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Cu doi ani în urmă
9 noiembrie 1938
Siegen, Germania

Jacob Weisz se temea de puterea pe care o ținea în mâini. 
Puterea de a spulbera. De a răni. De a lua viața unui om. 

Dar unchiul lui, Avraham, îi dădu asigurări că nu făcea nimic 
rău. Dimpotrivă, insistă Avi, aceasta era datoria lui și acum 
era momentul s-o îndeplinească.

— Pentru orice lucru este o clipă prielnică și vreme pen-
tru orice îndeletnicire de sub cer, spuse Avi. Așa a spus So-
lomon. Vreme să te naști și vreme să mori, vreme să ucizi 
și vreme să vindeci. Vreme pentru război și vreme pentru 
pace.1 Nu trebuie să alegem momentele, Jacob. Trebuie, în 
schimb, să fim pregătiți pentru când vor veni.

Cuvintele unchiului lui păreau înțelepte. Ar fi putut fi 
chiar adevărate, dar nu-l ajutau. Nu în acest caz. Nu acum.

Jacob strânse patul de lemn de nuc al puștii Mauser. Era 
greu și rece în mâinile lui. Nu voia să o facă. Nu dorise nicio-
dată, dar cine era el să se împotrivească? Era doar un băiat 

1 Ecclesiastul 3, 1–3 (n. tr.).
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de șaptesprezece ani. Zilele nu-i aparțineau, ca să le poată 
planifica după plac. Nici destinul nu-i aparținea.

Jacob simțea că inima îi bate sălbatic în piept și, deși în-
cercă din răsputeri, nu reuși să-și domolească respirația. Își 
șterse transpirația de pe o mână, apoi de pe cealaltă, apoi 
prinse și mai tare pușca sa Karabiner 98.

Nu avea nici cea mai mică idee de unde provenea pușca. 
Păruse să apară pur și simplu într-o zi în cabana din pădure, 
în „casa departe de casă” a unchiului său. Jacob nu între-
base niciodată de unde a făcut rost de ea și nici nu intenționa 
s-o facă.

Încet, Jacob trase închizătorul carabinei până ce auzi cum 
glonțul este scos din încărcător. Apoi, pe cât de atent și de li-
niștit putea să fie – încercând să-și amintească tot ceea ce-l 
învățase unchiul lui – împinse închizătorul înainte, până ce 
glonțul intră în cameră și percutorul se fixă pe poziție.

Jacob rămase absolut nemișcat, întins pe pământul rece 
și tare, acoperit cu frunze, în adâncul pădurii, pe o creastă 
adăpostită de vânt din apropierea orășelului Siegen. Era un 
loc pe care-l cunoștea bine.

Crescuse pe aceste povârnișuri. Își petrecuse toate ve-
rile drumețind și alergând pe toate coclaurile muntelui, de 
unul singur sau cu unchiul său. Cunoștea fiecare hrubă, fi-
ecare stei de piatră, fiecare copac. A fost una dintre bucuri-
ile copilăriei, vârstă care acum se grăbea să apună, exact ca 
soarele care se ascundea dincolo de creasta de deasupra lui.

Deși nu înțelegea în amănunt, Jacob știa că peste pământ 
se lăsase o beznă înfricoșătoare. Cu doar câțiva ani înainte, 
Adolf Hitler și Cămășile sale Brune ajunseseră la putere. 
Acum țineau Germania în lesă. Gestapoul crea cu rapiditate 
un stat polițienesc crud și brutal, care îi trata pe toți, mai 
puțin pe arienii adevărați, ca pe niște câini și porci.



51EVADARE DE LA AUSCHWITZ

Era, cu siguranță, valabil pentru evrei ca familia Weisz. 
În ultimii câțiva ani, lor și celorlalte familii de evrei din Ger-
mania le fusese retrasă cetățenia și își pierduseră multe 
dintre drepturile elementare.

