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Prolog. Granada. Prezent. 

 

 

 

Plouã rar în Granada.  

Dar când se desferecã zãgazurile cerului (ºi nicio 

formulare nu ar fi mai potrivitã ca sã descrie ce s-a 

întâmplat acolo în dimineaþa aceea), oraºul de la 

poalele munþilor îºi schimbã înfãþiºarea. 

Pe dalele de granit, cam denivelate, din faþa catedralei 

ºi între  bolovanii albi ºi negri ai pavajului din Realejo*, 

se adunã bãltoace; rigolele, tocite de secole, trimit 

puhoaiele în jos, pe ulicioarele strâmte ale cartierului 

maur Albaicin ºi prin gangurile înguste din Alcaiceria. 

În bazarul oriental, dintre Plaza Bib-Rambla ºi vechiul 

caravanserai, negustorii întind în grabã folii de plastic 

nesfârºit de lungi, deasupra ghetelor cu vârf ascuþit 

întors în sus, pernelor din piele pentru ºezut pe jos, 

lãmpilor de alamã ºi narghilelelor. Negustorul african, 

de pe Calle des los Reyes Católicos, câºtigã în câteva 

ore, cu umbrelele lui pliante ieftine, mai mult decât în 

tot restul anului, cu atâta nerãbdare îi smulg marfa din 

mânã turiºtii sosiþi tocmai din nordul rece, ploios, dar 

pregãtiþi, la destinaþia cãlãtoriei lor, numai pentru 

soare. 
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Bãbuþe bondoace, în rochii negre ºi cu papuci 

leorcãiþi, lipãie curajoase, în sus ºi în jos pe colinã,  

parcã fãrã sã le pese cum e vremea,  ca sã cumpere 

peºte sau pâine.  

Strãzile se golesc. Bãbuþele deschid uºile caselor ºi 

aruncã o ultimã privire spre vremea cenuºie.  

Mâine chiar, ele ºtiu foarte bine, soarele va reda din 

nou oraºului culoarea lui adevãratã, va usca bãltoacele 

ºi va prezenta turiºtilor splendoarea de la poalele 

munþilor Sierra, aºa cum le-au promis-o ghidurile de 

cãlãtorie. Poate chiar dupã-amiazã. 

În bucãtãrie, bãbuþele pun peºtele în frigider sau 

pâinea pe masã. Ploaia spune adevãrul numai iarna ºi 

atunci soarele rãmâne mincinos. Dar  se vor trezi  într-

o bunã dimineaþã ºi iatã cã ultima pãrere de zãpadã 

de pe piscurile munþilor, din spatele Alhambrei, va fi 

dispãrut. ªi vara îºi va face intrarea, multicolorã ºi 

luminoasã, venind dinspre Sierra. Aºa a fost 

întotdeauna. Aºa va fi din nou ºi anul acesta. 
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1. 

 

 

Granada în aprilie, prezent 

La aterizare au trecut prin nori ºi Boston ºi-a mai tras 

încã o datã fermoarul centurii de siguranþã, ca sã 

verifice dacã ºi ea stãtea bine, când au început 

zguduiturile. Se simþi mai liniºtit când vãzu cã, lângã 

el, pe furiº, fãcea ºi Kadir la fel, ca ºi Tukan, pe partea 

cealaltã a culoarului. La urcare amândoi se înfuriaserã 

cã nu primiserã locuri unul lângã altul.  

— De ce trebuie sã stau lângã ãsta? þipase Kadir.  Pãi 

nuu! De ce nu pot sã stau lângã Tukan? 

— Nu vã desparte decât culoarul, spusese doamna 

Hilbert. Stai deci  lângã Tukan ºi þine-þi gura, Kadir. 
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— Aºezaþi-vã, vã rog, aºezaþi-vã  toþi! strigase timidul 

profesor stagiar de spaniolã, alergând agitat pe culoar. 

Parcã ar fi avut cineva alte intenþii…  

— Mãi-mãi, ce mizerie! spusese Kadir fãcând o 

strâmbãturã în spatele doamnei Hilbert. Boston se fãcu 

pe cât posibil mai mic ºi mai neînsemnat. În timpul 

zborului nici mãcar nu scosese cartea din rucsacul de 

la picioarele lui, cu toate cã Frodo era într-o situaþie 

cam fãrã perspective; dar probabil cã iar ar fi avut ceva 

de spus Kadir. În loc de asta se holbase prin fereastrã 

la norii care, de sus, arãtau ca niºte tampoane de vatã 

supradimensionate. Deasupra soare, soare, soare.         

Fireºte, au aterizat în siguranþã. Aeroportul din Malaga 

era cufundat în gri-închis ºi ploaia rãpãia  pe asfaltul 

lucitor al pistei de aterizare.  

— Na, super! spuse Serghei, în timp ce pasagerii 

avionului se înghesuiau între scaune, în stânga ºi în 

dreapta, aºteptând nerãbdãtori sã se deschidã uºa de 

coborâre. Pe vremea asta cãcãcioasã puteam la fel de 

bine sã rãmânem acasã. 

— Alte expresii nu mai ºtiþi, zãu? spusese un bãrbat 

mai vârstnic. Faþa lui era mult prea roºie. În timpul 

zborului, cei mai mulþi dintre pasageri se prefãcuserã 

cã grupul lor nu-i deranjeazã, ca ºi cum nu i-ar fi 

observat pe cei treizeci ºi doi de bãieþi ºi fete. Boston 

însã gãsea cã ei se comportaserã tot timpul destul de 
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bine, nu fãcuserã nici gãlãgie, nici cine mai ºtie ce. Iar 

de bãut, pânã la urmã, bãuserã numai adulþii, 

înveselindu-se din ce în ce mai tare, alcoolul este 

eficace contra fricii de avion, se ºtie. Dar ei n-au putut 

sã bea deloc pentru cã, în primul rând, stewardesele  

nu le-au dat nimic, iar în al doilea rând, pentru cã, 

înainte de cãlãtorie, toþi pãrinþii trebuiserã sã semneze 

cã nu aveau nimic împotrivã dacã, din cauza 

consumului de alcool, copiii lor vor fi trimiºi înapoi, în 

Germania, pe proprie cheltuialã ºi neînsoþiþi. Mai 

rãmânea de vãzut dacã  învãþãtorii îºi vor permite  

într-adevãr sã facã asta. 

— Ei, în sfârºit! spuse Kadir. Coada de pe culoar începu 

sã avanseze încet. Boston rãmase aºezat. Merita sã se 

ridice numai când era mai puþinã înghesuialã. 

