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Capitolul 1

Era \ntr-o sear` de mai. Cerul purpuriu str`juia
deasupra mun]ilor Los Padres din California, aproape
de coasta oceanului Pacific; stelele str`luceau pe bolt`
ca ni[te diamante, iar luminile lor se reflectau \n
valurile care loveau nisipurile aurii [i cele mai spec-
taculoase stânci din lume.

|n aula unei universit`]i de stat, ridicat` pe un
teren de cinci mii de acri din campusul aflat la perife-
ria unui ora[ renumit prin faima unei misiuni
spaniole, o orchestr` \[i ]inea ultimul concert \nainte
de \nchiderea stagiunii. Aflat` \n rândul al treilea, Sara
Cranston, care venise din Anglia pentru a-[i vizita o
veri[oar`, pe Cecilia Merton, se al`tur` celor care
aplaudau la sfâr[itul unei piese.

5

giannijolly



Dar aplauzele \ncetar` imediat ce dirijorul p`r`si
scena, urmat de câ]iva membri ai orchestrei; nu era
nevoie de ei pentru piesa urm`toare. Dup` ce se
asigur` c` Cecilia [i violoncelul ei se mai aflau pe
scen`, Sara se \ntoarse c`tre b`rbatul din stânga ei. Era
Glenn Bixman, cumnatul Myrnei Bixman. Myrna era
pre[edinta comitetului simfonic al anului [i so]ul ei,
Charles Bixman, aflat la dreapta ei, era unul dintre cei
care sus]ineau aceast` orchestr`. Era pre[edintele unei
companii locale de conserve ale c`rei etichete se \ntâl-
neau pe majoritatea rafturilor de buc`t`rie din
emisfera vestic`.

– Ce urmeaz`? \l \ntreb` Sara pe Glenn.
– Nu ai programul? zise b`rbatul acela cu b`rbia

dur cioplit` [i chipul puternic bronzat de soarele
Californiei, oarecum iritat c` fusese deranjat cu o ast-
fel de \ntrebare. Uite, ia-l pe al meu, zise el [i-i \ntinse
un program tip`rit cu cerneal` albastr`.

– Pari foarte plictisit, remarc` Sara. |n ultimele
dou` s`pt`mâni ea ajunsese s`-l cunoasc` foarte bine
pe Glenn, \ntrucât acesta o \nso]ise cu diferite ocazii,
\n diverse locuri. Nu-]i place muzica clasic`?

– Nu prea. B`rbatul \ncerc` s`-i zâmbeasc`,
moment \n care privirea i se mai \mblânzi. Trebuie s`
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recunosc c` m` aflu aici \n seara asta numai datorit`
]ie. Vreau s`-]i ofer tot ce-]i face pl`cere \n aceste câte-
va zile de vacan]`. Mi-a[ dori s` nu te mai \ntorci \n
Anglia. Cum te-a[ putea determina s` mai r`mâi?

– Nu [tiu, nici nu m-am gândit la asta, replic` ea
evaziv, deschizând programul pentru  a g`si pagina pe
care o c`uta. Citi ce se afla scris pe prima parte  a pro-
gramului: Brahms, Concertul pentru vioar`, Opus 77.
Numele solistului urma s` fie anun]at \n seara concer-
tului, pe o foaie separat` care urma s` fie inclus` \n
program.

Sara trecu la pagina urm`toare. O foaie de hârtie
c`zu pe podea. Ea se aplec`, o lu` [i o \ntoarse.
Fotografia solistului ocupa jum`tate din ea. |l privi
f`r` a-i veni s` cread`. Deodat` i se p`ru c` aude un
zgomot ciudat [i capul \ncepu s`-i vuiasc`. Se \ntoarse
brusc, sim]ind c` va le[ina. Luminile scenei clipeau \n
fa]a ei [i timp de câteva secunde muzicienii [i instru-
mentele lor p`rur` suspenda]i \n aer, mi[cându-se de
o parte [i de alta a scenei ca ni[te p`pu[i mânuite cu
mult` dexteritate. Tr`gând aer \n piept Sara se lupt`
s`-[i p`streze controlul.

Nu putea fi adev`rat!  Janos era solistul acestui concert!
Dac` ar fi fost a[a, Cecilia ar fi anun]at-o. 
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Iar el n-ar fi venit s` cânte cu o orchestr` atât de
mic`, a unei organiza]ii non profit format` [i sprijinit`
de câ]iva potenta]i locali pentru a promova muzica de
camer`. Ace[tia nu-[i puteau permite s` invite o
celebritate ca el.

Se mai uit` o dat` la fotografie. Era un profil care
l`sa s` se vad` o frunte \nalt`, sub o coam` de p`r
rebel, curba unui nas acvilin [i o b`rbie de om
\nc`p`]ânat. Nu zâmbea. Ar`ta a[a cum \l v`zuse ea
adesea, melancolic, de parc` tot timpul ar fi meditat la
evenimentele tragice din via]a lui, de parc` ar fi regre-
tat pierderea cuiva drag. C`ma[a alb` descheiat` la
piept \i accentua romantismul figurii.

Aplauzele izbucnir` din nou [i Sara \[i ridic`
privirea. Se \ntorcea dirijorul. Era urmat de un b`rbat,
chiar cel din fotografie: Janos Vaszary. Acesta era
\mbr`cat cu frac, iar p`rul lung \i era l`sat pe spate. Cu
vioara sub bra]ul drept, arcu[ul \n mâna stâng` el, se
\ndrept` spre scen`, ocupând locul indicat de dirijor
care \l [i prezent` auditoriului. Aplauzele se \nte]ir` [i
el se \nclin` \n fa]a publicului. Când se \ndrept`, p`ru
c` scruteaz` sala \n c`utarea unui chip cunoscut. Apoi,
se d`du un pas \napoi, \[i puse vioara sub b`rbie, [i se
asigur` c` instrumentul era corect acordat.
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Dup` ce f`cu toate astea se uit` la dirijorul aflat pe
podium [i \nclin` din cap. Acesta ridic` mâinile. Atât \n
rândurile orchestrei cât [i ale publicului se f`cu lini[te
deplin`. Mâna dreapt` a dirijorului se l`s` \n jos. Cea
stâng` se \ndrept` \n direc]ia violoncelului. Se auzir`
primele acorduri triste ale concertului.

Dar imediat se f`cu auzit oboiul care se al`tur` vio-
loncelului. Viorile \ncepur` [i ele [i sunetul lor umplu
sala. Sara asculta tensionat`, incapabil` s`-[i ia ochii de
la solist care a[tepta  s` ia conducerea aranjamentului
muzical.

Oare ar mai fi venit dac` ar fi [tiut c` Janos era solis-
tul concertului? Se uit` mai \ntâi la Glenn apoi la
Myrna Bixman. {i ei \l priveau ului]i pe Janos. Oare
[tiau c` ea era so]ia lui Janos? Le spusese Cecilia?
Probabil c` ace[tia nu f`ceau nici o leg`tur` \ntre ea [i
Janos pentru c`, de când se desp`r]ise de el, ea nu mai
folosise numele de Vaszary.

El \ncepu s` cânte cu acea siguran]` [i claritate pe
care i le d`deau multele ore de repeti]ii. Asaltat` de
pasiunea cu care cânta Janos, Sara \nchise ochii [i se
l`s` purtat` de torentul de amintiri pe care i le evoca
muzica, amintiri pe care \ncercase atâta timp s` le dea
uit`rii \n ultimii doi ani.

9



Acea melodie dulce pe care o interpreta el acum,
care exprima sentimente romantice dar [i profund
masculine, era prima pe care o auzise interpretat` de
el, iar tot acest moment plin de pasiune [i vitalitate
p`rea c` exprim` drama primei lor \ntâlniri [i a rela]iei
ce a urmat, cu note discordante \ntre]esute cu
sunetele dulci ale viorii.

Trei ani trecuser` de la acea prima \ntâlnire, dar
totul era foarte viu \n memoria ei de parc` ar fi fost ieri.

*
*       *

St`tea \ntins` \n pat, \n apartamentul din
Manchester [i vorbea la telefon cu m`tu[a ei despre
apropiata c`s`torie a Ceciliei, de la sfâr[itul
s`pt`mânii. |[i amintea chiar [i ce-i spunea m`tu[ii [i
sunetul soneriei. |[i amintea [i rochia pe care o purta
[i soneria insistent`...

– Stai o clip`, m`tu[`, spusese ea. Sun` cineva.
Probabil Brenda Marshall vine s`-mi cear` ceva \mpru-
mut, ca de obicei.

– Nu, o s` \nchid, draga mea, ne vedem mâine
sear`. Pe la cinci?
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– Sper c` da. Se pare c` vor fi câ]iva fulgi care ar
putea s` m` mai \ntârzie. Soneria se auzi din nou.
Trebuie s` r`spund, m`tu[`, la revedere!

– Condu cu grij`, \i mai spuse aceasta.
Sara se gr`bi prin camera de zi a apartamentului ei

de dou` camere. Se a[tepta s-o vad` pe Brenda, o pro-
fesoar` care locuia pe acela[i palier cu ea [i de aceea
deschise u[a larg, cu un zâmbet. Când \l v`zu pe
b`rbatul neb`rbierit, \mbr`cat s`r`c`cios, zâmbetul \i
pieri imediat [i \nchise u[a repede, l`sând doar o mic`
deschiz`tur`.

– Ce dore[ti? \l \ntreb` ea. Era destul de târziu [i
auzise recent de la unii vecini c` fuseser` deranja]i de
tot felul de indivizi ciuda]i.

– Am venit la Cecilia, spuse omul din fa]a ei [i ea
sesiz` dup` accent c` nu era vorbitor  de limba
englez`. Este acas`?

– Nu, nu e. Sara \l v`zu cum se \ncrunt` [i presu-
puse c` b`rbatul nu \n]elesese vorbele ei. Nu este aici,
repet` ea, rar [i cu voce tare, privind undeva peste
capul lui.

B`rbatul era \mbr`cat \ntr-un costum bleumarin
deasupra c`ruia purta un trenci uzat,  croit de o mân`
nepriceput`. Nu avea cravat`, iar c`ma[a, cândva alb`,
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era descheiat` la gât. La picioarele lui se afla un gea-
mantan uzat din piele, iar pantofii... pantofii lui erau
cea mai urât` \nc`l]`minte purtat` vreodat` de vreun
b`rbat. Sara \mpinse u[a, dar b`rbatul, mai iute decât
ea, apucase s` introduc` piciorul \ntre u[` [i tocul
acesteia.

– Ea mi-a dat adresa asta, argument` el, cu o dis-
perare \n glas care o f`cu s` ezite. Este apartamentul
patru, num`rul doisprezece, pe strada Goodman,
ora[ul Manchester?

– Da, totul este corect, dar Cecilia nu mai locuie[te
aici. S-a mutat, spuse Sara cu fermitate. Eu sunt
veri[oara ei, Sara Cranston. Tu cine e[ti?

– Janos, r`spunse el repede, privind-o cu ni[te ochi
inteligen]i, de sub sprâncene negre stufoase. Nu ]i-a
vorbit Cecilia despre mine?

– Nu, sau nu-mi amintesc eu, poate. Unde ai
cunoscut-o?

– |n Austria, la Salzburg, la festivalul Mozart, vara
trecut`. Mi-a spus c` dac` ajung vreodat` \n aceast` ]ar`
s`... f`cu o pauz`, se \ncrunt`, apoi continu`: s` vin s-o
v`d. Omul schi]` un zâmbet, cam for]at ce-i drept, dar
care \i mai \ndulci tr`s`turile pentru o clip`. A[a c` am
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venit, ad`ug` el desf`cându-[i mâinile, \ntr-un
gest care tr`da neputin]` dar [i oarecare disperare.

– |mi pare r`u c` nu este aici, zise Sara, \nc`
suspicioas`. Cu hainele lui ponosite [i murdare,
neb`rbierit, el nu p`rea genul de persoan` pe care
veri[oara ei, Cecilia, o fat` foarte gomoas` s-o cultive.
A plecat acas`.

– Acas`? repet` el, ducându-[i mâna cu degete
foarte lungi la frunte. Nu aici locuie[te?

– S-a dus acas`, la p`rin]i. Locuiesc la
Stonethwaite. Care este problema? B`rbatul p`lise [i
se cl`tina pe picioare. Te rog, domnule, nu le[ina!
[opti ea disperat` [i \ncerc` s`-l sus]in` ca s` nu cad`.
Ar fi mai bine s` intri [i s` te odihne[ti o clip`.

Sara reu[i s`-l trag` \n cas`, \ntrebându-se dac` nu
cumva el se folosea de un [iretlic pentru a p`trunde \n
interior. B`rbatul se a[ez` [i-[i sprijini capul pe
genunchi, iar ea r`sufl` u[urat`; el chiar se sim]ea r`u.
Sara se duse din nou la u[`, de data asta pentru  a
aduce \n cas` bagajul b`rbatului. |ncuie u[a [i se a[ez`
al`turi de el. |l atinse u[or pe um`r, temându-se ca
acesta s` nu ridice capul [i s-o loveasc`. Dar el nu f`cu
nici o mi[care. Cu capul prins \ntre palme, r`mase a[a
de parc` nu avea putere s` fac` vreun gest.
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– Pot s` te servesc cu ceva?
– Da, ceva de mâncare, [opti el continuând s` ]in`

capul \n jos. N-am mâncat nimic ast`zi. {i un pahar cu
ap`, te rog.

– Imediat, zise Sara [i porni c`tre buc`t`rie.
Ce fel de hran` s` ofere ea cuiva care nu mâncase

de mai multe ore? Ceva mai u[or. |[i aminti c` m`tu[a
Hilda le d`dea ei [i Ceciliei ou` fierte cu pâine pr`jit`,
dup` ce aveau probleme cu stomacul, a[a c` puse
dou` ou` la fiert [i t`ie pâinea pentru a o pune la
pr`jit.

Când se \ntoarse \n \nc`pere, b`rbatul numit Janos
st`tea cu capul rezemat de spatele sofalei, cu ochii
\nchi[i. Nu se dezbr`case de trenci. Sara puse pe
m`su]` tava cu mâncare [i \n momentul acela el
deschise ochii.

– Te rog s` m` ier]i, zise el, nu mi s-a mai \ntâmplat
asta. B`rbatul se ridic` \n picioare, cu ochii la tava cu
mâncare.

– Te rog s` m`nânci, \l invit` ea. Dar nu te gr`bi.
Ea lu` una dintre pernele mari de pe sofa, pe care

le f`cuse \mpreun` cu Cecilia, [i o puse direct pe
podea, \n loc de scaun. Se a[ez` pe una dintre aceste
perne, cu picioarele strânse sub ea.
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– De ce n-ai mâncat nimic ast`zi? \l \ntreb` ea
privindu-i mâinile care se deosebeau de restul corpu-
lui; erau foarte curate [i \ngrijite.

B`rbatul \i arunc` o privire gr`bit` [i \nghi]i mân-
carea din gur` \nainte de a-i r`spunde.

– N-am avut timp s` m` opresc undeva s` m`nânc,
r`spunse el. M` gr`beam s-o \ntâlnesc pe Cecilia.
|n]eleg c`-]i este rud`, b`nuiesc c` e[ti vara ei mai
mare, nu?

– Da, sunt mai mare cu trei ani. Mama mea [i a
Ceciliei sunt surori. Aveam doi ani când mama a murit
\ntr-un accident la fabrica de biscui]i unde lucra, iar
m`tu[a Hilda [i unchiul, care sunt fermieri, m-au
adoptat.

– Ce s-a \ntâmplat cu tat`l t`u?
– Nu [tiu, a p`r`sit-o pe mama \nainte de a m` fi

n`scut. Cred c-a fost marinar.
B`rbatul nu f`cu nici un comentariu ci continu` s`

mestece tacticos mâncarea. B`u [i din laptele pe care
i-l adusese Sara, privind-o tot timpul cu curiozitate.

– Ai p`rul mai \nchis la culoare decât al Ceciliei,
remarc` el a[ezând cana de lapte pe mas`.

– Mai precis, al meu e un castaniu obi[nuit, iar al ei
este un blond superb, replic` Sara.
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– Nu este chiar a[a, nu mi se pare un castaniu
obi[nuit, are culoarea frunzelor la sfâr[itul
toamnei.

– Vorbe[ti foarte bine engleza, remarc` ea repede
pentru a nu l`sa s` se vad` c` fusese uimit` de remar-
ca lui. Nici un b`rbat nu-i mai  f`cuse un astfel de
compliment pân` atunci.

– Am avut un profesor bun; pe  bunica. Era engle-
zoaic`, muzician`. L-a cunoscut pe bunicul la Viena,
când studia acolo. Era violonist.  Am locuit cu ei când
eram copil [i de la ea am \nv`]at limba. Spunea c`-mi
va folosi \ntr-o bun` zi.

– E[ti austriac? \l \ntreb` ea.
– Ungur, \i r`spunse el scurt.
– O! Dar am crezut c`... Sara se \ntrerupse \ncrun-

tându-se. Ungaria este dincolo de Cortina de fier, nu?
Sara avea vagi amintiri despre istoria acestei ]`ri;
povestiri despre un popor numit maghiar care com-
punea muzic`, lupta pentru libertate \mpotriva
diferi]ilor invadatori, apoi \[i aminti deodat` de unde
[tia numele de Janos: Hary Janos! exclam` ea. Era un
erou al ungurilor, iar Kodaly a scris o pies` muzical`
despre el. Am auzit-o la un concert la care am fost cu
Cecilia. Deci Janos este  numele de familie?
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– Nu, prenumele. |n englez` se traduce prin John,
\i spuse el, \n felul acela concis \n care-i transmitea
toate informa]iile despre persoana lui. Mâncarea a fost
foarte bun`, \]i mul]umesc, ad`ug` el.

– Pot s`-]i mai dau ceva? Ni[te lapte? Am [i ni[te
pr`jituri, care sunt destul de s`]ioase.

– Da, dac` nu te deranjeaz`, zise b`rbatul \ncer-
când s`-[i \n`bu[e un c`scat.

Nu-i lu` prea mult Sarei s` taie un chec [i s` mai
toarne ni[te lapte, dar când reveni \n camera de zi,
spre uimirea ei constat` c`  b`rbatul \[i scosese tren-
ciul [i se \ntinsese pe sofa. P`rea adormit.

Sara puse pr`jitura [i laptele pe mas`. Apoi, v`dit
intrigat` de \ntors`tura pe care o luaser` lucrurile, se
duse la el [i-l scutur` zdrav`n.

– Janos, treze[te-te! Nu po]i dormi aici! Trebuie
s`-]i cau]i un loc!

Omul nici nu se mi[c` iar genele lui nici m`car nu
tremurar`. Sara se aplec` asupra lui studiindu-l. Barba
crescut` care-i d`dea aerul acela ne\ngrijit atr`gea
aten]ia asupra pome]ilor \nal]i. Se vedea c` este
epuizat [i dormea atât de profund \ncât p`rea c` nu
mai respir`. Sara sim]i cum i se strânge inima [i acest
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sentiment \l dep`[i pe cel de suspiciune. Nu putea
s`-l trezeasc` [i s`-l dea afar`. De fapt, ce r`u putea
s`-i fac` el dac`-l l`sa s` doarm` aici?

Se duse \n dormitorul care fusese al Ceciliei pân`
\n urm` cu câteva zile [i aduse de acolo o p`tur` pe
care o puse peste cel adormit. Lu` tava cu mâncare,
stinse lumina [i se \ndrept` spre buc`t`rie.

De ce oare Cecilia nu-i vorbise despre acest
Janos? Pe când sp`la cele câteva farfurii murdare,
Sara se duse cu gândul la sfâr[itul verii trecute, la
\ntoarcerea Ceciliei  din turul Europei f`cut cu o
orchestr` studen]easc`, \n care ea cântase la flaut.
Cecilia \i vorbise atunci de multe locuri [i oameni.
Oare \i vorbise pe larg despre Salzburg? Nu, parc`  \i
spusese doar c` fusese o experien]` minunat`, c` nu
va uita niciodat` fort`rea]a, aflat` pe un deal, [i
m`n`stirea pe cel`lalt, str`zile cu aspect medieval pe
care se plimbase. Niciodat` nu pomenise de Janos.
Din contr`, chiar \i vorbise foarte \ncântat` de un
b`rbat pe care-l cunoscuse la Paris, Philip Merton,
un american foarte sofisticat din California, care
venise dup` ea  la Manchester [i o ceruse \n
c`s`torie.
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Sara se duse \n dormitor [i \nchise u[a. Pe moment
ezit` uitându-se la telefon. Era mai bine s` verifice ce
era cu acest Janos. Ridic` receptorul [i vorbi din nou
cu m`tu[a ei.

– |mi cer scuze c` te sun atât de târziu, m`tu[`, s-a
\ntors Cecilia?

– Da, tocmai  a venit.
– A[ vrea s` vorbesc cu ea, dac` nu te deranjeaz`.
– O secund`, Sara.
– Bun`, Sara, ce s-a \ntâmplat?
– Un tip care se nume[te Janos este aici, a venit

dup` tine.
– Janos? repet` Cecilia un pic surprins`. Janos [i

mai cum?
– Nu-i [tiu numele de familie. Spunea c` v-a]i

cunoscut ast`-var` la Salzburg.
– O, acel Janos! Dumnezeule, n-am crezut c-o s` se

]in` de cuvânt!
– Uite c-a f`cut-o iar acum doarme pe sofaua din

sufragerie [i nu-l mai pot trezi, \i spuse Sara cu repro[.
Cecilia, cine este individul `sta?

– Un violonist. A cântat \n ansamblul ungar la festi-
val. Este un muzician excep]ional, am ie[it cu el de
câteva ori. Cecilia f`cu o pauz`, iar Sara \i auzi respi-
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ra]ia agitat`. Când  a trebuit s` se \ntoarc` \n Ungaria
i-am spus c` dac` ajunge vreodat` \n Anglia... dar  nu
mi-am \nchipuit c-o va face. Mi s-a spus c` a avut
probleme cu autorit`]ile ungare pentru c` a \ncercat
s` fug` din ]ar` [i c` ar fi fost \nchis. Sara, nu i-ai spus
unde sunt, nu?

– Ba da, dar nu are habar unde se afl`
Stonethwaite.

– I-ai spus pentru ce sunt aici? I-ai spus c` m` m`rit
mâine?

– Nu, nu \nc`. S-o fac?
– O, nu [tiu. Poate ar fi mai bine s`  n-o faci. Nu

vreau s` m` trezesc cu el aici. Cecilia p`rea chiar \ngri-
jorat`. Nu trebuie s` apar`, cel pu]in pân` apuc eu s`
plec cu Philip.

– Dar cum s`-l opresc? {i de ce s-o fac? De ce nu-l
la[i s` vin` s` te vad`? Ce-a fost \ntre voi, Cecilia? A]i
fost aman]i? De asta nu vrei s` apar` acolo?

– Nu, n-a fost nimic de genul acesta. Te rog nu-mi
pune alte \ntreb`ri. Nu-]i pot r`spunde acum, când
toat` lumea  ascult` ce vorbim. Te rog, f` ce ]i-am
cerut, Sara. Nu-i da nici un indiciu ca s` nu m` trezesc
cu el aici.
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– Bine, o s` v`d ce pot face.
– |]i mul]umesc, am [tiut c` m` pot baza pe tine.
Cu un oftat, Sara puse receptorul \n furc`.
Nu era prima oar` când Cecilia \i pasa problemele

ei, spre rezolvare. Oricum, nu putea face nimic \n
seara asta, se gândi ea [i \ncepu s` se dezbrace. Poate
ziua urm`toare va aduce o solu]ie acestei probleme.
Sau poate Janos va pleca \nainte ca ea s` se trezeasc`.

Dar a doua zi diminea]a \[i g`si musafirul \nc` dor-
mind pe sofa. Se aplec` [i-l privi de aproape.

– Janos, treze[te-te!
El nu f`cu nici o mi[care, a[a c` Sara \i puse o mân`

pe um`r [i-l zgâl]âi bine.
– Janos, treze[te-te! repet` ea.
Genele lui dese se desf`cur` ca un evantai asupra

obrajilor, dându-i un aspect foarte vulnerabil.
Tremurar` o clip`, pleoapele i se ridicar` [i o privi cu
ochii lui de culoarea alunei, grei de somn. 

– Haide, scoal`-te. Trebuie s` plec la lucru \ntr-o
or`. A[ vrea s` pleci o dat` cu mine. Po]i face du[ dac`
vrei, s-ar p`rea c` ai nevoie.

El se ridic` sprijinindu-se \ntr-un cot, apoi cealalt`
mân` [i-o trecu prin p`rul r`v`[it din cauza somnului.
C`ma[a \i era descheiat`. El se uit` \mprejur, apoi o
privi din nou.
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– Am dormit aici?
– Da. N-am mai putut s` te trezesc seara trecut`.
– |mi cer scuze. Am vrut doar s` dorm câteva clipe.

Felul politicos \n care \ncerca el s` se scuze, zâmbetul
care-i lumin` fa]a o f`cur` pe Sara s`-[i schimbe
atitudinea.

– Ai dormit tun timp de opt ore, zise ea. Acum m`
duc s` preg`tesc micul dejun.Voi fi gata pân` faci du[.
Baia este aici, o s` g`se[ti prosoape curate \n dulap.

– |]i mul]umesc.
Sara a[ez` masa [i  puse [unc` \n tigaie, \ntrebân-

du-se ce-i va spune lui Janos când va \ntreba din nou
de Cecilia. Ar putea s`-i spun` c` n-o poate vedea pen-
tru c` s-a c`s`torit. Nu, nu era bine a[a. Era mai bine
s`-i spun` c` Cecilia p`r`sise ]ara. Dar nu-i putea
spune nici asta, pentru c` \l informase deja asupra
localit`]ii unde se afla Cecilia.

|ntr-un fel, Sara \n]elegea de ce nu voia Cecilia s`-l
vad` ap`rând la Stonethwaite. Prost \mbr`cat, murdar,
pe jum`tate \nfometat, nu s-ar fi potrivit cu restul invi-
ta]ilor. Sara pufni \n râs imaginându-[i figurile
boga]ilor invita]i ai lui Philip Merton, când ar vedea
pantofii cei jerpeli]i ai lui Janos, pe care nici cel mai
bun cizmar nu i-ar mai fi putut repara.
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Dar când intr` \n buc`t`rie Janos nu mai p`rea
murdar [i jig`rit de[i purta aceea[i c`ma[` care fusese
cândva alb`, [i aceia[i pantaloni prost croi]i. Cu umerii
la]i [i [oldurile \nguste, el \[i purta hainele ponosite cu
o oarecare elegan]` [i de[i era foarte palid, f`r` barb`
figura lui era ascu]it`, obrajii sup]i, dar nasul \i era fin
modelat, iar gura avea buze senzuale. Era figura unui
om inteligent, cu oarecare duritate, de parc`
tr`s`turile lui fuseser` sculptate \n piatr`. P`rul, curat
acum, str`lucea de la pic`turile de ap`, avea luciri
albastre, iar o [uvi]` \i c`zuse pe frunte.

– Te rog, ia loc, \l invit` Sara. Te servesc din nou cu
ou`, de data asta [i cu [unc`. Este un mic dejun
englezesc tipic. Ai [i ceai cu marmelad` [i pâine
pr`jit`. Sara se a[ez` \n fa]a lui.

– Ai fost foarte bun` c` m-ai l`sat s` dorm aici, zise
el.

– N-am avut ce face, spuse ea. Ai adormit \n timp ce
eu \]i aduceam mâncarea. Cred c` erai epuizat. Ai venit
direct din Ungaria?

– Nu. B`rbatul n-o privi.
– Ai venit cu afaceri? insist` Sara.
– Am venit s-o v`d pe Cecilia, r`spunse el cu

jum`tate de gur`.
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– Nu cred c` ai venit \n aceast` ]ar` doar ca s` vezi
o femeie.

