
Pentru ei, de ani de zile, această parte a grădinii poartă
numele de cotlonul. Încă din primul lor an de concubinaj,
primăvara, după ce au pus mâna pe căsuța din capătul străzii
înfundate și s-au hotărât să isprăvească acolo un paradis
în miniatură, bărbatul a săpat o groapă nu foarte adâncă
în vederea unei compostiere care să fertilizeze solul viitoa-
rei grădini cu recolte și flori. Într-adevăr, a fost o vreme când
și-au scos deșeurile vegetale din bucătărie, ba chiar și zațul
de cafea, însă, după un timp, s-au cufundat amândoi în
treburile lor, iar grădinăritul a rămas în suspensie. Nici
măcar puieții plantați sub influența primului impuls n-au
rezistat, așa că au acoperit zona cu iarbă, iar groapa a
cucerit-o natura cu formele ei dense de urzică.

A fost readusă în discuție abia în prelungirile unor dis-
pute, când tema ce a declanșat actuala ciondăneală n-a
lăsat suficient loc defulărilor și au trebuit să apeleze la
vechea lor listă de insulte.

Un front, de altfel, mult iubit, plin de capcane familiare
în care să se invite reciproc, eventual să cadă în ele de
bunăvoie, fredonând, numai ca minele să explodeze și ei
să se dezmembreze astfel spre satisfacția amândurora.

Nici cu prețul îndelungatelor certuri n-au reușit să sta-
bilească, oare planurile inutil de ambițioase ale bărbatului
în chestiuni nesemnificative, neglijența constitutivă a 
femeii sau programul de lucru sufocant al amândurora a
provocat eșecul planurilor grădinărești, și poate tocmai din
această cauză, cotlonul a devenit simbolul lipsei norma-
lității în viața civilă.

Apoi, după patru ani de la săpatul gropii, într-o dimi-
neață de aprilie, când, în sfârșit, după luni bune, reușesc
să-și ia deodată liber de la serviciu, femeia vine cu propu-
nerea: ar trebui să ne reapucăm de cotlon. Stau în liniște
pe terasă amestecându-și cafelele când, iată, femeia relan-
sează discuția. Bărbatul nu-i răspunde. O privește cercetă-
tor, dar nu primește niciun indiciu.

A doua zi, femeia sosește acasă de la cumpărături cu
două perechi de mănuși de protecție și niște butași de
zmeur, spunând că pe aceștia i-ar vedea în locul bălăriei,
rezistă bine la umbră, potrivit vânzătorului. Bărbatul nu
intervine nici acum. Mobilizându-se, își trage pe mâini
mănușile mai mari, apoi o ia agale spre cotlon și începe să
smulgă buruienile din rădăcini.

După zece minute vine și femeia să i se alăture, dar îl
găsește îngenuncheat peste peticul de pământ deja stârpit,
privind în jos. Nu le-am observat – îi șoptește cu glas ti-
mid femeii ce tocmai se lăsa pe vine lângă el, holbându-se
la coaja spartă a ouălor cu mici pete maro pe un fundal de
culoarea cafelei cu lapte. Femeia îi mângâie cu tandrețe obrazul
aspru și se întinde după cuibul răsturnat, de-o palmă. Și,
imediat ce-l ridică, ceva se clintește la rădăcina urzicii: un
pui golaș cu mici tuberculi gri în jurul ochilor. Femeia îl
împinge cu două degete înapoi în cuib și pornește cu el
spre casă. Bărbatul, ghemuit, mai stă pe gânduri o vreme,
apoi scobește în pământ, cu degetul, mici morminte pentru
ouăle sparte și, după ce presară pământ peste ele, mormăie
cu sfială o rugăciune. Intră în casă și-și găsește femeia la
masa din sufragerie, cu laptopul în față și cuibul alături.

E silvie de zăvoi, se pare, adesea își face cuib în urzici și
iată și coloritul ouălor corespunde. Am putea-o crește,
dacă vrei, îi spune bărbatului cu zâmbetul pe buze, luându-și
pentru o clipă ochii de pe ecran.

Se va prăpădi, îi răspunde acesta tot melancolic și por-
nește spre baie.

Femeia îi baricadează drumul, măcar hai să-i acordăm
o șansă, o putem hrăni cu moleți, și ne mai trebuie o pi-
petă cu care să-i picurăm niște apă din butoi, de sub strea-
șină, am procedat astfel c-o mierlă pe când eram fetiță.

În două săptămâni începem Unchiul Vania, nu vei avea
timp de ea, eu încă de pe acum n-am, mâine trebuie să
merg să văd cum facem cu decorul.
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Tasnádi-Sáhy Péter este un prozator și 
dramaturg maghiar contemporan, redactorul
rubricii de literatură a revistei culturale
Várad, totodată, jurnalist laureat al Premiului
Spectator. Este autorul jurnalului de călătorie
Hidd el, ez Delhi! (Iată, acesta-i Delhi) și al

volumului de nuvele A békaember legendája
(Legenda omului broască), din care face parte
și textul de mai jos. Colaborează cu Teatrul
Szigligeti din Oradea și, în prezent, este mas-
terand la Facultatea de Arte din Târgu-Mureș,
specializarea regie.



