip; îi aruncă numai o privire şi trecu mai departe, însă 
maşina trase brusc la trotuar şi Kálmán auzi vocea lui 
Gulliver; se întoarse şi se apropie de Fordul mînjit de 
noroi; Dani purta un costum de gata, închis la culoare, la 
gît avea o cravată roşie, părul îi era tuns perie şi întreaga 
lui fiinţă, pînă şi vocea, emana un puternic miros de colonie, 
ca-n zi de Paşti. 

Intrară la o bere şi Dani îi făcu semn şoferului să aducă 
şi „bagajul acela”, că nu îndrăzneşte să-l lase în maşină. 
„Am înţeles, domnule preşedinte!” răspunse omuleţul bolond 
căruia îi plăcea, evident, că poate bate creanga cu Gulliver 
şi Kálmán nu pricepea nimic din situaţia asta. După ce 
luară loc, Dani deschise sacoşa uriaşă din imitaţie de piele 
şi degetele i se cufundară între perucile de damă de diferite 
culori, ca şi cum ar fi mîngîiat nişte scalpuri proaspete; 
cerură cîte un pahar de bere şi Dani rînji cu gura plină de 
spumă: 

— Ei, ce zici? Am devenit şi eu preşedinte, ca Eisen-
hower... Preşedintele „Higienei” raionale... M-au ales aşa 
cum scrie la carte! 

Zîmbi şi Kálmán, cu un zîmbet jenat şi ruşinat. 
— Sigur, tovarăşul Vincze nu dă doi bani pe frizeri, îi 

zise Gulliver şoferului, ca să justifice din capul locului orice 
dubiu al prietenului său. El azi-mîine se piaptănă cu 
prosopul... 
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Kálmán făcu un gest, vrînd parcă să-şi treacă palma 
peste părul rărit pretimpuriu, apoi continuă să zîmbească; 
însă, din clipa aceea, Gulliver îşi fixă privirile pe fruntea, 
angajată într-o perfidă expansiune, a prietenului, cu cele două 
mici ostroave laterale, şi-l cercetă lung, ca să-şi creeze avan-
tajul necesar. 

— Mulţi habar n-au ce cîştig anual aduce şutului 
„Higiena”... Şi beneficiul e încă floare la ureche; dar valuta, 
tovarăşe!... În apus luăm aur pentru părul tăiat şi perucile 
de calitate... Aş putea spune că producţia de păr e una din 
verigile cele mai importante... Dintr-un anumit punct de ve-
dere... adică... aduce efectiv mai multă valută decît industria 
grea! 

Mai cerură cîte-o halbă de bere, apoi se ridicară; însă 
Gulliver simţi nevoia să risipească acum, grăbit, cu ambele 
mîini, cuvintele lăudăroase înţepenite în el. 

— Cum arăta întreprinderea cînd am preluat-o? se în-
toarse vesel şi vioi spre şoferul care căra perucile. Spune 
dumneata, tovarăşe Hencz!. . . Furau la talc şi la colonie ca 
şobolanii, ai?.. . Da’, pe mine nu m-au putut încuia: am 
făcut o listă cu adresele frizerilor, coaforilor, l-am băgat în 
maşină pe şeful de cadre şi hai la drum, să adulmecăm 
prin locuinţele salariaţilor... Am adunat trei litri de lavandă! 

Înainte de a se despărţi, se uită din nou la creştetul lui 
Kálmán şi-i întinse mîna, rîzînd a îndoială: 

— Pe colaborarea ta, efectiv nu se poate conta, tova-
răşe... Dar ai putea împuşca un articolaş despre cooperativă... 

Cînd se întoarse la redacţie, Vottyák şedea la birou, 
pantalonii i se bîţîiau în jurul gleznei mişcate cu ritmicitate 
de evantai; trăsese o fugă, cu bicicleta, pînă la fabrica de 
sticlă, ca să-şi scrie reportajul despre şlefuitor, şi acum căuta 
un titlu: nu era în stare să scrie un rînd, pînă nu avea 
titlu; ridică deci ochii spre Vincze. 

— Fii atent, mister: ce cuvînt ar putea exprima... că, să 
zicem... cineva sare, se agită, dar nu face nimic?... 

Kálmán se apropie de el şi dădu din umeri. 
— Scrie că e un piţigoi moţat, zise. 
Vottyák lăsă capul pe o parte, repetă morfolind de mai 

multe ori titlul propus, cracul pantalonului se bîţîia tot mai 
zburdalnic pe sub masă, dar el se prefăcea că trebuie să 
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treacă fiecare literă prin filtrele îndoielii, apoi încreţi 
fruntea: 

— Piţigoi zici?... În fond, nu-i rău! 
Îl scrise repede în capul foii şi, pradă tulburării acestei 

uşurări, înălţă capul deodată confidenţial, dar totuşi cerce-
tător; se uită la Kálmán şi întrebă: 

— Ei, şi tu?.. . Ai pescuit vreun fapt divers? 
Kálmán îşi aprinse o ţigară şi suflă fumul, într-o doară. 
— Rateu. Mai trec şi mîine pe la indivizi... 
Vottyák nu mai era însă atent, căci voia să scrie repede 

fi sub pavăza întrebării primul rînd, însă îndată ce ajunse 
la sfîrşitul frazei ridică ochii, decepţionat. 

— Nu te prosti! Ţi-am anunţat materialul la şef!... 
O sută de cursive în chenar! 

Kálmán tot mai şedea şi trăgea din ţigară; Vottyák 
avu deodată, cu titlu cu tot, senzaţia inutilităţii întregii 
munci a secţiei, se ridică, se întinse nervos, apoi, cu paşi 
şovăielnici, ca şi cum s-ar fi dus la toaletă, ieşi pe uşă; după 
cîteva minute, cînd se întoarse, se lăsă pe scaun degajat, 
cu un fel de satisfacţie lejeră, mişcîndu-şi buzele muţeşte 
şi din ce în ce mai iute, şi scrise cîteva rînduri cu o inde-
pendenţă plină de sobrietate. 

— Fii atent, mister, zise mai tîrziu şi nu ridică privirea 
ci începu să-şi bîţîie din nou cracul pantalonului. Şeful zice 
să te duci pînă la el... 

Kálmán avu senzaţia că o palmă puternică îi deplasează 
stomacul în sus, golindu-i pieptul de aer; cînd intră în biroul 
redactorului-şef, Dudás, făcînd excepţie de la bunul său 
obicei, nu-l aştepta cufundat în gînduri, ci se uită la Kálmán 
roşind, savurîndu-şi superioritatea, ca la un om despre care 
abia i se relatase un amănunt hazliu. 

— Cum e cu cartuşul acela, tovarăşe Vincze?... În bătă-
lia producţiei... printre eroii de fiecare zi... tu n-ai găsit nimic 
atractiv... nimic înălţător, care să-l intereseze pe cititor?... 

În colţul ochiului îi apăru lacrima măruntă, apoi se sculă, 
căzu într-o muţenie ostenită şi, în timp ce umbla, îşi apăsa 
din nou, ou putere, tocurile pantofilor de parchet, aruncînd 
cîte o privire peste umăr. 

— Ia zi, tovarăşe Vincze, tot în cartier locuieşti?... În 
ce fel de mediu trăieşti?... 

Îşi îndreptă brusc privirile spre el. 
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— Sînt trei luni de cînd stau în gazdă, zise Kálmán. 
Dar ce importanţă are?... 

— Importanţa pe care o are las-o în seama mea, răspunse 
Dudás. Evident, din cauza vederilor tale... 

Presimţind ceva neplăcut, Kálmán tăcea. 
— Trebuie să-ţi spun că sînt îngrijorat din cauza ta... 

Te trage ceva la fund... Judeci atît de mult din perspectiva 
sentimentelor... Încît îţi poţi atrage şi ţie, şi ziarului cele 
mai mari neplăceri... 

Se opri cu o expresie chinuită şi medită: 
— Nu înţeleg... nu-mi intră în cap... Pe de o parte, 

talentul tău îndreptăţeşte cele mai mari speranţe... Pe de 
altă parte, rămîne în picioare riscul unei investiţii zadarnice... 
În ceea ce te priveşte... căci nu poţi sluji cu abnegaţie clasa 
muncitoare... 

Ultimele sale cuvinte stîrniră însă demnitatea lui Kálmán: 
— Din ce deduci că nu pot s-o slujesc?... Ce te îndrep-

tăţeşte să dai asemenea sentinţe?... 
Dudás îşi aruncă spre spate haina descheiată şi, în timp ce 

străbătea camera în goană, roşeaţa i se trase cu iuţeală 
dinspre obraji spre gît: aproape că izbucni în rîs de furie, — 
luase apărarea lui Vincze drept atac. 

— Sentinţe?... Aşa ceva obişnuieşti să dai tu, cînd pui 
în gura muncitorilor cuvintele duşmanului de clasă! strigă, 
strîngînd pulpanele hainei. Şi-s pline de sentinţe şi reporta-
jele tale... Tot modul tău negativist de a vedea... Întreaga 
ta conştiinţă contaminată, de lumpen! 

Brusc, începură să-i strălucească lacrimile în colţurile 
ambilor ochi; îl măsura pe Kálmán cu priviri scăpărătoare. 

— Sau poate o fi un fapt întîmplător că pe tine te 
interesează exclusiv plîngerile?... Că romantizezi mereu sufe-
rinţa?!... Că te fîţîi o dimineaţă întreagă într-o uzină socia-
listă, unde trăiesc şi se întrec cu sutele eroii de fiecare zi şi, 
cu toate astea, te întorci cu mîna goală?!... Toate astea sînt 
întîmplătoare, după părerea ta, tovarăşe Vincze?!... 

Kálmán lăsă capul în pămînt. 
Înfăşurîndu-se în tăcerea triumfătoare a învingătorului, 

Dudás se postă, mulţumit, în adîncitura ferestrei. 
— Păi atunci, gîndeşte-te pînă nu-i prea tîrziu! zise,, 

în cele din urmă. 
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Cînd se întoarse în biroul secţiei, Vottyák tot mai şedea 
la masă şi, mişcîndu-şi buzele, se holba cînd într-un colţ, 
cînd în altul al camerei, iar cracul pantalonului i se bîţîia 
din ce în ce mai iute, înteţindu-i focul, înviorat apoi din 
nou ofilit, al siguranţei de sine. 

— Fii atent, mister, făcu semn, cînd intră Kálmán. E 
bună fraza asta? „Există oameni care cer mereu, nu fac 
decît să ceară mereu: locuinţă, post mai bun, înţelegere, 
dar ei înşişi n-au pus încă nici două paie cruce. Printre 
aceştia se numără şi tovarăşul Micskei, şlefuitorul de sticlă, 
de talentul căruia, de altfel, nu ne îndoim...” 

Şi era atî de curios de părerea băiatului, încît se uită 
la el f ix şi-şi stinse şi bucuria răutăcioasă, cu toate că, un 
minut înainte, mai simţea o amorţeală plăcută la gîndul că-
derii subalternului său; Kálmán se întoarse într-o parte şi-şi 
trecu palma obosită şi tremurătoare peste obraz, ca să şteargă 
de pe el privirea lipicioasă a lui Vottyák; o clipă, îi mai 
trecu prin faţă şlefuitorul de sticlă, stînd în vagonul de 
circ abandonat, cu degetele lui prelungi şi albe răsfirate în 
aer şi văzu şi femeia cu părul răvăşit şi cu priviri isterice, 
decupată din cartonul penumbrei, cu sugarul în braţe. 

— E divină!. . . bîigui, suspinînd. Nici nu te-aş fi crezut 
în stare... 

