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Mulflumir i

Autoarea doreøte sæ°i mulflumeascæ profesorului
William D. Phillips Junior pentru Istoria 3714, cele mai
cu folos patru sute de dolari øi zece sæptæmîni pe care
le°am cheltuit vreodatæ în øcoalæ; lui Pat: „Ei, hai, o sæ
fie amuzant!“, lui Wrede, pentru jocul de litere care l°a
scos pentru prima oaræ din stræfundurile subconøti-
entului meu la lumina zilei pe întîiul Cazaril, clipind
øi împleticindu°se; øi bænuiesc cæ trebuie sæ le mulflu-
mesc øi companiilor de utilitæfli din Minneapolis pentru
acel duø fierbinte dintr°o zi rece de februarie, cînd cele
douæ elemente s°au ciocnit pe neaøteptate în mintea
mea, ca sæ dea naøtere unei lumi noi, cu tot ceea ce o
populeazæ. 





Capi to lu l  1

Cazaril auzi tropotul cailor pe drum înainte sæ°i
zæreascæ pe cælærefli venind. Privi în treacæt peste umær.
Poteca bætætoritæ din urma sa fæcea un ocol în jurul unei
movile rotunde ce pærea un deal pe acele podiøuri înalte
bætute de vînt, înainte sæ se afunde din nou în mocirla
de iarnæ tîrzie a pæmîntului sterp din Baocia. La pi-
cioarele sale, un fægaø prea mic øi lipsit de un curs
continuu de apæ ca sæ fie nevoie sæ i se construiascæ un
podefl, se prelingea alene, încærcat de buruieni, tæind
de°a curmeziøul calea care cobora de pe pæøunile din
deal. Bætaia copitelor, zængænitul harnaøamentelor,
clinchetul clopofleilor, scrîønetul armurilor øi ecoul ne-
pæsætor al vocilor se apropiau cu prea mult tumult ca
sæ fi fost vorba de vreun flæran cu carul sæu tras de°o
pereche de cai ori de niscai negustoraøi cærpænoøi care°øi
mînau catîrii. 

Cavalcada fæcu înconjurul dealului la trap øi, cælæ-
rind doi cîte doi, o duzinæ de oameni îøi fæcuræ apariflia,
în toatæ mæreflia defilærii lor. Nu erau tîlhari — ræsuflæ
uøurat Cazaril, simflind cum stomacul îi revine la loc.
Nu cæ s°ar fi ales cu ceva tîlharii de la el, în afaræ de
niflicæ alergæturæ. Se feri în læturi de pe cærare øi se
întoarse sæ°i priveascæ în vreme ce treceau. 

Cæmæøile din zale ale cælæreflilor erau argintate,
lucind în lumina læptoasæ a zorilor doar de falæ, færæ
vreun folos practic. Livrelele lor vopsite°n albastru,
aproape aidoma una cu alta, aveau emblema Cræiesei
Primæverii, lucratæ cu fir alb. Pelerinele cenuøii le



fluturau în urmæ ca niøte stindarde întinse de goana
cailor, prinse la umeri cu paftale din argint, cærora li
se dusese lustrul de altædatæ. Ostaøi din fræflie care
mergeau la paradæ, nicidecum la ræzboi, cu siguranflæ
cæ n°ar fi avut poftæ sæ°øi pæteze asemenea straie cu
sîngele lui Cazaril. 

Spre mirarea acestuia, cæpitanul lor ridicæ o mînæ
în aer în timp ce se apropiau. Cei din coloanæ se opriræ
deodatæ de°a valma la semnalul cæpitanului, în scrîønet
de copitæ tîrîtæ prin praf într°un asemenea hal cæ l°ar
fi fæcut pe dresorul de cai al tatælui lui Cazaril
sæ°mproaøte ræcnind ocæri înverøunate øi totodatæ hazlii
unei asemenea adunæturi de derbedei. Dar, bine...asta
conteazæ mai puflin.

— Hei, omule! Bætrîne! strigæ la Cazaril conducætorul
oøtii din øaua pe care era înfipt drapelul.