 

Manuel Corazón se aºezã oftând pe un mic taburet, la 

uºa  prãvãliei lui întunecoase. Cu o coadã de mãturã, 

ridicase încã o datã prelatele puse deasupra mãrfii de 

pe stradã, ca sã nu se adune prea multã apã în pungile 

formate de  plasticul transparent. Dacã mai turna aºa,  

trebuia sã iasã din nou cu coada de mãturã, peste 

câteva minute. 

— Mierda! mormãi el. Alcaiceria trãia din lumina 

soarelui. Numai când era soare veneau turiºtii de pe 

plajã ºi, dupã ce vizitau Alhambra, fãceau cu 
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autobuzele o micã escapadã în jos, pe strãduþele 

întortocheate ale oraºului, la catedralã, apoi erau 

conduºi de ghizii amabili la bazar, ca sã fie uimiþi de 

aerul oriental care aici, chiar ºi dupã cinci sute de ani 

de la plecarea maurilor, mai adia încã pe strãduþe; de 

când turiºtii din nord deveni-serã tot mai numeroºi, îºi 

spuse Manuel cu ironie, aerul oriental se simþea din ce 

în ce mai tare, chiar de la an la an. Atunci oaspeþii 

scoteau mici strigãte de entuziasm, rãsuceau în mâini 

obiectele din sticlã suflatã, lãsau mâinile sã le alunece 

cercetãtoare pe sfeºnicele de alamã, expertizau ca 

niºte specialiºti scrumierele decorate cu semne ale 

scrierii arabe, pãrea sã fie chiar email. Cercetau 

podoabele de argint, figurinele din steatitã ºi ºeile 

pentru cãmile, confecþionate în Taivan. Negustorii 

zâmbeau, dãdeau din cap ademenitori ºi aºteptau cu 

rãbdare. Pânã la urmã, turiºtii tot mai cumpãrau câte 

ceva, aproape niciunul nu pãrãsea Alcaiceria fãrã 

pradã; chiar ºi ghizii excursiei care, rãmaºi la o cafea 

pe Plaza, îºi aºteptaserã protejaþii, primeau de la 

negustori mulþumiri în euro ºi cenþi. 

Pe ploaie, dimpotrivã, oaspeþii rãmâneau în hotelurile 

de pe coastã ºi jucau Bingo sau priveau la televiziunea 

prin satelit ce se întâmpla la ei acasã, în þãrile lor. Pe 

ploaie câºtigau numai barurile hotelurilor dintre 

Gibraltar ºi Almeria, unde oaspeþii comandau cafea 
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fierbinte sau cacao cu rom, pe care o numeau 

Lumumba. Chiar ºi localurile de pe Bib-Rambla 

rãmâneau atunci goale, deºi, ca protecþie împotriva 

fluviilor cereºti, deschiseserã, deasupra meselor, uriaºe 

umbrele îmbietoare ºi întinseserã prelate.  

Manuel îºi spuse uºurat cã acum trecuse timpul în care 

se întreba din nou, în fiecare dimineaþã, dacã mai 

merita sã-ºi deschidã prãvãlia. Dar ce altceva sã facã?    

Cât timp vecinii lui le deschideau pe ale lor ºi stivuiau 

pe stradã, în faþa vitrinelor, ciocari, milieuri de dantelã 

ºi brelocuri pentru chei, fãcuse ºi el tot aºa. Încasãrile 

erau ridicole, în schimb  negustorii de pe stradã se 

întâlneau tot mai des la câte un mic taifas,  la un 

cortado sau o þigarã, când era liniºte deplinã,  mai 

trãgând ºi câte un fum din narghilea. 

Nu profitase nici de data asta de zilele de iarnã ca sã 

se hotãrascã, în sfârºit, ce trebuie sã facã.  

Manuel  se uitã în jur speriat. Nimeni nu-i dãdea 

atenþie.  

De mai multe sãptãmâni o regãsise, în partea 

întunecatã a prãvãliei, pe care o numea depozitul, 

când scotocise  prin rafturi. Numai iarna avea timp, nu 

erau clienþi care-l sileau tot mereu sã iasã afarã, pe 

stradã, ºi, cu zâmbete ºirete, încercau sã coboare 

ridicol de mult preþurile ºalurilor ºi ceºcuþelor de 
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moca, numai pentru ca, pânã la urmã, sã le cumpere 

totuºi la un preþ ridicol de ridicat.  

Manuel oftã. În fiecare toamnã îºi propunea sã verifice  

serios rafturile  depozitului din fund, sã sorteze 

lucrurile ce ocupau loc degeaba, sã le scoatã în faþã, 

poate merita sã mai  vândã câte ceva din ele. În fiecare 

toamnã, la prima ploaie, începea din nou sã facã 

ordine prin rafturi, dar pânã la urmã, i se fãcea 

lehamite ºi prefera sã stea ºi sã pãlãvrãgeascã cu alþi 

negustori, pe stradã. Lehamite ºi fricã. 

Se întoarse ºi privi în întunericul din fundul prãvãliei. 

Cât de descumpãnit fusese în toamna trecutã, când o 

redescoperise pe neaºteptate, dupã mulþi ani.  Fusese 

aproape primul lucru care îi venise în întâmpinare când 

ridicase încet capacul plin de praf al cutiei de carton, 

ca sã vadã ce se ascunde înãuntru. Regãsise semnele 

scrierii arabe, de pe suprafaþa ei ciobitã la margini, 

acolo unde placa fusese smulsã de pe perete, wa-la 

gahiba illa'llah, nimeni nu mai vorbea arãbeºte în 

Granada, chiar de mai multe secole.  

Se întrebase de ce a reapãrut aºa, deodatã, tocmai 

acum, dupã ce nu o mai vãzuse atâþia ani ºi aproape 

cã o uitase. Dupã ce începuse sã creadã cã nu existase 

niciodatã.  Unele amintiri sunt, Manuel ºtia asta foarte 

bine, ca ºi poveºtile care le însoþesc, numai niºte 

minciuni. 
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Le-ar fi uitat cu plãcere. S-ar fi prefãcut ºi mai departe 

cã nu existã. Deºi era curios, ce-i drept. 

Manuel se ridicã. Nu era încã nevoie sã scuture din 

nou apa de pe prelate. Cu paºi ºovãielnici se apropie 

de depo-zit, acum era aprilie ºi el nu luase încã nicio 

hotãrâre. 

 

— Sigur cã participi ºi tu la excursie, Boston! îi spusese 

mama când, dupã seara culturalã pentru pãrinþi, 

venise în camera lui sã stingã lumina ºi îl gãsise treaz, 

în pat, cu cartea în mânã. Nu trebuie sã-þi scape o 

ºansã ca asta! 

—  E cam scump, mormãise Boston, dar regretã 

imediat . Nu e vorba de bani, îi spunea mereu mama. 

De altfel, banii nu sunt cel mai important lucru în 

viaþã, sã nu crezi asta niciodatã. 