– A fost motivul pe care l-am spus organiza]iei pen-
tru refugia]i de la Viena când am cerut permisiunea s`
intru \n ]ara asta. A fost acceptat, zise el. Unde este
acest Stonethwaite unde se afl` Cecilia?

– |n zona lacurilor. Dac` el nu voia s`-i spun` mai
multe, nici ea nu era dispus` s-o fac`.

– Cum ajung la Stonethwaite? o \ntreb` el  [i ei i se
p`ru c` sesizeaz`  aceea[i \nc`p`]ânare.

– Nu este un drum prea u[or, spuse ea, f`r` s`-[i
dea seama de ce n-ar fi vrut s`-l lase s` plece.

– Nu cred c` e mai greu decât drumul de la
Budapesta la Viena, pe care l-am f`cut anul trecut, zise
el sec. A trebuit s` traversez \not un râu pe timp de
noapte, apoi s` merg zeci de kilometri pe jos.

– Deci ai fugit din ]ara ta? \l \ntreb` Sara, cu ochii
m`ri]i.

– Da, sunt refugiat.
– Pe motive politice?
– Am plecat pentru c` nu aveam nici un motiv s`

r`mân, \i r`spunse el evaziv. Pot ajunge la
Stonethwaite direct de aici? Cu trenul sau autobuzul?
Nu prea am bani engleze[ti.

24



– Va trebui s` iei trenul, \i r`spunse ea.
– Merge direct la Stonethwaite? insist` el.
– Nu, Stonethwaite este un s`tuc. Va trebui s` iei

trenul sau un autobuz de curs`, distan]` care este mai
ieftin, pân` \n primul ora[.

– Care este acesta?
Sara \i \ntâlni privirea. Ochii lui p`reau foarte reci,

ca ai unui uliu, iar ea sim]i c` fiorii care o cuprinseser`
nu vor trece a[a de u[or. Pe figura lui se citea
hot`rârea de a dep`[i orice obstacol.

– Carlisle, spuse ea. De acolo va trebui s` mai iei
un autobuz.

– De obicei la ce or` po]i prinde un astfel de autobuz?
– Eu?
– Da, tu. Când m-ai trezit ai spus c` te duci ast`zi la

Stonethwaite, direct de la serviciu.
– Am spus eu asta? Dar eu nu merg nici cu auto-

buzul, nici cu trenul, ci cu ma[ina.
Lui Janos \i trebuir` câteva secunde s` \n]eleag` ce

spusese ea.
– Ce ma[in`? o \ntreb` el.
– Ma[ina mea.
– Ai ma[in`? Asta \nseamn` c` ai o slujb` bun` [i

câ[tigi bine.
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– Nu este o slujb` prea rea, dar te rog s` nu-]i faci
o idee gre[it` despre banii pe care-i câ[tig. Pot duce o
existen]` confortabil`, dar f`r` extravagan]e. Cât
despre ma[in`, \ncepu ea s` râd`, nu este limuzin` ci
una cump`rat` la mâna a doua.

– Cu ce te ocupi?
– Sunt designer la o fabric` de textile.
Sara observ` c` el p`rea foarte nedumerit [i \ncerc`

s`-i explice. Am studiat grafica la colegiul politehnic [i
m` ocup de design [i materiale pentru finisaje.
Folosim un ecran de m`tase cu ajutorul c`ruia
imprim`m pe materiale. Este un procedeu destul de
nou [i de costisitor. Sara se uit` la ceas. Am \ntârziat
deja! Este nou` f`r` dou`zeci. Mai vrei ceva de
mâncare?

Janos \mpinse scaunul [i se ridic`.
– Nu, mul]umesc, mi-a fost de ajuns. Sunt gata de

plecare.
El se duse \n camera de zi.
Sara adun` farfuriile murdare, le puse \n chiuvet` [i

l`s` apa s` curg` peste ele. Apoi se gr`bi spre dormi-
tor, lu` jacheta de la costumul de tweed [i saco[a pe
care [i-o preg`tise de cu sear` [i se \ntoarse \n camera
de zi adus` de sunetele unei viori.
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Janos se afla \n mijlocul \nc`perii, cu vioara sub
b`rbie [i cânta. Uimit` de calitatea interpret`rii, Sara
nu putu face altceva decât s`-l priveasc`, vr`jit` de
acordurile viorii lui. L`s` jos jacheta [i saco[a [i \ncepu
s` aplaude, entuziasmat` de aceast` manifestare
spontan`.

– A fost minunat! exclam` ea, surprins` de propria
ei reac]ie. |n mod normal ea era foarte rezervat` [i nu
l`sa s`-i transpar` astfel sentimentele.

– A fost sfâr[itul Concertului pentru vioar` al lui
Brahms. }i-a pl`cut, nu? Este preferatul meu. E foarte
romantic.

Ridicând arcu[ul, el \ncepu o alt` melodie, apropi-
indu-se de ea, privind-o fix cu ochii lui p`trunz`tori,
iar ea r`mase transfigurat`, prizonier` \n spa]iu [i timp
a acelor sunete pe care b`rbatul le producea prin  cele
patru corzi [i acea cutie elegant` de lemn. Sara avea
sentimentul c` i se face o serenad` de c`tre un iubit
care \ncerca s-o supun`, apoi s-o fac` s` ajung` cu el
pe culmile bucuriei [i ale pasiunii.

– Nu, Janos, te rog, nu, zise ea, \ntârzii la lucru!
El se opri, iar arcu[ul lui tras peste strune scoase

un sunet destul de urât, ca un hâr[âit.
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– Nu ]i-a pl`cut muzica mea? o \ntreb` el.
– Mi-a pl`cut foarte mult, dar nu mai pot sta s` te

ascult. Trebuie s` plec la lucru, iar tu s` pleci o dat` cu
mine. Unde te vei duce?

– La gar`, s` v`d dac` exist` vreun tren sau autobuz
spre Carlisle, spuse el introducând vioara \n cutia
capitonat`. Crezi c` voi ajunge ast`zi la Stonethwaite?
o \ntreb` el \n timp ce \nchidea cutia.

– Cum ai trecut râul \not cu vioara asta? \l \ntreb`
ea curioas`, nevrând s` r`spund` \ntreb`rii lui, [tiind
prea bine c` dac` pleca diminea]a el putea ajunge \n
aceea[i zi la Stonethwaite.

– N-am traversat cu vioara, zise el \mbr`cându-[i
jacheta. Când m-am \ntors ast`-var` din Austria am
l`sat-o la un prieten [i m-am dus s-o iau când am ajuns
acolo de Cr`ciun. Dar nu mi-ai r`spuns la \ntrebare,
zise el. Pot ajunge ast`zi la Stonethwaite s-o v`d pe
Cecilia?

– Este foarte important pentru tine s-o revezi?
– Nu [tiu de ce, dar am sentimentul c` tu nu vrei

s-o v`d, zise el str`fulgerând-o din priviri. B`rbatul \[i
lu` valiza [i se \ndrept` spre u[`. |]i mul]umesc din
suflet c` m-ai l`sat s` stau aici [i m-ai hr`nit, zise el
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\nclinându-se \n fa]a ei. Nu voi uita niciodat`
bun`tatea ta. Acum, m` duc la gar`. Poate ne vom
\ntâlni la Stonethwaite.

– A[teapt`! Sara se interpuse \ntre el [i u[`.
Sprijinindu-se cu spatele de ea, \n]elese c` pentru
prima oar` \n via]` va trebui s` fac` uz de farmecele
sale feminine, lucru pe care-l detestase \ntotdeauna.
L`sându-[i capul pe spate, arcuindu-[i gâtul, ea \i
zâmbi. Nu c` n-a[ vrea s-o vezi pe Cecilia, \i explic` ea,
dar... ei bine, este o c`l`torie nu tocmai pl`cut` [i mi
se pare o prostie s` te las s` mergi cu transportul \n
comun, \ntrucât [i eu merg acolo dup`-amiaz`. Dac`...
dac` m-ai putea a[tepta aici pân` la ora dou`sprezece
când termin treaba pe ziua de ast`zi, ai  veni cu mine,
cu ma[ina. Este un drum lung [i a[ vrea s`-mi ]in`
cineva de urât. Mi-e team` de vreo pan` de cauciuc, nu
m` prea pricep s-o fac. Vrei s` m` a[tep]i aici?

El o privea nu speculativ, nici suspicios ci de parc`
ar fi fost uluit pe moment, iar ea realiz` ce aproape
erau unul de cel`lalt. Sara deveni brusc con[tient` de
str`lucirea ochilor lui care o priveau uimi]i, de
tr`s`turile lui  fine, de p`rul \nchis la culoare; toate
astea o f`cur` s` simt` ca [i cum un val ar fi trecut
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peste ea, f`când-o s`-[i piard` respira]ia. Se  sim]i
oarecum amenin]at`, dar nu se putea dep`rta de el.
Nici m`car nu \n]elegea ce simte [i de ce.

– Ai ochii verzi, zise el cu blânde]e, \ncet, sunt
limpezi [i reci ca marea. Asta pân` când zâmbe[ti.
Atunci au luciri de soare. E[ti foarte frumoas`  \n
momentele acelea. Atât de frumoas` \ncât a[ vrea
s`... Dar el f`cu un pas \napoi, \[i trecu degetele prin
p`r, se \ncrunt`. Nu m` simt \n siguran]` cu tine,
[opti el.

– Conduc bine, protest` ea, r`st`lm`cindu-i
deliberat spusele, pretinzând c` remarca lui [i zâmbe-
tul o f`ceau s` se simt` nesigur`. Vrei s` m` a[tep]i aici
pân` vin \napoi la ora dou`sprezece?

– Nu, zise el scurt, m` duc la gar` [i plec cu trenul.
– Ar fi mai bine [i mai comod s` vii cu mine, nici

n-ai mai cheltui bani [i ai avea siguran]a c` vei ajunge
ast`zi.

– Adev`rat? Poate.
– Sigur c` ai ajunge, zise ea, dintr-o dat` deranjat`

c` nu era crezut`.
– Nu sunt sigur c` te vei \ntoarce s` m` iei. Poate o

s` m` ui]i aici, iar atunci când \mi voi da seama c` nu
mai vii va fi prea târziu s` mai prind vreun tren.
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– Nu prea crezi \n oameni, nu?
– Nu am motive. De nenum`rate ori am fost tr`dat

de cei \n care am avut \ncredere. Acum m` bazez doar
pe mine. A[a c`, te rog las`-m` s` plec, vreau s` ajung
la gar`.

– Ce om dificil e[ti! exclam` Sara. Iar eu n-am timp
s` discut cu tine.

– Atunci, n-o face! \i replic` el rece. Deschide-mi, te
rog, u[a [i las`-m` s` plec.

– Nu pot, zise ea repede [i v`zând cum Janos ridic`
din sprâncene de parc` nu i-ar fi venit a crede, ea
ad`ug`: nu pot s` te las s` pleci cu trenul la
Stonethwaite, când eu merg tot acolo cu ma[ina.
Cecilia s-ar sup`ra foarte tare. Te rog, nu m` privi ast-
fel, te rog s` vii cu mine. Zâmbetul ei era foarte sincer.
Mi-ar face pl`cere s` m` \nso]e[ti pân` la
Stonethwaite.

– Am a[teptat s` roste[ti cuvintele astea, zise el, iar
figura i se lumin` dintr-o dat`. |]i mul]umesc, Sara, voi
veni cu tine.

– {i nu te deranjeaz` s` m` a[tep]i pân` m` \ntorc
de la serviciu?

– {tiu s` a[tept pentru ceva care m` intereseaz`
foarte mult.
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Capitolul 2

Concertul ajunse  \n sfâr[it la ultimele acorduri.
Urm` un moment de lini[te [i aplauzele izbucnir` fre-
netic, \n semn de  apreciere a performan]elor solistu-
lui, spectatorii  b`tând din palme [i cerând ca acesta s`
repete piesa. Dirijorul se \ntoarse cu fa]a c`tre public,
cu figura lui armonioas`, plin` de pic`turi de sudoare;
din atitudinea lui se vedea clar c` dispre]uia modul de
manifestare a publicului. Dar Janos p`rea \ncântat de
reac]ia spectatorilor. Zâmbea [i se apleca \n fa]a aces-
tora, primind aplauzele pe care [tia c` le merit`,
care-i confirmau valoarea [i faptul c` auditoriul \i
\n]elesese mesajul.

Sara fu trezit` din amintiri de b`t`ile puternice din
palme [i pe moment, când  Janos \[i [terse fruntea cu
o batist` mare, alb`, i se p`ru c` se uit` direct la ea.
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Dar nu era posibil, nu putea s-o detecteze \n mul]ime.
Cu toate acestea, el nu-[i lu` ochii din direc]ia \n care
se afla ea, [i-[i b`g` batista \n buzunar.

Dirijorul b`tu  cu bagheta \n marginea suportului
de note pentru a se face lini[te \n sal` [i atunci toate
[oaptele [i zgomotele \ncetar`. El ridic` din nou
mâinile, iar muzicienii \l urm`rir`. Mâna lui dreapt`
cobor\ cu gra]ie [i cea de a doua parte a concertului
\ncepu, cu interpretarea unui oboi.

Sara oft` [i \nchise din nou ochii, nemaiputând s`
se uite la Janos, care a[tepta semnul dirijorului. O
cuprinse regretul la auzul muzicii pline de romantism,
regretul pentru rela]ia lor de dragoste; regretul pentru
o iubire distrus` de câteva vorbe izvorâte din gelozie,
spuse la sup`rare.

Bazele rela]iei lor fuseser` puse, \[i aminti ea, \n
diminea]a \n care \l invitase s-o \nso]easc` la
Stonethwaite. |nainte, cât timp fusese la fabric`, nu se
gândise decât la felul \n care putea lungi c`l`toria,
sperând  c` z`pada se va fi a[ezat \n strat gros imediat
ce trecea la nord de Lancashire [i Cumbria.

La ora dou`sprezece se terminase [i imprimarea
noului model, iar ea trecuse pe la biroul lui Tom
Caldwell, [eful departamentului de proiectare de la
Ferris Furnishing Fabrics Ltd.
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Janos se afla acolo, frunz`rind o revist` pe care i-o
d`duse cineva [i, la intrarea ei, se ridic` politicos \n
picioare, f`cându-l [i pe Tom s` se ridice.

– S-a terminat totul? \ntreb` el, ocolindu-[i biroul
pentru  a veni spre ea.

– Da, [i arat` bine. Sara se \ntorsese spre Janos.
Sper c` nu te-ai plictisit, ai avut cam mult de a[teptat!
R`suflase u[urat` când v`zuse c` mai era acolo a[tep-
tând-o. 

– Nu, zise el zâmbindu-i [i ochii lui c`prui cu
iriza]ii g`lbui o privir` cu admira]ie. Domnul Caldwell
a avut grij` s` nu m` plictisesc. Am f`cut un tur al
fabricii [i am v`zut cum se ]ese bumbacul. Mi s-au
ar`tat ultimele modele de imprimeuri pentru perdele
[i am aflat c` Sara Cranston este un nume care consti-
tuie garan]ia bunului-gust \n designul contemporan.

Spre uimirea ei Sara sim]ise c` ro[e[te. De obicei
reu[ea s` primeasc` complimentele ca pe ceva cuvenit.

– S` nu crezi ce spune Tom despre mine, r`spunse
ea \ncercând s` mascheze pl`cerea pe care o sim]ea
pentru c` un str`in o privea cu respect [i admira]ie. De
fapt, mare parte din ceea ce [tiu am \nv`]at chiar de la
el. Sara se \ntorsese spre Tom. Noi plec`m, Tom, m`
\ntorc luni dup`-amiaz`.
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– Prognoza nu este prea grozav` pentru Lake
District, zise Tom \ncruntându-se. Ar fi mai sigur s`
pleci cu trenul.

– Nu avem tren decât disear`, \i r`spunsese ea cu
indiferen]`, \mbr`cându-[i jacheta \mbl`nit`.

– |n acest caz, ia-o pe autostrad`; b`nuiesc c` au
cur`]at z`pada.

– Da, Tom, a[a o s` fac.
– {i sun`-m` acas` când ajungi, insistase el inter-

punându-se \ntre ea [i Janos. O s` fiu \ngrijorat. Sara,
chiar trebuie s` te duci?

– Sigur c` da. I-am promis Ceciliei c-o s` ajung la
timp pentru nunta ei. Nu te mai \ncrunta a[a, Tom.
Am fost de zeci de ori la Stonethwaite, f`r` probleme.
{i n-o s` te sun când ajung c`ci Annei nu-i face
pl`cere.

Anne era so]ia lui Tom.
– A[ fi mai lini[tit dac` ai pleca singur`, spusese el

privind \n direc]ia lui Janos. Chiar trebuie s`-l iei cu tine?
– Nu te \ngrijora, Tom, [tiu ce fac, Janos este pri-

etenul Ceciliei.
– Bine, dar fii atent`.
– A[a o s` fac, mai zisese ea privind spre Janos care

din polite]e se \ntorsese spre geam. E[ti gata, Janos?
Trebuie s` [i mânc`m \nainte de a porni.
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*
*       *

Sara n-o lu` pe drumul care ar fi scos-o \n autostra-
da  spre Midlands, Londra [i de acolo la Carlisle. De
fapt, chiar se \ncurc` \n trafic \n mijlocul
Manchesterului, iar când sc`p` [i o apuc` spre Preston
cu inten]ia de a face la un moment dat la dreapta, era
deja ora unu [i ningea serios. |ntre Manchester [i
Preston opri la un restaurant unde [tia c` serviciul era
foarte lent [i unde  urmau s` mai piard` o or`.

– De obicei ninge a[a puternic \n aceast` perioad`
a anului? o \ntreb` Janos.

– Nu, dar se \ntâmpl` uneori ca luna martie s` fie
mai rece decât lunile de iarn`. Dar z`pada asta pe care
o vezi acum, nu va dura.Vremea este foarte
schimb`toare \n zona asta.

– Da, schimb`toare ca o femeie, remarc` el privind
fulgii mari de z`pad`.

– Nu sunt de acord cu tine, nu toate femeile sunt
schimb`toare. Eu nu sunt. O dat` ce am luat o
hot`râre este mai greu s` mi-o schimbe cineva.

– |n privin]a lui Caldwell te-ai hot`rât? o \ntreb`
Janos.
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– Ce vrei s` spui? Ce hot`râre a[ avea de luat \n
privin]a lui?

– Poate m` \n[el, zise el, dar cred c` Tom te place
mult [i ar vrea s` fie iubitul t`u.

– Tom? Iubitul meu? O, nu! zise ea scuturându-[i
coama de p`r. Nu este  ce-]i \nchipui tu. Tom e
c`s`torit. Noi suntem doar prieteni [i colegi. Nu sun-
tem aman]i [i nici nu vom fi.

– Am avut tot timpul sentimentul c` m` vrea plecat
de pe proprietatea lui, zise Janos. Nu i-a convenit c`
plec`m \mpreun`. Nu credea c` po]i fi \n siguran]`
al`turi de un str`in suspect.

– }i-a spus el asta? \ntreb` Sara amintindu-[i c`
Tom \i spusese c` ar fi mai bine s` plece singur`.

– Mi-a pus multe \ntreb`ri, ca un poli]ist, de ce am
venit aici, de ce vreau s-o v`d pe Cecilia...

– B`nuiesc c` i-ai  r`spuns \n doi peri, a[a cum ai
f`cut [i cu mine, [i  nu este de mirare c` te-a privit sus-
picios. {tii ce, Janos? Ai primit exact ce ai meritat. Cum
vrei s` fie cineva deschis fa]` de tine, când tu nu ai
\ncredere \n nimeni [i nu vrei s` dai informa]ii despre
tine? Nici m`car numele de familie nu mi l-ai spus.

– M` numesc Vaszary. {i am crezut c` asta este o
]ar` liber` unde oamenii nu pun \ntreb`ri, r`spunse el
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oarecum sup`rat. Dar acum vorbim despre altceva.
Domnul Caldwell nu are \ncredere \n mine nu pentru
c` am refuzat s`-i dau informa]ii despre via]a mea, ci
pentru c` voi  fi singur cu tine câteva ore [i mai ales
pentru c` sunt b`rbat. Este gelos [i te consider` pro-
prietatea lui.

– Nu-mi place s` mi se spun` c` sunt proprietatea
cuiva, protest` ea. Nu apar]in nim`nui, sunt propria mea
st`pân`. Iar dac` tu vrei s` r`mâi \n aceast` parte a lumii,
va trebui s` scapi de concep]iile \nvechite pe care le ai.

– Nu eu am concep]ii \nvechite, Sara, ci domnul
Caldwell. Te place mai mult ca pe so]ia lui. |[i face
probleme pentru tine [i vrea s` te protejeze. Nu e[ti
con[tient` de asta?

Sara fu scutit` de r`spuns pentru c` \n momentul
acela le fu adus` mâncarea. Pe când mâncau Sara \l
studie. Era un b`rbat inteligent, cu un ascu]it sim] al
observa]iei. Ea era con[tient` de sentimentele lui Tom
dar \ncercase s` le ignore, [tiind c` dac`  ar manifesta
cel mai mic interes fa]` de el, Tom ar p`r`si-o imediat
pe Anne. Iar Sara nu voia s` se implice \n ceva de
genul `sta. Nu voia s` strice c`snicia nim`nui.

– {tiu ce simte Tom, zise ea, dar este c`s`torit cu
Anne [i asta face imposibil` o rela]ie \ntre noi.
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– Deci nu e[ti \ndr`gostit` de el?
– Pentru Dumnezeu, cum s` fiu? Nu sunt \ndr`gos-

tit` de nimeni deocamdat`. Dar n-ai vrea s` discut`m
despre altceva?

– Schimbi subiectul pentru c` ]i-e team`? zise
Janos.

– Team`? repet` ea. De cine?
– De dragoste, de a te \ndr`gosti.
– Nici vorb`, dar nu-mi place s` discut problemele

mele personale.
– Mai ales cu mine care sunt un str`in suspect?
– Nu, dar sunt probleme care nu te privesc, replic`

ea dur.
Peste o jum`tate de or`, când p`r`sir` restaurantul,

cerul era cenu[iu [i ningea serios. Dar majoritatea
fulgilor se topeau când atingeau solul.

– }i-a[ putea fi de ajutor cumva? \ntreb` Janos. M-a[
oferi s` conduc dar nu am permis valabil aici [i nici nu
cunosc drumurile. Poate ai o hart` pe care s` m` uit [i
s`-]i spun pe unde s-o iei. Vizibilitatea nu este prea
bun`.

– Nu am hart`, r`spunse Sara sec. Nu avea chef ca
el s` se uite pe hart` [i s` vad` c` exista un drum mai
scurt, direct spre Stonethwaite, \n locul celui pe care
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o luase ea. N-am nevoie de hart`. Cunosc drumul
foarte bine pentru c` am condus de multe ori pân` la
Stonethwaite.Trebuie s` mergem de aici la Lancaster [i
de acolo la Kendal. Când ajungem acolo  facem la
dreapta la Windermere, apoi la Ullswater.

– Asta \nseamn` c` nu mergem pe drumul despre
care vorbea Caldwell.

– Nu, pe unul mai direct.
Era mai mult ca sigur c` aveau s` \ntârzie din cauza

vremii. Drumul era alunecos, plin de z`pad`, iar pe
m`sur` ce urcau se [i \ngusta, [i aveau toate [ansele s`
ajung` noaptea la Stonethwaite sau chiar a doua zi
dac` se opreau undeva, poate la vreun han la
Kirkstone, sau la Windermere.

Dar Sara nu-[i mai f`cea probleme c` nu ajungea la
timp pentru cununia Ceciliei. De fapt \[i sim]ea inima
foarte u[oar`, lucru neobi[nuit pentru ea, de parc`
pleca \ntr-o aventur` prin z`pad`, cu un str`in despre
care nu [tia mai nimic.

Zâmbi [i privi cu coada ochiului spre Janos. Acesta
se l`sase \n scaun pentru a-[i rezema capul de sp`tar
[i \nchisese ochii. Oare adormise?

Dup` ce trecur` de Lancaster \ncepu s` ning` [i
mai tare. Se l`s` [i \ntunericul. Tot privind prin par-
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brizul ma[inii, Sara se sim]i ca vr`jit` de fulgii de nea
care dansau \n fa]a ochilor ei. Era destul de greu de
condus acum, mai ales când se apropiar` de Kendal.

– Mai avem mult?  se trezi Janos.
– Destul, r`spunse ea, sperând c` va putea vedea

drumul care o lua la dreapta spre Windermere. Nu
vrei s` te ui]i dup` indicatorul care arat` unde s`
facem la stânga? \i ceru ea.

– Po]i s`-mi spui denumirea pe litere? o rug` el.
Sara \i  silabisi denumirea localit`]ii apoi \ncetini

destul pentru ca el s` poat` repera semnul.
– V`d un indicator, zise Janos la un moment dat.

Mergi [i mai \ncet ca s` v`d ce scrie pe el. Sara ap`s`
pe ambreiaj [i schimb` \n viteza a doua. Ma[ina
alunec` spre mijlocul drumului.

– Ai trecut de semn, dar trebuie s-o iei la dreapta,
zise Janos.

Sara \ntoarse  ma[ina  luând-o pe  un drum l`tural-
nic. Pe moment, ea avu impresia c` ma[ina va conti-
nua s` alunece direct spre [an], apoi ro]ile mu[car`
din z`pad` [i reu[i s` mearg` \nainte.

Drumul era mai \ngust [i \ntortocheat decât \[i
amintea ea [i dup` o vreme \ncepu s` se \ntrebe dac`
era cel bun.
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– E[ti sigur c` scria Windermere pe acel indicator?
\l \ntreb` ea.

– Nu, nu sunt sigur. Am trecut destul de repede de
el [i l-am v`zut \n treac`t. Ce s-a \ntâmplat? Nu suntem
pe drumul bun?

– A[a ar trebui, murmur` Sara, \ncercând s`
redreseze ma[ina, [i s` vad` ceva printre fulgii de
z`pad` care zburau prin fa]a ochilor ei. Sunt mai
multe curbe decât \mi amintesc... iar  pe asta nu cred
c-o s-o pot lua!

|n ciuda eforturilor ei, ma[ina alunec` [i lovi un
stâlp de telegraf. Sara fu aruncat`  cu capul \n parbriz
[i nu mai v`zu nimic. Dar curând deveni con[tient` de
durerea puternic` pe care o sim]ea la frunte [i de ceva
foarte rece. Cineva \i freca fruntea cu z`pad`. Deschise
ochii [i v`zu fulgii care continuau s` cad`.

– Ce s-a \ntâmplat? \ntreb` ea.
– Ma[ina a lovit un stâlp iar tu, \n timpul coliziunii,

ai dat cu capul \n parbriz. Vocea cu accent str`in venea
de foarte aproape. |ncerc` s` mi[te capul  [i v`zu c`
era a[ezat pe um`rul lui Janos.

– Cum te sim]i, Sara? \ntreb  ̀el. Nu ]i-ai rupt nimic, sper?
– Nu, nu cred. Doar capul m` doare. Sara duse

mâna la frunte [i sim]i o umfl`tur`. Tu ai p`]it ceva?
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– M-am lovit la frunte, dar nu atât de tare ca tine.
Janos o strânse la piept. Nu trebuie s` te mi[ti, Sara. Ar
fi bine s` te odihne[ti pu]in.

Sara se relax`, mul]umit` de c`ldura [i confortul pe
care i le ofereau bra]ele lui.

– |mi pare r`u, n-am crezut c` va fi atât de r`u. Mi-am
\nchipuit c` va trebui s` ne oprim undeva, dar nu aici,
\n pustietate. Nu cred c` vom mai ajunge la
Stonethwaite \n seara asta.

– Când o s` sim]i c` te po]i mi[ca o s` c`ut`m un
loc pentru noapte, murmur` el, crezi c` sunt case pe
drumul `sta?