Cazaril, care era singur pe drum, abia se abflinu sæ
nu întoarcæ capul sæ vadæ cine era strigat în felul acela.
Îl luaseræ drept un flærænoi, care tîndælea pe drumul
cætre piaflæ, ori era însærcinat cu vreun comision, iar el
bænui cæ aræta, într°adevær, aøa: cu niøte cizme vechi,
încærcate de noroi, îmbræcat cu o græmadæ de bulendre
pestrifle, de cæpætat, care°i fereau ciolanele de vîntul
aspru dinspre miazæzi. Of, le era recunoscætor tuturor
zeilor cumpenei dintre ani pentru fiecare nenorocitæ de
cusæturæ din acele zdrenfle care°i acopereau goliciunea.
Barba, nerasæ de douæ sæptæmîni, îi dædea mîncærimi
pe obraz. Om, de bunæ seamæ. Cæpitanul ar fi putut la
fel de bine sæ°i gæseascæ apelative cu mult mai dispre-
fluitoare. Bine°bine, dar ... bætrîn?

Cæpitanul arætæ cu degetul în jos, spre locul în care
cærarea se întretæia cu o alta. 

— Æsta°i drumul care duce la Valenda? 
Fusese, pe vremuri. Cazaril fu nevoit sæ se opreascæ

øi sæ socoteascæ în minte, iar cifra îl uimi. Øaptesprezece
ani trecuseræ de cînd a stræbætut cælare ultima oaræ acel
drum, pornind nu la paradæ, ci la ræzboi adeværat, în
armata provincarului de Baocia. Cu toatæ amæræciunea
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cæ trebuia sæ mergæ la ræzboi pe°o mîrfloagæ jugænitæ øi
nu pe°un cal mai de soi, purta øi el pe atunci pærul la
fel de lucitor øi era tot aøa de tînær øi de flanfloø øi de
fudul de straiele sale ca øi armæsarii aceia arætoøi, care
priveau acum în jos la el. M°aø mulflumi azi øi c°un biet
mægar, deøi a trebuit sæ mæ milogesc pînæ øi pentru o
pereche de încælflæri, ca sæ nu°mi tîræsc picioarele des-
culfle prin noroi. Cazaril le ræspunse cu un zîmbet oøte-
nilor din fræflie, dîndu°øi seama cît de supte le erau
pungile cu bæierile larg cæscate în spatele acelor înfæfli-
øæri prospere. 

Cu toflii îl mæsuraræ din priviri, ca øi cum l°ar fi adul-
mecat de la distanflæ. Nu era el omul pe care sæ vrea
sæ°l impresioneze, nu era vreun nobil nici vreo cucoanæ
de rang mare care sæ°i milostiveascæ cu ceva, aøa cum
o puteau face ei cu el; în schimb, nu era nici el chiar de
lepædat cæci îøi puteau mæsura ifosele de aristocrafli pe
seama lui. Pesemne cæ luaræ drept admiraflie felul în
care se uitase la ei, ori doar un soi de nerozie. 

Fu cît pe°aci sæ cadæ pradæ ispitei de a°i îndruma
într°aiurea, cætre vreun staul de oi ori în orice altæ parte
unde ar fi putut duce acea ræscruce mare øi înøelætoare.
Nu era nici o ispravæ sæ°i duci de nas pe cei din gærzile
personale ale Fiicei taman în ajun de Ziua Fiicei. În plus,
oamenii care fæceau parte din sfintele ordine militare
nu se remarcau în mod special prin simflul umorului øi
ar fi putut sæ dea din nou nas în nas cu ei, pentru cæ
se îndrepta øi el cætre acelaøi oraø. Îøi drese vocea, cæci
nu mai schimbase o vorbæ cu nimeni de douæ zile.

— Nu, cæpitane. Drumul cætre Valenda°i marcat cu
borne regale. Sau, cel puflin, aøa era înainte, se gîndi
el. E la vreo douæ°trei mile mai încolo. Øi n°avefli cum
sæ°l luafli drept altul. 