Dar Boston era destul de sigur cã ea spunea aºa numai 

pentru cã, oricum, nu-i avea. Chiar  la începutul 

studiilor ei plecase pentru un an în SUA ºi acolo îl 

cunoscuse pe un minunat tânãr american; apoi se 

întorsese în Germania pentru cã era gravidã ºi îl 

nãscuse pe Boston ºi îi pusese numele Boston dupã 

oraºul unde trãia tati ºi dupã aceea nu-ºi mai 

terminase niciodatã studiile. 
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— Dar dacã tati era totuºi un om bogat? o întreba  

mereu Boston. De ce nu i-ai spus cã o sã mã ai pe 

mine? 

Ea se mirase un pic ºi spusese cã pe atunci nu ºtia 

dacã voia sã aibã complicaþiile care, cu siguranþã cã ar 

fi existat. 

   Dar Boston era aproape sigur cã ea ar fi dorit 

complicaþiile ºi de asemenea ºi pe acest tati care 

putea sã-ºi urmãreascã originea familiei timp de patru 

secole. Asta în SUA avea la fel de multã valoare ca ºi 

un titlu de nobleþe, spunea mama. Cine putea sã 

spunã cã strãmoºii lui imigraserã cu aproape patru 

sute de ani în urmã pe "Mayflower", era un fel de 

baron! 

Boston citise dupã aceea ce era "Mayflower" ºi 

hotãrâse sã nu-i mai fie fricã de nicio complicaþie ºi 

mai târziu sã se ducã în America ca sã-l cunoascã pe 

tati al lui, de îndatã ce va fi economisit destui bani.                  

Dar acum nu avea bani suficienþi nici mãcar pentru 

excursia în Spania. De altfel, avea un motiv în plus sã 

aleagã cãlãtoria la Granada ºi nu cursul de 

administraþie sau cel de sport extra. Cei ce învãþau 

spaniola se duceau anual în Spania pentru douã 

sãptãmâni ºi de îndatã ce începeai cursul puteai 

depune lunar ceva într-un cont, la ºcoalã, ca sã poþi 

aduna într-adevãr suma destul de mare. Excursiile în 
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Spania erau vestite ºi cei din ciclul superior, care aveau 

bani pentru asta, fuseserã acolo chiar de douã-trei ori. 

Deci, probabil cã era bine.  

— O sã ne descurcãm cumva! spusese mama. De ce 

vinzi ziare? Mãi Boston, ia gândeºte-te, Spania! N-am 

fost încã acolo! 

 Ce mare lucru, îºi spusese Boston. Unde ai mai fost, în 

afarã de  America, ºi asta acum o mie de ani. 

— ªi nu doar Mallorca, sau Costa del Sol, sau în altã 

parte unde sã mai fie aºa de ieftin! Chiar Granada! E 

un oraº grozav, a povestit odatã doamna Hilbert a 

voastrã, existã o cetate ºi o catedralã ºi… 

— Oricum nu prea þin la asta, spusese Boston. Deºi 

minþea. ªtia deja de mai mult timp câte erau de vãzut 

în Granada, cãutase asta în mass-media prin Internet ºi 

o vãzuse la Google Earth. Dar asta era ceva ce nu 

trebuia  mãrturisit niciodatã. Nici mãcar propriei mame. 

Cine  ºtie cui i-ar mai fi povestit apoi, mândrã de fiul 

ei inteligent, interesat, silitor, ºi apoi s-ar fi vorbit, 

tranca-fleanca,  în clasã ºi el s-ar fi supãrat.  

— Sunt ºi prãvãlii cu þoale? ªi cârciumi? 

Mamã-sa l-a privit nedumeritã, apoi a râs.                                             

— Trebuie sã fie, spusese ea. În orice caz, te-am 

înscris. ªi aºa a rãmas.                                                                                      

În timp ce Boston vedea ºiroind ploaia pe geamul 

autobuzului care trebuia sã-l aducã din Malaga în 
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Granada, pentru cã era mai ieftin decât zborul direct, 

se întreba dacã nu ar fi trebuit sã revoce planul. Din 

clasa lui erau numai patru, Kadir, Tukan, Serghei ºi el; 

ºi încã trei fete, dintre care pe una o chema Sylvia ºi 

pe alta Yesim, pe cealaltã nu o cunoºtea; ºi încã ºase 

bãieþi. Cei din clasele superioare, oricum, erau prea 

mari pentru el. Poate cã  reuºea sã hoinãreascã cu 

fetele. Kadir ºi Tukan nu-l acceptau, în niciun caz, ºi cã 

Serghei încerca sã se þinã dupã ei fusese limpede încã 

de la aeroport. 

 Ploaia biciuia pe dinafarã dungi neregulate pe geam. 

Picãturi grele trãgeau urme verticale tremurãtoare, din 

faþã spre spate, apoi pe o curbã largã, parcã fãrã  sã 

vrea, în jos, unde apa se aduna la marginea  ferestrei, 

deasupra garniturii de cauciuc ºi, în sfârºit, dispãreau 

pe  peretele de tablã al autobuzului. Din când în când  

pãrea cã o picãturã se opreºte pentru o clipã, ezitând 

parcã  încotro s-o ia, înainte de a trece repede mai 

departe, pe acelaºi drum ca ºi toate celelalte.  

  Afarã însã, dincolo de geam, se afla Spania, era Costa 

del Sol: cartiere monotone, blocuri de locuinþe, 

periferii nesfârºite; un hotel Golf lângã autostradã, care 

îºi lãuda poziþia unicã pe panouri de afiºaj uriaºe, în 

limbile spaniolã, germanã ºi englezã. Bineînþeles! 

gândea Boston ºi simþea cã este ceva mai binedispus. 

Uneori, în spatele aglomerãrii de case, între douã 
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dealuri, apãrea pentru un  moment o  fâºiuþã gri-pal, 

numai ca sã disparã  imediat. Marea Mediteranã. 

— Bã, ce  nasulie! spuse Serghei lângã el. Vrei gumã?              

Boston încuviinþã din cap speriat.  Tukan ºi Kadir, de 

pe locurile din faþa lor, adormiserã, fireºte,  capul lui 

Kadir se rezema pe umãrul lui Tukan, o fatã din cursul 

superior îi ºi fotografiase aºa, pe amândoi. Între timp, 

mulþi dintre ei adormiserã, luaserã prima cursã de 

avion de dimineaþã, pentru cã era cea mai ieftinã. 

Totuºi Serghei n-ar fi trebuit sã vorbeascã cu el. ªi nici 

sã-i ofere gumã. 

— De-ar vedea asta bãtrânii mei! mormãia Serghei 

întinzându-i lui Boston pacheþelul ºifonat. Tata a 

muncit ore suplimentare, pãi e oribil de scumpã ºi 

acum mai e ºi vremea asta! 

