
Bucarest tintait. Secouées aux arcs des traîneaux, nimbes sonores encerclant la tête de 

chevaux échevelés, des milliers de clochettes l’emplissaient, tout le jour, d’un cliquetis léger. La 

neige était venue, et, dans les rues épaisses, glissaient, échappés, semblait-il, d’un somptueux 

manège forain, des cygnes vernis, de clinquantes nacelles, des gondoles à facettes entraînés par 

des hongres luisants dont la robe noire se protégeait de filets multicolores. Immobiles et raidis dans 

la douillette de velours bleu, les gras scoptzys faisaient claquer leur langue contre leurs joues 

glabres. Derrière eux, renversées sur des coussins éclatants, des femmes écrasées de fourrures dont 

les yeux agiles viraient sous les toques d’astrakan. 

Sitôt ensevelie, la ville ressuscitait. Tant que les lourds flocons s’étaient précipités sur la 

terre dure, elle était restée tapie derrière ses doubles fenêtres qui savent arrêter les poudrins les 

plus subtils; elle avait baissé ses toits sous la bourrasque, égaré le crivets dans ses rues tortueuses. 

Maintenant que la neige onctueuse, patiemment, l’avait recouverte, elle répandait ses 

habitants dans les stradas, sur les places blanches où les policiers de bure, patauds ours bruns, 

faisaient le beau. Les snow-boots appareillaient; les femmes, à la file, trébuchaient en riant comme 

dans une tentation et sur leurs traîneaux bas, faits d’une planche clouée sur deux ais, les paysans 

brodés jouaient à se faire traîner sur leur derrière.  

Pour les Français de la rue Fagaras, c’était, cette neige, les horreurs du dégel dans les 

chambrées, les godillots saouls pour des mois, le bois des cuisines pourri, le petit jeu de la pelle-

bêche qu’on avait oublié et qui recommençait dans les cours. Pour Jean qui titubait, Stirbey-Voda, 

sur des semelles bombées dont il se défaisait à coups de pied impatients, c’étaient des minutes 

précieuses volées, un long obstacle étendu entre lui et Doamna Coresi. Au détournant d’une rue, 

il fut arrêté par un haut talus de neige amoncelée par le vent. Des balayeurs le grignotaient 

indolemment. Le crochet qu’il dut faire l’exaspéra si fort qu’il s’aperçut de son agacement et s’en 

réjouit, en mesurant par cette hâte de la revoir, la grande place que Magdalina — il osait maintenant 

la nommer ainsi — tenait dans son cœur. 

 

(Roger Vercel, Notre Père Trajan, Albin Michel, 1950, pp. 141-143) 

 

Version proposée par Liliana Diaconescu (Premier prix du concours) : 

 

Bucureştii răsunau de clinchete. Ca nişte aureole sonore ce încadrau gâtul cailor cu coama în 

vânt, mii de zurgălăi stârniţi de arcurile săniilor umpleau oraşul, cât era ziua de lungă, cu sunete 

cristaline. Ninsese şi, pe străzile vătuite de zăpadă lunecau, ca desprinse dintr-un fastuos carusel 

de bâlci, lebede lăcuite, bărci poleite, gondole zugrăvite în varii chipuri şi trase de cai lucitori, al 

căror păr negru era ascuns sub împletituri din fire multicolore. Nemişcaţi şi ţepeni în mantalele de 

catifea albastră, muscalii rotofei îşi plezneau limba de obrajii spâni. Pe bancheta dinapoia lor, 

strivite sub blănuri şi răsturnate pe perne viu colorate şedeau femei ai căror ochi iscoditori se iveau 

de sub toca de astrahan. 

Îndată ce a fost îngropat sub zăpadă, oraşul începea să revină la viaţă. Cât timp fulgii grei 

căzuseră pe pământul tare, stătuse pitit în spatele geamurilor duble, care erau în stare să oprească 

lapoviţa cea mai perfidă; îşi plecase acoperişurile sub vijelie şi lăsase crivăţul să cutreiere pe 

străzile întortocheate. 

Acum că neaua afânată îl acoperise încet-încet, îşi risipea din nou locuitorii pe străzi, în 

scuarurile albe unde, asemeni unor urşi greoi, vardiştii îşi dădeau importanţă în uniformele lor de 

dimie. Cizmele impermeabile se lansau pe gheţuş; femeile aşezate în rând tresăltau de râs ca într-



un joc al seducţiei şi, pe săniile lor joase, făcute dintr-o scândura mare prinsă pe alte două mai 

mici, ţăranii îmbrăcaţi în cojoace se distrau încercand să se ţină după ele. 

Pentru francezii de pe strada Făgăraş această zăpadă aducea topirea gheţii, cu toate grozăviile 

care aveau să urmeze în cazărmi: bocanci uzi timp de luni de zile, lemnul putred din bucătării, 

manevrele cu lopata pe care soldaţii le dăduseră uitării şi care aveau să reînceapă în curţi. Jean 

înainta cu greu pe tălpile uşor curbate ale încălţărilor, scuturându-se din când în când de zăpadă cu 

zvâcniri nerăbdătoare din picior. S-o ia pe Ştirbei-Voda însemna minute preţioase irosite din 

pricina acestui lung obstacol ce se întindea între el şi Doamna Coresi. 

La cotitura unei străzi fu oprit din drum de un mal înalt de zăpadă care fusese stivuit de vânt şi pe 

care măturătorii îl îndepărtau cu gesturi moi. Ocolul pe care trebui să-l facă îl exasperă atât de 

tare, încât sesiză iritarea care îl cuprinsese şi, după graba de a o revedea, îşi dădu seama cu 

bucurie de locul însemnat pe care Magdalina - îndraznea acum s-o numească astfel - îl avea în 

inima lui. 


