
 



 

E R I C H  K Ä S T N E R  
E M I L  Ş l  D E T E C T I V I I  
POVESTEA ÎNCĂ NU ÎNCEPE 
 

Vouă vă pot spune fără nici o grijă: ideea de a scrie povestea lui  Emil mi-a venit pe 

neaşteptate. De fapt voiam să scriu cu totul altă carte. O carte în care tigrii  să clănţăne din 

dinţi de frică şi curmalele să zornăie  ciocnindu-se cu nucile de cocos. Iar pe fetiţa 

canibalului, aceea în carouri albe şi negre, care străbătea  înot Oceanul Pacific ca să se 

ducă la San Francisco să-şi ia o perie de dinţi de la Drinkwater et Co., avea  s-o cheme 

Pătrunjica după numele de botez, se înţelege.  

Mă gîndeam să scriu un adevărat roman al Mărilor Sudului, fiindcă odată un domn cu 

barbă mare şi falsă mi-a spus că vouă, copiilor, vă plac grozav istoriile astea.  

Tocmai sfîrşisem primele trei capitole : şeful tribului , Rabenaas, supranumit şi „Cel-

iute-de-picior“, îşi scotea din buzunar briceagul încărcat cu mere coapte la cuptor, ţintea 

cu sînge rece şi număra cît putea mai repede pînă la trei sute nouăzeci şi şapte...  

Cînd, deodată, mi-a fost cu neputinţă să-mi aduc aminte cîte picioare au balenele. M-

am întins pe jos cît eram de lung, fiindcă aşa gîndesc eu cel mai bine, şi am început să 

cuget. De data asta însă a fost zadarnic. Atunci am căutat în dicţionarul enciclopedic, mai 

întîi la B, apoi, din precauţie, la M (mamifere). Dar n-am găsit nici un cuvînt în legătură 

cu ce căutam eu. Şi totuşi, ca să-mi pot scrie cartea mai departe, trebuia neapărat să ştiu 

sigur cîte picioare au balenele, ba încă să ştiu cu cea mai mare precizie.  

Căci dacă balena cu piciorul sucit ar fi ieşit în clipa aceea din pădurea virgină, 

Rabenaas, supranumit „Cel-iute-de-picior“, n-ar fi putut s-o ajungă nici în ruptul capului. 

Şi dacă el n-ar îi nimerit balena, trăgînd în ea cu mărul copt, fetiţa în carouri albe şi negre, 

fetiţa canibalului, numită Pătrunjica, n-ar mai fi întîlnit-o niciodată pe căutătoarea de 

diamante, Lehman. 

Iar dacă Pătrunjica n-ar fi întîlnit-o niciodată pe doamna Lehman, atunci n-ar mai fi 

primit preţiosul bon care trebuia neapărat arătat la San Francisco, la Drinkwater, dacă 

voia să capete pe gratis o periuţă de dinţi nouă-nouţă, şi atunci... 

Romanul meu despre Mările Sudului (of, cît mă bucurasem de el 1) s-a năruit, ca să zic 

aşa, la picioarele balenei. Sper că o să mă înţelegeţi. Îmi părea grozav de rău. Iar 

domnişoara Fiedelbogen, căreia i-am povestit ce mi se întîmplase, ar fi plîns, dar n-avea 

timp pentru aşa ceva, căci tocmai punea masa pentru cină şi a trebuit să-şi amîne lacrimile 

pentru mai tîrziu. Pe urmă, a uitat. Ce să-i faci! Aşa sînt femeile... 

Avusesem de gînd să-mi intitulez cartea „Pătrunjica în Pădurea virgină“. Straşnic titlu, 

nu-i aşa? Şi acum, primele trei capitole sînt la mine acasă, puse sub un picior mai scurt ai 

mesei, ca să n-o lase să se clatine. Păi asta e o situaţie potrivită pentru un roman a cărui 

acţiune se petrece în Mările Sudului?  

Peste cîteva zile, oberchelnerul de la cafeneaua Nietenfuhr, cu care discut uneori 

despre lucrările mele, m-a întrebat dacă fusesem vreodată acolo.  

— Unde acolo? l-am întrebat eu. 

— A co lo ,  jo s ,  î n  Mările Sudului, în Australia, în Sumatra, în Borneo... 

— Nu, i-am răspuns eu. Dar de ce? 

— Pe n tr u  că  n i men i  n-ar trebui să scrie decît despre lucruri pe care le cunoaşte şi pe 



 

care le-a văzut, îmi răspunse el.  

— A ! Să  avem iertare, dragă domnule Nietenführ !  

— Ba e limpede ca lumina zilei ! Uită-te la Neugebauer, care vine mereu în 

restaurantul nostru: şi-a luat într-o zi o servitoare care habar n-avea cum se găteşte o 

pasăre. De Crăciun fata a trebuit să frigă o gîscă. Doamna Neugebauer tocmai ieşise în 

oraş, după tîrguieli. Cînd s-a întors acasă, ce mai dandana a găsit  ! Servitoarea băgase 

gîsca în cuptor aşa cum o cumpărase de la piaţă, fără s-o jumulească, fără s-o spintece, 

fără să-i scoată maţele. Şi duhnea, ceva de speriat, fie vorba între noi.  

—  Ei şi ? am răspuns eu. Doar n-o să pretinzi că e tot una să scrii o carte şi să frigi o 
gîscă ! Nu te supăra, dragă Nietenführ, dar lasă-mă să rîd un pic ! 

El a aşteptat răbdător să termin cu rîsul. Asta nu durează niciodată cine ştie cît. Pe 

urmă mi-a spus : 

—  Mările Sudului, canibalii, stîncile de mărgean, toate astea la un loc sînt gîsca 
dumitale. Romanul e tava în care vrei să frigi laolaltă Oceanul Pacific, pe Pătrunjica şi 
tigrul, iar dacă nu ştii nici măcar cum să pui animalul ăsta la fript, s -ar putea să 
duhnească al naibii. Exact cum i s-a întîmplat servitoarei lui Neugebauer. 

— Păi majoritatea scriitorilor fac aşa, strigai eu. 

El mi-a răspuns doar atît : 

—  Poftă bună ! 
Am rămas o clipă pe gînduri, apoi l-am întrebat: 

—  Domnule Nietenfuhr, pe Schiller îl cunoşti ?  
— Vorbeşti de Schiller, magazinerul fabricii de bere Waldschlösschen?  
— Da’ de unde ! Vorbesc despre poetul Friedrich von Schiller, care a scris o grămadă 

de piese de teatru, acum mai bine de-o sută de ani. 

— Aha, de el ! Ăla care are atîtea statui?  

— Întocmai. Ei bine, află că a scris o piesă, numită „Wilhelm Tell“, a cărei acţiune se 

petrece în Elveţia. Pe vremuri toţi şcolarii  trebuiau să facă în tr-una la compuneri 

despre Wilhelm Tell.  

— Am făcut şi eu, spuse Nietenführ. Î l  cunosc bine pe Tell. E o dramă grozavă, pe 

cinstea mea. Să fim drepţi cu Schiller. Ce-i al lui, e-al lui !  Numai că erau nişte 

compuneri groaznice !  De una dintre ele îmi aduc aminte şi -acum. Se chema : „De 

ce n-a tremurat Tell pe cînd ochea mărul ?“ În general, compunerile n -au fost 

niciodată...  

—   Da, da.. . Acum dă -mi şi mie cuvîntul. Ei, vezi? Cu toate că Schiller n -a călcat 
în viaţa lui prin Elveţia, piesa „Wilhelm Tell“ se potriveşte cu realitatea pînă şi la 
virgule.  

—   Mai mult ca sigur că la început a citit cărţi  de bucate, îşi  dădu cu părerea 
Nietenführ.  

—   Cărţi de bucate ?  
—   Păi sigur ! În ele găseşti ce vrei :  înălţimea munţilor din Elveţia,  data cînd 

începe topirea zăpezi!;  ce se întîmplă cînd e furtună pe Lacul celor patru cantoane 
;  cum a fost cînd s-au răsculat ţăranii împotriva guvernatorul ui Gessler şi  au făcut 
revoluţie.. .  

—   Ai dreptate, fireşte. Schiller chiar asta a făcut.  
— Vezi ? îmi explică Nietenführ, plesnind cu şervetul o muscă. Dacă ai să faci şi 

dumneata aşa, şi dacă ai să citeşti mai întîi o groază de lucruri, atunci o să poţi foarte bine 

să scrii povestea cangurilor din Australia . 



 

— Dar n-am chef deloc să fac asta! Dacă aş avea bani destui, m-aş duce acolo şi m-aş uita 

cu atenţie la toate, eu însumi. M-aş duce la faţa locului! Dar să citesc cărţi , . .  

— O să-ţi dau un sfat clasa-ntîi ! Cel mai bine ar fi să scrii despre lucrurile pe care le 

cunoşti. Scrie, de pildă, despre metrou, despre hoteluri, despre chestii de -astea. Despre 

copii dintre cei care-ţi trec zilnic pe dinaintea nasului, aşa cum am fost şi noi odinioară ! 

— O fi, nu zic, dar cineva care are o barbă mare, falsă, şi -i cunoaşte pe copii cum îşi 

cunoaşte buzunarele mi-a spus limpede că pe copii nu-i interesează asemenea cărţi. 

— Vax ! mormăi domnul Nietenführ. Crede-mă pe mine. Doar am şi eu copii. Am doi 

băieţi şi o fată. Şi cînd sînt liber şi le povestesc ce s-a mai întîmplat la local, cum a tras 

unul chiulul la plată, cum un muşteriu cherchelit a vrut să -i pocnească una peste spate 

vînzătorului de ţigări şi cum a nimerit într-o doamnă care tocmai trecea pe acolo, fii 

sigur că ei mă ascultă cu urechile ciulite.  

— Ei, dacă dumneata vezi aşa, domnule Nietenführ... spusei eu cu jumătate de glas.  

— Sigur ! Aş pune mîna-n foc, domnule Kästner, mă asigură el, şi dispăru, căci un 

client care cerea plata începuse să bată cu cuţitul în pahar.  

Şi iată cum — fiindcă aşa a vrut chelnerul Nietenführ — am scris o poveste despre 

lucruri pe care le cunoaştem cu toţii de multă vreme — şi voi şi eu. 

Şi iată cum — fiindcă aşa a vrut chelnerul Nietenführ — am scris o poveste despre 

lucruri pe care le cunoaştem cu toţii de multă vreme — şi voi şi eu. 

* 

* * 

Mai întîi de toate m-am întors acasă. Am stat niţel la fereastră, m-am uitat pe strada 

Praga şi m-am gîndit că poate o să treacă pe jos, prin faţa mea, tocmai povestea pe care o 

căutam. I-aş fi făcut semn şi i-aş fi spus : 

— Ia fă un salt pînă aici, te rog ş tare aş vrea să te scriu !  

Dar povestea s-a încăpăţînat să nu vină şi începuse să mi se facă  frig. Atunci am închis 

fereastra, necăjit, şi am făcut de cincizeci şi trei de ori ocolul mesei, în fuga mare. Dar nici 

asta nu m-a ajutat cu nimic. 

Pînă la urmă, m-am întins încă o dată pe jos, cît eram de lung, şi m -am cufundat în 

meditări profunde. 

Cînd stai aşa, lungit în mijlocul unei odăi, lumea ţi se pare cu totul alta. Vezi picioarele 

de la scaune, papucii, florile de pe covor, scrumul de ţigară, firişoarele de praf, picioarele 

mesei; ba chiar găseşti, sub canapea, mănuşa stîngă pe care ai căuta t-o degeaba în dulap, 

acum trei zile. Plin de curiozitate, întins pe podeaua odăiţei mele, priveam de jos lucrurile 

pe care de obicei le văd de sus şi băgai de seamă, spre marea mea mirare, că picioarele 

mesei aveau pulpe, pulpe adevărate, zdravene şi de culoare închisă, de parcă ar fi fost 

pulpele unor africani sau ale unor şcolari încălţaţi cu ciorapi maro.  

Şi pe cînd mai stăteam încă pe jos, numărînd picioarele meselor şi ale scaunelor ca să 

aflu cîţi negri sau cîţi şcolari se găseau de fapt pe covorul meu, mi-a venit deodată în 

minte povestea lui Emil ! S-a întîmplat oare aşa pentru că tocmai mă gîndeam la şcolari cu 

ciorapi maro ? Sau poate pentru că numele de familie al lui Emil este Tischbein, ceea ce 

înseamnă „piciorul mesei“ ?  

Oricum ar fi, e sigur că tocmai atunci mi-a venit în minte povestea lui Emil. Am rămas 

locului, liniştit Căci gînduri le şi amintirile care se apropie de noi seamănă cu nişte cîini 

speriaţi de bătaie : dacă faci o mişcare bruscă, dacă le vorbeşti, dacă încerci să -i mîngîi, 



 

ţuşti ! au şi fugit ! Şi pînă vor îndrăzni să vină iar, trece baba cu colacii !  

Aşadar m-am ferit să mă mişc şi mi-am privit ideea nou venită, zîmbindu-i prietenos. 

Voiam să-i dau curaj. Şi iată că într-adevăr ea nu se mai sfii, deveni aproape încrezătoare, 

se mai apropie cu un pas, apoi cu încă unul... Atunci am înşfăcat -o de ceafă. Pusesem 

mîna pe ea! 

Prin urmare, de ceafă. Deocamdată atît. Nu-i de loc totuna să ţii un cîine de grumaz şi 

să ţii o poveste pe care ţi-o aminteşti. Dacă ţii cîinele de grumaz eşti , mai mult sau mai 

puţin, stăpînul lui : stăpîn peste labele, peste botul, peste codiţa şi peste restul întregului 

sau corp viu. 

Dar amintirile se prind altfel. Le apuci în rate ! Cîteodată  începi cu un smoc de păr, 

apoi vine laba stîngă dinainte, pe urmă cea dreaptă, apoi partea dinapoi,  o labă dindărăt, 

bucată cu bucată. Şi tocmai cînd crezi că ai prins toată povestea, hop că mai vine o  

bucăţică de ureche, hoinară. În sfîrşit, abia atunci, dacă ai noroc, o stăpîneşti pe toată.  

Am văzut într-o zi, la cinema, ceva care se aseamănă mult cu ceea ce am început eu să 

vă explic acum. Într-o odaie se afla un om care n-avea pe el decît cămaşa. Cînd, deodată, 

uşa s-a deschis, şi au zburat înăuntru nişte pantaloni. Omul şi i -a tras repede. Pe urmă a 

sosit, şuierînd prin aer, gheata stîngă. Pe urmă bastonul. Pe  urmă papionul şi apoi 

gulerul. Pe urmă vesta. Şi un ciorap. Şi a doua gheată. Şi pălăria, şi celălalt ciorap, şi 

ochelarii. Curată năzdrăvănie ! La sfîrşit, omul a ieşit, totuşi, îmbrăcat cum se cuvine ; 

totul se afla pus la punct. 

Întocmai aşa s-a întîmplat şi cu povestea mea, pe cînd stăteam lungit în odăiţă, 

numărînd picioarele meselor şi gîndindu-mă la Emil. Sînt sigur că şi vouă vi s-au 

întîmplat uneori lucruri asemănătoare. Tot stînd pe jos, am apucat amint irile care-mi 

veneau din toate părţile, în cap, aşa cum trebuie să facă ideile.  

În sfîrşit, am reuşit să le împreun pe toate şi povestea a fost gata. Nu -mi mai rămăsese 

decît să mă aşez, s-o scriu, rînd cu rînd. 

Aşa am şi făcut. Căci dacă n-aş fi făcut aşa, acum n-aţi fi avut în mînă cartea cu Emil. 

Mai întîi însă am făcut, la repezeală, altceva: am scris lista lucrurilor, în ordinea în care se 

repeziseră la mine, pînă ce le-am adunat pe toate : gheata stîngă, gulerul, papionul, 

bastonul, ciorapul drept etc., etc. 

O poveste, un roman, un basm se aseamănă cu nişte fiinţe vii şi poate că asta şi sînt. 

Au capete, picioare, aparate circulatorii şi veşminte, la fel ca oamenii adevăraţi. Iar dacă 

din mijlocul feţei le lipseşte nasul, sau dacă au pantofii desperecheaţi, cînd te uiţi atent, 

de-aproape, nu se poate să nu bagi de seamă. Înainte de a-mi rîndui povestirea în întregul 

ei, aş vrea să vă trec pe dinaintea ochilor micul bombardament care a zvîrlit, alandala, 

peste mine, părţile întregului, elementele şi ideile povestirii. 

O să fiţi oare destul de isteţi ca să combinaţi întreaga poveste din elementele acestea, 

înainte de a v-o spune eu ? E la fel cum faceţi cu jocurile de cuburi care vi se dau ca să 

construiţi o gară sau o biserică. Dar închipuiţi-vă că nu aveţi model şi că nu trebuie să 

rămînă nici un cubuşor neîntrebuinţat.  

E aproape la fel ca un examen ! 

Brr ! 

Dar fără note proaste! 

Slavă Domnului!

 



 

ZECE POZE AU CUVÎNTUL 
 

 
Iată-l mai întîi pe Emil însuşi. E în costumul lui albastru, de duminică. Costumul ăsta nu-i place 

să-l poarte şi-l pune numai cînd trebuie neapărat. Costumele albastre se pătează atît de uşor ! 

Atunci mama lui Emil udă peria de haine, îl prinde pe ştrengar între genunchi şi-i zice, în timp ce-l 

curăţă: "Băiete, băiete, doar ştii bine că nu pot să-ţi cumpăr alt costum!..." Şi totdeauna, de-abia în 

clipa aceasta, cînd e prea tîrziu, se gîndeşte Emil cît munceşte mama lui ca să-i asigure hrana şi să-l 

poată ţine pe el la şcoală.



 

 
La moartea tatălui său, domnul Tischbein, de meserie tinichigiu, Emil abia împlinise cînd ani. Din 

ziua aceea, mama iui Emil este coafeză, spală şi ondulează capetele domnişoarelor vînzătoare şi 

ale doamnelor din cartier. În afară de asta ea găteşte, curăţă prin casă şi spală singură rufele. Pe 

Emil îl iubeşte foarte mult şi e fericită că poate munci şi agonisi pentru el. Uneori ea cîntă cîntece 

vesele. Cîteodată însă, e bolnavă. Atunci Emil pregăteşte singur mîncarea. Face ochiuri şi se 

pricepe să le facă. Ştie să frigă şi biftecuri cu friganele şi cu ceapă. 

