
M I H A I L BU L GA KOV

MAESTRUL ȘI MARGARITA

MIHAIL BULGAKOV (1891-1940), jurnalist, romancier şi dra-

maturg rus. Unul dintre cei mai importanţi scriitori ruşi din toate 

timpurile, considerat astăzi, alături de Nabokov si Soljenițin, drept 

autorul rus care a influențat cel mai mult literatura occidentală 

a secolului XX.

Născut la Kiev, în familia unui profesor de teologie, studiază 

medicina, pe care o practică vreme de patru ani (1916-1920). În 

1920 abandonează medicina pentru a se dedica scrisului. Intră în 

lumea teatrului, iar piesa Zilele Turbinilor, dramatizarea romanului 

Garda Albă, cunoaşte un succes răsunător, fiind considerată un 

Pescăruș al noii generații de dramaturgi. Interzisă în 1929, este din 

nou jucată în 1932, dar va fi publicată în volum abia în 1955. Din 

1925 se manifestă tot mai pregnant atitudinea critică a scriitorului 

la adresa regimului sovietic, nuvelele Inimă de câine, Ouăle fatidice 

şi Diavoliada fiind respinse de toate publicațiile. Marginalizat, 

trăind la limita supraviețuirii, Mihail Bulgakov redactează în 

anii ‘30 – ani în care nu i se tipăreşte nici o lucrare – capodopera 

sa, romanul Maestrul și Margarita, care vede lumina tiparului 

postum, la 27 de ani de la moartea autorului.

“Maestrul și Margarita e una dintre cărțile pe care fiecare o citește în 

felul său, o îndrăgește în felul său și o înțelege în felul său.”  

Konstantin SIMONOV
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PARTEA ÎNTÂI

  … deci, cine ești, în fine?
  Eu sunt o parte a puterii 
  ce rău‑l vrea mereu 
  dar face bine.

   Goethe, “Faust”
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C a p i t o l u l  I

SĂ NU INTRAȚI  

NICIODATĂ ÎN VORBĂ  

CU PERSOANE NECUNOSCUTE

Într-o bună zi de primăvară, la ora unui asfințit de soare ne-
maipomenit de torid, la Moscova, la Lacurile Patriarhiei, şi-au 
făcut apariția doi cetățeni. Unul purta un costum gri de vară, 
era bondoc, chel, îşi ducea, turtită în pumn, pălăria de centă, 
iar pe fața lui bine rasă era amplasată o pereche de ochelari de 
pro porții incredibile, în ramă neagră de baga. Celălalt – un 
tânăr lat în spete, roşcovan, ciufulit, cu o şapcă în carouri dată 
pe ceafă – purta o scurtă de cow-boy, pantaloni albi mototoliți 
şi tenişi negri.

Primul nu era altcineva decât Mihail Aleksandrovici Ber-
lioz, preşedintele conducerii uneia dintre cele mai mari aso-
ciații lite rare moscovite, numită abreviat MASSOLIT, şi redac-
torul unei reviste literare format carte, iar junele lui însoțitor 
era poetul Ivan Nikolaevici Ponârev, care publica sub pseudo-
nimul Bez domnâi. 

Ajunşi la umbra teilor care abia începeau a înverzi, scrii-
torii s-au repezit la chioşcul vopsit pestriț, cu inscripția “Bere 
şi apă”.

De fapt, trebuie remarcată prima stranietate a acestei îngro-
zitoare seri de mai. Nu numai lângă chioşc, ci şi pe toată aleea, 
paralelă cu strada Malaia Bronnaia, nu era țipenie de om. 
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La ora ceea când ți se părea că nici nu mai ai putere să respiri, 
când soarele încinse deja Moscova şi luneca prin ceața uscată 
undeva dincolo de Sadovoe Kolțo, nimeni nu venise sub tei, 
nimeni nu se aşezase pe bancă, aleea era pustie.

— Dați-mi narzan, ceru Berlioz.
— N-avem narzan, răspunse femeia din chioşc şi nu se ştie 

de ce se supără.
— Bere aveți? se interesă cu glas dogit Bezdomnâi.
— Berea o vor aduce-o spre seară, răspunse femeia.
— Dar ce aveți? întrebă Berlioz.
— Băutură de caise, dar e caldă.
— Hai, dați-mi-o, dați-mi-o, dați-mi-o!
Băutura de caise ridică o abundentă spumă galbenă şi-n 

aer se răspândi un miros de frizerie. După ce-şi potoliră setea, 
literații au prins imediat a sughița, au plătit consumația şi s-au 
aşezat pe bancă cu fața la iaz şi cu spatele la strada Bronnaia.

