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Domnul Georges Martinowsky, profesor
titular de limba rusã, a avut bunãvoinþa de
a reciti manuscrisul acestui roman ºi tradu-
cerea lui. Autorul ºi traducãtoarea îi mulþu-
mesc pentru observaþiile sale, care s-au dovedit
extrem de preþioase.



1.

Cât de fragil ºi de straniu este totul pe lumea
asta…

Viaþa lui, bunãoarã, atârnase doar de ciobul acela
de oglindã care-ºi pierduse luciul ºi de degetele învi-
neþite de frig ale unei infirmiere de pe ambulanþã,
subþiricã precum o adolescentã. 

Stãtea culcat pe câmpul acela de primãvarã brãz-
dat de tancuri, în mijlocul a sute de uniforme mili-
tare înþepenite peste noapte într-un morman îngheþat.
La stânga, dintr-un crater negru, bârne rupte îºi înãl-
þau vârfurile sfârtecate. Foarte aproape, cu roþile
afundate într-o tranºee pe jumãtate surpatã, un tun
antitanc se cabra spre cer.

Înainte de rãzboi, dacã se lua dupã ce scria în
cãrþi, îºi închipuia câmpul de luptã cu totul altfel:
soldaþi aliniaþi cu grijã în iarba fragedã, ca ºi cum
ar fi avut timp, înainte sã moarã, sã adopte o poziþie
anume, semnificativã, sugeratã de moarte. Fiecare
cadavru dezvãluia astfel solitudinea întâlnirii sale cu
moartea. ªi se putea arunca o privire peste chipul
oricãruia dintre ei, unul întorcându-ºi ochii spre
norii care se îndepãrtau agale, altul atingând cu obra-
zul pãmântul negru. 
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De aceea, când mersese pentru prima oarã de-a
lungul pajiºtii acoperite de morþi, nu remarcase
nimic. Mergea, trãgându-ºi cu greu cizmele din fãga-
ºurile drumului de toamnã, cu privirea aþintitã la spi-
narea omului din faþã, la vestonul militar cenuºiu
ºi decolorat pe care strãluceau micile picãturi lãsate
de ceaþã. 

Când ieºeau din sat – niºte schelete de izbe pe
jumãtate arse –, un glas se fãcu auzit în spate, în ºirul
de soldaþi:

— Fir-ar sã fie! Da’ ºtiu cã nu sunt zgârciþi cu
poporul!

Aruncã atunci o privire spre pajiºtea care se întin-
dea spre crângul vecin. Vãzu în iarba plinã de noroi
un morman de haine militare cenuºii, printre care,
la grãmadã, zãceau ruºi ºi nemþi, când amestecaþi,
când despãrþiþi, cu faþa la pãmânt. ªi mai era ceva
ce nu semãna cu un trup omenesc, ci cu un soi de
terci brun, printre fâºii de postav ud.

Una din acele mase moarte era acum ºi el. Stãtea
culcat; capul, înþepenit într-o bãltoacã de sânge ce
îi îngheþa sub ceafã, îi era înclinat într-un unghi greu
de imaginat pentru o fiinþã vie. Coatele îi erau atât
de violent vârâte sub spinare, încât pãrea cã vrea sã
se smulgã din pãmânt. Soarele abia scânteia printre
mãrãcinii acoperiþi de chiciurã. În pãdure, la mar-
ginea câmpului ºi în craterele lãsate de obuze, se
desluºea încã umbra vânãtã a frigului. 

Oamenii de pe ambulanþã erau patru la numãr:
trei femei ºi un bãrbat care conducea furgoneta unde
îi puneau pe rãniþi. 
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Frontul se retrãgea spre vest. Dimineaþa era ne-
maipomenit de seninã. Glasurile lor, în aerul înghe-
þat ºi totuºi însorit, rãsunau limpezi ºi îndepãrtate.
„Trebuie sã terminãm înainte sã se topeascã, altfel
o sã ne împotmolim în noroi!“ Tuspatru erau la
capãtul puterilor. Ochii, înroºiþi de nopþile nedor-
mite, clipeau în lumina pieziºã a soarelui la rãsãrit.
Dar munca le era eficace ºi bine coordonatã. Pansau
rãniþii, îi aºezau pe tãrgi ºi, încet, fãcând sã scârþâie
dantelãria de gheaþã de sub tãlpi, ocoleau morþii,
poticnindu-se în hârtoape, pânã ce ajungeau la furgon. 

Se scurgea cel de-al treilea an de rãzboi. Iar acest
câmp de primãvarã acoperit de uniforme militare
îngheþate se întindea undeva, în inima sfâºiatã a Rusiei.

Trecând pe lângã soldat, tânãra infirmierã de pe
ambulanþã abia dacã s-a oprit. Aruncã o privire spre
balta de sânge acoperit de promoroacã, spre ochii
sticloºi cu pleoape umflate din pricina deflagraþiei
ºi mânjite de pãmânt. Mort. Cu o asemenea ranã,
nimeni nu supravieþuieºte. Îºi continuã drumul, apoi
se întoarse îndãrãt ºi, ferindu-se sã priveascã în ochii
aceia oribili, ieºiþi din orbite, trase din hainã livre-
tul militar. 

— Ascultã, Mania, îi strigã ea colegei care pansa
un rãnit la vreo zece paºi mai departe, uite un Erou
al Uniunii Sovietice! 

— Rãnit? întrebã aceasta.
— Nu… Mort. 
Se aplecã asupra lui ºi începu sã-i spargã gheaþa

din jurul pãrului ca sã poatã sã-i ridice capul.
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