– Dac` este drumul pe care trebuia s` mergem va
exista un sat cu un han mic unde am putea r`mâne
peste noapte. Dac` nu este deschis am putea cere
ad`post la vreun s`tean. Cu ma[ina nu [tiu cum  vom
face, nu cred c-o putem scoate singuri de aici.

– Da, sunt sigur c` nu putem. Este \ntr-un troian de
z`pad`. Este vreo problem` dac` nu ajungi \n seara sta
la Stonethwaite?

– Nu. P`rin]ii Ceciliei \[i vor face probleme, dar voi
\ncerca s`-i sun. Sara se sim]ea bine a[a, rezemat` de
pieptul lui, cu tot frigul din ma[in`, [i n-avea chef s`
se mi[te. Dar tu, Janos, voiai s` ajungem \n seara asta?
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– Poate n-o s` crezi, dar \mi pare bine c` nu
ajungem la Stonethwaite.

Sara ridic` fa]a spre el \ncercând s`-i vad` ochii.
– De ce-]i pare bine? \l \ntreb` ea, devenind dintr-o

dat` con[tient` de mesajele nerostite dintre ei.
– Pentru c` voi mai petrece o noapte cu tine, [opti

el, mângâindu-i obrajii \nghe]a]i.
|n mod normal, Sara, acea Sara care nu fusese

lovit` la cap, s-ar fi retras cu o remarc` ustur`toare. Ar
fi \ncercat s` coboare din ma[in` [i s-ar fi ocupat de
g`sirea unui loc pentru noapte. Dar acum nu sim]ea
nevoia s` fac` nici o mi[care, [i mai ales s`-[i schimbe
pozi]ia, pentru c`-i pl`cea s` simt` atingerea lui, s`-i
simt` degetele alunecând pe curba gâtului ei. Sarei \i
pl`cea  atingerea lui, c`ci \i f`cea inima s` bat` mai
tare.

|ntinse mâna spre fa]a lui, de parc` ar fi vrut astfel
prin atingere s`-l cunoasc`. Sara l`s` capul pe spate,
cu buzele \ntredeschise. Când buzele lui reci le
atinser` pe ale ei  \nchise ochii [i \l prinse de gât cu
bra]ele.

Reac]ia ei  \l f`cu s` sl`beasc` controlul pe care-l
exercitase pân` atunci asupra propriilor dorin]e, iar
gura lui se deschise, avid` de buzele ei. Sim]urile Sarei
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se dezl`n]uir` sub acel s`rut. Pasiunea explod`, l`sar`
la o parte suspiciunile [i precau]iile [i devenir` o sin-
gur` fiin]` \n frigul din ma[in`.

Dar curând nici unul nu mai putu s` ignore gerul
care se l`sase [i \n pofida dorin]ei, Janos \ncepu s`
tremure, poate [i din cauza \mbr`c`min]ii lui neadec-
vate, care practic nu-i oferea nici o protec]ie \mpotriva
gerului.

– Nu putem sta aici toat` noaptea, zise Sara, vom
\nghe]a. Trebuie s` ne mi[c`m. O s` mergem pe jos
pân` \n sat.

– Am mers foarte mult \n ace[ti pantofi, [opti el,
\nc` ]inând-o \n bra]e. Dar indiferent unde mergem,
ne vom petrece noaptea \mpreun`?

– Vrei s` spui \n aceea[i \nc`pere?
– Da.
– Nu... [tiu... nu te cunosc de prea mult timp, zise

ea repede. 
Nu era prima oar` c` un b`rbat \ncerca s` se culce

cu ea, dar alt` dat` parc` \i fusese mai u[or s` rezolve
problema [i s`-l refuze politicos. Dar acum situa]ia era
diferit`, de fapt, Janos era diferit.

– Dac` te-am l`sat s` m` s`ru]i... Sara f`cu o pauz`
\ncercând s` g`seasc` vorbele potrivite prin care s`-i
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spun` ce sim]ea f`r` a-i r`ni sentimentele. |ncerc s`-]i
spun c` un s`rut nu \nseamn` c`... vreau s` m` [i culc
cu tine, \ncheie ea.

– Observ c` nu m` placi... zise el. Atunci de ce mi-ai
r`spuns la s`rut?

– Nu... nu [tiu... r`spunse Sara. Dar de ce m-ai
s`rutat?

– Pentru c` \mi placi. Pentru c` am vrut s`-mi
exprim bucuria c` nu e[ti r`nit`. Janos f`cu o pauz`.
Dar tu e[ti altfel. E[ti inhibat`, nu-]i place s` te
exteriorizezi.

– Nici vorb`! obiect` ea. Dar acum s` ie[im de aici,
este mult prea rece.

– Ai dreptate, Sara, nu putem face dragoste \n
ma[ina asta, este prea frig.

Nu fu prea u[or s` ias` din ma[ina r`sturnat`, dar
imediat ce o f`cur`, Sara se felicit` pentru ghetele
\mbl`nite cu care se \nc`l]ase. |[i luar` bagajele [i Sara
porni, luptându-se cu z`pada care continua s` cad` [i
cu vântul care sufla din fa]`.

– Sper s` nu trebuiasc` s` mergem prea mult, zise
ea.

– Ce bine ar fi s` ai dreptate, Sara, sunt deja ud la
picioare! D`-mi bagajul s`-l duc eu, \[i aminti el.
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– Nu, mul]umesc, m` pot descurca singur`; de fapt
ai [i tu bagaj.

– Atunci s` ne ]inem m`car de bra], a[a vom
str`bate mai u[or  n`me]ii. Cred c` n-a mai trecut nici
o ma[in` pe aici de când  a \nceput ninsoarea.

– Este ca [i când... \ncepu ea.
– Ce vrei s` spui, Sara? \ntreb` Janos.
– N-o s` râzi dac` o s`-]i spun?
– De unde [tii ce reac]ie o s` am dac` nu-mi spui?

Vezi, am avut dreptate, e[ti inhibat`. Nu dai frâu liber
sentimentelor [i gândurilor. Ce voiai s` spui?

– M` simt ca \ntr-un vis. Sara se opri. Dar nu este
a[a, Janos, nu? M-am lovit foarte tare?

– B`nuiesc c` e[ti con[tient`, \i r`spunse el pe
jum`tate serios. Dar [i eu m-am lovit, pentru c` am
acela[i sentiment. Poate vis`m acela[i vis, Sara.

– Ai \nceput s` spui prostii, Janos, \i r`spunse ea [i
o lu` \nainte. Prostii romantice, frumoase, pe care de
mult voia s` le aud` de la un b`rbat. Dar majoritatea
b`rba]ilor pe care-i cunoscuse erau incapabili s` dea
glas sentimentelor lor, sau poate erau ca [i ea,
inhiba]i.

Pe cerul \nghe]at str`lucea ici-colo câte o stea.
R`suflarea lor \nghe]at` scotea aburi.
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– Ninge des \n ]ara ta, Janos?
– Câteodat`. La Budapesta, unde locuiesc,

obi[nuiam s` ne d`m cu s`niile pe deal.
– Cred c` este un ora[ interesant.
– Are un farmec anume, admise el. Cine-l vede

pentru prima oar` se [i \ndr`goste[te de el. Cl`dirile
vechi au poezie, romantism, istorie. Dar realitatea
secolului dou`zeci se manifest` din plin \n trafic. Este
un ora[ al contrastelor.

Janos vorbea cu oarecare mândrie iar Sarei i se
p`ru c` se descrie pe sine. Puternic, dar tandru, cald [i
plin de via]`.

– |]i pare r`u c` ai plecat de acolo?
– Nu-mi pare r`u, Sara.
– De ce ai ales Anglia?
– }i-am spus, am venit s-o v`d pe Cecilia. Sfânta

Cecilia este patroana muzicii [i a muzicienilor, nu?
– {tiu. Dar ce vei face aici? Cum \]i vei câ[tiga

existen]a?
– Cu vioara. Sunt cel mai bun violonist din

Ungaria, sau poate din Europa de R`s`rit. Dac` nu
cumva chiar din lume!

– Dar nu trebuie s` ba]i toba despre succesele tale,
Janos!
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– Eu cânt la vioar` nu la tob`, draga mea! {i nu-mi
place s` se fac` haz de mine. Explic`-mi ce-ai vrut s`
spui, te rog.

– Este o expresie pe care o folosim atunci când
cineva se laud` prea mult cu talentele sale.

– A, deci crezi c` m` l`udam? Nu este a[a, eu chiar
sunt cel mai bun violonist. |ntr-o zi voi fi comparat cu
Paganini [i Heifetz. Nu am nevoie decât de libertatea
de a cânta a[a cum vreau. Nu m-am bucurat de asta \n
]ara mea.

– De ce nu?
Janos nu-i r`spunse imediat, iar ea avu impresia c`

nu voia s`-i vorbeasc` despre asta.
– Nu-i nimic, zise ea cu blânde]e, mie po]i s`-mi spui,

nu ne mai aude nimeni altcineva \n pustietatea asta.
– Nu mi s-a permis s` evoluez pentru c` p`rin]ii

mei au fost implica]i \n ceea ce s-a numit contra-
revolu]ie. Nici ca solist n-am putut s` cânt. A trebuit s`
fac mereu parte dintr-un cvartet sau ansamblu, iar
atunci când mi s-a permis s` plec \n ]`rile din Vest,
eram supravegheat foarte atent ca nu cumva s` \ncerc
s` fug.

– Tr`iesc p`rin]ii t`i?
– Nu [tiu, au fost deporta]i. De aceea am locuit la

bunici. Bunica a murit cu doi ani \n urm`, iar bunicul
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anul trecut. |nainte de a muri m-a sf`tuit s` plec din
Ungaria indiferent prin ce mijloace, s`-mi fac o carier`.
|ntâlnirea cu Cecilia [i al]i muzicieni, la Salzburg, m-a
ajutat s` iau o decizie. Mi-au promis ajutorul cu
condi]ia ca eu s` pot ajunge aici.

– |n ce fel te-ar putea ajuta Cecilia?
El p`ru c` ezit` o secund`, apoi \i spuse \ncet:
– Cunoa[te oameni consacra]i aici \n domeniul

muzicii.
Sara t`cu un moment, uimit` de ce auzea. Ce

oameni importan]i cuno[tea Cecilia? Poate doar pro-
fesorii de la [coala pe care o urmase. Poate c` bravase
când \i spusese aceste lucruri [i de aceea nu voia ca
Janos s` se arate la Stonethwaite. Probabil nu voia ca
Philip [i rudele lui s` vad` c` nu-[i ]inea o promisiune.
Nu voia s` fie considerat` mincinoas`.

Drumul deveni tot mai sinuos. La un moment dat
se ivir` luminile unei case. Deasupra intr`rii v`zur` o
pancart` pe care era desenat` o pas`re cu pene foarte
viu-colorate sub care era scris „Hanul Fazanului”.

– Nu la hanul `sta m` gândeam eu, zise Sara, dar
mul]umim lui Dumnezeu c` este deschis.

Sara deschise u[a [i intrar` \ntr-o \nc`pere
spa]ioas`, cu grinzi de lemn, cu un bar la un cap`t [i
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un [emineu de piatr` la cel`lalt. C`ldura [i luminile de
la multele l`mpi aflate pe pere]i \i \nv`luir` atât de
pl`cut... Nu st`tea nimeni pe scaunele de lemn,
\nnegrite de vreme [i de fum, [i avur` impresia c` nu
era nimeni \n \nc`pere pân` când auzir` o voce care
venea din dreptul barului.

-’Seara, zise un b`rbat mic de statur`, cu p`rul
aproape alb, care [tergea paharele la bar. Mi-e fric` s`
zic bun` seara c` asta numai bun` nu este... S-a oprit
ninsoarea?

– Da, zise Sara \ndreptându-se spre el, punându-[i
bagajul jos. Am avut un accident. Ma[ina a derapat [i
am ie[it de pe drum. Am putea sta aici peste noapte?
Oferi]i cazare [i mic dejun?

– De obicei pân` la Pa[ti nu deschidem sezonul,
dar având \n vedere vremea care este afar`, nu v`
putem l`sa necaza]i, zise omul cu un zâmbet. Cam pe
unde a]i l`sat ma[ina?

– La vreo dou` mile de aici, \i r`spunse Sara. Janos
se \ndreptase spre focul la care \[i \nc`lzea mâinile f`r`
m`nu[i. M` gândeam c` nu suntem prea departe de
Coach and Horses de la Middlerigg, mai spuse ea
aplecându-se spre tejghea, n-am observat hanul `sta
pân` acum.
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– M` mir, zise b`rbatul. Nici nu sunte]i pe drumul
care trece prin Middlerigg. A]i trecut de localitatea
asta, sunte]i pe drumul vechi care merge spre
Ullswater, dincolo de lacul Millwater. A]i luat-o gre[it.
Unde vre]i s` ajunge]i?

Sara privi peste um`r pentru a se asigura c` Janos
n-o auzea de acolo de unde se afla, [i spuse \ncet:

– Stonethwaite.
– Era bine dac` o lua]i pe M6, zise hangiul. Este

destul de bine desz`pezit, pe vremea asta. 
Dar u[a se deschise [i ap`ru o femeie scund`, ro[ie

la fa]`.
– Maggie, zise omul, putem s` caz`m perechea

asta? Le-a derapat ma[ina.
Femeia \i examin` cu ochi mici [i curio[i.
– Sigur c` putem, zise ea. Cred c` le este [i foame.
– Nu v` refuz`m, zise Sara.
– M` duc s` pun supa pe foc chiar acum, este din

coad` de bou, am f`cut-o \n diminea]a asta. Mai am [i
ni[te ghiveci cu pui [i o pl`cint`. Ce zice]i?

– Va fi grozav, zise Sara.
– Atunci, semna]i-v` \n acest registru, zise b`rbatul.
Sara \[i scrise numele [i \i trecu registrul lui Janos.
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– Ave]i [i un telefon? \ntreb` ea.
– Deschide]i cealalt` u[` [i ve]i intra \ntr-un hol,

zise b`rbatul. La dreapta este un birou, [i un telefon.
Sara g`si imediat telefonul [i  \nchise u[a. Curând

auzi vocea m`tu[ii Hilda.
– Bun`. m`tu[`, sunt eu, Sara.
– Slav` Domnului! Unde te afli?
– La Hanul Fazanului.
– Unde? |mi pare r`u, Sara, dar nu aud nimic.
– Sunt la Millwater, am derapat [i...
– Millwater? Dumnezeule, ce-ai  c`utat acolo?
– M`tu[`, am multe de povestit, dar n-o pot face

acum. Te-am sunat doar ca s`-]i spun c` sunt bine, dar
nu voi ajunge la cununie mâine. |mi cer scuze, dar...

– Sper c` [tii tu ce faci prin p`r]ile acelea, remarc`
m`tu[a. Am crezut c` [tii drumul \ncoace...

– Am luat-o prin alt` parte pentru c`... sunt cu un
prieten [i el... adic` am vrut s`-i ar`t [i p`r]ile astea, nu
este din Anglia.

– Prieten? Ce prieten? {i s`-i ar`]i locurile pe vre-
mea asta? Am crezut c` e[ti o fat` chibzuit`, Sara!

– |l cheam` Janos [i de fapt este un prieten al
Ceciliei. Te rog, spune-i c` \l aduc [i pe el, m`tu[`, [i
\mi pare r`u c` nu vom ajunge la timp la cununie, a[a
c` transmite cele mai bune ur`ri mirilor.
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– Foarte bine, zise m`tu[a [i telefonul se \nchise brusc.
Sara puse receptorul \n furc`, oarecum u[urat` c`

familia nu-[i va face probleme \n privin]a ei. Reveni \n
\nc`perea cu barul. Janos se a[ezase pe un scaun,
lâng` foc. Pe mas` \n fa]a lui se aflau dou` pahare cu
un lichid galben.

– Am comandat coniac pentru tine, zise el. M-am
gândit c`-]i va prinde bine dup` excursia pe care am
f`cut-o. Domnul Kent spune c` putem mânca aici,
lâng` foc. Sunt oameni buni, ne vom sim]i bine aici.

– A[a sper, zise Sara ridicând paharul.
– Ai vorbit cu Cecilia la telefon? o \ntreb` el.
– Nu, doar cu m`tu[a. Sorbind din pahar, ea decise

c` venise vremea s`-l previn` despre Cecilia. Cred c`
ar trebui s` [tii, Janos, c` mâine s-ar putea s` n-o vezi
pe Cecilia.

– De ce nu?
– Va fi cam greu s` aducem ma[ina pe [osea,

\ncepu ea. {i...
– Dar vom g`si ni[te ajutoare, o \ntrerupse el.

Domnul Kent spune c` are un vehicul cu trac]iune pe
patru ro]i [i ne va remorca. Mai spunea c` pân` mâine
se va topi z`pada. Janos se uit` la paharul pe care-l
golise, se \ncrunt` o secund`, apoi o privi suspicios.
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De ce am venit pe drumul `sta, Sara? Domnul Kent
spune c` nu este drumul spre Stonethwaite. Ai vrut ca
drumul s` dureze cât mai mult, s` fii mai mult timp
al`turi de mine, a[a cum am dorit [i eu? Ai vrut s`
petreci noaptea cu mine?

– O, nu, nu asta mi-a fost inten]ia. Sara se aplec`
spre el vorbind mai \ncet pentru ca domnul Kent care
\nc` mai [tergea paharele la bar s` n-o aud`. }i-am mai
spus, Janos, faptul c` ne-am s`rutat nu \nseamn` prea
mult. Nu trebuie s`-]i faci iluzii.

Janos o privi u[or amuzat.
– S` cred c` e[ti genul de femeie care s`rut` pe

oricine? Vrei s` procedezi cu mine ca [i cu Tom
Caldwell?

– Nu l-am \ncurajat pe Tom, se \nfurie ea. {i nici pe tine.
– Atunci de ce ai ocolit atâta, Sara? Vrei cumva s`

m` \mpiedici s-o rev`d pe Cecilia?
– Eu... of, nu [tiu cum s`-]i spun... zise ea r`suflând

u[urat` c` doamna Kent ap`ru tocmai atunci cu tava
cu mâncare. Femeia le adusese  dou` farfurii cu sup`
fierbinte, [i chifle.

– Poft` bun`, le spuse ea. O s` v` aduc salata,
ghiveciul [i pl`cinta, mai apoi. S` v` preg`tesc cafea
sau ceai?
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– Ceai, v` rog, zise Sara.
Janos spuse c` nu voia nici una nici alta.
Sara lu` o chifl` [i o rupse privindu-l pe sub

sprâncene pe Janos, \n speran]a c` acesta nu-i va pune
[i alte \ntreb`ri despre Cecilia. Dar el p`rea atât de
fl`mând \ncât mâncar` \n t`cere. Se deschise u[a
hanului [i p`trunse un grup de b`rba]i, râzând [i glu-
mind, scuturându-se de z`pad`. Dup` ce le aruncar`
priviri curioase celor doi, se strânser` la bar.

Janos termin` primul supa [i se rezem` de sp`tarul
scaunului. Sara, care nu mai putea suporta t`cerea lui,
l`s` lingura jos [i-i spuse:

– M` doare capul foarte tare, o voi ruga pe doam-
na Kent s` m` conduc` \n camer`.

– Scuz`-m`, Sara, zise Janos s`rind \n picioare, am
uitat c` ai fost lovit`.  |ngrijorat, el \i atinse u[or frun-
tea cu mâna. Vin cu tine, se oferi el.

– Nu, nu, r`mâi [i termin`-]i mâncarea. M` voi
sim]i mai bine dac` m` odihnesc.Te rog, r`mâi aici,
Janos.

– E[ti sigur` c` asta vrei?
– Da, Janos, sunt sigur`. A[ vrea s` m` duc \n

camera mea, \i spuse ea domnului Kent.
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– Ia-o la dreapta, la buc`t`rie, feti]o, o g`se[ti pe
Maggie acolo [i o s`-]i arate camera.

– A]i terminat supa? \ntreb` doamna Kent imediat
ce o v`zu.

– Da, dar am hot`rât s` nu mai m`nânc altceva, m`
doare capul foarte tare. A[ vrea s` m` culc. Ave]i [i o
aspirin`?

– Da, draga mea, am. Femeia \i \ntinse un flacon cu
medicamente [i un pahar cu ap`. Vrei s` merg s`-]i
ar`t camera? E a doua pe dreapta.

– Nu, mul]umesc, nu este nevoie.
Era o c`m`ru]` mic` dar curat`. Pere]ii aveau cu un

tapet roz cu flori albe. G`si baia, se sp`l` [i se \mbr`c`
\n pijama, strecurându-se \n pat, punând al`turi sticla
cu ap` cald` pe care i-o d`duse  femeia.

Mâine \i va putea spune lui Janos c` n-o va vedea
pe Cecilia. Va g`si o cale de a-i spune f`r` a-i r`ni sen-
timentele. Iar el poate va \n]elege c` nu avea rost s`
mai mearg` la Stonethwaite, din moment ce Cecilia nu
va fi acolo.

57



Capitolul 3

Sara se trezi din vis, [i deschise ochii uimit` c` nu
se afla \n pat ci la concertul lui Janos. Dirijorul ridic`
bagheta, iar Janos \ncepu s` cânte, umplând sala cu
acordurile muzicii minunate pe care o iubea atât [i
voia s-o d`ruiasc` publicului.

Sara \nchise din nou ochii. Janos nu mai era pe
scen` [i nici nu mai purta frac. El st`tea \ntre cele dou`
paturi din c`m`ru]a de la Hanul Fazanului, \mbr`cat
doar cu pantaloni [i tricou. I se vedeau bra]ele goale
cu mu[chii bine contura]i, iar p`rul negru i se unduia
\n timp ce cânta la vioar` acelea[i acorduri
cutremur`toare.

Uluit` de silueta lui care se contura \n razele soare-
lui ce r`zb`teau prin fereastr`, Sara se ridic` \n [ezut
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[i-[i \ndep`rt` p`rul din ochi. V`zând c` ea s-a trezit,
Janos se opri o clip`, r`mânând cu vioara \n mân`, [i
se a[ez` pe marginea patului.

– |n sfâr[it, te-ai trezit! exclam` el. Dormi foarte
adânc. Dormeai deja când am intrat eu [i nu te-ai
mi[cat deloc toat` noaptea.

Sara se uit` la cel`lalt pat din \nc`pere. Se vedea c`
dormise cineva \n el, cear[afurile erau r`v`[ite. |l privi
acuzator.

– Ai dormit aici, cu mine, \n \nc`pere?
– Da, unde era s` dorm, aici m-a trimis doamna

Kent!
– Nu cred c` ea te-a trimis aici. {tie c` am cerut

dou` camere. De ce te-ar fi trimis aici? Cred c` ai aflat
\n ce camer` stau [i ai venit din proprie ini]iativ`!

Janos o privi un moment apoi spuse calm:
– Dac` nu crezi, \ntreab-o pe doamna Kent! Apoi

l`s` vioara pe pat [i se apropie de ea luându-i palmele
\n mâinile lui. Ce se \ntâmpl` cu tine, Sara? De ce e[ti
atât de nervoas`? Te mai doare capul?

– Nu, nu m` mai doare, zise ea \ncercând s`-[i
elibereze mâinile. De ce nu i-ai cerut doamnei Kent o
alt` camer`?
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– Pentru c` am vrut s` fiu \n preajma ta \n noaptea
asta, te-ai fi putut sim]i r`u [i \n astfel de cazuri este
bine s` ai pe cineva al`turi, s`-]i ofere ajutorul. El \i
ridic` palmele la gur` [i le s`rut`.

– Te rog, Janos, nu este bine s` faci asta, zise ea
tr`gându-[i mâinile.

– De ce nu? \ntreb` el, ridicând din sprâncene. De
ce s` nu-]i ar`t c`-mi placi, c` m` simt bine cu tine?
Este o zi splendid` de iarn`, soarele str`luce[te sus pe
dealuri. Este o zon` frumoas` [i sunt fericit c` m-ai
adus s-o vizitez. Dar cea mai mare bucurie a mea este
c` m` aflu aici cu tine [i c` vom ajunge ast`zi la
Stonethwaite.

– Dac` reu[im s` readucem ma[ina pe [osea, zise
Sara, alarmat` c` se sim]ise dintr-o dat` cuprins` de o
dorin]` ne\n]eleas`; dorin]a de a-i r`spunde, de a-i
spune c` [i ea era bucuroas` c` se afla cu el; dorin]a
de a-i prinde chipul \n palme [i de a-l s`ruta. Nu
sim]ise aceast` dorin]` fa]` de nici un alt b`rbat \n cei
dou`zeci [i patru de ani ai ei. Janos, te rog vorbe[te cu
domnul Kent, roag`-l s` ne scoat` ma[ina pe [osea. {i,
ie[i din camer`, a[ vrea s` m` \mbrac.

– Iar eu a[ vrea s` stau [i s` te urm`resc, murmur`
el privind-o. Ar`]i minunat \n diminea]a asta, Sara,
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chiar [i cu vân`taia pe care o ai \n frunte. Mi-a[ dori s`
te pot vedea astfel \n fiecare diminea]`, murmur` el,
apoi se aplec` spre ea [i o s`rut`.

Sara nu opuse rezisten]`, de[i ridic` mâinile ca
pentru a-l \mpinge. Dar n-o f`cu. Palmele ei i se
a[ezar` pe umeri, mângâindu-l, apoi el ajunse pe pat
al`turi de ea, se s`rutar` uitând de locul \n care se
aflau. Sara nu-[i  mai amintea cât timp r`m`seser`
acolo, cât le luase s` ajung` pe culmile pasiunii. O
b`taie \n u[` \i f`cu s` revin` la realitate.

– Da? zise Sara. Cine este?
– Maggie Kent. George e gata de plecare, vrea s` se

duc` cu Land Roverul s` v` scoat` ma[ina din z`pad`
[i ar vrea ca unul din voi s`-l \nso]easc`. Poate so]ul
t`u. Zice c` s-ar putea s` nu porneasc` ma[ina.

So]ul ei! Sara \l privi acuzator pe Janos. El o privi
amuzat, apoi r`spunse.

– Vin eu, doamn` Kent, vin imediat.
Janos se ridic` de pe pat [i se \ndrept` spre scaunul

pe care-[i l`sase lucrurile.
– Cum ai f`cut asta? s`ri Sara. Cum ai putut s`-i

spui c`...
– C` suntem c`s`tori]i? termin` el fraza. Nu i-am

spus nimic, cred c` a presupus.
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– Dar de ce? De ce s` fac` o astfel de presupunere,
doar am semnat cu numele noastre \n registru?

– Nu, eu am semnat cu numele t`u.
– O, Janos! exclam` Sara. De ce ai f`cut asta?
– A[a am considerat c`-i pot opri s` pun` alte

\ntreb`ri. Janos, care-[i \mbr`case trenciul, se apropie
de pat, unde Sara r`m`sese imaginea \ntruchipat` a
ofensei. Am vrut s`-i fac s` cread` c` suntem c`s`tori]i
ca s` ne dea o singur` camer`. Am vrut s` fiu cu tine,
mai ad`ug` el.

Sim]ind c` nu-i putea \nfrunta privirea, Sara l`s`
ochii spre mâinile ei \ncle[tate pe marginea cear[afului.

– E[ti sigur c` `sta a fost singurul motiv?
– Ce alt motiv a[ mai putea avea? zise el v`dit sur-

prins de \ntrebarea ei.
– Poate c` ai intrat ilegal \n ]ar`, f`r` pa[aport, [i

vrei s`-]i ascunzi identitatea.
Janos o privi amuzat ca de obicei [i se a[ez` pe mar-

ginea patului.
– Ai dreptate, a[ fi putut intra ilegal, dar n-am f`cut-o,

Sara. Toate actele mele sunt \n ordine. Am pretins,
zise el apropiindu-se tot mai mult de ea, c` sunt so]ul
t`u doar pentru  a m` afla cât mai aproape de tine,
pentru a face dragoste cu tine...
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– Opre[te-te, Janos! Nu te comporta proste[te!
– }i se pare o prostie s` te \ndr`goste[ti?
– Mi se pare o prostie s` afirmi c` iube[ti pe cine-

va pe care-l cuno[ti de o zi [i jum`tate. Nu e[ti, nu po]i
fi \ndr`gostit de mine, zise ea ridicând ochii \n sus
pentru a-i evita privirea arz`toare [i a rezista tenta]iei
de a se l`sa \n bra]ele lui.