Tocmai atunci s-a întâmplat şi cea de-a doua stranietate, 
referitoare exclusiv la Berlioz. Deodată, el încetă să sughițe, 
inima i se zbătu şi pe-o clipă se prăbuşi nu se ştie unde, apoi 
reveni, dar cu un fel de ac tocit parcă înfipt adânc în ea. În 
plus, îl cuprinse o frică nejustificată, dar atât de puternică, în-
cât vru chiar s-o rupă de fugă de la Lacurile Patriarhiei. Ber-
lioz întoarse necăjit capul, încercând să înțeleagă ce l-a speriat. 
Păli la față, îşi şterse fruntea cu batista, gândi: “Ce mai e şi asta 
cu mine? Nu mi s-a în  tâmplat niciodată aşa ceva, inima o ia 
razna… sunt surmenat. Cam e timpul să las totul baltă şi s-o 
iau spre Kislovodsk …”

Dar tot atunci aerul zăpuşitor se condensă în fața lui şi din 
acest aer se țesu un cetățean transparent având o înfățişare ex-
trem de stranie. Cu o caschetă mică de jocheu pe căpşoru-i mic, 
cu un vestonaş în carouri scurt, strâmt, aerian şi el… Nalt de-un 
stânjen, cetățeanul era însă îngust în spete, nemai pomenit de 
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slab şi cu o fizionomie, rog să remarcați, zeflemitoare.
Viața lui Berlioz se alcătuise în aşa fel, încăt el nu prea era 

dat cu fenomenele neobişnuite. Pălind şi mai tare la față, el îşi 
holbă ochii şi gândi: “Aşa ceva nu se există!…”

Dar aş! asta chiar se întâmpla, şi cetățeanul lung şi străve-
ziu, fără să atingă pământul, se legăna în fața lui ba la dreapta, 
ba la stânga.

Și atunci groaza puse stăpânire pe Berlioz într-atât, încât el 
închise ochii. Iar când îi deschise, văzu că totul se terminase, 
mirajul se dizolvase, tipul în carouri dispăruse şi, concomi-
tent, sărise şi acul cel tocit din inimă.

— Ptiu, drace! exclamă redactorul, ştii, Ivane, chiar adi-
neaori, mai era să mă lovească damblaua de căldură! Ba am 
avut şi un fel de halucinație, el încercă să zâmbească, dar în 
ochi încă îi mai sălta neliniştea, şi mâinile îi tremurau.

Dar treptat se linişti, îşi făcu vânt cu batista şi rosti destul 
de vioi: “Ei, aşadar…”, şi reluă vorba întreruptă de consumul 
apei de caise.

Vorba era, după cum avea să se afle ulterior, despre Iisus 
Hristos. Redactorul îi comandase poetului pentru numărul 
următor al revistei un poem antireligios de proporții. Ivan 
Nikolaevici compusese acest poem, şi chiar într-un răstimp 
foarte scurt, dar, din păcate, nu rămase mulțumit nicidecum 
redactorul-şef. Bezdomnâi îl zugrăvise pe protagonistul poe-
mului său, adică pe Iisus, în culori foarte negre, dar cu toate 
acestea, se cuvenea, în opinia redactorului, ca tot poemul să fie 
scris din nou. Și iată că acum redactorul ținea în fața poetu-
lui un fel de conferință despre Iisus, cu menirea de a sublinia 
eroarea fundamentală a poetului. Greu de spus ce factor con-
cret îl dă duse de sminteală pe Ivan Nikolaevici – forța plastică 
a ta lentului său ori necu noaş terea desăvârşită a subiectului pe 
care se apucase să-l abor deze – dar, în zugrăvirea lui, Iisus apă-



10

rea ca un personaj absolut viu, deşi neatrăgător. Berlioz însă 
vroia să-i de mon streze poetului că principalul nu este cum era 
Iisus, bun sau rău, ci că acest Iisus ca persona litate n-a existat 
deloc pe lume şi că toate poveştile astea despre el sunt simple 
născociri, sunt mitul cel mai elementar.