 



 

 
Trenul al cărui compartiment îl vedeţi este trenul de Berlin. Şi după cum o să aflaţi din 

capitolele următoare, în acest compartiment e foarte probabil să se petreacă lucruri extraordinare. 

Compartimentele din trenuri sînt locuri cu adevărat ciudate : în ele, oameni care nu se cunosc stau 

ore întregi înghesuiţi unii într-alţii şi peste puţin timp încep să se destăinuiască unii altora — de 

parcă s-ar cunoaşte de cînd lumea. Uneori lucrul acesta e foarte plăcut şi simpatic. Alteori, e mai 

puţin plăcut. Parcă poţi să ştii vreodată cu cine ai de-a face ? 

 

 
Nimeni nu-l cunoaşte. În principiu e bine să ai încredere în orice fiinţă omenească, pînă nu ţi se 



 

dovedeşte contrariul. Dar în privinţa asta v-aş ruga să fiţi ceva mai prudenţi. Prudenţa — zice-se 

—, este mama înţelepciunii. Omul e bun, s-a spus. Poate că aşa e. Dar e cinstit în casă pustie. 

Altminteri, s-ar putea întîmpla adeseori să devină rău. 

 

 
Fetiţa asta pe bicicletă este verişoara lui Emil : Pony Hütchen, o copilă încîntătoare. De fapt, n-o 

cheamă Pony Hütchen : asta îi e numai porecla. Mama ei şi doamna Tischbein sînt surori. 

 

 
Piaţa Nollendorf se află la Berlin. Iar în piaţa Nollendorf, dacă nu cumva mă înşel, se află hotelul 



 

unde se întîlnesc fără să-şi dea mîna mai multe personaje ale povestirii noastre. S-ar putea prea 

bine ca hotelul acesta să se afle în piaţa Wittenberg sau poate în piaţa Fehrbellin. De fapt, eu ştiu 

foarte bine unde se află. Dar cînd patronul hotelului a auzit că am de gînd să scriu povestirea asta, 

a venit la mine şi mi-a cerut să nu dau numele exact al pieţii. Fiindcă e sigur, spunea el, că n-o să 

fie de folos pentru hotelul lui cînd se va şti că e vizitat de ,,asemenea" oameni. Eu i-am dat 

dreptate şi el a plecat. 

 

 
Îl cheamă Gustav. Are 10 la gimnastică. Şi ce mai are ? O inimă destul de bună şi un claxon. Toţi 

copiii din cartier îl cunosc şi se poartă cu el de parcă le-ar fi preşedinte. Cînd apare într-o curte şi 

apasă din toate puterile pe claxon, ştrengarii lasă totul baltă şi coboară scările în goană ca să-l 

întrebe ce vrea. De obicei el formează două echipe de fotbal şi pornesc cu toţii spre terenul de joc. 

Uneori claxonul mai face şi alte servicii. Aşa cum de pildă s-a întîmplat în povestea cu Emil. 

 



 

 
Băncile cele mari au sucursale în toate cartierele. Cînd ai bani, poţi cumpăra  de aici acţiuni, 

iar cînd ai un cont deschis, poţi ridica bani. Poţi să încasezi şi cecuri, dacă nu merg la "decont". 

 Uneori în băncile acestea intră şi ucenicii, cînd vor să schimbe zece mărci pe o sută de 

monezi de cîte zece pfenigi, ca să aibă patronii mărunţiş pentru dat restul. Cel care are dolari, 

franci elveţieni sau lire poate şi el să vină şi să şi-i schimbe cu bani germani. Cîteodată chiar şi 

noaptea intră oameni în bancă, deşi nu e nimeni acolo ca să-i servească. Şi tocmai de aceea ei se 

servesc singuri. 

 

 
E cea mai veselă bunică din cîte ştiu. Şi cu toate acestea toată viaţa ei n-a avut decît griji. Dar 

pentru unele fiinţe buna dispoziţie nu cere nici un fel de efort. Pentru altele dimpotrivă, ea cere o 

sforţare serioasă. Pe vremuri, bunica asta trăia la părinţii lui Emil. După moartea tinichigiului 



 

Tischbein, ea s-a mutat la Berlin, la cealaltă fiică a ei. Căci mama lui Emil nu putea să cîştige 

îndeajuns ca să hrănească trei persoane. Aşadar, bătrîna locuia la Berlin şi toate scrisorile ei se 

terminau astfel : "Eu sînt bine sănătoasă şi sper că şi voi sînteţi la fel". 

 

 
Tot ce se întîmplă apare în ziare. E de ajuns doar să fie un fapt cît de cît neobişnuit. Dacă un viţel 

are patru picioare, se înţelege că asta nu interesează pe nimeni. Dar dacă are cinci sau şase — ceea 

ce se poate întîmpla cîteodată — trebuie ca oamenii să afle vestea, dimineaţa, la cafea. Dacă 

domnul Müller se poartă ca un om cumsecade, nimeni nu ţine s-o afle. Dar dacă domnul Müller 

pune apă în lapte şi-l vinde în loc de smîntînă, o să fie dat la ziar. După asta, facă ce-o vrea. Aţi 

trecut vreodată, seara, prin faţa clădirii unui mare ziar ? Şi n-aţi auzit zăngănind şi lovind şi 

huruind de se cutremurau pereţii ? 

 



 

POVESTEA ÎNCEPE ÎN SFÎRŞIT 

Capitolul I 

EMIL ÎI AJUTĂ MAMEI SALE LA SPĂLAT CAPETE 
 

—  Aşa! spuse doamna Tischbein. Acum dă-mi urciorul cu apă caldă !  
Apoi luă ea însăşi alt urcior şi o ulcică plină cu săpun de muşeţel, lichid, şi trecu din 

bucătărie în odaie. Emil apucă urciorul şi plecă fuga după maică-sa. 

În odaie, pe un scaun, şedea o femeie, cu capul deasupra unui lavoar alb. Părul 

despletit îi atîrna ca un caier de lînă, peste obraz. Mama lui Emil turnă săpunul lichid în 

părul blond al clientei şi începu să frece capul străin, care se umplu îndată de clăbuci.  

—  E prea fierbinte ? întrebă ea.  
—  Nu, e tocmai bună, răspunse capul.  
—  Aha, e doamna Wirth, brutăreasa, îşi spuse Emil, punînd urciorul sub lavoar. Bună 

ziua ! 
—  Ce noroc ai, Emil ! Am auzit că pleci la Berlin, vorbi capul.  
Şi glasul lui suna de parcă ar fi vorbit cineva înecat în frişcă.  

—  El, ce e drept, nu prea voia, spuse mama, frecînd cu putere capul brutăresei. Dar de 
ce să-şi prăpădească aici toată vacanţa ? Emil n-a fost niciodată la Berlin, iar soră-mea, 
Martha, ne-a invitat de nu ştiu cîte ori. Bărbatul ei cîştigă binişor. E funcţionar la poştă, 
în centrală.  Eu, se înţelege că nu mă pot duce. Acum, în ajunul sărbătorilor, am 
mult de lucru. Dar Emil e destul de mare şi n -are decît să fie atent pe drum. Unde 
mai pui că o să-l aştepte mama în gara Friedrichstrasse. Au întîlnire lîngă chioşcul 
de flori.  

—   Sigur că o să -i  placă la Berlin. Pentru copii,  e grozav ! Am fost şi noi, acum 
un an şi jumătate, cu clubul de popice. Ce zarvă ! Pe unele străzi noaptea e lumină 
ca ziua ! Şi ce de maşini! povesti doamna Wirth, din fundul lavoarului.  

—   Sînt multe maşini străine ? se interesă Emil.  
—   De unde vrei să ştiu ? răspunse doamna Wirth, strănutînd din pricina 

clăbucului care îi intrase în nas.  
—   Hai, dă zor să te îmbraci,  porunci mama. Ţi-am pregătit costumul cel bun, în 

dormitor. Îmbracă -te , ca să putem mînca imediat ce termin de coafat pe doamna 
Wirth.  

—   Ce cămaşă să-mi pun ? întrebă Emil.  
—   Ai totul gata, pe pat. Să -ţi  tragi ciorapii cu băgare de seamă. Şi, mai întîi, să 

te speli bine. Şi să -ţi pui şireturi noi la ghete. Hai, du -te.  
—   Ho-ho !  făcu Emil şi-o şterse.  
După ce doamna Wirth plecă, bine coafată, şi mulţumită de chipul pe care şi -l 

zărise în oglindă, mama intră în dormitor, unde îl găsi pe Emil cu o mutră amărîtă 

de tot.  

—   N-ai putea să-mi spui cine a inventat hainele noi ? o întrebă el.  
—   Regret, dar nu ştiu. De ce te interesează ? 
—   Dă-mi adresa ticălosului ăluia, să mă duc să -l  împuşc !  
—   Vai de capul tău !  Alţi copii suferă că n -au niciodată haine noi. Ştii, fiecare 

cu necazurile lui...  Dar să nu uit  : deseară să -i ceri mătuşei Martha un umerar şi 



 

să-ţi  aşezi hainele frumos, pe el.  Iar înainte de a le aşeza, nu uita să le perii !  Mîine 
poţi să îmbraci iar puloverul,  uniforma asta de tîlhar.. .  N -am uitat ceva? 
Geamantanul e gata. Florile pentru mătuşă sînt împachetate.  Banii pentru bunica 
ţi-i  dau mai tîrziu.. . Acum hai să mîncăm. Poftim, domnişorule !  

Doamna Tischbein îl apucă pe după umeri şi -l  duse în bucătărie.  Aveau la masă 

macaroane cu şuncă şi cu parmezan. Emil înfuleca de zor, ca o batoză. Doar din 

cînd în cînd se oprea şi se uita la  maică-sa, de parcă s-ar fi  temut ca nu cumva 

pofta lui de mîncare s -o supere tocmai acum, înainte de plecare.  

—   Să-mi scrii cum ajungi. Ţi -am pus o carte poştală în geamantan, deasupra.  
—   Ne-am înţeles, spuse Emil, în timp ce încerca să ridice, în aşa fel încît să nu-l 

vadă mama, o macaroană căzută pe genunchi.  
Din fericire, doamna Tischbein nu observă nimic.  

—   Să le dai tuturor complimente de la mine, şi să fii  cu băgare de seamă. La 
Berlin nu-i ca aici, la Neustadt.  Duminică ai să te duci cu unchiul Robert  la muzeul 
Kaiser-Friedrich. Şi să te porţi frumos, nu cumva să se spună că aici, la noi, nu se 
ştie ce înseamnă buna -cuviinţă.  
—   Îţi dau cuvîntul meu de onoare !  făgădui Emil.  
Cînd sfîrşiră de mîncat, se întoarseră amîndoi în odaie. Mama scoase din dulap 

o cutiuţă de metal şi începu să numere banii. Deodată, ea clătină din cap şi numără 

iar, de la început. Apoi întrebă :  

—   Ia spune, cine a fost ieri după masa la noi?  
—   Domnişoara Thomas şi doamna Homburg.  
—   Da, dar nu-mi iese socoteala.  
Doamna Tischbein se gîndi puţin, îşi  luă carneţe lul în care îşi  nota încasările, 

socoti, apoi zise :  

—  Îmi lipsesc opt mărci. 
—  A fost încasatorul de la gaz, azi dimineaţă.  
—  Aşa e ! Atunci, din păcate, socoteala e exactă.  
Apoi începu să fluiere veselă, ca să-şi alunge necazurile şi scoase din cutiuţă trei hîrtii.  

—  Uite, Emil, ai aici o sută patruzeci de mărci. O hîrtie de -o sută de mărci şi două de 
cîte douăzeci. Să-i dai bunicii o sută douăzeci şi să-i spui să nu se supere că data trecută 
nu i-am trimis nimic. N-aveam nici eu. De asta îi duci tu acum ceva mai mulţi banii decît 
îi trimit de obicei. Şi s-o săruţi din partea mea. Ai înţeles ? Cele douăzeci de mărci care îţi 
rămîn sînt pentru tine. Ai să-ţi cumperi din ele biletul de întoarcere. O să te coste vreo 
zece mărci. Precis nu ştiu. Cu restul, să-ţi cumperi ce vrei cînd vă duceţi la plimbare. E 
bine să ai totdeauna în buzunar cîteva mărci în plus, pentru orice eventualitate. Uite 
plicul în care a fost scrisoarea de la mătuşa Martha. Banii îi pun înăuntru. Bagă bine de 
seamă, să nu-i pierzi! Unde ai să-i ţii ? 

Ea vîrî banii în plic, îl îndoi şi i-l întinse lui Emil. 

Băiatul se gîndi o clipă. Apoi îl puse în fundul buzunarului de la piept, dinăuntrul 

hainei. Pentru mai multă siguranţă, se încredinţă, pipăindu -şi pe dinafară haina albastră, 

că plicul stătea bine. Apoi spuse, convins:  

—  De-aici nu se mai pierd ei! 
— Bagă de seamă, în tren să nu povesteşti nimănui că ai bani.  

—  Se poate, mămico ? 
Emil se simţea jignit! Să-l creadă în stare de asemenea neghiobie ! Doamna Tischbein 

îşi puse cîţiva bani în geantă, aşeză cutia la locul ei în dulap şi reciti repede scrisoarea 

primită de la soră-sa. În scrisoare erau arătate exact orele de plecare şi de sosire ale 



 

trenului pe care trebuia să-l ia Emil... 

Fireşte, mulţi dintre voi vor gîndi că  o sută patruzeci de mărci nu e cine ştie ce sumă, 

şi că nu face să vorbeşti despre asta atît de serios cum vorbise doamna Tischbein cu 

băiatul ei. Asta aşa e, nu face să vorbeşti serios despre o sută patruzeci de mărci cînd 

cîştigi două mii, douăzeci de mii sau chiar o sută de mii pe lună.  

Dar dacă n-aţi ştiut, aflaţi că majoritatea oamenilor cîştigă mai puţin, mult mai puţin 

decît atîta. Iar cel care cîştigă treizeci şi cinci de mărci pe săptămînă, fie că vouă vă place 

sau nu, consideră drept o sumă mare cele o sută patruzeci de mărci pe care le-a putut 

economisi. Pentru nenumăraţi oameni o sută de mărci reprezintă un milion. Ei scriu suta 

de mărci cu şase zerouri, ca să zicem aşa, şi nici în vis nu izbutesc să -şi închipuie ce 

înseamnă un milion adevărat. 

Emil nu mai avea tată. Maică-sa muncea din greu. Coafa clientele, spăla capete blonde 

şi brune, lucra într-una, ca să scoată hrana pentru ea şi pentru fiul ei şi ca să plătească 

gazul, cărbunii, chiria, hainele cărţile şi taxa şcolară. Dar cîteodată se îmbolnăvea şi 

trebuia să stea în pat. Atunci venea doctorul şi-i prescria medicamente. Emil îi pregătea 

comprese calde şi gătea, în bucătărie, pentru el şi pentru maică -sa. Iar cînd ea dormea, el 

ştergea podelele cu o cîrpă udă, ca să n-o audă zicînd : „Trebuie să mă scol; uite în ce hal 

e casa !“ 

Acum o să mă înţelegeţi şi n-o să rîdeţi dacă am să vă spun că Emil era un băiat model. 

Ştiţi, o iubea foarte mult pe maică-sa. Ar fi murit de ruşine dacă el ar fi stat degeaba în 

timp ce ea muncea, îşi făcea socotelile şi iar muncea. Putea el oare să dea rasol la lecţii sau 

să le copieze după Richard Neumann ? Putea să tragă chiulul de la şcoală, cum făceau 

ceilalţi ? Doar vedea cît se străduia maică-sa ca să nu-i lipsească lui nimic şi ca să-i 

asigure tot ce căpătau sau aveau colegii lui de liceu. Şi atunci, cum ar fi putut s -o înşele 

sau să-i facă griji ? 

Aşadar, Emil era un băiat model. Dar nu făcea parte din soiul acela de copii model care 

sînt aşa numai din laşitate, din micime sufletească sau pentru că sînt îmbătrîniţi înainte 

de vreme. El era un băiat model fiindcă aşa voia să fie!  

Se hotărîse să fie aşa, cum alţii se hotărăsc de pildă să nu se mai ducă la cinema sau să 

nu mai mănînce bomboane. Se hotărîse să fie băiat model şi asta i se părea de multe ori 

foarte greu. 

Dar cînd de Paşti1 venea acasă de la şcoală, şi cînd putea să spună: mamă, ia uite ce 

note am ! Sînt primul ! — era foarte mulţumit. Îi plăceau laudele care i se aduceau la 

şcoală şi pretutindeni, nu pentru bucuria lui, ci pentru bucuria mamei. Era  mîndru cînd 

putea, în felul lui, să-i înapoieze puţin din tot ce făcea ea toată viaţa pentru el, fără să 

simtă osteneală... 

—  Sus ! îi spuse mama. Hai la gară. E unu şi un sfert şi trenul pleacă la două fără 
cîteva minute. 

—  Atunci să pornim, doamnă Tischbein, răspunse Emil. Dar geamantanul să ştii că 
mi-l duc singur. 
 

                                                           
1 În Germania anul şcolar se termină la Paşti. (n. r.) 



 

Capitolul II 

JANDARMUL JESCHKE RĂMÎNE MUT 
 

Cînd ieşiră din casă, mama zise:  

— Dacă trece tramvaiul cu cai, să-l luăm pînă la gară. 

Care dintre voi ştie cum arată un tramvai cu cai? Şi cum tocmai tramvaiul coteşte 

strada şi se opreşte, fiindcă i-a făcut Emil semn, hai să vi-l descriu eu repede. 

Tramvaiul cu cai e un fel de năzdrăvănie. Merge pe şine ca un tramvai în toată firea şi 

are vagoanele exact cum le au şi celelalte tramvaie, dar e tras numai de-o mîrţoagă. 

Pentru Emil şi pentru prietenii lui, mîrţoaga asta e ceva nemaipomenit! Ei visau tramvaie 

electrice, cu etaj, cu cinci faruri înainte şi două înapoi, dar primarul din Neustadt găsea că 

pentru o linie de patru kilometri un cal-putere era prea de ajuns. Aşadar, pînă una alta, 

nici vorbă nu putea fi de tramvai electric. Conductorul n-avea de manevrat nici pîrghii, 

nici manivele. Ţinea hăţurile în mîna stîngă, biciul în dreapta, şi diii ! gloabă !  

