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Zărind acea siluetă umană aplecată peste o 
mică scobi tură făcută în muntele de gunoaie, 
Kosef J. nu făcu din prima clipă legătura cu eva‑
datul. ªi nici nu se bucură de prezenţa celuilalt. 
Se obişnuise să fie singur în locurile acelea. Se 
simţea bine ră tăcind singur prin curţile părăsite 
şi mirîndu‑se de ele. Avusese chiar senzaţia că 
stăpînea acele ruine şi că le primise ca pe un dar 
odată cu eliberarea sa.

În timp ce se apropia de omul aplecat peste 
gunoaie lui Kosef J. i se păru că acesta era pe 
cale să îngroape ceva.

„O pisică moartă“, îi trecu prin minte lui Kosef 
J. şi mări pasul. Era ca şi cum ar fi vrut să‑i dea 
o mînă de ajutor celuilalt ca să‑şi termine treaba 
şi să‑l vadă plecînd.

Celălalt îl auzi venind pe Kosef J., se îndreptă 
de şale şi aşteptă liniştit.

„E un deţinut“, exclamă Kosef J. în gînd, rea‑
lizînd că omul purta aceleaşi haine ca şi el. Fără 
să vrea îl mustră puţin pe omu leţul bondoc şi 
jovial care nu mai reuşea să‑i termine hainele 
civile. Îl silea, de atîta vreme, să rămînă amestecat 
cu toţi cei lalţi. Ar fi vrut, fără să‑şi dea seama de 
ce, ca omul de pe movila de gunoi să ştie că el, 
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Kosef J., era un om liber aflat doar în trecere pe 
acolo. Dar omul de pe movila de gunoi îl aştepta 
ca pe un confrate, de parcă ar fi urmat ca amîn‑
doi să scormonească prin movila aceea de gunoaie 
împietrite.

„L‑o fi trimis Franz Hoss“, îşi mai spuse Kosef 
J. încer cînd, totuşi, să‑şi explice prezenţa omului.

— Hei ! strigă Kosef J. de la baza movilei, rămî‑
nînd în aştep tare şi privind îngăduitor spre om.

Omul făcu un gest prietenesc cu mîna stîngă. 
În mîna dreaptă ţinea un cîrlig de fier.

Kosef J. nu fu mulţumit de răspuns. Mai aşteptă 
cîteva se cunde. Omul nu spuse nimic şi atunci 
Kosef J. hotărî să urce el pe movila de gunoi.

„Cu siguranţă că l‑a trimis Franz Hoss“, îşi 
întări el con vingerea. Altfel ce putea să caute un 
deţinut acolo, la ora aceea ?

„Poate c‑a fost eliberat de curînd“, gîndi Kosef 
J. cu oarecare nelinişte. Nu, nu putea fi adevărat. 
Un om eliberat n‑avea ce face pe movila aceea, cu 
un cîrlig de fier în mîna dreaptă.

— Te‑a trimis Franz Hoss ? întrebă Kosef J. 
cînd fu destul de aproape.

— A, nu, răspunse repede omul.
— Fabius ? continuă Kosef J. fiind aproape con‑

vins că omul îi va răspunde „da, Fabius“.
— A, nu, răspunse din nou omul.
Din cauza urcuşului Kosef J. începuse să gîfîie 

şi se simţi de aceea uşor ruşinat.
— E frig aici, sus, spuse el ca să nu pară prea 

curios.
— E, răspunse omul cu aceeaşi expresie de 

veselie pe faţă. Kosef J. era tot mai intrigat de 
răspunsurile scurte ale omului.

Îl măsură din cap pînă în picioare. Hainele 
celuilalt se jerpeli seră destul de tare. Omul era 
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neras şi avea cearcăne neguroase sub ochi. Dar 
faţa lui, faţa în general, expresia sa era de o nemai‑
pomenită veselie.

— ªi ce faci aici ? se răsti aproape Kosef J., de 
parcă primul punct al dialogului fusese elucidat.

— Adun, răspunse celălalt.
— Ce ? continuă Kosef J.
— A, sînt destule, răspunse celălalt.
„A, sînt destule“, îl îngînă Kosef J. în gînd. 