Tatăl lui Jacob, un stimat profesor de istorie germană, 
fusese concediat peste noapte din prestigiosul său post de 
la Universitatea Frederic Wilhelm din Berlin. Familia Weisz  
fusese forțată să plece din splendida și spațioasa lor casă din 
suburbia capitalei. Pe documentele lor oficiale fusese im-
primat un J mare și roșu și nu aveau voie să părăsească țara. 
Așa că părăsiseră Berlinul, găsind un nou cămin în Siegen. 

Dar problemele nu încetaseră. Familia lui Jacob începuse 
să fie evitată chiar și de prietenii vechi. Văzuse cum tatăl 
lui fusese batjocorit pe față în plină stradă. Jacob însuși fu-
sese batjocorit, scuipat și chiar bătut de o bandă a Cămășilor 
Brune. Părinții lui nu îi permiseseră să riposteze sau să între-
prindă orice ar fi putut provoca alte ostilități. Acum, unchiul 
Avi spunea că venise timpul să riposteze.

— A venit timpul, Jacob, spuse Avi. Nu mai ești copil. Devii 
bărbat. Cât ai acum – un metru șaptezeci, 72 de kilograme?

Jacob ridică din umeri și mormăi: 
— Cam așa ceva. De fapt, avea un metru șaptezeci și cinci 

și vreo 75 de kilograme, dar nu era genul care să-i contra-
zică pe cei mai în vârstă.

Pe cerul de după-amiază târzie de noiembrie pluteau 
nori amenințători. Se apropia furtuna. Nu era prima din acea 
toamnă, dar Jacob simțea că va fi cumplită. Umbrele din jurul 
lui se întindeau tot mai mult. Aerul se răcea și pinii înalți, în-
foiați și aromați se clătinau în bătaia vântului.

Jacob simți un miros slab de lemne arzând venind de 
undeva dinspre est, unde se afla Siegen-ul, și-și închipui că 
vine tocmai de la casa lui. Se întrebă pentru o clipă ce găteau 
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mama lui și Ruthie pentru cină. Ruthie avea doar nouă ani, 
dar era micul ajutor al mamei și deja un bucătar destoinic. 
Începu să-i lase gura apă.

„Poate fac șnițel de vițel. Poate latke1. Poate chiar niște 
ștrudel de mere pentru desert.” Preferatul lui. Oare?

Jacob și le imagină gătind, vorbind și hlizindu-se împre-
ună în bucătărie, așa cum le plăcea să facă adesea. Și parcă-l 
vedea pe tatăl său ațâțând focul, apoi relaxându-se în scaunul 
său balansoar. Poate că răsfoia o carte bună. Jacob spera să 
fie așa. Peste țara și casa lor părea să se aștearnă un lințoliu 
greu, iar Jacob își dorea amarnic să dea ceasul înapoi și viața 
să redevină cum fusese înainte de a ajunge Hitler la putere, 
pe vremea când lucrurile erau simple, dulci, calme și liniștite.

Lui Jacob îi plăceau lucrurile liniștite, iar acum și-ar fi 
dorit să stea în casa cu trei etaje pe care o avea unchiul său 
în Rubensstrasse. Cât jinduia să stea cu toții în jurul cămi-
nului, savurând ceaiul fierbinte și ascultîndu-l pe papa is-
torisind povești de aventuri din țări îndepărtate! Uneori, 
mama lui îi cerea lui Jacob să scoată din cutie vioara buni-
cului său și să cânte ceva de Beethoven, Bach, Mozart sau 
Mendelssohn. Într-o lume perfectă, Jacob ar fi terminat li-
ceul și ar fi mers la un conservator, pentru a deveni unul 
dintre cei mai mari violoniști din lume. Visa să meargă la 
Conservatorul Național de Muzică din Leipzig, fondat chiar 
de Mendelssohn. Visa să țină un Stradivarius în mână. Dar 
nu era o lume perfectă. Departe de asta.

Și dintr-odată putu simți dezaprobarea imensă a un-
chiului său.