Iar dacă vreun pasager dorea să coboare în faţa casei cu numărul 12 din strada 

Primăriei, n-avea decît să bată în geam. Conductorul zicea : Ptruu ! şi pasagerul era depus 

în faţa porţii. Poate că staţia adevărată se găsea tocmai la numărul 30 sau la numărul 46, 

dar asta n-avea nici o importanţă pentru tramvaiul din Neustadt, căci el nu se grăbea de 

loc. Calul avea timp berechet, conductorul avea timp berechet. Locuitorii din Neustadt, 

aşişderea. Şi dacă din întîmplase vreodată era cineva grăbit, n -avea decît să meargă pe 

jos... 

Doamna Tischbein şi fiul ei coborîră în piaţa gării. Şi pe cînd Emil îşi dădea jos bagajul 

de pe platformă, o voce groasă bodogăni în spatele lor :  

— Ei, plecaţi în Elveţia ? 

Era vocea jandarmului Jeschke. Mama răspunse:  

— Da’ de unde ! Fiu-meu se duce să petreacă o săptămînă la Berlin, la nişte rude...  

Lui Emil i se făcu mai întîi albastru, apoi negru înaintea ochilor. Se simţea cu musca pe 

căciulă. Nu de mult, după lecţia de gimnastică ţinută pe pajiştea de pe malul lacului, vreo 

zece băieţi de la liceul teoretic aşezaseră o pălărie veche de fetru peste craniul pleşuv al 

statuii Marelui Duce, supranumit Carol-cu-falca-sucită. Iar Emil, fiindcă era bun la desen, 

fusese ridicat pe umeri de ceilalţi ca să picteze pe chipul Marelui Duce un nas roşu şi o 

mustaţă neagră ca smoala. Dar pe cînd încă mai picta, se ivise la celălalt capăt al pieţii 

jandarmul Jeschke. 

Fugiseră toţi, cît ai clipi, dar Emil se temea să nu fi fost cumva recunoscuţi.  

Totuşi, jandarmul nu spuse nimic, îi ură lui Emil călătorie bună şi se interesă de 

treburile şi de sănătatea doamnei.  

Cu toate astea, Emil nu prea era liniştit. Şi, în vreme ce -şi căra bagajul din piaţă la 

gară, simţea cum i se moaie picioarele. Se aştepta din clipă în clipă să -l audă pe jandarmul 

Jeschke răcnind : „Sus mîinile, Emil Tischbein ! Eşti arestat !“ 

Dar nu se întîmplă nimic de felul acesta. Nu cumva jandarmul avea de gînd să aştepte 

pînă cînd s-o întoarce de la Berlin ? 

Mama se duse la ghişeu şi luă un bilet (de clasa a III -a, bineînţeles) şi un bilet de 

peron. Apoi ieşiră pe peronul numărul unu — Neustadt, dacă vreţi să ştiţi, are patru 



 

peroane — şi aşteptară trenul de Berlin. Mai erau cîteva minute pînă la sosire.  

— Să nu pierzi ceva, băiete, şi să nu te aşezi pe flori! Să rogi pe cineva să -ţi pună valiza 

în plasa de bagaje. Şi, mai cu seamă, fii politicos: să rogi frumos.  

—  O să-mi pun eu singur valiza în plasă. Doar nu sînt de vată.  
—  Bine. Şi să nu greşeşti cînd te dai jos. Ajungi la Berlin la 18 şi 17 minute, în gara 

Friedrichstrasse. Să nu cobori mai înainte, nici în gara Zoo, nici în altă staţie.  
—  N-avea teamă, tînără doamnă.  
—  Şi mai întîi de toate, bagă de seamă să nu fii cu toată lumea la fel de obraznic cum 

eşti cu mine. După ce-ţi mănînci sandvişurile, să nu arunci hîrtia pe jos. Şi — să nu care 
cumva să pierzi banii ! 

Emil, înspăimîntat, îşi pipăi haina şi cercetă buzunarul din dreapta. Pe urmă, oftă 

uşurat şi zise : 

—  N-a fugit nici unul! Apoi o luă de braţ pe maică-sa şi se plimbă cu ea, de colo, colo, 
pe peron. Şi tu, mămico, îi vorbi el, să nu te osteneşti prea mult ! Şi să nu te îmbolnăveşti, 
că n-ai pe nimeni să te îngrijească. Altfel, să ştii că mă urc în avion şi vin imediat acasă... 
Nu uita să-mi scrii. Să ştii că nu stau decît cel mult o săptămînă.  

Apoi îşi îmbrăţişă mama drăgăstos şi ea îl sărută pe nas.  

În sfîrşit, mugind şl fluierînd, sosi şi trenul de Berlin. Emil îşi mai îmbrăţişă o dată 

mama, apoi se urcă, ducîndu-şi geamantanul cu el, într-un compartiment. Mama îi întinse 

florile şi pachetul cu sandvişuri şi-l întrebă dacă are loc. Emil făcu din cap că da.  

—  Atunci ne-am înţeles : te dai jos în gara Friedrichstrasse.  
El mai dădu o dată din cap.  

—  Bunica te aşteaptă în faţa chioşcului cu flori.  
El dădu din cap. 

— Şi să te porţi frumos, tîlharule!  

El dădu din cap. 

— Să fii drăguţ cu Pony Hütchen. Fac prinsoare că nici n-o să vă mai recunoaşteţi.  

El dădu din cap. 

—  Să-mi scrii! 
—  Să-mi scrii şi tu mie ! 
Nici vorbă că de n-ar fi existat mersul trenurilor, n-ar mai fi terminat cu vorba şi-ar fi 

ţinut-o aşa ceasuri întregi. 

Dar conductorul trenului mişcă fanionul roşu  şi strigă : 

—  Poftiţi în vagoaneee ! 
Uşile se trîntiră, închizîndu-se, locomotiva se urni din loc şi trenul porni.  

Doamna Tischbein mai flutură încă multă vreme batista, apoi se întoarse încet şi plecă 

spre casă. Şi fiindcă, oricum, tot avea batista în mînă, plînse niţel. 

Dar nu mult, fiindcă acasă o aştepta doamna Augustin, soţia măcelarului, care voia să 

fie spălată pe cap. 

 

Capitolul III 

CĂLĂTORIA SPRE BERLIN POATE SĂ ÎNCEAPĂ 
 

Emil îşi scoase şapca de şcolar şi spuse :  



 

— Bună ziua, domnilor. E un loc şi pentru mine ? 

Fireşte că era. Iar o doamnă grasă, care îşi scosese pantoful stîng ca să -şi mai uşureze 

piciorul din strînsură, îi spuse vecinului ei, care gîfîia cu zgomot cînd respira :  

— În ziua de azi rar mai vezi copii atît de politicoşi ca băiatul ăsta ! Cînd mă gîndesc la 

vremurile tinereţii mele! Of, Doamne! Oamenii erau cu totul altfel pe atunci !...  

Pe cînd vorbea, ea îşi mişca ritmic degetele stîlcite, în fundul ciorapului stîng. Emil o 

privea, curios. Iar bărbatul gîfîia atît de tare, încît abia putea să aprobe cu capul.  

Emil ştia de mult că unii oameni repetă într-una : "Of, Doamne ! Ce bine era pe 

vremuri !" Şi nici nu mai asculta cînd cineva spunea că pe vremuri aerul era mai sănătos 

sau că boii aveau capul mai mare. În general, spusele lor nu erau adevărate. Oamenii 

aceştia făceau parte dintre cei ce nu se simţeau bine cînd erau mulţumiţi.  

Emil îşi pipăi buzunarul drept al hainei şi se linişti auzind fîşîitul plicului De altfel, 

tovarăşii de drum îi inspirau încredere şi nu semănau nici a hoţi, nici a criminali. Lîngă 

domnul care gîfîia şedea o femeie care  croşeta un şal. În colţ, lîngă geam, alături de Emil, 

un domn cu pălărie tare citea ziarul.  

Deodată, domnul îşi puse ziarul alături, scoase din buzunar o bucată de ciocolată şi i -o 

întinse lui Emil, zicîndu-i : 

—  Nu pofteşti niţică ciocolată, băiete ?  
—  Nu ştiu dacă pot să îndrăznesc, răspunse Emil, şi luă ciocolata. Apoi îşi scoase 

repede şapca, se înclină şi se prezentă : Mă numesc Emil Tischbein.  
Călătorii zîmbiră. Domnul îşi scoase la rîndul său pălăria, şi spuse :  

—  Îmi pare bine ! Pe mine mă cheamă Gründeis.  
Doamna cea grasă, care îşi scosese pantoful stîng, întrebă apoi :  

—  Ia spune, mai trăieşte la Neustadt postăvarul Kurzhals ?  
—  Cum să nu ! Sigur că mai trăieşte, răspunse Emil. Îl cunoaşteţi ? Ştiţi că şi-a 

cumpărat locul pe care are prăvălia ?  
—  Ei, atunci să-i dai salutări de la doamna Iakob, din Gross-Grünau. 
—  Dar acum mă duc la Berlin...  
—  Nu-i nici o grabă. Îi dai salutările cînd te întorci, spuse doamna Iakob, mişcîndu -şi 

de zor degetele picioarelor şi rîzînd atît de tare, încît pălăria îi alunecă pe obraz.  
—  Va să zică te duci la Berlin ? se interesă domnul Gründeis.  
—  Da, şi bunica mă aşteaptă la gara Friedrichstrasse, în faţa chioşcului cu flori, 

răspunse Emil, pipăindu-şi din nou haina. 
Slavă domnului, plicul fîşîia mereu !  

— Cunoşti Berlinul ? 

— Nu. 
—  Ei, atunci o să rămîi cu gura căscată ! La Berlin s-au clădit de curînd case cu cîte o 

sută de etaje, aşa că au trebuit să lege zdravăn acoperişurile de cer, ca să nu zboare... Şi 

dacă cineva e grăbit să ajungă dintr-un cartier în altul, poate face călătoria vîrît într -o ladă 

de-a poştei. Lada se pune într-un tub. Omul e trimis ca un plic pneumatic, la oficiul poştal 

din cartierul unde vrea să se ducă... Iar dacă are cineva nevoie de bani, se duce la o bancă, 

îşi lasă creierul amanet şi capătă în schimb o mie de mărci. Omul nu poate trăi fără creier 

decît cel mult două zile, şi nu şi-l poate scoate de la bancă dacă n-aduce o mie două sute 

de mărci. Acum s-au inventat nişte aparate chirurgicale extraordinare, care...  

—  Mă faci să cred că şi dumneata ţi-ai lăsat creierul amanet, se amestecă domnul care 
gîfîia. Şi adăugă : ia mai iasă prostiile !  

De teamă, degetele de la picioarele grăsunei doamne lakob înţepeniră, iar doamna care 



 

croşeta se opri din lucru. 

Emil rîse, în silă. Şi cum harţa dintre cei doi domni mai continuă încă multă vreme, el 

zise în gînd : „N-aveţi decît să vă duceţi dracului...“ şi începu să-şi desfacă pacheţelul cu 

sandvişuri, deşi de-abia luase masa de prînz. 

Pe cînd mînca al treilea sandviş, trenul se opri într-o gară mare. Emil nu văzu nicăieri 

tăbliţa cu numele gării şi nici nu înţelese ce striga conductorul trenului. Coborîseră 

aproape toţi călătorii: şi domnul care gîfîia, şi doamna care croşeta, şi doamna Iakob. 

Aceasta din urmă abia mai avu timp să coboare, fiindcă nu-şi mai putea încheia pantoful.  

—  Să nu uiţi să-i dai salutări domnului Kurzhals din partea mea ! îi mai spuse ea o 
dată. 

Emil dădu din cap.  

Acum rămăsese doar cu domnul care purta pălărie tare. Asta n u-i  plăcea de loc. 

Cînd un domn îţi dă ciocolată şi spune baliverne, să ştii că nu -i lucru curat. Ca să 

nu stea degeaba, Emil se gîndi să -şi mai pipăie o dată plicul.  Dar nu îndrăzni.  Cînd 

trenul porni, băiatul se duse Îi avea pe toţi. Dar nu ştia cum să -i ascundă mai bine. 

În sfîrşit î i veni o idee. Luă un ac cu gămălie pe care îl  găsi în gulerul hainei,  

prinse cu el cele trei hîrtii,  apoi plicul,  şi  pe urmă căptuşeala hainei.  

Astfel,  ca să spun aşa, îşi  ţintui banii. . .  „Acum nu mi se mai poate întîmpla 

nimic“, îşi spuse el. Şi se reîntoarse în compartiment.  

Domnul Gründeis dormea ghemuit pe -un colţ de banchetă. Emil se bucură că n -

o să fie nevoit  să stea de vorbă cu el şi începu să se uite pe geam. Prin faţa lui 

defilau copaci, mori de vînt, ogoare, fabrici, cirezi de vaci, ţărani care făceau 

semne cu mîna... Şi ce plăcut era să le vezi pe toate, învîrtindu -se aşa, aproape ca 

pe o placă de gramofon !  Dar nu se poate să stai ore întregi şi să te uiţi pe geam...  

Domnul Gründeis continua să doarmă şi sfo răia uşurel.  Lui Emil i -ar fi  făcut 

mare plăcere să se plimbe un pic,  dar se temea să nu -şi trezească vecinul, fiindcă 

tocmai asta n-ar fi vrut. De aceea se rezemă în colţul opus al compartimentului şi  

începu să se uite la cel ce dormea. De ce stătea tot t impul cu pălăria pe cap ? Ce 

faţă lunguiaţă avea, şi  ce mustăcioară subţire şi  neagră, şi cîte cute în jurul gurii  !  

Avea urechi subţiri  de tot şi foarte depărtate de cap.  

Doamne ! Emil tresări şi  apoi înlemni de spaimă. Fusese cît pe -aci să adoarmă ! 

Dar nu trebuia să doarmă nici în ruptul capului ! Măcar de s -ar mai urca vreun 

călător! Trenul se mai opri de cîteva ori, dar nu se urcă nimeni. Erau de -abia orele 

patru şl Emil mai avea încă două ore de drum. Se pişcă de -un picior. Asta îi ajuta 

întotdeauna la şcoală, la ora de istorie a domnului Bremser.  



 

 
Cîteva minute lucrurile merseră bine. Emil se gîndi la Pony Hütchen şi se 

întrebă cum o fi  arătînd ea oare acum ? Nu-şi mai putea aminti de loc cum arăta la 

faţă. Ţinea minte doar că ultima oară, cînd Pony venise în vizită la Neustadt, cu 

bunica şi cu tuşa Martha, voise să boxeze cu el. Dar el refuzase, fiindcă ea era de 

categorie pană, iar el de categorie semigrea. Lupta ar fi fost neloială — îi explicase 

Emil. Doar să-i fi tras un „uppercut" şi ar fi lipit-o de perete ! Dar ea nu-l lăsase în pace 

pînă nu-i despărţise mătuşa Martha. 

Bum ! Fusese cît pe-aci să cadă de pe banchetă. Oare iar aţipise ? Se pişcă de mai multe 

ori de picior. Bietul picior i se umflase de vînătăi. Dar degeaba...  

Desperat, încercă să numere ciucurii de  la banchetă. Îi numără întîi de sus în jos, apoi 

de jos în sus. De sus în jos ieşeau douăzeci şi  trei, de jos în sus ieşeau douăzeci şi patru. 

Emil se rezemă de peretele compartimentului şi începu să se gîndească ce-o mai fi şi asta. 

Şi tot gîndindu-se, adormi.

 

Capitolul IV  

UN VIS ÎN CARE SE ALEARGĂ MULT 
 

Lui Emil i se păru deodată că trenul se învîrteşte în cerc, aşa cum fac trenuleţele cu 

care se joacă copiii în casă. Se uită pe fereastră şi totul i se păru foarte ciudat. Cercul se 

strîngea din ce în ce mai mult. Locomotiva se apropia tot mai mult de ultimul vagon, şi 

parcă făcea asta dinadins. Trenul se învîrtea,  se rotea mereu, ca un cîine care se căzneşte 

să-şi muşte coada. Iar în mijlocul cercului ăstuia negru şi nebunesc se aflau cîţiva copaci, 

o moară de sticlă şi o casă mare, mare, cu două sute de etaje.  

Emil voi să se uite la ceas şi duse mîna la buzunar. Trase, trase, pînă ce, hop ! apăru 

pendula din odaia mamei. Atunci se uită la cadran şi citi :  

— O sută optzeci şi cinci de ore-kilometri. Scuipatul pe jos e interzis, cu riscul vieţii.  



 

Emil se uită din nou pe geam. Locomotiva se apropia tot mai mult de ult imul vagon. 

Lui Emil i se făcu o frică grozavă. Căci dacă locomotiva s-ar fi ciocnit de ultimul vagon, 

nici vorbă că s-ar fi întîmplat un accident. Asta era limpede. Emil nu voia nici în ruptul 

capului să aştepte accidentul. De aceea deschise portiera şi începu să alerge pe scările 

vagoanelor. O fi adormit cumva mecanicul ? Tot alergînd aşa, se uită, în treacăt, prin 

compartimente. Nimeni, nicăieri. Trenul era gol. Emil nu văzu decît un om, unul singur, 

care avea pe cap o pălărie tare, de ciocolată. Omul rupse o bucată din borul pălăriei şi o 

înghiţi. Emil bătu în geam şi arătă spre locomotivă. Dar omul se mulţumi să rîdă, mai 

rupse o bucată de ciocolată şi, după ce o înghiţi, se frecă mulţumit pe burtă, fiindcă îl 

plăcuse. 

În sfîrşit, Emil ajunse la tender,  şi, după ce făcu un salt dibaci, se pomeni lîngă 

mecanicul locomotivei. Acesta, cocoţat pe scaunul lui, pocnea din bici şi ţinea în mîini 

nişte hăţuri, ca şi cum ar îi mînat nişte cai înhămaţi la locomotivă. Şi chiar aşa era ! Trei 

rînduri, de cîte trei cai fiecare, trăgeau trenul. Caii aveau prinse de copite patine cu roţi 

de argint şi cîntau, alunecînd de-a lungul şinelor : „Să gonim, căci trebuie să ieşim din 

oraş !“ 

Emil îl smuci pe vizitiu şi-i strigă : 

—  Opreşte ! Altfel se întîmplă o nenorocire !  
Atunci îşi dădu seama că vizitiul nu era altul decît domnul Jeschke, jandarmul, în 

persoană. 

