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Dacă viața-i ca ăla de bate la ușă  
taman când ai bucurii cu muierea lui, e musai

să-ți ții nădragii aproape și-o fereastră  
nu prea depărtată de pământ.

Kremvurșt von Schlitz către Berilă Vlahul
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I...
Unde se pune de-un rămășag

Codrii Făgărașului, la mai bine de‑un ceas  
după prima toacă iscată de popa Solfegiu

Fusese o iarnă blândă, cu zăpadă din belșug și viscol pe sponci. 
Făurar era pe sfârșite, zăpada mai adăsta doar pe culmile semețe 
ale munților și prin adâncimea codrilor. Aburi albi ieșeau din nări
le cailor și din gurile oamenilor, semn că gerul încă mai avea colți 
de gheață. 

— Uite-l ! șopti Berilă Vlahul lăsându-se pe burtă, făcând ză
pada să scârțâie. 

— Încet, încet, nu te azvârli precum neștiutoarea-n pisălog ! 
se întoarse dojenitor către el sasul Kremvurșt, care luase aceeași 
poziție. 

— No, nu mai da din ochii ’ceia, că drept grăiește valahu’ ! 
Ce te țâpi așe ca mânza la țâță ? făcu Pișta Massy din stânga 
sasului.

Blondul Kremvurșt von Schlitz căscă gura să spună ceva, dar 
Berilă, fără să-și ia privirea de la luminișul din față, îi vârî în 
gură mănușa din piele de bou. Sasul, aflat la mijloc, privi când 
la unul, când la celălalt, își scoase mănușa dintre buze și o puse 
alături. Berilă se aplecă, depășind profilul sasului, și zâmbi către 
Pișta : 

— Ce zici, ungure, îl ia de-aci, de unde suntem, ori trebuie 
să mai înaintăm vreo douăzeci de pași, pentru siguranță ? 

— No, aiasta numa’ bunul Dumnezeu o știe, da’ putem isca 
de-un rămășag ! Pe cinci taleri domnești că e milostiv și nu-l 
nimerește ! 

— Ba pe zece ! întinse Berilă mâna peste moaca uimită a lui 
Kremvurșt. 
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— No, așe ! bătu palma Pișta Massy. Taie-l, mă ! făcu ungu
rul către Kremvurșt. 

— Acuma ?! crescu sasul ochii, făcând semn cu capul către 
nenorocosul suflet din luminiș. 

— Nu p-ăla, mă, că știm că nu te-nduri să-l omori, de ră mă-
șag ziceam. Taie-aci ! îi făcu Berilă semn din ochi către mâinile 
încleștate.

Kremvurșt lăsă arcul deoparte, oftă și se întoarse către Berilă : 
— Ce năravuri barbare mai sunt și astea, bace ? 
— Nu-i nimic barbar, bălane, răspunse calm valahul, fără să 

dea drumul mâinii lui Pișta. Așa se face la curțile apusene când 
se pune rămășag între cavaleri. Negreșit trebuie să fie trei, doi cu 
rămășagul și-al treilea de întărire-urmărire. 

— Eu aveam știință că între cavaleri nu se pune rămășag, e 
suficientă onoarea fiecăruia, șopti sasul răstit. 

— No, d-apăi ieșitule din găoace, așe e, mă ! Noi suntem oa
meni de onoare și d-aia punem rămășag pe tine, zâmbi senin Pișta.

O vreme Kremvurșt nici nu clipi, gândindu-se la ce ziseseră 
cei doi cavaleri. Începu să murmure ceva, arătând cu un deget 
către arc, apoi către el, către cei doi și spre luminiș. 

— Ți-am zis, ungure, nu-l ratează că nu l-ar putea nimeri, 
ci pentru că e milos din fire, râse Berilă înfundat. Iote, acuma se 
roagă pentru sufletul nefericitului, continuă Berilă către Pișta. 

— Cum ar veni, voi nu credeți că pot să-l nimeresc de-aci ? 
reveni sasul pe lume. 

— Îhî ! zâmbiră ceilalți doi la unison. 
— Pe zece taleri domnești ? Adică d-ăștia noi, nu d-ăia ușo-

rii, logofețești, de dinainte de Posada, continuă el, ca să fie con
vins pe deplin. 