Trebuie remarcat că redactorul-şef era un om cu lec turi 
vaste şi în alocuțiunea lui făcea trimiteri foarte iscusite la is-
toricii antici, bunăoară, la celebrul Filon din Alexandria, la 
excelent instruitul Iosif Flavius care n-au pomenit nicăieri 
barem un cuvânt despre existența lui Iisus. Dând dovadă de 
o erudiție solidă, Mihail Aleksandrovici a adus la cunoştința 
poetului, între altele, că în cartea a cincisprezecea, capito-
lul 44, a celebrelor “Anale” ale lui Tacit fragmentul în care se 
vorbeşte despre execuția lui Iisus nu e altceva decât o falsifica-
re inserată ul te rior.

Poetul, pentru care tot ce-i aducea la cunoştință redactorul 
constituia o noutate de ultimă oră, îl asculta cu atenție pe Mi-
hail Aleksandrovici, fixându-l cu ochii lui verzi şi sprinteni, 
şi doar din când în când sughița, înjurând în şoaptă băutura 
de caise.

— Nu există nici o religie orientală, spunea Berlioz, în care, 
de regulă, o fecioară neprihănită să nu fi dat naştere unui dum-
ne zeu. Și creştinii, fără a inventa nimic nou, exact în acelaşi fel 
şi l-au creat pe Iisus al lor, care de fapt niciodată n-a existat în 
viață. Uite, anume pe asta trebuie pus accentul principal…

Tenorul acut al lui Berlioz răsuna pe aleea pustie şi, pe mă-
sură ce Mihail Aleksandrovici se adâncea în nişte hățişuri în 
care se poate adânci fără riscul de a-şi frânge gâtul numai o per-
soană foarte cultă, poetul afla tot mai multe şi mai multe lucruri 
inte resante şi utile şi despre egipteanul Osiris, zeu bun şi fiu al 
Ceru lui şi Pământului, şi despre zeul fenician Fammuz, şi des-
pre Mar duk, şi chiar despre mai puțin cunoscutul, cumpli tul zeu 
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Vizli puzli, destul de venerat odinioară de aztecii din Mexic.
Și iată că tocmai atunci când Mihail Aleksandrovici îi po-

vestea poetului cum modelau aztecii figura lui Vizlipuzli din 
aluat, pe alee îşi făcu apariția primul om.

Ulterior, când, sincer vorbind, era deja târziu, diferite insti-
tuții şi-au prezentat comunicatele cu descrierea acestui om. 
Confrun tarea lor nu poate să nu trezească uluire. Astfel, în 
primul se relatează că omul acesta era mic de stat, avea dinți 
de aur şi şchiopăta de piciorul drept. Într-al doilea se afirma că 
omul era de statură uriaşă, dinții îi erau îmbrăcați în platină, 
şchiopăta de piciorul stâng. Al treilea anunța laconic că omul 
n-avea semnalmente particulare.

Se impune recunoaşterea faptului că nici unul dintre aces-
te comunicate nu e bun de nimic.

Înainte de toate: persoana descrisă nu şchiopăta de nici un 
picior, şi era de statură nici mică, nici uriaşă, ci pur şi simplu 
înaltă. Cât priveşte dinții, cei din partea stângă erau îmbrăcați 
în platină, cei din dreapta – în aur. Purta un costum gri, scump, 
şi pantofi de producție străină asortați la culoarea costumului. 
Basca gri şi-o pusese semeț pe-o ureche, subțioară purta un 
baston cu gămălia neagră în formă de cap de pudel. Judecând 
după înfățişare, avea peste patruzeci de ani. Gura-i era oare-
cum strâmbă. Bine ras. Brunet. Ochiul drept era negru, cel 
stâng, inexplicabil, verde. Sprâncenele erau negre, dar una mai 
înaltă decât cealaltă. Într-un cuvânt – cetățean străin.

Trecând pe lângă banca pe care erau instalați redactorul şi 
poetul, străinul se uită chiorâş la ei, se opri şi se aşeză brusc pe 
banca de alături, la doi paşi de cei doi amici.

“E neamț”, gândi Berlioz.
“E englez, gândi Bezdomnâi, iote la el, nu-i e cald cu mă nuşi”.
Iar străinul cuprinse cu privirea blocurile înalte aşezate 

pe malul lacului ca o bordură pătrată şi se observă că el vede 



12

locul acesta pentru prima dată şi că locul acesta i-a suscitat 
interesul.