El se uită la Emil cu o privire pătrunzătoare şi îl întrebă :  

—  Cine au fost ceilalţi băieţi ? Cine a smîngălit chipul Marelui Duce Carol ?  
—  Eu, spuse Emil. 
—  Cine mai era cu tine ? 
—  Asta nu spun. 
—  Atunci o să ne învîrtim mai departe în cerc.  
Şi jandarmul Jeschke dădu bici mîrţoagelor, care se ridicară în două picioare şi 

începură să alerge mai repede decît pînă atunci, spre ultimul vagon. În ultimul vagon se 

afla doamna Iakob, care îşi flutura pantofii, cuprinsă de -o groază nebună, căci mîrţoagele 

se sileau să-i înşface degetele de la picioare.  

—  Domnule jandarm, îţi dau douăzeci de mărci, spuse Emil.  
—  Lasă prostiile ! răcni Jeschke şi începu să biciuie caii, ca un nebun. 
Atunci Emil îşi pierdu cumpătul şi sări jos din tren. Se dădu de -a berbeleacul de vreo 

douăzeci de ori de-a lungul rampei, dar nu se lovi. Apoi se ridică şi se uită după tren. 

Acesta se oprise şi cei nouă cai îşi întorceau capetele după el. Jandarmul Jeschke sărise în 

picioare, dădea bice cailor, şi urla :  

—  Diieee ! Haideee ! După el !  
Cei nouă cai ieşiră de pe linii şi se năpustiră asupra lui Emil. Vagoanele săltau ca nişte 

mingi de cauciuc. 

Fără să mai stea pe gînduri, Emil începu să alerge cît putu de repede, străbătu o livadă, 

trecu de-a lungul unui şir de copaci, apoi pe deasupra unui pîrîu, în direcţia zgîrie -

norului. Din cînd în cînd, se uita înapoi. Trenul alerga într -una după el, duduind, cu 

zgomot asurzitor. Caii călcară în picioare copacii şi -i făcură praf. Mai rămase nevătămat 

doar un stejar uriaş. Pe cea mai înaltă cracă a stejarului stătea doamna Iakob cea grasă, iar 

vîntul o legăna încoace şi încolo. Ea plîngea şi nu -şi mai putea încheia pantoful. Emil 

alergă mai departe. 



 

Casa cu două sute de etaje avea o boltă mare, neagră. Emil se repezi într -acolo, 

străbătu bolta şi ieşi pe partea cealaltă. Trenul gonea după el. Tare ar mai fi vrut Emil să 

se aşeze în vreun ungher, să doarmă, căci se simţea grozav de ostenit şi tremura din toate 

încheieturile. Dar nu trebuia să doarmă ! Căci trenul trecea prin casă, huruind îngrozitor.  

Emil zări o scară de fier, care ducea sus, pe acoperiş; şi începu să se urce pe ea. Din 

fericire era bun la gim-



 

 
nastică. Tot urcîndu-se mereu, numără etajele. La al cincilea îndrăzni să se uite în jos. 

Copacii se făcuseră mici de tot ! Iar moara de sticlă abia dacă mai putu s -o recunoască. 

Dar v a i  !  Ce groază ! Trenul se cocoţa şi el pe casă ! Emil se urcă tot mai sus. Trenul 

tropăia şi duduia pe trepte, ca şi cum s-ar fi aflat pe şine. 

Etajul o sută. Etajul o sută douăzeci. Etajul o sută patruzeci. Etajul o sută şaizeci. Etajul 

o sută nouăzeci. Etajul două sute! Emil ajunsese pe acoperiş şi nu mai ştia ce să facă. 

Auzea în urmă-i nechezatul cailor. Alergă pînă la capătul acoperişului, îşi scoase batista 

din buzunar şi o desfăcu. Mîrţoagele, acoperite de sudoare, ajunseră la marginea 

acoperişului, trăgînd trenul după ele. Emil îşi desfăcu batista, ridicînd -o sus, deasupra 

capului, şi sări în gol. Mai auzi trenul zdrobind coşurile de la sobe, apoi, pentru o clipă, 

îşi pierdu auzul şi văzul.  

Şi pe urmă, b u f  !  Căzu într-o poiană. 

Frînt de oboseală, rămase mai întîi lungit la pămînt, cu  ochii închişi. Tare ar fi vrut să 

viseze ceva frumos şi să se lase în voia visului ! Dar fiindcă nu se simţea încă în deplină 

siguranţă, se mai uită o dată spre vîrful clădirii celei mari. Acolo îi zări pe cei nouă cai, 

gata să-şi deschidă umbrelele. Jandarmul Jeschke avea şi el o umbrelă, cu care dădea ghes 

animalelor. Caii se ridicară pe picioarele de dinapoi, îşi luară avînt şi săriră în gol. Trenul 

plutea spre livadă şi se vedea din ce în ce mai mare.  

Emil se ridică dintr-un salt, străbătu în goană livada  şi se îndreptă spre moara de 

sticlă. Moara era străvezie şi Emil o văzu înăuntru pe maică -sa, care o spăla la cap pe 



 

doamna Augustin. 

—  Slavă Domnului ! îşi zise el şi se repezi în moară prin  uşa din dos. Mămică, strigă 
el, ce să fac ? 

— Dar ce ţi s-a întîmplat, băiete ? îl întrebă maică-sa văzîndu-şi mai departe de lucru. 
— Uită-te prin perete ! 

Doamna Tischbein ridică privirea şi zări caii şi trenul care tocmai atunci ajunseseră în 

poiană şi se năpusteau spre moară.  

—  E jandarmul Jeschke, spuse mama, clătinînd din cap, mirată.  
—  Fuge după mine, ca un nebun, de multă vreme !  
—  Ei şi ? 
— Acum vreo cîteva zile, în piaţa Tîrgului, am mînjit cu roşu nasul Marelui Duce 

Carol-cel-cu-falca-sucită şi i-am făcut o mustăcioară pe obraz. 

—  Dar unde o fi vrut să i-o faci ? întrebă doamna Augustin, pufnind în rîs.  
—  Nicăieri, doamnă Augustin. Şi asta încă nu-i cel mai rău lucru. Jandarmul a vrut să 

afle numele colegilor care erau cu mine. Dar eu nu pot să -i spun. E o chestie de onoare. 
—  Emil are dreptate, spuse mama. Ce să facem acum ?  
— Dă drumul la motor, dragă doamnă Tischbein, spuse doamna Augustin.  

Mama lui Emil apăsă pe o pîrghie de lîngă masă şl cele patru aripi ale morii începură 

să se învîrtească. Fiindcă erau de sticlă şi fiindcă bătea soarele în ele, aripile luceau şi 

sclipeau atît de tare, încît nu le puteai privi. Cînd cei nouă cai sosiră în goană, cu trenul 

după ei, se speriară, se ridicară pe picioarele dinapoi şi nu mai voiră să înainteze nici 

măcar cu un pas. Prin pereţii de sticlă se auzeau înjurăturile jandarmului. Dar caii nu se 

urniră din loc. 

—  Ei, acum poţi să mă speli la cap liniştită, spuse doamna Augustin. Băiatul a scăpat 
de primejdie. 

Atunci coafeza Tischbein îşi începu iar lucrul. Emil se aşeză pe un scaun de sti clă şi 

începu să fluiere. Deodată pufni în rîs şi zise :  

— Grozav ! Dacă aş fi ştiut că eşti tu aici, nu  m-aş mai fi căţărat pe afurisita aceea de 

casă. 

— Sper că nu ţi-ai rupt hainele ! îl întrebă mama, neliniştită. Apoi îl întrebă: Ai avut 

grijă de bani? 

Auzind cuvintele acestea, Emil tresări tare de tot şi căzu de pe scaun, bufnind din 

greu. 

Şi se trezi. 



 

C a p i t o l u l  V  

EMIL SE DĂ JOS LA ALTĂ STAŢIE 
 

Chiar în clipa cînd Emil se trezise, trenul pornea din nou. În timpul somnului, băiatul 

căzuse de pe banchetă. Acum se afla întins pe jos şi era foarte speriat. Mai întîi, nu -şi 

dădu seama ce se întîmplase. Inima îi bătea ca un ciocan pneumatic. Ghemuit pe podeaua 

compartimentului, Emil aproape că uitase unde se află.  

Încetul cu încetul îşi aduse aminte. Da, da, se ducea la Berlin şi adormise. La fel cum 

adormise şi domnul cu pălăria tare...  

Emil sări în picioare, drept ca un stîlp şi murmură :  

— A plecat ! 

Genunchii începură să-i tremure. Îşi aranjă încet hainele mototolite, apoi  îi veni în 

minte următoarea idee : „Oare banii or fi la locul lor ?“  

La gîndul acesta simţi o groază de nedescris.  

Rămase multă vreme sprijinit de uşă, fără să îndrăznească să se mişte. Acolo, în colţul 

acela, stătuse, dormise şi sforăise Gründeis. Acum dispăruse. Dar ăsta nu era un motiv de 

îngrijorare pentru Emil. E o prostie să te gîndeşti numaidecît la lucruri rele. Doar nu erau 

obligaţi călătorii să meargă la Berlin, la gara Friedrichstrasse, pentru că acolo se ducea 

Emil. Nici vorbă că banii se găseau la locul lor. În primul rînd, îi ascunsese bine, în 

buzunar în al doilea rînd, îl pusese într-un plic ; şi în al treilea rînd, îi prinsese de 

căptuşeală cu un ac cu gămălie. Încetişor, Emil vîrî mîna în buzunarul drept dinăuntrul 

hainei. Buzunarul era gol ! Banii dispăruseră ! 

Emil îşi scotoci cu mîna stîngă buzunarul, în timp ce cu dreapta îşi pipăia haina, pe 

dinafară. Degeaba. Buzunarul era gol. Banii zburaseră.  

— Au ! 

Emil îşi scoase mîna din buzunar şi o dată cu ea trase şi acul cu care fuseseră prin şi 

banii. Acum acul i se înfipsese în degetul arătător de la mîna stîngă. Din degetul înţepat 

curgea sînge. 

Emil îşi legă degetul cu batista şi începu să plîngă. Bineînţeles că nu plîngea din 

pricina celor cîteva picături de sînge. Cu două săptămîni mai înainte se pocnise atît de 

tare de un felinar, încît văzuse stele verzi. Mai avea şi acum cucuiul în frunte, dar nu 

scosese nici un ţipăt. 

Plîngea după bani. Şi plîngea din cauza maică-si. Cel care nu înţelege asta, oricît de 

cumsecade ar fi el, e vrednic de milă. Emil ştia cît se ostenise maică-sa, luni de-a rîndul, 

ca să economisească o sută patruzeci de mărci şi să -l trimită pe el la Berlin. Dar 

domnişorul abia se urcase în tren, că se şi instalase într -un colţ, adormise, visase tot felul 

de năzbîtii şi lăsase un porc de cîine să-i fure banii ! Cum să nu plîngă ? Ce avea să facă 

acum ? Să se dea jos la Berlin şi să-i spună bunicii : „Am sosit! Dar banii n-ai să ţi-i capeţi. 

Mai bine dă-mi tu, repede, cîţi îmi trebuie pentru un bilet ca să mă întorc imediat la 

Neustadt, căci altfel trebuie s-o pornesc pe jos !“ 

Minunat, zău aşa ! Degeaba făcuse mama economii! Bunica n -avea să capete nici un 

ban! Şi nici el nu mai putea sta la Berlin ! Dar nici să se întoarcă acasă nu mai putea. Şi 



 

toate astea, din pricina unui pungaş care le dăruia copiilor ciocolată şi se prefăcea că 

doarme, pentru ca la urmă să-i jefuiască mai uşor. Mare nenorocire ! Păcătoasă mai e 

lumea asta ! 

Emil înghiţi lacrimile care stăteau să-i curgă şi chibzui adînc. Dacă ar fi tras clopotul 

de alarmă, trenul s-ar fi oprit imediat, ar fi venit un controlor, urmat numaidecît de încă 

unul, şi aşa mai departe. L-ar fi întrebat toţi : „Ce s-a întîmplat ?“ „Mi s-au furat banii“, ar 

fi răspuns el. „Ei, altă dată să fii mai cu băgare de seamă ! Hai, urcă -te ! Cum te cheamă ? 

Unde locuieşti ? Ai de plătit o sută de mărci, fiindcă ai tras semnalul de alarmă. O să -ţi 

trimitem nota acasă.“ 

În expres poţi măcar să circuli prin coridor de la un capăt la altul al trenului, pînă la 

vagonul de serviciu, şi să te plîngi cuiva că ai fost jefuit. Dar aici ? Într-un tren personal ! 

Era silit să aştepte pînă la prima staţie, iar între timp omul cu pălăria tare putea să ajungă 

peste zece mări şi ţări. 

Emil nu ştia nici măcar la ce staţie coborîse individul.  

Cît o fi ceasul ? Cînd o să ajungă la Berlin ? Prin faţa geamurilor treceau rînd pe rînd 

case înalte şi vile cu grădini împestriţate, apoi coşuri înalte, de -un roşu murdar. Fără 

îndoială că trenul străbătea Berlinul. La prima staţie, Emil o să -l cheme pe conductor şi o 

să-i povestească ce i s-a întîmplat. Iar conductorul o să anunţe imediat poliţia.  

Asta mai lipsea ! O să aibă iar de-a face cu poliţia! Şi de data asta jandarmul n-o să mai 

tacă. O să fie obligat, în interes de serviciu, să spună : Emil Tischbein ăsta, elev la liceul 

teoretic, nu-mi place de loc. 

Mai întîi smîngăleşte statui respectabile ; pe urmă, dă voie să i se fure o sută patruzeci de 

mărci. De altfel, cine garantează că i s-au furat banii ? Un băiat care e în stare să 

smîngălească monumentele publice, e în stare să şi mintă. Eu sînt om cu experienţă. 

Pesemne că şi-a îngropat banii în pădure sau i-a înghiţit, ca să poată fugi în America. N-

are nici un rost să alergăm după hoţ ! Hoţul e Tischbein însuşi. Vă rog să -l arestaţi, 

domnule comisar ! 

Groaznic ! Emil nu putea să-i spună nici măcar poliţiei ce i se întîmplase.  

Atunci, îşi dădu jos valiza din plasă, îşi puse şapca, îşi înfipse iar acul cu gămălie sub 

reverul hainei şi se pregăti să coboare. Habar n-avea ce trebuia să facă, dar îi era 

imposibil să mai rămînă cinci minute în compartiment. De asta era sigur.  

Între timp, trenul îşi încetinise mersul şi Emil văzu nenumărate şine strălucitoare. 

Apoi trecură de-a lungul peronului unei gări. Cîţiva hamali, dornici de cîştig, alergau pe 

lîngă vagoane. Trenul se opri! 

Emil se uită pe geam şi văzu, sus de tot, o firmă : Grădina Zoologică. Uşile zburară în 

lături şi o mulţime de oameni coborîră din tren. Cei care aşteptau pe peron îi primeau 

voioşi, cu braţele deschise.  

Emil se plecă peste fereastră. Îl căuta pe şeful trenului. Deodată zări, ceva mai departe, 

pierdută în mulţime, o pălărie tare. Dacă era hoţul lui? Poate că nu coborîse după 

săvîrşirea furtului, ci doar se mutase în alt vagon.  

Cît ai clipi, Emil sări pe peron, lăsă jos valiza şi se urcă iar în compar timent, fiindcă 

uitase florile în plasă, apoi coborî din nou, înşfăcă bagajul, îl ridică sus de tot şi începu să 

alerge cît îl ţineau picioarele, spre ieşire.  

Ce se întîmplase cu pălăria tare ? Emil se împiedica de oameni, îi lovea cu valiza, dar 

alerga mereu. Mulţimea, din ce în ce mai compactă, devenea de nepătruns.  



 

A ! uite colo pălăria tare! Doamne! Încă una! Emil abia mai putea să -şi tîrască valiza. 

Ar fi pus-o jos, cu mare plăcere, şi ar fi lăsat-o acolo. Dar nici vorbă că i-ar fi fost furată şi 

ea. 

În fine, izbuti să ajungă chiar lîngă una din pălăriile tari. Era a hoţului? De ce nu?  

Nu. 

Dar cealaltă ? 

Nici asta. Omul era prea mărunţel.  

Emil se strecură prin mulţime, ca un indian.  

Uite-l colo ! Uite-l colo ! 

Era hoţul lui! Slavă Domnului! Era chiar Gründeis. Tocmai trecea bariera şi părea 

foarte grăbit. 

— Stai puţin, ticălosule, murmură Emil. Pun eu mîna pe tine !  

Îşi dădu biletul, luă valiza în mîna stîngă, strînse buchetul de flori sub braţul drept şi 

coborî scara, alergînd după omul lui.  

Sosise clipa hotărîtoare ! 

 

Capitolul VI 

TRAMVAIUL 177 
 

Emil ar fi vrut să alerge de-a dreptul la hoţ, să se proptească în faţa lui şi să-i spună : 

„Dă-mi banii înapoi !“ Dar nu prea credea că hoţul o să-i răspundă : „Cu plăcere, dragul 

meu. Ia-i. Altă dată nu mai fac“. 

Lucrurile nu erau chiar atît de simple. Pînă una alta, cel mai important era să nu -l 

piardă din ochi pe hoţ. 

Emil mergea ascuns după spatele unei doamne grase şi arunca priviri cînd în dreapta, 

cînd în stînga, ca să se încredinţeze că omul era în faţa lui şi că nu pornise în marş forţat. 

Ajungînd la ieşirea gării, hoţul se oprise şi se uita de jur împrejur, cercetînd oamenii care 

veneau grăbiţi în urma lui, de parcă ar fi căutat pe cineva. Cînd se apropie de el, Emil se 

lipi tot mai mult de doamna cea grasă. Ce avea să se întîmple ? Peste o clipă trebuia să 

treacă pe dinaintea omului. Manevra lui secretă avea să fie descoperită. Oare o să vrea să -

i vină în ajutor doamna cea grasă? Sigur că n-o să-l creadă, iar hoţul o să spună : „Pardon, 

doamnă ! Ce vă dă prin minte? Vă închipuiţi cumva că am eu nevoie să jefuiesc copiii ?“  

Atunci toată lumea o să se uite la Emil şi o să strige : „Asta -i culmea ! Să bîrfeşti un om 

în toată firea ! Copiii din ziua de azi sînt grozav de neruşinaţi !“  

Lui Emil începură să-i clănţănească dinţii în gură.  

Din fericire, omul întoarse capul şi ieşi în stradă.  