Boston încuviinþã  din cap încã o datã.  

— În anotimpul ãsta vremea este cam schimbãtoare 

aici, spuse el. Am citit… 

— Iacã ºi profesorul! spuse Serghei clãtinând din cap. 

Dar Boston observã uºurat cã nu suna chiar agresiv.  

Pãi, ori se face frumos, ori rãmâne tot aºa, pentru asta 

nu trebuie sã citeºti nimic. Oricum nu se schimbã. 

— Nuuu, spuse Boston resemnat. 

— Trag ºi eu un pui de somn, spuse Serghei. ªi aºa nu 

se întâmplã nimic afarã. Dar sã nu mã trezeºti dacã 

dau peste tine, bãtrâne.  Fã-mi loc.    
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— Okay, spuse Boston. Se trase de lângã Serghei, 

aproape de fereastrã, cât se putea mai mult. 

Dârele de ploaie de pe geamuri se împuþinarã ºi 

devenirã mai tremurãtoare. Cerul se însenina. Boston 

închise ochii. 

 

Manuel Corazón scuturã picãturile de ploaie de pe 

prelatã ºi o înfãºurã cu miºcãri îndemânatice. Ar fi fost 

mai bine dacã ar fi lãsat-o încã deschisã câtva timp, ca 

sã se usuce; dar acum, când soarele strãlucea din nou, 

sus, pe cerul azuriu, apãreau pe stradã ºi primii turiºti, 

cu umbrelele ude în mânã ºi totuºi, pentru cã vremea 

bunã þinea din nou, aºa cum le promiseserã 

prospectele, veseli ºi împãcaþi. 

ªtia din experienþã cã primele cumpãrãturi vor fi  

sandalele, alpargatas, numai rar ºi pantofii arãbeºti de 

piele, ornamentaþi artistic, cu care cãlãtorii îºi vor 

schimba încãlþãmintea înmuiatã de ploaia care mai 

bãltea  pe strãzile denivelate ale Granadei. Douã femei 

se opriserã deja în faþa prãvãliei ºi rãsuceau în mâini 

ºlapi de plastic.  

Manuel zâmbi ºi înghesui în prãvãlie prelatele rulate,  

între ºei de cãmile ºi feþe de pernã fãrã umpluturã. 

Seara, dupã ce a dispãrut ºi ultimul turist, o sã le 

scoatã încã o datã ºi o sã le întindã pe jos. I se 

oferiserã deja primele monede, primele sandale 
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fuseserã trase pe picioarele încã umede ale copiilor. 

Întinse unei femei o pungã în care sã-ºi poatã pune 

pantofii uzi. 

Douã familii cu copii se amuzau împreunã de achi-

ziþiile lor, ridicau ciocarii ºi îºi arãtau unii altora 

scrumierele ºi brãþãrile. Probabil cã veniserã împreunã 

din Nord, poate cã se cunoscuserã abia pe plajã, sau în 

restaurantul hotelului. O sã le trebuiascã câtva timp ca 

sã se hotãrascã ce vor sã cumpere pentru prietenii de 

acasã ºi pentru ei înºiºi, Manuel ºtia asta din 

experienþã. Fãcu un pas înapoi în prãvãlie.  Ei se 

puteau hotãrî mai repede dacã nu încerca sã îi 

convingã, ºtia, ca ºi ceilalþi vânzãtori din bazar, cã aºa 

erau oamenii din Nord; dar apoi trebuia sã prindã 

momentul potrivit ca sã transforme jumãtatea de 

hotãrâre într-una întreagã. ªi nu trebuia sã îi 

urmãreascã, sã îi supravegheze. Nu furau decât rar ºi 

niciodatã ceva de valoare. Dacã la el s-ar fi gãsit aºa 

ceva.                                                                                                   

Manuel se întoarse ºi se uitã fix la cutia de carton 

deschisã. O va pune în faþã, lângã celelalte plãci care, 

împodobite cu ornamente maure ºi totuºi arse undeva 

în Extremul Orient, având pe dedesubt lipit un strat de 

pâslã, trebuiau sã serveascã cumpãrãtorilor ca suport 

pentru diferite vase.  Dacã cineva l-ar fi întrebat de ce 

asta arãta atât de jalnic, atât de tocitã ºi de ciobitã , el 
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ar fi putut sã spunã cã tocmai în asta constã valoarea 

ei: numai ea este autenticã,  veche, dar cât de veche  

nu se mai poate stabili exact. 

Inima îi bãtu mai tare. N-ar fi fost o minciunã, gândi 

Manuel. ªi de ce sã le spun mai multe? Oricum, le-ar 

lua drept superstiþii, poate cã aºa ºi sunt. Aº scãpa de 

ea ºi pentru cumpãrãtor ar fi un adevãrat chilipir. Dacã 

mã gândesc, e de fapt singurul lucru ce meritã sã-l ia 

de la mine, dar scoaterea peste graniþã, fireºte, este 

ilegalã.  

Luã cutia ºi o duse în faþã. Un puºti îi întinse cu o 

mânã o pasãre de pluº cu gâtul ºi picioarele din spirale 

de sârmã ºi cu cealaltã o bancnotã micã.  Manuel 

zâmbi, cãutã niºte mãrunþiº pentru rest ºi  mângâie  

bãiatul pe cap. ªtia cã oamenii din Nord apreciau  

amabilitatea lui faþã de copii ºi de ce sã nu le dea 

ceea ce aºteptau. Atunci mai cumpãrau din nou, cu 

plãcere. 

Hola, chico! spuse Manuel. Copilul îºi feri capul, alergã 

la mamã-sa ºi se lipi de picioarele ei. Chiar pe drumul 

pânã la hotel capul ºi picioarele pãsãrii se vor 

desprinde de pe sârmele lor – pe bani puþini doar o 

scurtã bucurie. 

— ªi pe asta te rog, spuse un bãrbat  aducând o 

carafã. Cât costã?  
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Manuel aºezã cutia de carton cu descoperirea lui 

printre celelalte plãci ºi fãcu socoteala. De ce tot se 

mai  temea sã o atingã? Cine ar crede cã s-ar putea 

întâmpla ceea ce îi povestise tatãl lui, ºi tatãl acestuia 

înaintea lui ºi aºa, la nesfârºit, tot mai demult? Oamenii 

nu dispãreau, indiferent despre ceea ce povesteau cei 

mai bãtrâni dintre negustori, dar niciodatã în gura 

mare. Pe atunci crezuse asta, pentru cã era copil; ºi 

credinþa copilului, îºi explicase el de mii de ori, chiar ºi 

mai târ-ziu, nu e uºor de zdruncinat, indiferent  ce 

spune despre asta raþiunea. Nu s-a mai întâmplat de 

multã vreme. Dacã s-o fi întâmplat vreodatã. 