7 

Böske sări din pat şi în jurul ei izbucni un 
fel de vîrtej, un fel de vîrtej orbitor, ca şi cum lumina, cu 
pereţii şi cu perdelele la un loc, ar fi dat s-o înfăşoare şi 
sufletul i se încîlci şi el în viitoarea aceasta ambiguă a 
obiectelor, aerului şi dantelei, în care abajurul lămpii dăn-
ţuia şi dincolo de fereastră frunzarele merilor se prăbuşeau 
unele după altele, ca retezate de topoare; şi poate tocmai 
ei scoteau foşnetul acesta şi ei stîrneau această ameţeală în-
miresmată, acest leşin cu iz de crengi înfrunzite, de vis şi 
de sudoare care-i va pierde îndată inima tremurînd, sau dim-
potrivă, i-o va sui în zbor, fîlfîind fericit, spre înălţimi. Şi 
de slăbiciune şi de nesiguranţă, abia îndrăznea să păşească, 
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simţea, simţea că vîntul o lipeşte de pereţii aerului, îi mulează 
cămaşa de noapte pe picioare şi-i biciuieşte părul, părul ei ră-
văşit, înspicat, izbindu-i-l în ochi; izbucni în plîns. 

— Mamă!. . . Mama mea dragă!.. . Unde eşti?... 
Întinse mîna în faţă, bîjbîi spre lumină, apoi se prăbuşi 

lîngă pat şi începu să scîncească; madam Vincze, care 
auzise de jos, din curte, bufnetul trupului căzut, sosi în fugă 
pe scări şi, luînd-o în braţe, o puse în pat, îi spălă faţa, îi 
dădu să bea ceai rece, se aşeză lîngă ea şi începu să-i frece 
braţele, picioarele; cînd şi cînd, Böske îşi recăpăta cu-
noştinţa pentru un minut şi întindea mîinile slăbite şi zbîr-
cite spre cumnată-sa, ca şi cum ar fi vrut să-i cuprindă 
obrazul în palme. 

— O, cît rău ţi-am făcut, sărăcuţa de tine... cît te-am 
mai bîrfit... l-am asmuţit pe Béla împotriva ta... şi el de 
multe ori a sfărîmat şi mobilele... iar pe tine te-a alungat în 
stradă. Am crezut că ar fi avut mai mult noroc cu o fată 
de la oraş... Cu toate că numai ţie îţi poate mulţumi că 
n-a ajuns un golan decăzut... 

Epuizată, recădea din nou între vedeniile ameţitoare 
pe care otrăvurile dizolvate în sînge, ca opiul sau cocaina, 
le mînau pe firele multicolore ale amintirilor, înfăţişîndu-i 
pentru cea din urmă oară panorama pestriţă, imaginile de 
la iarmarocul vieţii sale: uneori, închipuindu-şi că Hector — 
care, însîngerat şi umilit, venise la patul ei să-i ceară ier-
tare — mai e în cameră, se trezea văitîndu-se şi-i făcea semn 
cu mîna, cu privirea s-o lase singură, să iasă afară din casă. 

— Trebuie să mor şi n-am avut încă nici o bucurie... 
Am tot mers, am tot mers... veşnic am fost pe drum, ca 
Tanda şi cu Manda... aşa m-ai cărat cu tine, — ca pe o 
valiză... Mi-ai distrus inima, sufletul... din cauza ta trebuie 
să mor... Doamne!.. . Doar sînt aşa de tînără... aşa de 
tînără... De ce trebuie să putrezească mîna asta frumoasă... 
ochii... părul meu, dragă Dumnezeule bun! Pleacă de-aici... 
Să nu te apropii de patul meu, că te blestem!... 

Curînd închise din nou ochii şi prin poarta dreptun-
ghiulară şi îngustă a patului trecu într-o altă lume; după 
ce Erzsike o repuse în culcuş şi-i spălă faţa cu apă rece, 
aţipi îndată şi, fără să se fi gîndit mai înainte la asta, 
retrăi în veghea ei de vis, cu cele mai mici amănunte, zilele 
de la căminul de copii şi moartea mamei sale; Béluska o 
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ştersese încă din prima săptămînă, se aruncase peste zidul de 
piatră şi ţopăise de dimineaţa pînă seara pe traverse, pînă 
ce calea-ferată îl conduse înapoi la C l u j ; atunci înhăţase 
mîna mamei şi începuse să schiaune să nu-l trimită înapoi... 

Iar ea rămăsese acolo, la şcoala lui Tata, cu 
alte treizeci de fete, şi nu se putea mişca; ba, începînd 
din noaptea cînd pîntecul îi fusese inundat de fierbinţeala 
aceea, ca şi cum s-ar fi cufundat într-o cadă cu apă, de 
atunci de cînd, dimineaţa, a trebuit să i se schimbe cear-
ceaful, vocea Tatei îi foşnea mereu pe la ureche, privirea 
lui rătăcea zîmbitoare dar cerînd socoteală peste capul ei 
şi Böske ajunsese să simtă uneori că ar trebui poate să-i 
ceară iertare, ar trebui să-i sărute mîna, ar trebui să-l implore 
să n-o prigonească mereu cu privirea aceea... 

Dar nu putea să scoată o v o r b ă : iar Tata era pe urmele 
ei, o împungea, o ciupea cu vocea, voia să-i mănînce sufle-
tul care se apăra sfios, ca să nu rămînă în loc decît un fel 
de amorţeală surdă : de ce i-a scăpat ciorapul, de ce i s-a 
clintit panglica pe cap, de ce nu şi-a tăiat unghiile cu 
foarfecă? Şi privirea lui îi dădea de înţeles că el vede totul, 
că a văzut şi cearceaful acela şi că, în orice clipă, ar putea-o 
da în vileag, în faţa întregului institut... 

Totuşi, s-a întîmplat a l tceva: într-o seară, Tata se ivi 
deşirat pe treptele cancelariei, în cămaşă roşie de sport, şi 
făcu un semn cu degetul îndoit spre parcul unde o zărise pe 
e a ; Böske ieşi din umbra copacilor şi se opri descumpănită, 
însă Tata îi făcu din nou semn şi-şi mişca degetul din ce în 
ce mai repede, ca şi cum ar fi înfăşurat o sfoară de zmeu, 
o fetiţă, şi capătul celălalt al sforii ar fi legat de mijlocul 
acesteia; şi Böske porni, poate nici nu ridica picioarele, 
se apropia lunecînd ca păpuşile montate pe roti ţe; trecu în 
sus pe scări, la fel de uşor. 

Tata încuie uşa, apoi deschise gura : 
— Ascultă, putoare mică... Ţi-am spus să goleşti coşul 

de hîrtii?.. . Sau nu ţi-am spus, tu... tu... 
Brusc, îi apucă umerii cu amîndouă mîinile, i se holbă 

în ochi şi începu s-o împingă şi încă tot o mai ameninţa, 
deşi cu glas din ce în ce mai moale, ca şi cum ar fi vrut 
să-i comunice numai ei ceea ce ştia despre ea. O mai ocăra 
şi în timp ce o răsturna pe canapeaua de piele. 



— Deci te-ai făcut fată mare, ai?... Fată-mare!.. . Şi 
ai fi vrut ca numai eu să nu prind de veste! 

Îi desfăcu bluza, îi suflă în faţă, căuşul palmei stîngi 
bîjbîia tremurînd în sus pe pulpă, apoi, dintr-o mişcare, 
îi înfăşură pe încheietură şi-i smulse pantalonaşii, cum ar 
jupui un iepure de blană. Böske nu se apăra. Închise ochii, 
întocmai ca la nenea dentistul, pregătindu-se pentru primele 
semne ale durerii, ca să scoată un geamăt, dar zelul nepu-
tincios al lui Tata o făcu doar să respire mai repede, trupul 
lăbărţat peste ea îi chinui numai coşul pieptului şi mijlocul... 

După aceea, bătrînul institutor o lăsă în pace, trecea pe 
lîngă ea cu o mină jignită, era rănit în orgoliul lui şi-şi 
abătea răzbunarea pe celelalte fete: ţipa la ele de dimineaţa 
pînă seara, le zburătăcea ca pe gîşte; dar lui Böske nu-i 
mai putu face nici un rău, căci ea se îmbolnăvi, îi vuiau 
urechile şi nu vedea nimic, apoi se cufundă într-o ameţeală 
adîncă şi cînd deschise ochii se făcea că mama îi stă la 
căpătîi, ca un stîlp negru, îngust, numai degetele îi ardeau 
galbene pe marginea neagră de fier a patului; vorbea foarte 
încet, dar Böske auzi clar aceste cuvinte: „Cap de ţap!” 

În clipa aceea ştiu că mama nu mai trăieşte. În infirme-
rie intră nenea Modi, doctorul, îi luă pulsul, o mîngîie pe 
obraz şi-i spuse că nu e decît un fel de indispoziţie, un 
pic de isterie şi că o să-i treacă pînă la măritiş. Vorbea 
frumos şi era mulțumită şi sora Johanna şi, cum stătea 
acolo lîngă ea, cu boneta tivită cu negru, obrazul ei roşu 
părea o cărămidă crăpată; Böske vru să întrebe ce-ar putea 
să însemne „cap de ţap”, dar în loc de asta izbucni pe 
neaşteptate în plîns. 

— Vă rog s-o chemaţi pe mama aici! zise. 
Infirmiera se întoarse la ea după amiază, se aşeză pe 

marginea patului, îi luă mîna şi zise: 
— Fetiţa mea, trebuie să-ţi comunic o veste tristă: mama 

ta şi-a dat obştescul sfîrşit la patru aprilie 1927, la spitalul 
Regina Maria. Încrede-te, copila mea, în Dumnezeu şi 
roagă-te. 

Böske n-a plîns. Încredinţarea îi liniştise cumva sufletul 
care, şi pînă atunci, se zbătuse zadarnic tînjind după dra-
gostea maternă şi cînd, a doua zi, i-l înfăţişară pe fugarul 
Béluska, se ridică în pat şi rîse: 

— Deci tot te-au adus înapoi, domnişorule, huhuhu! 
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În vremea din urmă, şi Vincze se simţea rău noaptea: 
gemea, transpira şi se plîngea că-i aleargă pe piept cai 
mărunţi şi albi şi că degeaba încearcă să-i măture cu palma 
căci abia sar sub cuvertură într-o parte — cum se furişase 
în pădure mîrţoaga aceea a nopţii asupra căreia el ridicase 
o piatră, între Aiud şi Turda —, că şi reapar din partea 
cealaltă; ziua, zăvorît în magazia de lemne, fabrica bani: 
într-o sobă de tuci, topea zinc amestecat cu plumb, avea 
pregătit, pe capacul desprins al unui cufăr de lemn, nega-
tivul de ghips, turnat în nisip, şi urmărea cu sufletul la gură 
să vadă ce iese din medaliile cenuşii-alburii, după răcire; 
însă marginile banilor de metal erau disproporţionate, într-o 
parte mai groase, în alta mai subţiri, ici literele se bulbucau, 
colo se ştergeau, dar chiar şi aşa succesul părea să fie pe 
aproape... 