Cu iuţeala fulgerului, Emil se postă în dosul porţii, îşi puse valiza jos, şi se uită prin 

geamul cu gratii. Doamne ! Cum îl mai durea braţul!  

Hoţul pornise agale, pe stradă, în jos. Se mai uită o dată în urmă, apoi îşi continuă 

drumul, aproape liniştit.  

Din stînga venea un tramvai, purtînd numărul 177. Tramvaiul se opri. Omul şovăi o 

secundă, apoi se urcă în vagonul din faţă şi se aşeză lîngă o fereastră.  



 

Emil îşi înşfăcă valiza şi, cu capul plecat, ieşi pe poartă, străbătu holul, găsi altă uşă, 

coborî strada în goană şi ajunse la remorca tramvaiului tocmai în clipa cînd acesta pornea. 

Aruncă sus valiza, se urcă după ea, o împinse într-un colţ, se aşeză în faţa ei şi răsuflă 

uşurat. Pînă aici totul mersese bine.  

Dar ce-o să se mai întîmple de-acum înainte? Dacă hoţul avea să sară din mers, Emil 

putea să-şi ia adio de la bani, pentru totdeauna. Fiindcă el, cu valiza în braţe, n -ar fi putut 

sări. Prea ar fi fost primejdios.  

Of şi automobilele astea ! Alunecau atît de repede pe lîngă tramvai, claxonau, 

orăcăiau, zvîrleau semnale roşii la dreapta şi la stînga, coteau după colţuri ; după ele 

veneau altele. Ce zarvă ! Şi ce de lume pe trotuare ! Şi cîte tramvaie în toate părţile,  cîte 

trăsuri, cîte autobuze cu imperiale ! Şi vînzători de ziare, la fiecare colţ de stradă ! Vitrine 

minunate, cu flori, cu fructe, cărţi, ceasuri de aur, haine, rufărie de mătase ! Şi casele, atît 

de înalte ! 

Aşadar, acesta era Berlinul ! 

Lui Emil i-ar îi  plăcut să privească în tihnă tot spectacolul acesta, dar n -avea 

timp. În vagonul din faţă se afla omul cu banii lui. Şi el putea coborî oricînd şi 

putea să dispară în mulţime. Atunci orice speranţă ar fi fost pierdută. Printre 

atîtea maşini, atîţia oameni şi atîtea autobuze, n -ar mai fi putut să-l regăsească. 

Emil se plecă în afară. Oare nu fugise individul ? Fiindcă asta ar fi  însemnat ca 

Emil să se lase dus de tramvai,  fără să ştie unde şi fără să ştie pentru ce. Iar bunica 

îl aştepta în gara Friedrichstrasse, în faţa chioşcului cu flori, fără să bănuiască 

măcar că nepotul ei călătorea foarte îngrijorat prin Berlin, cu tramvaiul 177. Să 

plesneşti de necaz, nu alta !  

Tramvaiul ajunse la prima staţie. Emil nu pierdu din ochi vagonul. Dar nu 

coborî nimeni.  În schimb, se îngrămădiră în amîndouă vagoanele o mulţime de 

pasageri. Emil fu ghiontit,  iar un domn îl  ocări fiindcă, aplecîndu -se în afară, 

băiatul împiedica lumea să intre în vagon.  

—  Nu vezi că oamenii vor să se urce ?!  mîrîi  el supărat. 

Taxatorul, care dădea bilete, trase de -un şnur. Se auzi o sonerie şi tramvaiul 

porni. Emil se duse iar în colţ, lîngă valiză. Î l înghesuiau toţi şi -l călcau pe 

picioare. Şi deodată îi  veni în minte un gînd îngrozitor :  „N-am nici un ban ! Cînd 

taxatorul o să treacă pe aici, va trebui să iau bilet . Dacă n -am să pot plăti, o să mă 

dea jos. Şi atunci, sînt pierdut !“  

Se uită cercetător la vecini. Poate că ar putea să -l tragă pe vreunul de mînecă şi să-i 

spună : „N-ai vrea să-mi împrumuţi bani pentru un bilet ?“ 

Dar toţi  aveau nişte mutre aşa de severe !  Unul citea ziarul, alţi doi vorbeau despre o 

mare spargere săvîrşită la o bancă.  

—  Au săpat un adevărat tunel, povesti cel dintîi. S-au dat jos pe-acolo şi au cărat cu ei 
toate seifurile. Se pare că furtul se ridică la mai multe milioane.  

—  O să fie greu de stabilit ce se afla în fiecare seif — spuse al doilea — căci clienţii 
care închiriază seifuri nu sînt obligaţi să spună băncilor ce pun în ele.  

—  Să vezi acuma cîţi au să pretindă că au avut diamante de o sută de mii mărci, cînd 
în realitate n-au avut decît un teanc de hîrtii fără valoare sau o duzină de linguriţe de 
metal alb, adăugă primul. 

Cei doi pasageri începură să rîdă.  



 

„La fel ar putea să mi se întîmple şi mie, se gîndi Emil cu tristeţe. Dacă o să povestesc 

că domnul Gründeis mi-a furat o sută patruzeci de mărci, n-o să mă creadă nimeni. Hoţul 

o să spună că sînt un mincinos şi că  n-aveam în buzunar decît trei mărci şi cincizeci. 

Afurisită poveste !“ 

Taxatorul se apropie de uşa platformei şi strigă:  

—  Cine mai e fără bilet ? 
Rupea nişte bilete mari, albe, dintr-un carnet şi le găurea cu un cleşte. Pasagerii de pe 

platformă îi întindeau bani şi căpătau, în schimb, bilete.  

—  Tu nu scoţi bilet ? îl întrebă el pe Emil.  
—  Mi-am pierdut banii, domnule taxator, răspunse băiatul.  
—  Ţi-ai pierdut banii ? Cunosc eu poveştile astea ! Şi unde te duci ?  
—  Nu... nu ştiu încă, bîigui Emil.  
—  Bine, să te dai jos la prima staţie. Pînă atunci, gîndeşte-te unde te duci. 
—  Asta nu se poate. E musai să rămîn aici. Te rog, domnule taxator !  
—  Cînd îţi spun să te dai jos, apoi să te dai ! Ai înţeles ?  
—  Dă-i un bilet băiatului, se amestecă omul care citea ziarul, întinzîndu-i taxatorului 

banii. 
Acesta îi dădu un bilet lui Emil şi-i explică pasagerului : 

—  Dacă aţi şti cîţi băieţi se urcă zilnic în tramvai şi pretind că au uitat banii acasă! Şi 
pe urmă, mai şi rîd de noi...  

— Ăsta n-o să rîdă, spuse pasagerul.  

Taxatorul trecu iar în vagon. 

— Vă mulţumesc foarte, foarte mult, domnule, spuse Emil.  

—  Mă rog, n-ai pentru ce, îi răspunse pasagerul şi se adînci din nou în citirea ziarului.  
Tramvaiul se opri iar. Emil se aplecă să se uite dacă omul cu pălăria tare nu cob oară 

cumva, dar nu-l  văzu. 

—  Vreţi să-mi spuneţi adresa dumneavoastră ? îl întrebă el pe domnul care citea 
ziarul. 

—  Pentru ce ? 
—  Ca să vă pot înapoia banii, de îndată ce-i voi avea .  Poate rămîn o săptămînă la 

Berlin, şi-am să trec pe la dumneavoastră. Mă numesc Tischbein, Emil Tischbein, din 
Neustadt. 

—  Lasă, îi răspunse pasagerul. Îţi fac cadou biletul .  Mai vrei să-ţi dau ceva ? 
—  Pentru nimic în lume ! spuse Emil, cu hotărîre. N - aş  mai primi nimic. 
—  Cum vrei. 
Şi domnul îşi reluă lectura ziarului.  

Tramvaiul mergea mereu. Se mai opri o dată, apoi iar  porni... Emil citi numele unei 

străzi mari şi frumoase : Kaiserallee. Se ducea înainte, fără să ştie



 

unde. Acolo, în vagonul din faţă, se afla un hoţ. Poate că se mai aflau  şi alţi hoţi în 

tramvai. De Emil nu-i păsa nimănui. Un străin îi dăruise un bilet, dar acum străinul nu se 

mai gîndea decît la ziarul lui. 

Oraşul era atît de mare, iar Emil atît de mic! Nimeni nu-l întreba de ce n-are bani şi de 

ce nu ştie unde va coborî. Berlinul număra patru milioane de locuitori, dar nici unul 

dintre ei nu se interesa de Emil Tischbein. Nimănuia nu-i pasă de necazurile altuia. 

Fiecare om are destul de furcă cu propriile lui griji sau cu propriile lui bucurii. Chiar dacă 

îţi spune cineva : zău, îmi pare foarte rău — în fond gîndeşte : ia mai lasă-mă în pace, 

omule ! 

Ce avea să se mai întîmple? Emil îşi stăpîni cu greu plînsul. Şi se simţi singur, foarte 

singur... 

 

Capitolul VII 

MARE NELINIŞTE ÎN STRADA SCHUMANN 
 

Pe cînd Emil mergea cu tramvaiul 177 de-a lungul linie Kaiserallee, fără să ştie unde o 

să ajungă, bunica şi Pony Hütchen, verişoara lui Emil, îl aşteptau în gara Friedrichstrasse. 

Ele se postaseră, după cum fusese vorba, în faţa chioşcului de flori şi se uitau mereu la 

ceas. Văzuseră trecînd mulţi oameni, cu lăzi, cufere, valize de piele, buchete de flori, dar 

nici urmă de Emil. 

—  O fi crescut mult? întrebă Pony Hüitchen, sucindu-şi la dreapta şi la stînga mica ei 
bicicletă nichelată. 

La început fusese vorba să nu-şi ia bicicleta. Dar făcuse atîta gălăgie, încît pînă la urmă 

bunica îi spusese : 

—  Ei, hai, ia-o, prostuţo ! 
Şi prostuţa se înveselise imediat. Se bucura dinainte gîndindu -se la privirile 

respectuoase pe care Emil avea să le arunce bicicletei.  

„O să i se pară grozavă“ — îşi spunea ea, foarte sigură.  

Bunica începu să se neliniştească.  

— Mă întreb ce poate să însemne asta ? E ora 6 şi 20 de minute. Trenul trebuie să fi 

sosit de mult. 

Mai aşteptară cîteva minute, apoi bunica îşi trimise nepoata după informaţii.Pony 

Hütchen îşi luă bineînţeles şi bicicleta cu ea.  

—  Puteţi să-mi spuneţi, domnule controlor, unde a tras trenul de Neustadt? îl întrebă 
ea pe slujbaşul care păzea intrarea pe peroane înarmat cu un perforator, şi care cerea 
biletul fiecărui călător. 

—  Neustadt ? Neustadt ? se gîndi el. Aha, trenul de 18 şi 17 minute ! a venit de mult.  
— Ce păcat! Îl aşteptam pe văru-meu, Emil, la chioşcul de flori...  

—  Îmi pare bine, spuse slujbaşul.  
—  De ce vă pare bine, domnule controlor ? întrebă Pony Hütchen şi începu să se joace 

cu soneria bicicletei. 
Slujbaşul nu-i răspunse şi se întoarse cu spatele la ea.  

—  Ei, dar ştii că eşti caraghios ! făcu Pony, jignită. La revedere !  



 

Cîţiva trecători începură să rîdă. Slujbaşul îşi muşcă buzele, furios, iar Pony Hütchen 

se întoarse cu fruntea sus la chioşcul de flori.  

—  Trenul a sosit de mult, bunico ! 
— Ce i s-o fi întîmplat băiatului ? se întrebă bătrîna. Dacă n -ar fi plecat, ne-ar fi 

telegrafiat maică-sa. Poate că a greşit cînd s-a dat jos din tren. Şi doar ne înţeleseserăm 
perfect prin scrisori. 

—  Nu mai înţeleg nimic, făcu Pony, dîndu-şi importanţă. Mai mult ca sigur că a greşit 
gara. Băieţii sînt nişte nătărăi. Pui prinsoare că am dreptate ?  

Şi cum n-aveau altceva mai bun de făcut, începură iar să aştepte. Mai trecură astfel 

cinci minute. 

Pe urmă, încă cinci. 

—  Nu mai are nici un rost, îi spuse Pony, bunicii. Doar n-o să prindem rădăcini aici. 
Mai e vreun chioşc de flori ?  

—  Du-te şi vezi. Dar să nu stai mult. 
Hütchen inspectă curtea gării, pe bicicletă. Nu mai exista alt chioşc cu flori pe acolo. 

După ce întrebă doi controlori, se întoarse foarte mîndră la bunică -sa. 

—  Alt chioşc nu mai este, spuse ea. Altfel ar fi mai mare caraghioslîcul ! Ce voiam să 
spun ?... Aha... Trenul următor de la Neustadt soseşte la douăzeci şi treizeci şi trei... 
Adică puţin după ora opt şi jumătate seara. Acum nu ne mai rămîne decît să ne întoarcem 
acasă. La opt fix am să vin iar aici, cu bicicleta, şi dacă nici atunci nu vine, o s ă-i scriu o 
scrisoare de-o să-i meargă fulgii... 

—  Vorbeşte mai frumos, Pony !  
—  Atunci, dacă-ţi place mai mult aşa, bunico, am să-i trag o săpuneală... 
Bunica părea îngrijorată şi clătina din cap.  

—  Povestea asta nu prea îmi place. Ba chiar nu-mi place de loc, spuse ea. 
Cînd era neliniştită, bunica repeta de două ori aceeaşi frază.  

Se întoarseră acasă, încet. Pe drum, cînd ajunseră la podul Weidendamm, Pony 

Hütchen propuse : 

—  Bunico, nu vrei să te iau pe ghidon ?  
—  Taci din gură... 
—  De ce ? Nu eşti tu mai grea decît Arthur Zickler şi pe ei îl iau mereu.  
—  Dacă mai faci o dată asta, îţi ia taică-tău bicicleta pentru totdeauna.  
—  Doamne ! Vouă nu poate omul să vă povestească nimic, bombăni Pony.  
Reîntoarcerea lor acasă, în strada Schumann nr. 15, unde locuiau părinţii lui Pony, care 

se numeau Heimbold, produse mare nelinişte. Toţi se întrebau unde o fi Emil, dar nimeni 

nu ştia. 

Tatăl lui Pony fu de părere să i se telegrafieze doamnei Tischbein.  

—  Sfinte Dumnezeule ! Vrei s-o sperii de moarte ? Nu ! Să ne mai ducem o dată la 
gară, la ora opt. Poate vine cu trenul următor.  

—  Să sperăm că o să vină, se văită bunica. Dar sînt foarte îngrijorată. Povestea asta 
nu-mi miroase de loc a bine. 

—  Povestea asta nu-mi miroase de loc a bine, repetă Pony Hütchen, clătinîndu -şi 
căpşorul cu un aer gînditor. 
 



 

Capitolul VIII 

ÎN CARE APARE BĂIATUL CU CLAXONUL 
 

În Kaiserallee, colţ cu strada Trautenau, omul cu pălăria tare se dădu jos din tramvai. 

Emil îl zări, apucă valiza şi buchetul de flori, îi spuse domnului care citea ziarul : „Vă 

mulţumesc încă o dată nespus de mult, domnule", şi coborî cît putu mai repede.  

Hoţul trecu pe dinaintea vagonului din faţă. Păşi peste şine şi se opri pe trotuarul din 

faţă. Tramvaiul plecă, lăsînd strada liberă, şi Emil observă că omul, după ce şovăi o clipă, 

se urcă pe terasa unei cafenele.  

Acum trebuia să fie prudent. Ca un detectiv care urmăreşte un hoţ, Emil se orientă 

repede. La colţul străzii văzu un chioşc de ziare şi alergă să se ascundă în dosul lui. Găsi o 

ascunzătoare grozavă, între chioşc şi stîlpul pentru afişe şi reclame. Emil îşi puse valiza 

jos, îşi scoase şapca şi începu pînda.  

Omul se aşezase pe terasa cafenelei, chiar la marginea trotuarului. Fuma o ţigară şi 

părea încîntat. Emil găsi că nu e de loc frumos ca hoţul să pară atît de încîntat, în timp ce 

el, păgubaşul, era atît de trist. Dar ce putea fac ?  

La urma urmei, ce rost avea să stea ascuns după chioşc, ca şi cum el, şi nu celălalt, ar fi 

fost hoţ ? Oare cîştigase mare lucru ştiind că omul lui se afla la cafeneaua Josty, pe 

Kaiserallee, unde bea bereblondă şi fuma o ţigară? Dacă individul se ridica, trebuia să 

înceapă urmărirea. Iar dacă, dimpotrivă, găsea cu cale să nu se clintească din loc, Emil 

trebuia să încremenească acolo, în spatele chioşcului, pînă ce avea să -i crească şi să-i 

albească barba. Nu mai lipsea acum decît să vadă că apare un sergent care să -i spună : 

„Dragă băiete, ai o mutră cam suspectă. Haide, urmează -mă fără împotrivire ! Dacă nu, o 

să fiu nevoit să-ţi pun cătuşe." 

Deodată, un claxon sună chiar lîngă Emil. De spaimă, băiatul sări cît colo şi întorcîndu -

se, văzu un ştrengar care îl privea rîzînd.  

-  Ei, nu te speria, omule ! îi zise acesta.  
—  Cine a claxonat în spatele meu ? întrebă Emil.  
—  Eu, păi cine crezi? Fac prinsoare că nu eşti de pe aici. Altfel ai şti că am un claxon 

în buzunarul de la pantaloni. Pe-aici mă ştie toată lumea ca pe-un cal breaz. 
—  Eu sînt din Neustadt. Vin de la gară.  
—  Aşa... din Neustadt ! Asta se vede după haine.  
—  Ia-ţi vorba înapoi, imediat ! Altfel te altoiesc de-o să mă pomeneşti ! 
—  Ei, lasă... spuse celălalt, împăciuitor. Te-ai supărat? Azi e prea frumos ca să boxăm. 

Dar... dacă vrei neapărat... 
—  Hai să amînăm pentru mai tîrziu, se învoi Emil. Acum n-am timp. 
Şi se uită spre cafenea, ca să se convingă că Gründeis mai era acolo.  

—  Eu, din contră, credeam că ai timp berechet. Dumnealui se instalează cu 
geamantanul şi cu varza asta de flori în dosul chioşcului şi se joacă singur de -a v-aţi 
ascunselea ! Trebuie că ai cel puţin zece, doişp’ce metri-timp de pierdut pentru jocul ăsta.  