Dar nu se poate ºti niciodatã, gândi Manuel ºi îºi fãcu 

cruce în grabã. Pânã la urmã totul ar fi posibil, dacã 

povestea era transmisã de atâtea generaþii în 

Alcaiceria. Dacã nimeni nu a dovedit niciodatã 

contrariul. Dacã uºa încã mai era deschisã. 

Cine ºtie ce cumpãrãtor va da curând de chilipir. 

Nimeni nu putea sã bãnuiascã, în ce constã cu 

adevãrat. 
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2. 

          

 

                                                                               

Micul dejun, bineînþeles, era mizerabil. 

— Pãi chiar aºa? spuse Serghei holbându-se în paharul 

cu cafea cu lapte strãvezie.  Pentru asta au  sãpat 

bãtrânii mei în minã! Îmi închipui cã existã un bufet cu 

gustãri de dimineaþã? Cã acum  am ajuns ºi eu într-un 

hotel. 

— Acesta este un hostal, chico, spuse doamna Hilbert. 

Dar mai central nu se poate, cred cã ai observat asta  

ieri, la plimbarea noastrã de orientare. Þi-ar fi plãcut 

mai mult sã luãm o gustare de lux ºi pentru asta sã 

facem pânã în oraº o orã cu autobuzul ºi tramvaiul? 

— Serghei vrea poziþie centralã ºi gustare de lux! 

spuse Kadir. Împreunã cu Tukan ºedea faþã în faþã cu 

Serghei ºi Boston, la o masã cu placã de resopal. Ieri, 

în camera de patru paturi, niciunul nu fãcuse gurã 

când Boston, fãrã sã întrebe, îºi aºezase încetiºor 

geanta de voiaj pe ultimul pat liber. Dar, fireºte, 

niciunul nu se entuziasmase. 

— Mi se pare cool cã toate prãvãliile sunt dupã colþ. 

— Tipic, spuse doamna Hilbert.  Dar despre catedralã 

n-ai vrea sã scapi mãcar un cuvinþel mai amabil? 
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— Uuaah! gemu Kadir  scuturându-se. Dar se vedea cã 

este extrem de mulþumit. Toþi arãtau extrem de 

mulþumiþi, gândi Boston, chiar ºi Serghei. Ca ºi cum 

micul dejun n-ar mai fi avut  nicio importanþã. Soarele 

strãlucea, hostalul se afla în centrul oraºului, pe Gran 

Via, ºi cã era cam dãrãpãnat ºi poate nu chiar  

deosebit de curat, nu deranja pe nimeni în rea-litate. 

Cu toate cã, fireºte, se vãicãriserã ºi înjuraserã, într-o 

excursie ºcolarã trebuiau sã facã ce trebuia sã se facã. 

Magazinele erau doar la o aruncãturã de bãþ, ca ºi 

catedrala, Albaicinul ºi Alcaiceria; ºi, la douã aruncãturi 

de bãþ, invizibilã din apropiere, mult deasupra lor, 

chiar ºi Alhambra. Ceea ce fireºte nu mai interesa pe 

nimeni, dupã ce aflaserã unde se gãseau prãvãliile. 

Doamna Hilbert, împreunã cu trei dintre elevii din 

ciclul superior care repetau cãlãtoria ºi se declarau 

foarte plictisiþi, de parcã s-ar fi nãscut în Granada, le 

arãtaserã ieri împrejurimile.  

— Ca sã nu se rãtãceascã niciunul dintre voi, când 

aveþi timp liber, spusese doamna Hilbert. Sigur cã 

vreþi sã mai aveþi ºi timp liber. 

— Ura! strigase Serghei.  

— Întotdeauna numai el! spusese Boston, probabil nu 

prea tare, dar  suficient ca Tukan sã-i dea prieteneºte 

un pumn în coaste. 
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Dar, fireºte, o cãlãtorie în Spania nu putea începe 

imediat cu timp liber. 

— Aºa cã în dimineaþa asta se va merge imediat la 

Alhambra, spuse doamna Hilbert. 

— Nuuu! gemu unul din a zecea. Nu imediat, se 

poate? Mã gândesc sã mergem o datã ºi la mare? 

Douã fete cu pãr lung, proaspãt spãlat ºi încã 

incomplet uscat cu fönul, intrarã în sala micului dejun 

ºi cãutarã locuri libere. Cel puþin feþele le aveau gata 

fardate.  

— O datã ºi la mare mai înseamnã ºi la mare odatã, 

spuse doamna Hilbert. ªi  odatã nu înseamnã chiar în 

prima zi. Astãzi avem bilete pentru Alhambra, le-am 

comandat  online  de trei luni. Doar nu vã închipuiþi 

cã altfel am putea intra acolo aºa uºor.                                  

— Pe cine deranjeazã asta? ºopti Tukan ºi Boston râse 

mai tare decât ar fi fost necesar.  

— Exact! spuse el, cu toate cã doamna Hilbert se uita 

spre ei. Era aproape sigur cã ea ºtie cât de mult îl 

bucurã  aceastã vizitã, fiind probabil singurul interesat, 

sau poate împreunã cu câþiva din ciclul superior, sau 

chiar dintr-a zecea.  

— Boston! spuse doamna Hilbert. Ce este? 

— Nimic, totul e okay, spuse Boston silindu-se sã-i 

zâmbeascã. Doamna Hilbert oftã clãtinând din cap. 

Nimeni nu-l înghionti în coaste în semn de aprobare, 
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totuºi Boston ºtia cã îºi mai câºtigase încã o bucãþicã 

de loc la masa asta ºi în camera cu patru paturi. 

— Ne întâlnim peste douãzeci de minute, în faþa casei 

de bilete, spuse doamna Hilbert. Urcãm pe jos.  

Gemetele erau exact atât de puternice cât trebuiau sã 

fie faþã de aceastã afirmaþie. Boston citea pe feþele 

tutu-ror cât de bucuroºi erau cã se aflã aici. 

 

                                                                                   

al-Andalus, aprilie 1492 

Regina privea însorita Curte a Leilor, în a cãrei fântânã 

albã apa þâºnea clipocind uºor: vertical, în mijlocul 

bazinului ºi în curbe graþioase din gurile celor doi-

sprezece lei ale cãror spinãri purtau cupa fântânii. 