Însă alteori se mohora dintr-odată sau îl apuca spaima: 
băga în buzunar cele patru-cinci sutare de metal pe care 
le dichisise cu o raşpă, făcîndu-le acceptabile, le scotea iar, 
le învelea în ciorapi, în batiste, ca nu cumva să se lovească 
unele de altele, se ducea la piaţă, cumpăra un kil de pîine, 
nişte jumere într-o pungă, cîţiva castraveţi muraţi pentru 
ca în felul acesta să-i inducă în eroare pe „hoţi” apoi, cu 
sticla de rachiu vîrîtă în buzunar, dădea fuga acasă; dar, 
ajuns la poartă, îl cuprindea din nou tulburarea, îşi închi-
puia că tîlharii îi şi descoperiseră „monetăria” şi, înainte 
de a intra, îl striga pe unul dintre copii, îi trecea grăbit 
pachetele în braţe, ori începea să patruleze prin faţa porţii 
pînă ce, în sfîrşit, sărea între tufele de merişor şi încremenea 
acolo în aşteptare minute în şir... 

Auzind şi el scîncetul surorii sale prăbuşite pe podea, 
goana nevestei pe trepte, ieşi din magazie, mînjit de funin-
gine şi asudat, cu sticla de rachiu în buzunar şi o porni în 
sus, spre cameră; se uită la Erszike, în timp ce ea o aşeza pe 
muribundă în pat, o privi ştergîndu-i faţa cu o cîrpă umedă, 
dar nu scoase o vorbă: se aşeză în colţul camerei, pe un 
scaun, şi aşteptă, cu ochii plini de lacrimi bete. Într-un tîr-
ziu, Böske deschise ochii şi, privind în tavan, continuă să 
zacă nemişcată, meditînd iar asupra vieţii, asupra neferi-
cirii sale. 

Se vedea şezînd cu Béluska pe malul gîrlei morii şi 
lăsînd boldul legat de o aţă să atîrne în apa în care tre-
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mura, prinsă între pietre, placenta gelatinoasă a unui mînz 
lepădat, ca şi cum jucăria aceea de căluţ s-ar fi topit în 
trunchiul unei lumînări uriaşe; şi acum simţi că de atunci 
nu se mai petrecuse nimic în viaţa ei, nimic altceva decît 
că mărşăluise, mărşăluise zi şi noapte în urma lui Hector 
care-i legăna un geamantănaş ponosit în faţa ochilor, că 
străbătuse roată pămîntul, pe marile căi colbuite, în zuruitul 
uscat, ca de piele, al frunzelor de măr de pe marginea dru-
mului, în chiţcăitul nopţilor cu lilieci, prin mirosul de nămol 
ruginit al băilor termale, prin ochii mari, înfricoşători ai 
taurilor zornăind din lanţuri, rătăcise zeci şi zeci de ani... 

Şi iată, acum a ostenit, nu mai poate ieşi nici pînă în 
Hajongard unde fumul ţigării o liniştea întotdeauna după 
marile ei aventuri şi, printre tufe, în calea îngustă a luminii 
de sus sclipea mîhnind-o cîte-un obelisc... Şi cînd era gata-
gata să se împace cu destinul, simţi deodată un fel de gol 
încordat, care i se apăsă pe inimă atît de tare încît abia 
mai putea să respire; simţea că mai pierduse din vedere ceva 
şi că, dacă obiectul şi ţinta acestei pierderi din vedere 
nu-i vor veni în minte, atunci inima ei ce creştea îngrozitor 
avea să se prăbuşească o dată cu ea în pămînt şi o va scu-
funda în nefiinţă dimpreună cu sfîşietoarea ei senzaţie de 
lipsă; pipăi cu degetele pe cuvertură, ca să smulgă umbra 
perdelei care întreţesea încet-încet tot patul, dar zbaterea 
asta i se păru nesfîrşit de obositoare şi de zadarnică; umbra 
răcorindu-se prin cameră îi pîlpîia pe faţă şi-i lipea lame 
reci de cuţit de tălpi; simţea de-acum că totu-i pe sfîrşite 
şi închise şi ochii, resemnată, însă atunci, în cea din urmă 
clipă, parcă în semn de îndurare, tavanul se deschise şi în 
înălţime apăru o piramidă scăldată în soare, în toată reali-
tatea ei masivă, materială; simţea mirosul de piatră şi de 
soare al arşiţei, umbra din picioare i se retrase brusc şi se 
ascunse în ţeava de metal de la capătul patului; da, era 
Egiptul, unde voise să fugă, acesta era Egiptul, fără nici 
o îndoială, şi Béluska nu mai trebuia să depună cauţiune 
pentru ca poliţia să ierte tentativa ei de evadare. 

— Văd Valea Regilor, bîigui surîzînd şi saliva i se 
scurse pe bărbie. Mă duc... mă duc la Tutelkamonn!... 

Apoi umbra se închise din nou deasupra ei, dizolvă totul 
în vag, se ivi şi frigul din fierul patului şi, parcă vrînd 
să-şi răscumpere întîrzierea, începu să urce repede dinspre 
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degete spre genunchi; Vincze se sculă, se apropie de pat şi 
izbucni în hohote de plîns, apoi se apucă să-şi frece cu 
şapca lacrimile negre de funingine. 

— Eu sînt, fratele tău, mă auzi?... De-acum poţi pleca 
şi în Egipt... acum nu mai există nici o piedică... Îţi dau 
atîţia bani cîţi ai nevoie... Căci întotdeauna am făcut expe-
rienţe pentru că vă invidiam pe voi... Voiam să mă pot 
plimba şi eu prin lume... să pot avea tot ce vreau... şi 
acum am izbutit... Vezi, Böske, am izbutit!.. . Azi-mîine sînt 
milionar, milionar adevărat!. . . 

Izbucni, fericit, în rîs, dar văzu cum capul surorii sale 
cade pe spate şi numai bărbia i se mai mişcă, de parcă i-ar 
fi făcut semn că e de acord... 

8 

Hector, după ce Böske îl alungase de lîngă 
patul ei şi-l blestemase, mai zăbovi puţin prin curte, cu faţa 
vînătă de pumni şi cu sprînceana umflată, dar stins într-un 
fel de renunţare tăcută. Béluska îl privea confidenţial, — 
ţinea în mînă ultima cutie de pantofi, pe care mătuşica o 
împachetase încă înainte de a cădea la pat, legînd-o grijuliu 
cu fundă roşie, ca pe cutiile de bomboane; zilele ploioase 
îl ţinuseră pe băieţaş în curte, aşa că nu putuse porni în 
aventură, pentru îndeplinirea dorinţei muribundei; cînd îşi 
dădu seama ce e în pachet, chelnerul se învioră, plin de 
curiozitate, îi ceru copilului cutia şi o porni el însuşi cu ea. 

Era această faptă ofrandă şi aducere aminte din partea 
lui: recunoaştere definitivă a căsniciei lor nelegale întărită 
de-a lungul anilor de păcatele lor comune; şi oare nu era 
mai demn şi mai pios aşa, decît dacă, spre satisfacţia între-
gului cortegiu, s-ar fi postat la marginea mormîntului întu-
necat, slăbit şi suferind?... Hector avea sentimentul că fapta 
cea mai bună pe care o poate săvîrşi în aceste clipe grele 
e îndeplinirea tăcută şi cuviincioasă a misiunii încredinţate 
de ea, un surîs pierdut într-un suspin, zîmbetul cu care se 
uită pentru ultima dată la lume, şăgalnici şi maliţioşi, ca 
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din fotografia aceea comună pe care o făcuseră la Halzsa, 
odinioară, după o bere... 

Şi, cînd se aşeză, în colţul căii Turzii, în josul terasa-
mentului şi-şi aprinse ţigara, începu să urmărească cutia 
pusă pe zidul vilei de vizavi, de parcă ar fi murmurat o 
rugăciune, cădelniţînd zelos, ca să gonească, să îndepărteze 
orice piază rea din amintiri. 

9 

Kálmán, timp de vreo trei luni, nu se putu 
apuca să descurce iţele nici unui caz mai complicat; trebuia 
să aştepte pînă ce se potoleşte atmosfera de scandal ce plu-
tea în jurul Atelierelor, căci, în ziua aceea, cîţiva revoltaţi 
mari de gură nu numai că agăţaseră exemplarele acelui nu-
măr al ziarului la closet, dar îi spărseseră şi geamurile lui 
Almási şi procesul era împiedicat doar datorită unor tergi-
versări artificiale; apoi, trebuia să mai rabde pînă ce re-
dactorul-şef va începe să privească afacerea prin prisma fra-
zelor intercalate şi nu-l va mai acuza pe el de subminarea 
prestigiului ziarului, ci va vedea o provocare mai mult în 
amestecul lui Katona, treburi de care se ocupau şi organele 
securităţii statului. 

Într-o dimineaţă, Katona intrase la secţia industrială — 
în palma stîngă ţinea iar o pastilă şi păşea ţeapăn, de parcă 
ar fi purtat o minusculă inimă albă abia scoasă din piept, 
pe care, ajuns în faţa uşii, o privi cu îngrijorare crescîndă, 
apoi îi dădu drumul în gură; de data asta scena era cu atît 
mai calculată cu cît Dudás plecase în concediu şi secretarul 
ţinea să dea de înţeles că nu intenţiona să-l convingă numai 
pe redactorul-şef de consecinţele chinuitoare ale căsniciei 
sale; însă după aceea scutură din cap, pentru ca, în clipa 
următoare, un zîmbet de superioară linişte să-i lumineze 
faţa. 

— Auzi, tovarăşe Vottyák? zise, scormonind cu limba 
gustul amar rămas în gură, dar bine dispus şi fluturînd un 
manuscris în mîna dreaptă. E aici o frază pe care trebuie 
s-o discutăm... 
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Şeful secţiei se ridică, vrînd să-l urmeze la secretariat, 
dar Katona nu ieşi pe uşă, ci se apropie de masa lui Kál-
mán şi începu să însemne cu creionul rîndurile ce-i stîrni-
seră obiecţii. 

— Ia uită-te... fraza în sine n-ar avea nimic... dar iarăşi 
apar ochii ăştia care-i „străluceau ca două burghie micuţe”. 
Spune, încă nu ţi s-a urît?. . . 

Vottyák privi textul peste umărul lui Katona, dar fără 
să se uite la pasajul subliniat, şi, de ruşine, de furie şi de 
jenă că secretarul îl făcuse de baftă în faţa subalternului, 
se reaşeză grăbit la locul său, ca şi cum ar fi avut de lucru; 
dar cînd se închise uşa, sări în picioare şi izbi de tăblia 
mesei cioturile de creion scoase din buzunar dimpreună cu 
mărunţişul. 

— Paştele şi dumnezeii! izbucni. El ţine seminarii cu 
mine, el, care nu ştie să redacteze nici o ştire?... 

Îi tremurau şi ochii, şi gura, şi nasul; apoi izbi cu pi-
ciorul într-un toc căzut pe jos şi dădu fuga în adîncitura 
ferestrei, ca să se răcoreasca urmărind furnicarul străzii; 
Kálmán îşi vedea de lucru tăcut, la masa sa, însă peste o 
clipă Vottyák luă tăcerea asta drept complicitate şi se uită 
la el pieziş; i-ar fi făcut plăcere să se lege de băiat, dar 
tocmai atunci se auzi o bătaie în uşă. 

Intră un bărbat uriaş, gîfîind aplecat peste baston; purta 
o bluză militară şi prin despicătura cămăşii descheiate desi-
şul de pe piept lucea umed, ca stropit cu lacrimi; gîfîi cu 
o voce subţire de om gras că-l caută pe tovarăşul Vincze 
şi se aşeză în faţa lui Kálmán. 

— Iertaţi-mă că vă deranjez — zise — dar am auzit 
că dumneavoastră v-aţi mai ocupat de cazuri asemănătoare... 