Spunînd acestea, îøi scoase o mînæ afaræ din falduri-
le cælduroase ale hainei øi°o fluturæ fæcînd semn înainte.
Nu°øi putea fline degetele drepte, aøa cæ se pomeni flutu-
rînd un fel de ghearæ. Aerul rece îi muøcæ încheieturile
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umflate øi îøi cuibæri degrabæ mîna înapoi în adæpostul
hainelor. 

Cæpitanul fæcu un semn cu capul cætre purtætorul
drapelului, un individ lat în umeri, care îøi sprijini præ-
jina steagului în îndoitura cotului, scotocind dupæ punga
cu bani. Scotoci în ea, dibuind færæ îndoialæ dupæ vreo
monedæ de valoare cît mai micæ øi scoase la luminæ între
degete vreo douæ, chiar cînd calul sæu se smuci într°o
parte. Una din monede, — un real de aur, nu o vaidæ
de aramæ! — îi scæpæ din strînsoare øi se°afundæ în noroi.
Se holbæ dupæ el, înspæimîntat, dar imediat îøi controlæ
mimica. N°ar fi descælecat de faflæ cu tovaræøii lui ca sæ
rîme°n mocirlæ dupæ ban, aøa cum s°ar fi aøteptat s°o
facæ flæranul de Cazaril. Ca sæ se consoleze, îøi ridicæ
mîndru bærbia în aer øi rînji mînzeøte, aøteptîndu°se ca
acesta sæ plonjeze cu frenezie ca un caraghios dupæ un
aøa chilipir picat pe nepusæ masæ. 

În schimb Cazaril se înclinæ øi intonæ:
— Fie ca binecuvîntarea Cræiesei Primæverii sæ se

coboare asupra domniei voastre, tinere stæpîn, asemeni
mærinimiei færæ pizmæ de care dafli dovadæ faflæ de un
vagabond de la marginea drumului. 

Dacæ tînærul frate°soldat ar fi fost un pic mai istefl
ar fi putut cu uøurinflæ sæ descopere batjocura din vor-
bele aøa°zisului flærænoi øi acesta øi°ar fi încasat o
bine°meritatæ cravaøæ peste ochi. Prea pufline øanse
însæ, judecînd dupæ cæutætura de bovinæ a cætanei, cu
toate cæ buzele cæpitanului se strînseseræ într°o grima-
sæ de enervare. În ciuda celor întîmplate, cæpitanul
scuturæ din cap øi fæcu semn coloanei s°o ia înainte. 

Dacæ purtætorul drapelului era prea vanitos sæ se
tîrascæ de°a buøilea prin mocirlæ, Cazaril era mult prea
obosit ca s°o facæ. Aøteptæ pînæ ce un cîrd de bagaje, o
adunæturæ veselæ de servitori øi catîri îl ajunseræ din
urmæ øi îl depæøiræ, ca sæ se chirceascæ pe vine cu greu-
tate øi sæ gæseascæ pata lucitoare din apa rece care se
prelingea în urma læsatæ de copita unui cal. Durerea
care°l flinea de spate îl fulgeræ. Oh, pe tofli zeii! Chiar

10 LOIS McMASTER BUJOLD



cæ mæ miøc ca un hodorog! Îøi trase ræsuflarea øi se
ridicæ în picioare, simflindu°se ca la o sutæ de ani, ca un
gunoi de pe drum, lipit de tocul cizmelor Pærintelui
Iernii la vremea la care°øi dædea duhul. 

Curæflæ moneda de noroi — destul de micuflæ, chiar
dacæ era din aur — øi scoase la ivealæ propria°i pungæ
de bani. Era o bæøicæ goalæ. Dædu drumul piesei subfli-
rele de metal prin gura punguflei din piele øi se uitæ în
jos la lucirea ei stingheræ. Oftæ øi o strînse la loc. Acum
borfaøii aveau din nou motiv sæ°l tîlhæreascæ. Acum avea
øi el un motiv sæ se teamæ. Meditæ la noua lui povaræ,
atît de mare faflæ de greutatea ei, øi°o porni împiedi-
cîndu°se pe drum în sus, în væzul soldaflilor. Mai cæ nu
fæcea tot efortul. Mai cæ nu fæcea. Aur... Ispitæ pentru
cei slabi, istovire pentru cei înflelepfli ... ce°o fi însemnînd
el oare pentru un taur de soldat cu privirea nætîngæ,
stingherit de propria°i mærinimie întîmplætoare?