„Concentrează-te, Jacob”, parcă-l auzea pe Avi spunând, 
deși nu rostise niciun cuvânt.

1 Clătite de cartofi (n. tr.).
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Singurul sunet a fost un șoim în direcția de tragere și for-
năitul îndepărtat al țintei lui Jacob. „Concentrează-te. Nu te 
lăsa distras. Limpezește-ți mintea și concentrează-te.”

Jacob închise un ochi și-l miji pe celălalt. Ezitase des-
tul. Nu voia ca unchiul să-l considere laș sau nehotărât. Era 
băiat bun. Bun, liniștit, ascultător, loial și știa și el că, dacă o 
făcea mai repede, termina mai repede. Privind prin lunetă, 
ajustă ținta după vântul pieziș și apăsă pe trăgaci. Bubui-
tura răsună în munți și mai jos, în valea Westphaliei. Și, pen-
tru o clipă, inima lui Jacob păru să se oprească.

— Ai ratat, oftă unchiul său.
Jacob se uită neputincios la cerbul care fugea mâncând 

pământul, în vreme ce toate păsările pe o rază de un kilome-
tru se împrăștiau cârâind și țipând. Și brusc se simți înfrigu-
rat și singur. Îi displăcea profund să dezamăgească pe cineva, 
mai ales pe unchiul său. Dar iată c-o făcuse. Din nou.

Trecuseră doar câteva săptămâni de când unchiul său în-
cepuse să-l învețe să vâneze. Devenea tot mai priceput și știa 
că în cele din urmă va ajunge expert. Dar știa, de asemenea, că 
pentru unchiul său nu vânătoarea de subzistență era obiecti-
vul principal. Avi voia ca Jacob să știe cum să se apere pe el 
și pe ai lui. Lui Jacob îi displăcuse de la bun început această 
îndeletnicire. Tatăl lui interzisese orice discuție despre arme, 
cu atât mai puțin despre manevrarea lor. Mama lui zâmbea și 
spunea că, dacă Dumnezeu ar fi vrut ca evreii să vâneze pen-
tru a face rost de hrană, nu ar fi creat niciodată măcelarii. Mi-
cuța Ruthie era prea tânără ca să-i pese de toate acestea. Avi 
insista totuși ca Jacob să învețe să manevreze o armă – și să 
facă asta, păstrând secretul față de ceilalți membri ai familiei.

„Az men krigt zikh miten rov, muz men sholem zein miten 
shainker” – așa îi spusese Avi lui Jacob când îi pusese pentru 
prima dată pușca în mâini. 
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Vechiul proverb idiș ar putea fi tradus astfel: „Dacă te-ai 
certat cu rabinul tău, împacă-te cu barmanul tău.” Unchiul 
lui nu-i dăduse nicio explicație, dar, după ce a rumegat bine, 
Iacov a ajuns la concluzia că Avi voia să spună ceva de genul: 
„Fii mereu pregătit” sau „Să ai mereu un plan B.” Problema 
era că Jacob nu voia un plan B. El nu voia să-și schimbe 
viața. Voia ca lucrurile să fie așa cum au fost dintotdeauna.

— Îmi pare rău, spuse el în cele din urmă, dându-i pușca 
și un pumn de gloanțe nefolosite.

— Ar trebui să-ți fie, spuse unchiul său. Vrei ca familia 
ta să moară de foame? Avi nu râdea. Nici măcar nu zâmbea. 
Nici măcar nu-l tachina. Era extrem de serios. 

Apoi, fără să spună altceva, se întoarse la cărare și în-
cepu să coboare povârnișul.

Jacob stătea acolo singur în pădure, înghețat până în mă-
duva oaselor, rănit de mustrarea unchiului său, înnoroiat și 
luptându-se cu lacrimile.

8

Jacob nu spuse nimic în timpul lungului drum de întoarcere 
la cabană.

În prima jumătate de oră, Avi tăcu și el. Părea neobiș-
nuit de ursuz, cu mintea în altă parte. În cele din urmă, păru 
să-și scuture povara de pe inimă, chiar dacă doar pentru 
puțin timp, și se relaxă.