Scoase la iveală un măr şi-l aşeză pe masă, apoi, ca şi 
cum ar fi pierdut ceva, îşi pipăi buzunarele pe rînd, după 
care potrivi un pumn de acte lîngă măr: 

— Mă numesc Jónás Benedek; lucrez la pompele de pă-
cură de la Centrul mecanic... Am treizeci de ani de meserie, 
pe frig, pe arşiţă, cu permisiunea dumneavoastră... Şi acum 
vine şeful de cadre cel nou... şi, deoarece eu sufăr cu tensiu-
nea şi cu reumatismul... Într-un cuvînt, îmi pretinde să aduc 
adeverinţă de la doctor... o hîrtie, ceva, care să garanteze că 
voi lucra un an fără întreruperi... Zice că pînă atunci nu mă 
reprimeşte... ba îmi mai desface şi contractul de muncă... 
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Kálmán simţea că vîrfurile unor degete reci încep să-i 
alinte şira spinării şi un fel de dorinţă bruscă de acţiune îl 
aruncă în aer; se foi pe scaun, vru să prindă privirea lui 
Vottyák ca să-l recomande atenţiei sale pe omul acesta, căci, 
de luni de zile, cazurile care trebuiau cercetate i se repartizau 
lui, dar şeful de secţie se trăsese şi mai adînc în colţ, şi zise, 
cu atîta răceală şi indiferenţă, încît părea că se adresează 
străzii: 

— Du-te şi cercetează... Din partea mea puteţi să staţi 
şi-n cap... Scrie-o şi predă-o la secretariat! 

Lui Kálmán nu-i păsa că Vottyák îi încredinţase cazul de 
necaz, ci despături actele pe masă şi începu să le studieze, 
ca să-şi alunge şi în felul acesta tulburarea neplăcută; printre 
hîrtii se aflau vreo două duzini de certificate medicale, ade-
ziunile a vreo cincisprezece tovarăşi de muncă, prin care de-
puneau mărturie că Jónás Benedek e un specialist punctual şi 
demn de încredere; după ce porni, mecanicul îl însoţi o 
bucată de drum şi vocea lui cînta într-un glas cu scîrţîitul 
plîngăreţ al bastonului. 

— N-am primit niciodată o asemenea palmă, zise, oprin-
du-se şi-şi şuieră cuvintele într-o batistă uriaşă, apoi flutură 
bucata de pînză ca o faţă de pernă, gata să şi-o aştearnă pe 
obraz dacă nu se va mai putea stăpîni. N-am întîrziat încă 
niciodată, nici măcar un minut, cu permisiunea dumneavoas-
tră... Şi m-am dus şi noaptea, cînd situaţia o cerea... Nu pot 
să cred că asta e recunoştinţa, vă rog... 

După ce se despărţiră, Kálmán se duse la servicul juridic 
al Consiliului sindical, de acolo la Direcţia spitalelor, apoi 
de-a dreptul la Centrul mecanic; străbătu halele, notă grăbit 
şi agitat părerile montorilor, forjorilor, sudorilor, manipu-
latorilor de materiale; stătu de vorbă cu preşedintele Comite-
tului de întreprindere şi obţinuse şi o copie după hotărîrea 
favorabilă a comisiei de litigiu, cînd portarul veni după el 
în sala cazanelor, strigînd şi dînd stîngaci din braţe. 

— De la cadre vă trimite vorbă să vă prezentaţi de 
îndată, zise bărbatul slab, cu haine de postav. La noi aşa e 
obiceiul... 

Kálmán zîmbi şi o luă înapoi printre maşinile înşirate 
în curtea îngustă, spre clădirea de lîngă poartă, unde se 
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găsea biroul serviciului personal; în timp ce străbătea cu-
loarul îngust, acoperit cu un covor, văzu cum o femeie 
slabă îi aruncă o privire, bagă capul în grabă prin deschi-
zătura unei uşi, îi auzi şi vocea agitată, apoi observătoarea 
bătu din aripi şi dispăru. 

Kálmán intră şi se opri brusc: la biroul din faţă, în 
prim-planul unui perete tapetat, şedea Gulliver şi, palid de 
emoţia aşteptării, sufla fumul peste cristalul în care pluteau 
răsfrînte avioane minuscule cu aripi nichelate, montate pe 
arcuri; Dani nu pregetă să-i izbească o privire în piept, 
dar cînd îşi tîrî ceva mai sus ochii încruntaţi, scrutători, 
tresări şi-şi smulse din el cuţitele tăioase ale pivirilor. 

— Dar tu cum ai ajuns aici, tovarăşe?... 
Kálmán zîmbi, de asemenea: 
— Te-aş putea întreba şi eu! 
Gulliver izbucni într-un rîs uşurat, îşi exageră chiar 

puţin uşurarea şi-şi lipi fruntea de mapă, ca şi cum l-ar fi 
apucat crampele de rîs, însă cînd înălţă privirea avea chipul 
schimbat din n o u ; seriozitatea asta nu-i alungase numai 
buna dispoziţie, dar atenţia lui încordată trăda şi dorinţa 
de a porni la atac, iar Kálmán revăzu brusc imaginea acelei 
expresii de precoce neclintire pe care Dani o îmbrăcase în 
noaptea aceea de pomină cînd baritonul se întorcea val-vîr-
tej din vîrful dealului, cu parul. 

— Ai crezut că am să îmbătrînesc la... Sevilla? 
Kálmán se aşeză la masă. 
— Nu, n-am crezut asta, nici o clipă... 

Gulliver căzu pe gînduri, scutură din cap, rîse din nou 
şi scoase o sticlă de coniac şi pahare. 

— Păi, atunci, ura! Iar tu să zici: condeiul! 
Ciocniră, şovăielnic. 
— Cum adică, condeiul?... Întrebă Kálmán. 
— Aşa, bine: „Plugul, strungul şi condeiul”, tovarăşe! 
Se şterse la gură şi, încleştîndu-şi apoi mîinile sub băr-

bie, se uită la prietenul său, parcă vrînd să-i pătrundă in-
tenţiile. 

— Şi ia zi... ce-nvîrţi tu pe-aici, pe la noi?... 
— Trebuie să anchetez un caz, zise Kálmán. O proce-

dură nedreaptă... 
Gulliver turnă din nou în pahare şi avea de acum un 

zîmbet leneş, răbdător: 
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— Hai, spune, spune... Ştiu de unde bate vîntul... Jónás 
ţi-a împuiat capul, ai? 

— Din păcate, hîrtiile îi dau dreptate lui... 
Gulliver vîrî dopul în sticlă, o împinse spre marginea 

biroului şi-şi umplu plămînii cu aer. 
— E-n regulă, zise. Atunci fii atent aici! Unu: mie 

poate să-mi vină şi cu hîrtiile lui Dumnezeu, că tot nu mă 
duce. Acolo ne trebuie efectiv un om stabil. Un om sta-bil, 
pricepi? Doi: nu sînt dispus să transform întreprinderea 
nici în spital, nici în cimitir! Trei — şi asta i-am spus-o 
şi lui, în faţă — să nu mă scoată din pepeni cu demersurile 
lui, că-i dau cu călimara în cap! 

Kálmán scăpără un chibri t ; ţigara îi tremura în mînă: 
— Conform prevederilor legale, trebuie să-l reprimeşti: 

nu poţi proceda samavolnic... 
— Cum adică, samavolnic? Dani se ridică şi se uită ofen-

sat la reporter. Să-i las poate să mi se urce toţi în cap?.. . 
Ce te pricepi tu la asta! Chiar ieri, îmi bag nasul în spă-
lător, cu un minut jumătate înainte de trei, şi toată banda era 
acolo, se spăla!... Cu un minut jumate mai devreme, înţe-
legi?! Ptiu, le-am tras un scuipat la picioare! 

— Jónás trage de treizeci de ani la locul lui de muncă... 
— Şi-apoi? Era şi timpul să predea ştafeta! Trebuie 

să li se facă loc tinerilor, pe care mă pot baza efectiv! 
— Deci, cine a îmbătrînit n-are decît să crape?... 
Gulliver se duse la fereastra care dădea în curte. 
— N-avem timp de sentimentalisme, tovarăşe. Aici e 

vorba de plan. De faptul ca basculantele să iasă la timp 
pe şantierele de construcţie ale socialismului... Ca tractoarele 
să cîştige bătălia pentru transformarea agriculturii!... Acum 
asta e cea mai importantă verigă!... Frumos ne-ar sta să-i 
cocoloşim pe toţi boşorogii!... Asta n-ar duce decît la hoas, 
la un hoas total! 

Brusc, simţi că folosise un cuvînt greşit, şi încă de două 
ori la rînd, dar nu-şi aducea aminte cum trebuie rostit co-
rect şi vrînd să-şi strivească jena cu o declaraţie uluitoare, 
victorioasă, îşi bifurcă două degete spre cer: 

— Află atunci că dacă-i vorba să fie primejduită cauza 
comună, nu-l cruţ nici pe tata! . . . Chiar zilele astea am pus 
să-l cheme la mine şi i-am spus-o pe şleau: dacă nu-şi ţine 
gura şi continuă să zbiere aiurea, îl bag la balamuc! 
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Tăcură amîndoi; jos, începu să bată grăbit şi cu zgomot 
supărător un ciocan de lemn pe o foaie de tablă. 

— Asta-i ultimul tău cuvînt? întrebă Kálmán. 
Dani, şeful serviciului personal, se întoarse, aruncă o pri-

vire rapidă şi nervoasă spre paharele pline, apoi îşi arcui 
sprîncenele, palid şi cu o hotărîre încăpăţînată: 

— Da, în cazul lui Jónás, ăsta e! 

După aceea, timp de o săptămînă, Kálmán reveni în 
fiecare zi la Centrul mecanic şi adună păreri; notă decla-
raţiile făcute de optzeci de muncitori, în timp ce Gulliver 
Dani rămase pînă la sfîrşit într-o izolare duşmănoasă. În 
cele din urmă, în a opta zi, cînd începuse să simtă că ma-
terialul e mult prea stufos, că puzderia amănuntelor începe 
să-l depăşească, aproape potolindu-i şi pornirea mînioasă cu 
care se apucase de treabă, se aşeză să scrie articolul. Şi chiar 
de la primul alineat îşi redobîndi încrederea, cu vechea fla-
cără care-i avîntă pana spre satiră. 

„Mai zilele trecute am hotărît să aşteptăm cîteva ceasuri 
în anticamera unui eminent fiziolog, N. N., şi, cînd profe-
sorul ne-a primit, l-am în t rebat : este de conceput să se 
întocmească un certificat de garanţie referitor la perioada 
de timp a capacităţii de muncă? Savantul ne-a gratificat 
cu o privire jignită, apoi şi-a trecut palma peste obraz, cu 
gestul oamenilor care au dobîndit multă stăpînire de sine şi 
înţelepciune: 

— Dumneata, tinere prieten, mă faci să cred că-mi ceri 
să colaborez la un supliment de Anul Nou, doar ştii la fel 
de bine ca şi mine că certificatele de garanţie se anexează 
de obicei la prospectele maşinilor, a utilajelor tehnice; dar 
n-ai decît să arunci o privire în cîteva ateliere de reparaţii 
şi vei vedea că nici măcar aceste certificate nu trebuiesc 
luate drept literă de lege! 

Desigur, orice cititor ar începe să rîdă copios, înţelegînd 
jocul fanteziei dar, iată, zîmbetul i-ar îngheţa pe buze tran-
sformîndu-se în stupefacţie, luînd la cunoştinţă că s-a găsit 
un şef de personal care să pretindă certificat de garanţie 
unui om viu şi sensibil, unui muncitor al cărui creier, a 
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cărui inimă, ai cărui nervi sînt încercaţi de treizeci de ani 
de muncă plină de abnegaţie...” 

