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B

Ćnuia cĆ rĆpitoarea pândeüte dinspre BĆlĦi. De
partea cealaltĆ a întinderii de apĆ se aÁau dealurile haüurate de vĆiuge üi grohotiüuri. PĆdurea
era departe: pe dealuri, arbori schimnici se refuzau cherestegiilor, atraüi aici de mirajul unor câütiguri uüoare, la îndemânĆ. DupĆ zile de cĆutĆri, coborau dealul tuturor promisiunilor cu buzele umÁate: sub scoarĦa vânĆt-cĆrĆmizie
a arborelui, cancerul lemnului înghiĦea hulpav Àbra; vâna
crudĆ, puternicĆ – rumeguü üi putreziciune…
RĆpitoarea era vicleanĆ, dar mândrĆ: nu ataca pe neaüteptate; nici la adĆpostul întunericului. AcĦiona de obicei în
zori, dupĆ prima razĆ a soarelui: îüi anunĦa prezenĦa mai întâi prin zbor planat, deasupra grĆdinii; concentrat, înaintea
atacului, deasupra Casei cu iederĆ. AbilĆ, evita sĆ se lase
surprinsĆ; pânditĆ, fĆcea feste inteligente vânĆtorului…
Hader nu era vânĆtor. Patrona o micĆ dugheanĆ cu
dulciuri în PiaĦa LibertĆĦii. JumĆtate din ce câütiga cheltuia pe seminĦe pentru hrana pĆsĆrelelor care cuibĆreau sau
numai se adĆposteau în împletitura masivĆ a imobilului.
Pasiunea pentru pĆsĆri o moütenise de la Tata-Hader üi de
mai departe, de la Moüu-Hader üi mai de departe… N-ar À
ütiut sĆ spunĆ… Probabil de când fusese ridicatĆ Casa cu
iederĆ – azi, imobil, ieri, cetate üi cândva…, iar n-ar À ütiut
sĆ spunĆ… Dar ce mai conta!… Se bucura cĆ existau pĆsĆrile üi cĆ ele se simĦeau în siguranĦĆ în vecinĆtatea locatarilor Casei: mierle, vrĆbii, porumbei sĆlbatici, piĦigoi, pupeze,
rândunele, cuci, lĆstuni, guguütiuci üi chiar o pereche de
bufniĦe trĆiau aici în bunĆ înĦelegere. BĆtrânul le iubea üi
la rându-i se simĦea iubit de pĆsĆri. Le deprinsese obiceiurile üi cântecul, iar ele, mulĦumite, îl întâmpinau vesele
ori de câte ori se apropia de iederiü, cumpĆnind în mânĆ
sĆcuiul cu seminĦe.
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Necazurile au început într-o dimineaĦĆ, când Hader,
ieüind sĆ le hrĆneascĆ, fu martorul unei scene de coümar,
de neimaginat pânĆ atunci la Casa cu iederĆ: sub privirile
sale contrariate, un bolid viu, uriaü, s-a nĆpustit fulgerĆtor
de aiurea în ĦesĆtura de plante; o zbatere de aripi, piuituri
disperate üi rĆpitoarea face cale întoarsĆ purtând în gheare
victima: un guguütiuc tânĆr, abia ieüit la zbor.
Din acel moment, Hader n-a mai fost bun de nimic.
Dugheana cu dulciuri din PiaĦa LibertĆĦii a rĆmas închisĆ, spre dezamĆgirea copiilor de la ücoala de vis-à-vis, care
continuau s-o asalteze în pauzele cursurilor, în speranĦa cĆ
bĆtrânul ar À revenit. În schimb, Hader pare cĆ a uitat cĆ
este üi patron. Cât e ziua de lungĆ nu se mai desprinde de
Casa cu iederĆ. DĆ târcoale imobilului, observând, veghind,
aüteptând. Numai noaptea târziu intrĆ în odĆiĦa lui unde
se închide pânĆ în zorii zilei urmĆtoare… Vecinii sunt uimiĦi de comportamentul bĆtrânului. Au devenit suspicioüi.