Chiar ºi acum, tot îi  mai venea greu sã creadã cã 

toatã frumuseþea asta îi aparþine numai ei. Îi 

mulþumea Domnului în fiecare zi.                                                                                                           

— Dar dacã îi lãsaþi nepedepsiþi, spuse Marele 

Inchizitor. Umbra lui cãdea lungã ºi îngustã pe pietrele 

grele ale curþii. Atunci vã vor batjocori. Pe ascuns, în 

faþa infamelor altare ale necredinþei lor. Nu am 

dovedit noi în alte oraºe ale imperiului Vostru, în 

Burgos, în Toledo, în Cordoba ºi Cadix cã numai prin 

moarte… 

  Moarte, tot mereu moarte. Ruguri, condamnaþi în 

sanbenito, cãmaºa de penitent pictatã cu semnul 
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satanei,  rãcnind, contorsionându-se, apoi liniºte, 

numai trosnetele focului. 

Ea era puternicã. Nãscuse ºase copii ºi, împreunã cu 

Ferdinand al ei, unise douã regate. Când o bãtãlie era 

fãrã speranþã, ea alerga cãlare pe armãsar la locul 

luptei, ca sã-ºi încurajeze soldaþii.  Granada ar fi rãmas 

mereu în mâinile necredincioºilor dacã nu s-ar fi dus în 

taberele de campanie, dacã nu ar fi poruncit sã se 

construiascã Santa Fé, oraºul în forma Sfintei Cruci, pe 

Vega, în raza vizualã a Alhambrei. Ea lua hotãrâri a-

tunci când trebuiau luate, nu era o femeie ºovãitoare. 

Numai când se puneau întrebãri privind credinþa 

devenea micã ºi umilã ºi ezita. Nimic nu era mai greu 

decât sã cunoascã voinþa Domnului, care nu se 

milostivise niciodatã sã-i vorbeascã. El îºi exprima do-

rinþa  numai prin gurile preasfinþiþilor sãi preoþi ºi 

cine putea sã-i spunã dacã slujitorii ei înþelegeau 

întotdeauna corect dorinþele Lui? Unde era dovada cã 

toate morþile acestea, din toatã împãrãþia ei, toate 

aceste îngrozitoare morþi prin foc, morþi pentru 

ispãºire, erau într-adevãr voinþa Domnului? 

— V-am împlinit dorinþa ºi am semnat Edictul evre-

iesc, spuse Isabella. Nu este de ajuns? Nu am putea sã 

aºteptãm pânã expirã termenul pe care l-am acordat?  

— Domnul V-a ales, dintre toþi cârmuitorii, sã înãlþaþi 

stindardul singurei credinþe  adevãrate deasupra 
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þãrilor Castiliei ºi Aragonului, spuse Torquemada. V-ar 

fi îngãduit El victorie dupã victorie împotriva 

necredincioºilor, succes dupã succes, dacã nu ar fi fost 

voinþa Lui  ca Voi sã întemeiaþi în þara asta împãrãþia 

Lui catolicã pe pãmânt, fiica mea? ªi atunci, nu se 

cuvine, în primul rând, sã fie pedepsiþi ereticii, pentru 

pãcatele lor?  

— Domnul nostru a predicat iertarea, murmurã 

Isabella. Totul ar fi fost mai simplu dacã Domnul ºi-ar 

fi anunþat limpede fiecãrui om voinþa Lui, ºi ei, se 

înþelege. Dar Lui i-a plãcut sã lase lucrurile nelãmurite. 

"Iubeºte-þi aproapele!" L-a trimis sã predice pe Fiul 

sãu. "Iubiþi-i chiar ºi pe duºmanii voºtri!".  Dar preoþii 

Lui vorbeau o altã limbã ºi oare nu studiaserã ei Sfânta 

Scripturã ºi nu erau ei atât de mulþi? 

— Domnul este iertare! strigã pãtimaº Torquemada. 

Chiar ºi pe necredincioºi îi iartã dacã se convertesc ºi 

fac penitenþã! Dar aceºtia, despre care vorbesc, ne-au 

înºelat nu numai pe noi, fiica mea,  pentru cã într-

adevãr, aºa cum ne-a predicat Domnul Isus Cristos, noi 

trebuie sã iertãm greºiþilor noºtri. Ei L-au înºelat pe 

Domnul însuºi, nu au alt þel mai puþin însemnat decât 

sã distrugã Sfânta Mamã Biserica! Atunci la ce oare, 

fiica mea, ar mai folosi toate izbânzile Voastre  

împotriva necredincioºilor, dacã acum vreþi sã 

 24

îngãduiþi, sub ochii Voºtri, sã recucereascã þara pentru 

idolii lor mincinoºi? 

 — Însã porunca a cincea nu spune oare: "Sã nu 

ucizi!"? întrebã Isabella. Ceea ce o tulbura era, acum ºi 

întotdeauna, cã toate erau atât de contradictorii. Atât 

de uºor puteai sã înþelegi greºit, atât de uºor puteai 

sã pãcãtuieºti, fãrã sã vrei. ªi nu stã aceastã poruncã 

deasupra celorlalte?  

Episcopul zâmbi. 

— Deasupra tuturor celorlalte, fiica mea, stã porunca 

întâia : "Eu sunt Domnul, Dumnezeul tãu". ªi încã: " Sã 

nu ai alþi dumnezei în afarã de Mine". Nu ai            

vãzut chiar tu cã  binecuvântarea Domnului se coboarã 

asupra bãtãliilor noastre dacã luptãm pentru gloria 

Lui? Dacã moartea este necesarã pentru a aduce 

necredincioºii la credinþa noastrã sfântã ºi pentru a-i 

pedepsi pe cei îndãrãtnici, nu cere El atunci copiilor sãi 

sã  dea uitãrii cea de a cincea poruncã pentru acest 

sfârºit în dureri?  

Isabella tãcu. Sã smulgã Granada din mâinile necre-

dincioºilor fusese tot atât de necesar precum odinioarã 

cruciadele în þara Sfântã, de asta nu se îndoia. Dar 

toate acestea pe care i le cerea acum inchizitorul … 

 — ªi nu stã  porunca de a-L slãvi pe Dumnezeu 

tocmai de aceea pe primul loc, pentru cã a o urma 

este cea mai nobilã obligaþie a oricãrui creºtin, astfel 
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cã toate celelalte porunci, oricât de sfinte ar fi, trebuie 

sã se retragã în urma ei? 

Isabella încuviinþã din cap obositã. 

— Vreau sã mã gândesc la asta, spuse ea. Însemna cã 

întrevederea a luat sfârºit. Torquemada înþelese ºi se 

înclinã.  La uºã se întoarse încã o datã.  

— Nu ºovãiþi prea mult, Maiestate, spuse el ºi vocea 

lui se asprise iar. Dacã ºovãiþi prea mult, s-ar putea sã 

fie prea târziu. Azi este joi. Chiar mâine-searã puteþi 

avea dovada pe care aþi cerut-o. Lãudat fie numele 

Domnului." 