Scrise un foileton, găsi şi un titlu, OMUL TRANZISTO-
RIZAT —, care ţipa deasupra reportajului satiric, dar, 
după ultimul cuvînt, cînd ar fi trebuit să ofteze uşurat, mul-
ţumit de munca sa, simţi deodată o strîngere de inimă; nu 
era frică, ci un fel de milă, părere de rău, amintire a unor 
vechi simţăminte şi o durere vagă, o urmă de dispreţ faţă de 
sine însuşi pentru că-l aruncase pe Gulliver Dani pradă opi-
niei publice, cînd poate că ar fi fost mai bine să-l lase 
undeva, la periferia jovială a conştiinţei, unde rătăcesc atîţia 
oameni timizi sau ţîfnoşi, fără ca el să-i urască, să-i dispre-
ţuiască sau să-i condamne. 

10 

Vottyák nu vru să citească reportajul şi se 
retrase, enervat : nu cunoştea chestiunea şi, de altfel, în ab-
senţa şefului, Katona era cel care răspundea de ziar, iar el 
ştia desigur mai bine ce trebuie să se scrie; secretarul citi ma-
nuscrisul, văzu că sigla şefului de secţie lipseşte şi, cu o fărîmă 
de maliţie faţă de Vottyák, pe care, în taină, îl dispreţuia, şi 
puţin invidios şi din cauza articolului, îl privi pe Kálmán, 
roşindu-se tulburat, dar totuşi cu un fel de dragoste: 

— Bine, mister. Dar n-o să iasă bîlci? 
— Am vorbit cu optzeci de oameni, zise Kálmán. 
Katona ridică din umeri şi îndoi manuscrisul cu un gest 

care părea să spună că acum îşi va răscumpăra amestecul 
de data trecută. 

A doua zi dimineaţă Kálmán trecu pe la tehnoredacţie, 
ceru un număr, se înapoie în pripă la secţie, îl desfăcu şi 
începu să alinte cu ochii şi cu mintea deopotrivă titlul cules 
cu litere de-o şchioapă; citea cîte un pasaj din reportajul 
său satiric, şi de ici, şi de colo, savura cuvintele, reasculta 
pulsul propoziţiilor, împături iar ziarul, îl desfăcu iar, şi, 
după ce se decise să-şi citească foiletonul de la un cap la 
altul, se simţi, încetul cu încetul, cuprins de un fel de frig 
paralizant; abia atunci îşi dădu seama cît de necruţător putea 
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să fie, contrazicîndu-şi chiar natura intimă, şi că şuierul 
tăios al rîndurilor mai era înteţit şi de acea patimă puţin 
bombastică din cauza căreia, nici el nu ştia de ce, acum se 
simţea ruşinat ; poate că ar fi fost mai bine să se rezume 
doar la mărturia faptelor — se gîndi ; dar ar putea s-o 
facă oare, chiar dacă ar fi s-o ia, acum, de la capăt? 

Apoi, se ridică, rătăci prin încăperi cu ţigara neaprinsă 
în mînă, aştepta măcar un zîmbet fugar, un gest care să-l 
încurajeze şi să-i dea satisfacţia, meritată, dar nici măcar 
Budai Etelka, care fusese cap limpede, sau Szépkuti, care 
făcuse revizia de noapte, nu-l învredniciră cu vreo privire; 
şedeau la locurile lor, cu acea luciditate matinală şi cu tă-
cerea apatică de la începutul zilelor de muncă şi zadarnic 
trecu de vreo trei-patru ori pe culoar, ca şi cum s-ar duce 
la toaletă, căci numai Vottyák îşi săltă sprîncenele, cînd îl 
zări: „A, mister!” dar, ca şi cum aceste două cuvinte i-ar 
fi bruscat orgoliul convalescent, închise gura subit şi, cu 
ochii uscaţi de somnul îndelung, ca un orb ofensat, trecu 
grăbit şi nesigur pe lîngă el şi întinse, încă de departe, mîna 
spre clanţă. 

Dar înăuntru se aşeză repede şi, încreţindu-şi fruntea, 
îşi aruncă ochii cu îndoială, doar aşa, ca în fugă, peste 
Omul tranzistorizat; Kálmán ştia că articolele critice 
nu se bucură de popularitate în redacţie, că şi la gazeta de 
perete ajung doar cele mai izbutite materiale de acest gen 
şi era pe punctul să se împace cu indifirenţa colegilor, dar 
cînd se întoarse în birou, văzu cu uimire că şeful de secţie 
se plimbă ca intoxicat cu gaz hilariant, iar ziarul proaspăt ti-
părit îi foşneşte între degete, ca şi cum i-ar fi rîs şi falangele 
de plăcere; însă bucuria răutăcioasă care, înfoca obrajii roşii, 
ochii opaci ai lui Vottyák nu i se adresa lui Gulliver Dani, 
ci lui. 

— Da’ ştiu că l-ai tamponat pe şeful ăsta de cadre, papi-
cule! zise Vottyák, cu un rîs spart, sfîşietor şi buza de jos, 
ieşită în afară, luă forma unei linguri, ca la urangutani. 
Ce şucăr are să iasă de-aici, mamă Doamne! 

Dar trecură cinci zile şi nu se întîmpla nimic, cel puţin 
aşa crezu Kálmán, căci redacţia nu primi nici măcar un 
răspuns despre măsurile luate; în cea de a şasea zi, însă. 
Katona fu convocat de urgenţă la Comitetul orăşenesc şi 
informat că redactorul-şef trebuie scos din pămînt, din iarbă 
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verde, să i se trimită o telegramă la Sinaia, să-l aducă acasă 
cu maşina, să se dea şi peste cap, pe ei nu-i interesează: 
Dudás József trebuie să fie acasă în decurs de douăzeci şi 
patru de ore. 

Gulliver Dani rămase încrezător pînă la capăt în puterea 
lui şi nici măcar nu făcu recurs împotriva articolului, pînă 
ce Direcţia generală, la cererea organizaţiei de bază şi a 
comitetului de întreprindere, îl destitui de pe o zi pe alta, 
îndepărtîndu-l din fruntea serviciului personal, pentru a-l 
transfera, ca şef de brigadă, la secţia transporturi a între-
prinderilor comunale. 

Katona galopă înapoi la redacţie, clănţănind cu toată 
alergătura, în buzunar avea ziarul cu articolul încercuit cu 
creion roşu; răspîndea un fel de vîrtej îngheţat în jurul său, 
ca şi cum sufletul i s-ar fi răsucit, încercînd să se apere de 
loviturile cuvintelor, căsca gura şi dădea din mîini cu dispe-
rare, pînă ce spaima şi deruta îl aruncară pe un scaun în 
aşa fel încît uită şi de sertarul cu tablete şi în locul lor îşi 
rodea ţigara îngălată şi scuipa pe mapă firele de tutun. 

Vottyák pleca pe teren şi Kálmán rămase singur în tăcere, 
în tăcerea înspăimîntătoare, dar abia trecură vreo cinci mi-
nute că redactorii începură să-şi bage capetele pe uşă şi să 
se uite la el, rînd pe rînd, ca la un mort înfricoşător, ca la 
autorul unui delict capital, care-şi aşteaptă sentinţa, singur 
în celulă; unii reveneau de cîte două-trei ori, ca de pildă 
Budai Etelka, — privirea i se prelingea de-a lungul pereţilor, 
sălta peste soba ieşită în afara, ca şi cum ar avea de gînd 
să informeze curioşii de mai tîrziu şi despre ambianţa celulei 
condamnaţilor la moarte, clipea spre atentator, după aceea, 
şovăind între compătimire şi oroare, trăgea uşa. 

Trecuse mai bine de un ceas, cînd Katona, în fruntea 
unui grup, năvăli în încăpere şi se opri în faţa iui Kálmán; 
pe drum, se pregătise de urlat, dar muţenia colectivă a 
stolului de ziarişti crease o asemenea atmosferă de uluire, 
încît simţi că întreaga tensiune care vuia în cele opt sau zece 
creiere de redactor se varsă acum, în cîteva secunde, în 
acest băiat redus la a se apăra singur şi aproape paralizat 
de magnetismul colectiv al fricii. 

Se opri fără o vorbă, apoi, totuşi, îi scăpă: 
— Ge-ai făcut, nenorocitule?!... Au să desfiinţeze toată 

redacţia din cauza ta! 
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Cu mîinile în buzunare, se întoarse într-o parte, costumul 
lui gri-albăstrui, întotdeauna proaspăt călcat, părea acum 
mototolit, pantalonii se făcuseră armonică şi, în timp ce 
privea parchetul, răzbubui în el ciocanul pneumatic de la 
cazangerie, al cărui zgomot îţi presează sîngele parcă tre-
cîndu-l printr-un ciur rece; nu-şi putea suferi meseria, pe 
care o practicase doar o jumătate de an, îi era teamă să 
recadă acolo de unde pornise şi, în această neputinţă, i se 
păru nemotivată intenţia lui de a divorţa şi de a şi-o 
apropia pe Németh Anna, care sufla fumul acum, parcă 
bătrînă, palidă, urîţită, prin pămătuful răvăşit al părului. 

Mesztek întinse gîtul de lîngă uşă, apoi îşi vîrî mîna 
în buzunar, scoase un antimigrin şi, aşezîndu-şi-l îl palmă, 
înaintă pe picioarele-i lungi, de bărzoi, pînă la Katona şi-i 
oferi calmantul; dar secretarul îi dădu mîna la o parte şi, 
văzîndu-se luat peste picior, îşi scăpără restul de furie destră-
mată, răstindu-se la Kálmán: 

— Predă totul lui Vottyák!. . . Goleşte-ţi sertarul şi să 
nu mai scrii o literă pînă nu se întoarce tovarăşul Dudás! 

Dudás trecu de la Sinaia la Braşov şi de acolo luă 
avionul: a doua zi dimineaţa era acasă; convocă o con-
sfătuire de redacţie şi interzise orice absenţă; voia, încă 
înainte de a da fuga la Comitetul orăşenesc sau la regiune, 
să comunice în mod public iminenta concediere a lui Vincze 
K á l m á n ; aruncă doar o singură privire în biroul secţiei 
industriale, înainte ca scaunele să-şi fi luat drumul spre 
secretariatul de redacţie şi, deoarece Vottyák, pe care-l 
căuta, nu era acolo, se precipită şi privirea lui în josul pere-
ţilor, ca nu cumva să fie nevoit să vadă sursa vie a 
scandalului. 

Cu toate că nu era supărat pe el, ba simţea chiar o 
fărîmă de milă şi-l evita mai mult din tact, ca nu cumva 
cuvintele unei convorbiri tardive să-şi sune-n el ecoul, ca 
micul clopot vestitor al sufletelor, şi să-l clintească de pe 
soclul acela al siguranţei de sine de care va avea de foarte 
multe ori nevoie încă, în fiecare caz cînd situaţia trebuie 
judecată dintr-un unghi de vedere superior, de înaltă prin-
cipialitate, cu sufletul plivit de toate buruienile perfid încol-
ţite ale sentimentalismului. Şi, în definitiv, ce rost ar fi avut 
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să stea de vorbă, doar nu-i putea spune nimic încurajator, 
iar o mustrare, o dojană părea de-acum cu totul inutilă... 

11 

Imediat după opt deschise şedinţa şi, stînd 
aşa, cu spatele la fereastră, părea foarte palid la faţă, dar 
pronunţa cuvintele clar şi apăsat, ca acei oameni în care, în 
clipele de mare gravitate, conştiinţa propriei lor importanţe 
coexistă vibrant cu simţirea adîncă şi dramatică a situaţiei; 
se sprijinise de masă şi vorbea cînd în şoaptă, cînd cu vocea 
dezlănţuită tăios. 