Își încetini pașii, ca Jacob să-l ajungă din urmă, și începu 
să vorbească. Era un semn bun, gândi Jacob, pentru că un-
chiul Avi mereu vorbea când se simțea bine.

Vorbind, Avi păru să uite că nepotul lui ratase toate țin-
tele din acea zi – doi iepuri, un fazan și un cerb. Părea foarte 
satisfăcut de simplul fapt că-l învăța pe fiul fratelui său să 
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vâneze. Aproape toată ora care urmă, îi povesti cum a în-
vățat să tragă de la un unchi de-al lui și cum tatăl lui Jacob 
refuzase să meargă la vânătoare, considerând că era sub 
demnitatea lui. Neratând niciodată ocazia de a-și educa tâ-
nărul învățăcel, Avi trecea permanent de la germană la po-
loneză, apoi la slovacă și engleză, revenind după aceea la 
germană – limbi pe care Jacob le cunoștea bine, sau în care 
devenea pe zi ce trece mai competent.

Jacob era bun la limbi străine. Cu o memorie remarca-
bilă, le deprindea rapid, chiar dacă le folosea rar. Sporovă-
iala nu fusese însă niciodată punctul său forte.

— Destul cu toate astea, spuse Avi, bătându-l ușor pe 
Jacob pe spate. Să facem ordine în cabană și să ne întoar-
cem cât mai repede acasă. Nu-mi pot imagina defel ce-or 
găti mama ta și Ruthie.

Jacob se duse de îndată în bucătărie pentru a spăla câ-
teva farfurii murdare din chiuvetă. Apoi privi tăcut cum 
Avi trăgea de covorul zdrențăros și scotea câteva scânduri 
din podea. Sub podea era un cufăr enorm de oțel, având 
aproximativ un metru și jumătate lungime și mai bine de 
un metru lățime, închis cu un lacăt imens cu cifru. Avi se 
aplecă, formă combinația și deschise cufărul, dând la iveală 
o rezervă de alte patru puști Mauser. O puse repede și pe 
a cincea în cufăr, îl închise și puse lacătul. Apoi deschise o 
cutie mai mică de oțel, unde puse surplusul de gloanțe. 

Nu mult după aceea, Jacob împături și așeză în dulap pă-
turile și pernele. Apoi își aranjă tot mai marea colecție de 
cărți de istorie, de romane, de manuale și enciclopedii în 
limbile pe care Avi se aștepta să le stăpânească. Fiecare era 
un dar prețios de la unchiul său. Părinții lui Jacob nu mai 
aveau bani să cumpere vreo carte. De fapt, de când tatăl 
său fusese concediat de la universitate, abia de aveau bani 
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suficienți să trăiască de pe-o zi pe alta. Lui Avi, pe de altă 
parte, nu-i lipseau niciodată paralele și era cel mai generos 
om cunoscut de Jacob, mai ales dacă era vorba despre edu-
cația lui Jacob.

Trecuseră mai mult de patru ani de când Jacob călcase 
ultima dată într-o școală de stat. Din punct de vedere oficial, 
educația lui se încheiase abrupt când der Führer ajunsese 
cancelar al Reichului în 1933. Atunci, tatăl lui Jacob, renu-
mitul dr. Reuben Weisz, fusese „eliberat” de îndatoririle 
sale de la universitate. Curând, familia și-a pierdut casa, eco- 
nomiile și pe mai toți cei considerați odinioară prieteni.

Atunci a intrat Avi în scenă pentru a ajuta. I-a oferit fra-
telui mai mare posibilitatea de a conduce atelierul de turnă-
torie pe care-l avea în Siegen și l-a invitat să vină cu familia 
să locuiască în oraș, în Rubensstrasse, cu o chirie modică.