— De bună seamă că vorbim despre talerii de după reforma
rea vistieriei îngreunată cu aurul unguresc, dădu din cap valahul. 

— No, d-apăi taie, mă, că mi se sugrumă sângele prin dește, 
îl înghionti Pișta.

Sasul scoase pumnalul de vânătoare și dădu să-l arunce peste 
mâinile celor doi. 

— Nu cu pumnalul, puținule la minte, cu mâna dreaptă, așa 
se face ! râse valahul oprindu-i lovitura scurtătoare de mâini. 
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— Aaa... zâmbi șiret Kremvurșt, tăind rămășagul ca la cur ți le 
apusene.

Luă din nou arcul tătărăsc, potrivi săgeata, se ridică încet în
tr-un genunchi și ochi cu grijă. Urmări victima, care trecea ușor 
și nepăsător prin luminiș, fără să știe că acelea îi erau ultimele 
clipe de viață. Își ținu preț de o clipă respirația, apoi nu se mai 
auzi decât vâjâitul scurt și mortal al săgeții. 

— Ha ! se ridică el în picioare. Ha-ha ! țopăi el, arătându-le 
celor doi luminișul. Scoateți câte zece taleri grei, hai, să le văd 
strălucirea aci, în palma asta ! 

Râdea, cu mâna întinsă către cei doi cavaleri care rămăseseră 
culcați pe burtă. 

— No, d-apăi despre ce grăiește pruncu’ aista ? se ridică 
agale Pișta, scuturându-se de zăpadă. 

— Bălane, ia de colea, îi întinse Berilă mâna ca să fie ridicat.
Sasul îl trase cu nădejde, smulgându-l numaidecât de pe jos. 
— Ce te bucuri așa, bălane ? Parcă ai dat iama între căprioa

rele de la Prisaca, zise valahul întinzându-și oasele. 
— Nu ați avut încredere că-l nimeresc, așa că vă invit să-mi 

umpleți pumnul cu aur pe stil nou, se agită bucuros sasul.
Pișta puse mâna streașină la ochi, concentrându-și uitătura 

către luminiș. 
— Cât să fie de-aici ? O sută de pași ? O sută și douăzeci ? Ha ? 

Ha ?! făcu Kremvurșt bucuros către Pișta. Niciunul dintre voi, 
bace, nu va ajunge la așa un nivel de pricepere ca ăla pe care l-am 
dobândit eu de-a lungul atâtor ani de practică. Mărturisesc, fără 
să o luați ca pe o măsură a trufiei, că și Domnul m-a înzestrat cu 
astfel de virtuți vânătorești, ceea ce mă duce cu gândul la faptul 
că o am de mamă pe Artemis însăși ! își încheie Kremvurșt numă
rul, mimând o tragere cu arcul. 

— Ce spui tu ? Artemis ? Aceea e departe, eu o bănuiesc chiar 
pe Diana de zămislirea-ți ! râse Berilă în barbă.

Pentru o clipă, Kremvurșt intră cu gândurile într-o cumpănă. 
— Adică, ce vrei să spui, bace ? se opri el din extaz. Ce-are 

Artemis ? 
— Nimica, bălane, nimica, râse Berilă. Depinde numai de 

ce parte a Mării lui Ionică te afli, he-he !
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Nedumerit, Kremvurșt își aplecă atenția către Pișta Massy, 
rămas în aceeași poziție, scrutând luminișul. 

— Da, bace, e peste putința ta o astfel de lovitură, așa-i ? îl 
bătu Kremvurșt pe umăr. 

— No, d-apăi și-amu dreptatea-i de partea ta, zâmbi ungu
rul pe sub mustață. Numa’ să-mi zici în cine te-ai slobozit cu 
săgeata ’ceia !

Kremvurșt își întrerupse din nou bucuria și luă aminte la ce-i 
spunea Pișta. 

— Ce grăiești acolo, bace ? Cum în cine ? spuse el îndrep-
tându-și privirea către luminiș.

Se uită cu atenție, apoi o rupse la fugă prin lăstărișul înghețat. 
Pișta și Berilă îl urmară încet, râzând pe înfundate. 