— Tovarăşi, nu mi-a făcut plăcere să convoc această 
consfătuire, începu şi se simţi mişcat că nu pomenea de 
propria-i comoditate, întreruperea odihnei de la Sinaia. 
V-am adunat aici cu inima grea, tovarăşi... căci trebuie să 
luăm o hotărîre care, în primele zile, poate că o să ne doară 
şi pe noi... dar această hotărîre va contribui, pînă la urmă, 
la sudarea şi întărirea colectivului nostru de muncă; în 
acelaşi timp, ne exprimăm ataşamentul şi dovedim că sîntem 
demni de încrederea ce ni s-a acordat... 

Budai Etelka fusese rechemată de pe teren; ea nu întîr-
ziase încă de la nici o şedinţă şi acum se strecură pe uşă 
aproape îngrozită, cu scaunul în braţe; îndată ce se aşeză, 
îşi suflă nasul şi, înghiţindu-şi lacrimile, ceru cuvîntul ime-
diat, prima. 

— Prelucrarea tovarăşului Vincze a început tocmai în 
clipa în care am intrat, zise, privindu-şi batista mototolită, 
drept care Mesztek săltă capul şi, aruncîndu-i o privire peste 
umăr, întrebă mormăind enervat: 

— Şi-n ce-a fost prelucrat? În crenvurşti? 
— Tovarăşe Mesztek, nu sabota adunarea! — interveni 

Dudás. Dacă eşti nervos, ieşi afară... şi trage apa peste 
dumneata! 

Şi făcu obişnuitul lui gest, de parcă ar trage un mîner 
prins de un lanţ de alamă; Rozsnyai, factotumul, urmări 
cu plăcere acest gest, în timp ce prin cele două mici tuneluri 
întunecate ale nasului său cîrn, se prelingea fumul, dîndu-i 
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aerul unui purcel de ipsos, — o puşculiţă fumătoare; 
Szépkuti îşi scoase ochelarii şi, clipind miop, se uită undeva, 
departe, pe lîngă Dudás, vrînd parcă să dea de înţeles că 
resortul lui, politica externă, are prea puţin de-a face cu 
concedierea lui Vincze; inspirînd adînc, Vottyák privea 
podeaua, plin de vinovăţie; Katona, palid dar cu luciditatea 
feţei proaspăt rase, strîngea carneţelul, pentru ca, în clipa 
potrivită, să-şi dezlănţuie întreaga încordare chinuitoare în-
tr-un atac şi să se ralieze prompt opiniei lui Dudás; 
Németh Anna pufăia înspăimîntător, chinuindu-şi Mără-
şeasca între buzele ei fără contur, iar Etelka ridică din nou 
ochii din batista strînsă în pumn, spre redactorul-şef, care 
o apăra de fiece dată cînd Mesztek îşi înfigea colţii în ea. 

— Mi-e ruşine, oarecum în numele întregului colectiv, 
tovarăşi... Da, faptul că o asemenea scriere a putut apărea 
în ziar e şi din vina mea... Am fost cap-limpede şi poate 
că ar fi trebuit să spun... Din păcate, am mers şi eu pe 
linia minimei rezistenţe... Dar stau şi mă întreb de unde 
şi-a luat Vincze Kálmán curajul să scrie atît de sfidător 
despre un şef de cadre, tovarăşi?... Eu, cînd eram în pro-
ducţie, n-aş fi îndrăznit măcar să bat la uşa serviciului 
personal... 

Dudás se foi în scaun şi izbucni într-un rîs nervos. 
— Mai scurt, tovarăşă Budai, mai scurt! şi, ridicînd 

două degete, îi arătă cît de scurt; Etelka înghiţi în sec, îşi 
roti privirea înlăcrimată de reproşuri, se apuca să contemple 
din nou ghemotocul batistei, apoi zise: 

— Aş mai vrea să spun doar atît, tovarăşi, că asemenea 
elemente ca Vincze... după părerea mea, nu-şi au locul în 
colectivul nostru! 

Apoi vorbi Katona: îşi exercită dreptul de autocritică, 
dar îşi găsi circumstanţe atenuante în faptul că Vincze n-a 
fost sincer şi l-a indus în eroare, afirmînd că din afacerea 
asta n-o să iasă nimic rău; de altfel, recunoaşte că a săvîrşit 
o greşeală gravă, va trage învăţămintele necesare, mai mult, 
e de părere că nu-i va fi de folos numai lui, ci întregii 
redacţii, care, după cum foarte bine a subliniat tovarăşul 
Dudás, va ieşi întărită din această situaţie periculoasă... 

Mesztek şedea cu capul prăvălit între genunchi, ca şi 
cum şi-ar fi scurs sîngele din nas într-un lighean aşezat pe 
podea şi nu i se vedea decît ceafa, albind spre Dudás. 
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Apoi redactorul-şef luă cuvîntul din nou: 
— Cele întîmplate n-au constituit pentru mine o sur-

priză, tovarăşi... Trebuie să declar aici că de la bun început 
am fost îngrijorat de soarta lui Vincze: căci a preţui cadrele, 
a le ocroti, înseamnă a te simţi răspunzător de rezerva de aur 
a partidului; şi iată, s-a dovedit ca nici chiar talentul excep-
ţional nu poate constitui, doar singur, o garanţie pentru 
ca să devii un ziarist cinstit, comunist... Concepţia lui Vincze 
Kálmán s-a arătat a fi, încă de la bun început, dominată 
de elemente emoţionale... şi aici, un rol important a jucat 
mediul în care a trăit înainte... influenţa semiproletarilor, a 
tot felul de oameni mici, care aşează lumea lor meschină 
deasupra intereselor ţării... şi nu judecă niciodată cu creierul, 
niciodată potrivit unor puncte de vedere principiale, supe-
rioare... ci cu inima, care-i scufundă în mlaştina intereselor 
lor egoiste... Ne putem oare lăsa cu totul pe seama sesibili-
tăţii noastre, tovarăşi, cînd, de la constructorii hidrocentralei 
de la Kuibîşev şi pînă la pescarii chinezi, peste tot se depun 
eforturi uriaşe pentru ca lumea nouă să se consolideze pe 
a şasea parte a globului?... Nu, nu ne putem lăsa, tovarăşi!... 
Dar aici este vorba despre altceva: Vincze, profitînd de 
atitudinea de gură-cască a secretariatului, de munca de teren 
a lui Vottyák şi de lipsa mea, a predat un reportaj satiric 
care dă apă la moara duşmanului de clasă şi compromite 
grav presa noastră!... Tocmai de aceea, oricît de mult m-ar 
durea, trebuie să declar aici, în faţa voastră, tovarăşi, că 
începînd de astăzi Vincze nu mai lucrează la noi!.. . 

Tăcu, se uită la Kálmán, intransigenţa şi compasiunea 
se contopiră brusc în dragoste, muindu-i trăsăturile şi-l 
măsura pe băiat ca şi cum ar fi scăpat de o tortură comună 
şi aceasta eliberare ar merita ca ambele părţi să devină acum 
mai încrezătoare, mai înţelegătoare. Şi tot aşa îl priveau pe 
Kálmán şi ceilalţi, cu indulgenţă, aproape cu simpatie şi 
milă, şi, în acelaşi timp, recunoscători că nu-i împiedicase 
în descărcarea fricii şi tulburării lor, prin izbucniri necu-
getate; se vedea pe ei că abia aşteaptă să se poată ridica 
şi, trăgîndu-şi scaunele mai aproape, să-i arunce priviri 
mîngîietoare, eventual să-i şi vorbească, cu voce scăzută, 
emoţionată şi plină de compasiune. 

— Mai aveţi ceva de spus? întrebă Dudás. Cine mai 
cere cuvîntul, tovarăşi? 
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Mesztek se ivi din adînc, ca şi cum ar fi zăcut pînă 
acum într-o amorţeală somnolentă şi se ridică. 

— Eu nu mai cer cuvîntul, ci-mi iau pălăria, zise, ieşind 
în faţă, pe covor. Pînă la urmă, ne aşteaptă aceeaşi soartă 
pe toţi cei care ştim cît de cît să aşternem un cuvînt pe 
hîrtie! 

Dudás se aplecă peste masă, uluit, falca îi sări înainte, 
dînd parcă să muşte văzduhul. 

— Ce fel de provocare e asta?!... Te invit să-ţi explici 
amănunţit cuvintele, tovarăşe Mesztek! 

Pamfletarul dădu din umeri. 
— Ce să faci tu cu amănuntele? Doar de amănunte 

te temi cel mai mult, pentru că ele compun adevărul! 
— Ce fel de adevăr?!... Vorbeşte deschis! 
Insă Mesztek puse mîna pe clanţă: 
— Dacă n-ai somn din cauza amănuntelor, de ce nu ţi-ai 

aruncat ochii prin însemnările lui Vincze?... Atunci te-ai 
fi putut convinge că şedinţa asta e o aiureală! 

Redactorul-şef izbi cu pumnul în masă. 
— Aici nu cîntărim în primul rînd autenticitatea celor 

scrise, ci cerem socoteală pentru lipsa de simţ de răspundere 
a autorului! 

Mesztek zîmbi ironic. 
— Deci să criticăm, dar numai pe măturătorii de stradă 

şi pe gunoieri, nu?.. . Felicitări!... Cu pretextul ăsta ai mai 
dat afară vreo patru-cinci oameni talentaţi care ştiau fiecare 
să scrie mai bine decît... voi toţi la un loc! 

Lunganul trînti uşa în urma lui; Dudás sări de după 
birou şi fugi cîţiva paşi pe covor, ca să pară că el l-ar fi 
dat afară pe Mesztek: 

— Ai să mai dai scoteală pentru calomniile tale! strigă. 
Cară-te de aici! 

După aceea privi în jur speriat, ruşinat, apoi se reaşeză 
şi începu să bată ritmic cu creionul în masă, ca un metro-
nom; ciocănitul sălta nervos sprîncenele redactorilor cu cape-
tele plecate, doar Rozsnyai îşi sucea dezinvolt şi zîmbind 
năsucul lui de purceluş fumegător şi, la cea de-a optsprezecea 
bătaie, întrebă, cu ingenuitatea bunei-credinţe înnăscute: 

— Dar de ce să fie concediat tovarăşul Vincze?... Dacă 
eu aş şti să scriu ca el... ohoho!... Să-i reţinem din salariu 
costul articolului rasolit şi cu asta basta! 
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Însă propunerea lui naivă avu darul să-l înfurie şi mai 
tare pe Dudás, care se întoarse spre Kálmán: 

— Dacă ai vreo cerere de adresat redacţiei... dacă even-
tual ai dori să publici cîte ceva... Luă şovăiala şi tăcerea 
prelungită drept prăbuşire vinovată şi vru să spună ceva 
încurajator: 

— ...desigur, asta nu înseamnă că nu mai poţi pune 
mîna pe condei de acum înainte... dimpotrivă: desăvîrşindu-ţi 
educaţia, prin exemplul eroilor muncii, te vei mai putea 
sălta cîndva din producţie! 

12 

Din clipa în care păşise în biroul secreta-
rului, frica lui Kálmán încetă, rămase numai cu un fel de 
greaţă neliniştită, ca şi cum o materie alterată i-ar fi lîncezit 
în coşul pieptului, laolaltă cu emanaţiile a tot felul de 
presimţiri; dar curînd această îngrijorare de altă natură îl 
ameţi într-atît încît părea că ar fi fost în stare să pună 
surdină chiar şi pe conştiinţa nimicirii fizice, făcîndu-l să 
privească cu indiferenţă, prin negura blîndă a narcozei, tot 
ce se pune la cale împotriva lui. 