Om mândru, dr. Weisz a respins inițial oferta. Era cărturar, 
nu comerciant sau funcționar. Aceasta era Germania. Era un 
om educat. Putea să predea. Putea scrie. Avea să publice și-și 
va susține astfel familia. Deveni însă curând dureros de clar 
că, în Germania, acestea nu mai erau opțiuni valabile pentru 
evrei. Jacob nu înțelesese niciodată cum de unchiul Avi conti-
nuase să dețină și să conducă mai multe afaceri.

Nici nu îndrăznise să întrebe. Îi era pur și simplu recu-
noscător. La urma urmei, devenise repede mai mult decât 
evident că familia Weisz nu avea de ales decât să se ocupe 
de turnătoria lui Avi. Astfel că spuseseră da și se mutaseră 
la 414 kilometri sud-vest de capitala germană, un drum de 
mai bine de cinci ore cu mașina, până în micul și pitorescul 
oraș de patruzeci de mii de suflete de pe râul Sieg.

Jacob se temuse de tot ce avusese legătură cu mutarea 
și cu drumul greu care-i așteptase. Spre surprinderea lui 
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însă, nu fusese așa de rău cum se temuse – dificil, desigur, 
dar suportabil. Mama lui îi preda acasă în timpul zilei ma-
tematică, literatură și gramatică. Tatăl lui îl învăța seara is-
toria Germaniei și istorie și cultură universală. Și oricând 
putea să-și părăsească fabricile, unchiul Avi venea și-l lua 
în munți pentru drumeții, pentru a repara una-alta și a-l în-
văța să lucreze cu mâinile.

Jacob se urcă în mașina Adler Standard 6 gri, cu două 
uși, așezându-se pe locul din dreapta, în vreme ce Avi în-
chidea cabana. În curând, își croiau drum printre pâlcurile 
dese de copaci, coborând cu atenție muntele.

— Deci, tinere, e vreo fräulein care ți-a atras atenția? îl 
întrebă Avi din senin.

Jacob binecuvântă semiîntunericul serii. Poate că un-
chiul său nu-l vedea că roșește. Ridică din umeri, dând de 
înțeles că răspunsul e nu.

— Prostii, spuse Avi. Un tânăr arătos ca tine, Jacob? Pu-
ternic. Înalt. Chipeș. Cu suflet bun și blând. Cred că le scoți 
din minți pe toate!

Lui Jacob i se uscă gura. Știa că unchiul lui îl tachinează, 
dar nu-i plăcea să fie pus în situații neplăcute. Mai ales în 
legătură cu acest subiect. Așa că mormăi ceva și speră că va 
schimba subiectul.

Adevărul era că, deși nu-i venea ușor să recunoască, era 
o tânără fată care-i atrăsese atenția. Naomi Silver. Și ea avea 
șaptesprezece ani. Familia ei locuia chiar după colț, la etajul 
ceasornicăriei tatălui ei. Și ei îi plăcea să cânte la vioară. De 
fapt, aveau același profesor, iar lecțiile pe care le lua Naomi 
de două ori pe săptămână se încheiau înainte de a începe 
ale lui. Ea era chiar mai timidă decât el. Rareori vorbeau 
unul cu celălalt. Nu îi mărturisise, desigur, sentimentele 
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sale, dar ea, uneori, îi întâlnea privirea când pleca de la lec-
ții cu vioara strânsă în brațe și îi zâmbea.

Mai era însă o singură problemă. Bine, două, de fapt. 
Una, desigur, că nu avusese niciodată curajul să-i vorbească, 
chiar dacă simțea că-i pasă de el, poate chiar îl plăcea. Cea-
laltă era că și prietenul său Hans Meyer era interesat de 
Naomi – și Hans arăta mult mai bine și era mult mai socia-
bil ca Jacob. În plus, avea o motocicletă. Era a fratele său, de 
fapt, dar Hans o „împrumuta” deseori și, când o făcea, atră-
gea cu siguranță atenția fetelor.