Cazaril privi în jur la peisajul arid. Nu prea erau
copaci sau posibile ascunziøuri, cu excepflia mæræcini-
øului crescut de°a lungul firului de apæ din depærtare,
care îøi profila cenuøiul de mangal al ramurilor goale
în lumina aceea læptoasæ. Singurul adæpost existent cît
vedeai cu ochii era o moaræ de vînt abandonatæ pe o cul-
me la stînga sa, cu acoperiøul dærîmat øi cu aripile præ-
buøite øi putrezite. Øi totuøi...pentru orice eventualitate...

Cazaril se abætu din drum øi începu sæ urce cu greu-
tate în sus pe costiøæ. Era doar un deluøor, în compara-
flie cu trecætorile din munfli pe care le stræbætuse cu o
sæptæmînæ în urmæ. Urcuøul era totuøi anevoios; aproa-
pe cæ nu putea înainta. Rafalele de vînt de°aici, de sus,
erau mult mai puternice, reværsîndu°se peste pæmîntul
îngheflat, vælurind smocurile alb°gælbui de iarbæ uscatæ.
Se retrase din aerul muøcætor de afaræ în întunecimea
umbroasæ a morii øi urcæ pe o scaræ ciudatæ øi øubredæ
care øerpuia în sus, pe jumætate din peretele interior.
Se uitæ cu bægare de seamæ pe fereastra væduvitæ de
obloane.
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Pe drumul ce urca din vale venea un om biciuind
zdravæn crupa unui murg. Nu era unul din fræflia osta-
øilor, ci unul din servitorii lor, care flinea hæflurile într°o
mînæ øi o mæciucæ vîrtoasæ în cealaltæ. Sæ fi fost oare
trimis îndæræt de stæpînul lui ca sæ stoarcæ gologanul
ajuns din întîmplare în buzunarul vagabondului de la
marginea drumului? Îøi mînæ calul pe drumul cotit, apoi,
dupæ numai cîteva minute, trecu înapoi. Se opri în
dreptul deluøorului noroios, se foi înainte øi înapoi în
øa ca sæ scruteze versantele pustii dimprejur, scuturæ
capul a dezgust øi°øi îmboldi calul ca sæ°øi ajungæ din
urmæ tovaræøii. 

Cazaril se pomeni rîzînd. Avu un sentiment straniu,
nemaiîntîlnit, un fior îi scuturæ umerii brusc, fior care
nu era nici de frig, nici de spaimæ, nici vreo crampæ la
stomac. Øi o ciudatæ absenflæ gæunoasæ a ... ce oare? Invi-
die muøcætoare? Dorinflæ arzætoare? Nu øi°ar fi dorit sæ°i
urmeze pe cei din fræflia oøtenilor, n°ar fi vrut nici mæcar
sæ°i mai îndrume. N°ar fi vrut sæ fie ca ei. Se uitase la
procesiunea lor la fel de absent cum ar fi privit cineva
o reprezentaflie surdo°mutæ într°o piaflæ. Pe tofli cei cinci
zei! Îs frînt de obosealæ. Øi°nfometat. Mai avea de mers
cale de°un sfert de zi pînæ la Valenda, unde putea gæsi
un cæmætar sæ°i schimbe realul pe vaide de aramæ mult
mai folositoare. În seara aceea, cu binecuvîntarea Cræie-
sei, ar fi putut sæ înnopteze la un han, nu într°un grajd.
Avea cu ce sæ°øi cumpere o masæ caldæ. Îøi permitea un
bærbierit, øi°o baie chiar...

Îøi întoarse privirea, obiønuitæ de acum cu semi-
obscuritatea dinæuntrul morii. Atunci dædu cu ochii de
un corp întins pe dærîmæturile împræøtiate pe podea. 