Însă atunci cînd, beneficiind de dreptul ultimului cuvînt, 
trebui să se ridice, frica lui nativă îl paraliză din nou şi 
ar fi primit aproape ea pe o îndurare gestul lor de a 
renunţa să-i audă părerea despre hotărîrea luată; căci oare 
ce sens avea să mai vorbească după toate acestea, să mai 
regrete ceva, de vreme ce se împăcase cu gîndul concedierii 
sale şi nu mai intenţiona să protesteze? Ce mai aşteaptă de la 
el? Să se ridice şi, pentru ultima oară, irevocabil, drept 
demnă încheiere, să se scuipe singur în ochi? Să se umilească, 
stîngaci şi îngălat de lacrimi?... 

Şi pentru că, totuşi, trebuia să vorbească, urmărea el 
însuşi îngrijorat cum mai era în stare să reacţioneze demni-
tatea lui. 

— Vedeţi dumneavoastră, eu nu sînt un om curajos, 
începu şi simţi îndată o vagă uşurare pentru faptul că spusese 
„vedeţi dumneavoastră” şi, prin aceasta, izolase acel locşor 
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unde stătea, singur cu reţinerile lui, îl ferise de orice inter-
pelare monosilabică ori principial-amicală. Nu sînt nici un 
om combativ. Mă simt mai degrabă timid, mai mult, există 
unii care mă consideră laş şi supus... 

Şi, de bună seamă, ei au dreptate; şi chiar dacă o să 
rîdeţi, vă destăinuiesc că eu, la şapte ani, mai eram însoţit 
de soră-mea cînd trebuia să ies afară, pe întuneric... Dar 
şi mai tîrziu mi-a fost frică de tot felul de imagini şi 
presimţiri, mi-a fost frică şi cînd eram un ţînc la internat; 
şi, dacă acestea sînt aşa cum sînt, nimeni nu trebuie să se 
mire: m-am pregătit şi eu pentru şedinţa asta, poate încă 
de pe cînd nu ştiam nici măcar să scriu... 

Cel ce s-a născut aşa, temător, ca mine, se străduieşte 
să aibă întotdeauna conştiinţa împăcată şi să se apropie de 
oameni, chiar dacă sfios, dar încrezător şi drept... Căci ce 
l-ar putea înfiora mai mult pe un om de felul meu decît 
gîndul că, printr-o judecată greşită sau prin indiferenţă, 
sporeşte singur suspiciunea faţa de el?... Iată de ce, cînd 
mă gîndesc la scurta mea carieră de aici... mi se pare că pînă 
şi acele puţine acţiuni combative s-au stîrnit tot din laşitatea 
mea... Căci eu n-am ştiut să fiu nici erou adevărat, nici să 
cad la învoială... 

Dudás se mişcă, îşi lipi mîinile nervos pe masă şi se 
uită nerăbdător la acuzat, vrînd parcă să dea de înţeles că 
numai bunele sale intenţii de om înţelegător îl lasă pe Vincze 
să vorbească mai departe. 

— ...dar nici nu mi-am dorit vreodată să fiu erou, 
zise Kálmán, de data asta puţin mai tăios, drept răspuns 
la semnul de nerăbdare al redactorului-şef. Căci sînt şi-aşa 
mulţime de eroi în jurul nostru... dar tot mai puţini oameni 
înţelegători... Poate că nu apreciez just situaţia... dar, după 
părerea mea, în loc să fabricăm eroi în serie, ar trebui să 
ne aplecăm urechea spre buzele celor care suferă... Căci 
orice om mic îşi are rana sa... Şi dreptatea şi arta sînt 
singura lor hrană... Şi nu există principiu sau idee în lumina 
căreia să-i putem judeca drept oameni de prisos sau neghiobi... 
Ba, mai mult, eu aşa am văzut, peste tot, de la Dickens 
pînă la Gorki, că tocmai ei dau măsura adîncimii şi înălţimii 
vieţii — pentru că ei înşişi sînt poporul... 

Îşi umplu plămînii cu aer şi vru să continue, dar îi 
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şi dăduseră lacrimile. Dudás socoti că sosise momentul să-l 
întrerupă; zise încet, dar hotărît: 

— Mai este ceva?... A fost foarte emoţionant ce-ai spus, 
tovarăşe Vincze... Deşi, în loc de autocritică, a sunat mai 
degrabă ca o acuzaţie, n-am vrut să te întrerup... 

Se ridică, desfăcu braţele şi zîmbi, roşu, cu părere de 
rău; scaunele trosniră, şedinţa se termină, însă, înainte de 
a ieşi din încăpere, Dudás se apropie de Kálmán, îi atinse 
umărul, apoi, cu mîinile în buzunare, privind în pămînt, îi 
comunică încet, emoţionat, că mai are o clipă de vorbit cu 
el şi că să treacă în biroul lui. 

Iar acolo îi zise: 
— Nu te supăra, dar trebuie să predai şi legitimaţia 

de ziarist, înainte de a pleca... 
Şi, în timp ce deschidea carneţelul cu coperţile roşii, 

lacrimile minuscule, care pînă atunci i se opriseră întot-
deauna, încremenite în colţurile ochilor, ca bobiţele de vîsc, 
plesniră, întreaga faţă i se umezi deodată şi cu această 
emoţie a lui îl stingheri pe Kálmán mai tare ca oricînd. 

După şedinţă, nu ştia încotro să pornească; trebuia să 
revină abia a doua zi, pentru lichidare, şi simţea că nici 
acasă, la gazdă, n-ar avea linişte; o luă deci în sus, pe deal, 
pe lîngă cimitir, la părinţi. Taică-său, cu un coif de hîrtie 
pe cap, tocmai vopsea peretele de sub scări într-un galben 
strident şi, văzîndu-l, dădu capul pe spate şi izbucni într-un 
rîs ca un cucurigu. 

— Ei, ce-ţi mai fac sticleţii, domnule ziarist? întrebă, 
apoi, mohorîndu-se deodată şi, cu obrazul încreţit de scîrbă, 
se dădu la o parte din faţa lui. Doar nu veţi fi vrînd să vă 
dau o declaraţie despre mărirea normelor?... 

Kálmán se aşeză pe trepte şi-şi aprinse o ţigară; printre 
crengile grădinii, frunzele uscate tremurau în vîntul de pri-
măvară, ca nişte plăcuţe de tablă ruginită; maică-sa simţi 
că-i venise băiatul şi coborî la el, din mansardă; era 
sfîrşită de oboseală, căci Böske zăcea de zile întregi fără 
cunoştinţă şi n-o putea face să înghită nici bruma de lapte, 
de hrană lichidă decît dacă-i forţa dinţii cu lingura; aşternu 
broboada de lînă şi rămaseră acolo, şezînd tăcuţi, îngemă-
nîndu-şi mîhnirile. 
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Tatăl izbi furios bidineaua de perete. 
— Ah, cum ai să-ţi frîngi gîtul într-o bună zi, amice! 

rîse. Că tu nu faci niciodată ce face un om normal... Întot-
deauna ai fost un neajutorat, ăsta-i adevărul! 

Îşi băgă mîna pînă la cot în găleata cu vopsea. 
— Într-o bună zi ai să te trezeşti cu un picior în fund 

de-o să-ţi ia foc nădragii!... După aia poţi să te duci cu 
jalba la bunul Dumnezeu... Iar eu, în ziua aia, o să mă fac 
turtă, de bucurie! 

Kálmán îşi scoase ţigara din gură şi rîsul lui împinse 
rotocoalele de fum în aer. 

— Proorocirea bătrînului s-a şi împlinit! zise. Închi-
puie-ţi, mamă, chiar azi m-au dat afară din slujbă... 

Înghiţi fumul şi rîse tuşind, aşa încît transpiră de efort; 
mama ridică spre el doi ochi plini de uimire speriată, apoi 
se făcu mică şi continuă să şadă, tăcută. 

— Ai făcut ceva de care trebuie să-ţi pară rău, băiete? 
— Nu, răspunse Kálmán. De asta n-o să-mi pară rău 

niciodată. 
Erzsike oftă adînc: 
— Atunci... nu-ţi face sînge rău... Un blid de mîncare... 

o felie de pîine mai ai şi tu la casa mea... 
Apoi se ridică, pentru că o auzise pe Böske gemînd în 

cameră, iar Kálmán o porni înapoi, spre oraş. Ca întot-
deauna, întîlnirea cu maică-sa îl liniştise şi avu, deodată, 
revelaţia naturii materiale, palpabile a caselor, zidurilor, 
copacilor, le percepea amplificat, ca ivite pe neaşteptate 
dintr-un fel de adînc de lumină; toate mirosurile, mires-
mele oraşului şerpuiau spre el şi luă cunoştinţă din nou de 
mediul familiar cu o bucurie tăcută, intimă, a unui ocnaş 
eliberat: clădirile şi turnurile, mirosul de fîn, de scînduri de 
brad şi de ciment din curţile lungi ale depozitelor, mirosul 
de var stins şi de găinaţ, mirosul apei Someşului şi al sîn-
gelui umed pe care guiţaturi de porci, închipuite, îndepăr-
tate îl răscoleau, înspumîndu-l... 

Mergea ca un vagabond, de-a lungul zidurilor, bătea 
străzile şi numai către seară se nimeri să ajungă în oraş; 
un abur călduţ învăluia centrul şi mulţimea, ca o turmă 
cu guri căscate de o sete mută, înghesuindu-se, ameţită, 
tălăzuia pe trotuar şi prin mijlocul drumului; sportul de 
mase lansase moda treningului şi a bascheţilor, băieţi deşiraţi 
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şi fete late-n şolduri se plimbau grupuri-grupuri, în flanele 
împrumutate de pe la magaziile cluburilor, aerisindu-se parcă 
de tensiunea drăcească a unor competiţii de faimă mondială; 
din cînd în cînd, decoloraţi de sete, cu ochii arzînd uscat, 
se opreau în dreptul geamurilor luminate ale restaurantelor, 
dincolo de care glasul viorilor şi al sticlelor ciocnite vibra 
ca fericirea îndepartată. 

În acele zile toată lumea voia să bea; băuturile se stocau 
în depozite, pentru Festivalul Mondial al Tineretului, ţăranii 
se cărau spre casă cu spirt medicinal în desagi, ca să-l stre-
coare prin miez de pîine, iar la prima oră, cînd cîrciumile 
clipeau din obloane, grăbite să vîndă acei cîţiva litri de 
secărică zilnică, vedeai cîte cinci-şase babe împopoţonate, 
săltîndu-şi gleznele mari, noduroase, peste prag, pentru ca, 
înainte de slujba de dimineaţă, să-şi soarbă ţoiul de rachiu 
îndulcit; mîinile lor, ca nişte picioare uscate de pui, se 
răşchirau tremurătoare la ghişeu, ca să împrăştie pe placa 
de sticlă mărunţişul scos o dată cu mătăniile şi, după aceea, 
lingeau, cu decepţie scîrbită, buza paharului; seara la şase, 
încă înainte de deschidere, grupuri mai mari se înghesuiau 
în uşa restaurantelor, particulari fofilaţi pe cont propriu, 
burlaci fustangii, băieţoi însetaţi, pentru ca, apoi, năvălind 
în local, să ocupe cîte o masă pentru întreaga societate; 
cei care nu apucau locuri puneau să li se împacheteze cîte 
o sticluţă de rom, de şliboviţă, şi zorii mijeau sclipind pe 
mulţimea de „fiole” azvîrlite sub boltele porţilor şi printre 
tufele bisericii Sfîntul Mihail... 