Jacob nu-i spusese niciodată lui Hans cât de mult îi plăcea 
de Naomi. Dar, la începutul acelei săptămâni, Hans îi spu-
sese lui Jacob că îi plăcea de ea și că intenționa să o invite la 
un concert. În sinea sa, Jacob era distrus, dar, ca de obicei, își 
păstră sentimentele pentru el. Nimeni nu știa ce gândește cu 
adevărat Jacob Weisz. Nici Naomi. Nici Hans. Nici familia lui. 
Nici măcar unchiul Avi, deși Avi părea că îl înțelege pe Jacob 
mai bine decât mai toți ceilalți.

Din fericire, înainte ca Jacob să fie nevoit să răspundă, 
sedanul părăsi drumul pietruit de munte. Văzu Siegenul în 
timp ce se apropiau de o curbă și, când îl zări, căscă ochii 
de uimire. În aerul de noapte se vedea o sclipire ciudată și 
strălucitoare. Erau flăcări înalte de douăzeci, treizeci, poate 
patruzeci de metri care se înălțau pe cerul fără lună, flăcări 
care cuprinseseră nu doar o clădire, ci zeci. 

— Ce este, unchiule? spuse el cu respirația tăiată. Ce se 
întâmplă?

La început, Jacob fu doar uimit. Dar se sperie de îndată. 
Se simțea în aer nebunia, un fior de frenezie nemaivăzut ni-
ciodată înainte. Străbătând periferia orașului Siegen, Jacob 
putu să vadă oameni alergând în toate direcțiile. Oameni pe 
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care îi cunoștea. Vecini de-ai lor. Bănui, desigur, că se gră-
beau să stingă incendiile, dar, cu cât intrară mai mult în 
oraș, cu atât devenea tot mai clar că nu așa stăteau lucrurile.

Când dădură colțul pe Hundgasse, găsiră drumul blocat 
de o mulțime – cel puțin o sută de oameni – adunați în mij-
locul străzii, în fața atelierului lui Herr Berger. Herr Berger 
era croitorul orașului Siegen. Era un om bun, plăcut și un 
evreu cucernic. Fiul său, Eli, era și el croitor și prieten apro-
piat al tatălui lui Jacob, precum și cantor la șul1. Mulțimea 
urla, strigând obscenități, cu fețele contorsionate.

Bubuiau la ușa din față a lui Herr Berger, cerându-i să 
iasă în stradă, însă nu se întâmplă nimic. Atunci, cineva 
din mulțime aruncă o piatră prin vitrina croitoriei. Cineva 
aprinse o torță și o aruncă înăuntru, iar atelierul începu să 
fie mistuit și el de flăcări, cum erau atâtea alte magazine din 
apropiere.

Din clădire începură să iasă flăcări. Fuioare de fum negru 
gros se revărsară în aerul străzii. Apoi, brusc, Herr Berger 
se repezi să scape pe ușa din față. Căzu în genunchi înain-
tea oamenilor, implorându-i să fie milostivi. Gloata însă nu 
voia. Se năpusti asupra lui cu furie oarbă, lovindu-l și căl-
cându-l în picioare, în vreme ce el striga în agonie.

Jacob era înfricoșat. Herr Berger era bătrân, se apropia 
de optzeci de ani. Era un om fragil și începuse să-și piardă 
auzul. Era însă foarte muncitor, un meseriaș meticulos, și 
Jacob îl considera a fi unul dintre cei mai de treabă oameni 
din oraș.

— De ce, unchiule? întrebă Jacob. De ce fac asta?
Brusc, Avi trase mașina după colț, pe o stradă care, cel 

puțin deocamdată, era atât de liniștită, încât părea părăsită. 

1 Sinagogă (n. tr.).
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Avi frână și opri motorul. Apoi se întoarse brusc și îl privi 
pe Jacob în ochi.

— Pentru că e evreu, șopti Avi. Îl ucid pentru că este 
evreu.