— Aici era ! Aci l-am nimerit ! striga Kremvurșt învârtin
du-se în loc. Zi, bace, înainte, de rămășagul vostru, era aci, l-ai 
văzut ! îi zise Kremvurșt lui Berilă. 

— Ce-ai văzut, bălane ? își șterse valahul o lacrimă de râs. 
— Dar l-am văzut, sărea și-și mișca urechile, își reluă 

Kremvurșt căutarea ca un câine de vânătoare. Și era uite-așa de 
mare ! măsură el un cot între palme. 

— No, d-apăi la tinie, făcu Pișta semn cu capul la măsura 
sasului, intră un ditai mistrețu’, dar tu nu ochiși decât un amărât 
de iepure ! Da’ până ș-acela ț-o fugit cu tăt cu săgeată, hă-hă !

Dincolo de luminiș se auzeau râsete. Kremvurșt sări numai
decât prin mulțimea de crengi uscate și se pierdu în codru. După 
treizeci de pași, îi găsi pe frații Rectiliniu și Curbiliniu tăvălin
du-se de râs în zăpadă, în spatele unei buturugi enorme. 

— Ce ? Cum ? Ce faceți aici ? se nedumeri sasul.
Lângă ei zăceau vreo patru iepuri vornicești, mai lungi de ju

mătate de cot, un căprior și trei fazani ciudați, care aduceau mai 
mult a gâște. Sasul se lăsă pe-o cioată din apropiere. Unul dintre 
iepuri îi păstra săgeata. 

— Eu l-am avut tată pe însuși Hermes, râse fratele Rectiliniu 
zărindu-l pe Kremvurșt. 

— Ori pe Mercur, nu ne e foarte limpede, îi ținu isonul fra
tele Curbiliniu, punându-i lui Kremvurșt un braț după gât. 
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— Depinde de care parte a Mării lui Ionică te afli, apăru 
Berilă râzând. 

— Dar l-am văzut că mișca ! se întoarse sasul către Pișta. 
Sărea și era drept de urechi, continuă el întorcându-se și luând 
iepurele săgetat la studiat. 

— No, nu tot ce mișcă-i viu, bălane, și nu tot ce-i viu mișcă, 
zâmbi ungurul aranjându-și mustața. 

— Iote de ce-avea urechile drepte, se stăpâni un pic fratele 
Rectiliniu, arătându-i urechile iepurelui, prinse cu crenguțe ca 
să stea drepte.

Kremvurșt privea descumpănit iepurele de uciderea căruia 
fusese atât de mândru. 

— Și sărea pentru că-l trăgeam io de sfoară, ha-ha ! râse fra
tele Curbilniu făcând iepurele să-i sară din mâini. 

— Nu e cu putință ! sări Kremvurșt de pe buturugă. L-am ni
merit, deci rămășagul este valabil, zâmbi el către Pișta și Berilă. 

— No, d-apăi între cavaleri nu-s rămășaguri, doar onoare ! 
Tu ne-ai atras de atenție. Abia acuma ai onoare, că ne-ncredem 
în cuvântul tău, mă ! râse Pișta bătându-l pe umeri. 

— Ce s-o mai dăm după mănușă, bălane ! Să-ți fie învățătură 
asta : nu stai cu spatele nici la iepurele pe care-l credeai mort, 
he-he ! zise Berilă aplecându-se după căprior și aruncându-l pe 
umeri. 

— No, d-apăi ce-oți colorat așe gâștele ’celea ? pufni ungu
rul când ajunse lângă fratele Curbiliniu. 

— Le-am luat graiul azi de dimineață, de când am pornit în
coace, să i-o coacem lui Kremvurșt. Frate-miu Rectiliniu a visat 
gâscă pe varză și s-a trezit înecat în bale. Știi că-i ia Necuratul 
mințile când îi vorba de-ale gurii, n-a fost chip să-l opresc, îl 
lămuri fratele Curbiliniu. 

— Și ce crezi că va fi la gura părintelui Catodiu, ca să nu-ți 
mai amintesc de popa Potențiu, când le-o observa nu numai 
lipsa, ci și moartea ? râse Kremvurșt. 