—  Da’ de unde ! răspunse Emil. Urmăresc un hoţ . 
—  Ce spui? Am auzit bine? Un hoţ? Şi de la cine a şterpelit? 
—  De la mine ! spuse Emil, simţindu-se aproape mîndru. În tren, pe cînd dormeam. O 

sută patruzeci de mărci... pe care trebuia să le duc bunicii la Berlin. Pe urmă a sărit în alt 
vagon şi s-a dat jos în gara Zoo. Eu după el, îţi închipui... Am luat amîndoi tramvaiul şi 
acum uite-l : stă colo, pe terasa cafenelei. Ăla cu pălăria tare. Pare foarte vesel. 



 

—  Grozav ! se minună celălalt. Exact ca la cinema! Şi -acum ce ai de gînd să faci ?  
—  Habar n-am ! Să-l urmăresc mereu. Deocamdată nu ştiu ce-aş mai putea face. 
—  Arată-l curcanului de colo. O să-l agaţe. 
—  Nu se poate. La noi, în Neustadt, s-ar putea sa am de-a face cu poliţia. Poate că sînt 

chiar supravegheat îndeaproape. Şi dacă aş...  
—  Te-am priceput, stimabile... 
—  Şi bunica mă aşteaptă în gara Friedrichstrasse.  
Băiatul cu claxonul se gîndi o clipă, apoi spuse :  

—  Ia ascultă, mie chestia asta cu hoţul mi se pare grozavă ! E grozavă, pe cinstea mea! 
Şi dacă n-ai nimic împotrivă, am să-ţi dau şi eu o mînă de ajutor. 

—  Ţi-aş fi foarte recunoscător. 
—  Lasă-te de prostii ! Asta se înţelege de la sine. Mie îmi zice Gustav.  
—  Şi mie, Emil. 
Îşi strînseră mîna, încîntaţi unul de celălalt.  

—  Acum, la lucru ! spuse Gustav. Dacă ne mulţumim doar să bătătorim pămîntul aici, 
banditul o să ne scape printre degete. Mai ai ceva gologani ?  

—  Nici urmă. 
Gustav claxona încetişor,  ca să -şi trezească ideile.  Dar claxonatul nu -i folosi la 

nimic.  

—   Dacă te-ai duce să mai chemi vreo doi, trei prieteni? propuse Emil.  
—   Minunată idee, măi omule !  strigă Gustav, încîntat.  Doar să dau o raită şi  să 

claxonez puţin prin curţi şi  se umple prăvălia, cît ai  clipi.  
—   Atunci dă-i  drumul, î l sfătui Emil.  Dar să vii repede. Dacă întîrzii , t icălosul 

ăla o şterge, iar eu, bineînţeles, că o să -l  urmăresc şi pînă vii tu, cine ştie pe unde o 
să fiu.  

—   Am înţeles.  Dau fuga. N -ai grijă.  Uite, banditul mănîncă ouă la paha r şi alte 
bunătăţi, aşa că o să mai zăbovească. Noroc, Emil ! Sînt aproape nebun de bucurie.  
O să fie o afacere grozavă !  

Acestea spuse, băiatul cu claxonul o şterse.  

Emil se simţi nespus de uşurat. Nici vorbă, paguba lui tot pagubă rămînea, dar 

e mare lucru să găseşti cîţ iva prieteni gata să -ţi sară cu dragă inimă în ajutor.  

Îl pîndi cu mai multă atenţie pe hoţul care se ghiftuia, fără doar şi poate, din 

economiile mamei. Îl frămînta un gînd, tot timpul :  dacă banditul se ridică şi fuge, 

atunci rămîne baltă şi  Gustav şi claxonul şi toate celelalte.  

Dar domnului Gründeis î i plăcea, se vede, foarte mult să stea pe terasă. Nici 

vorbă că dacă ar fi bănuit cît de cît conspiraţia care se ţesea în jurul lui ca 

ochiurile unei plase, şi-ar fi comandat cel puţin un avion. Căci situaţia devenea 

din ce în ce mai gravă pentru el. Peste zece minute, Emil auzi iar claxonul. Se 

întoarse şi văzu cel puţin două duzini de băieţi, care veneau cu paşi mari pe strada 

Trautenau, conduşi de Gustav.



 

 

—  H al t !  Ei, ce părere ai? îl întrebă Gustav, strălucind de mulţumire.  
—  Eşti un adevărat prieten ! răspunse Emil. Şi ca să -i arate cît se bucura, îi trase un 

ghiont. 
— Băieţi ! Iată-l pe Emil din Neustadt. V-am povestit eu despre ce e vorba. Iar colo, îl 

vedeţi şezînd pe porcul de cîine care i-a şterpelit banii. Ăla din dreapta, de la marginea 

terasei, cu pepenele negru pe căpăţînă. Dacă ne scapă, sîntem nişte blegi! Aţi înţeles ?  

—  Las' că-l prindem noi. Gustav, spuse un băiat care purta ochelari cu ramă de os. 
—  Ăsta e profesorul, explică Gustav, şi Emil îi întinse mîna.  

 
Halt! Ei, ce părere ai ? îl întrebă Gustav, strălucind de mulţumire. 

 

Apoi făcu, pe rînd, cunoştinţă cu toată banda.  

—  Acuma — spuse profesorul — să dăm drumul la viteză. Haide ! Scoateţi mai întîi 
gologanii ! 

Fiecare dădu cît avea. În şapca lui Emil se adunau bănuţii. Ba fu văzută lucind chiar şi 

o piesă de-o marcă, pe care o dădu un băieţaş mic de tot, numit Marţi. Fiindcă Marţi sărea 

în sus de bucurie, i se dădu voie să numere el suma strînsă.  

—  Avem un capital de cinci mărci şi şaptezeci de pfenigi, le spuse el celorlalţi, care 
ascultau cît se poate de atenţi. Ar fi mai bine să împărţim banii la trei dintre noi, pentru 
cazul cînd am fi siliţi să ne despărţim.  

—  Foarte bine, aprobă profesorul.  
El şi cu Emil căpătară cîte două mărci, iar lui Gustav i se dădu o marcă şi şaptezeci.  

—  Vă mulţumesc din toată inima, spuse Emil. După ce prindem hoţul, am să vă dau 
banii înapoi. Acum ce facem ? Aş vrea, mai întîi de toate, să las undeva florile astea şi 
valiza. Dacă începe iar cursa, bagajul mă încurcă.  

—  Dă-le încoace, se oferi Gustav. Le duc imediat la cafeneaua Josty. Le las la bufet şi 
cu ocazia asta îl miros niţel şi pe hoţul nostru. 

—  Fii cu băgare de seamă, îl sfătui profesorul. Ticălosul nu trebuie să ştie că detectivii 
sînt pe urmele lui. Asta n-ar face decît să încurce lucrurile.  

—  Mă crezi tîmpit ? mormăi Gustav, şi plecă...  
— Are un cap fotogenic, pe cinste ! spuse el, cînd se întoarse iar lîngă băieţi. Să n-ai 

nici o grijă de bagaje. Poţi să le iei cînd vrei.  

—  Acum ar fi bine să ţinem un consiliu, propuse Emil. Dar nu aici, ca să nu atragem 
atenţia. 

—  Atunci hai în piaţa Nikolsburg, îşi dădu părerea profesorul. Doi dintre noi să 



 

 

rămînă aici, în spatele chioşcului, ca să fim siguri că tîlharul nu spală putina. Postăm cinci 
sau şase ştafete, care să ne transmită ştirile, la nevoie. Şi cînd ne -or anunţa, ne întoarcem 
în goană. 

—  Lasă că aranjez eu lucrurile, hotărî Gustav şi începu organizarea serviciului de 
informaţii. Eu rămîn aici, în linia întîi, îi spuse el lui Emil. N -avea nici o grijă, că nu-l 
lăsăm s-o şteargă. Iar voi, ceilalţi, grăbiţi-vă un pic. E trecut de şapte. Daţi-i drumul o 
dată. 

După ce fură postate ştafetele, ceilalţi băieţi, în frunte cu Emil, se duseră în piaţa 

Nikolsburg. 

 

Capitolul IX 

DETECTIVII SE ADUNĂ 
 

Băieţii se aşezară pe cele două bănci vopsite cu alb ale promenadei şi pe grilajurile 

joase de fier care împrejmuiau gazonul. Erau toţi nespus de gravi. Cel căruia i se spunea 

profesorul se vede că abia aşteptase clipa asta mare. Cu un gest învăţat de la taică -său 

(magistrat, de profesie) el îşi duse mîna la ochelari, apoi, umblînd de colo, colo, îşi expuse 

planul. 

—  S-ar putea ca din motive de ordin practic să fim siliţi să ne despărţim, începu el. 
Deci, o să avem nevoie de-o centrală telefonică. Care dintre voi are telefon?  

Doisprezece băieţi se ridicară în picioare.  

—  Şi care dintre voi are părinţi mai înţelegători ?  
—  Eu, eu ! strigă micul Marţi. 
— Ce număr de telefon ai ? 

— Bavaria, 05—79. 

— Uite aici hîrtie şi creion. Rupe tu, Krummbiegel, douăzeci de bileţele şi scrie pe 

fiecare numărul de telefon al lui Marţi. Dar vezi să fie  citeţ. Şi să ne dai fiecăruia cîte un 

bileţel. Centrala telefonică o să ştie tot timpul unde sînt detectivii şi va fi la curent cu tot 

ce se întîmplă. Dacă va avea cineva nevoie de informaţii, n -are decît să-l cheme pe Marţi 

şi o să afle tot. 

—  Dar eu n-o să fiu mereu acasă, spuse Marţi.  
—  Ba ai să fii, răspunse profesorul. Cum terminăm consiliul, dai fuga acasă şi te ocupi 

de telefon. 
—  Dar aş vrea să fiu şi eu de faţă cînd îl prindem pe criminal. În ocazii de -astea sînt 

folositori şi cei mici. 
—  Ai să te duci acasă şi-ai să te ocupi de telefon. Postul tău e de mare răspundere.  
Krummbiegel împărţi bileţelele şi băieţii le puseră cu grijă în buzunar. Cei mai 

conştiincioşi învăţară numărul pe de rost.  

—  Trebuie să organizăm şi un serviciu de rezervă,  observă Emil. 
—  Se înţelege. Toţi cei de care nu avem absolută nevoie pentru urmărire au să rămînă 

aici, în piaţa Nikolsburg. Trebuie să treceţi fiecare, pe rînd, pe acasă şi să anunţaţi că 
deseară s-ar putea să vă întoarceţi foarte tîrziu. Ba chiar ar fi bine ca unii să spună că vor 
dormi pe la prieteni. În felul ăsta vom avea înlocuitori şi întăriri, dacă urmărirea se 
prelungeşte pînă dimineaţa. Cînd am venit încoace, Gustav, Krummbiegel, Arnold 
Mittenzwey, fratele lui, şi eu am şi spus acasă că nu venim. .. Să nu uit ! Traugott o să 



 

 

meargă împreună cu Marţi să asigure serviciul de legătură şi să dea fuga în piaţa 
Nikolsburg, dacă va fi nevoie. Va să zică avem organizate serviciile de detectivi, de 
rezervă, de telefon şi omul de legătură. Pînă una alta, astea sînt secţiile cele mai 
importante. 

—  O să trebuiască să şi mîncăm, îşi dădu Emil părerea. Nu poate vreunul din voi să se 
repeadă pînă acasă şi să aducă ceva de mîncare ?  

—  Cine stă mai aproape ? întrebă profesorul. Duceţi -vă voi, Mittenzwey, Gerold, 
Friedrich I. Brunst, Zerlett. Zburaţi şi veniţi cu mîncare !  

Cei cinci băieţi porniră în goană.  

-  Capete seci ce sînteţi! bombăni Traugott. Nu pălăvrăgiţi decît despre 
mîncare, telefon, cum să dormiţi pe la alţii! Dar despre cum o să -l prindeţi pe tîlhar 
nu suflaţi o vorbă. Parc-aţi fi... parc-aţi fi un consiliu profesoral !...  

Lui Traugott, în mînia lui, aceasta i se părea cea mai grea ocară.  

—  Aveţi măcar un aparat de amprente digitale ? întrebă Petzold. Nu -i vorbă, poate că 
hoţul a fost destul de şmecher ca să-şi pună mănuşi de cauciuc... şi-atunci n-o să mai 
putem dovedi nimic. 

Petzold văzuse la cinematograf peste douăzeci şi două de filme poliţiste şi, după cum 

se vede, asta nu prea îi priise. 

—  Cauţi potcoave de cai morţi ! strigă Traugott furios. N-aveţi decît să găsiţi prilejul 
să-i şterpeliţi înapoi banii pe care i-a furat !... 

—  Vax ! spuse profesorul. Dacă îi furăm banii, sîntem şi noi nişte hoţi ca şi el şi atîta 
tot. 

—  Nu fi caraghios, se împotrivi Traugott. Dacă îi iau cuiva înapoi ce mi -a furat mie, 
nu înseamnă că sînt hoţ. 

—  Ba da, îl asigură profesorul.  
— Aiurea-n tramvai, bombăni Traugott. 

— Sigur că profesorul are dreptate, interveni Emil. Dacă îi iau cuiva ceva pe ascuns, se 

cheamă că sînt hoţ. Poate să fie lucrul lui sau al meu, totuna e.  

—  Foarte bine, aprobă profesorul. Să lăsăm însă discuţiile deştepte, dar nefolositoare. 
Organizaţia noastră e gata ; încă nu putem şti cum o să -l prindem pe tîlhar, dar vedem 
noi. În orice caz, un lucru e sigur : trebuie să -l facem să dea înapoi de bună voie ce a furat. 
Ar fi o tîmpenie să-l jefuim. 

—  Eu zău că nu înţeleg, spuse Marţi. Doar nu pot să fur ce e al meu. Ce e al meu, e al 
meu, chiar dacă se găseşte în buzunarul altuia.  

—  E cam greu de înţeles, recunoscu profesorul. După părerea mea, din punct de 
vedere moral, ai dreptate, cu toate astea tribunalul tot te-ar condamna. Lucrurile astea nu 
izbutesc să le înţeleagă nici chiar unii oameni mari, şi totuşi aşa este...  

—  Eu unul nici nu ţin să înţeleg, spuse Traugott, înălţînd din umeri.  
—  O să trebuiască să fiţi foarte îndemînatici. Care ştie să se furişeze fără zgomot? 

întrebă Petzold. Fiindcă, dacă întoarce capul şi vă vede, adio !..  
— Da, o să trebuiască să ştim foarte bine să ne furişăm, întări Marţi. Tocmai de aceea 

mă gîndeam că v-aş putea fi de folos. Eu mă furişez grozav. Aş putea să fiu un cîine 

poliţist nemaipomenit. Ştiu să şi latru.  

—  Îţi închipui cumva că se poate furişa cineva prin Berlin, fără să -l observe nimeni ? 
se miră Emil. Dacă vrei să se uite toată lumea la tine, n-ai decît să te furişezi. 

—  Ne-ar trebui şi un revolver, strigă Petzold, care nu mai contenea cu sfaturile bune.  
—  Da, da, un revolver... repetară încă vreo doi, trei băieţi.  
—  Ba nu, se împotrivi profesorul. 

— Hoţul sînt sigur că are revolver. (Traugott ar fi pus  rămăşag că aşa era.) 



 

 

— Păi tocmai asta înseamnă primejdie, explică Emil, şi cui îi e frică, n -are decît să se ducă 

la culcare. 

—  Vrei să spui că sînt laş ? întrebă Traugott, şi înaintă ca un luptător, în mijlocul 
cercului. 

—  Tăcere ! strigă profesorul. O să vă bateţi mîine. Ce v -a apucat? Vă purtaţi ca nişte... 
copii ! 

—  Păi sîntem copii! spuse Marţi, şi toţi pufniră în rîs.  
—  Eu aş vrea să-i scriu vreo două vorbe bunicii. Rudele mele nu ştiu unde sînt, aşa că 

s-ar putea să se ducă la poliţie, să mă caute. Poate cineva dintre voi să ducă o scrisoare, în 
timp ce noi îl pîndim pe individ ? Bunica stă pe strada Schumann, la numărul 15. Mi -aţi 
face un mare serviciu. 

—  Mă duc eu, bucuros, se oferi un băiat pe care îl chema Bleuer. Dar  scrie repede! 
Trebuie să ajung pînă nu se închide poarta casei. O să iau metroul pînă la Oranienburg. 
Cine îmi dă biştari ? 

Profesorul îi plăti cursa : douăzeci de pfenigi, dus şi întors. Emil ceru un creion şi o 

hîrtie şi scrise : 

Dragă bunico, 

Sînt sigur că te întrebi, neliniştită, unde mă aflu. Sînt la Berlin. Din păcate nu pot să vin să vă văd, căci am 

de terminat ceva foarte important. Nu mă întreba mai mult şi n-avea nici o grijă. Cînd termin treaba, vin şi 

mă bucur de pe acum. Un prieten o să-ţi aducă scrisoarea asta. El ştie unde sînt, dar n-o să-ţi spună. E un 

secret profesional. Multe sărutări unchiului, mătuşii şi lui Pony Hütchen. 

Nepotul tău iubit, Emil 

P.S. Sărutări de la mama. Ţi-am adus flori. Ţi le aduc eu, de îndată ce am să pot. 

Emil îndo i hîrtia,  scrise adresa pe dosul ei şi zise :  

—   Să nu spui nimănui unde sînt şi nici că s -au topit banii.  M-ar durea prea 
mult.  

—   Bine, Emil,  îi  făgădui Bleuer. Dă scrisoarea încoa’ ! Cînd mă întorc, am să -i  
telefonez lui Marţi,  ca să aflu ce s -a mai întîmplat în lipsa mea. Pe urmă, trec şi eu 
la trupele de rezervă.  

Şi porni în goană.  

Între timp se întoarseră cei cinci băieţi, aducî nd pachete întregi cu de-ale gurii . 

Gerold scoase la iveală chiar şi o bucată de cîrnat.  I -l  dăduse maică -sa, povesti el.  

Se-nţelege !  

Cei cinci spuseseră acasă că au să mai lipsească vreo cîteva ore. Emil împărţi 

sandvişurile. Fiecare îşi puse cîte unul î n buzunar, de rezervă. Cîrnatul î l luă în 

păstrare Emil.  