El îşi opri privirea la etajele de sus, ale căror geamuri re-
flectau orbitor un soare frânt care pleca definitiv de la Mihail 
Aleksan drovici, apoi o coborî pe geamurile care începeau a se 
înnegri prevestind înserarea, zâmbi condescendent cine ştie 
cărui gând, îşi miji ochii, îşi aşeză mâinile pe capul bastonului 
şi bărbia pe mâini.

— Tu, Ivane, spunea Berlioz, ai zugrăvit foarte bine şi sa-
tiric, bunăoară, naşterea lui Iisus, fiul Domnului, dar tot hazul 
e în faptul că încă înaintea lui Iisus s-a născut un şir întreg de 
fii ai Domnului, ca, să zicem, frigianul Attis, pe scurt însă, 
nici unul dintre ei nu s-a născut şi nici unul n-a existat, in-
clusiv Iisus, şi este necesar ca tu în loc de naştere şi, să zicem, 
de sosirea crailor de la răsărit, să descrii zvonurile stupide des-
pre această naştere… Altminteri, din povestirea ta reiese că el 
într-adevăr s-a născut!…

În acest moment Bezdomnâi efectuă o tentativă de a pune 
capăt sughițatului care-l chinuia – îşi reținu răsuflarea şi de 
aceea sughiță şi mai chinuitor, şi mai sonor, şi tot atunci Ber-
lioz îşi întrerupse alocuțiunea pentru că străinul se ridică pe 
neaşteptate şi se îndreptă spre scriitori.

Ei se uitară la el cu mirare.
— Scuzați-mă, vă rog, începu intrusul a vorbi cu ac-

cent străin, dar fără să schimonosească cuvintele, pentru 
că, nefiind cunos cut cu dumneavoastră, îmi permit… dar 
obiectul dis cuției savan te pe care o purtați este atât de in-
teresant, încât…

Îşi scoase politicos basca, şi prietenilor nu le rămase altce-
va de făcut decât să se salte nițel de pe bancă şi să-l salute.

“Ba e mai degrabă francez…”, gândi Berlioz.
“O fi polonez?”, gândi Bezdomnâi.
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Trebuie adăugat că chiar de la primele sale cuvinte străinul 
produsese asupra poetului o impresie respingătoare, lui Ber-
lioz însă mai degrabă îi plăcu, adică, nu că-i plăcu… ci… care 
oare să fie exresia potrivită… s-ar putea spune că i-a trezit in-
teresul.

— Îmi permiteți să iau loc? întrebă politicos străinul, şi 
amicii se dădură parcă involuntar în părți; străinul se aşeză 
iute între ei şi se incluse imediat în vorba lor.

— Dacă am auzit bine, ați binevoit a spune că Iisus n-a 
existat pe lume? întrebă străinul îndreptându-şi spre Berlioz 
ochiul stâng, cel verde.

— Da, ați auzit bine, răspunse cuviincios Berlioz, anume 
asta am spus.

— Vai, ce interesant! exclamă străinul.
“Ce dracu o fi vrând?”, gândi Bezdomnâi şi se încruntă.
— Și dumneavoastră sunteți de acord cu interlocutorul 

dum neavoastră? se interesă necunoscutul întorcându-se la 
dreapta, spre Bezdomnâi.

— Sută la sută! confirmă acesta, deoarece îi plăcea să se 
exprime bombastic şi figurativ.

— Uluitor! exclamă interlocutorul nepoftit şi, uitându-se 
inex plicabil de hoțeşte prin părți şi înăbuşindu-şi vocea joasă, 
zise: Iertați-mi insistența sâcâitoare, dar am înțeles că dumnea-
voastră, în afară de toate celea, nici în Dumnezeu nu credeți? 
El îşi făcu ochii înspăimântați şi adăugă: Jur că n-am să spun 
nimănui.

— Da, noi nu credem în Dumnezeu, zâmbind uşor pe sea-
ma spaimei turistului străin răspunse Berlioz, dar despre asta 
se poate vorbi absolut liber.

Străinul se lăsă pe speteaza băncii şi întrebă cu vocea uşor 
ascuțită de curiozitate:

— Sunteți atei?



14

— Da, suntem atei, răspunse zâmbind Berlioz, iar Bezdomnâi, 
supărându-se, gândi: “Ce se leagă şi rățoiul ăsta străin de noi?”

— O, ce splendoare! exclamă ciudatul străin şi începu a-şi 
suci capul uitându-se ba la un literat, ba la celălalt.