— Ne-am pregătit de la mănăstire cu cele trebuincioase. 
Am luat vopseluri de ouă, ceva postav, câteva bețe din pădure 
și, iote, le-am gătit așa de bine încât s-aducă a fazani, explică 
dintr-o suflare fratele Rectiliniu. 



— Fazani ? Acuma ? Și aci, la munte ? se nedumeri cunoscă
torul Kremvurșt. 

— Se știe că burdihanul lui popa Potențiu nu are habar de 
gheografie, iară peste trei zile, când va face părintele Catodiu 
numărătoarea orătăniilor, noi vom fi deja ghiftuiți și cu sufletul 
împăcat, își împreună fratele Rectiliniu mâinile, privind la cer. 

— Aaamiiin ! punctă fratele Curbiliniu cu o cruce mare. 
— No, d-apăi fazanii aiștia ai voștri, nu-s o țâră altoiți ? mus-

tăci Pișta. 
— Îi amestecăm cu iepurii, că sfinții părinți nu mai au vede

rea așa ageră, hă-hă ! râse fratele Curbiliniu punând o gâscă-fa
zan între doi iepuri. 

— Așa, așa, aprobă satisfăcut celălalt geamăn pitagoric. 
— Altminteri, pân-o da frunza, nu punem măseaua pe vreo 

gâscă de-a popii Potențiu.
Scoase o curelușă de piele și legă iepurii laolaltă cu gâsca 

metamorfozată măiastru în fazan. 
— Și-apoi, ne-om desfăta cu toții, pe-ndelete, ai ? zâmbi el 

complice ridicând o sprânceană. 
— No, d-apăi așe, hai să ne găsim caii, c-avem ceva cale de 

urmat până la cuhnia părintelui Catodiu, zise Pișta, scuturând un 
iepure de zăpadă.

Veseli nevoie mare, luară vânatul și porniră înapoi prin codru, 
către locul unde-și lăsaseră caii.
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II...
Unde se duce dorul altor vremi

Visegrád, palatul regal, vremea cântătorilor de seară

— Kukurusz ! Kukurusz ! strigă de zor Carol Robert de Anjou 
în cancelaria regală a palatului. 

— Majestate, făcu un cap ivit pe ușă, îmi cer iertare, dar Janosz 
Kukurusz și-a aflat sfârșitul în bătălia cu valahii. 

— Ah ! se plesni regele peste frunte. Mereu uit ! Pesemne 
că am început să îmbătrânesc, ha-ha ! se distră el. Tu cine ești, 
străine ? se uită regele mirat la cel ce-i dăduse răspunsul.

„Iar ? Starea lui e mai rea decât acum trei luni, la întoarcerea 
din bătălie !“ își zise dregătorul în gând.

Cea mai mare parte din oastea ungară pierise sub prăpădul 
valah și nu mult lipsise ca și regelui să i se întoarcă doar numele 
la Visegrád. Victoria valahilor făcuse înconjurul marilor regate 
europene, trecând cu mult peste hotarele creștinătății.

După dezastrul de la Posada, Carol Robert fusese aproape de 
nerecunoscut. Îl adusese mai mult mort decât viu credinciosul 
său slujitor și prieten, baronul de Iștenem, Pișta Matty. Regele, 
baronul și încă o mână de supuși scăpaseră prin cine știe ce mi
nune cerească din fălcile Iadului căscate de valahii lui Basarab la 
Posada. O apucaseră spre nord, prin munți, luaseră merinde de la 
un prieten al baronului din cetatea Sibiului, apoi schimbaseră caii 
și ținuseră vechiul drum al carelor ce lega Țara Făgărașului de 
Țara Hațegului. Urmărind apele râului Timiș, au ajuns la cetatea 
Timișoarei. Aici, la fosta reședință regală, Carol Robert zăcuse 
vreme de două săptămâni, cu slabe speranțe de revenire în pu
teri. Oboseala trupească, rușinea înfrângerii, care-i apăsa neîn
cetat inima, dar și răceala cu care se pricopsise pe lungul drum 
de întoarcere, îl aduseseră pe rege din nou la un pas de coasa 
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necruțătoare și degrabă scurtătoare a fuioarelor de suflet. Numai 
îndârjirea lui Pișta Matty și leacurile aduse de la prietenii sârbi 
din cetatea Belgradului îl puseseră pe picioare pe nefericitul rege.