Alţi cinci băieţi  dădură fuga acasă. Voiau să ceară voie să rămînă pe stradă pînă 

mai tîrziu. Doi dintre ei nu se mai întoarseră. Pesemne că nu -i  lăsaseră părinţii.  

Profesorul dădu parola, ca să se ştie neapărat,  în cazul cînd venea sau telefona 

cineva, dacă face sau nu parte din bandă. Parola era Emil,  uşor de ţinut minte.  

Pe urmă, micul Marţi plecă împreună cu morocănosul Traugott —  omul de 

legătură —  după ce le urară detectivilor mult noroc. Profesorul îl chemă înapoi pe 

Marţi şi-l  rugă să fie bun şi să telefoneze şi la el acasă, în treacăt, ca să -i  spună lui 

taică-său că el, profesorul, avea o treabă urgentă.  

—   Aşa o să fie liniştit  şi  n -o să aibă nimic împotrivă, continuă el.  
—   Tiii  !  se minună Emil. Dar grozavi părinţi mai sînt la Berlin !  
—   Să nu crezi că toţi sînt la fel de cumsecade, spuse Krummbiegel, scărpinîndu -se 



 

 

după ureche. 
—  Ba da, ba da ! În medie, sînt de treabă — îl contrazise profesorul — şi asta e foarte 

cuminte din partea lor, fiindcă nu-i minţim. Eu i-am promis bătrînului că n-am să fac 
nimic rău sau primejdios. Atîta timp cît îmi ţin promisiunea, pot să fac ce vreau. Tata e 
straşnic ! 

—  Da, straşnic ! aprobă Emil. Dar ia ascultă, afacerea de astăzi ar putea să devină 
primejdioasă. 

—  Ei şi ? Altă dată n-o să-mi mai dea voie, declară profesorul, ridicînd din umeri. 
Tata mi-a spus să mă port totdeauna aşa cum m-aş purta dacă ar fi el lîngă mine. Şi chiar 
asta fac. Hai, băieţi ! La lucru !  

Apoi se înfipse în faţa lor şi îi instrui :  

—  Detectivii se bizuie pe voi. Centrala telefonică e organizată. Vă las banii mei. Mai 
am o marcă şi cincizeci de pfenigi. Ia-i, Gerold, şi numără-i. Mîncare avem. Bani avem. 
Numărul de telefon îl ştiţi cu toţii. Cei care trebuie să se ducă acasă, s-o şteargă ! Dar să 
rămînă aici cel puţin cinci inşi. Tu, Gerold, răspunzi de ei, nu -i aşa ? Băieţi, dovediţi că 
sînteţi curajoşi şi credincioşi! Din partea noastră, o să facem tot ce vom putea. Dacă va fi 
nevoie de înlocuitori, Marţi o să-l trimită pe Traugott să vă anunţe. Mai are cineva ceva de 
întrebat ? Aţi înţeles tot ? Să nu uitaţi parola : Emil! 

—  Emil ! Emil ! strigară copiii.  
Piaţa Nikolsburg răsuna de strigătele lor. Trecătorii se întorceau din mers şi -i priveau 

îngrijoraţi. 

Emil se simţi fericit că i se furaseră banii.  

 

Capitolul X 

În care e urmărit un taxi 
 

Trei ştafete, alergînd în goana mare şi dînd din mîini, sosiră din strada Trautenau.  

—  Înainte ! spuse profesorul. 
Şi începu să alerge el însuşi spre Kaiserallee, împreună cu Emil, fraţii Mittenzwey şi cu 

Krummbiegel. Văzîndu-i cum goneau, ai fi zis că au de gînd să bată un nou record 

mondial la suta de metri. Dar ultimii paşi, ultimii zece metri care îi despărţeau de 

chioşcul cu ziare, îi făcură cu precauţie, la pas, căci îl zăriseră pe Gustav care le făcea 

semne. 

— Am venit prea tîrziu ? întrebă Emil, gîfîind.  

—  Eşti nebun ? şopti Gustav. Cînd fac eu un lucru te poţi bizui pe mine. 
Pe partea cealaltă a străzii, în faţa  cafenelei Josty, hoţul admira priveliştea, de parcă s-

ar fi aflat în Elveţia. Apoi îşi cumpără un ziar de seară şi începu să -l citească. 

— Dacă vine spre noi, se îngroaşă gluma, spuse Krummbiegel.  

Postaţi pe după chioşc, băieţii întindeau gîturile pe lîngă pereţi şi tremurau de 

nerăbdare. Hoţul, fără să le dea cea mai mică atenţie, îşi plimba privirile pe ziar cu o 

siguranţă demnă de toată lauda.  

— Fac prinsoare că se uită pe deasupra ziarului, ca să vadă dacă nu e spionat, spuse 

Mittenzwey cel mare. 

—  S-a uitat de multe ori spre noi pînă acum ? întrebă profesorul.  
—  De unde ! A înfulecat de parcă n-a mai mîncat de trei zile. 
—  Atenţie ! strigă Emil. 



 

 

Omul cu pălăria tare împături ziarul, se uită atent la trecători, apoi, repede ca fulgerul, 

făcu semn unui taxi gol, care tocmai trecea pe lîngă el. Taxiul se opri. Omul sări înăuntru 

şi maşina porni din nou.  

Dar şi băieţii săriseră într-un taxi, iar Gustav îi spuse şoferului:  

—  Vezi maşina de colo, care tocmai ajunge în piaţa Haga ? Da? Urmăreşte -o, domnule 
şofer, dar cu băgare de seamă, să nu se observe.  

Taxiul porni şi străbătu Kaiserallee, urmărind la oarecare distanţă prima maşină.  

—  Dar ce s-a întîmplat ? întrebă şoferul.  
— Individul din maşină a dat o lovitură şi noi sîntem pe urmele lui, explică Gustav. 

Dar asta rămîne între noi, nu-i a ş a ?  

—  Cum vreţi voi, răspunse şoferul. Dar bani aveţi?  
— Drept cine ne iei? întrebă profesorul, jignit.  

—  Bine... bine... murmură şoferul.  
—  Are numărul I.A. 3733, observă Emil.  
—  Asta e foarte important, răspunse profesorul şi-şi notă numărul. 
— Să nu ne apropiem prea mult de el, observă Krummbiegel.  

—  Am înţeles, mormăi şoferul.  
Merseră de-a lungul străzii Motz, străbătură piaţa Victoria -Luiza, apoi iar pe strada 

Motz. Cîţiva tre- 

cători, opriţi pe marginea trotuarului, urmăreau  din ochi automobilele şi rîdeau de alaiul 

caraghios care trecea pe dinaintea lor. 

—  Aplecaţi-vă ! şopti Gustav şi băieţii se ghemuiră claie peste grămadă, în fundul 
taxiului. 

—  Ce s-a întîmplat ? întrebă profesorul.  
—  E stopul pus în colţul străzii Luther ; o să fim siliţi să ne oprim. Dar nici maşina 

cealaltă n-o să poată trece. 
Într-adevăr, cele două maşini se opriră, una în spatele celeilalte, pînă ce lumina verde 

se aprinse din nou şi dădu drum liber. Dar nimeni nu văzu că maşina din urmă era 

ocupată. Părea goală. Băieţii se ghemuiseră la fund de tot. Şoferul întoarse capul, pricepu 

ce se întîmplase şi începu să rîdă. Cînd maşina porni iar, băieţii se ridicară cu băgare de 

seamă. 

—  De n-ar dura prea mult cursa ! spuse profesorul urmărind cu privirea aparatu l de 
taxat. Gluma asta ne costă pînă acum optzeci de pfenigi.  

Dar cursa luă sfîrşit foarte curînd. Primul taxi se opri în piaţa Nollendorf, exact în faţa 

Hotelului Kreid. 

A doua maşină frînă în aceeaşi clipă şi rămase dincolo de zona periculoasă, aşteptînd  să 

vadă ce se va mai întîmpla.  

Omul cu pălăria tare coborî, plăti şi dispăru în hotel.  

—  După el, Gustav ! strigă profesorul, neliniştit. Dacă hotelul are două ieşiri, sîntem 
pierduţi! 
Gustav se repezi într-acolo. 

Ceilalţi băieţi se dădură jos din maşină. Emil plăti cursa. Aparatul taxase o marcă. 

Profesorul conduse repede ceata printr-o poartă, în curtea cea mare din spatele 

cinematografului şi a teatrului din piaţa Nollendorf.  

Pe urmă îl trimise pe Krummbiegel să-l caute pe Gustav. 

—  Mare noroc am avea dacă individul ar rămîne în hotel, spuse Emil. Curtea asta e minunată 
pentru cantonament. 



 

 

—  Are tot confortul modern, aprobă profesorul. Staţia de metro e la doi paşi de-aici, avem şi 
loc să ne ascundem şi de unde să telefonăm : mai bine nici că s-ar putea. 

—  Să sperăm că Gustav o s-o scoată la capăt ! spuse Emil. 
—  N-avea nici o grijă, răspunse Mittenzwey cel mare. Nu-i el aşa de nepriceput pe cît pare. 
—  Numai de-ar veni repede ! strigă profesorul, aşezîndu-se pe un scaun uitat în curte. 
Aşa cum stătea, semăna leit cu Napoleon în timpul bătăliei de la Lipsca. 

În sfîrşit, Gustav se întoarse. 

—  Al nostru e ! spuse el, frecîndu-şi mîinile. A tras aici, la hotel. Am văzut cum l-a poftit omul 
de serviciu să se urce în ascensor. Şi altă ieşire nu mai există. Dacă n-o să iasă cumva prin acoperiş, 
înseamnă că a căzut în cursă. 

—  Krummbiegel, stai de gardă ? întrebă profesorul. 
—  Sigur că da. 
Mittenzwey, înarmat cu un gologan, alergă la cafenea şi-i telefonă lui Marţi. 

—  Alo, Marţi ? 
—  Da, eu sînt, cotcodăci Marţi, de la celălalt capăt al firului. 
—  Emil !Aici e Mittenzwey cel mare. Omul cu pălăria tare e la hotel Kreid, în piaţa 

Nollendorf. Noi am cantonat în curtea teatrului West-Lichtspiel, poarta stîngă. 
Micul Marţi îşi notă cu grijă informaţiile, le repetă, apoi întrebă : 

— Aveţi nevoie de întăriri ? 

— N u .  

—  A fost greu pînă acum ? 
— A mers binişor. Individul a luat un automobil şi am luat şi noi unul, înţelegi ? Şi l-am 

urmărit, pînă a ajuns aici. A închiriat o cameră şi s-a închis în ea. Acum sigur că se uită pe sub 

pat, ca să vadă dacă nu-i cineva ascuns acolo. 

—  Ce număr are camera ? 
— Asta nu ştim încă, dar o să aflăm. 

— Ce n-aş da să fiu şi eu cu voi ! Dar ştii ceva ? Cînd o să avem de făcut prima compoziţie 

după vacanţă, eu despre asta am să scriu. 

— Ţi-a mai telefonat cineva ? 

 
— Nu, n-a telefonat nimeni. M-am plictisit ! 

— Bine! Salutare, Marţi ! 

— Succes, domnilor ! Ah, uitasem... Emil ! 

 — Emil ! răspunse Mittenzwey, şi se întoarse la locul lui din curtea teatrului West -

Lichtspiel. 

Se făcuse ora opt. Profesorul plecase să controleze santinela.  

—  N-o să punem astăzi mîna pe el, spuse Gustav necăjit.  



 

 

—  Cel mai bun lucru pentru noi ar fi dacă s-ar culca imediat, îşi dădu părerea Emil. 
Dacă s-o plimba iar cu maşina ore întregi sau o colinda la nesfîrşit restaurantele şi 
localurile de dans sau toate teatrele, ne-ar trebui un cont deschis la bancă !  

Profesorul se întoarse şi-i trimise pe cei doi Mittenzwey în piaţa Nollendorf, ca agenţi 

de legătură. Se arătă însă foarte zgîrcit la vorbă.  

—  Ia să vedem cum am putea cel mai bine să-l pîndim pe individ, spuse el. Vă rog să 
vă gîndiţi şi voi serios de tot.  

Băieţii se aşezară pe jos şi rămaseră pe gînduri o bună bucată de timp. 

Deodată răsună în curte clinchetul unui clopoţel şi îşi făcu apariţia o mică bicicletă. Pe 

bicicletă stătea cocoţată o fetiţă, iar pe ghidon prietenul Bleuer. Amîndoi strigară : Ura !  

Emil dădu fuga la ei, îi ajută să coboare, strînse plin de bucurie mîna fetiţei şi le spuse 

celorlalţi : 

—  E verişoara mea, Pony Hütchen.  
Profesorul, politicos, îi oferi scaunul lui Pony, şi ea se aşeză.  

—  Ei, Emil — vorbi ea — bravo ţie ! Abia ai sosit la Berlin şi ai şi început turnarea 
unui film. Eu tocmai mă duceam la gară, ca să aştept trenul de Neustadt, cînd m -am 
întîlnit cu prietenul tău Bleuer, care aducea scrisoarea de la tine. De altfel, e un băiat 
foarte simpatic. Felicitările mele !  

Bleuer se roşi şi se umflă în pene.  

—  Da — povesti Pony — tata, mama şi bunica sînt acasă şi îşi frămîntă capul, fiindcă 
nu ştiu ce e cu tine. Eu nu le-am spus nimic, se înţelege. L-am condus pe Bleuer pînă afară 
şi pe urmă am şters-o împreună cu el. Dar acum trebuie să mă duc înapoi, altfel ai mei ar 
fi în stare să anunţe poliţia. Nervii lor n-ar mai răbda să dispară încă un copil, în aceeaşi 
zi. 

—  Uite banii pentru biletul de întoarcere, spuse Bleuer mîndru. Nu i -am cheltuit. 
Profesorul puse banii în buzunar. 

—  Sînt supăraţi ? întrebă Emil.  
—  Da’ de unde ! îl asigură Pony. Bunica a galopat prin odaie şi a repetat într -una: 

Nepotu-meu Emil s-a dus să-i facă o vizită, în treacăt, preşedintelui Hindenburg ! Tata şi 
mama s-au liniştit, dar sper că pînă mîine o să prindeţi muşteriul. Care e şeful v ostru ? 
— Uite-l, spuse Emil. Ţi-l recomand pe profesor. 

— Îmi pare bine, domnule profesor ! Sînt încîntată că fac, în sfîrşit, cunoştinţă cu un 

detectiv adevărat. 

Profesorul zîmbi încurcat şi bîigui cîteva cuvinte greu de înţeles.  

— Vă las vouă banii mei de buzunar, spuse Pony. Uite douăzeci şi cinci de pfenigi. 

Puteţi să vă cumpăraţi cîteva ţigări cu ei.  

Emil luă banii. Pony, instalată pe scaun, trona ca o regină a frumuseţii. Băieţii stăteau 

în jurul ei, cum stă juriul la un concurs de frumuseţe.  

—  Nu pot să mai întîrzii, continuă Pony Hütchen. O să viu iar, mîine dimineaţă. Unde 
aveţi de gînd să dormiţi? Doamne ! Cum aş mai rămîne cu voi, să vă fac o cafea ! Dar, din 
păcate, nu se poate ! O fată bine crescută trebuie să stea în cuşca ei. La revedere, 
domnilor! Cu bine, Emil ! 

Îl lovi cu palma pe umeri, sări în şa, şi plecă, pedalînd repede.  

Băieţii rămaseră o bună bucată de vreme fără glas. Apoi profesorul deschise gura şi rosti :  

— Ei, drăcia dracului ! 

Ceea ce aprobară cu toţii, în unanimitate.  

 



 

 

Capitolul XI 

UN SPION SE STRECOARĂ ÎN HOTEL 
 

Timpul trecea încet. 

Emil vizită cele trei avanposturi. Voia să-l înlocuiască pe vreunul dintre băieţi. Dar 

Krummbiegel şi cei doi Mittenzwey preferau să rămînă la posturile lor. Atunci Emil se aventură 

cu multă prudenţă pînă la hotelul Kreid. Ceru de acolo cîteva informaţii şi se întoarse foarte 

neliniştit. 

—  Am impresia că are să se petreacă ceva, spuse el. Nu putem lăsa hotelul toată noaptea, fără 
supravegherea unui spion. E drept că Krummbiegel stă la colţul străzii Kleist, dar ajunge o clipă 
de neatenţie şi Gründeis poate s-o şteargă. 

—  E uşor de vorbit, tinere, răspunse Gustav. Dar nu ne putem duce la portar să-i spunem : 
„Ascultă, noi ne luăm îngăduinţa de-a ne aşeza pe treptele scării“. Tu, Emile, nici n-ai putea să 
intri înăuntru, măcar. Dacă ticălosul te-ar zări cumva, te-ar recunoaşte şi atunci totul ar fi pierdut. 

—  Păi nu asta am vrut să-ţi spun, explică Emil. 
—  Dar ce atunci? îl întrebă profesorul. 
—  Ştiţi doar că în hotel există şi băiatul de la lift şi mai există şi alţi băieţi. N-ar putea unul 

dintre noi să se ducă şi să povestească toată întîmplarea ? Băia- 
tul de la lift trebuie să cunoască hotelul ca pe buzunarele lui, şi poate că ne-ar putea da un 

sfat. 

—  Bine, aprobă profesorul. Chiar foarte bine !  
Profesorul vorbea totdeauna de parcă le-ar fi pus note celorlalţi şi, de la obiceiul acesta 

caraghios, i se trăgea şi porecla.  

—  Ce mai tip e Emil ! Încă o idee ca asta şi-l facem doctor honoris causa ! E isteţ ca un 
berlinez ! îl admiră Gustav. 

—  Crezi că numai voi sînteţi isteţi ? 
Lui Emil îi sărise ţandăra. Se simţea jignit în dragostea lui patriotică pentru Neustadt, 

oraşul natal. 

—  Ştii că mai avem de lichidat o bătaie...  
—  Din ce pricină ? se interesă profesorul.  
—  Şi-a bătut joc de hainele mele noi !  
—  Lupta o să aibă loc mîine, hotărî profesorul. Mîine... sau niciodată !  
—  Să ştii, măi băiete, că nu e chiar aşa de caraghios costumul tău, spuse Gustav, 

blajin. M-am obişnuit cu el. Dar de luptat, ne putem lupta. Îţi atrag doar atenţia că eu sînt 
campionul bandei Landhaus. Ţin-te bine ! 