– Nu este posibil? Dac` nu m` cuno[ti, de unde [tii
ce simt ? {i ce [tii tu despre dragoste? N-ai vrut nicio-
dat` s` te \ndr`goste[ti. Ai ridicat \ntotdeauna garda,
de team` ca nu cumva cineva s` profite de tine. Ce-i cu
tine, Sara? De ce te temi de mine? }i-ar fi de folos s`-]i
spun c` n-am profitat niciodat` de o femeie?
Dragostea este o pl`cere \mp`rt`[it`, a[a gândesc. Nu
se mai poate numi dragoste dac` nu aduce pl`cere [i
bucurie ambilor parteneri. Dar acum trebuie s` m`
duc s`-l ajut pe domnul Kent, zise el.

Sara se l`s` s` cad` din nou pe perne, sub imperiul
senza]iilor declan[ate de mângâierile lui. Oare nu visa?
Oare toate astea nu erau efectul loviturii de la cap? Era
totu[i vis, pentru c` ea nu se comportase niciodat` ast-
fel cu nimeni altcineva. Nu l`sase niciodat` un b`rbat
pe care abia-l cunoscuse s-o s`rute sau s-o mângâie
astfel.
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Se \ndr`gostise, oare asta se \ntâmplase? Nu prea
avusese timp pentru romantism [i nu-[i \nchipuia c`
i s-ar putea \ntâmpla tocmai ei. Sau cel pu]in, nu atât
de repede. Atunci de ce-l l`sase s-o s`rute [i, mai
ales, de ce-i r`spunsese? Pentru c` sesizase la el
nevoia de dragoste pe care [i ea era gata s-o ofere;
pentru c` se sim]ea atras` de el, pentru c` era fasci-
nat` de inedit? Poate c` sim]ea nevoia s`-l cunoasc`
mai bine?

Nelini[tit` dintr-o dat` de direc]ia \n care o luaser`
gândurile ei se ridic`, se \ndrept` spre fereastr` [i privi
dealurile acoperite de z`pad` care se pierdeau unde-
va la poalele mun]ilor ce se iveau \n zare. Undeva,
printre p`durile de conifere [i cele de mesteac`n,
str`lucea un lac \n apele c`ruia razele soarelui se
reflectau juc`u[e. Z`pada \ncepuse s` se topeasc`,
curgea de pe acoperi[urile caselor.

Sara se uit` la ceas, surprins` s` vad` c` era deja
ora zece. Peste o or` veri[oara ei Cecilia se va afla la
biserica parohial` pentru a se c`s`tori  cu Philip
Merton. Peste dou` ore ei vor p`r`si petrecerea dat` \n
cinstea lor la hanul de lâng` biseric`, pentru a prinde
avionul.
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Stonethwaite era la doar patruzeci [i cinci de kilo-
metri  [i ea avea timp s` prind` slujba de c`s`torie a
Ceciliei, dac` voia s-o fac`. Problema era, cum s` scape
de Janos?

Sim]i c` i se face frig [i-[i c`ut` hainele s` se
\mbrace. Se decise s` se \mbrace \n pantaloni de
tweed [i un pulov`r cu guler \nalt. |[i ridic` p`rul \n
vârful capului, prinzându-l cu o fund`, [i l`s` câteva
[uvi]e s`-i cad` pe gât [i obraji. |[i puse lucurile \n
valiz` [i cobor\.

Dup` ce o inform` c` so]ul ei mâncase deja, doam-
na Kent \i oferi micul dejun care consta din ou` [i
[unc`, ceai [i chifle. Tocmai terminase de mâncat când
auzi Land Roverul care oprise \n fa]a hanului. |mbr`c`
jacheta \mbl`nit` [i ie[i. |[i v`zu ma[ina remorcat`.

– Ce s-a \ntâmplat cu ma[ina? \ntreb` ea \ntorcân-
du-se spre George Kent.

– Este \nghe]at` dup` ce-a stat toat` noaptea \n
z`pad`. Nu va mai avea probleme dup` ce se mai
\nc`lze[te pu]in, spuse omul.

– Cât o s` dureze asta?
– Vreo câteva ore. O s-o \mping \n garaj [i-i pun un

ventilator. Tu [i so]ul t`u mai trebuie s` ave]i r`bdare.
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– M` tem c` vom \ntârzia mai mult decât am crezut,
\i spuse Sara lui Janos [i intr` \napoi \n han.

– Nu conteaz`, zise el ridicând din umeri. Eu voi
exersa, \ntre timp.

– S` exersezi? repet` ea urmându-l pe sc`ri.
– Da, trebuie s` exersez zilnic, dar \n ultimele zile

n-a fost posibil. Acum am dou` ore cel pu]in la dis-
pozi]ie a[a c` voi profita de ele. Scuz`-m`, zise el.

A[ezat` la bar Sara urm`ri dansul razelor de soare.
De deasupra o inunda muzica viorii lui Janos.

Dac` ar fi func]ionat ma[ina, ar fi putut s` plece
f`r` ca Janos s` [tie. Deodat` se ridic` [i porni spre
garaj. Se a[ez` la volan [i \ntoarse cheia \n contact.
Motorul tu[i de câteva ori dar atât. |ncerc` de  câteva
ori s`-l porneasc` dar f`r` succes. Era un semn bun [i
acesta? Trebuia s` g`seasc` un mecanic s`-l repare.

Se \ntoarse la han [i o c`ut` pe doamna Kent care
se afla \n buc`t`rie unde fredona dup` muzica ce
r`zb`tea de sus, de la Janos.

– Dumnezeule! zise femeia când o v`zu pe Sara,
b`rbatul dumitale [tie s` cânte, nu glum`! Are mâini
fermecate!

Sau poate este discipolul diavolului, se gândi ea
amintindu-[i ce citise cândva despre Paganini [i
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u[urin]a cu care interpreta buc`]ile foarte grele. O
f`cea atât de firesc \ncât o dat` un critic spusese c` un
om normal nu putea face asta, ci doar un discipol al
diavolului, totul era o lucrare necurat`.

– Este vreun atelier auto prin preajm`? \ntreb`
Sara.

– Da, la vreo câteva mile, r`spunse doamna Kent.
– Este vreun mecanic bun acolo?
– Cred c` ar fi mai bine s`-l chemi pe Sam

Armstrong, draga mea, el repar` orice ma[in`.
-{i domnul Kent m-ar putea remorca pân` acolo?

Cred c` dureaz` prea mult  s` se usuce. Voiam s` fiu
la Stonethwaite pe la unu. Nu sper s-o mai v`d pe vara
mea dac` nu ajung pân` atunci.

– P`cat c` nu l-ai rugat pe George s` te remorcheze
cât a fost aici, acum a plecat. S-a dus la Kendal [i vine
pe la patru. Dar sunt sigur` c` ma[ina ta o s` se usuce.
Mai d` un telefon [i spune-le rudelor s` te a[tepte.

– Mul]umesc.
Sara se \ntoarse la bar fiindc` nu avea rost s` mai

sune la  Cecilia. Probabil erau la biseric` de acum.
A[ezat` la bar Sara \ncerc` s`-[i imagineze ceremo-
nia, dar nu putu s-o fac` din cauza muzicii lui Janos,
care nu se potrivea  deloc cu o astfel de slujb`.
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Abunda \n acorduri s`lbatice, iar ea trase concluzia c`
erau ale unui cântec popular maghiar, plin de
pasiune.

Janos avea mâini vr`jite, doamna Kent avusese
dreptate. Dar interpretarea lui era mai mult decât
abilitatea  de a executa corect o bucat` muzical`.
Cânta ca un \nger, poate \ngerul negru c`zut din
ceruri care [tia totul despre pasiune [i suferin]`,
despre violen]`, dar [i despre frumuse]ea [i pasiunea
de a tr`i. Iar tot ce [tia despre locurile de unde venea,
el transmitea prin muzic`.

Muzica se sfâr[i. Se f`cu t`cere. Sara se ridic` [i se
duse sus la Janos. Acum când se f`cuse aproape
dou`sprezece treizeci, era imposibil s` mai prind`
cununia Ceciliei, era momentul s`-i spun` c` nu mai
avea cum s-o vad` pe aceasta.

Janos \[i punea vioara \n cutie. Se \ntoarse [i o
privi.

– E[ti gata de plecare? Pe frunte avea broboane de
sudoare iar p`rul \i era r`v`[it. Janos p`rea epuizat, de
parc` vioara i-ar fi consumat toat` energia.

– Nu, nu putem pleca deocamdat` [i pe Cecilia
n-o vom mai prinde.
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– De ce? \ntreb` Janos, uluit de informa]ie.
– Când vom putea pleca de aici, Cecilia va fi \n

drum spre California.
Janos o privi la fel de uluit.
– California? repet` el. Ce caut` acolo?
– Pleac` acas` la so]ul ei.
Janos se a[ez` pe patul aflat \n spatele lui.
– Vrei s` spui c` s-a m`ritat?
– Da.
– Când s-a m`ritat? |ntrebarea lui Janos se auzi ca

r`p`itul unei mitraliere, iar ea observ` o lucire ciudat`
\n ochii lui care o priveau de sub sprâncenele \ncrun-
tate.

– Acum câteva minute, \i r`spunse Sara. De asta m`
duceam la Stonethwaite, s` asist la ceremonie. Cecilia
m` invitase, continu` ea \ncercând s` nu-i fie team` de
felul \n care se sim]ea privit`. Janos avea ceva de
pas`re r`pitoare \n ochi. Sarei \i era team` [i c`ut` s`-i
evite. Nici m`car nu mai pot ajunge ca s`-i urez cas` de
piatr`, zise ea. |mi pare r`u.

– Sunt convins c`-]i pare! Janos izbucni \n hohote
de râs [i Sara se \ntoarse spre el. Oare ghicise c` ea
\ntârziase inten]ionat pe drum? Dar acum Janos nu se
mai uita la ea ci fixa cutia viorii, iar ea \i vedea doar
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cre[tetul, de unde pornea o [uvi]` care p`rea a fi mai
viguroas` decât celelalte [i avea un drum al ei. Dar nu
sunt dezam`git, ad`ug` el.

– Ce vei face acum?
Janos ridic` \ncet privirea spre ea. Nu mai avea acea

str`lucire \n ochi, dar \n ei se citea numai senzualitate.
– O s` a[tept aici cu tine, pân` ma[ina ta va porni,

zise el ridicându-se \n picioare, pentru a pune arcu[ul
\n cutie al`turi de vioar`.

– Tot mai vrei s` mergi la Stonethwaite acum, când
[tii c` Cecilia nu mai este acolo [i nu-]i poate da nici
un ajutor?

– E adev`rat, nu-mi mai poate da ajutorul promis,
zise el \nchizând cutia viorii. Apoi oft` [i-i spuse: bine
c` mai sunt al]ii care o pot face. Dar eu aveam
\ncredere \n ea, p`rea o fat` foarte onest`, care nu vor-
bea doar ca s` se afle \n treab`.

– O, \mi pare r`u! Sara sim]i ceva mai mult decât
simpatie pentru acest b`rbat, [i regret` c` veri[oara ei
se comportase astfel. Cecilia face [i lucruri proste[ti
câteodat`. Spune lucruri \n care nu crede nici ea; sunt
sigur` c` n-a crezut c` vei ajunge vreodat` aici.

– De unde [tii toate astea? explod` Janos. Era prea
târziu iar Sara \n]elese c` spusese prea multe, \n \ncer-
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carea ei de a-[i scuza veri[oara. Am crezut c` Cecilia nu
]i-a vorbit despre \ntâlnirea noastr` de la Salzburg.
Deci ai vorbit cu ea la telefon, asear`...

– Nu cu ea.
– Nu mai min]i, Sara, zise el pe un ton mai blând

de data asta. Nu vreau ca prietenia noastr` s` fie
umbrit` de minciuni.

– Am sunat-o joi seara pe Cecilia, [opti ea, \nain-
tând f`r` s`-[i dea seama spre el, fascinat` de ochii lui.
Dup` ce-ai adormit, ad`ug` ea, dorind s` nu mai
existe minciun` \ntre ei. I-am spus c` ai venit la mine
[i am \ntrebat-o dac` vrea s` te vad`. Ea mi-a cerut s`
fac totul ca s` nu ajungi la Stonethwaite. Am \ncercat
s` te fac s` renun]i, dar tu ai insistat. A[a c` ]i-am pro-
pus s` vii cu mine, am luat-o pe un drum ocolit, pen-
tru a-i l`sa Ceciliei r`gazul necesar s` se cunune [i s`
plece. Observând o lucire ciudat` \n ochii lui din care
\n]elese c` Janos era umilit, ea continu`: o, \mi pare
r`u, Janos. |mi pare r`u c` Cecilia te-a p`r`sit.

– Nu trebuie s` te scuzi \n numele ei. Am f`cut
gre[eala de a crede c` \[i va respecta promisiunea de
la Salzburg. Janos \i puse mâinile pe umeri, apoi o
trase spre el. Ea \[i puse palmele pe pieptul lui, dar nu
putu s`-l \ndep`rteze.
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– Nu m` scuz pentru Cecilia, insist` ea, ci o fac
pentru mine, simt c` te-am dezam`git.

– Nu m-ai dezam`git, Sara, [opti el ridicând mâna
[i mângâindu-i fa]a. B`nuiesc c` se mai afl` [i altceva
\n spatele acestui truc de a ocoli prea mult pentru ca
s` n-o mai prind pe Cecilia.

– Atunci de ce ai venit cu mine? \ntreb` Sara
dându-[i capul pe spate.

– Am venit pentru c` am vrut s` fiu cu tine. Dar
acum nu mai am nici un motiv s` merg mai departe cu
tine pentru c` Cecilia nu mai este la Stonethwaite. Mai
trebuie s` ajungi acolo? N-am putea r`mâne \nc` o
noapte aici?

Sara sim]ea c`-[i pierde controlul. Era con[tient` c`
nu trebuia s` se lase condus` de sim]uri, dar noile
senza]ii produse de atingerile lui Janos \i spulberar`
orice urm` de voin]`.

– Nu are rost s` m` mai duc la Stonethwaite dac`
Cecilia nu mai este acolo; am putea r`mâne aici \nc` o
noapte. {i eu vreau s` fiu cu tine, zise ea cedând
dorin]ei. Iar Janos o s`rut` pasionat [i ea [tiu c` de
acum nu va mai fi propria ei st`pân`. Sara cea st`pân`
pe sine, cea rece [i controlat` disp`ruse pentru tot-
deauna, iar ghea]a care-i ]inuse emo]iile \nc`tu[ate se
topise la prima atingere a lui.
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– Iar apoi, când ne vom \ntoarce la Manchester,
vom face ca visul meu s` devin` realitate? o \ntreb` el
prinzându-i fa]a \n palmele sale fierbin]i.

– Care vis, Janos?
– Visul pe care l-am avut \n ultimele dou`zeci [i

patru de ore, acela c` sunt c`s`torit cu tine. Mi-a[ dori
foarte mult s` devin` realitate, Sara. Spune-mi c` [i tu
\]i dore[ti asta.

– Da, Janos, [i eu a[ fi fericit` s` fiu so]ia ta.
Ce ciudat \[i spuse ea, acest str`in cu degete fer-

mecate \i ceruse s` devin` so]ia lui, iar ea acceptase
f`r` [ov`ire!

– Când o vom face? Mâine? Poimâine?
– O, nu, izbucni Sara \n râs. Nu se poate atât de

repede!
– De ce nu? Trebuie s` ceri permisiunea cuiva?
– Nu, Janos, sunt propria-mi st`pân`, dar trebuie

s` anun]`m oficiul st`rii civile, dup` care mai a[tept`m
alte trei s`pt`mâni.

– Atât de mult? se \ncrunt` Janos impacientat.  |n
timpul `sta te-ai putea r`zgândi.

– }i-am mai spus c` dac` m` hot`r`sc pentru ceva
nu-mi mai schimb  hot`rârea. Dar [i tu te po]i r`zgândi.
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– N-o voi face. Te rog s`-mi ier]i insisten]ele, Sara,
[opti el. Mie foarte greu s` fiu  mereu cu tine f`r` s`
facem dragoste. Te doresc atât de mult... Nu mai pot
a[tepta.

– {i pentru mine a[teptarea este foarte grea, Janos.
Ne vom c`s`tori foarte curând [i vom transforma visul
t`u \n realitate.

Din acel moment nu se mai gr`bir` s` ajung` la
Stonethwaite [i nici s` fie cu al]i oameni \n preajm`
c`ci se aveau unul pe cel`lalt. A doua zi diminea]a
p`r`sir` hanul cu p`rere de r`u, pornind spre
Manchester.

Petrecur` noaptea \n apartamentul ei iar a doua zi
se duser` la oficiul st`rii civile  s` fac` toate aranja-
mentele pentru a se c`s`tori \ntr-o s`pt`mân`. Dup`
aceea, Sara \l conduse la gar` de unde el lu` trenul
spre Londra unde avea o \ntâlnire cu Gareth Williams,
dirijorul unei renumite orchestre, pe care \l cunoscuse
\n Austria. 

Desp`r]irea de el fu mai dureroas` decât s-ar fi
a[teptat. Mergând spre fabrica unde lucra, Sara se
\ntreb` dac` Janos era real sau numai rodul viselor [i
dorin]elor ei. Sau poate era rezultatul subcon[tient al
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dorin]ei de a iubi [i  a fi iubit`. Poate Janos nici nu
exista ci era o persoan` inventat` de ea, care avea tot
ce-[i dorea ea de la un b`rbat.

Tom Caldwell fu acela care o asigur` c` Janos era
cât se poate de real. De cum intr` \n biroul lui el o [i
\ntreb` dac` fusese fericit` \n weekend. Sara \i
r`spunse vag:

– Totul  a decurs conform planurilor.
– {i ungurul? A r`mas la Stonethwaite?
– Nu, a plecat la Londra la un interviu.
Sara schimb` imediat discu]ia, cu o problem` de

proiectare, [i r`sufl` u[urat`: Janos exista.
El nu se \ntoarse pân` vineri. 
O a[tept` lâng` ma[ina ei, la poarta fabricii. Nu se

manifestar` a[a cum ar fi vrut, con[tien]i c` era lume
prin preajm`. Dar Sara [tiu c` Janos abia a[tepta s` fie
cu ea, din iriz`rile ochilor lui [i dintr-o scurt` strân-
gere de mân`. Zâmbindu-i [i strângându-i mâna \n
acela[i fel, Sara \[i dezv`lui bucuria revederii. {i cu
toate c` era o dup`-amiaz` posomorât`, cu nori de
ploaie amenin]`tori, Sarei i se p`ru c`  ora[ul devine
dintr-o dat` frumos, ca animat de o lumin` magic`.

Ajun[i \n intimitatea apartamentului ei, amândoi
d`dur` frâu liber sentimentelor [i bucuriei de a fi
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\mpreun`. Sara se abandon` bra]elor lui. Mai apoi dis-
cutar`. Janos avea ve[ti bune, era chiar entuziasmat de
\ntâlnirea cu Gareth Williams. Acesta \i promisese un
post \n orchestra de viori [i imediat dup` c`s`torie
avea s` \nceap` repeti]iile.

– Asta ]i-ai dorit, nu?
– Este un \nceput, Sara, un pas \n direc]ia dorit`.

Imediat ce se va vedea ce bine cânt mi se va da con-
ducerea orchestrei [i voi cânta solo la vioar`.
Orchestra asta face multe \nregistr`ri [i turnee. Voi
deveni cunoscut [i mi se vor oferi contracte [i cu alte
orchestre.

Lipsa lui de modestie, siguran]a c` va deveni cele-
bru o amuzau [i \ncepu s`-l nec`jeasc`. Janos o s`rut`.
Ea \ncerc` s` scape de el râzând. Janos o prinse [i o
duse \n dormitor. F`cur` dragoste din nou, g`sind
pl`cerea descoperirii de senza]ii noi.

|ncetul cu \ncetul, \ntunericul puse st`pânire pe
\nc`perea \n care se aflau. |ntin[i \n pat, \mbr`]i[a]i, ei
continuau s` discute, oprindu-se doar pentru  a se
s`ruta.

– Tot mai vrei s` te m`ri]i cu mine, peste dou`
s`pt`mâni?
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– Da, Janos, vreau din toat` inima.
– I-am m`rturisit lui Gareth c` m` voi c`s`tori cu o

englezoaic`. Mi-a spus c` este o idee bun` [i mi-a urat
mult noroc. Janos o strânse \n bra]e \ngropându-[i fa]a
\n p`rul ei. Mul]umesc lui Dumnezeu c` te-am cunos-
cut, Sara, murmur` el. Nu [tiu ce a[ fi f`cut dac` n-ai
fi fost aici \n noaptea \n care am sosit [i dac` n-ai fi fost
atât de bun` [i generoas`.

Sara \[i \ngrop` fa]a la pieptul lui.
– Va trebui s` profit`m din plin de timpul pe

care-l vom mai petrece \mpreun`, \i spuse el. Când
voi \ncepe repeti]iile nu voi mai avea timp s` fiu cu
tine. Vei veni s` locuim la Londra \mpreun`? Sau
r`mâi aici?

– A[ prefera s` r`mân aici... cel pu]in deocam-
dat`. N-a[ vrea s` renun] la slujba mea, \mi ofer`
satisfac]ii.

– |n]eleg. Nici eu n-a[ vrea s` renun]i la ea numai
pentru  a fi tot timpul cu mine. Deci deocamdat` voi
veni aici ori de câte ori voi avea timp liber [i tu vei veni
la Londra când vei putea, nu?

– {i dac` voi r`mâne \ns`rcinat`? murmur` ea. Ai
vrea un copil, Janos?
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Spre uimirea ei Janos se crisp`. Se ridic`, apoi  se
a[ez` pe marginea patului. Retragerea lui o lu` prin
surprindere, iar Sara se sprijini \ntr-un cot, \ncercând
s`-i vad` fa]a \n \ntuneric.

– Ce este, Janos? Nu-]i plac copiii? Nu vrei s` avem
o familie adev`rat`?

– |n viitor, poate, zise el. Dar deocamdat`, nu. {i
nu va fi posibil mult timp de acum \nainte. Timpul pe
care-l vom avea pentru noi este foarte dr`muit [i te voi
vrea numai pentru mine, Sara. Te-am dezam`git? }i-ai
fi dorit un so] mai domestic?

Oare asta [i-ar fi dorit? Nu [tia ce s`-i r`spund`. Dar
\n mod sigur dorea s` fie femeia la care el s` revin`, cu
care s`-[i petreac` via]a.

– Nu sunt dezam`git`, te iubesc a[a cum e[ti.
– |]i mul]umesc, iubito, murmur` el s`rutând-o.
Urm`toarele dou` s`pt`mâni trecur` \ntr-o stare de

fericire pentru Sara, care se ducea diminea]a la slujb`
[i nu [tia cum s` se \ntoarc` mai repede acas` unde o
a[tepta Janos. Se c`s`torir` \ntr-o sâmb`t` din aprilie,
\n care ropotele de ploaie erau \ntrerupte de perioade
de intens` str`lucire a soarelui [i dup` ceremonie ple-
car` \n ma[ina ei spre coast` pentru  a petrece noaptea
\ntr-un  hotel cu vederea spre mare.
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Luni diminea]a Janos plec` la Londra promi]ându-i
c`-i va telefona s`-i comunice adresa lui. Dup`  ce-l
conduse, Sara plec` la slujb`, ne[tiind cum s`-i
spun` lui Tom Caldwell nout`]ile pe care le
ascunsese de el.

A[tept` s` se fac` ora patru [i jumt`te. Dup` ce o
privi câteva minute practic r`mas f`r` grai, el izbucni:

– Ce prostie ai putut face, Sara! Cum te-ai l`sat
p`c`lit` astfel?

– P`c`lit`?! exclam` ea.
– Da, p`c`lit` s` faci ceea ce \n mod normal, dac`

ai fi fost \n toate min]ile, n-ai fi f`cut!
– N-am fost p`c`lit`, Tom!
– Nu? Crezi c` e[ti singura care nu realizeaz` ce se

\ntâmpl` cu ea decât când este prea târziu? Apare un
F`t-Frumos, un tip romantic, misterios, care face uz de
farmecele sale [i cât ai clipi tu \l [i iei de b`rbat! Dac`
nu se \nsura nu avea cum s` r`mân` aici, \n ]ar`, Sara,
nu \n]elegi? O, Sara, am crezut c` e[ti mai inteligent`.
Cum s` te dai pe mâinile unui aventurier care [i-a
p`r`sit ilegal patria?

– Janos are acte \n regul`. I s-a permis s` vin` s-o
viziteze pe Cecilia.
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– Are [i dreptul de a lucra aici?
– P`i... nu [tiu, dar cred c`-l are pentru c` i s-a

oferit un post de violonist la New Century Orchestra.
A plecat de diminea]` acolo.

– Da, dup` ce a ob]inut ce-a vrut, adic` un certifi-
cat de c`s`torie, te-a [i p`r`sit.

– Nu m-a p`r`sit, Tom. Vezi tu... avem amândoi
cariere la care nu putem renun]a [i nu putem tr`i \n
acela[i loc, a[a c` vom fi pe drumuri o vreme, când
aici, când la Londra. Sara ridic` b`rbia  sfid`tor: au mai
f`cut-o [i al]ii.

– Da, am mai auzit prostii de-astea. O c`s`torie de
convenien]`, mai ales pentru el. Cu un oftat Tom se
\ntoarse la biroul lui. Dar Cecilia ce spune despre
c`s`toria ta?

– Nu [tie \nc`. N-am spus nim`nui, doar ]ie.
– De ce nu m-ai \ntrebat \nainte de a face pasul

`sta, Sara? \ntreb` el. Nu-mi r`spunde, [tiu [i singur
din ce motive n-ai f`cut-o. Ai [tiut c` voi fi \mpotriv`
[i voi \ncerca s` te previn. Dumnezeule, Sara, tot
nu-mi vine s` cred c` tocmai tu, fata cea greu de
cucerit, cu capul pe umeri, cazi \n plasa primului
escroc. Ai fost oarb`, Sara, individul s-a folosit de tine,
te-a sedus...
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– Ajunge, Tom! Sara se \nfurie dintr-o dat`. Cine te
aude vorbind ar crede c` e[ti gelos pe Janos.

– Dar sunt, Sara. Te-a furat de sub nasul meu.
– Tu nu ai dreptul s` fii gelos [i nici s`-mi critici

c`s`toria. Iar el nu este ceea ce spui tu – un aventuri-
er f`r` o le]caie. Este un muzician extrem de talentat,
care a venit aici \n c`utarea libert`]ii de exprimare.

– Pe naiba, Sara! S` fii convins` c` te-a luat numai
pentru a ob]ine dreptul de [edere [i de munc` \n
aceast` ]ar`.

– {i ce dac`? \l \nfrunt` Sara. Dac` prin c`s`toria cu
mine  a avut posibilitatea de a g`si libertatea pe care o
c`uta, sunt bucuroas` c` l-am ajutat s-o g`seasc`.

– Va pune \ntotdeauna cariera \naintea c`s`toriei [i
când nu va mai avea nevoie de tine, te va l`sa!

– Opre[te-te! strig` ea. Nu \ncerca s`-mi distrugi
imaginea frumoas` a c`s`toriei! Era mai bine dac`
nu-]i spuneam c` m-am m`ritat! R`sucindu-se pe
c`lcâie Sara ie[i din \nc`pere.