9

— Stai aici, ordonă Avi, sărind din mașină.
— De ce? Unde te duci? întrebă Jacob, văzând în ochii 

unchiului său o căutătură pe care n-o mai zărise niciodată.
— Stai aici, insistă Avi. Dacă ești în pericol, fugi acasă. 

Nu-ți face griji pentru mine. Te voi găsi mai târziu. Trânti 
ușa și se îndreptă spre mulțime.

Jacob nu putea înțelege ce se întâmpla. Era posibil ca un-
chiul său să încerce de fapt să-l salveze pe Herr Berger? La 
urma urmei, Avi era neînarmat. Era cu totul depășit de mul-
țimea din stradă. Era sinucidere curată.

Sărind din mașină, Jacob alergă după unchiul său, îl apucă 
de umăr și-l întoarse cu fața către el. 

— Unchiule, oprește-te! spuse el.
— Întoarce-te în mașină, îi ordonă unchiul său.
Lui Jacob i se păru că aude în apropiere zgomotul unor 

ferestre sparte, dar, când se întoarse să se uite, văzu un 
grup de adolescenți cu ochii sălbatici, nu cu mult mai în vâr-
stă decât el, aruncând în stradă porțelanuri fine, lămpi și al-
tele lucruri de valoare de la o fereastră de la etajul doi. Era 
apartamentul doamnei Lowenstein, își dădu seama Jacob, 
văduva îndurerată a rabinului Lowenstein, cel recent dispă-
rut din cauza unui atac de cord masiv.

— Ucideți-i pe evrei! Omorâți-i pe toți! strigă cineva.
— Du-te înapoi la mașină, Jacob!
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— Nu, unchiule, trebuie să plecăm de pe stradă acum. 
Trebuie să…

— Nu mă face să repet, îi ordonă Avi, cu vocea gravă și 
aprigă. Întoarce-te imediat la mașină!

— Te rog, nu fă asta, spuse Jacob.
— Nu ai vrea să fac ceva pentru a salva viața omului ăs-

tuia? îl întrebă Avi, chipul său trădând un amestec de furie 
și dezamăgire.

Jacob nu știu ce să spună. Nu voia să pară rece sau crud. 
Nu era egoist și nici fără suflet. Era plin de compasiune pen-
tru Herr Berger, la fel și pentru doamna Lowenstein. Aceste 
sentimente nu puteau anula însă groaza teribilă pe care o 
simțea în acel moment. Nici nu puteau înlătura certitudinea 
sa absolută că, dacă nu își oprea unchiul de la acest act de 
nebunie, vor muri amândoi în câteva minute.

— Te rog, unchiule, du-mă acasă, spuse Jacob în cele din 
urmă, uitându-se la ghetele sale înnoroiate.

— Nu, răspunde-mi, mârăi Avi, apucându-l de umeri și 
for țându-l să-l privească în ochi. Chiar vrei să spui că nu ai 
sări în ajutorul unui om aflat în pericol de moarte?

Jacob încercă să se uite în altă parte, dar Avi nu-l lăsă. 
Încercă să răspundă, dar nu-și găsea cuvintele. Tremura. 
Ochii îi erau plini de lacrimi. Nu-i plăceau deloc certurile. 
Stătea mut și stânjenit. Se temea că, în orice moment, mulți-
mea va termina cu Herr Berger și va da în goană colțul stră-
zii, căutând noi victime pentru pogromul lor.

— Nu știu… Eu doar…, bolborosi el, confuz și înfrânt. Îmi 
pare rău, unchiule… Nu știu… 

Se uită din nou la ghete. Chiar se aștepta ca unchiul lui 
să-i tragă o palmă, să-l împingă înapoi în mașină și să-l în-
chidă acolo. Se întâmplă însă altceva, ceva neașteptat.
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— De fapt, știi, Jacob, spuse Avi, cu vocea dintr-odată 
blândă și ciudat de caldă, slăbind acum mâinile încleștate de 
umerii lui Jacob. Nu ai încercat chiar acum să-mi salvezi viața?