Înflepeni de groazæ, dar îøi recæpætæ îndatæ suflarea
væzînd cæ trupul nu avea deloc aøa ceva. Nici un om viu
n°ar fi putut sæ zacæ neclintit într°o asemenea posturæ,
îndoit pe spate. Cazaril nu se temea de morfli. Indiferent
de ce°ar fi murit ei, de°acuma...

Cu toate cæ trupul era fleapæn, Cazaril desprinse un
pietroi de pe jos înainte sæ se apropie de el. Un bærbat
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buhæit, cam între douæ vîrste, judecînd dupæ pærul încæ-
runflit din barba°i tunsæ îngrijit. Fafla de sub barbæ era
umflatæ øi învineflitæ. Sugrumat? Nu era nici un semn
vædit pe beregata mortului. Îmbræcæmintea îi era sobræ,
însæ de mare finefle øi totuøi îi venea ræu, strîmtæ, stînd
sæ°i plesneascæ. Roba maronie de lînæ øi mantia neagræ
færæ mîneci brodatæ cu firet de argint puteau fi veø-
mintele unui neguflætor înstærit ori ale vreunui nobil de
rang mic ori, la fel de bine, ale unui cærturar cu pretenflii.
Cu siguranflæ nu era un flæran sau un meøteøugar. Nici
ostaø. Mîinile, acoperite de pete galbene øi vineflii øi
umflate la rîndul lor, n°aveau pic de bætæturi, ci erau
— Cazaril privi la propria°i mînæ stîngæ, la care lipsa
vîrfurilor a douæ degete stætea mærturie a proastei in-
spiraflii de a se lupta cu frînghia — færæ cusur. Bærbatul
nu purta nici un fel de podoabe, nici un lanfl, nici un
inel ori paftale care sæ se potriveascæ la îmbræcæmintea
scumpæ. Sæ fi trecut vreun hultan hræpærefl pe°acolo
înaintea lui Cazaril?

Acesta scrîøni din dinfli, în timp ce se apleca sæ se
uite mai îndeaproape, miøcare pedepsitæ de junghiurile
dureroase din propriu°i trup. Færæ sæ fi fost prost clædit
sau gras corpul era nefiresc de umflat øi el, asemeni chi-
pului øi mîinilor. Totuøi, oricine aflat în starea aceea
avansatæ de descompunere ar fi trebuit sæ fi îmbîcsit
adæpostul acela trist cu duhoarea lui, îndeajuns sæ°l fi
fæcut pe Cazaril sæ se sufoce de îndatæ ce a pætruns pe
uøa spartæ. Nici urmæ de mirosuri nu era pe aici, în afaræ
de o umbræ de parfum de mosc sau tæmîie, de fum de
lumînare øi de sudoare rece de stîrv. 

Cazaril alungæ primul gînd ce°i venise, cæ bietul om
fusese omorît pe drum øi°apoi tîrît pînæ aici, la loc ferit,
øi jefuit aruncîndu°øi privirea peste petecul de podea din
jurul omului, unde mizeria groasæ fusese mæturatæ.
Lîngæ el erau cinci cioturi de lumînæri: albastru, roøu,
verde, negru, alb arse pînæ la capæt. Niøte græmæjoare
de ierburi øi cenuøæ, împæøtiate care°ncotro. Un maldær
micufl de pene negre smulse, care se dovedi a fi, abia
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desluøitæ în întuneric, o cioaræ moartæ, cu gîtul sucit.
Cæutînd mai departe, zæri øi hoitul øobolanului ce se
potrivea cu restul tabloului, cu gîtul lui mic tæiat. Øo-
bolanul øi cioara, sacre în ochii Bastardului, zeul tuturor
dezastrelor întîmplætoare: tornade, cutremure, secete,
potopuri, avorturi øi crime... Ai vrut sæ°i îndupleci pe
zei, nu°i aøa? Nefericitul se dedase la magia morflii, dupæ
toate aparenflele, øi plætise obiønuitul prefl al întunecatei
lucræri. Fusese singur? 