CâĦiva cârcotaüi îl bĆnuiesc de intenĦii rele, cei mai mulĦi îl
compĆtimesc. Motivele sunt, ca de obicei, imaginate: ba cĆ
bĆtrânului îi merg prost afacerile; ba cĆ e bolnav de o boalĆ
despre care nu doreüte sĆ vorbeascĆ; ba cĆ singura rudĆ
îndepĆrtatĆ, un nepot dintr-un sat din bĆlĦile DunĆrii, a
încetat sĆ-i mai dea veüti… Ceva se petrecea cu bĆtrânul
atât de prietenos üi de vorbĆreĦ pânĆ nu demult… Tras de
limbĆ, Hader se preface cĆ nu înĦelege, ori rĆspunde monosilabic. Despre nenorocirea la care asistase involuntar nu
suÁĆ nimĆnui o vorbĆ. NĆdĆjduieüte sĆ rĆmânĆ o simplĆ
întâmplare…
Dar o nenorocire nu vine niciodatĆ singurĆ. RĆpitoarea
s-a dovedit a À o pasĆre înverüunatĆ, abilĆ, prevĆzând totul, aproape matematic; singurul ignorat: Hader… Ataca üi
prindea victima chiar sub privirile lui. I-ar À smuls-o üi din
braĦe, dacĆ bĆtrânul ar À catadicsit s-o apere astfel. Bolnav
suÁeteüte, Hader se încĆpĆĦâneazĆ sĆ nu-üi piardĆ cumpĆtul. Afacerile îi merg prost dar puĦinii bani tot îi ajung sĆ
cumpere seminĦe pentru pĆsĆrile care se adĆpostesc în perdeaua de iederĆ; mai procurĆ arcuri üi sârmĆ oĦelitĆ; întocmeüte capcane; üi aüteaptĆ…
Ca un fĆcut, câteva zile la rând rĆpitoarea n-a mai apĆrut. „O À bĆnuit ceva?… I-o À dat cineva de veste?” se copi-
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lĆreüte Hader. „Aü, nu se poate… Când îi va À foame, se va
întoarce…”
S-a întors ÁĆmândĆ üi mai agresivĆ ca de obicei.
VictimĆ i-a fost o porumbiĦĆ Áorie care tocmai începuse sĆ
cuibĆreascĆ. „Dihania dracului! Cum de a ütiut sĆ aleagĆ
momentul?…” îüi frânge mâinile Hader. Cu o searĆ înainte,
scosese laĦurile. RĆpitoarea evitase capcana, în schimb zeci
de pĆsĆrele le deveniserĆ victime; din protector, fĆrĆ voia
lui, Hader le fusese cĆlĆu… BĆtrânul üi-a recunoscut pĆcatul dar n-a renunĦat sĆ se lupte cu diavolul…
HotĆrât, dinspre baltĆ ar À trebuit sĆ aparĆ… Hader o
aüteaptĆ rĆbdĆtor în ascunzĆtoarea lui improvizatĆ în uscĆtoria de la etajul doi al imobilului. De tocul pervazului ferestruicii se sprijinĆ puüca cu aer comprimat cumpĆratĆ cu
ce bani i-au mai rĆmas dupĆ falimentarea micului magazin
cu dulciuri din PiaĦa LibertĆĦii. Pentru o armĆ de foc performantĆ i-ar À fost necesari üi bani mai mulĦi üi autorizaĦie, iar lui îi lipsiserĆ üi banii üi timpul pentru îndeplinirea
formalitĆĦilor cu autorizaĦia…
PasĆrea sângeroasĆ nu se lĆsĆ prea mult aüteptatĆ.