Cu puțin înainte de Praznicul Nașterii Domnului, micul grup 
de supraviețuitori ajunse în cetatea Visegrádului. Aici îi aștepta 
o solie de la voievodul Basarab. Mărinimos la fire, dar și mare 
diplomat, principele valah îi trimisese solie de pace cu vestea că 
pe la desprimăvărare le va da drumul către casă prizonierilor de 
viță nobilă care nu vor fi pierit până atunci.

La Posada îi rămăseseră oasele și celui care-l slujise vreme 
de aproape două decenii, Janosz Kukurusz. Toată Curtea știa că 
fusese un nemernic prin excelență, ca toți cei din neamul său, dar 
din bătrâni se zicea că despre morți nu e bine să vorbești de rău. 
Ambițios, dar servil, Kukurusz era mereu treaz și alături de rege
le său, gata oricând să-l curețe în urechi, să-i spele picioarele, să-i 
îndeplinească dorințele, să-i amintească uneltirile proprii și pe 
ale altora, să aprindă fitile care să arunce în aer viețile dușmanilor 
sau ale foștilor prieteni, ori să-i amintească rezerva, și-așa dimi
nuată, de vin nobil din podgoriile baronului de Iștenem. Oricum, 
lăsând la o parte nemernicia nativă a lui Kukurusz, regele nu 
avusese motive să se plângă prea tare de serviciile lui de-a lungul 
anilor.

Nimeni, nici măcar puținii întorși din prizonierat, nu puteau să 
dea detalii despre sfârșitul lui Kukurusz. Pur și simplu îl înghițise 
pământul. Unii nobili de la Curte vorbeau cum că fugise ca un laș 
de la locul bătăliei și fusese căsăpit de valahi cine știe pe unde. 
Alții spuneau că Basarab îi dăruise viața și îl băgase argat la vitele 
de pe lângă Curtea Voievodală. Nici unii, nici ceilalți nu-i duceau 
lipsa lui Kukurusz. De fapt, nimeni nu-i ducea dorul, în afară de 
rege.

„Fuga-i rușinoasă, dar de bună seamă, sănătoasă“, îi suna și 
acum în cap lui Carol Robert, de parcă ieri îi spusese cavalerul 
valah care-l ajutase să fugă. „Ce oameni !“ clătină Carol Robert 
din cap. 

— Eu sunt umilul înlocuitor al lui Janosz Kukurusz, Majes-
tate, auzi regele o voce.
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Trezit la realitate, Carol Robert privi spre ușa cancelariei și 
văzu un slujitor căzut într-o plecăciune desprinsă din hrisoavele 
de servituți ale Curții. 

— Hm, semeni un pic cu el, mai ales când te înclini, zâmbi 
regele. Cum îți spune ? continuă senin Carol Robert.

„E limpede de-acuma, l-a scăpat Atotputernicul de apăsarea 
grijilor regatului și l-a dat în mintea infanților ! E bine, o să fie 
de trăit la Curte, ha-ha ! Aleluia, Janosz, în orice Iad te-ai afla !“ 
se exaltă dregătorul în gând. 

— Suntem veri, mai pe departe, Majestate, se înclină din nou 
dregătorul într-o plecăciune executată din Protocolul ungu resc 
de la origini și până azi, partea a IV-a, Plecăciuni și reverențe la 
Curte, scrisă de venerabilul maestru de ceremonii Valentin din 
Debrețin. Îmi spune Konetz Filma.

Regele tresări la auzul numelui. 
— Ești polon, boem sau și una, și alta ? fu el curios. 
— Sunt ungur neaoș, Sire ! spuse mândru din cale-afară 

Konetz, luând poziție de drepți, semețindu-și pieptul și sugân-
du-și de tot burta. 

— Habar nu am despre asta, dar voi cerceta, spuse regele 
absent. 

— Majestatea Voastră se bucură de serviciile mele de aproa
pe trei luni, reveni Konetz la înclinăciunile regulamentare, de 
manual. 

— Dacă spui tu, zâmbi regele. Ai martori ? adăugă el ridi
când șugubăț din sprâncene.

„Doamne, aibi milă de mine !“ își făcu Konetz o cruce în 
gând. 