În acel moment, Jacob își ridică privirea și privi în ochii 
unchiului său. Dar, înainte de a avea timp să-i răspundă, auzi 
o voce care îi chema din pragul unei case apropiate. Fu spe-
riat cât de aproape și de cât de familiară îi era vocea. Nu-și în-
chipuise că era cineva atât de aproape.

— Herr Müller? spuse Avi, scrutând întunericul. Dum-
neavoastră sunteți?

— Intrați imediat aici, zăpăciților! spuse vocea.
Avi se supuse de îndată ordinului dat de bătrân, iar Jacob 

îl urmă, părăsind strada și intrând în brutăria omului.
În fața lor era Herr Müller. Era palid ca o fantomă.
— S-a întâmplat ceva, spuse brutarul. Ceva îngrozitor.
— Da, știm, domnule Müller, răspunse Avi. Tocmai am 

văzut mulțimea și noi…
— Nu, nu, ceva mai rău, a spus Herr Müller. Ceva cumplit.
Mâinile bărbatului tremurau. Pe fruntea lui se aduna-

seră picături de transpirație. Ochii îi erau roșii, umezi și 
cumva strălucitori.

— Întregul oraș, zise el, cu vocea tremurândă. Au înne-
bunit cu toții. Au ars sinagoga. Atacă magazinele evreilor. 
Îi bat pe toți cei care le ies în cale, pe cei care sunt evrei. Și 
acum trebuie să vă arăt. Trebuie să veniți. Am adus-o din 
stradă, unde au lăsat-o… Vocea lui se stinse.

— Ce? întrebă Avi. Ce este?
Dar domnul Müller nu mai scoase o vorbă. Sau poate că 

nu mai putea.
Tremurând, îi apucă pe Avi și pe Jacob de mână. Îi duse 

prin camera întunecată din față a brutăriei, pe lângă toate 
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platourile acelea cu produse de patiserie, plăcinte, prăji-
turi și ștrudele. Trecură prin bucătăria întunecată, unde 
totul era acoperit cu un praf fin de făină și drojdie,până în 
camera din spate, un fel de depozit. Când sosiră, domnul 
Müller scoase o lanternă mică din buzunar și se întoarse 
din nou către ei, apoi aprinse lanterna și o îndreptă spre 
corpul chircit al unei fetițe, nu mai mare de zece ani.

Jacob trase aer în piept, acoperindu-și involuntar gura 
cu mâna dreaptă și făcând un pas înapoi. Avi icni și el, dar 
făcu doi pași înainte, încercând să vadă mai bine.

— Ce s-a întâmplat? întrebă Avi, cu vocea tremurând.
Brutarul nu spuse nimic.
— A murit? întrebă Avi.
Herr Müller dădu din cap afirmativ.
— Sunteți sigur? insistă Avi, deși pentru o clipă păru pa-

ralizat, incapabil să întindă mâna să verifice el însuși.
Jacob, de asemenea, era țeapăn ca o scândură, incapa-

bil să se miște, incapabil de cea mai mică reacție. Nu trebui 
să întrebe însă cine era fetița. Deși era întinsă cu fața în jos 
pe gresia murdară, cu o baltă de sânge în jur, deja știa cine 
era. Cunoștea acea rochie albastră garnisită cu dantelă albă. 
O recunoscu imediat, chiar dacă era sfâșiată și acoperită de 
sânge. Știa acești pantofi lăcuiți din piele neagră. Jacob nu-i 
putea vedea fața, dar nici nu avea nevoie. Adevărul era că nici 
nu voia s-o vadă. Știu imediat cine e. Aceasta era rochia croită 
de Herr Berger pentru un preț redus. Aceasta era încălțămin-
tea comandată special de Frau Bloom la München. Recu-
noscu brățara de aur de la încheietura dreaptă a fetei: era cea 
pe care i-o dăduse mama când împlinise nouă ani.

Avi se aplecă în cele din urmă și o întoarse cu atenție pe 
fetiță cu fața în sus. 