ApĆru mai întâi ca un punct minuscul pe cerul oraüului,
ca o minge pe cerul grĆdinii üi în cele din urmĆ se nĆpusti
peste imobilul de culoarea ierbii. Deüi nu fusese luat prin
surprindere, Hader reacĦionĆ cum nu se poate mai prosteüte: involuntar, se adĆposti în spatele peretelui betonat,
sub tocul ferestrei, lovind üi arma, care alunecĆ pe podea.
Încercase impresia cĆ rĆpitoarea îl vizase pe el… Când îüi
reveni, doar pene împrĆütiate pe de-a rândul îi conÀrmau
cĆ nenorocirea se consumase ca üi-n alte dĆĦi…
DupĆ ultimul eveniment, Hader nu mai este bun de nimic; întins peste patul lui de scânduri, tace refuzându-üi üi
strop de bĆuturĆ üi fĆrâmiturĆ de pâine. Când aĦipeüte, i
se nĆzare numai volburĆ de pĆsĆri ucigaüe aruncându-se
bezmetice peste Casa cu iederĆ, fĆcând-o sĆ se cutremure.
Nu ütie sĆ le recunoascĆ: aveau trup de reptilĆ, ciocuri proeminente, mai degrabĆ guri de cĆpcĆuni dezvelind üiruri
de dinĦi cu lame de ferĆstrĆu suprapuse, pântece acvatice
placate în solzi de os üi coadĆ de üopârlĆ. DacĆ nu le-ar À
vĆzut în zbor, sfâüiind aerul, frecându-se noaptea de corpurile cereüti pânĆ deveneau incandescente üi explodând în
erupĦii apocaliptice, ori haüurând bezna în geometrii dintre
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cele mai imprevizibile, nici nu üi-ar À închipuit cĆ erau pĆsĆri. Dar erau…
A fost vis sau întâmplarea se petrecuse aievea?… Hader
se ridicĆ din patul în care zĆcuse nevegheat de nimeni o
noapte semĆnând cu o moarte clinicĆ üi ignorându-üi slĆbiciunea ÀzicĆ se târĆüte pânĆ la fereastrĆ. AfarĆ plouĆ: apĆ
üi foc se amestecĆ sub tavanul cupolei ce se închide peste
Casa cu iederĆ, dar pe pereĦii ei plânüi üi încâlciĦi ca mĆtasea broaütei doar lichidul strĆveziu üi Àerbinte al cerului se
scurge în fuioare gĆlĆgioase, tulburându-se brusc la contactul cu asfaltul murdar, înĦesat cu alveole din care Ħâünesc
suculente puroaie nĆmoloase.
Hader se cutremurĆ. Îüi turteüte faĦa de geamul rece,
sĆ vadĆ mai bine. PlouĆ cu rafale peste burdufuri negre,
greoaie, prĆbuüite pe de-a rândul lângĆ Casa cu iederĆ.
BĆtrânul cascĆ ochii neînĦelegând mare lucru. Numai când
fulgerele se înteĦesc, reuüeüte sĆ desluüeascĆ arĆtĆrile din
noaptea de coümar, reptilele-cĆpcĆun cu carcase oĦelite,
pĆsĆrile-üopârlĆ dezmorĦite dintr-o preistorie care pare
cĆ se repetĆ printr-un neverosimil capriciu al destinului.
AgonizeazĆ prin nĆmoalele curĦii, cu aripile înmuiate üi
ferfeniĦite de furtunĆ, atârnând frânte de-a lungul trupurilor elefantine. Spectacolul este grotesc. Involuntar, Hader
rânjeüte: trĆdate de zarea din care coborâserĆ odatĆ cu apa
üi focul, mureau. BĆtrânul îüi înfundĆ üi mai mult faĦa în
fereastra umedĆ de condens. Vrea sĆ vadĆ üi sĆ se convingĆ
de sfârüitul nĆpârcilor. Face lucrul acesta un timp pe care
nu-l poate aprecia, pe urmĆ roata zilei se rostogoleüte dupĆ
asÀnĦit üi Hader simte somnul foarte aproape. FĆrĆ sĆ üi-l
doreascĆ prea mult, gustĆ, în sfârüit, liniütea de care pĆruse
pânĆ atunci înstrĆinat pentru tot restul zilelor ce le mai
avea de trĆit între zidurile Casei cu iederĆ.