Færæ sæ atingæ ceva, Cazaril se ridicæ în picioare øi
dædu o raitæ pe dinæuntrul dæræpænæturii øi pe°afaræ.
Nici o boccea, nici o mantie sau altfel de lucruri care
sæ°i fi aparflinut, lepædate prin vreun cotlon. Unul sau
mai mulfli cai fuseseræ priponifli de curînd pe partea
cealaltæ a drumului, judecînd dupæ bælegarul ce°l læsa-
seræ în urmæ, dar erau duøi de°acum. 

Cazaril suspinæ. Nu era treaba lui, dar nici nu se
cædea sæ lase un om mort abandonat, pradæ putrezi-
ciunii, færæ o slujbæ de°ngropæciune. Numai zeii øtiau
cît timp avea sæ mai treacæ pînæ sæ°l gæseascæ altcineva.
Era limpede cæ fusese un om cu stare — pesemne cæ
era cæutat. Nu era omul care sæ disparæ færæ urmæ øi
sæ nu i se simtæ lipsa, asemeni unui vagabond zdren-
flæros. Cazaril abia se abflinu sæ nu coboare din nou spre
potecæ øi sæ spele putina, prefæcîndu°se cæ nu l°a væzut
niciodatæ pe bietul om. 

O luæ la vale, pe cærarea care pornea din spatele
morii. Trebuia sæ fie vreo fermæ la capætul ei, oameni,
ceva. Nu°i fu dat sæ meargæ mai mult de cîteva minute
øi întîlni un om care mîna un mægar, încærcat cu
vreascuri øi cioturi de lemne, urcînd pe drumul cotit.
Omul se opri øi îi aruncæ o privire bænuitoare. 

— Stæpîna Primæverii îfli dæ binefle, domnule! spuse
Cazaril politicos. 

Ce ræu era în a°l „domni“ pe un flæran? Fusese în
stare sæ°i særute øi picioarele unui lepros de mult mai
joasæ condiflie, în vremea teroarei sclaviei mizerabile de
la galere. 

14 LOIS McMASTER BUJOLD



Dupæ ce°l mæsuræ din cap pînæ°n picioare, omul în-
clinæ uøor din cap øi îngæimæ: 

— ’ræiascæ Stæpîna dumitale!
— Locuieøti pe°aici, prin preajmæ?
— Îhî, încuviinflæ omul. 
Era cam între douæ vîrste, bine hrænit, iar mantaua

cu glugæ cu care era îmbræcat era simplæ ca øi a lui
Cazaril, dar trainicæ. Avea aerul de parcæ ar fi fost însuøi
proprietarul pæmîntului pe care pæøea, cu toate cæ
probabil nu stæpînea mai mult decît petecul acela. 

— Eu, æææ..., Cazaril arætæ înapoi pe cærare, m°am
abætut de pe drum o clipæ, ca sæ mæ adæpostesc la moara
din deal — øi nu era cazul sæ mai intre în amænunte
cît priveøte motivul pentru care cæutase adæpost — øi
am dat peste un om mort. 

— Aha, zise omul.
Cazaril se codi, gîndindu°se cæ mai bine nu dædea

drumul la pietroiul smuls din paviment. 
— Øtiai de el?
— I°am væzut calul priponit aici azi dimineaflæ.
— Oh... 
La urma urmei, ar fi putut sæ°øi vadæ înainte de

drumul lui, færæ sæ mai intre în bucluc. 
— Ai cumva idee cine°o fi fost bietul om?
Fermierul dædu din umeri øi scuipæ. 
— Nu°i de pe°aici, asta°i tot ce pot sæ spun. L°am

sculat din somn pe preotul Templului nostru, de îndatæ
ce mi°am dat seama ce blestemæflii se petreceau acolo
astæ noapte. El i°a luat omului toate bunurile aflate
la°ndemînæ, ca sæ le pæstreze pînæ va veni sæ le reclame
cineva. Calul lui e la mine°n hambar. E°un tîrg cinstit
în schimbul lemnului øi a uleiului, ca sæ sfîrøim cu el
mai repede. Preotul a zis cæ nu trebuie sæ apuce cæderea
serii. 