În două săptămâni își ia zborul, măcar hai să-ncercăm.
Cobor să-i aduc niște viermi, fii cu ochii pe ea, două secunde
tot ai? îl pironește cu întrebarea și, fără să mai aștepte după
un răspuns, îi suflă bărbatului pe buze un sărut.

Găsim, îi clefăie bărbatul în apropierea pufului câr-
lionțat spre lobul urechii, apoi se așază la masă pentru a
cerceta veneticul mai îndeaproape. Acesta tocmai se rotește
pe dibuite, cu spatele rezemat de marginea cuibului, și,
din când în când, apucă să se ridice puțin, ajutat de aripi,
parcă ar vrea să se rostogolească afară. Bărbatul izbucnește
în râs, apoi îl împinge înăuntru, la locul lui: Vrei să cazi
din nou, prostuțule?

Puiul execută un mic plonjon pe burtă, și, după o pauză
de câteva secunde, își saltă căpșorul pe spate. Bărbatul 
încremenește: în fața ochilor săi încep să ruleze cadrele
unui scurtmetraj, o femeie făcând același gest cu trei luni
în urmă, ținându-și agrafa în gură, aranjându-și părul lung
și brunet. Stau alături în bufet după spectacol și beau, 
despre ea știe doar că o cheamă Sylvia, cu igrec în loc de
i, i-a văzut numele în programul de repetiții, că e coregrafă

și că a venit însoțită de regizorul străin. Se spune că s-a
născut în America, mama ei era însărcinată când au emi-
grat, acolo a învățat să danseze, și nu oricum, așa se zvo-
nește, cel puțin regizorul susține acest lucru ca pe ceva de
la sine înțeles. Sunt amanți, potrivit korridor-pressz.

E pentru prima dată aici, a venit să cunoască actorii.
Nu prea pare genul lui, e scundă, blindată cu mușchi, cu
membre disproporționate și lungi, cu sâni abia sesizabili,
dar gestul acesta îl ispitește. Și chiar îi mărturisește că sea-
mănă c-o pasăre așa, cu capul dat pe spate. La care femeia
își scapă agrafa dintre buze, ca și cum s-ar fi lepădat de-un
vreasc și, înclinându-și capul, o analizează un timp, apoi,
cu o scurtă bătaie din aripi, se repede la ea. Face un mic
popas în spatele scaunului și, concentrându-și în mâini
condiția de pasăre, se lasă pe umărul bărbatului, se gudură
de obrazul acestuia, caută cu pliscul după hrană în urechea
lui. Bărbatul râde în hohote, pasărea tresare și, punând
stăpânire din nou pe corpu-i feminin, străbate în zbor
încăperea. Destul cât să atragă atenția tuturor și, la sfârșitul
spectacolului, să fie celebrată cu aplauze și chiote. Până și
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Dora e prezentă, stă la bar la taclale. În loc să aplaude, se
uită la bărbat, apoi salută lumea, a doua zi are iarăși
repetiții, trebuie să se odihnească. Bărbatul rămâne, îl
tatonează pe regizor în legătură cu planurile acestuia vizavi
de noul proiect, de fapt caută să-l descoasă: Sylvia îi este
oare amantă? Rămâne însă fără certitudini. În scurt timp
după miezul nopții se pregătește de plecare, își ia rămas bun
de la toți și dă o fugă-n vestiar să-și recupereze paltonul.
La baie, se spală pe față cu apă rece, își umezește ceafa, pe
urmă își îndepărtează dintre cutele buzelor reziduurile
lăsate de vinul roșu, ca să-și reducă șansele de a fi poftit 
să sufle în fiolă, în caz că-l oprește poliția. De cum iese, se
lovește de Sylvia în mână cu un pachet nedesfăcut de
țigări, pesemne c-a venit să și-l ia din poșetă. N-apucă bine
să o străfulgere cu privirea, c-o și lipește de perete, explo-
rând-o între coapse încă de la primul sărut.

Pasărea ciripește căscându-și pliscul – îi etalează ade-
menitor interiorul portocaliu –, dar pe bărbat nu-l impre-
sionează. Își trage mănușile, se întoarce în grădină să-și
termine treaba, smulge urzicile cu mânie, nu-l mai intere-
sează eventualele cuiburi rămase. Se liniștește în parte abia
când începe să sape groapa pentru zmeuri. Nu-și mai în-
toarce privirea către mica vietate.

În schimb, Dora, în zilele următoare, i se dedică total, o
hrănește cu penseta din două-n două ore, îi picură apă cu
pipeta, se mută lângă ea în camera de zi, să o poată supra-
veghea chiar și noaptea. Bărbatul nu ripostează în niciun
fel. Abia după câteva zile, entuziasmul femeii scade, când
puiul începe să-și schimbe înfățișarea. I se ivește penajul
gri închis cu un pufușor alb la vârfuri, își cere drepturile
într-un mod din ce în ce mai agresiv, trupul i se dezvoltă
printr-un proces aproape vizibil, după o săptămână devine
cât o silvie ajunsă la maturitate, cu toate că mai are mult
până la acea fază.

