
254

—Zău,potsă jur,strigăeade‑ndatăce‑şi
veni în fire, în toţi ăşti douăzeci de anin‑am
fostcuniciunaltbărbatînafarădeel!Fischerle
întinsepalmaspreKien,resemnat:

—Otîrfăcaren‑afostcuniciunaltbărbat!
La„tîrfă“,ridicădinsprîncene.Laauzulaces‑

teiinsulte,femeiaîncepusăhohoteascătarede
plîns. Cuvintele ei deveniră ininteligibile, era
vorbadeopensie.

—Poftim,uite,acumrecunoaştesingură.
Fischerleîşirecăpătasecurajul.
—Cecrezi ’mneata,de lacinearepensia?

Delaundomncarevineînfiecareluni.Înlocu‑
inţamea.Ştiiceva,ofemeietrebuie săjurefals,
şidecetrebuieofemeiesăjurefals?Aşputea
eusăjurfals?Exclus!Şidece?Fiindcăavem
amîndoiointeligenţă.Aivăzut’mneatavreodată
ointeligenţăcareestefalsă?Eunu!

Femeiahohoteatotmaitare.
KienîidădeadreptateluiFischerledinadîn‑

culinimii.Înteamalui,nuseîntrebasenicio‑
datădacăFischerleminţeasauspuneaadevărul.
Decîndseaşezase femeia lamasă,oricegest
ostillaadresaei–indiferentdeundevenea–îi
era ca un fel de uşurare. Din clipa în care‑l
rugasesă‑ifacăuncadou,ştiapecineaveaîn
faţa lui: o a doua Therese. Se pricepea prea
puţinlamoravurilelocalului,dardeunlucru
erasigur:aiciunspiritpur,închisîntr‑uncorp
mizerabil,sestrăduiadedouăzecideanisăse
ridicedeasupramediuluisordiddinjur.„Therese“
nu‑i îngăduia.Fischerle trebuiasă‑şi impună
privaţiunifărămargini,păstrîndînainteaochi‑
lor,cuperseverenţă,ţelulinteligenţeiluisuve‑
rane. Therese îl tîra cu aceeaşi perseverenţă
îndărătînnoroi.Eleconomiseşte,nudinmes‑
chinărie,cipentrucăesteofirecuconcepţiiîn
stilmare;earisipeştetotulcasănu‑lscapedin
mînă. Fischerle a apucat un vîrfuleţ al lumii
spirituluişiseagaţădeelcuforţaînecatului.
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Şahul este biblioteca lui. Despre branşă vor‑
beştenumaipentrucăaicieinterzisaltlimbaj.
Daresemnificativfaptulcăacordăbranşeicăr‑
ţiloropreţuireatîtdeînaltă.Kienîşiimaginează
luptelepecaretrebuiesăledea,pentrulocuinţa
sa, acest om lovit de viaţă. El duce o carte
acasă,cas‑ociteascăpeascuns,iareaosfîşie
de‑izboară foile întoatepărţile. Îlsileştesă‑i
punăladispoziţielocuinţapentruscopurileei
infame.Poatecăplăteşteşivreoslujnică,vreo
spioană,casămenţinăcasafărăcărţi,cîndnu
eeaacasă.Cărţilesîntinterzise,însăfeluleide
viaţăe îngăduit.După lupte îndelungate,ela
izbutitsăcucereascăde laeao tablădeşah.
Ea l‑a restrîns la cămăruţa cea mai mică a
apartamentului. Acolo stă el acum în timpul
nopţilor lungi şi cuajutorul figurilor de lemn
reflecteazălademnitateaumană.Elsesimtepe
jumătate libernumaiatuncicînd îşiprimeşte
eavizitele.Înasemeneamomente,numaicon‑
teazăpentrueanici cîtaerul.Atîtdedeparte
trebuiesăajungăfemeiaasta,pentrucasănu‑l
maichinuie.Darşiatunci,el tragedezgustat
cuurechea,săaudădacănucumvaeaseiveşte
peneaşteptatebeată.Duhneştetoatăaalcool.
Fumează. Trînteşte uşa şi răstoarnă tabla de
şahcupicioruleigrosolan.DomnulFischerle
plîngecauncopilmic.Adunăliterelerisipitepe
jos şi‑şi întoarce faţa, pentru ca ea să nu se
bucurevăzîndu‑lcăplînge.Esteunmicerou.
Arecaracter.Decîteorinu‑ivinepebuzecuvîn‑
tul„cocotă“!Darîlînghite,căciean‑aradmite
unacaasta.L‑arfidatdemultafarădincasă,
însăaşteaptăuntestamentpecareel trebuie
să‑lfacăînfavoareaei.Probabilcăelnuposedă
cineştiece.Darşiatîtestedestulpentruea,
casăvreasă‑ljefuiască.Lui,însă,nicipringînd
nu‑itrecesă‑ijertfeascăşiultimeleresurse.Se
opuneşiastfelîşipăstreazăacoperişuldeasupra
capului.Dacăarştielcăîşidatoreazăacoperişul
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speculaţiei ei în legăturăcu testamentul!Dar
nu‑ivoiesăi‑ospui.Arputeasă‑şifacăseama.
Elnuedegranit.Constituţialuipitică...