În dimineaĦa urmĆtoare, Hader hotĆrî sĆ pĆrĆseascĆ
odĆiĦa cu aer închis în care zĆcuse ca üi bolnav fĆrĆ ca nimeni sĆ-i deschidĆ uüa. Priveüte mai întâi afarĆ, pe aceeaüi
fereastrĆ a cĆrei sticlĆ este acum uscatĆ üi limpede. Nu mai
plouĆ dar culorile zilei sunt mohorâte, închise. Înghite în
sec üi începe sĆ-üi târascĆ paüii spre uüĆ. Simte în tot corpul
dureri cumplite dar nu-i trece prin minte sĆ renunĦe. Se
strecoarĆ cum poate pânĆ în curte üi îüi umple plĆmânii cu
aer proaspĆt.
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Are în faĦĆ aripa de est a Casei, un perete masiv dar
corodat üi coücovit, ameninĦat de o prĆbuüire iminentĆ.
Doar ĦesĆtura deasĆ de iederĆ îüi menĦine, nealteratĆ,
prospeĦimea, ascunzând ochiului strĆin adevĆrata vârstĆ a
imobilului. ûi aici cuibĆresc pĆsĆrile. Securitatea lor este
relativ asiguratĆ de poziĦia clĆdirii, mascatĆ de alte douĆ
construcĦii masive, o centralĆ termicĆ üi instituĦia bancarĆ neterminatĆ a unui sârb ce fĆcuse avere în Vest. Între
ele – câĦiva metri pĆtraĦi de curte, un spaĦiu închis, în felul sĆu o închisoare care oferĆ o siguranĦĆ aleatorie. Mai
bine de un veac, de când probabil viermuiesc aici pĆsĆrile,
nimic üi nimeni nu le-a deranjat. Pe de-a rândul, seminĦe
de Áoarea-soarelui, mei üi grâu, ignorate de zburĆtoarele
mult prea sĆtule în abundenĦa ce le-o asigurĆ Àecare dintre
nostalgicii veritabilelor gospodĆrii ĦĆrĆneüti, ei înüiüi prizonierii cĆmĆruĦelor igrasioase üi prost aerisite, aüteaptĆ
minunea germinĆrii, care însĆ nu se întâmplĆ niciodatĆ. În
general, razele soarelui nu pĆtrund aici iar când reuüesc s-o
facĆ nu întâlnesc decât un sol ordinar, un amestec de pietriü, praf üi reziduuri toxice. Hader nu s-ar À gândit pânĆ
astĆzi la toate astea dacĆ nenorocirea nu s-ar À abĆtut din
senin asupra Casei cu iederĆ. E adevĆrat, numai în partea
dinspre grĆdinĆ. Fâüia de pĆmânt desenatĆ cu pomi üi straturi cu Áori devenise între timp nesigurĆ. Câteva atacuri
neaüteptate ale rĆpitoarelor solitare de peste BĆlĦi, pe urmĆ
pĆsĆrile-reptilĆ din noaptea apocalipticĆ înlocuiserĆ liniütea cu coümarul. Lui Hader i se opreüte rĆsuÁarea numai
gândindu-se la ce îl aüteaptĆ de partea cealaltĆ a clĆdirii.
Se hotĆrĆüte greu sĆ ocoleascĆ aripa interioarĆ a Casei
prin nĆmolul clisos a ceea ce nu izbutise niciodatĆ sĆ Àe o
alee adevĆratĆ. ûtie cĆ nu are de ales. Totul este o chestiune de minute. „Hai, Hader!… GrĆbeüte-te, Hader!…” se
aude üi-üi apasĆ palmele pe piept, sĆ atenueze vocea. Îi trece prin minte cĆ i-ar prinde bine, pentru orice eventualitate, puücoacea cu aer comprimat üi n-ar À rĆu sĆ se întoarcĆ
dupĆ armĆ. ParcĆ o üi vede, în cĆmĆruĦa lui, sprijinitĆ de
lada patului. „Ei, Hader, ce mai aütepĦi?… Soarele e deja
sus, omule!…”
În clipa urmĆtoare, hotĆrârea este deja uitatĆ. FulgerĆri
de aripi üi piuituri dezarticulate îi înnegureazĆ gândurile.