— Lãudat este numele Domnului, spuse Isabella. 

Insistã atât de mult pentru cã este foarte bãtrân, îºi 

spuse ea. Poate cã se teme cã Domnul nu-i mai acordã 

mulþi ani pe acest pãmânt ºi vrea sã-ºi îndeplineasã 

mi-siunea mai repede. 

ªaptezeci ºi doi de ani, nu mai cunoºtea pe nimeni 

altul care sã fie atât de bãtrân ca Marele Inchizitor. 

Chiar faptul cã Dumnezeu i-a dãruit atât de mulþi ani 

dovedea cã El vedea în Torquemada unealta Sa, oricât 

de groaznic ar fi putut sã parã ceea ce El cerea. 

Isabella închise ochii.                                                                                        

 

                                                                                    

                                       Granada în aprilie, 

prezent  

 26

Era un sentiment plãcut sã poþi trece pur ºi simplu pe 

lângã  cozile nesfârºite ale vizitatorilor care, struniþi de 

paznici, aºteptau în faþa ghiºeelor Alhambrei, sus, pe 

deal.  

Tukan scoase o pãlãrie invizibilã ºi o fluturã în semn 

de salut.  

— O zi bunã ºi pentru voi, oameni buni! spuse el. Mãi 

sã fie, ãºtia stau ore întregi aici numai ca sã se holbeze 

la câteva pietre vechi! 

Nu se putea decide dacã turiºtii îl înþeleg. Boston 

recunoscu diferite limbi, engleza, franceza, germana, ºi 

alte limbi pe care nu le mai auzise niciodatã ºi, în orice 

caz, nu le înþelegea. Danezã poate, olandezã sau 

suedezã. Japonezã, cu siguranþã. 

ªi toþi aceºti oameni erau dispuºi sã aºtepte ore în-

tregi. Toþi voiau sã vadã Alhambra, palatul maur de 

deasupra oraºului. Era ciudat cã exista un palat arab, 

aici în mijlocul Europei. El auzise când un elev din 

cursul superior þinuse un referat despre asta la lecþiile, 

Powerpoint cu Beamer, pentru pregãtirea cãlãtoriei. 

Totuºi niciun om nu-ºi putea închipui cu adevãrat cã 

mai înainte aici stãpâniserã arabii, ºapte sute de ani. 

Maurii, musulmani, care clãdiserã un oraº plin de 

moschei. Dintre turiºtii de pe litoral, numai la o orã 

distanþã, cu siguranþã cã nu ºtiau asta nici mãcar 

jumãtate. 
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— Rãmâneþi împreunã! strigã doamna Hilbert.  

Stagiarul de spaniolã cel timid îºi flutura braþele fãrã 

multã speranþã, de parcã ar fi vrut sã arate cã avea 

rost sã fie luat ºi el.  

— Fãrã mine nu intraþi, domnilor! 

— Dupã asta ne ducem din nou jos! spuse Serghei  

fãcându-i cu ochiul lui Tukan. Sã bem câte o cerveza 

micã. Vii ºi tu? 

Tocmai atunci controlorul de la intrare le fãcu semn sã 

treacã.                       

— Miºto, spuse Kadir ºi fãcu o piruetã. Pentru asta îmi 

tocesc eu tãlpile! 

Dar Boston nu mai asculta. Cireºi pe ambele pãrþi ale 

drumului îngust, atât de înalþi încât nu lãsau soarele sã 

ajungã niciodatã pânã la pavajul alcãtuit artistic din 

pietre albe ºi negre, parcã abia atunci montate.  

Boston se întrebã dacã erau realmente vechi. Originale. 

Pur ºi simplu, dacã  puteau  face aºa ceva, cu mai mult 

de cinci sute de ani în urmã. ªi cum reuºiserã sã 

gãseascã atât de multe pietre la fel de mari? Le 

ºlefuiserã, sau cum fãcuserã? 

— Hei, n-auzi! spuse Tukan. Ai ceva de bãut, vrea sã 

ºtie Kadir! 

Boston bãgã mâna în rucsacul lui, în care se afla 

mobilul, lângã portmoneu. Noaptea trecutã îl 
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încãrcase, era o adevãratã minune cã dormitoarele din 

hostal aveau o prizã. 

— Nuuu, din pãcate.  

— Mãi, mor de sete! spuse Kadir. Naºpa! 

— Rãmâneþi împreunã! strigã doamna Hilbert. Robert, 

numãrã tu! Aºa, iatã cã am ajuns la primul nostru 

obiectiv. Generalife a fost reºedinþa de varã a dom-

nitorilor mauri...  

De ce vor mai fi avut nevoie de încã o reºedinþã de 

varã, gândi Boston. Sub ei, pe coasta colinei, ascunse 

printre pomi, se gãseau clãdirile Alhambrei. Turnuri  cu 

ambrazuri, turnuri cu acoperiºuri graþioase, ziduri de 

palat. Cele de dincolo nu le fuseserã suficiente?  

— ...cele mai frumoase grãdini din lume; spuse 

doamna Hilbert. Observaþi  cât de multã apã este 

peste tot. Au fost nevoiþi sã o aducã cu trudã, din 

Sierra Nevada, printr-un mare apeduct. Sylvia? Ce este 

un apeduct? 

— Ce? spuse Sylvia  ridicând speriatã ochii de pe 

telefonul mobil. Rãsucea în gurã o gumã de mestecat. 

Nu v-am înþeles. 

—Ai face bine sã mã înþelegi, mãcar de acum înainte, 

spuse doamna Hilbert.  Îþi mai pun aceeaºi întrebare 

di-searã, încã o datã; dacã e nevoie, dupã masã stai în 

camerã cu ghidul ºi  toceºti un pic, ca sã te alegi într-
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adevãr cu ceva din cãlãtoria noastrã. Ce este un 

apeduct? 

Boston îºi apãsã cu putere braþele de coaste. Sã nu 

strice acum totul cu ceilalþi din camerã. Unul din 

cursul superior  explicã instalaþiile de apã maure,  pe 

tonul plictisit cu care poþi vorbi când eºti în cursul 

superior ºi mai explicã imediat, în plus, tot sistemul de 

conducte ºi bazine subterane de pe colina Alhambrei. 

ªi asta era permis, fãrã sã devii penibil, dacã erai în 

cursul superior. Sã ºtii. ªi sã comunici. 