Tom nu mai f`cu vreodat` referire la c`s`toria ei [i
trecu câtva timp pân` ajunser` din nou \n rela]ii de
prietenie. Iar acea mic` suspiciune, c` fusese folosit`
de Janos, care \ncol]ise \n mintea ei, disp`ru. De multe
ori ea se gândi s`-l \ntrebe dac` se c`s`torise cu ea
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pentru a-[i rezolva problemele dar n-o f`cu niciodat`,
temându-se c` ar putea distruge bazele [i a[a fragile ale
c`s`toriei lor, pe care nu le-ar mai putea reface vreodat`.

Rela]ia lor era una fragil`, ca o pânz` diafan` de
p`ianjen \n care fuseser` prin[i amândoi, iar \n
pu]inele momente \n care se aflau \mpreun` \n aparta-
mentul ei sau al lui din Chelsea, se str`duiau s`
adauge câte ceva acestei pânze \n care s` se \nv`luie
tot mai strâns.

Pe m`sur` ce Janos era tot mai prezent \n via]a
muzical` a Londrei, venea tot mai rar la Manchester,
iar ea mergea tot mai des la Londra, la concertele lui.
|i pl`ceau aceste vizite [i chiar se \mprietenise cu Ida
Williams, so]ia dirijorului.

– Nu [tiu cum supor]i s`-l la[i aici pe Janos, \i spuse
Ida \ntr-o sear`. Cred c` de fiecare dat` când v` lua]i
r`mas-bun sim]i]i o strângere de inim`. {i cred c`-]i
faci probleme când nu este cu tine.

– Te referi la s`n`tatea lui? La ce m`nânc`? Sau
dac` are lenjerie curat`? De ce s`-mi fac probleme?
{tie s` aib` grij` de el, s` g`teasc`, face un gula[ [i un
paprica[ delicios... Iar dac` nu m` crezi ar trebui s`
veni]i o dat` când sunt [i eu aici. Uite, chiar v` invit sâ
mb`ta viitoare.
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– Vom veni cu pl`cere, zise Ida.
– {i adu-o [i pe Davina. Am \n]eles c` ia lec]ii de la

Janos.
– A fost dorin]a ei. A insistat destul de mult, pentru

c` eu i-am spus c` Janos are deja destui elevi.
– Este o fat` foarte frumoas` [i [tie ce vrea. La cei

[aptesprezece ani ai ei Davina era o fat` \nalt` cu ochi
alba[tri, un minunat p`r negru, ondulat, care-i
ajungea pân` \n talie, un ten de por]elan [i buze sen-
zuale. Atunci când Janos era de fa]`, nu-[i mai lua
ochii de la el.

– Sara, nu vreau s` consideri c` intervin, dar nu la
s`n`tatea lui m` refeream. Poate c` sunt pu]in demo-
dat` dar cred c` rolul so]iei este s` fie aproape de so].
De fapt, \ntrebarea mea altfel formulat` ar fi: nu te
temi de celelalte femei?

– Dac` a[ face-o ar trebui s` \ncep cu Davina, nu?
|]i mul]umesc pentru grija ta, Ida. Mi-ar pl`cea s` fiu
al`turi de el tot timpul, dar \mi place [i munca mea.
Iar acum trebuie s` plec, altfel pierd trenul.

– Chiar mi-a[ dori s`-l pierzi, [opti Janos, \n timp ce
se \ndreptau spre gar`. Dar tu \ntotdeauna te gr`be[ti
s` pleci la Tom Caldwell.
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– Nu la el m` gr`besc, ci la slujba mea.
– V`d c` munca \nseamn` mult pentru tine, mai

mult decât rela]ia noastr`... Caldwell pocne[te din
bici, iar tu alergi s`-i faci pe plac. Pe mine nu m`
ascul]i niciodat`.

– Sigur nu e[ti gelos pe Tom? N-ar trebui s` fii.
Rela]ia noastr`  este una de serviciu, atât. Seam`n` cu
rela]ia dintre tine [i Davina Williams.Tu e[ti profesorul
iar ea eleva.

– Cine ]i-a spus despre ea?
– Ida.
– {i te-a f`cut geloas`?
– Ar trebui s` fiu?
– Poate.
– Janos! exclam` ea. Tu ai dou`zeci [i nou` de ani,

iar ea  doar [aptesprezece, este \nc` elev`. Sper c` n-o
\ncurajezi la... Sara era prea [ocat` pentru a-[i g`si
cuvintele.

– N-are nevoie de \ncurajarea mea, este precoce [i
are tendin]e spre promiscuitate. De fapt, este o belea.
Dar deodat` el o prinse \n bra]e. S`rut`-m`, Sara, [opti
el. {i mai r`mâi o noapte cu mine. Nu, mai stai trei sau
patru nop]i, pân` când plec \n turneu \n Statele Unite.
Voi lipsi aproape dou` luni. Am nevoie s` fiu cu tine.

– Bine, stau, [opti ea. 
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Capitolul 4

Aplauzele [i uralele izbucnir` imediat ce se termin`
concertul,  oamenii se ridicar` \n picioare s`
ova]ioneze. Sara, care reveni astfel \n prezent, se ridic`
[i ea, urm`rindu-l pe Janos care se \nclin`, d`du mâna
cu dirijorul, apoi dup` ce se \nclin` [i \n fa]a
orchestrei se mai \nclin` o dat` \n fa]a auditoriului [i
p`r`si scena, urmat de dirijor.

Dar aplauzele nu \ncetar` [i publicul nu se a[ez`.
Janos reveni, singur de data asta, zâmbind \ncântat de
aplauzele adresate. Din nou le f`cu semn celorlal]i
instrumenti[ti, \ncercând s`-i fac` s` se ridice, s`
\mpart` ova]iile cu el. Dar ace[tia n-o f`cur`, ci se
al`turar` [i ei aplauzelor publicului.
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Janos p`r`si din nou scena dar \ncepur` s` se aud`
voci care strigau „Bis!“. Dup` câteva minute reap`ru
dirijorul aducându-l [i pe Janos. Dirijorul lovi cu
bagheta de marginea pupitrului [i aplauzele \ncetar`,
iar lumea \[i relu` locurile pe scaune. Janos f`cu un
pas \n fa]`.

– Ca apreciere a primirii c`lduroase pe care mi-a]i
f`cut-o, a[ vrea s` v` cânt Serenada melancoliei de
Ceaikovski, anun]` el, [i \nc` o dat`, Sarei i se p`ru c`
se uit` la ea.

O, Dumnezeule, ea nu mai putea suporta s` asculte
muzica lui divin`, trebuia  s` plece. Dar era prea
târziu. Orchestra \ncepuse s` cânte iar Janos \[i ridi-
case vioara. Cu ochii \nchi[i, de parc` s-ar fi str`duit
s`-[i aminteasc` notele, el \ncepu s` interpreteze un
solo, iar Sara se trezi transportat` \napoi \n aparta-
mentul din Chelsea, cu vedere spre Tamisa, \n zilele
petrecute cu el \naintea turneului Orchestrei New
Century. El exersase \n fiecare zi aceast` pies`, timp \n
care Sara devenise tot mai con[tient` de adev`rul vor-
belor lui Tom care-i spusese c` ea va fi \ntotdeauna pe
locul doi \n inima lui Janos. Nici o femeie nu va ocupa
primul loc. Nici un copil. |ntotdeauna muzica va fi
prima, ei \i dedicase via]a.

86

giannijolly



Dar \n zilele acelea pe care le petrecuser` la
Londra, Sara sim]ise de câteva ori c` ea \nsemna pen-
tru el mai mult decât orice alt` femeie, mai ales
atunci când fusese con[tient` de contopirea
trupurilor [i min]ilor lor. Dar o dat` ce el plec` [i ea
se \ntoarse la Manchester, se sim]i tr`dat` [i p`r`sit`,
de parc` ar fi sim]it c` Janos nu se va mai \ntoarce la
ea. Singurul mijloc de a sc`pa de durerea asta era s`
se dedice trup [i suflet muncii ei, s`-[i alunge orice
gând din minte. Era singura posibilitate de a
supravie]ui f`r` el. 

Cele opt s`pt`mâni trecur` \ncet. Prim`vara venise
mai devreme \n acel an. Se topise z`pada, ap`ruser`
florile prim`verii \n culori vii. Ziua \n care Sara sosi la
Londra pentru a preg`ti  venirea lui Janos care urma
s` aib` loc a doua zi, fu una foarte c`lduroas`,
camerele erau pline de lumina soarelui iar ea se apuc`
de cur`]enie [i de g`tit, cu inima plin` de bucurie.

Seara fu invitat` la familia Williams, care mai avea
un musafir din Austria, o cânt`rea]`, Elisabeth
Herrenkoff. Ida  f`cu prezent`rile:

– Sara este so]ia lui Janos Vaszary, cred c`-l cuno[ti
destul de bine.
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– Sigur c`-l cunosc! exclam` aceasta. Era o

femeie frumoas` de vreo treizeci [i cinci de ani, care

vorbea o englez` perfect`. A locuit cu noi  la Viena

dup` ce a p`r`sit Ungaria. Eu i l-am prezentat lui

Gareth.

– |nseamn` c` la voi [i-a l`sat pre]ioasa lui vioar`,

zise Sara cu un zâmbet.

– A[a este, spuse Elisabeth amuzat`. Iar tu cred c`

e[ti englezoaica pe care a cunoscut-o la Salzburg, care

i-a promis s` se m`rite cu el, dac` ajunge vreodat` \n

aceast` ]ar`. Cân]i la violoncel, nu?

Surprins`, Sara nu r`spunse câteva secunde. Ce

putea r`spunde? Cum putea min]i \n fa]a Davinei

[i a Idei care [tiau c` nu cânt` la nici un instru-

ment?

– Nu, aceea a fost veri[oara mea, Cecilia, zise ea cu

jum`tate de gur`. Când s-a \ntors Janos aici, ea se

m`ritase deja. Locuie[te acum \n California.

– A[a c` Janos te-a luat pe tine de nevast`, \n locul

ei. Elisabeth avu o sclipire ciudat` \n priviri [i apropi-

indu-se de Sara o s`rut` [i-i spuse: \mi pare bine c-a

f`cut-o, sper c` sunte]i ferici]i \mpreun`.
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Momentul dificil fusese dep`[it, dar seara fu stri-

cat` pentru Sara de[i ea \ncerc` din r`sputeri s`

ascund` faptul c` fusese afectat` de vestea c` Janos o

ceruse pe Cecilia de nevast`.

– M` bucur s` aflu c` Janos are succes aici, zise

Elisabeth când r`mase singur` cu Sara; Ida se dusese

la buc`t`rie dup` cafea, iar Davina disp`ruse, probabil

pentru  a exersa. Cred c` ]i-a spus prin câte a trecut \n

Ungaria.

– Mi-a spus câte ceva. Nu-i prea place s` vorbeasc`

despre vremurile acelea.

– Nu m` surprinde c` nu-i face pl`cere. A suferit

mult. A fost \nchis de dou` ori.

– De ce? \ntreb` Sara cu ochii mari.

– Pentru c`  a \ncercat de dou` ori s` fug` din ]ar`.

|]i imaginezi ce chin a fost \nchisoarea pentru cineva

cu exuberan]a lui, cu dragostea lui de via]` [i de

muzic`. A pierdut-o [i pe Eva [i copilul. Un altul mai

slab ar fi renun]at, dar nu [i el. |ncrederea \n sine,

ideea c` a fost binecuvântat cu un mare talent, capa-

citatea de a produce bucurie oamenilor, toate astea

l-au ajutat s` dep`[easc` obstacolele.
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– Cine a fost Eva? \ntreb` Sara.

– Iubita lui, \i r`spunse Elisabeth. N-au fost

c`s`tori]i, dar au  tr`it \mpreun` la Budapesta, iar el  a

iubit-o mult. Ea a murit la na[tere iar copilul, nici el

n-a supravie]uit. Nu ]i-a vorbit despre ea?

Sara cl`tin` din cap uluit`. Ida intr` cu tava cu

cafea [i subiectul se schimb`. Nu mai r`mase mult

timp, pretextând c` trebuia s` se culce devreme

\ntrucât avionul lui Janos sosea a doua zi dis-de-

diminea]`.

Se duse singur` sus la cuier s`-[i ia haina [i tocmai

pleca când o auzi pe Davina.

– Cum te sim]i acum când ai aflat c` Janos s-a

\nsurat cu tine \n locul Ceciliei? \ntreb` aceasta. Cum

te sim]i ca substitut?

Sara se pref`cu subit foarte interesat` de faptul c`

nu i se \nchidea catarama. Realiz` brusc c` fata nu era

atât de naiv` precum p`rea. Era o tân`r` atr`g`toare [i

periculoas` care \n mod sigur f`cuse uz de farmecele

ei \n fa]a lui Janos.

– Ce te face s` crezi c` sunt un substitut? o \ntreb`

ea aparent calm`.
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– {tiu s` fac leg`turi atunci când este cazul. Am

auzit ce-a spus Elisabeth [i mai [tiu c` pentru ca un

imigrant s` poat` r`mâne \n Anglia trebuie s` se

c`s`toreasc`.

– De unde [tii?

– L-am auzit pe Janos discutând cu tata.Tata l-a

\ntrebat dac` ar putea s` se c`s`toreasc`, iar el i-a

r`spuns c` are pe cineva la Manchester, a[a c` tata i-a

recomandat s` se \nsoare cât mai repede [i el a plecat

s-o caute pe veri[oara ta, dar s-a \nsurat cu tine. Doar

nu-]i imaginezi c` s-a \ndr`gostit de tine? Te-a luat

pentru c` trebuia s` se \nsoare foarte repede. Nu te

iube[te deloc. Davina o privi lung. De fapt nu cred c`

un tip temperamental ca el se poate \ndr`gosti de o

tip` atât de rece ca tine.

Sara, care-[i punea m`nu[ile, se str`dui din greu s`

n-o plesneasc`. |ndreptându-se spre u[`, ea-i spuse

Davinei:

– Nu e[ti \ntr-o dispozi]ie prea bun`. Ce s-a \ntâm-

plat? Te-a respins Janos? Te deranjeaz` c` te trateaz`

ca pe un copil [i nu ca pe o femeie? E[ti geloas` pe

mine? Pentru c` [tii c` nu-l vei avea niciodat`?
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– Nu te iube[te, iube[te doar muzica! strig` Davina,
cu figura schimonosit` de plâns. N-o s` r`mân` cu
tine. O s` te p`r`seasc` \ntr-o zi când n-o s` mai aib`
nevoie de tine {i-a rezolvat problema cu ajutorul t`u,
s-a folosit de tine...

Sara nu mai a[tept`, deschise u[a [i plec` f`r` a-[i
mai lua r`mas-bun de la Ida [i Elisabeth.

Nu te iube[te! O s` te lase \ntr-o zi!  S-a folosit de tine!
Toat` noaptea o chinuir` vorbele Davinei, f`când

s` transpar` la suprafa]` suspiciunea pe care i-o plan-
tase Tom \n minte. Ai fost o proast`! Te-a p`c`lit foarte
u[or!

|ncetul cu un \ncetul, Sara realiz` c` a[a era. Fusese
u[or pentru el s-o p`c`leasc` pentru c` ea tânjea dup`
dragoste, a[a c` se l`sase \n[elat` de primul b`rbat
care-i oferise romantism.

Dar nu-[i mai putea \ngropa capul \n nisip. Cu un
an \n urm` Janos \i ceruse s` nu-l mint` deloc pentru
c` nu voia ca vreo minciun` s` strice rela]ia lor, care
se bazase pe completa sinceritate. De fapt, realiz` ea,
Janos o min]ise permanent. Avusese nevoie de un cer-
tificat de c`s`torie, a[a c` o sedusese, iar ea se l`sase
p`c`lit`.
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Adormi \n zori, prea dezgustat` de propria-i prostie

pentru a plânge, [i nu se trezi devreme a[a cum

pl`nuise. Se  trezi s`rutat` de Janos [i mângâiat` de

mâinile lui lacome.

– O, te-ai \ntors, [opti ea somnoroas`, uitând ce

aflase despre el cu o sear` \n urm`. Bra]ele ei se

\ncol`cir` \n jurul lui. Janos care f`cuse du[, avea

pielea \nc` umed` [i se strecur` \n pat lâng` ea, plin

de dorin]`.

– Nu, nu \nc`. Amintirea durerii de peste noapte \i

ap`ru \n minte, [i-l \mpinse cu putere. Nu acum.

Janos o privi de parc` ar fi vrut s`  continue ceea ce

\ncepuse, \n pofida voin]ei ei. Sara se ridic` repede,

dar alunec` [i c`zu lâng` pat.

– De ce nu acum? [opti Janos, care se a[ez` lâng`

ea pe covor. Mi-a fost foarte greu dou` luni f`r` tine,

Sara. O lu` din nou \n bra]e, iar ea fu aproape de a-i

ceda. Cu ultimele puteri, ea lupt` s` se elibereze, \l

\mpinse [i se ridic`.

– Nu vreau! Nu vreau s`...Te rog s` nu m` mai

atingi vreodat`! Trebuie s` st`m \ntâi de vorb`. O s`

fac o cafea... Sara se \ntoarse [i p`r`si \nc`perea.
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|n buc`t`rie umplu ibricul cu ap`, cu mâinile
tremurând. Era prima oar` \n via]a lor de cuplu când \l
respingea [i efortul f`cut \i produse o senza]ie de r`u.
Nici nu [tia cum va reac]iona. Chiar dup` un an de
c`s`torie ea sim]ea c` Janos \i ascunde multe [i c` putea
mo[teni foarte mult` violen]` de la str`mo[ii lui barbari.

– Sara! Auzi vocea lui puternic`, rece [i se \ntoarse
spre el. Era \mbr`cat \ntr-un halat de m`tase [i o
privea \ncruntat. Avea o str`lucire ciudat` \n ochi iar
col]urile gurii \i tremurau imperceptibil. Ce se \ntâm-
pl`, Sara? De ce te compor]i astfel? Janos f`cu un gest
cu mâna din care ea \n]elese c` \i critica felul \n care
ar`ta, a[a cum se trezise de diminea]`, cu p`rul
nepiept`nat.

– Sunt obosit`, n-am dormit bine, fu replica ei.
– Poate c` nu te-au l`sat problemele de con[tiin]`

s-o faci, nu?
– Ce tot spui, Janos? De ce nu m-ar l`sa con[tiin]a

s` dorm?
– Dup` cum ]i-am mai spus, opt s`pt`mâni au fost

o perioad` destul de lung` pentru amândoi. Poate ai
obosit s` m` tot a[tep]i [i ai g`sit alinare \n bra]ele
altui b`rbat.
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– Ce minte \ntortocheat` ai, Janos! Cum po]i s`

gânde[ti astfel?

– Nu este greu s` gânde[ti a[a ca mine. M-ai

refuzat, n-ai vrut s` facem dragoste, nu era normal s`

m` gândesc la motive? Singurul plauzibil este c` ]i-ai

g`sit un iubit. A[a este, Sara? zise el pe un ton

amenin]`tor.

– {i dac` ar fi a[a? Ce-ai face?

Timp de o secund` Janos o privi t`cut, cu ochi

reci.

– Acum, când voi pleca din nou nu m` voi mai

\ntoarce la tine, \i spuse el.

– Deci nu-]i place s` fii num`rul doi, din câte

\n]eleg. De asta nu te mai \ntorci?

– Exact. Janos  se apropie de ea zâmbindu-i. Ar fi

trebuit s` m` cuno[ti de acum, vreau s` fiu primul \n

muzic` [i \n dragoste. Janos o prinse \n bra]e [i o trase

spre el vrând s-o s`rute, dar \nainte ca el s-o poat` face

Sara se trase \napoi, lovindu-se de un dulap.

– Ieri am cunoscut o prieten` de-a ta, zise ea.

Elisabeth Herrenhoff. Am fost amândou` invitatele

familiei Williams.
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– Elisabeth este la Londra! exclam` el. Cât timp
st`? Sper s` apuc s-o v`d \nainte de  plecare. }i-a spus
c` am locuit \n casa lor la Viena, \nainte de a veni
aici?

– Mi-a spus multe lucruri despre tine, pe care tu ai
considerat c` este mai bine s` nu mi le spui...
\nchisoarea, Eva, copilul... De ce nu mi-ai vorbit nicio-
dat` despre Eva?

Janos o privi de parc` ar fi vrut s` p`trund` \n
mintea ei [i s` vad` ce era dincolo de aceast` \ntre-
bare.

– Ce rost avea s`-]i vorbesc despre o femeie pe care
am cunoscut-o cu ani \n urm` [i care nici m`car nu
mai este \n via]`?

– Ai iubit-o?
– A, asta era problema! E[ti [i geloas` acum! Am

iubit-o \n felul meu, zise el. Sara observ` c` el se \ntris-
tase dintr-o dat` [i o ven` \ncepuse s` i se zbat` \n
col]ul ochiului. |ncerc din greu s` nu m` gândesc la
ea. Am tr`it \mpreun` o vreme. Apoi, eu am fost \nchis
[i \n timpul `sta, ea a n`scut iar copilul  a murit, pen-
tru c` eu n-am putut s` am grij` de ei doi. Acum
\n]elegi de ce n-am vrut s`-]i vorbesc despre ea?
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– Nici m`car despre propunerea f`cut` Ceciliei de
a se m`rita cu tine dac` ajungi la Londra?

Janos, care se \ndreptase spre fereastr` [i-i evita
privirea, se \ntoarse brusc spre ea.

– Nu, zise el.
– Atunci? De ce nu mi-ai spus niciodat`?
– Am presupus c` [tii. Mi-am \nchipuit c` veri[oara

ta ]i-a spus atunci când ai vorbit cu ea la telefon.
– Nu mi-a spus [i n-am [tiut pân` asear`.
– }i-a spus Elisabeth?
– A presupus c` eu eram englezoaica pe care ai

cunoscut-o la Salzburg, care ]i-a promis s` se m`rite cu
tine. Cecilia voia s` se m`rite cu tine, Janos?

– Da, zise el f`r` s-o sl`beasc` din ochi.
– ~sta era mijlocul de a te stabili \n Anglia, nu?
– Nu pot nega c` veri[oara ta a f`cut parte din

planul meu.
– De asta ai fost atât de afectat când ai aflat c` ea nu

s-a ]inut de cuvânt [i s-a m`ritat cu altul! \l acuz` ea.
– Dar \ntre timp te cunoscusem pe tine!
– {i m-ai acceptat pe mine \n locul ei! Am fost sub-

stitutul Ceciliei! strig` ea. O, dac` nu m-ar fi prevenit
Tom! Mi-a spus c` m-ai p`c`lit s` m` m`rit cu tine. {i
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cât de u[or ]i-a fost, Dumnezeule! Sara vru s` fug` \n
baie ca s`-[i ascund` emo]iile dar el o prinse de umeri.
D`-mi drumul! strig` ea.

– Mai \ntâi trebuie s` m` ascul]i, Sara! Este adev`rat
c` i-am propus Ceciliei s` se m`rite cu mine [i c` ea a
fost de acord. Am sosit aici [i m-am \ndr`gostit de tine.
Da, Sara, m-am \ndr`gostit de tine, ad`ug` el citind
\ndoiala \n ochii ei. Când mi-ai spus c` Cecilia s-a
m`ritat eu m-am sim]it eliberat, pentru c` pe tot dru-
mul spre Stonethwaite nu [tiam cum s` scap de
promisiunea f`cut`. Nu m` crezi? 

– Nici nu mai [tiu ce s` cred, sunt foarte dezorien-
tat`, oft` Sara.

Janos \I d`du drumul la mâini, apoi \[i b`g` mâinile
\n buzunarele halatului, continuând s-o priveasc` cu
ochi goi.

– Cred c` preferi s`-l crezi pe Tom, zise el cu
am`r`ciune. Mi se pare firesc, \l cuno[ti de mai mult`
vreme, este compatriotul t`u, iar eu voi continua s` fiu
acela[i str`in care treze[te suspiciuni. Ceea ce ]i-am
spus este adev`rul, Sara, nu mai pot aduce alte argu-
mente \n favoarea mea. Am crezut c` m-ai sim]it [i ai
\n]eles c` te iubesc.
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– Nu cred c` ai fost vreodat` \ndr`gostit de mine,
continu` ea s`-l acuze. E[ti un \ndr`gostit de profesie,
Janos, f`r` \ndoial` ai mult` experien]`. Sara \[i mu[c`
buzele, apoi continu`: dar nu te iube[ti decât pe tine
\nsu]i. N-ai iubit-o nici pe Eva nici pe Cecilia, dup`
cum nu m` iube[ti nici pe mine. E[ti un muzician
foarte talentat dar ca om e[ti cea mai josnic` f`ptur`...
nu vreau s` te mai v`d vreodat`!

Sara se \ntoarse [i p`r`si \nc`perea \nainte ca
lacrimile s`-i curg` pe obraji. |n baie d`du drumul la
robinete cu putere pentru ca s` nu i se aud` suspinele.
Dup` ce se mai lini[ti se duse \n dormitor unde se
\mbr`c` [i-[i \mpachet` lucrurile, gata de plecare.
Tocmai \nchidea geamanatanul când Janos, \mbr`cat
acum \n pantaloni negri, c`ma[` alb` [i pulov`r negru,
intr` [i r`mase \n mijlocul \nc`perii, cu bra]ele \ncru-
ci[ate la piept.

– Unde te duci, Sara? o \ntreb` el \n cele din urm`.
– Cu primul tren, la Manchester.
– Te \ntorci la Tom?
– Da, m` \ntorc la el, r`spunse ea, cel pu]in el

nu pretinde c` m` iube[te [i nu mi-ar face nici un
r`u.
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– Sara, \ncepu Janos, apoi se opri [i-[i trecu o mân`
prin p`r, \ncruntat de parc` i-ar fi fost greu s`-[i
g`seasc` cuvintele. Ai impresia c` am profitat de tine
pentru c` am gr`bit lucrurile. Am crezut c` [tii despre
aranjamentul cu Cecilia. Am fost convins c` m-ai
\mpiedicat s` ajung la timp pentru a o prinde pe
Cecilia tocmai pentru c` m` pl`ceai. Janos se apropie
de ea \ntinzând mâinile spre fa]a ei. Nu cred c` negi
iubirea dintre noi...

– Nu m` atinge! strig` Sara. S` nu \ndr`zne[ti s` m`
atingi.

Janos se opri \n mijlocul gestului [i-[i b`g` mâinile
\n buzunare. Era foarte palid iar oboseala datorat`
drumului lung pe care-l f`cuse cu avionul i se citea pe
fa]`.

– Mai trebuie s`-]i amintesc c` e[ti so]ia mea [i am
dreptul s` te ating?

– Nu mai ai acest drept! Te-ai folosit de aceast`
c`s`torie pentru a-]i rezolva problemele [i nu te pot
ierta! |[i lu` jacheta. A[a c` nu te mai osteni s`-]i pui \n
valoare farmecele, de data asta nu vor mai func]iona \n
cazul meu! Plec imediat ce voi g`si un taxi [i nu ne
vom mai vedea niciodat`, sper.
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Sara trecu \n camera de zi [i sun` la sta]ia de

taxiuri. |n timp ce f`cea comanda, Janos ap`ru

\mbr`cat  [i el de plecare, cu geamantanul ei \n mân`.

– Sper c` nu ai de gând s` vii cu mine? \l \ntreb`

Sara, iar el neg`.

– Nu vin cu tine [i nici n-o s` te urm`resc, Sara. Ai

nevoie de timp pentru  a trece peste aceast` sup`rare,

a[a c` ]i-l voi acorda.

– Deci e[ti de acord cu desp`r]irea?

– Dac` asta \]i dore[ti tu... Eu m` \ntorc \n Statele

Unite luna viitoare, pentru  mai mult timp de data

asta.