— În țara noastră ateismul nu miră pe nimeni, spuse Ber-
lioz cu politețe diplomatică, majoritatea populației noastre a 
încetat conştient şi de mult să mai creadă în basmele despre 
Dumnezeu.

Și-atunci străinul iată ce poznă făcu: se ridică şi îi strânse 
redactorului uluit mâna, rostind concomitent:

— Permiteți-mi să vă mulțumesc din tot sufletul!
— Pentru ce îi mulțumiți, mă rog? se interesă clipind din 

ochi Bezdomnâi.
— Pentru o informație foarte importantă care pentru mine, 

în calitatea mea de călător, este extrem de interesantă, explică 
bizarul străin ridicând, semnificativ, degetul arătător.

Se pare că informația cea importantă produsese într-ade-
văr o impresie piuternică asupra călătorului, deoarece el îşi 
roti speriat ochii pe deasupra blocurilor din jur, temându-se 
parcă să vadă la fiecare geam câte un ateu.

“Nu, nu este englez…”, gândi Berlioz, iar Bezdomnâi gândi: 
“Oare de unde s-a învățat el să vorbească aşa de bine ruseşte, 
iată ce e interesant”, şi se încruntă din nou.

— Dar, permiteți-mi să vă întreb, spuse după o îngândura-
re intrigată oaspetele străin, ce-i de făcut cu dovezile ființării 
Domnului, care, după cum se ştie, sunt fix cinci la număr?

— Aş! răspunse cu compasiune Berlioz, nici una dintre 
aceste dovezi n-are nici o valoare, şi omenirea le-a predat de-
mult la arhivă. Căci, fiți de acord că în domeniul rațiunii nici 
o dovadă a existenței lui Dumnezeu nu poate exista.

— Bravo! exclamă străinul, bravo! Ați repetat întocmai ide-
ea zbuciumatului bătrân Immanuel în această privință. Însă 
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iată ce e nostim: el a distrus definitiv toate cele cinci dovezi, 
iar apoi, parcă luându-se peste picior pe sine însuşi, a clădit 
pro pria sa dovadă, cea de-a şasea!

— Dovada lui Kant, ripostă, zâmbind subtil, eruditul re-
dactor, este la fel de neconvingătoare. Și nu în zadar Schiller 
zicea că raționamentele kantiene în această chestiune îi pot 
satisface numai pe sclavi, iar Strauss pur şi simplu ridiculiza 
această dovadă.

Berlioz vorbea şi în acelaşi timp se întreba în sinea sa: “Și 
totuşi cine o fi fiind el? Și de ce vorbeşte atât de bine ru  seşte?”

— D’apoi să-l iei pe Kant ăsta şi să-l înfunzi pentru aşa do-
vezi pe vreo trei ani la Solovki! o trânti absolut pe neaşteptate 
Ivan Nikolaevici.

— Ivane! şopti, jenat, Berlioz.
Dar propunerea de a-l expedia pe Kant la Solovki nu nu-

mai că nu-l uluise pe străin, ci chiar îl încântase.
— Întocmai, întocmai, strigă el şi ochiul lui stâng cel verde 

întors spre Berlioz străluci, anume acolo îi e locul! Doar îi spu-
sesem atunci, la micul dejun: “Voia dumneavoastră, profesore, 
dar ați născocit ceva ce nu se cam leagă! Poate că o fi fiind in-
teligentă chestia, numai că tare-i greu de înțeles. Are să râdă 
lumea de dumneavoastră”.

Berlioz îşi bulbucă ochii. “La micul dejun… lui Kant?… Ce 
îndrugă el?”, gândi redactorul.

— Dar, continua veneticul fără a se sinchisi de uluirea lui 
Berlioz şi adresându-i-se poetului, expedierea lui la Solovki 
este imposibilă din motivul că dânsul de o sută de ani şi ceva 
se află pe meleaguri cu mult mai îndepărtate decât Solovki şi, 
vă asigur, nu există nici o posibilitate de a-l scoate de acolo!

— Păcat! îşi dădu cu părerea poetul pus pe scandal.
— Și eu zic că-i păcat! confirmă necunoscutul strălucind 

din ochiul întors spre poet şi continuă: Dar iată ce chestiune 
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mă îngrijorează: dacă Dumnezeu nu există, atunci se pune în-
trebarea cine conduce viața omului şi în general toată ordinea 
lumii pe pământ?

