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Villa „Dr. Buhn” se află şi acum pe o străduţă desfundată, în 

pantă, la ieşirea spre Măgura Codlei. Fusese construită de un unchi 

al domnului Robert, doctorul în arhitectură, Buhn, care plecase în 

America, înainte de al doilea război mondial.

Prezenţa celor doi soţi în fiecare seară pe terasă era pentru cei-

lalţi saşi un semn de împotrivire, de rezistenţă. O împotrivire pasivă, 

e adevărat, dar fără echivoc. Cei care-i cunoşteau continuau să le 

arate acelaşi respect de odinioară, în răspăr cu cei ce se adaptaseră 

repede, prea repede. În anii de după război oraşul era doar o comună 

unde toţi locuitorii se cunoşteau între ei, astfel că cei care intraseră 

în slujba veneticilor instalaţi la putere, iţindu-şi mutrele nesuferite 

pe unde te aşteptai mai puţin, erau uşor de reperat– aceste cumetre 

cu silnice aere de cocote, năimite şi instruite să lovească în cele mai 

perverse feluri. Nu după multă vreme, însă, au apărut ceilalți, invizi-

bilii, pe care, fiind mult prea aproape, nu o dată obturând întreaga 

perspectivă dintre tine şi ei, căci îşi găsise loc chiar în sufletul tău, îi 

vedeai prea târziu, fără ca aceasta să-ți mai poată ajuta la ceva.

Robert Gross, înalt, subţire, cu ţinuta întotdeauna dreaptă, 

tăcut, era puţin trecut de 60 de ani. La o judecată sumară, putea fi luat 

drept un morocănos, însă, cu timpul, îţi dădeai seama că avea distinc-

ţia celui căruia, din tot ce va fi avut odată, îi mai rămăsese– fără însă 

a o arăta ostentativ– doar ceea ce se mai ştia odinioară a fi demnita-

tea. În tinereţe făcuse călătoria de la Berlin la Codlea, trecând prin 

Italia, pe jos, încins cu spadă şi cu acele celebre scrisori de recoman-

dare pe care le primea de la fiecare dintre familiile ce-l găzduiseră în 

schimbul ajutorului acordat gazdei, reiterând tradiționalele călătorii 

de instruire, iar studiile de telogie şi economie le făcuse la Berlin şi 

Sibiu. Doamna Sarah Gross, Şary, cum o alintau ai casei, unguroaica 

încă zveltă, potrivită de înălţime, se trăgea dintr-o familie înstărită 

din regiunea celor Trei Scaune şi făcuse studii de pian la conserva-

torul din Cluj. Mai păstra şi acum, destul de îndemânatec ascunse, 

după mina gravă pe care şi-o arbora, vioiciunea zburdălniciilor din 

tinereţe. Pentru a o cunoaşte, însă, trebuia mai întâi să-i inspiri încre-

dere, ceea ce nu era deloc uşor. Se îndepărtase de lumea aceasta nouă, 

ostilă, printr-o retragere felină, susţinută, în momentele de cumpănă, 

de exigenţe care lăsau să se întrevadă, în ciuda unei constituţii firave, 

un caracter puternic.

Nu după multă vreme, era o seară de sfârşit de octombrie, 

doamna Şary îi aduse pe terasă un album cu fotografii. Erau foto-

grafii din tinerețe. Arăta ca acele femei pe care le vezi o singură dată 

pe stradă, în tren, în autobuz, cărora le remarci strania frumuseţe, ca 

apoi să se retragă în anonimat, acolo unde oricând poate fi prezentă 

jivina. Jivina care ocroteşte imaginea în schimbul unui obol, pe care 

tot ea îl amână cu perfidie şi cinism. Mereu. Jivina cu răbdarea ei din 

care învățăm că nimic nu îi e dat omului, jivina niciodată pribeagă.

Dimitrie luă o înghiţitură de cafea, apoi se aplecă să-şi pună 

ceaşca pe farfurioara de pe măsuţă. Se aplecă încet, o mişcare a seduc-

ţiei, o paloare, imparabila lovitură. De fiecare dată era o altă linie 

sinuoasă a voluptăţii pe care o ţineau, când unul, cănd celălalt, pro-

tector, la distanţă. Reverii difuze sfidau sclipirile mărinimiei acestei 

femei care, cu toate împotrivirile ei, devenea din ce în ce mai mică. 

Degetele subţiri, fragile, cu pielea translucidă, strângeau ceaşca încă 

plină.

O observa pe ascuns, continuând să admire fotografiile cu 

chipuri vesele de altădată: Şary în grădină, într-un compartiment 

de tren, Şary, zglobie, înconjurată de prieteni, pe o pajişte, apoi în 

cameră, singură, cabrată. De la o vreme, tot continuând să-i observe 

privirea care fixa un punct îndepărtat, mişcările molatice şi precaute 

ale trupului în fotoliu, se retrase, pe nesimţite, în insidioasa melan-

colie a labirintului, un labirint până atunci bănuit ca fiindu-i fami-

liar, domestic, protector, acolo unde îşi tot făcea de lucru, în lipsa 

unei preocupări serioase, ucenicul. Era, desigur, un ucenic blând. Îl 

găsi după câteva rătăciri, desenând un peşte pe hârtia unui zmeu, în 

timp ce copilaşul căruia i-l furase, nu încape îndoială că îl furase, se 

cutremura de plâns, arătându-l pe nemernic cu degetul. După ce ter-

mină desenul la ale cărui detalii zăbovise din cinismul pur al bucuriei 

artistice, îl înapoie copilului, arătându-i, cu neaşteptată şi chiar neo-

brăzată sfială, cerul. 
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