Oraşul întreg era setos şi ameţit. 
Kálmán se lăsă purtat de mulţime şi, pe neaşteptate, o 

forţă laterală îl mătură şi pe el sub bolta berăriei „Ursus”, 
iar de acolo în hala imensă, ca un hangar, a restaurantului, 
unde fumul alb şi unsuros al grătarelor şi mititeilor ştergea 
contururi moi de umeri şi de feţe şi, învălmăşit cu clinchetul 
de pahare şi vuietul necontenit şi surd, se rostogolea spre 
ieşire ca un puhoi lăptos de sticlă topită; chelnerii făceau 
echilibristică purtînd tăvi cu cîte cincisprezece-douăzeci de 
şpriţuri cu Pelin de mai, ce păreau că zboară singure dea-
supra scaunelor, capetelor, meselor; era unica băutură care 
se servea şi cînd cîte o mînă se întindea în sus, ca o cange, 
încercînd să le înhaţe tava cu tot ce era pe ea, începeau să 
urle isteric. 
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Kálmán se aşeză lîngă tejgheaua garderobei, la o masă 
singuratică şi aşteptă să fie servit; i se făcuse şi lui sete, 
deodată, şi fiece căpăţel de nerv îi vibra în aşteptarea bău-
turii, doar pentru a se potoli apoi, cît mai curînd, amorţit; 
însă mult înainte de sosirea chelnerului îşi făcu apariţia şi 
Mesztek, cu lodenul lui cafeniu, cu gulerul ridicat, făcu rost 
de un scaun şi se aşeză lîngă prietenul său; o vreme pam-
fletarul trase tăcut din ţigară, apoi întrebă: 

— N-ai fost pe la redacţie?... Kardos, curierul, zice că 
muncitorii te caută din zece în zece minute; şeful ăla al 
tău de cadre a încurcat-o din primele zile cu amicii din 
uzină... Tot un rahat e şi ca brigadier — ăsta-i refrenul. 

Chelnerul puse pe masă cîteva pahare de pelin bordo, 
fermentat din paie, şi Kálmán începu să şi-l toarne pe gît, 
cu un fel de silă îndărătnică; Mesztek îl privi îngrijorat: 

— Ce faci pe nebunul?... Vrei să te îmbeţi cu poşirca 
asta?... Mai bine reclamă-l pe Dudás... Dacă se face o 
anchetă, n-ar fi exclus să-şi frîngă gîtul! 

Dar îşi dădu seama că nu-l poate convinge şi oftă. 
— Crezi că eu stau pe roze acolo?... Un pamflet tra-

tează un caz prea izolat, altul e prea generalizator, iar al 
treilea are cusurul că e mult prea unilateral... Dar nu le 
dau mai mult de cîţiva ani şi cuvintele or să fie puse la 
locul lor, frăţioare!. . . 

Kálmán aproape că nici nu auzea ce spune: bea înainte; 
apoi înălţă capul şi, cu lacrimi bete, izbucni în rîs. 

— Ştii ce-am descoperit, Mesztek?... Că eu, de fapt, nu 
sînt laş... Că eu, după ce-am să crăp, voi fi împăiat... şi 
expus aşa, în văzul lumii... ca un erou tipic al timpurilor 
noastre! 

— Nu mai bea, zise Mesztek. Ajunge! 
Însă Kálmán nu-i dădu atenţie şi cînd îl văzu pe chelner 

lunecînd din nou pe lîngă el, cu o tavă cu pelin de mai, 
prin pîcla afumată, întinse mîna în aer, înhaţă tava şi un 
puhoi de zeamă roşcată i se vărsă în cap iar de acolo pe 
faţa de masă. 

— Te-ai pişat pe mine, Gulliver! răcni. Ţi-ai uşurat 
peste mine băşica ta bolnavă!.. . Dar o să crăpi şi tu de 
pişoarca asta cu sînge... Nici pentru tine nu există scăpare! 

Şi, prăvălit peste masă, hohoti cu o durere înspăimîntă-
toare în ochii mulţimii ce asculta amorţită. 
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EPILOG TÎRZIU 

După mai bine de cîţiva ani, de Ziua tuturor 
morţilor, Kálmán simţi deodată o chemare puternică, un dor 
năzuind împlinirea iluziilor sale din copilărie, — îndem-
nîndu-l s-o pornească la drum şi să plece, împreună cu 
mama, să caute mormîntul necunoscut al bunicii; al bunicii 
sale care a murit încă pe vremea gripei spaniole din nouă 
sute optsprezece şi s-a agăţat cu firele răvăşite ale părului 
şi cu cangea ultimelor sale cuvinte de umărul bărbatului: 

„Ochii şi fetiţa, Bandi!...” 
Kálmán îşi mai aducea aminte cum pe vremuri, cînd 

stăteau în colonia Iris, în fiece seară a primei zile de noiem-
brie mama aşeza planşeta cea mică pe pervazul ferestrei, 
o rînduia cu lumînări şi, lipindu-şi fruntea de geam, privea 
întinderile pustii, unde se înşirau cioturile negre ale porum-
bului, ca crucile carbonizate ale unor morţi mărunţi; iar 
ea stătea, stătea nemişcată, pînă ce totul se topea înaintea 
ochilor ei înlăcrimaţi... 

Cumpără o ladă de lumînări, o aşeză în portbagaj, apoi 
urcă în pripă la mama şi, după o discuţie scurtă dar furtu-
noasă, aproape implorînd-o pe bătrînă, izbuti s-o aşeze în 
Wartburg; şi, mai tîrziu, cînd ajunseră pe serpentinele 
Feleacului, simţi un fel de satisfacţie liniştită şi blajină; 
madam Vincze îşi torcea tăcerile pe bancheta din spate, cu 
mîinile aşezate una peste alta, şi puţin zbîrcite de-acum. 

— Mamă, oare pe-atunci credeai că Hector era amestecat 
într-o crimă? întrebă Kálmán. 
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Femeia tresări, apoi căzu pe gînduri. 
— Era el în stare de multe, băiete... dar să omoare un 

om, asta nu... nici în legitimă apărare... Tocmai laşitatea lui 
l-a legat de mătuşă-ta; faptul că a fost întotdeauna un 
nevolnic, un neisprăvit... Numai că se amestecase într-atîtea 
încît nu mă mir că tot pe el l-au acuzat autorităţile şi pentru 
crima aia... Ce-i drept, bluza pe care umbla s-o vîndă era 
plină de sînge, chiar dacă n-o purtase victima. 

Tăcură. Motorul torcea uniform. 
Kálmán privea înainte: drumul se întindea în faţa lor 

cînd abrupt, cînd iarăşi neted şi vălurea ca un covor pre-
lung care, făcîndu-se sul, pătrunde prin parbriz. Iar lui i se 
părea că abia ieri mai stăteau acolo, la mormîntul lui Böske, 
sub copacii cu ramuri dezgolite, îl văzu limpede, precis, şi pe 
pirpiriul teolog roşcovan care nu se putea smulge din tipicul 
predicii. 

Şi, cum tocmai în zilele acelea îl concediaseră de la ziar, 
îşi aduse aminte cu un zîmbet tăcut de reparaţia ce i se 
oferise: o comisie de cinci, venită de la Bucureşti, examinase 
cazul zile în şir, îi ascultase pe toţi cei optzeci de oameni 
cu care vorbise el, şi Comitetul regional confirmase în cele 
din urmă necesitatea mutării lui Gulliver Dani, dăduse drep-
tate celor scrise în reportajul lui Vincze! 

Dar îl puteau oare compromite în faţa lui pe redactorul-
şef, care era o mînă forte, un om hotărît şi de încredere? 
Şi să-l fi lăsat pe lîngă el, în continuare, ca să se încaiere 
şi să se hărţuiască ani de-a rîndul? Ce rost ar fi avut? 
Aleseră deci o cale de mijloc şi-i propuseră un post la orice 
alt ziar. 

Însă el răspunse: 
„Nu, de-acum voi sta pe propriile mele picioare...” 
Şi cît de repede trecuseră acei cîţiva ani de cînd se 

chinuia, independent, cu scrisul, cît de repede se ridicaseră şi 
recăzuseră în apa cenuşie a zilelor cîţiva oameni; cu Gulliver 
se mai întîlnise de două ori de atunci: o dată, cînd îi ieşise 
în cale noaptea, pe stradă, Kálmán crezu că se întorcea de 
la vreun spectacol de amatori, într-un fel de costum înzor-
zonat, de contraamiral; şi numai după ce Dani îl luă de braţ 
şi-l cără cu el pentru ca, bătînd la „Ursus”, la două-jumă-
tate, noaptea, să prelungească pînă în zori serviciul persona-
lului gata de plecare, — numai atunci îşi dădu seama uluit 
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că vremurile îl săltaseră din nou şi Gulliver era iar călare 
pe situaţie! 

„Ordonaţi, domnule procuror”, zise chelnerul care-şi îm-
brăcase din nou halatul alb şi-şi limpezise pînă aproape de 
amabilitate furia ce-i decolora obrajii; iar oaspetele de vază 
îşi aşeză pe masă chipiul cu cocarda masivă, argintată, şi 
zîmbi drept în ochii lui Kálmán: 

„Deci, doi la zero pentru mine! Te-am zburat din slujbă, 
asta-i una. Iar eu, după cum vezi, nu-s nici azi un terchea-
berchea; două la mînă. Ei, ura şi condeiul!” 

A doua oară îl văzuse abia de cîteva zile, pe lîngă statuia 
lui Matei Corvin, pe o bancă. Avea piciorul stîng în ghips, 
suferise un accident de circulaţie dar, de altfel, fusese scos 
la pensie de boală de ani de zile. Cînd îl văzu pe Kálmán, 
lăsă „Sportul” şi-l aşeză de-a curmezişul, lîngă cîrjă. Băuse 
de-acum un pahar-două de coniac, fuma o ţigară după alta; 
îi ţinu o expunere foarte lungă şi revoltată despre fapul că 
are o duzină de idei privind reorganizarea economiei şi, dacă 
secretarul de la regiune i-ar acorda măcar o oră, s-ar putea 
schimba totul în cîteva zile... 

„Dar nu mai e nevoie de noi, frăţioare! zise, vînturîn-
du-şi cîrja ameninţător. Eu am fost bun numai pînă cînd 
mi-am riscat sănătatea... mi-am riscat viaţa pentru 
socialism!...” 

Kálmán privi în spate prin oglindă şi zîmbi: 
— M-am gîndit de multe ori, mamă, să scriu istoria 

familiei noastre... Numai că n-avem nici un erou printre noi... 
Mama Vincze se ghemui, jignită şi mirată. 
— Dar faptul că trăim... că am rămas întregi cu trupul 

şi sufletul... că nu i-am făcut rău nimănui — ăsta nu-i 
eroism?... 

Şi, în timp ce-şi mărturiseau toate cîte se află scrise în 
cartea aceasta, mergeau pe şoseaua fără sfîrşit, către mor-
mîntul necunoscut, pentru ca să rătăcească apoi peste ogoare, 
prin beznă, tîrîndu-se în genunchi, cu palmele întinse prin 
ceaţă, prin noroi, să pipăie locul acelei gropi supuse de 
pămînt şi, de vreme ce nu puteau schimba măcar un bulgăr 
de încredinţare, să semene cu lumînări aprinse drumul de 
piatră şi cîmpia pierdută. 