– De ce? |n timp ce-i punea \ntrebarea \[i aminti

spusele Davinei: te va p`r`si mai curând sau mai

târziu, nu va fi cu tine toat` via]a... S-a folosit de tine.

Se p`rea c` fata [tia mai multe despre Janos... Poate c`

el \i f`cuse confesiuni \n timpul lec]iilor de pian. Sara

\l ur\ pentru duplicitate.

– |n timp ce eram la New York, Miklos Zala, cele-

brul dirijor care a p`r`sit Ungaria  dup` cel de al

doilea r`zboi  mondial, m-a auzit cântând [i m-a invi-

tat ca solist  \ntr-un concert pe care-l va sus]ine la
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Lincoln Center. Este ceea ce am visat eu dintotdeauna,

o ocazie pe care nu-mi pot permite s-o ratez. Iar apoi,

dac` voi avea noroc, vor fi [i alte oferte.
– {i cum vei putea s` stai \n Statele Unite? Ghea]a

din glas care tocmai \ncepuse s`  se topeasc` se stre-
cura din nou prin venele ei realizând c` el [i acum,
când rela]ia lor era aproape distrus`, punea tot muzi-
ca pe primul plan. Sau o s` te \nsori cu vreo ameri-
canc` pentru a putea s` tr`ie[ti acolo? Te rog s`-mi dai
de [tire, ca s` divor]ez. 

Janos arunca fl`c`ri. El murmur` ceva \n ungar`, [i
se \ndrept` cu pa[i repezi spre ea tocmai când sun`
soneria. Sosise taxiul. Smulgându-[i bagajul, Sara se
repezi spre u[` [i ie[i trântindu-i-o \n nas. Spera ca el
s-o urmeze, dar u[a r`mase \nchis`.

Sarei nu-i fu u[or s`-l p`r`seasc` [i dup` o vreme
ajunse s` se \ntrebe dac` nu cumva prin desp`r]irea de
el se pedepsise mai mult pe ea \ns`[i. Tânjea s`-l vad`,
s`-i aud` glasul m`car.

Trecur` trei s`pt`mâni [i când se gândea cum ar
fi mai nimerit s` ia leg`tura cu Ida Williams pentru
afla ceva despre el, primi o scrisoare, foarte scurt`,
de la el.
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„Mâine plec la New York. Voi locui acolo o vreme.
A[ fi vrut s` vin la Manchester \nainte de plecare, dar
cum [tiu c` nu vrei s` m` vezi, n-am f`cut-o. A[ vrea
s`-]i scriu mai mult, s`-]i spun c` ultimul an petrecut
al`turi de tine a \nsemnat enorm pentru mine, dar
\ntrucât nu m` pot exprima prea bine \n englez`,
renun]. {i, la ce bun? Tot nu m-ai crede.”

Janos.

Scrisoarea era plin` de [ters`turi, fiindc` el avea
dificult`]i la scriere, iar Sara r`mase cu ea \n mân` o
vreme, plângând dup` visul pe care-l tr`iser` amân-
doi, dar care se destr`mase prea curând.

Ea nu-i r`spunse la scrisoare, neavând adresa lui
din New York, iar el nu-i mai scrise. Cu trecerea tim-
pului c`s`toria lor devenea o fantasm`, ca un balon
care fusese spart prea devreme, imediat ce se lovise de
realitate. Separa]i nu numai de sutele de mile distan]`
[i de ocean, dar [i spiritual, c`ci \[i v`zuser` fiecare de
munca lui, ea \ncepu s` simt` c` nu s-au cunoscut
niciodat`.
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Mai auzea câte ceva despre el de la Ida Williams,
care-i scria regulat [i includea t`ieturi din ziare unde
era men]ionat numele lui Janos. |ncet dar sigur el urca
scara succesului, ajunsese s` cânte cu cele mai mari
orchestre ale lumii.

„Vaszary este cel mai bun violonist, scria un critic.
S` fim ferici]i c` i s-a dat ocazia s`  vin` aici s` ne
\ncânte, scria un altul. Este un magician al arcu[ului,
singurul capabil s` redea sentimentele omului de
rând...”

Sara se sim]ea mândr` \n asemenea ocazii. Apoi, \[i
amintea cum o p`c`lise [i-[i [tergea din minte
amintirea lui. Se gândi c` trebuia s` divor]eze de el,
dac` nu cumva o va face el primul.

Via]a mergea \nainte. Sara se dedic` \n exclusivitate
muncii ei, \n mare parte [i pentru  a uita nereu[ita ei
c`s`torie, iar când Tom Caldwell fu promovat ca direc-
tor al fabricii, ea ocup` postul lui, de [ef al serviciului
de proiectare.

Era de Cr`ciun \n cel de al doilea an de când se
desp`r]iser` când primi o invita]ie de la p`rin]ii
Ceciliei s`-[i petreac` vacan]a la Stonethwaite. O
a[teptau [i pe Cecilia care urma s` vin` cu so]ul [i fiul.
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– I-am scris mamei [i am rugat-o s` te invite, \i
spuse Cecilia când se \ntâlnir`. Vreau s` [tiu ce s-a
\ntâmplat \ntre tine [i Janos. Cred c` [tii c`  toat`
America este nebun` dup` el.

– Ai fost la vreun concert al lui?
– Nu \nc`, dar imediat ce se va anun]a vreunul la

Los Angeles sau San Francisco, m` voi duce. Sara, ce
s-a \ntâmplat cu voi? Mai sunte]i c`s`tori]i?

– Da, dar suntem separa]i.
Cecilia nu se schimbase prea mult, cu toate c` era

mama unui b`ie]el dolofan de optsprezece luni, care
dormea \n \nc`perea al`turat`. Ar`ta foarte tân`r` cu
p`rul ei blond, fa]a oval` [i ochii incredibil de alba[tri.

– Chiar i-ai promis lui Janos s` te m`ri]i cu el dac`
ajunge \n Anglia? o \ntreb` Sara.

– Da, este adev`rat. Ce nebunie! Dar ai constatat c`
[tie s` te fac` s` zici ca el. Mi-a spus c` va fi o c`s`torie
de convenien]`. Eu eram \ndr`gostit` de el la vremea
aceea, a[a c` am acceptat. N-am crezut nici un
moment c` va reu[i s` ajung` aici [i m-am cam speriat
când mi-ai spus la telefon c` se afl` \n apartamentul
t`u. Nu puteam atunci s`-]i spun la telefon adev`rul,
cu mama [i tata care ascultau uimi]i.
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– Dar acum po]i s`-mi spui.

– Bine, pune-te \n locul meu. Dac` ar fi trebuit s`

te c`s`tore[ti cu Philip, a doua zi ai fi avut chef s`-]i

apar` un str`in c`ruia i-ai promis s` te m`ri]i cu el, a[a,

\ntr-o doar`? Philip este un scump [i-l iubesc foarte

mult, dar este cam puritan [i n-ar fi fost de acord cu

ceea ce am f`cut; nu puteam risca s`-l ofensez.

– A[a este, zise Sara, dar ar fi fost bine s`-mi fi spus

adev`rul despre Janos.

– El ar fi trebuit s-o fac`, dar b`nuiesc c` n-a f`cut-o,

nu?

– Nu, a f`cut-o altcineva, dup` un an de la

c`s`torie.

– |]i m`rturisesc c` n-am crezut c` vei merge pân`

acolo \ncât s` fii un substitut al meu, dar s-a terminat

cu bine, nu?

– Ce vrei s` spui? \ntreb` Sara.

– El a reu[it s` fac` ceea ce n-ar fi putut face \n

Ungaria [i are succes datorit` nou`. Nu-]i pare bine c`

l-ai ajutat? Dumnezeule, nu-mi spune c` te-ai

\ndr`gostit de el! exclam` Cecilia v`zând privirea

Sarei.

106



– Ba da, [i \nc` proste[te.

– N-am [tiut, zise Cecilia. Dar el nu te-a iubit?

– A[a spunea, dar a fost numai pentru  a m` lua de

nevast`. Acum [tiu c` se gr`bea s` se \nsoare ca s`

poat` cânta cu New Century Orchestra.

– Dumnezeule! exclam` Cecilia. De când v-a]i

desp`r]it?

– |n aprilie vor fi doi ani. I-am spus c` nu vreau s`

mai fiu cu el, iar el  a plecat \n Statele Unite. Am f`cut

o gre[eal` [i am pl`tit scump pentru ea.

– |mi pare r`u, draga mea.Te-am crezut mai puter-

nic`, tu nu erai ca mine care m` \ndr`gosteam tot tim-

pul... am crezut c-o s` [tii cum s` procedezi cu Janos.

– Mai bine s` nu mai vorbim despre el.

– Bine, zise Cecilia vesel`, hai s` vorbim despre

tine. Spune-mi cu ce te ocupi acum. Mama-mi spunea

c` ai f`cut carier`. Tot Tom Caldwell este [eful t`u?

– Nu, el a fost promovat, iar eu am trecut pe postul

lui.

– Grozav! C`l`tore[ti mult?

– |n prim`var` voi pleca \n Georgia pentru câtva

timp.
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– Grozav! repet` Cecilia. Dup` aceea vino la noi, \n
vacan]`. Avem o cas` frumoas`, cu vedere la Pacific. Eu
cânt \n orchestra local` care apar]ine unei organiza]ii
non-profit. Te rog, vino, Sara, California este un loc
minunat!

A[a c` Sara \[i ]inu promisiunea [i o vizit` pe
Cecilia, iar California i se p`ru \ntr-adev`r raiul pe
p`mânt. Fusese primit` foarte c`lduros de rudele [i
prietenii Ceciliei, iar apoi visul de a-l mai vedea o dat`
pe Janos i se \mplinise. Din nou avu impresia c` el a
descoperit-o \n sal` [i cânt` numai pentru ea.

Dar ea trebui s`-[i aminteasc` mereu c` el era \n
primul rând artist, un creator de iluzii prin muzic`, nu
putea s` iubeasc`.

Ultimele acorduri triste ale Serenadei se stinser`,
apoi se l`s` t`cerea. Când Janos se \nclin`, izbucni un
ropot de aplauze [i auditoriul se ridic` \n picioare.
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Capitolul 5

– Minunat! exclam` Myrna Bixman, \ndreptându-se
spre foaier. Nu crezi?

– Da, a fost minunat! admise Sara. Ea se mai afla
\nc` sub impresia amintirilor, u[or dezorientat`,
nemai[tiind dac` se afla \n Anglia sau \n America.

– Ce onoare pentru mica noastr` orchestr` s` cânte
cu el! continu` Myrna, \ndreptându-se spre foaier
unde erau a[teptate de Glenn, Philip [i Charles. {i el
care a venit doar pentru  draga noastr` Cecilia.

– N-am [tiut, zise Sara readus` brusc la realitate.
Nu mi-a spus nimic.

– A vrut s` te ia prin surprindere, zise Myrna, nu
f`r` oarecare ironie \n glas.

Sara se \ntreb` dac` aceasta [tia care era rela]ia
dintre ea [i Janos.
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– Cum a luat leg`tura cu domnul Vaszary? \ntreb` ea.

– A aflat c` avea concert la Los Angeles [i s-a dus

s` se \ntâlneasc` cu el la \nceputul s`pt`mânii, zise

Myrna, profitând de \n`l]imea ei pentru a privi prin

foaier, unde se aflau mul]i cunoscu]i. B`nuiesc c`

]i-a spus cum s-au cunoscut, când erau studen]i.

Din fericire el [i-a amintit de ea [i a fost de acord s`

vin` s` cânte cu orchestra noastr`. Sper c` ea va

reu[i s`-l aduc` aici s`-l cunoa[tem, apoi s`-l

invit`m la petrecerea pe care eu [i so]ul meu o vom

da pentru membrii orchestrei. E[ti [i tu invitat`,

draga mea.

– Da, mul]umesc, Myrna, r`spunse Sara [i panica

puse dintr-o dat` st`pânire pe ea. Nu [tia cum  s` dis-

par` \nainte ca Cecilia s`-[i fac` apari]ia cu Janos.

– A, dar iat-o pe Cecilia, \l aduce [i pe domnul

Vaszary! exclam` Myrna entuziasmat`. Pe noi ne caut`,

mai zise ea [i f`cu un semn cu mâna.

|ntorcând capul, curioas` s`-l vad` cât mai repede,

Sara privi \n direc]ia spre care se agita Myrna. Pe lâng`

fracul negru al lui Janos, p`rul blond al Ceciliei

str`lucea ca un soare, iar fa]a \i exprima fericire [i
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mul]umire pe m`sur` ce \l prezenta cunoscu]ilor. |n

spatele lui Janos era o femeie \nalt`, elegant`, zvelt`,

cu p`rul negru prins la spate. {i ea zâmbea fericit`.
– Magda Scott, [opti Glenn, m` refer la cea din

urma lui Vaszary, \i explic` el. Este actri]`, [i ea tot
unguroaic`. Scott este numele so]ului ei. Se spune c`
are o rela]ie cu Vaszary [i imediat ce ea va reu[i s`
divor]eze se vor c`s`tori.

– Dar el nu se poate c`s`tori, este \nsurat, zise Sara
revoltat`.

– Adev`rat? Cu cine? N-am v`zut nimic men]ionat
\n program, de[i erau multe detalii despre via]a lui.

Sara \[i mu[c` buzele.
– Am citit undeva, nu-mi amintesc unde, c` este

c`s`torit.
– Dac` este a[a, va divor]a, ca Magda. La arti[tii de

la Hollywood este ceva obi[nuit.
– Dar el nu este actor de Hollywood, protest` Sara.

El... Sara deveni con[tient` de felul \n care o privea
Glenn. El este un b`rbat deosebit.

– Vorbe[ti de parc` l-ai cunoa[te, zise Glenn.
– Da, \l cunosc, recunoscu ea.
– Sara, o, draga mea, uite pe cine am adus!
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Nu vreau s` te mai v`d niciodat`. Niciodat`!
Propriile ei vorbe \i r`sunar` \n minte. Sara, ]i-l
aminte[ti pe Janos, nu? 

Oare Cecilia era inten]ionat r`ut`cioas`? Sau o
f`cea doar pentru urechile celorlal]i?

– Sigur c` mi-l amintesc! Ce mai faci, Janos? \ntreb`
ea \ntinzându-i politicoas` mâna. Ai cântat minunat.

Janos \i lu` palma \n mâinile sale [i i-o s`rut`.
– Am cântat pentru tine, Sara, zise el re]inându-i

mâna.
– Ai [tiut c` sunt \n sal`? zise ea, \nc` o dat` prins`

\n acea fragil` pânz` de p`ianjen a rela]iei lor, sim]ind
c` acei doi ani de desp`r]ire nici n-ar fi trecut.

– Cecilia mi-a spus chiar \nainte de \nceperea con-
certului, zise Janos  privind-o de parc` ar fi vrut s-o
fac` s` simt` c` era cea mai important` fiin]` pentru
el.

Ea \ncerc` s` evite acea privire  [i-[i eliber` mâna.
Era convins` c` [i acum Janos f`cea ceea ce f`cuse
\ntotdeauna, ceea ce nu se putea ab]ine s`  fac` atunci
când se afla \n fa]a unei femei frumoase. Nimeni nu
p`rea s`-i priveasc` pentru c` Cecilia o atr`sese pe
Myrna \ntr-o discu]ie, iar Charles, Glenn [i Philip
discutau cu al]i prieteni.
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– Sara, dac` este posibil, a[ vrea s` ne \ntâlnim
undeva, doar noi doi, [opti Janos.

– Janos! Se auzi glasul profund [i puternic al unei
femei. Nu este mai bine s` mergem \n Beverly Hills?
Chiar trebuie s` mai pierdem vremea pe aici?

– Nu \nc`. Janos se \ntoarse spre Sara  spunându-i:
a[ vrea s` ]i-o prezint pe Magda Scott. Magda, ea este
Sara, so]ia mea.

Janos ar`ta ca un pu[ti care declan[ase f`r` s` vrea
un foc de artificii, amuzându-se de  figura uimit` a
Magdei. Dar [i  pe Sara o luase prin surprindere [i de
aceea se \ntoarse repede s` vad` dac` mai auzise cine-
va discu]ia lor.

– Glume[ti! zise Magda, care-[i rec`p`tase sigu-
ran]a de sine [i-i arunc` Sarei o privire prin care o f`cu
s` se simt` prost fiindc` era \mbr`cat` \ntr-o rochie
simpl`, de bumbac.

– Nu glumesc, suntem c`s`tori]i de trei ani.
– Domnule Vaszary, se auzi vocea Myrnei, a[ dori

s` te invit la petrecerea pe care eu [i so]ul meu o d`m
\n cinstea dumitale  [i a orchestrei.

– Pe mine v` rog s` m` scuza]i, zise Sara \ncercând
s`-[i fac` loc printre cei care  doreau s`-[i ocupe
locurile acum, când pauza se terminase.
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– Ai luat-o \ntr-o direc]ie gre[it`! zise Glenn care
veni dup` ea apucând-o de mân`.

– Nu mai pot sta acolo, trebuie s` plec, zise Sara
[i-[i duse o mân` la frunte.

– E[ti foarte palid`, constat` Glenn. Vrei s` iei
pu]in aer curat?

El o conduse spre ie[ire, unde Sara trase \n piept
aerul proasp`t al nop]ii californiene, \nc`rcat de
miresme de flori.

– Te sim]i mai bine? 
– Da, mul]umesc, Glenn, aveam nevoie de aer

curat.
– Vrei s` mai intr`m \n sal`?
– Nu, nu tocmai.
– Vrei s` te conduc acas`? Sau s` facem o plimbare

pe coast` [i s`-]i ar`t ascunz`toarea mea? De mult am
vrut s` te duc acolo, dar nu s-a ivit ocazia. Putem s`
bem ceva [i s` ascult`m muzic`.

– {i petrecerea Myrnei?
– Vrei s` mergi?
Sarei \i reveni dintr-o dat` \n minte imaginea

Magdei Scott [i felul posesiv \n care se ag`]ase de
bra]ul lui Janos, [i sim]i gelozie. Dac` Janos ar fi

114



adus-o [i pe Magda la petrecere, cum ar putea ea s`
fie calm` [i lini[tit` \n fa]a unei asemenea provoc`ri?

– Nu, nu vreau s` merg, zise ea zâmbindu-i lui
Glenn. Mai bine arat`-mi ascunz`toarea ta.

– Atunci, ce mai a[tept`m? S` mergem!
Drumul dur` aproape o or` pe o autostrad` pe

care o p`r`sir` la un moment dat pentru a o lua pe un
drum lateral, printre pini Monterey. „Ascunz`toarea”
era o cas` cu câteva niveluri, care denota influen]e
spaniole, dar interiorul era ultramodern, din lemn alb
[i covoare cu design original. Tablouri ale pictorilor
americani \mpodobeau pere]ii. Se a[ezar` pe o sofa de
unde  puteau vedea oceanul. Ascultar` jazz cu Dave
Brubeck [i saxofonul lui George Benson.

– Vii des aici? \ntreb` Sara care sorbea dintr-un
punci pe care i-l adusese un mexican \nalt cu ochii
negri.

– Ori de câte ori timpul mi-o permite, adic` nu
prea des, sau mai bine zis nu atât de des precum a[
dori. Sau poate dac` a[ avea pe cineva cu care s`
\mpart toate acestea, a[ veni mai des. Mi-a[ dori s` fie
cineva ca tine, Sara.

– Este un loc minunat, remarc` ea neputând  sc`pa
de starea de nervozitate declan[at` de Magda Scott.
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Pân` la \ntâlnirea cu Janos [i Magda se sim]ise bine \n
compania lui Glenn. {i fiind o considerabil` diferen]`
de vârst` \ntre ei, fiindc` el avea vreo patruzeci [i cinci
de ani, ea \l considerase un fel de frate mai mare.

– Te vei \ntoarce curând \n Anglia?
– Din p`cate, da. M-am sim]it minunat aici, dar

vacan]a mea se termin` peste câteva zile.
– Ai vreun iubit care te a[teapt`?
– Nu, zise ea uimit`, dar de ce-mi pui o astfel de

\ntrebare?
– Ai fost vreodat` c`s`torit`, Sara?
– Da, zise ea cu glas pierit [i cu ochii \n jos.
– {i ai divor]at?
– Nu \nc`.
– O vei face curând?
Imaginea Magdei Scott defil` din nou prin fa]a

ochilor ei, apoi \l auzi pe Janos care o \ntreba dac` se
puteau \ntâlni undeva, doar ei doi. S` discute proble-
ma divor]ului, probabil.

– Poate, [opti ea. Dar de ce m` \ntrebi?
– A[ vrea s` m` c`s`toresc cu tine, Sara.
Ea ridic` \ncet capul [i-l privi cum o face cineva

care aude ceva nea[teptat.
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– Te surprinde?
– Sigur c` da, abia ne cunoa[tem.
– La cât timp te-ai c`s`torit cu so]ul t`u? S`pt`mâni,

luni, ani? Sau... zile?
Luat` prin surprindere Sara nu-i r`spunse, goli

paharul amintindu-[i cum o curtase Janos [i cum ea
nu fusese capabil` s` reziste pasiunii. Puse paharul pe
m`su]a aflat` \n fa]a lor [i-i spuse foarte rece:

– Nu este problema ta, Glenn.
– |mi place  cum m` pui la punct, Sara. {i, desigur,

ai dreptate, nu este problema mea. Nici prima mea
c`s`torie nu trebuie s` te intereseze. {tii c` [i eu am
fost c`s`torit, nu?

– Da, mi-a spus Cecilia.
– Am divor]at acum zece ani de Tracy, iar fiica

noastr` are treisprezece ani.
– Locuie[te cu mama ei? \ntreb` Sara din polite]e.
– Da, atunci când nu este la [coal`. Câteodat` vine

aici \ntr-o mic` vacan]` dar m`rturisesc c` nu ne
\n]elegem prea bine, nu mai pot accepta toate
nebuniile adolescen]ei. Te-ar deranja dac` fiica ta
vitreg` ar veni aici câteva zile pe an?

– Dar \nc` n-am acceptat s` m` c`s`toresc cu tine,
Glenn!
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– Este adev`rat, dar sper c` te vei gândi serios la
propunerea mea \nainte de  a p`r`si America.

– Nu m` pot decide atât de repede! Va trebui s`
divor]ez mai \ntâi. Poate c`  n-o s` vreau s` m`
rec`s`toresc atât de curând.

– Da, este posibil [i mi se pare normal s` nu te
gr`besc. Dup` un e[ec nu dai buzna \n altul. {i eu am
sim]it la fel dup` experien]a mea cu Tracy. Dar acum
[tiu ce vreau de la o femeie [i cred c` tu ai fi partenera
de care am nevoie. Avem multe \n comun.

– Z`u? {i care ar fi acelea? 
Sara privi \n jur la interiorul luxos, gândindu-se

cât de diferite erau mediile din care proveneau.
Membru al unei familii foarte bogate, el nu [tia cum
este s` tr`ie[ti f`r` confort material. Nu [tiuse cum
este s` suferi ceea ce suferise Janos. Totul i se oferise
pe tav`.

– Suntem amândoi practici [i avem capetele pe
umeri, zise el. De exemplu, spre deosebire de
fosta mea so]ie, tu n-ai intra \n panic` dac` ]i-a[
cere s` organizezi o cin` pentru dou`zeci de invi-
ta]i, la care guvernatorul statului ar fi invitat de
onoare.
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– Nu cred c` m-a[ agita prea mult.
– N-am de gând s` pretind c` m-am \ndr`gostit de

tine, Sara. Suntem doi adul]i care s-ar putea \n]elege
bine.

– Dar a[ vrea s`-mi continuu munca...
– Asta te-ar face fericit`?
– Sunt pasionat` de design [i nu cred c-a[ putea

renun]a la munca mea pentru a m` ocupa doar de
cas`.

Se l`s` o t`cere stânjenitoare, dup` care Glenn
zise:

– Chiar trebuie s` lucrezi tot timpul pentru fabrica
aia de textile? De ce nu lucrezi pe cont propriu, s`
creezi modele pe care apoi s` le vinzi altor companii?

Era ceva ce Sara sperase dintotdeauna s` poat`
face, dar neavând prea mult capital nu se putuse lansa
\ntr-o astfel de afacere.

– Da, a[ putea, dac` ar exista [i o sus]inere finan-
ciar` corespunz`toare, replic` ea.

– M`rit`-te cu mine [i o vei avea, zise Glenn
vorbind ca un om de afaceri. |]i voi oferi experien]a
mea de director de vânz`ri al uneia dintre  cele mai
mari companii din ]ar` [i-]i voi promova modelele
unde vei vrea, iar numele de Sara Cranston va ajunge
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cunoscut pretutindeni. Ce zici, am putea pleca de la
asta \n c`s`toria noastr`? Vei continua s`-]i faci munca
de designer iar eu te voi sus]ine.

Era opinia unui b`rbat practic, cu capul pe umeri,
care [tia ce vrea [i care considera iubirea un lucru
neesen]ial \ntr-o c`s`torie. Sara se sim]i stânjenit`
amintindu-[i dintr-o dat` cu durere \n suflet felul
pasionat \n care Janos \i f`cuse curte. Privindu-l pe
Glenn nu [i-l putea imagina \ndr`gostit sau f`când
dragoste. |n mod sigur pe el nu l-ar interesa s`
provoace o femeie la o reac]ie pasional`, a[a cum
f`cea Janos de fiecare dat`.

– Ei, ce zici, Sara? Cum ]i se pare oferta mea?
– M` voi gândi, zise ea evaziv.
– Sunt sigur c-o vei face. Cât de repede po]i

divor]a?
– Nu [tiu sigur. Eu... va trebui s` discut cu Janos

mai \ntâi.
– Janos? repet` Glenn. Te referi la Vaszary?
– Exact.
– A, de asta erai atât de sigur` c` este c`s`torit. Dar

de ce a]i p`strat secretul amândoi? Când am v`zut c`-l
aduce Cecilia \n grupul nostru n-a[ fi b`nuit c` odat`
a]i fost intimi. De când v-a]i desp`r]it?

120



– De doi ani.
– El te-a l`sat sau tu?
– Ne-am desp`r]it de comun acord.
– Atunci nu vor fi probleme când vei vrea s`

divor]ezi.
– Sper c` nu... Iar acum trebuie s` m` duc la

Cecilia, \[i va face probleme din cauza mea.
– Ar fi bine s`-l prinzi pe Vaszary \nainte de a pleca

la Los Angeles. Dac` vrei pot s-o sun pe Myrna, s`
\ntreb dac` este la petrecerea ei. Ai putea discuta cu el
[i aranja lucrurile imediat.

– Nu, prefer s`-i scriu, divor]ul se poate aranja f`r`
s` fie nevoie s` ne mai vedem vreodat`.

– Acum \n]eleg de ce ai p`r`sit sala de concerte ca
o vijelie [i de ce n-ai vrut s` mergi la petrecerea
Myrnei. }i-e team` de el?

– Team`? Nu. Numai c` nu mai vreau s`-l v`d,
c`s`toria noastr` a fost una de convenien]`, pentru ca
el s` poat` r`mâne \n Anglia dup` ce-a sc`pat din
Ungaria. Cred c` [i el abia a[teapt` s` scape din
aceast` c`s`torie formal`.

– Bine, \n acest caz n-o mai sun pe Myrna. Acum
vreau s`-]i ar`t [i restul casei, pentru ca atunci când te
vei \ntoarce \n Anglia s` ai la ce s` te gânde[ti.
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*
*       *

Era ora unu noaptea când ma[ina lui Glenn l`s` \n
urm` tufele de oleandru ale luxoasei sale vile, pornind
spre ranchul familiei Merton, aflat pe malul oceanului,
nu departe de golful Morro. Cecilia [i so]ul ei se
\ntorseser` acas`.

– Cred c` s-au culcat deja, [opti Sara v`zând c`
ma[inile erau \n garaj de[i nu era nici o lumin`
aprins`.