Hotărît lucru, omul vorbea într‑un fel enervant.
Kosef J. privi în jur, interesat brusc de priveliştea 

care se deschidea de pe înălţimea movilei. Omul 
nu‑şi continua treaba începută. Aştepta, poate, 
ca el, Kosef J., să mai spună sau să facă ceva.

ªi dintr‑odată Kosef J. avu revelaţia că omul 
acela era un evadat. Că era chiar evadatul pe care 
îl căutase şi el. Barba nerasă de atîtea zile, hainele 
zdrenţuite, faţa fericită şi înfometată, toate trădau 
adevărul acela incredibil : omul era un evadat.

— Dumnezeule, strigă Kosef J.
Omul zîmbi, ca şi cum ar fi fost mulţumit 

întrucît lucrurile se lămuriseră în sfîrşit.
— O, nu se poate, nu se poate, murmură Kosef 

J., privind în dreapta şi în stînga şi încovoindu‑şi 
spinarea pentru a se face mai mic. Or să te prindă, 
îi şopti mai departe omului.

— Cine ? întrebă senin omul.
Kosef J. se chirci pe vine şi‑l trase şi pe celălalt 

în jos.
— Nu‑ţi dai seama ce faci ! vorbi el mai înspăi‑

mîntat ca oricînd. Toată lumea te caută, toţi te 
caută, or să te prindă ! Kosef J. simţi cum asudă 
dintr‑odată. Se scutură de parcă ar fi vrut să‑şi 
scuture stropii de sudoare de pe frunte şi conti‑
nuă să şoptească gîfîind : cu cîinii, ştii ? Cu cîinii !

— Încă ? întrebă scurt, în felul lui, omul.
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Kosef J. nu răspunse imediat. Se gîndi. Adevărul 
era că nimeni nu mai amintise de evadat în ultima 
lună şi nimeni nu mai ridicase un deget ca să‑l 
descopere pe fugar. ªi totuşi i se părea de necon‑
ceput ca evadatul să dea tîrcoale penitenciarului 
după tot ceea ce se întîmplase şi după ce fusese 
căutat cu cîinii.

— Trebuie să fugi, îi spuse Kosef J.
— Unde să fug ? întrebă omul.
„E nebun ! E nebun !“ se revoltă creierul lui 

Kosef J.
— În oraş ! strigă gîtuit Kosef J.
— În oraş ! repetă omul dezamăgit. În oraş mă 

găsesc numaidecît.
— Oriunde, oriunde ! şopti sacadat Kosef J.
— N‑am unde să fug, declară omul puţin înciu‑

dat de insisten ţele celuilalt.
Kosef J. nu‑şi putea reveni din febrilitatea care‑l 

cuprinsese. Ar fi vrut să facă un gest pentru omul 
acela îndărătnic, dar evadantul nu voia să înţeleagă 
nimic. Îşi aminti că oraşul fusese bine răscolit de 
patrulele de căutare. De fapt, toate împrejurimile 
fuseseră bine răscolite : pădurile, satele, mlaşti  nile, 
luncile, grădinile. Ciudat, cum de rămăseseră necău‑
tate numai curţile părăsite ale penitenciarului şi 
movilele de gu noaie ?

— ªi de cînd eşti aici ? întrebă Kosef J.
— De la‑nceput, răspunse omul.
— De la‑nceput de cînd ? întrebă Kosef J.
— De la‑nceput de la‑nceput, răspunse omul.
„Nebun, nebun, nebun“, îşi spuse Kosef J.
— Eşti nebun ! şopti Kosef J.
— Nu sînt, spuse omul.
Tăcură şi se priviră insistent. Lui Kosef J. îi 

vîjîia capul. Se simţi atît de împovărat de ceea ce 
descoperise, încît avu pre simţirea unei primejdii. 
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Ce‑ar spune Franz Hoss dacă ar afla că omul lor, 
pe care‑l căutaseră prin ploaie o zi întreagă, fusese 
ascuns şi continua să stea ascuns printre movi‑
lele de gunoaie. Oricum, Kosef J. ştia acum un 
lucru : ar fi fost de o mie de ori mai fericit să nu 
ştie că omul se afla acolo.