Fæcu un gest înspre ditamai maldærul de lemne pro-
flæpite pe spinarea mægarului, trase vîrtos de funia cu
care erau legate øi porni din nou pe cærare la deal.
Cazaril îøi potrivi pasul dupæ el. 
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— Ai habar ce fæcea individul æla acolo? întrebæ
Cazaril. 

— E limpede ca bunæ°ziua ce fæcea, spumegæ flæranul.
Øi a primit ce merita pentru asta. 

— Æææ... sau împotriva cui o fæcea?
— Habar n°am! O las în seama Templului. Numa’

cæ tare mi°aø mai fi dorit sæ n°o fi fæcut pe pæmîntul meu.
Sæ semene ghinionul lui jur°împrejur... sæ bîntuie tot
locul dupæ aia. O sæ°l curæfl prin foc øi°o sæ ard pînæ°n
temelii øi blestemata aia de moaræ odatæ cu el, da°da.
Nu°i bine s°o mai las în picioare, îi prea aproape de
drum. Atrage — øi aruncæ un ochi înspre Cazaril —
necazuri. 

Cazaril îl mai însofli un timp. În cele din urmæ, în-
trebæ:

— Ai de gînd sæ°i dai foc cu tot cu hainele de pe el? 
fiæranul îl cercetæ dintr°o parte, observîndu°i straiele

de calic. 
— Eu nu m°ating de nimic din ce°i a lui. N°aø fi luat

nici calul, da’ nu°mi fæceam nici o pomanæ cu bietul ani-
mal dacæ°l læsam slobod sæ flæmînzeascæ. 

Cazaril zise timid:
— Atunci te°ai supæra dacæ aø lua eu hainele? 
— Nu mie trebuie sæ°mi ceri, nu crezi? Trateazæ cu

el. Dacæ ai curaj. Io n°am sæ te opresc.
— Am sæ... te ajut sæ grijeøti de°nmormîntare.
fiæranul clipi.
— Ei, asta n°ar strica.
Cazaril se gîndi cæ flæranul era în sinea lui mai mult

decît mulflumit sæ lase cadavrul în seama lui. Vrînd°ne-
vrînd, trebui sæ°l lase pe flæran sæ punæ stivæ buøtenii
cei mai mari pentru rugul construit înæuntrul clædirii
morii, cu toate cæ°øi dæduse øi el cu pærerea în ce priveøte
felul în care trebuiau aøezafli aceøtia ca sæ prindæ
curentul cel mai bun øi sæ fie siguri cæ se va præbuøi
tot ce mai ræmæsese din toatæ construcflia. Ajutæ øi el
la cæratul vreascurilor mai subfliri. 
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fiæranul se flinu deoparte în timp ce Cazaril dezbræca
cadavrul, smucind rîndurile de veøminte de pe mem-
brele înflepenite. Omul se buhæise øi mai tare decît pærea
la început, abdomenul umflîndu°i°se indecent atunci
cînd Cazaril îi scoase, în cele din urmæ, cæmaøa din
bumbac fin brodatæ. Era destul de înspæimîntætor. Dar
n°avea cum sæ fie molipsitor în definitiv, nu cu lipsa
aceea nefireascæ de miasme. Cazaril se întrebæ ce s°ar
întîmpla dacæ trupul nu era ars pînæ la cæderea serii,
dacæ era posibil sæ plesneascæ sau sæ se spargæ, øi dacæ
s°ar fi întîmplat aøa, ce°ar fi ieøit din el ... sau ar fi intrat
în el. Fæcu sul îmbræcæmintea, doar un pic pætatæ, cît
de repede putu. Încælflærile erau prea mici, aøa cæ le læsæ.
Împreunæ cu fermierul sæltaræ cadavrul pe rug. 

Cînd totul fu gata, Cazaril se læsæ în genunchi, în-
chise ochii øi incantæ rugæciunea pentru morfli. Færæ sæ
øtie care dintre zei îi luase sufletul omului, deøi avea
el o vagæ bænuialæ, se adresæ tuturor celor cinci din
Sfînta Familie pe rînd, vorbind clar øi deschis. Orice
ofrandæ trebuia sæ fie din ce avea omul mai bun, chiar
dacæ tot ce putea da erau numai vorbe. 