Nici ea nu știe cum, dar mereu nimerește-n astfel de
situații în care, fără să dispună de garanții, se supune. De
pildă, bărbatului, imediat ce s-a angajat la teatru, i-a câști-
gat atenția. Nu pentru că el este regizorul-șef al teatrului
și asta ar ajuta-o să avanseze-n carieră, colegii oricum o sus-
pectează, ci din simplul fapt că s-a simțit atrasă de el ca de
nimeni, niciodată. N-a apucat să se gândească la conse-
cințe, dacă e în stare să păstreze câte ceva din ce-o definește
și, până s-a trezit, se plimbau deja pe strada înfundată, sfă-
tuindu-se cum vor scoate mașina de-acolo pe timpul
iernii. Până la urmă n-a ieșit prost chestia, e bine împre-
ună, dar pe orice parte ar întoarce-o, n-a fost ea cea care a
decis, chit că-s fericiți și ea e complet liberă. Încă de la-
nceput, jocul de-a cere socoteală și geloziile au fost ocolite
în ambele direcții.

Nici în dimineața de după noaptea curtării, Sylvia n-a
întrebat-o nimic, cu toate că bărbatul a ajuns târziu, încă
a și adormit pe canapea, iar a doua zi s-a putut asigura cu
ajutorul privirilor răutăcioase ale celorlalți că femeia a
obținut ceea ce urmărise. A mai pățit asta, dar, în mod

normal, aventurile dispăreau fără urmă, acum însă băr-
batul, chiar și după zile bune, rămânea să citească la biroul
lui până seara târziu, se retrăgea la somn abia după ce ea a
ațipit. Știa că degeaba ar întreba-o, s-ar eschiva, iar ea nu
e suficient de puternică s-o poată constrânge.

După-amiază, în pauza dintre două repetiții, sună la
camera de oaspeți a căminului de actori, aducând niște supă
și ceva sufleu slab de la cantina de jos.

Sylvia probabil că dormea, se afișează la ușă cu ochii mi-
jiți, în chiloți și-un tricou de bărbați, rupt. O salută pe
Dora printr-un scurt gest din cap, de parcă ar fi prietene
de-o viață și vizita ei ar fi cel mai firesc lucru din lume. 
Ți-am adus de-ale gurii, îi arată Dora sacoșa albă. O poți
lăsa pe măsuța de cafea, vine răspunsul din camera de-ală-
turi, îți fac o cafea, ceva? Nu, mersi, adineauri am servit,
îi replică Dora așteptând-o în fotoliu.

Sylvia revine într-un capot de satin, se așază pe pat pi-
cior peste picior. Bănuiesc că după puiuțul meu ai venit...,
începe zâmbind. Păi, dacă-i al tău, nu mai avem despre ce
vorbi, o întrerupe Dora, asta mă interesa, și dă să iasă. 
M-ai înțeles greșit, o oprește Sylvia cu un ton calm, nu
obișnuiesc să sechestrez pe nimeni în colivie, eu mă refe-
ream la pasărea asta, și mâinile i se transformă iar în ființa
aia adulatoare care îl fermeca pe bărbat în urechi, în bufe-
tul de jos. De data asta Dorei îi dă târcoale, o tachinează
mușcând-o de gât, apoi îi aruncă o privire spre decolteu.
Peste două ore Dora părăsește încăperea împreună cu
Sylvia, cea care se grăbește să ajungă la repetiții, o ia spre
casă alungându-și sentimentele apăsătoare, cu remușcări
chiar plăcute, asemenea furnicăturilor.

Puiul se află într-o continuă creștere și, deși e de-a drep-
tul înspăimântător c-a ajuns cât cuibul, penele gri-albăs-
trui de pe spate și cele vărgate de pe burtă îl transformă
într-o ființă mică și impozantă. În cea de-a doua săptă-
mână trebuie mutat în garaj, e pe cale să sară din cuib, iar
Dora n-ar vrea ca bărbatului – care în continuare nu e dis-
pus să se ocupe de el – să-i stea în cale, abia dacă se mai
ridică de la birou, lucrează la piesă neîncetat.

Cu două zile înainte de repetiții, îi bate la ușă totuși, se
furișează la birou și-l cuprinde de după gât. Știu că nu-ți
place de ea, dar e timpul să-i dăm drumul și n-aș vrea sin-
gură... Bărbatul o trage către el și o sărută în colțul gurii:
o clipă și vin.

Dora e-n grădină cu pasărea, li se alătură și el. Măsoară
din priviri animăluțul, dar, când să spună ceva, femeia in-
tervine chicotind: Gata? Din partea mea... bombăne acesta
derutat. Dora îi face avânt păsării cam de trei ori cu palma
deschisă, până ce aceasta se desprinde, face un popas pe
gard, se-nfoaie două clipe, apoi se pierde în grădina vecină.
Cine naiba ar fi zis că se va face cuc, îi rânjește Dora băr-
batului, apoi își întoarce privirea către cotlon, se pare că
zmeurii vor rezista. Vorba vine, răspunde bărbatul și o
strânge la piept, slavă compostului.
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