Privirile bĆtrânului se rĆsucesc, involuntare, buimace, spre
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iederiü. Vede cum se smulg în afarĆ cinteze üi grauri întunecaĦi, turturele fudule üi gureüele vrĆbii. Câteva se fac
nevĆzute peste centrala termicĆ dar cele mai multe zboarĆ
dezorientate în jurul încrengĆturii de plante, încercând sĆ
revinĆ la locurile de cuibĆrit, se îndepĆrteazĆ brusc, alungate üi cu mai mare spaimĆ de ceea ce se întâmplĆ înĆuntru… Circumspect, Hader se apropie, cautĆ unghiul cel mai
favorabil, sĆ poatĆ vedea, dar üi sĆ nu sperie üi mai mult pĆsĆrile, üi rĆmâne pironit locului, necrezându-üi privirilor: în
iederiü vraiütea este totalĆ: feluritele pĆsĆri, de-a valma, îüi
distrug cuiburile, împrĆütiindu-le, agitate, care cum apucĆ:
cu ghearele rĆüchirate, cu ciocul üi cu aripile. „Nu!… Nu!…
De ce?…” se împotriveüte Hader, întinde involuntar braĦele
sĆ opreascĆ dezastrul. Prinde din zbor câlĦii, paiele üi fulgii
üi îngrĆmĆdeüte totul în rĆmuriü. Curând simte cĆ puterile
încep sĆ-l lase. „Oh, nenorocire!… PĆsĆrile mele!…” bolboroseüte înfundat, continuând sĆ se agite fĆrĆ folos lângĆ ĦesĆtura de iederĆ. PĆrea cĆ-üi pierduse minĦile…
Cât sĆ À durat toatĆ nebunia asta?… În iederiü n-a mai
rĆmas nimic de distrus üi pĆsĆrile nu se mai agitĆ, dar sunt
în stare de üoc. Cu lacrimi în ochi, Hader cautĆ în gând o
soluĦie, însĆ mintea nu-l ajutĆ, închide ochii üi i se nĆzare
cĆ vede pĆsĆri-reptilĆ dându-i târcoale. Curios, nu-i este
teamĆ üi nu încearcĆ sĆ le alunge. Le urmĆreüte zborul üi se
minuneazĆ de abilitatea cu care se strecoarĆ prin strâmtoarea locului în ciuda dimensiunilor uriaüe. Putea sĆ jure cĆ
ar À reuüit sĆ-üi gĆseascĆ victimele üi-n gaurĆ de üarpe…
Nu peste mult timp, pĆsĆrile-reptilĆ dispar fĆrĆ urmĆ.
BĆtrânul îüi simte braĦul strâns ca într-un cleüte üi se
întoarce…
– Hader… Vechea ta meteahnĆ… Dar unde-ai fost, bre,
zilele astea?
Chiril, grecul de la mansarda Casei cu iederĆ, apĆruse
pe neaüteptate în spatele sĆu. Mirosea, ca de obicei, a alcool
tare üi prost. Cu siguranĦĆ, acum se bucura cĆ-l surprinsese. Hader reuüeüte cu greu sĆ-üi ascundĆ iritarea:
– Oh, nenorocire!… Unde sĆ Àu?… Nu m-am miücat din
casĆ… Mi-a fost rĆu, bre, Chiril… Am zĆcut…
Grecul face ochii mari, speriat de câteva pĆsĆri care
tocmai îi treceau peste cap, aproape atingându-l cu aripile.