— Majestate, eu... adăugă el cu voce tare, căutând o ex pli-
cație. 

— Liniștește-te, prietene, se întoarse regele către birou. 
Acum spune-mi ce-a pregătit Kürtős de prânz. Kürtős mai e bu
cătarul regal, nu ? 

— Firește, Sire, numai că prânzul a trecut de mult, poate 
doriți să porunciți cina, se înclină Konetz.

„Pe roba Sfântului Antal din Balatonszentgyörgy,“ își zise 
regele în sinea lui, „Konetz Filma ăsta chiar crede că nu-s în 
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toate mințile. Neîndoielnic, e cel mai răbdător sfetnic pe care 
l-am avut. Janosz nu-i ajungea nici la jumătatea gleznei. Cât 
despre plecăciuni, ce să mai zic ? Aproape că m-am dat în vileag 
cu Kürtős, dar am dres bazilicul cu prânzul, ha-ha !“

Regele se așeză la biroul din lemn de nuc, se lăsă pe spate în 
fotoliu și spuse : 

— Trimite poruncă lui Kürtős să-mi pregătească ceva ușor, 
o supă limpede din limbi de pui ungureni, un ou de gâscă bava
reză împănat cu păstrăv curcubeu și gomboți cu prune afumate.

Konetz notă conștiincios, dar dădu ceva semne de neliniște. 
— Ai ceva să-mi spui ? întrebă regele. 
— Sire, îmi cer iertare, se plecă slujitorul. 
— Grăiește, tinere, curaj, îl invită Carol Robert. 
— Majestate, în magazia regală nu mai sunt decât prune us

cate de Szeged, pere de Veszprém, un putinei cu brânză de capră 
șută și doi saci cu făină de secară.

„Numai hrană sănătoasă“, reflectă regele în gând. „Doamne, 
Dumnezeule, n-au reușit să mă omoare valahii, dar mă vor 
omorî ai mei prin înfometare.“ 

— Care-s pricinile pentru care se găsesc numai acestea în 
magazia regelui tău ? întrebă Carol Robert cu un glas în care 
mustea mânia. 

— Îmi cer iertare, Majestate, dar nu mai sunt bani să cum
părăm frupt de la târgoveți, se plecă până aproape de podea 
Konetz. 

— Cine spune că nu sunt bani pentru bucătăria regală ? Dar 
dacă, ferească Sfântul Anton și bunul Dumnezeu, mă îmbolnă
vesc, o să vă lăsați regele să moară ? continuă Carol Robert ridi
cându-se din fotoliul regal. Repet : cine spune că nu sunt bani ? 

— Sire, își făcu dregătorul un pic de curaj, bătrânul conte 
von Fraudel, vistiernicul trimis de la Marienburg de Cavalerii 
Neuroni ca să ne scoată din recesie, spune că, din pricină că 
aurul Majestății Voastre a rămas la valahi, țara a intrat în decă
dere. Nimeni nu mai împrumută bani la nimeni. 

— Pe crucea Sfântului Andrei, dregătorule, e vorba de 
Coroana Ungariei, nu vorbim de te miri ce nobil scăpătat ! bătu 
regele cu pumnul în biroul greu. 
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— E lipsă de bani, Sire, nimeni nu ne mai împrumută, în
drăzni Konetz. 

— Dar aliații noștri, Shmenovitz și Bankovitz ? se răsti re
gele. 

— Aceștia ne dau aur, Sire, dar cu o dobândă pe care nu o vor 
putea plăti nici urmașii urmașilor urmașilor Majestății Voastre, 
în vecii vecilor ! răspunse Konetz Filma. 

— Găsește-mi soluții, Konetz, că asta ți-e menirea ! Janosz, 
până acum, ar fi scos din buzunar o duzină de căi de rezolvare 
a problemelor cu care ne frământăm, continuă Carol Robert cu 
ton ridicat. 

— Sire, ar fi o cale, dar... spuse Konetz cu ton scăzut. 
— Grăiește, ce mai aștepți ! îl îndemnă regele. 
— Voievodul valah s-a oferit să ne ajute imediat, cu plata 

datoriilor de-acum în două ierni, continuă dregătorul cu jumă
tate de gură. 