— ªi de aceea este patio-ul de la Acequia... spuse 

doamna Hilbert. Ea fusese atât de des aici, probabil cã 

ºtia totul pe de rost. Plãci roºii lângã un bazin 

dreptunghiular, lung ºi îngust, adâncit în pãmânt. Un 

numãr nesfârºit de fântâni de-a lungul lui, pe stânga ºi 

pe dreapta, ale cãror jeturi de apã, compuse parcã din 

mii de picãturi distincte, se înãlþau în  arce de aceeaºi 

mãrime, pânã când, deasupra mijlocului bazinului, 

înainte de a ajunge în cãdere la suprafaþa apei, 

aproape cã se atingeau.  Lângã zid, tufe de 

bougainvillea de un violet-închis, al cãror nume Boston 

îl cunoºtea numai pentru cã mama lui încerca din nou, 

în fiecare varã, sã menþinã cu sila în viaþã o plantã cu 

aspect bolnãvicios.  
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— ...încã un tur! spuse doamna Hilbert. Nu ne mai 

întoarcem aici ºi în timpul vostru liber cu siguranþã cã 

nu veþi mai urca pânã aici. Apoi  jos, la Alhambra.                   

Boston încercã sã-ºi imprime imaginea în minte. El i-ar 

povesti mamei sale despre bougainvillea, asta ar  

interesa-o cel mai mult. Ea îi spusese sã observe totul 

cu atenþie, ca sã-i poatã descrie foarte exact ce a 

vãzut. La noi nu le merge deloc bine acestor 

bougibelele, ar spune el. Nici nu-þi poþi imagina cât 

de uriaºe sunt acolo. ªi cum înfloresc. 

Porni în trap uºor. Ceilalþi dispãreau deja pe scarã, 

doar trei elevi din cursul superior rãmãseserã în urmã, 

ca ºi el; bãnuia însã cã într-adevãr voiau sã facã doar o 

vizitã în liniºte.  

— Ce vrei? îl întrebã unul, nepoliticos. 

Boston clãtinã repede din cap ºi trecu pe lângã ei. 

Dacã ar fi avut o camerã, ar fi putut desigur sã filmeze 

totul, ca sã aibã ce arãta acasã. Dar poate cã nici 

atunci nu ar fi fãcut-o. În niciun caz, dacã toþi ceilalþi 

ar fi stat în jur, zgâindu-se la el. 

 

                            al -Andalus, aprilie 1492 

   Dupã plecarea lui Torquemada, Isabella ieºi afarã, în 

curte. Razele soarelui care apunea nu mai luminau 

decât faþada dinspre rãsãrit, arcadele cu coloane 

duble, arabescurile de deasupra arcelor  luau o culoare 
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roºia-ticã. O ultimã strãlucire în aºteptarea 

întunericului: Kala al-Hamra, cetatea roºie. Ea nu mai 

vorbea decât puþin arãbeºte, de mult nu mai era 

necesar. 

În spatele ei se afla sala celor douã surori, în umbrã. 

Tavanul în formã de stea, nenumãratele stalactite 

împodobite cu aur ºi lapislazuli: de ce  crease Domnul 

atât de multã frumuseþe tocmai cu mâinile 

necredincioºilor? Îºi pusese mereu întrebarea asta când 

admirase eleganþa moscheilor, fineþea lor, pietrele 

asemenea dantelelor brodate, chiar ºi palatele, pe care, 

mai târziu domnitorii creºtini, în þãrile lor Castilia ºi 

Aragon, ceruserã sã fie construite dupã modelul 

reºedinþelor domneºti ale maurilor, de cãtre meseriaºi 

mauri. 

De ce lãsa Domnul sã ia fiinþã atâtea minunãþii din 

mâinile necredincioºilor dacã El cerea în acelaºi timp ca 

ei înºiºi sã fie nimiciþi?  

Sau convertiþi, gândi Isabella.  Poate cã mai degrabã 

asta ºi nimic  altceva nu cere  Torquemada. Convertiþi. 

Dar ei sunt nesfârºit de încãpãþânaþi, maurii ºi evreii, 

se prefac, când le cerem, cã au primit credinþa noastrã 

adevãratã, se duc la slujbe, sãrbãtoresc cina cea de 

tainã ºi cad în genunchi în faþa crucii; se roagã Sfintei 

Fecioare, însã în spatele uºilor închise ale caselor lor 

batjocoresc Sfânta Bisericã, îl batjocoresc pe Domnul, 
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îndeplinind mai departe riturile lor pãgâne. O fac 

pretutindeni în Spania, evreii conversos ºi musulmanii 

moriscos, de ce ar fi altfel aici, în Granada? ªi eu, care 

ºtiu asta, nu  pot rãbda, altminteri aº fi vinovatã ca ºi 

ei, chiar mai vinovatã, pentru cã eu ºtiu, altfel decât ei, 

încã de când eram copil, care este singura credinþã 

adevãratã. 

Torquemada are dreptate. Domnul m-a ales sã aduc 

credinþa noastrã catolicã adevãratã ºi celor fãrã 

Dumnezeu. Sacrificiile trebuie fãcute.  

Îngenunche. Rochia þeapãnã, din tafta de mãtase 

maurã, cu broderii de Almeria, foºni. "Sfântã Fecioarã 

Maria, Maica Domnului", se rugã Isabella. Ea domnea 

peste Castilia; împreunã cu soþul ei Ferdinand, 

domnitor al Aragonului, smulsese necredincioºilor 

ultimul lor bastion. Frumoasa Granada, floarea Sierrei, 

era, în sfârºit, dupã secole, din nou în mâna celor 

drept-credincioºi. Dar soþul ei se îmbufna  dacã voia 

sã-i vorbeascã  despre îndoielile ei, despre izgonirea, 

torturarea ºi moartea celor încãpãþânaþi, despre 

teama ei de a nu înþelege greºit voinþa Domnului. 

— Noi am învins, Malaga ºi Almeria ne aparþin, acum 

ºi Granada, nu suntem mai bogaþi ca oricând? spunea 

el. 

De la început numai acesta îi fusese scopul ºi ea se 

temea uneori pentru sufletul lui nemuritor.   
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— Nu este asta chiar ºi pentru tine, porumbiþa mea 

evlavioasã, o dovadã suficientã a voinþei Domnului?  

 Nu spunea asta în gura mare, dar niciodatã în public. 

Apoi cãdea în genunchi, ca ºi ea. 

Ca sã scape de îndoieli, ca sã capete limpezime asupra 

celor ce îi cerea Domnul, nu avea alþi sfãtuitori decât  

preoþii ei.    

— Sfântã Fecioarã Maria, Maica Domnului, ºoptea 

Isabella. Îndurã-te de mine.  

Chiar mâine vor vedea de pe colina Alhambrei 

deasupra cãror acoperiºuri din juderia se ridicã fumul 

ºi deasupra cãrora cerul rãmâne limpede. 

— Roagã-Te pentru mine. 

Ani întregi luptase sã ajungã reginã. Nu bãnuise 

niciodatã ce va cere de la ea acest serviciu. 

— Îndurã-Te de mine. 

 