NicicîndnusetranspuseseKienatîtdepro‑
fundînstareadespiritşisentimentelevreunui
alt om. Izbutea să se elibereze de Therese.O
învinsesecupropriileeiarme.Şiiat‑o,deodată,
lamasalui; îlprovoca la felcamai înainteşi
ajunsesesă‑şiafle–singurullucrunoulaea–o
meserie potrivită. Totuşi, acţiunea ei distru‑
gătoarenuseîndreptaacumasupralui,peel
îlluapreapuţinînseamă,ciseîndreptaîmpo‑
trivaomuluidinfaţalui,pecarenaturaîlînfie‑
raseoricum,printr‑oetimologietristă,caschilod.
Kienîieraprofundîndatoratacestuiom.Trebuia
săfacăcevapentruel.Îlpreţuia.Dacădomnul
Fischerlen‑arfifostatîtdefinşidemanierat,
i‑ar fi oferit ceva bani. Cu siguranţă că avea
nevoiedeei.Totuşi,nuvoiacuniciunpreţsă‑l
jignească,aşacumnui‑arfitrecutnicimăcar
pringîndsăsejigneascăsingur.Poate,dacăar
firevenitcumvalaconvorbireapecareTherese
oîntrerupsesecuatîtaneruşinarefemeiască?

Dădulaivealăportofelulcareeradoldorade
bancnotemari.Îlţinu,împotrivaobiceiuluisău,
neobişnuitdemultînmînăşiscoasedineltoate
bancnotele,pecarelenumărăliniştit.Domnul
Fischerlesăseconvingăsingur,privindu‑le,că
ofertapecare intenţionasă i‑o facăacumnu
însemnacîtuşidepuţinunsacrificiupreamare.
Ajunslaatreizeceabancnotădeosutădeşilingi,
Kien privi în jos la pitic. Poate că se liniştise
îndeajuns,casăpoatăîndrăznisă‑ifacăoferta,
căcicineoarenumărăcuplăcerebani?Fischerle
privea furiş în toate părţile; numai cel care
numărabanipăreasănuse interesezecîtuşi
depuţin,desigurdindelicateţeşidinrepulsie
faţădebaniiobişnuiţi.Kiennuselăsădescu‑
rajat,numărămaideparte,daracumtare,cu
glasulridicatşilimpede.Sescuzaîngîndfaţă



257

depiticpentru insistenţa sa, căci observa cît
deputernicîirăneaauzul.Năpîrstoculsefoia
agitatpescaundecolopînăcolo.Puneacapul
pemasă,astupîndu‑şiastfelmăcaroureche,
omulsensibil,apoioîmpingeapenevastă‑sade
pieptîncoloşi‑ncoace–cenufăcea?–olăţea,
şidoareradestuldelată,îi luatoatăvederea
luiKien.Femeiaacceptatotul,dealtfelacum
tăcea. Conta de bună seamă pe bani.Dar se
înşelase. Therese n‑avea să capete nimic. La
patruzecişicinci,chinurilepiticuluiajunseseră
lamaximum.Făcu,implorînd:

— Pst! Pst! 
Kienseînmuie.Să‑lscuteascăoaredecadou,

laurmaurmeitotuşinuputeasă‑lsilească,nu,
nu, mai tîrziumicuţul avea să se bucure de
asta,poatec‑oluadinloccubaniişiscăpade
aceastăTherese.Lacincizecişi trei,Fischerle
o apucă pe femeie de faţă şi croncăni ca un
apucat:

—Nupoţistaliniştitălocului?Cevrei,ţuţeică
tîmpită!Ce te pricepi tu la şah?Vită bălţată!
Sîntsătulpînă‑ngîtdetine!Destrăbălează‑te!...

Lafiecarecifrăspuneacîtecevanou,femeia
păreadeconcertatăşidădeasemnecăvreasă
plece.Astanu‑iconvenealuiKien.Trebuiasă
fieşieadefaţăcîndaveasă‑i înmînezedarul
piticului.Trebuiasăsenecăjească fiindcănu
căpătanimic,altfelbărbatu‑săun‑aveanicio
satisfacţie.Banii,singuri, l‑ar fibucuratprea
puţin.Trebuiasăi‑iînmînezemaiînaintecaea
săfiplecat.

Aşteptăsăajungălaocifrărotundă–urmă‑
toareaeraşaizeci–şiseîntrerupsedinnumă‑
rat.Seridicăşiapucăobancnotădeosutăde
şilingi.Arfipreferatsăiamaimulteînmînă,
darnuvoiasă‑lofensezepepiticcuosumănici
preamare,nicipreamică.Adăstăoclipăşităcu,
pentru a spori caracterul solemn al intenţiei
sale.Apoivorbi,eraucelemaipoliticoasecuvinte
dinviaţasa:
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—StimatedomnuleFischerle!Mi‑eimposi‑
bilsărenunţlaorugămintepecareaşvreasă
ţi‑ofac.Dovedeşte‑mi,terog,prietenia,accep‑
tîndaceastăneînsemnatăcontribuţielabursa
dumitale,cumîţiplaces‑onumeşti!