— Dobânda ? deveni regele curios. 
— Neprețuit de mică față de Shmenovitz și Bankovitz ! răs

punse mai curajos Konetz. 
— Cât ? se apropie din nou regele. 
— Patru mii de mărci de aur și o mie de livre de argint, își 

cercetă dregătorul înscrisurile. 
— Simt că-mi revin în puteri, cu memorie cu tot, se învioră 

regele. Vin de Tokaj se mai găsește, da ? veni Carol Robert lângă 
Konetz. 

— Firește, Sire, răspunse dregătorul. 
— Fii bun și pune să mi se aducă trei carafe de cele mari cu 

vin de la prietenul Pișta Matty, dacă tot n-avem nimic de mânca
re, porunci regele. Căci, după cum spunea baronul de Iștenem, 
băutura-i temelie, ha-ha !

Regele se uită atent la Konetz Filma, apoi spuse vesel : 
— Și transmite-le degrabă celor doi lupi de pustă, Shmenovitz 

și Bankovitz, că dacă nu vor face donații, măcar pentru bucătăria 
regală, o să fac ce-a făcut regele francez.

Konetz rămase cu sprâncenele ridicate a nedumerire. 
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— Ce te uiți așa ? se uită Carol Robert la nedumeritul Konetz. 
Nu știi ce-a făcut regele Franței, ha ? I-a pus în lanțuri pe potri
vinici și le-a trecut averile pe numele Coroanei.

Regele se duse din nou în spatele biroului și începu să admi
re draperiile grele de Genova. 

— Ține și oferta valahului la îndemână, se întoarse el către 
Konetz, dar mergem întâi pe varianta evreiască, să vedem ce 
roade ne aduce. Abia aștept să ne refuze, ha-ha ! Să vezi cât aur 
va năpădi vistieria, de nu va mai ști von Fraudel unde să-l așeze.

Konetz înțepeni lângă ușă așteptând semnul de încheiere a 
întâlnirii cu suveranul. 

— Mai există vreun sfătuitor regal prin palat ? Evident, afară 
de Kukurusz ? deveni regele serios. Ce-ai făcut fața asta ? Știu, 
Janosz nu mai e, dar imaginea și prezența lui încă stăruie în palat. 
Negreșit, el ar fi știut ce-i de făcut, continuă regele în aceeași 
notă.

Konetz rămase ca lovit de ușa potcovăriei. 
— Ce stai ? Du-te la bucătărie și pune să-mi prepare ce ți-am 

poruncit, apoi du-le vestea celor doi lupi flămânzi, iar la urmă 
trimite după Husza Nudiszt, îmbăietorul regal, să-mi pregăteas
că o baie cu aromă de izmă sălbatică, ienupăr husăresc și rășină 
de brad eliberatoare de gânduri negre, spuse Carol Robert fără 
să respire. Ai notat ? 

— Cu... arme eliberatoare de... gânduri negre, repetă Konetz 
în timp ce scria. 

— Doamne, cât îmi lipsește Janosz ! exclamă regele. Konetz 
îngheță. Arome, am spus, Konetz, nu arme ! Negreșit, lângă tine 
trebuie să mai adaug unul care să preia poruncile cum trebuie, 
ca nu cumva baia pe care mi-o doream eliberatoare de gânduri 
negre să fie, de fapt, baia eliberării sufletului din trup.

Carol Robert se așeză la birou, deschise un sertar și privi cu 
atenție înăuntrul său. 

— Mai ești aici ? se uită el brusc către ușă. Doamne, de ce 
mi l-ai luat pe Kukurusz ? ridică regele mâinile către tavan. 

Konetz făcu o plecăciune de retragere și dădu să iasă. 
— Aha ! ridică regele un deget. Înainte să te apuci de trea

bă, du-te personal la hanul baronului de Iștenem și fă-i chemare 



către încoace. Trebuie să-l consult într-o problemă. Acum poți 
să pleci, îi făcu el semn cu mâna să părăsească încăperea.

„Drace, și-a revenit !“ își spuse Konetz ieșind pe culoarul 
rece. „Nădăjduiesc că nu pentru multă vreme“, rânji el, îndrep
tându-se către un rastel cu felinare.