— Miluieøte°ne, Tatæ øi tu, Mamæ, miluieøte°ne, Soræ
øi tu, Frate. Milæ din partea Bastardului cerem, de cinci
ori milæ, Înælflimilor Voastre, væ imploræm. 

Oricare ar fi fost pæcatele comise de stræin, plætise
cu vîrf øi îndesat. 

— Milæ, Preaînalflilor!
Nu dreptate, væ rog, nu dreptate. Am fi cu toflii niøte

naivi sæ ne rugæm pentru dreptate. 
Cînd sfîrøi, se ridicæ cu miøcæri rigide înapoi în

picioare øi se uitæ împrejur. Cu mare grijæ, adunæ øobo-
lanul øi cioara øi adæugæ micuflele cadavre la cel al
omului, la capul øi la picioarele acestuia. 

Ziua lui Cazaril fusese spre norocul zeilor, pe cît se
pærea. Se întreba care din ei se va dovedi a fi de data asta. 

O dîræ groasæ de fum unsuros se ridica din moara
în flæcæri, în vreme ce Cazaril pornea încæ o datæ pe
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drumul spre Valenda, cu hainele omului legate mæ-
nunchi la spinare. Deøi nu erau la fel de îmbîcsite ca
acelea pe care le purta el, avea de gînd sæ gæseascæ o
spælætoreasæ øi sæ le curefle bine înainte sæ le îmbrace.
Vaidele lui de aramæ se împuflinau dureros în socoteala
din mintea lui, însæ serviciile unei spælætorese le vor
merita pe deplin. 

Dormise cu o noapte în urmæ într°un hambar,
tremurînd în paie, iar masa lui fusese o jumætate de felie
de pîine veche. Jumætatea ræmasæ îi servise drept mic
dejun. Erau aproape trei sute de mile din oraøul port
Zagosur, de pe coasta domoalæ a Ibrei, pînæ în mijlocul
Baociei, provincia centralæ a Chalionului. Nu fusese în
stare sæ parcurgæ nici pe departe atît de repede distanfla
pe care øi°o pusese în gînd. În Zagosur, Spitalul°Templu
al Milostivirii Mamei era închinat ocrotirii tuturor
naufragiaflilor, în orice fel ar fi fost ei aruncafli pe flærm
de apele mærii. Pungufla milei pe care slujitorii læcaøului
de ocrotire de acolo i°o dæruiseræ se subfliase, iar apoi
se golise cu desævîrøire, înainte ca el sæ°øi fi atins flinta.
Tocmai cînd era pe punctul de a ajunge la destinaflie.
Încæ o zi, îøi spuse el, mai puflin de o zi. Numai de°ar
fi putut sæ punæ pas dupæ pas, prefl de încæ o zi, øi ar
fi gæsit un adæpost în care sæ se refugieze. 

Cînd pornise la drum din Ibra îøi plæsmuise°n minte
cum sæ°i cearæ Væduvei moøtenitoare a provincarului
un adæpost în casa ei, de dragul vremurilor trecute.
Chiar øi la piciorul mesei sale. Ceva, orice°ar fi, atît timp
cît nu era prea mare osteneala. Pretenfliile i se împufli-
nau pe mæsuræ ce îøi îndrepta anevoios pasul cætre
ræsærit, peste trecætorile din creierii munflilor, spre
înælflimile îngheflate ale podiøului central. Poate cæ
intendentul castelului ei ori maestrul de echitaflie îl va
læsa sæ stea într°un colfliøor din grajdurile ei sau în vreun
ungher de bucætærie, øi n°ar mai fi fost nevoie s°o
deranjeze defel pe nobila doamnæ. De°ar fi putut sæ
cerøeascæ un loc ca ajutor de bucætar, nici mæcar n°ar
mai fi fost nevoie sæ°øi dea în vileag numele adeværat.
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