Micuţulşoptiînlocde„mulţumesc“:
—Pst, bine, lasă! şi continuă să strige la

nevastă‑sa;eraevidentuluit.
Privirile şi vorbele lui furioaseaproape c‑o

făceausăcadădepescaun.Pentrubaniioferiţi
numanifestaniciuninteres,nicimăcarnuse
uita laei.Pentruanu‑l jignipeKien, întinse
mîna şi apucă bancnota. Dar, în loc de una
singură,Fischerleapucăteanculîntreg,fărăca
măcarsă‑şideaseamadeasta,atîteradeemo‑
ţionat.LuiKienîivenisăzîmbească.Uitecum,
din modestie, un om se poartă ca un tîlhar
dintreceimaiavizi.De‑ndatăce‑şivadaseama,
vamurideruşine.Pentrua‑lscutideaceastă
ruşine,Kienînlocuiteanculprinbancnotă.Dar
degetelepiticuluierauputerniceşiinsensibile,
se cramponau – fireşte, fără voia stăpînului
lor–deteanculdebani,şiîncătotnusimţiră
nimic,nicicîndfurăînlăturate,unulcîteunul,
depeteanc;apoisestrînserăautomatpebanc‑
notadeosutădeşilingi,carerămăsesesingură
la îndemînă. Şahul a bătătorit mîinile astea,
gîndiKien,domnulFischerle esteobişnuit să
ţinăstrînsfigurile,singurullucrupecareil‑a
lăsatviaţa. Întretimp,Kienseaşezase la loc.
Faptaluibunăîlfăceafericit.Potopitădeinvec‑
tive,Thereseseridicaseşiea,roşiecafoculla
faţă,şiacumpărăsimasacuadevărat.N‑avea
decîtsăplece,Kienseputeadispensadeea.De
altfel,Theresenicin‑aveaceaşteptade lael.
Datorialuifusesedea‑lajutapebărbatuleisă
repurtezeuntriumf,şiastaizbutises‑ofacă.

Întumultulsimţămintelorsalesatisfăcute,
Kiennumaiauzeacesepetreceaînjur.Deodată,
setrezicuomînăgreapeumăr.Tresărisperiat
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şipriviîntr‑acolo.Omînăimensăeraaşezată
peelşiovocetunătoarerăsună:

—Măcadoriseştişipăminecucevaşilea!
Maibinede‑oduzinădezdrahoniseaduna‑

serăînjurullui,decîndoare?Pînăacumnu‑i
observase.Nenumăraţipumniseînşiraupemasă
grămadă,dintoatepărţileveneaualţiindivizi,
ceidinspatestăteauînpicioare,sprijinindu‑se
peceidinfaţă,careşedeaujos.Ovocedefată
strigătînguitor:

—Vreaumaiînfaţă,nuvăznimica!
Alta,strident:
—Ferdl,acu’facirostşitudemotocicletă!
Cinevaridicăservietadeschisă,nugăsinici

unbanşirăcnidezamăgit:
—Dă‑te‑ncolo,tîmpitule,cuhîrtiata.De‑atîţia

oameninicinusemaivedealocalul.Fischerle
croncănea.Nimeninu‑lluaînseamă.Nevastă‑sa
seînfiinţasedinnou.Ţipastrident.Oaltăfemeie,
multmai grasă, lovea în dreapta şi‑n stînga,
croindu‑şi drumprintrederbedei şiurla furi‑
oasă:

—Vreauşiiocevaşilea!
Eraacoperităcutoatezdrenţelederochiipe

careKien le văzusemai înainte îndărătul tej‑
ghelei.Cerulseclătina.Scauneleseprăbuşeau
zdrobite.Un glas de înger plîngea de fericire.
CîndKienpricepudespreceeravorba,îitrăse‑
serăgeantapecappînăpesteurechi.Nuvedea
şinuauzeanimic,simţeadoarcăzăceapejos
şicămîinidediferitemărimişigreutăţiîisco‑
toceaubuzunarele,găurileşicusăturilecostu‑
mului. Tremura tot, nu pentru sine, ci doar
pentrucapulsău.Nucumvasălevinăînminte
să‑irăvăşeascătomurileceseaflauînel.Îlvor
omorî, dar el nu‑şi va trăda cărţile. Dă căr‑
ţile‑ncoa’,orsă‑iporuncească,undesîntcăr‑
ţile?Dar el nu le va da, niciodată, niciodată,
niciodată,esteunmartir,vamuripentrucărţile
lui. Buzele lui se mişcă de parcă ar vrea să
spună cît este el dedecis, darnu îndrăznesc