– Po]i intra f`r` s`-i deranjezi?
– Cred c` da, camera mea are vedere spre ocean.
– O s` te conduc pân` acolo, s` m` asigur c` ai

intrat cu bine.
– |]i mul]umesc pentru grij`, zise ea [i \ncerc` s`

deschid` fereastra camerei. {i pentru faptul c` mi-ai
ar`tat „vizuina” ta.

– A fost pl`cerea mea, Sara, o asigur` el. Sper c` ai
luat \n serios propunerea mea de c`s`torie.

– M` voi gândi la ea. Noapte bun`, Glenn. 
El ezit` o secund` apoi se \ntâmpl` ceea ce ea [i-ar

fi dorit cel mai pu]in, Glenn o s`rut`.

122



– Poate [i asta te va ajuta s` iei o hot`râre, zise el.
Noapte bun`, Sara. Ne vedem mâine.

El mai a[tept` pân` când Sara intr` \n camer` pe
fereastr`.  R`suflând u[urat` c` era \n sfâr[it singur`,
Sara aprinse lumina. De[i era târziu, nu se sim]ea
deloc obosit`. |[i dorea ca Cecilia s` nu se fi culcat [i
s` poat` vorbi cu ea, s` afle despre petrecerea Myrnei
[i mai ales despre Janos [i iubita lui, Magda Scott.

Dar ce mai conta dac` Janos o dusese la petrecere?
Ce mai conta dac` el avea o aventur` cu acea actri]`
frumoas`? Auzi un zgomot care o f`cu s` cread` c`
Glenn se \ntorsese. Privind spre fereastr` observ` cum
aceasta se deschide [i Janos p`trunse \n \nc`pere, la fel
cum f`cuse [i ea. Era \mbr`cat cu pantaloni negri [i
c`ma[` alb` descheiat`, f`r` cravat` [i jachet`....

– Ce cau]i aici? reu[i ea s` \ngaime.
– Am a[teptat s` te \ntorci. Unde ai fost, Sara?
– M-a invitat un prieten s`-mi arate casa.
– Cel care te-a s`rutat aici? L-am v`zut [i am a[tep-

tat politicos  ca el s` plece. M-am bucurat c` te-ai
\ntors acas`, Sara [i n-ai r`mas cu prietenii t`i acolo.
Am sperat s` te \ntâlnesc la petrecere, [i \nev`zându-te
am \ntrebat-o pe Cecilia despre tine, iar ea m-a invitat
aici. De ce n-ai venit la petrecere? Ai vrut s` m` evi]i?
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– Da, \ntr-un fel... zise Sara evitându-i ochii care-i
evocau atâtea amintiri. De ce ai vrut s` m` vezi?

– Am vrut s` v`d cum mai ar`]i, dac` mai e[ti a[a
cum mi te aminteam, zise Janos venind spre ea. E[ti la
fel dar totu[i ceva s-a schimbat la tine. }i-ai schimbat
coafura [i ai \nceput s` te machiezi. {i parc` e[ti mai
rece, mai sobr` ca de obicei.

– Sper c` nu te a[teptai s` fiu la fel dup` cele ce mi-ai
f`cut, \i r`spunse ea trântind u[a unui dulap, privindu-i
imaginea reflectat` de oglinda dulapului. Observ` c`
se mai \ngr`[ase, c` nu mai era atât de tras la fa]`.

– Nu te-am p`c`lit pentru ca s` te m`ri]i cu mine,
Sara, ai f`cut-o de bun`voie.

– N-a[ fi f`cut-o dac` a[ fi [tiut c` ai venit \n Anglia
ca s` te \nsori cu Cecilia.

– Nu? Ba cred c` ai fi f`cut-o oricum. Tânjeai s` fii
iubit`, s` te c`s`tore[ti.

– B`nuiesc c` ai venit s` discut`m despre divor], ca
s` te po]i rec`s`tori, \i spuse ea cu r`ceal` \n glas. Ar fi
mai bine s` ne ax`m pe discu]ia referitoare la
desp`r]ire, Janos.

– Sara, ]i-am l`sat destul timp de gândire.
– M-am decis \n urm` cu doi ani. Iar acum sunt

obosit` [i a[ vrea s` m` culc, mai ai ceva de spus?
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– Po]i s` te culci iar eu voi sta aici \n fotoliu, s` te
veghez, Sara.

– N-am chef s` m` dezbrac cu tine \n camer`, te rog
s` ie[i!

– |ntotdeauna ai fost o pudic`.
– Janos, te rog, du-te \n camera ta. Vom continua

discu]ia diminea]a.
– De ce nu acum? Este deja diminea]`. Nu-]i face

probleme, draga mea, dezbrac`-te [i culc`-te.
– {i amanta ta nu-[i va face probleme ne[tiind

unde te afli?
– Amant`? Care amanta? \ntreb` el foarte senin.
– Nu pretinde c` nu [tii, m` refer la iubita ta,

Magda Scott. Sunt sigur` c` Cecilia n-a putut s` n-o
invite [i pe ea aici.

Janos deveni dintr-o dat` serios.
– |nc` o dat` observ c` e[ti gata s` crezi tot ce

spune lumea despre mine. Magda nu este aici, s-a
\ntors la Beverly Hills. |ntre noi nu este ceea ce pre-
supui tu. N-am o rela]ie cu ea.

– Dar vrea s` se m`rite cu tine.
– Oare? Cine ]i-a spus asta? Cel care te-a s`rutat

acum câteva minute? El este succesorul lui Tom
Caldwell?
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– N-am fost \ndr`gostit` de Tom Caldwell. {i nu
sunt nici de Glenn Bixman.

– De ce te-a[ crede când am v`zut cum te-a s`rutat,
cu patim`, ca un \ndr`gostit? {i nici nu l-ai respins.

– N-a fost un s`rut de \ndr`gostit, zise ea
observând c` Janos o privea cu scepticism. Nu cred c`
vei \n]elege. Acum a[ vrea s` te duci \n camera ta, vom
discuta mâine problema divor]ului.

– Nu vreau s` discut despre divor].
Privindu-l a[a cum st`tea \n fa]a ferestrei, Sara \[i

spuse c` el mai era o amenin]are pentru lini[tea ei
sufleteasc`.

– Ai spus c` vrei s` discut`m, Janos.
– Da, s` discut`m despre noi, s` facem dragoste.
– Niciodat`! Sara \[i acoperi urechile cu palmele

pentru a nu mai auzi ce i se spunea. Janos, nu vreau
s` te mai v`d, te rog s` pleci, chiar acum.

Dar \n momentul acela sim]i cum Janos \i desf`cea
fermoarul rochiei negre. Era prea târziu pentru ca ea
s` se \ntoarc`. Janos o s`rut` pe um`r.

– De ce faci asta, Janos? \ntreb` ea \ncercând s`
g`seasc` fermoarul [i s`-l trag` la loc.

– Pentru c` de doi ani nu m` gândesc decât la
momentul \n care a[ putea s`-]i ating din nou pielea
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alb` ca laptele, murmur` el, ca [i acei pistrui de pe
umeri. }i-am sim]it lipsa, Sara. Tot spunându-i aceste
vorbe, el o s`rut`.

Sara sim]i dintr-o dat` c` \i dispare voin]a de a-l
respinge, c` sim]urile ei reac]ioneaz` la atingerea lui.
Luptând cu dorin]a  care pusese st`pânire pe ea, Sara
mai f`cu un ultim efort de a se elibera.

– Te rog, d`-mi drumul, gemu ea. Te rog,
elibereaz`-m`!

Pentru un moment, Janos o eliber`, dar apoi o
prinse de mijloc.

– S` te eliberez? repet` el.
– Da, vreau s` m` eliberez de tine, [opti ea. Mâinile

ei pornir`, \n pofida voin]ei ei, spre umerii lui, [i ea \i
descheie \ncet nasturii c`m`[ii.

– De ce, Sara? murmur` el luându-[i o mân` de pe
um`rul ei de unde rochia \ncepuse s` alunece pentru
c` fermoarul \i era desf`cut. |ncet, el o trase \n jos. 

– Pentru ca s` m` pot m`rita cu altcineva, zise ea,
ridicând [i cel`lalt bra] pentru ca el s`-i poat` scoate
rochia.

– Cu cel care tocmai te-a s`rutat? \ntreb` el, \ncer-
când s`-i descheie cordonul rochiei pe care, cu o
mi[care, o l`s` s` cad` pe podea.
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– Da, r`spunse Sara. Acum, când r`m`sese doar \n
lenjeria intim`, ultimele grani]e fuseser` \nl`turate,
Sara sim]i cum dorin]a pune st`pânire pe ea. Ce vrei
s` faci, Janos? \ntreb` ea \nl`n]uindu-l cu bra]ele.

– Voi face dragoste cu tine. Apoi, voi face ce am
vrut s` fac \n diminea]a \n care m-am \ntors la Londra,
ceea ce ar fi trebuit s` fac atunci.

Pentru un moment Sara deveni con[tient` de ceea
ce se \ntâmpla [i \ncerc` s` se elibereze, dar bra]ele lui
se strânser` tot mai tare \n jurul ei [i Janos o ridic`
\ncet, ducând-o spre pat.

– Nu! strig` ea, luptându-se s` se elibereze. N-ai
\n]eles, Glenn m-a cerut de nevast` a[a c` vreau s` m`
eliberez, vreau divor]ul! Nu vreau s` fac dragoste cu
tine!

– Ba vrei, Sara, nu mai pretinde c` nu vrei; chiar
dac` m-ai zgâria pe fa]` nu m-ai \mpiedica s` fac ceea
ce doresc. Po]i s` spui ce vrei, dar vei face dragoste cu
mine, Sara, e[ti a mea...

– Nu sunt! Nu sunt a nici unui b`rbat! Nu m` po]i
avea \mpotriva voin]ei mele!

– Desigur, n-o voi face \mpotriva dorin]ei tale, dul-
cea mea Sara. Janos \i cuprinse fa]a cu palmele lui,  [i
o privi cu ochii lui mari. Dumnezeule, Sara, dac` ai [ti
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cât de mult am visat la acest moment... Janos o s`rut`
cu violen]` la \nceput iar ea sim]i nevoia s`-i r`spund`
la fel. |i sfâ[ie c`ma[a, apoi când \ntre ei nu se mai afla
nici o piedic` f`cur` dragoste ca o melodie dulce
interpretat` de vioar` care izbucne[te dintre al`muri,
printre acordurile pasionale ale violoncelului.

Dup` ce f`cur` dragoste adormir`, iar  spre
diminea]` Sara se trezi prima [i stinse lampa de pe
noptier`, observând c` era opt f`r` un sfert, apoi \l
privi pe Janos, ascultându-i respira]ia regulat`. Auzi
vocea Aurorei, menajera Ceciliei, apoi plânsul lui Paul,
copilul acesteia.

Un copil. Gândul acesta \i trecu repede prin minte
luminându-i tr`s`turile. |[i duse mâna la pântece. Se
gândi c` ar putea r`mâne \ns`rcinat`, fiindc` nu-[i
luase m`suri de precau]ie [i se afla \ntr-o perioad` fer-
til`. Se \ntoarse [i-l privi pe Janos. De data asta el o
privea cu ochii larg deschi[i. Sara se \nfior` amintindu-[i
cu cât` u[urin]` cedase dorin]elor lui. Dac` va r`mâne
\ns`rcinat` va fi numai vina ei.

– |]i aminte[ti Hanul Fazanului? murmur` Janos.
– Dar tu?
– Mi l-am amintit adeseori \n nop]ile când

dormeam \ntr-o camer` de hotel, \ntr-un ora[ zgomo-
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tos unde concertam. |mi amintesc c` pe malul unui lac
am v`zut o cas` care era de vânzare. Mai ]ii minte cum
am discutat c` am putea s-o renov`m?

O, Dumnezeule, ce voia s`-i fac` acest b`rbat? Nu-i
voise numai trupul, voia s`-i sfâ[ie [i inima. F`cea ceea
ce f`cuse \ntotdeauna, se juca cu sentimentele ei, o
f`cea s` cread` c` fusese iubit`. Dar ea nu mai putea
suporta asta.

– Nu, nu-mi amintesc [i nici nu vreau s-o fac, zise
ea rece, sc`pând din bra]ele lui. Se duse [i-[i lu` capo-
tul din dulap.

– A[ vrea s` mai merg acolo, la Lake District, zise el
\ncet.

– Este o zon` \n care plou` tot timpul, \i t`ie ea
cheful, \ndreptându-se spre fereastr`.  Soarele care
r`s`rise deja  \i umplu sufletul de bucurie. Era o alt`
diminea]` californian` superb`. 

– Mi-ar pl`cea s` am o cas` acolo, la marginea
lacului, unde s` m` retrag atunci când nu am con-
certe, nici nu \nregistrez.

– Nu i-ar pl`cea Magdei Scott.
Janos nu-i r`spunse dar ea \l auzi dându-se jos din

pat. Dup` ce se \mbr`c` se apropie de ea.
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– Trebuie s` plec \ntr-o jum`tate de or`, s` prind
avionul de Los Angeles, iar de acolo plec la Mexico
City. Tu cât mai r`mâi aici, Sara?

– Plec peste dou` zile.
– Dup` Mexico m` \ntorc la New York, unde

predau la o [coal` de muzic`. Dar a[ putea fi la
Manchester prin iulie. Am putea merge atunci la Lake
District, s` vedem dac` s-a vândut casa aceea.

– De ce crezi c` te-a[ ajuta s`-]i cumperi o cas`,
Janos?

– Pentru c` e[ti so]ia mea.
– Nu crezi c`-mi ceri prea mult, Janos? Consideri c`

dac` ne-am \ntâlnit accidental [i m-ai f`cut s`-]i cedez,
sunt gata s`-mi reiau via]a al`turi de tine, atunci când
din \ntâmplare ne afl`m \n aceea[i ]ar`? Noaptea tre-
cut` n-a schimbat nimic.

– Nu te-am for]at s` faci dragoste cu mine, \i spuse
Janos printre din]i. Ai vrut s` faci asta, la fel de mult ca
[i mine. Am fost desp`r]i]i atâta vreme.

– Te rog s` vorbe[ti doar \n numele t`u! i-o retez`
ea.

– Nu v`d de ce ar trebui s`-mi cer scuze, zise el
exasperat. Nu te-am v`zut de doi ani...
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– Ai fi putut s-o faci dac` ai fi dorit asta, \i spuse
Sara, amintindu-[i cât \[i dorise ca el s` se \ntoarc` \n
apartamentul lor din Manchester. {tiu c` ai fost \n
Anglia de trei ori de la separarea noastr`.

– V`d c` e[ti foarte bine informat` \n privin]a
mi[c`rilor mele. Dar nu cumva ui]i ceva? Acum doi ani
mi-ai spus c` nu vrei s` m` mai vezi, a[a c` am stat
departe de tine. Am [i eu mândria mea. Nu ne-am fi
\ntâlnit dac` n-a[ fi fost invitat s` cânt cu orchestra asta
asear`.

– Desigur, pentru tine muzica este \ntotdeauna pe
primul plan. A[a va fi mereu. Oamenii nu prea con-
teaz` pentru tine... doar atunci când te po]i folosi de
ei cum ai f`cut-o cu mine. {i dac` te-a[ ruga acum s`
nu mai pleci nici la New York, nici la Mexico City, ci s`
stai cu mine, ai face-o?

– Nici tu n-ai veni cu mine, dac` ]i-a[ cere-o! Te-ai
\ntoarce la Manchester, s` lucrezi \n fabrica aia
blestemat`.

– |mi place ceea ce fac [i mai presus de toate tre-
buie s`-mi câ[tig existen]a \ntr-un fel.

– Iar eu sunt obligat s` cânt pentru marele public,
asta este via]a mea.
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– Deci, nu m` iube[ti.
– {i eu \ncep s` realizez c` tu nu m-ai iubit nicio-

dat`, remarc` el cu am`r`ciune, dup` care deschise
u[a, o mai privi o dat` [i-i spuse: la revedere, Sara, [i
disp`ru.

Pentru un moment Sara r`mase cu privirile
a]intite asupra plajei, urm`rind valurile, ascultând
zgomotele care r`zb`teau din cas`, un zgomot de
motor, apoi lini[tea care se l`s` de parc` ar fi plecat
toat` lumea. Se luptase cu pornirea de a-l \nso]i pe
Janos la Los Angeles [i Mexico City, pentru c` asta ar
fi f`cut-o s` scad` \n propriii ei ochi. Cedase porni-
rilor lui fizice, dar asta nu era calea spre dragostea
adev`rat`.

O b`taie \n u[` o f`cu s` revin` la realitate. Se
\ntoarse plin` de speran]`, a[tepând s` vad` ochii lui
Janos. Se gr`bi s` deschid`, dar suferi o crunt`
dezam`gire când o v`zu pe Cecilia care-i adusese tava
cu micul dejun.

– Unde ai disp`rut asear` dup` concert? De ce n-ai
venit la petrecerea Myrnei? \ncepur` \ntreb`rile ei, ca
r`p`itul unei mitraliere.

– Nu-]i dai seama de ce?
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– Ca s`-l evi]i pe Janos.
– Da, la \nceput din acest motiv. Dar de ce nu

mi-ai spus c` el va fi solistul concertului? Sara ridic`
tonul. Cum ai putut fi atât de crud` cu mine?

Noaptea petrecut` cu Janos o f`cuse s` nu-[i mai
poat` controla emo]iile. 

– Am fost convins` c` dac` ai fi [tiut c` el este
solistul n-ai fi venit la concert. {i nu consider c` am
fost crud`, ci dimpotriv`, am f`cut un gest frumos, am
vrut s` v` ajut s` v` \mp`ca]i. L-ai p`r`sit de doi ani,
Sara!

– Nu l-am p`r`sit de bun`voie!
– Sara, am citit \n privirile tale c`-]i lipse[te. Aveai

acea privire pe care o are o femeie care  a pierdut ceva
foarte drag, o femeie care a fost iubit` iar acum nu mai
este [i asta o face nesigur` pe ea [i nefericit`. {i Janos
era dezam`git [i nefericit când l-am v`zut, la Los
Angeles. Nu mai era cel pe care l-am cunoscut la
Salzburg. {i am mai observat c` era s`tul de Magda
Scott care se tot ]inea dup` el. De asta l-am invitat s`
stea \n casa noastr` [i i-am dat dormitorul de lâng` al
t`u.

– M` mir c` nu l-ai trimis direct \n camera mea;
oricum, a dormit aici.
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– Nu mai spune! Cecilia zâmbi. Atunci, totul este \n
ordine, v-a]i \mp`cat? Tu ar`]i mai bine, chiar dac` ai
cearc`nele alea sub ochi.

– Cecilia, \nceteaz`! Vorbe[ti de parc` satisfac]ia
sexual` ar fi totul \n via]a unei femei! {i nimic nu
merge bine, dac` vrei s` [tii! Nu s-a schimbat nimic!
Sunt tot pe locul doi, femeia cu care se culc`, doar
atunci când se \ntâmpl` s` se afle \n acela[i loc cu ea,
femeia cu care s-a \nsurat ca s` poat` r`mâne \n Anglia.
El nu m` iube[te [i nici eu nu m` omor dup` el. F`cu
o pauz` apoi \ntreb`: a plecat, nu-i a[a?

– Da, a plecat de un sfert de or`. Am crezut c` te-ai
dus [i tu cu el.

– N-am fost invitat`, zise Sara [tergându-[i ochii cu
dosul palmei.

– O, Sara, e[ti o proast` [i o \nc`p`]ânat`, oft`
Cecilia.

– Am fost proasta care l-a luat de b`rbat [i care nu
se ]ine acum ca scaiul dup` el, precum Magda Scott. 

– Dar cu Glenn unde ai fost?
– La casa lui din Big Sur. M-a cerut \n c`s`torie.
– Dumnezeule! exclam` Cecilia. Nu te po]i m`rita

cu el, e[ti \nc` so]ia lui Janos. Ce vei face?
– Voi divor]a, decise Sara.
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Capitolul 6

– M` bucur c` te v`d din nou, bine c` ai putut veni!
Ida Williams o \ntâmpin` cu bra]ele deschise, \n

holul unuia dintre cele mai  mari hoteluri din
Manchester.

– {i eu m` bucur c` m-ai sunat, Ida. Nu ne-am mai
v`zut de mult [i ]i-am sim]it lipsa. Ce faci aici? Gareth
este cu tine?

– Nu, a plecat de diminea]` la Londra. Am f`cut un
tur al Sco]iei cu ma[ina [i am v`zut Lake District, apoi
ne-am desp`r]it pentru c` so]ul meu avea concert la
Londra. Iar eu m-am gândit s` mai r`mân, s` te \ntâl-
nesc. Ce mai faci, Sara?

– Destul de bine, min]i ea.
Studiar` amândou` meniul [i comandar`, apoi

\ncepur` s`-[i \mp`rt`[easc` nout`]ile.
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– A[a c` vacan]a nostr` din anul acesta a luat sfâr[it,
conchise Ida. M-am sim]it grozav c` l-am avut pe
Gareth numai pentru mine o perioad`, am vizitat
locurile pe care de mult doream s` le vedem.

– N-a]i luat-o [i pe Davina?
– Nu, ea a fost la New York, la Juillard, a luat lec]ii

de vioar`. Se va \ntoarce vineri.
– Probabil a luat ore cu Janos.
– Nu, n-ai auzit de accident?
– Ce accident? repet` Sara sim]ind c` i se \nmoaie

genunchii. N-am mai auzit nimic despre el de când
ne-am \ntâlnit \n California.

– A, deci v-a]i mai v`zut!
– Da, de curând, dar ce este cu accidentul, te rog,

Ida, spune-mi!
– A fost un incendiu puternic \n cl`direa \n care

locuia el la New York [i Janos a suferit arsuri grave la
mâini. Ar fi putut s` scape f`r` probleme dar a ajutat o
doamn` \n vârst` s` ias` din apartamentul ei. Are
arsuri grave la ambele mâini.

– O, nu! exclam` Sara p`lind. Mâinile lui cele fru-
moase, expresive, cu degetele lungi cu o flexibilitate
deosebit`, mâini magice care aveau darul s` produc`
sunete minunate la vioar`. O auzi pe Ida cerând ceva
unui chelner, apoi se trezi cu un pahar \n fa]`, care
con]inea o licoare g`lbuie.
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– Sara, te sim]i mai bine? |mi pare r`u, a fost vina
mea c` ]i-am spus a[a dintr-o dat`. Am crezut c` ai
aflat. M-am gândit c` ai luat leg`tura cu el, e[ti so]ia lui
[i aveai dreptul s` [tii.

– Nu m` mai consider so]ia lui, murmur` Sara, mai
sunt c`s`torit` cu el, dar nu am dreptul s` [tiu dac` a
fost r`nit, sau altele de genul `sta. Am depus actele
pentru divor] imediat ce m-am \ntors din California.

– Janos [tie?
– Probabil c` a fost \n[tiin]at de avocatul meu. Dar

unde este acum, \n spital? {tii ceva?
– Da, [tiu, de fapt Gareth l-a vizitat acum dou` zile.

Locuie[te la Lake District. {i-a cump`rat o cas` acolo.
– Unde, la Millwater?
– Exact. Este o cas` veche, trebuie renovat`. Când

a revenit \n Anglia, prin iulie, ne-a spus c` vine s`
cumpere o cas`, iar mâinile lui \ncepuser` s` se vin-
dece. Mi-am \nchipuit c` va veni la tine mai \ntâi [i c`
ve]i merge \mpreun` s` cump`ra]i casa, [i tocmai de
aceea m-a surprins s`-l g`sesc singur acolo.

Ida f`cu o pauz` pentru c` li se adusese mâncarea.
Ea a[tept` plecarea chelnerului, apoi se aplec` peste
mas` [i continu`:

– Eu [i Gareth suntem foarte \ngrijora]i din cauza
lui. Nu face nici un efort pentru a \ncerca s`-[i recu-
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pereze mâinile, cred c` n-a mai atins vioara de la acci-
dent. De parc` focul ar fi anihilat artistul din el. Spunea
c` nu-i pas` dac` nu mai cânt` niciodat`. Eu nu sunt
genul de femeie c`reia s`-i plac` s` intervin` \n via]a
altcuiva, dar de data asta simt c` trebuie s-o fac. Altfel
lumea va pierde unul dintre cei mai mari muzicieni ai
s`i. Sara, \]i cer prea mult dac` te rog s` te duci la el?

Sara se pref`cu ocupat` cu mâncarea.
– Nu pot merge, Ida.
– De ce nu? Doar nu sunte]i divor]a]i...
– {tiu, dar dac` m` voi duce... Sara se \ntrerupse

brusc. Janos va profita de situa]ie, \ncheie ea.
– Sara, te cunosc foarte bine [i am avut [i eu pro-

bleme de acest gen, dar nici o c`s`torie nu este per-
fect`. Am tot sperat ca tu [i Janos s` fi]i o excep]ie.

– Crezi? |n ce sens?
– Tu e[ti calm`, lini[tit`, sensibil`, cu tr`iri inte-

rioare puternice, so]ia perfect` pentru  un b`rbat
pasional [i talentat cum este Janos. Esti ancora de care
are nevoie \n via]a lui furtunoas`.

– Ancorele nu au sentimente, pe când eu... [opti
Sara.  Iar Janos mi-a r`nit sentimentele pretinzând c`
m` iube[te, când,  de fapt, m-a luat de nevast` pentru
c` trebuia s` se \nsoare cu cineva, indiferent cu cine.

Ida l`s` tacâmurile pe mas` [i o privi cu mil`.
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– Sara, tu e[ti con[tient` de ceea ce spui? De ce ar
fi trebuit ca Janos s` fac` asta?

– Ca s` poat` r`mâne \n Anglia. Aranjase s` se
\nsoare cu veri[oara mea Cecilia, \nainte de a veni aici.
Iar când  a sosit a aflat c` ea se m`ritase.

– Cine ]i-a spus despre acest aranjament cu Cecilia?
Ea? \ntreb` Ida.

– Nu. |]i aminte[ti ziua de dinaintea \ntoarcerii
orchestrei de la turneul din Statele Unite? Mai [tii c`
aveai pe atunci o invitat`, Elisabeth Herrenhoff?

– Da, \mi amintesc. Ea te-a confundat cu Cecilia,
englezoaica despre care i-a spus Janos c` a cunoscut-o
la Salzburg.

– Exact. Iar Davina mi-a spus c`  a  auzit o discu]ie
\ntre Gareth [i Janos, \n care so]ul t`u \i sugera s` se
c`s`toreasc` mai repede pentru a putea r`mâne \n
Anglia ca s` cânte cu orchestra.

– {i tu ai crezu prostiile Davinei? Nu [tii cât de
\ndr`gostit` a fost de Janos? Sara, cum ai putut s` crezi
astfel de aiureli?

– N-am vrut s-o cred la \nceput, dar ce mi-a spus ea
se cam potrivea cu ceea ce [tiam eu, ezit` Sara un
moment. La fel credea [i Tom Caldwell, [eful meu. {i
el avea foarte mari \ndoieli legate de Janos. De fapt
totul a pornit de la nesiguran]a mea. Nu mi-am putut
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\nchipui c` un b`rbat talentat ca Janos s-ar putea
\ndr`gosti cu adev`rat de o femeie obi[nuit` ca mine.
Am fost nesigur` pe mine, pe dragostea lui, iar el n-a
f`cut prea mare lucru pentru  a m` convinge de con-
trariu. Chiar [i Davina mi-a sim]it nesiguran]a.

– Dar de ce nu l-ai \ntrebat pe Janos dac` era ceva
adev`rat din ce ]i-a spus Elisabeth?

– Am f`cut-o. L-am \ntrebat dac` aranjase s` se
\nsoare cu Cecilia, iar el n-a negat. Apoi, ne-am certat,
iar restul \l [tii. Eu m-am \ntors aici, iar el \n Statele
Unite.