„Ce fac eu acum, ce ?“, se întrebă Kosef J.
— Poate aveţi din întîmplare ceva de mîncare ? 

întrebă omul.
— Nu, răspunse Kosef J.
— Poate vreun briceag ?
— Nu, n‑am, răspunse aproape ruşinat Kosef J., 

cu aerul că, întrucît n‑a ştiut, nu l‑a adus.
— Vreo curea care nu vă trebuie ? continuă omul.
— N‑am, n‑am nimic, sună disperat răspunsul.
— Poate mîine, dacă mai treceţi pe aici.
Kosef J. ar fi vrut să fugă, să uite că‑l întîlnise 

pe acel om şi că se îngrijorase, pentru o clipă, de 
soarta lui.

— Nu ştiu, nu ştiu ! se zbătu el sufocat.
— Vă e rău ? întrebă calm, celălalt.
— Nu ştiu, nu ştiu, ţipă Kosef J. Apoi, după o 

secundă : ştii, eu, de fapt, am fost eliberat.
— A, făcu omul.
Kosef J. îşi fixă privirile asupra gropii scobite 

de om cu ajutorul cîrligului său de fier. Gunoaiele 
fuseseră depuse în straturi succesi ve care se cimen‑
taseră sub propria lor greutate şi datorită frigu lui 
de afară. Omul răscolise cu greu şi nu găsise mare 
lucru. Reu şise, totuşi, să scoată un bocanc fără 
şireturi şi cu talpa desprin să. Probabil că voia să‑l 
caute şi pe al doilea.

— Nu poate fi departe, spuse Kosef J. studiind 
cu ochi de ex pert primul bocanc şi gîndindu‑se la 
al doilea.

— Aşa zic şi eu, răspunse omul.
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Răscoliră o vreme împreună. Kosef J. găsi şi 
el un cîrlig de fier şi se puse încîntat pe lucru. 
Scoase cîteva cutii de conserve goale şi ruginite. 
Omul le puse deoparte şi Kosef J. nu‑l întrebă ce 
intenţie avea cu ele. Reuşi să salveze, fără s‑o 
rupă prea tare, o folie de plastic destul de mare. 
Găsi o mulţime de cuie şi cî teva rulouri de sîrmă.

Muncind, Kosef J. se linişti. Creierul i se lim‑
pezi şi‑l inun dă cu un fel de bună dispoziţie.

— Am să vin mîine din nou, spuse el.
Mai răscoli o vreme fără să găsească nimic. 

Celălalt puse deoparte o bucată de cauciuc şi un 
ibric ruginit cu coada ruptă.

— Văd eu ce pot face, spuse din nou Kosef J.
Celălalt găsi un degetar şi o farfurie de tablă. 

Kosef J. găsi un spătar de scaun şi două crăcane 
de tras cizmele. Celălalt scoase un sfeşnic cu toate 
cele trei braţe rupte. Îl priviră amîndoi, în tăcere.

— Ce frumos e, spuse Kosef J.
— E, adăugă omul.
Kosef J. mai găsi o jumătate de burduf de 

acordeon, un borcan de sticlă foarte înnegrit, dar 
întreg şi o furculiţă.

Omul găsi o mănuşă fără degete şi un capăt 
de lumînare.

Kosef J. mai găsi o cutie de carton boţită şi o 
potcoavă de fier.

Omul găsi un dop de plută, cîteva cioburi de 
faianţă albas tră şi o mulţime de şuruburi, pe 
unele din ele fiind înşurubate chiar şi piuliţe.

Kosef J. mai găsi o cataramă de nichel.
Omul găsi două coperţi de carte pe care nu se 

mai puteau citi decît literele „A“, „T“ şi „E“, o car‑
casă de ceas deşteptător, o pielicică jerpelită de 
iepure şi un alt cîrlig de fier, identic cu cel pe care 
îl folosea deja la răscolit gunoiul.