— Însuşi omul le şi conduce, se grăbi să răspundă supărat 
Bezdomnâi la această întrebare, la drept vorbind, nu prea clară.

— Să am iertare, reacționă delicat necunoscutul, dar pen-
tru a conduce trebuie totuşi să ai un plan precis pentru un 
termen oare care cât de cât mărişor. Permiteți-mi deci să vă 
întreb cum poate con duce omul, dacă el nu numai că este lip-
sit de posi bilitatea de a elabora vreun plan măcar pe un ter-
men ridicol de mic, de, să zicem, vreo mie de ani, dar nu poate 
răspunde ba rem de pro pria lui zi de mâine? Și, într-adevăr, 
acum necu nos cutul se întoarse spre Berlioz, închipuiți-vă că 
dumnea voastră, bunăoară, veți începe a conduce, a-i dirija şi 
pe alții, şi pe dum neavoastră înşivă, să dați, vasăzică, de gust, 
şi când colo… vă pomeniți că aveți… caha… caha… sarcom la 
plămân… acum necu noscutul zâmbi dulce, de parcă gândul la 
sarcomul la plămân îi produsese satisfacție, da, sarcom, mijind 
ca un motan repetă el vocabula sonoră, şi iată că s-a terminat 
conducerea dumnea voastră! Nu vă mai intere sează destinul 
nimănui altcuiva, numai propriul dumneavoastră destin con-
tează. Rudele încep să vă mintă, dumneav oastră, presimțind 
că ceva e-n neregulă, fuga-fuguța la medicii cu pata lama, apoi 
la şarlatani, ba se mai în tâmplă că şi pe la ghicitoare. Și una, şi 
alta, şi-a treia sunt absolut lipsite de sens, după cum vă şi dați 
seama. Totul sfârşeşte tragic: cel care încă nu demult consi-
dera că el conduce ceva se pome neşte culcat nemişcat într-o 
ladă de lemn, iar cei din jur, înțele gând că nu mai e nici un 
folos din cel culcat, îl ard în cuptor. Dar se întâmplă uneori şi 
mai rău: abia de-şi pune omul în gând să plece la Kislovodsk, 
acum străi nul miji ochiul înspre Berlioz, s-ar părea că-i un lu-
cru de nimic, dar nici pe acesta nu-l va putea înfăptui, pentru 
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că nu se ştie de ce, hodoronc-tronc, va luneca şi va fi călcat de 
tramvai! Oare chiar veți spune că el s-a condus pe sine însuşi 
în aşa fel? N-ar fi mai corect să considerăm că o cu totul altă 
forță l-a condus de i-a venit de hac? acum necu nos cutul râse, 
de fapt chicoti straniu.

Berlioz asculta cu foarte mare atenție povestea neplăcută 
de spre sarcom şi tramvai, şi nişte gânduri alarmante începură 
a-l chinui. “Nu e din străinătate! Nu e din străinătate! gândea 
el, e un individ extrem de straniu… dar, stai puțin, totuşi, cine 
este el?”

— Vreți să fumați, după cum se vede? i se adresă pe neaş-
teptate necunoscutul lui Bezdomnâi, de care preferați?

— Nu cumva aveți de mai multe feluri? întrebă sumbru 
poe tul care îşi terminase țigările.

— De care preferați? repetă necunoscutul.
— Să zicem, “Naşa Marka”, răspunse cu răutate în glas Bez-

domnâi.
Necunoscutul scoase imediat din buzunar tabachera şi i-o 

întinse lui Bezdomnâi:
— “Naşa Marka” .
Și redactorul, şi poetul fură uluiți nu atât de faptul că în 

taba cheră s-a găsit anume “Naşa Marka”, cât de tabachera ca 
atare. Era de dimensiuni imense, din aur fin pentru monede, 
iar când o deschisese, pe capac scăpără luminând alb şi albas-
tru un triunghi de briliant.

Acum literații gândiră diferit. Berlioz: “Ba-i din străinăta-
te!”, iar Bezdomnâi: “Iote, lua-l-ar dracu! Ha?”

Poetul şi proprietarul tabacherei îşi aprinseră câte o țigară, 
iar nefumătorul Berlioz refuză.

“Va trebui să-l contrazic aşa, hotărî Berlioz, da, omul este 
mu ritor, nimeni nici nu pune în discuție faptul. Dar vorba 
este că…”