– {i ai continuat s` consideri c` Janos nu te-a iubit,
oft` Ida exasperat`. Te rog ascult`-m` [i pe mine, Sara.
Janos nu avea nevoie s` se \nsoare cu tine sau cu
Cecilia pentru a r`mâne aici. A fost acceptat aici pen-
tru c` Gareth [i al]i muzicieni  l-au sponsorizat.

– Davina mi-a spus c` a auzit discu]ia dintre Janos
[i so]ul t`u, se \nc`p`]ân` Sara.

– Davina  a auzit ce a vrut s` aud`, sau poate
jum`tate din adev`r, pe care ]i l-a [i spus ca s` te
dezam`geasc`. Dar atunci când  a venit la Londra,
Janos ne-a povestit c` te-a cunoscut [i c` vrea s` se
c`s`toreasc` cu tine. Era foarte fericit [i abia a[tepta s`
se \nsoare. Iar Gareth i-a repro[at c` nu va lua parte
regulat la repeti]ii pân` nu se va \nsura [i va duce o
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via]` normal`. Dac` m-ai fi \ntrebat, dac` mi-ai fi
\mp`rt`[it suspiciunile tale, ]i-a[ fi spus ce [tiu. De ce
n-ai f`cut-o, de ce m-ai evitat tocmai pe mine, Sara?

– Nu... nu [tiu. Am crezut c` tu [tii c` ne-am
c`s`torit de convenien]` [i ai fost de acord cu asta,
m`rturisi Sara.

– N-am [tiut c` e[ti atât de nesigur` pe tine, Sara,
remarc` Ida. La[i impresia unei femei care [tie ce vrea.
Dar lipsa de siguran]` te-a f`cut s` te \ndoie[ti de
Janos. Nu po]i crede c` te iube[te pentru c` tu la
rându-]i nu te iube[ti \ndeajuns. {i nu-l iube[ti pentru
c` nu [tii s-o faci. Cred c` nu ]i-a ar`tat nimeni cum s-o
faci.

– Nu este adev`rat! Eu \l iubesc... mai precis, l-am
iubit, murmur` Sara. L-am adorat chiar.

– {i ai \ncetat s`-l iube[ti când ai v`zut c` nu este
uman deloc! complet` Ida.

– Ida, vrei s`-mi dai adresa lui?
– Casa este \n Milldale, aproape de Millwater. Se

nume[te Millhouse. R`mâne la latitudinea ta dac` te
vei duce sau nu la el. Dac` vrei  s`-i vorbe[ti va trebui
s` te duci la Janos, Sara, pentru c` el nu va mai \ncer-
ca vreodat` s` ia leg`tura cu tine. Este mult prea
mându, prea mândru, [i tu l-ai jignit prea tare
respingându-l de dou` ori.
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Urm`toarele zile [i nop]i Sara recapitul` ce-i
spusese Janos \nainte de c`s`torie, \n timpul certei de
la  Londra, la \ntâlnirea din California, [i ajunse la con-
cluzia c` se gr`bise s` afirme c` Janos se \nsurase cu ea
din interes.

|[i recunoscu purtarea prosteasc`, mare pare din
gelozie, puse \n balan]` elementele pro [i contra Janos.
Sim]ea nevoia s` zboare spre el, s`-[i recunoasc` gre[elile
[i s` reia totul de la cap`t. Dar apoi \ncerc` s`-[i ima-
gineze cum va reac]iona el la vederea ei. Dac` \i refuza
scuzele? Dac` o respingea? Nu era mai bine s` uite ce-i
spusese Ida [i s` continue divor]ul?

Zilele [i nop]ile de chin o obosir` [i-i afectar`
munca. B`u prea mult` cafea [i \ncepu s`-[i piard`
cump`tul din nimic.

– Ce se \ntâmpl` cu tine, Sara? o \ntreb` Tom.
Primesc tot felul de reclama]ii de la subordona]ii t`i.
Tot mai ai probleme familiale?

– {i ce dac` am? Nu este treaba ta.
– |]i afecteaz` munca [i felul \n care lucrezi cu

oamenii. Evans s-a plâns c` ai schimbat de trei ori
tiparele [i combina]iile de culori. Am pierdut timp [i
bani din cauza asta.

– Atunci, poate c` nu sunt bun` pentru ceea ce fac,
s`ri ea.
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– Ce \nseamn` asta, Sara?
– C` voi demisiona. Un pic surprins` de propriile-i

vorbe, recunoscând totu[i c` aceste gânduri fuseser`
\n mintea ei de când se \ntorsese din California, Sara
lu` o foaie de hârtie pe care o puse \n serviet`.

– Nu acum, Sara.
– Ba chiar de acum. Voi scrie o scrisoare de

demisie pe care o voi pune la po[t` mâine.
– Sara, nu te gr`bi s` iei decizii pripite. {tii ce se

\ntâmpl` când te bazezi pe primul impuls. La fel ai
f`cut [i cu Vaszary. Iar acum, cred c` regre]i. Dac` a[ fi
avut cum s` te opresc s`-l iei cu tine la Stonethwaite,
nu te-ai mai afla \n \ncurc`tura de acum.

– Dac` tot vrei s` te \nvinuie[ti pentru ceva, po]i s-o
faci pentru c` ai fost suspicios \n privin]a lui [i mi-ai
transmis [i mie asta. Iar eu am f`cut gre[eala de a te
asculta pe tine [i pe al]ii, [i nu inima mea.

– Sara, nu po]i pleca a[a. Vei pierde salariul pe o
lun`, protest` Tom ]inându-se dup` ea.

– Nu-mi pas`, de mult timp vreau s` plec de aici.
Voi deschide propria-mi afacere.

– O s` mori de foame, Sara, nu ai destul` expe-
rien]` pentru  a te lansa \n afaceri.

– Poate o s` plec undeva unde s` m` lansez \n
afaceri [i s` am succes, i-o \ntoarse Sara mai hot`rât`
ca oricând.
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– Unde?
– |n California. La revedere, Tom.

*
*       *

Sara \[i sim]i inima ridicol de u[oar`. Porni motorul
ma[inii [i se uit` la ceas. Era ora dou` treizeci. Nu voia
s` se \ntoarc` \n apartamentul ei unde s` simt` ace-
lea[i \ndoieli, [i o lu` spre Stonethwaite, gândindu-se
c` s-ar putea pierde undeva prin vreun s`tuc uitat de
vreme, \n ]inutul lacurilor.

O lu` spre Preston, apoi spre Lancaster [i Kendal [i
g`si drumul care o lua spre Millwater, pe care mersese
cu Janos cu trei ani \n urm`. Trecu pe lâng` Hanul
Fazanului. |ncepu tocmai atunci o ploaie dar  fu una
de scurt` durat` iar soarele se ivi din nou dintre norii
cenu[ii. O apuc` pe un drum plin de verdea]` unde
un lac mic str`lucea \n lumina soarelui. Sara v`zu o
cas` veche aflat` printre ulmi, parc` ma[ina \n fa]a ei
[i r`mase o vreme uitându-se la mu[chiul care-i
acoperea pere]ii.  Era surprins` c` Janos cump`rase
casa asta, nu pentru c` n-ar fi avut bani, c`ci era sigur`
c` \n ultimii ani câ[tigase destul de bine, ci pentru c`
era sigur` c` se vânduse cu mult timp \n urm`. V`zu [i
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o ma[in` parcat` \n fa]a a  ceea ce cândva fusese un
hambar, probabil. Sun` la sonerie. Nu r`spunse
nimeni a[a c` deschise [i intr`.

Buc`t`ria era \ntr-o dezordine de nedescris
judecând dup` mald`rul de vase nesp`late  de câteva
zile. Inima i se strânse; dac` Janos era bolnav [i nu se
putea hr`ni?

– Ei, este cineva acas`? strig` ea. 
Intr` \n prima \nc`pere care, spre surprinderea ei,

era proasp`t zugr`vit` [i avea mobil` nou`. Trecu \ntr-o
alt` \nc`pere, care era \n curs de renovare, mirosea pu-
ternic a vopsea [i pe podea se mai aflau \nc` ziare
\ntinse. Sara urc` sc`rile. Deodat` se opri pentru c` se
auzea un zgomot f`cut de cineva care folosea o pensul`.

– Janos! strig` ea. Unde e[ti?
Zgomotul \ncet.
– Cine e? se auzi vocea lui Janos. 
– Eu... Sara.
– Cine?
– Sara. Ea se \ndrept` spre locul de unde se auzea

vocea lui Janos [i vru s` deschid` u[a. Dar nu putu s-o
deschid` pentru c` \n dreptul u[ii se afla ceva.

– A[teapt`! zise Janos, care \ncepu s` \njure \n
ungure[te, apoi se auzi ceva care c`zu la podea [i se
sparse.
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– Ce s-a \ntâmplat? 
Speriat`, Sara for]` u[a \mpingând scara de alu-

miniu. |l v`zu pe Janos uitându-se la vopseaua  r`stur-
nat` \n mijlocul \nc`perii. Era plin de vopsea [i pe p`r
[i pe haine. |n mâini avea m`nu[i de cauciuc.

– Ce faci aici, Janos? [opti ea.
– Tocmai vopseam tavanul iar tu ai \mpins u[a [i

scara  s-a mi[cat, f`cându-m` s`-mi pierd echilibrul [i
s` cad, zise el ridicându-se. Nu puteai s` a[tep]i s`
cobor [i s`-]i deschid eu u[a?

– De unde s` [tiu ce f`ceai acolo? Nu te-am g`sit la
parter [i mi-am imaginat c` e[ti bolnav [i stai \n pat.
Nu [tiam c` te-ai apucat de vopsit.

– Nu m` prea pricep dar am \nceput s` \nv`].
– {i vrei  s` vopse[ti singur toat` casa?! exclam`

Sara. Era uimit`, c`ci \n tot timpul \n care fuseser`
\mpreun` el nu-[i manifestase dorin]a s` fac` ceva
practic.

– Mi se pare sau e[ti un pic sarcastic`? Crezi c` nu
sunt capabil?

– Nu, zise ea. M` surprinde, asta-i  tot. De fapt
voiam s` spun c` este prea mult` munc` pentru o sin-
gur` persoan`.

– Am [i un ajutor. Fratele lui George Kent este con-
structor, iar el [i echipa lui au f`cut partea mai grea a
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muncii, au ref`cut tavanele, izola]ia  [i \nc`lzirea.
S`pt`mâna asta [i-au luat un mic concediu [i m-am
gândit s` continuu eu. Asta ca s` mai pierd timpul. Dar
tu de unde ai aflat c` sunt aici?

– Ida Williams mi-a spus.
– La naiba cu femeia asta!
– Nu cred c` este cazul s` spui astfel de vorbe!
– Am rugat-o s` nu spun` nim`nui! Nici m`car ]ie!
– De ce nu? De ce n-ai vrut s` [tiu c` e[ti aici? Sara

se gândi c` oricum nu se a[tepta s` fie primit` cu
bra]ele deschise. Contrar celor spuse de Ida, lui Janos
p`rea c`-i merge foarte bine, iar mâinile [i le folosea ca
\nainte.

– Am vrut ca acest loc s` fie ]inut secret pân` va
ar`ta cum trebuie pentru a putea fi locuit. Abia atunci
puteam s` fac invita]ii.

– |n acest caz, te rog s` m` ier]i mai ales c` am venit
pe neanun]ate, replic` Sara plin` de mândrie r`nit` [i
mânie, apoi se r`suci pe c`lcâie [i porni \n jos pe sc`ri,
furioas` c` se pusese singur` \ntr-o situa]ie nepl`cut`.
Renun]ase la mândria [i ambi]ia personal` iar Janos n-o
voia.

|n timp ce ea cobora sc`rile se auzi un zgomot
puternic venind de undeva de sus, apoi vocea lui
Janos care-i strig`:
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– Nu po]i s` pleci a[a. U[a este \ncuiat`, nu pot
decât eu s-o deschid.

Orbit` de furie, Sara se \ndrept` spre buc`t`rie,
unde-l g`si pe Janos blocându-i drumul.

– Te rog s` m` la[i s` trec, zise ea f`r` a-l privi.
– Nu, dac` nu-mi spui de ce ai venit aici.
– Mergeam spre Stonethwaite s`-mi vizitez m`tu[a

[i fiind o zi atât de frumoas` mi-am spus c` ar fi bine
s` v`d cum arat` aceste locuri vara, spuse ea f`r` a-l
privi. Ida mi-a spus despre accidentul t`u [i am...

– Ai venit s` vezi dac` este adev`rat, zise el pe un
ton sarcastic, apoi ridic` mâinile [i \ncepu s`-[i scoat`
m`nu[ile una câte una dup` care-i \ntinse mâinile.
Bucur`-te de ceea ce vezi, Sara.

Mâinile lui ar`tau \ngrozitor, erau pline de cica-
trice, de cus`turi. Sara sim]i c` va le[ina. |[i acoperi
fa]a cu mâinile.

– Cum ai putut? [opti ea. Cum ai putut s`-]i faci
asta, Janos?

– Nu puteam s` las b`trâna s` moar`, trebuia s-o
scot de acolo. Sara, sper c` n-o s` le[ini, nu?

– |ncerc s` fiu tare. Mi-ai putea aduce un pahar cu ap`?
Janos o prinse de umeri, dar fu o atingere imper-

sonal`. O duse \n buc`t`rie [i o a[ez` pe un scaun.
Sara sim]i dintr-o dat` dorin]a de a dormi.
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– Uite, bea asta, zise Janos \ntinzându-i paharul.
Sara \l lu`, b`u jum`tate din con]inutul lui, apoi

\ncepu s` se uite \mprejur la pere]ii [i tavanul pe care
vopseaua \ncepuse s` se scorojeasc`, la podeaua mur-
dar` [i dulapurile care abia se mai ]ineau.

– Nu arat` prea bine locul `sta, zise ea.
– A[a este. Dar \ntr-o zi va fi cu totul altfel.
– Dar pân` atunci cum po]i tr`i \n mizeria asta?
– Nu locuiesc aici, ci la Hanul Fazanului. Vin zilnic

aici [i mai renovez câte ceva.
Sara continua s`-i priveasc` mâinile.
– Crezi c` vei mai putea s` cân]i la vioar`?
– Numai Dumnezeu [tie. Acum, Sara, ai mai vrea s`

vezi sau s` [tii altceva?
Ida avusese dreptate, se gândi ea. Mândria lui era

un zid prea \nalt pentru  a putea fi escaladat. Janos nu
mai era dispus s` ierte, nu mai sim]ea nimic pentru ea;
fusese o gre[eal` s` vin` aici.

– Nu, Janos, voi pleca imediat.
Sara se \ndrept` spre u[`, f`cu un pas afar` apoi se

\ntoarse de parc` [i-ar fi amintit ceva. Janos era \n
urma ei, iar când \l v`zu \n lumina soarelui, ea remarc`
ridurile adânci pe care suferin]a le s`pase pe figura lui.
Iar ochii  \i erau reci [i tri[ti, el o privea dar parc` n-o
vedea, se uita la ea ca la cineva care \i era indiferent.
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– Mai dore[ti ceva, Sara? o \ntreb` el politicos.
– Am \naintat actele de divor], Janos. Ai primit

\n[tiin]area?
– Da.
– Dar n-ai r`spuns.
– Poate o s-o fac. Acum, te rog s` m` scuzi, a[ vrea

s` cur`] vopseaua v`rsat`.
El intr` \napoi \n cas` [i trânti u[a.
Timp de câteva secunde  Sara r`mase privind la

pere]ii co[covi]i. Ar fi trebuit s` se supere pe el pentru
felul \n care o tratase dar, nu putea. Se sim]ea \nfrânt`
pentru c` Janos se comportase total diferit de cum [i-ar
fi imaginat ea. Nu \ncercase s-o mai seduc` cu vorbe,
fusese rece [i deta[at.

Se \ndrept` spre ma[in`. Unde era mai bine s` se
duc` acum? La Stonethwaite? Folosise  o scuz` foarte
ieftin`, [i sperase c` el \i va cere s` r`mân`. Mai
sperase c` o va implora s` renun]e la divor]. Dar Janos
nu f`cuse nimic din toate acestea iar acum ea nu mai
[tia ce era de f`cut. Se \ndrept` spre Hanul Fazanului.
Erau câteva ma[ini parcate la intrare [i ea \[i imagin`
c` [i nu va mai g`si nici o camer` liber`. Doar dac`...

Ideea care-i venise o lu` prin surprindere pentru c`
nu era obi[nuit` s` procedeze astfel. Era o idee foarte
\ndr`znea]` dar [i foarte feminin` [i des uzitat` de
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femeile pe care le dispre]uia când o foloseau. Poate
era singura cale prin care putea \nfrânge mândria lui
Janos.

Se afla la Kendal când lu` o hot`râre. Opri ma[ina
\ntr-o parcare [i intr` \ntr-un magazin cu lenjerie de
dam`.

Cump`r` o c`ma[` de noapte cochet` din nylon
negru [i se \ntoarse spre Hanul Fazanului.

Observ` c` se f`cuser` schimb`ri. Era mai mare acum,
avea o sufragerie larg` [i un hol spa]ios, frumos decorat.
|l g`si pe George Kent la bar, iar el [i-o aminti imediat.

– |n sfâr[it ai venit dup` so]iorul t`u! Eu [i Maggie
ne tot \ntrebam când o s` apari!

– Este aici?
– Nu, s-a dus acas`, dar se \ntoarce pe \nserat.
– A[ vrea s` m` duc \n camera lui, s`-mi las

lucrurile acolo, [i s` r`mân peste noapte.
– Foarte bine, feti]o! Ceva de mâncare vrei?
– Da, sunt foarte obosit` [i a[ vrea s` m`nânc  ceva

u[or...
– Cel mai bine ar fi s` te duci s` vorbe[ti cu Maggie.

O s` se bucure s` te vad`. Este cam \ngrijorat` pentru
so]ul t`u. Nu i se pare normal ca el s` stea aici a[a cum
este, iar tu la Manchester. Ei, dar ea nu \n]elege
c`s`toriile moderne.
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Imediat ce Sara intr  ̀\n buc t̀̀ rie, Maggie o lu  ̀\n primire:
– Bine c` te-ai gândit s` vii, feti]o! Ai venit s` r`mâi?
– |n seara asta da. A[ vrea s` m` duc \n camera

so]ului meu,  m` simt cam obosit`.
– E[ti cam palid`. Vino s` te conduc eu acolo. I-am

dat o camer` mai mare domnului Cranston. {tie c` ai
venit?

– Nu [tie c` am venit s` [i r`mân, zise ea evaziv [i
ar fi bine dac` nu i-ai spune nimic, vreau s`-i fac o sur-
priz`.

– Bine, nu-i spun nimic, zise Maggie. Sara deschise
[i intr`.

– S` vezi ce treab` bun`  a f`cut George, zise
femeia. A izolat pere]ii [i acoperi[ul,  a instalat [i o
baie aici. Acum, spune-mi, ce vrei s` m`nânci? Dup` ce
despachetezi vino la buc`t`rie [i alege ceva de pe
acolo. Ai cam sl`bit. Cred c` munce[ti prea mult. Ar
trebui s` ai pu]in` grij` [i de b`rbatul `sta al t`u. Are
nevoie de cineva care s`-l \ngrijeasc`, crede-m`.

Dup` ce mânc` ceva Sara se \ntoarse, f`cu du[ [i
observ` c` de[i se \ntunecase de-a binelea, Janos nu se
\ntorsese. Se privi \n oglind` [i observ` c` gura ei avea
col]urile l`sate, ca la un om dezam`git. |ncerc` s` zâm-
beasc` dar nu reu[i decât o grimas` [i renun]` la a se
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mai privi. |ncerc` s` citeasc`. Dup` jum`tate de or`
\ncepu s` mo]`ie. Era ora nou` [i jum`tate. Janos tre-
buia s` soseasc`. Dar nu fu a[a. Sim]ind c` somnul \i
d`dea târcoale, Sara stinse lumina. Nu-[i d`dea seama
de ce se sim]ea atât de obosit`. Nu era posibil ca
dragostea pentru el s-o fac` s` se simt` atât de
epuizat`. O cuprinse somnul.

Se f`cea c` era din nou la concertul din California,
al`turi de Glenn Bixman. Deschise ochii mari, a[tep-
tându-se s` se g`seasc` \n auditoriul universit`]ii din
California, privind la b`rbatul \nalt, elegant de pe
scen`.

Sara clipi de câteva ori, auzind muzica. Era
diminea]` [i Janos chiar cânta la vioar`. Se ridic` \n
pat. Observ` c` perna de al`turi fusese folosit` \n tim-
pul nop]ii. Se uit` la c`ma[a neagr` de noapte cu care
era \mbr`cat`. Ce se \ntâmplase? Nu-[i amintea nimic.

– O, Janos, ce s-a \ntâmplat? Spune-mi! \l implor`
ea.

Janos se opri din cântat [i se \ntoarse s-o priveasc`.
– Când s` se \ntâmple, Sara? o \ntreb` el rece,

a[ezând cu grij` vioara pe masa cea mic` din \nc`pere.
Pe frunte avea mici broboane de sudoare, semn c`
f`cuse un mare efort. Se apropie de ea [i privi curios
c`ma[a ei de noapte.
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– Noaptea trecut`, [opti ea. Dac` ar fi f`cut
dragoste ea [i-ar fi amintit cu siguran]`. N-ar mai fi fost
atât de \ncordat` [i, surprinz`tor, foarte timid`.

– Nu [tiu despre ce vorbe[ti, Sara. Când am venit
s` m` culc, tu dormeai deja. Nu te-am mai trezit ca s`
te \ntreb  ce  cau]i aici. A[a c` o s-o fac acum. Ce cau]i
\n patul meu, Sara, astfel \mbr`cat`?

– Am venit s`... s` vorbim, m-am gândit s` te a[tept
aici, murmur` ea evitându-i privirea. Dar a durat mult
pân` ai venit [i cred c` am adormit.

– Dac` a[ fi [tiut c` sunt a[teptat, a[ fi venit mai
devreme, zise el cu o oarecare blânde]e, aplecându-se
spre ea. Dar tu nu crezi ce-]i spun. N-ai crezut nicio-
dat`. O, Doamne, de ce m` mai obosesc s` \ncerc s`...

Janos se \ndrept` spre un dulap din care scoase o
c`ma[`, apoi trânti sertarul cu violen]`. 

Mu[cându-[i buzele, ne[tiind ce s` fac`, Sara \l
urm`ri cum o \mbr`ca, cu gesturi violente, p`rând c`
vrea s-o  rup`.

Ea se trezi cum coboar` dintr-o dat` din pat [i se
afl` \n fa]a lui, \nalt` [i slab`, cu pielea provocator de
alb` comparativ cu negrul c`m`[ii, cu soarele
str`lucindu-i \n p`r din fereastra de la spatele ei.

– Te cred, Janos. Acum te cred, [opti ea. O vreme
n-am putut...
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– Nici n-ai avut \ncredere \n mine...
– Este adev`rat, [opti ea.
– Nici nu m-ai iubit...
– Asta nu-i adev`rat! Te-am iubit de cum te-am

v`zut, dar n-am crezut c` m` iube[ti [i tu a[a cum a[ fi
vrut s` fiu iubit`. A[ fi vrut s` fiu pe primul plan \n
inima ta, \naintea muzicii... dar tu, Janos, mai ai \nc`
magie \n aceste dou` mâini... murmur` ea lipindu-se
de trupul lui. Am auzit aceast` magie chiar acum. Mi-a[
dori s-o [i simt. Atinge-m`, Janos, f`-m` s` te simt din
nou...

Dar Janos nu f`cu nici o mi[care, iar bra]ele \ntinse
ale Sarei  c`zur` neputincioase. Dar deodat` el o
prinse \n bra]e [i o strânse la piept. |i sfâ[ie dintr-o sin-
gur` mi[care c`ma[a de noapte, dar ea nu regret` dis-
trugerea ei nici o clip`. Acum, nu mai voia decât s`-l
conving` c`  \l iubea [i \l dorea. Trecu \mpreun` cu el
\n lumea dragostei, departe de problemele lume[ti, de
dureri.

– Faptul c` ai venit la mine din proprie ini]iativ`
\nseamn` c` ai \ncredere \n mine? [opti Janos.

– Da, Janos, zise ea recunoscându-[i gre[elile, [i-i
explic` de ce nu avusese \ncredere \n el. Dac` mi-ai fi
spus c` ai fost acceptat ca imigrant n-a[ fi crezut nicio-
dat` ce mi-au spus Tom sau Davina.
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– }i-am spus c` am actele \n ordine, Sara, dar tu tot
ai fost b`nuitoare [i asta m-a afectat.

– {i nici n-ai negat vreodat` c` stabilise[i cu Cecilia
s` v` c`s`tori]i...

– Este adev`rat, dar trebuia s` m` \ntâlnesc cu ea
mai \ntâi pentru  a anula aceast` \n]elegere...

– Pretinzând c` te-ai \ndr`gostit de mine...
– Dac` m-ai fi ascultat cu aten]ie ai fi re]inut c`

m-am \ndr`gostit de tine din diminea]a \n care m-am
trezit \n apartamentul t`u... Iar acum, m` \ndr`gostesc
a treia oar` de tine.

– Când  a fost cea de-a doua?
– Când te-am v`zut \n public, la concertul meu.
– Chiar m-ai v`zut?
– Oarecum,  c`ci Cecilia \mi spusese unde te vei

afla. Am venit acas` la Cecilia pentru  a ne relua via]a
\mpreun`, dar tu erai prea implicat` \n rela]ia cu acel
admirator al t`u. A[a c` ne-am desp`r]it din nou. Iar
eu am cântat acea Serenad` pentru Sara, sperând c`
vei \n]elege dragostea mea. Iar acum, probabil te vei
\ntoarce la slujba ta din Manchester.

– Nu mai am slujb`, Janos, am demisionat ieri.
– {i ce vei face acum?
– Voi r`mâne aici cu tine, s` te ajut cu casa. Vom

vopsi [i face cur`]enie \mpreun`.
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– Dar nu numai atât, iubita mea. Ne vom plimba
prin p`dure, vom urca pe munte... vom descoperi
aceste locuri \mpreun` [i, mai ales, vom face
dragoste.

– Iar eu voi deveni o pis`loag` care te va bate la cap
tot timpul s` reiei repeti]iile pân` vei cânta din nou ca
un \nger. Iar când vei fi recuperat complet, te voi
\nso]i la toate concertele c`ci m-am s`turat s` r`mân
singur`, f`r`  tine. Sunt liber` acum s` fac ce vreau, s`
fiu cu tine... dac` [i tu vrei asta, zise ea ascunzându-[i
fa]a la pieptul lui.

– Asta-mi doresc cel mai mult, zise Janos, iar ea-[i
ridic` privirea spre el.

– E[ti sigur?
– Foarte sigur, Sara. {tii, de când am avut acel acci-

dent, am avut foarte mult timp s` m` gândesc la tine...
[i la mine [i am ajuns la concluzia c` de[i muzica este
via]a mea, nu este mai important` decât iubirea noas-
tr`. Tu e[ti pe primul plan, iubita mea. Janos o trase
spre el. Sara, te iubesc foarte mult [i a[ vrea s` mai
d`m o [ans` iubirii noastre, s` avem o via]` \mpreun`.
{i copii, sper, ad`ug` el.
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– Asta mi-a[ dori [i eu, spuse Sara, convins` c`
r`nile provocate de moartea Evei [i a copilului se vin-
decaser`. {i \n timp ce buzele lor se  unir` \ntr-un
s`rut, Sara se \ntreb` dac` nu cumva acea senza]ie ciu-
dat` de r`u pe care o sim]ea mereu nu \nsemna c`
r`m`sese \ns`rcinat` atunci, \n California...

Dar va avea destul timp s` discute cu Janos despre
asta. Va avea tot timpul din lume acum, când erau din
nou \mpreun`.

Sfâr[it
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