—  Şi eu, la şcoală, sînt maestru la aproape toate categoriile de box.  
— Atunci sînteţi nişte atleţi grozavi ! spuse profesorul. M -aş fi dus eu însumi la hotel, 

dar pe voi doi nu poate omul să vă lase un minut singuri. V -aţi lua imediat la bătaie. 

—  Atunci mă duc eu, propuse Gustav.  
—  Foarte bine, spuse profesorul. Du-te şi vorbeşte cu băiatul de la lift. Dar fii prudent 

! Poate facem ceva ! Încearcă mai întîi să afli ce cameră ocupă omul nostru. Peste o oră să 
te întorci şi să dai raportul. 

Gustav dispăru. 

Profesorul şi Emil se instalară în faţa porţii şi începură să discute despre şcoală, despre 

profesori... Pe urmă profesorul îi explică lui Emil cum se pot cunoaşte diferitele mărci de 

automobile, indigene şi străine, care le treceau pe dinainte. Şi făcu asta, pînă ce Emil 

începu să le deosebească singur. Apoi împărţiră amîndoi o bucată de pîine.  



 

 

Se înnoptase. Pretutindeni se aprindeau reclamele luminoase. Trenul aerian duduia pe 

deasupra lor. Metroul bubuia. Tramvaiele, autobuze le, maşinile şi bicicletele făceau un 

concert îndrăcit. Cinematografele din piaţa Nollendorf începeau ultima reprezentaţie. 

Lumea se înghesuia la intrare. 

—  Un copac mare, ca ăla din staţie, pare caraghios aici, nu găseşti ? spuse Emil. Ai 
zice că s-a rătăcit. 

Emil se simţea uimit şi fermecat. Aproape că uitase pentru ce se afla acolo şi că i se 

furaseră o sută patruzeci de mărci.  

—  Sigur, Berlinul e splendid. Parcă ai fi la cinema  ! Dar nu ştiu dacă mi-ar plăcea să 
stau mereu aici. La Neustadt avem piaţa Tîrgului de Sus, piaţa Tîrgului de Jos şi piaţa 
gării. Şi avem terenuri de joc: la malul rîului şi în parcul Amsel. Asta e tot ce avem. Dar 
cred că ajunge, profesore. Zgomotul ăsta veşnic, de bîlci, sutele de mii de pieţe şi de străzi 
! M-aş rătăci mereu. Ia închipuie-ţi ce s-ar fi întîmplat astăzi dacă nu vă aveam pe voi şi 
mă aflam singur aici ! Se zbîrleşte pielea pe mine cînd mă gîndesc...  

— Te-ai obişnui, răspunse profesorul. Eu sînt sigur că n -aş putea să rezist la Neustadt, 
cu cele trei pieţe şi cu parcul Amsel. 

— Ba te-ai obişnui şi tu, spuse Emil. Berlinul însă e un oraş frumos, orice s -ar zice. E 
splendid, profesore ! 

— Maică-ta e aspră cu tine ? întrebă profesorul.  
— Mama, aspră ? Nici pomeneală ! Îmi dă voie sa fac ce vreau. Dar nu vreau eu. 

Înţelegi ? 
— Nu, răspunse profesorul, sincer. Nu înţeleg.  
— Bine. Atunci ascultă : voi aveţi mulţi bani acasă ?  
— Habar n-am. Nu prea vorbim despre bani. 
— Cred că atunci cînd nu se vorbeşte despre bani, înseamnă că sînt berechet.  
Profesorul se gîndi o clipă, apoi răspunse :  

— Tot ce se poate ! 
— Vezi tu, mama şi cu mine vorbim adesea despre bani. Avem bani puţini. Ea 

munceşte într-una ca să cîştige, dar tot nu cîştigă de-ajuns. Şi cu toate astea, de cîte ori 

face clasa vreo excursie, mama îmi dă tot atîţia bani, cîţi li se dau şi celorlalţi. Ba, 

cîteodată, chiar şi mai mulţi.  

— Cum poate să facă asta ? 
— Nu ştiu. Dar ea poate. Şi bineînţeles că eu îi aduc înapoi jumătate din bani.  
— Îţi cere ea să faci aşa ? 
— Aiurea ! Aşa vreau eu. 
— Aha ! Aşa e la voi ! 
— Da ! Aşa e ! Şi dacă îmi dă voie să mă plimb pe cîmp, pînă la nouă seara, cu Pretsch 

de la etajul întîi, eu mă întorc totdeauna la şapte. Pentru că nu vreau să mănînce singură, 
în bucătărie. Ea stăruie mereu să rămîn cu băieţii. Am încercat de cîteva ori. Dar nu -mi 
face nici o plăcere. Şi în fond, ea se bucură cînd mă întorc devreme acasă.  

— La noi nu-i aşa, spuse profesorul. Dacă mă întorc acasă la timp, pot să fac prinsoare 
că ai mei sînt la teatru sau că sînt invitaţi undeva. Ne iubim mult, nici vorbă, dar nu facem 
caz de asta. 

— La noi, altceva nu ne putem oferi. Totuşi, nu trebuie să-ţi închipui că sînt doar un 
copil răsfăţat. Dacă mi-ar spune cineva aşa, l-aş snopi în bătăi. Înţelegi de ce...  

— Înţeleg. 
Cei doi copii se sprijiniră o clipă de uşorul porţii, fără să mai vorbească. Se lăsa 

noaptea. Stelele străluceau pe cer, iar luna trăgea cu coada ochiului, din depărtare, pe 

linia drumului de fier. 



 

 

Profesorul tuşi încetişor şi-l întrebă pe celălalt, fără să-l privească în ochi : 

— Va să zică vă iubiţi foarte mult ?  
— Grozav de mult, răspunse Emil.  

 

Capitolul XII 

UN LIFT-BOY ÎN VERDE IESE DIN GĂOACE 
 

Pe la orele zece apăru în curtea cinematografului o delegaţie a aprovizionării, aducînd 

o nouă provizie de merinde, care ar fi fost de ajuns să sature o sută de guri flămînde. 

Totodată, delegaţia ceru ordine noi. Profesorul, foarte mînios, le răspunse că nu aveau ce 

căuta acolo. Ordinele trebuiau aşteptate în piaţa Nikolsburg, de la Traugott, agentul de 

legătură al centralei telefonice.   

—Nu face pe scîrbosul, spuse Petzold. Aveam şi noi poftă să ştim ce se petrece pe aici! 

— Iar pe de altă parte ne temeam să nu vi se fi întîmplat ceva, adăugă Gerold, ca să se 
scuze. Ştii, Traugott n-a venit de loc. 

— Cîţi băieţi au mai rămas în piaţa Nikolsburg ?  întrebă Emil. 
— Patru, sau chiar trei, răspunse Friedrich I.  
— Ba poate că numai doi, adăugă Gerold.  
— Nu mai stărui, strigă profesorul furios. Altfel sînt în stare să mărturisească pînă la 

urmă că n-a mai rămas nici unul acolo !  
— Ce tot zbieri aşa ? se supără Petzold. Uite cine s-a găsit să comande ! 
— Cer ca Petzold să fie dat afară imediat şi să nu i se mai dea voie să ia parte la 

urmărire, strigă profesorul, izbind cu piciorul în pămînt.  

— Îmi pare rău că vă certaţi din cauza mea, interveni Emil. O să votăm, ca în 
Reichstag. Dar cer să i se dea lui Petzold un avertisment sever ; nu se poate ca să facă 
fiecare ce-i trăsneşte prin cap. 

— Ia nu vă mai daţi aere, tîmpiţilor. Eu şterg putina, în orice caz, aşa, ca să ştiţi !  
Petzold mai spuse cîteva mitocănii groaznice, apoi plecă.  

— El ne-a silit să venim aici, explică Gerold. Altfel n-am fi venit. Zerlett a rămas la 
serviciul aprovizionării. 

— Să nu mai aud o vorbă despre Petzold, comandă profesorul, care vorbea acum mai 

liniştit. Apoi, căutînd să se stăpînească, spuse : gata, afacerea e lichidată !  

— Şi noi ce facem acum ? întrebă Friedrich I. 

— Cel mai bun lucru ar fi să aşteptaţi aici pînă se întoarce Gustav de la hotel, ca să ne 
dea raportul. 

— Bine, aprobă profesorul. Dar ia uitaţi-vă, ăla care vine spre noi, nu cumva e băiatul 
de la hotel ? 

— Ba el e, întări Emil. 
Un băiat se oprise în poartă. Purta o livrea verde şi avea pe cap o caschetă verde, pusă 

pe-o ureche. El le făcu semn celorlalţi şi se apropie încet de ei.  

— Al naibii, ce uniformă straşnică are ! spuse Gerold, plin de invidie.  
— Ne aduci ştiri de la Gustav, spionul nostru ? întrebă profesorul. 

Băiatul, care ajunsese chiar lîngă el, aprobă din cap şi  răspunse : 

— Întocmai. 

— Ei, ce mai nou ? Eşti bun să ne spui ? întrebă Emil, neliniştit.  



 

 

Deodată răsună claxonul, iar băiatul în verde începu să ţopăie şi să rîdă ca un ne bun : 

— Emil, băiete, mare nătărău mai eşti!  

Noul venit nu era băiatul de la hotel, ci Gustav în persoană.  

— Ei, afurisitule, strigă Emil rîzînd şi toţi se porniră pe rîs, pînă cînd cineva deschise o 
fereastră care dădea în curte şi strigă :  

— Tăcere ! 
— Minunat ! spuse profesorul. Dar vorbiţi mai încet, băieţi. Vino aici, Gustav. Stai jos 

şi povesteşte-ne cum a fost. 
— A fost ca la teatru. Grozav ! Ascultaţi ! Mă strecor în hotel, zăresc lift -boy-ul şi îi fac 

semn. El vine la mine şi eu îi explic afacerea din fir în păr. Îi spun despre Emil, despre 
noi, despre toţi, îi spun că hoţul e în hotel, şi că nu trebuie să -l slăbim din ochi, ca să-l 
silim să ne dea mîine banii. „Asta e nostim de tot, mi -a spus el. Mai am o livrea. Ai s-o 
îmbraci tu şi ai să fii al doilea lift-boy.“ „Dar ce o să zică portarul? Parcă văd că o să facă 
gură", i-am răspuns eu. „Ba n-o să facă gură de loc. Dimpotrivă, o să ne dea voie, fiindcă 
portarul e tata". 

Habar n-am ce i-a vrăjit el bătrînului, dar în orice caz, eu am căpătat livreaua asta ş i mi 

s-a dat voie să-mi petrec noaptea într-o odaie de servitori, care e goală. Pot chiar să-l iau 

şi pe unul dintre voi cu mine. Ei, ce părere aveţi ?  

— În ce cameră locuieşte hoţul ? întrebă profesorul.  
— Ţie nimic nu ţi se pare grozav ! mîrîi Gustav, jignit . Nu mi-au dat nimic de făcut, 

mi-au spus doar să nu le stau în cale. Lift-boy-ul mi-a mai spus că hoţul trebuie să fie la 
camera nr. 61. Atunci m-am urcat la etajul al treilea şi am început să joc rolul de spion — 
fără să se vadă, bineînţeles. Am pîndit de după rampa scării. Peste o jumătate de oră, uşa 
de la 61 s-a deschis şi — cine credeţi că a ieşit cît se poate de liniştit ? — domnul hoţ ! Se 
ducea, mă-nţelegeţi unde... Azi după masă m-am uitat bine la el. Şi l-am recunoscut după 
mustăcioara lui neagră, după urechile prin care putea lumina şi luna şi după mutra pe 
care n-aş vrea s-o fi primit eu moştenire. Cînd s-a întors de la... ştiţi voi de unde, m-am 
repezit la el, m-am proptit drept în faţa lui şi l-am întrebat: „Căutaţi pe cineva, domnule ? 
Doriţi ceva, domnule ?“. 

Ei mi-a spus : „Nu, n-am nevoie de nimic. Adică stai ! Spune-i portarului să mă scoale 

mîine dimineaţă la opt precis. Camera nr. 61. Dar nu uiţi ?“ „Nu, n -am să uit, fiţi sigur că 

n-am să uit", i-am răspuns eu, ciupindu-mă de bucurie. "La opt dimineaţa telefonul o să 

sune în camera 61 ! Aşa e metoda la noi : domnii pasageri sînt treziţi cu telefonul". El mi -a 

făcut un semn prietenesc din cap şi a intrat în odaie.  

— Minunat ! se bucură profesorul. Era încîntat şi el, ca şi ceilalţi. Va să zică mîine 
dimineaţă, la ora opt, îl aşteptăm cu alai în faţa hotelului. Apoi vînătoarea o să continue, 
şi punem noi mîna pe el !  

— Cu alte cuvinte e ca şi mort, declară Gerold.  
— Fără flori şi fără coroane, adăugă Gustav. Iar acuma, eu o şterg. Trebuie să pun  la 

cutie o scrisoare pentru numărul 12. Mi-a dat cincizeci de pfenigi bacşiş. Bănoasă meserie 
! Sînt zile cînd lift-boy-ul primeşte pînă la zece mărci bacşiş. Aşa mi-a spus el. Va să zică 
eu am să mă scol la şapte. Aveţi încredere în mine :  
tîlharul o să fie deşteptat la ora exactă. Pe urmă, vin să vă întîlnesc aici.  

— Dragă Gustav, cum să-ţi mulţumesc ? spuse Emil, solemn. Acum nu se mai poate 
întîmpla nimic. Mîine punem mîna pe el. Cred că putem merge toţi la culcare, nu -i aşa, 
profesore ? 

— Sigur că da. Toată lumea să meargă la culcare ! Avem întîlnire mîine dimineaţă, la 
opt fix. Cei care pot, să mai aducă ceva bani. Am să -l chem pe Marţi la telefon. Trebuie să-
i adune mîine pe voluntarii care vor să se prezinte la serviciul de aprovizionare. Cine ştie 



 

 

?! S-ar putea să fim obligaţi să organizăm o goană ca la vînătoare...  
— Eu am să dorm la hotel, cu Gustav, spuse Emil.  
— Haide, băiete ! O să fii încîntat ! Camera e o ladă cu purici în toată regula !  
— Mai întîi am să telefonez, vorbi profesorul. Pe urmă am să mă duc acasă şi am să-i 

dau drumul şl lui Zerlett. Altfel, ar fi în stare să rămînă pînă mîine dimineaţă în piaţa 
Nikolsburg, ca să aştepte ordine. Ne-am înţeles ? 

— Da, domnule comisar, glumi Gustav. 
— Mîine dimineaţă la opt, aici, în curte ! aminti Gerold.  
— Să veniţi şi cu ceva bani, adăugă Friedrich I.  
Se despărţiră, strîngîndu-şi mîna bărbăteşte. Unii se întoarseră acasă. Gustav şi Emil 

intrară în hotel. Profesorul se duse în piaţa Nollendorf, ca să -i telefoneze lui Marţi de la 

cafeneaua Hahnen. 

O oră mai tîrzîu, toţi băieţii dormeau. Cei mai mulţi în paturile lor. Doi dintre ei, într -o 

cameră de serviciu, la etajul patru, în hotelul Kreid.  

Unul singur adormi în fotoliul tatălui său, lîngă telefon : micul Marţi. El nu -şi părăsi 

postul. Cînd Traugott plecă acasă, Marţi nu se clinti de lîngă aparat. Ghemuit în jilţul capitonat, 

el adormi şi visă că primea patru milioane de ştiri telefonice. La miezul nopţii, cînd părinţii lui se 

întoarseră de la teatru, fură foarte miraţi zărindu-l adormit în fotoliu. Mama îl luă în braţe şi-l 

duse în pat. El tresări şi murmură prin somn parola : Emil ! 

 

Capitolul XIII 

DOMNUL GRÜNDEIS CAPĂTĂ O GARDĂ DE ONOARE 
 

Ferestrele camerei cu numărul 61 dădeau în piaţa Nollendorf. De aceea a doua zi dimineaţă, 

cînd domnul Gründeis se uită afară pe cînd se pieptăna, zări o mulţime de copii învîrtindu-se pe 

acolo. Puteau fi număraţi cel puţin două duzini, care se jucau cu mingea în faţa grădinii. Altă 

bandă ocupa intrarea dinspre strada Kleist, iar o a treia, intrarea metroului. 

— Se vede că sînt în vacanţă, mormăi el, nemulţumit, punîndu-şi papionul. 
În acelaşi timp, profesorul, care prezida o adunare în curtea cinematografului, ocăra ca un 

birjar: 

— Noi ne spargem capul zi şi noapte să-l prindem pe hoţ, iar voi, capete de boi ce sînteţi, nu 
găsiţi altceva mai bun de făcut decît să mobilizaţi tot Berlinul ! Credeţi că avem nevoie de toţi 
spectatorii ăştia? Turnăm un film? Dacă banditul o să ne scape, o să fie vina voastră, flecarilor ce 
sînteţi ! 

Ceilalţi, strînşi roată în jurul lui, îl ascultau cu răbdare, dar conştiinţa nu părea să-i supere prea 

mult. Doar pe unii, foarte puţini la număr, îi chinuiau mustrările de cuget. Gerold răspunse : 

— Nu-ţi mai face inimă rea, profesore. O să-l prindem pe hoţ, orice o fi ! 
— Hai, plecaţi de aici, flecari proşti ce sînteţi ! Şi daţi ordin bandei să se poarte prudent. 

Să nu se uite de loc spre hotel. Aţi înţeles? Înainte, marş !  

Copiii plecară. Detectivii rămaseră singuri în curte. 

— Am împrumutat zece mărci de la portar, anunţă Emil. Dacă omul nostru pleacă în 

voiaj, măcar o să avem bani ca să-l putem urmări. 

— Hai să-i gonim acasă pe copii ! îşi dădu cu părerea Krummbiegel.  
— Crezi chiar că au să vrea să se ducă? Sînt în stare să rămînă aici chiar dacă ar arunca 



 

 

cineva piaţa în aer, răspunse profesorul.  

— Nu ne rămîne decît un singur lucru, propuse Emil: să ne schimbăm planul. Nu -l 
mai putem încercui pe Gründeis cu spioni dar putem să asmuţim haita asupra lui din 
toate părţile, cu toţi copiii. Băgaţi de seamă ce spun : din toate părţile şi cu toţi copiii.  

— M-am gîndit şi eu la asta, răspunse profesorul. Cel mai bun lucru ar fi să ne 
schimbăm tactica şi să-l scoatem din sărite într-atîta, încît să se dea bătut.  

— Minunat ! strigă Gerold. 

— Nici vorbă că mai degrabă o să-i convină să dea banii înapoi, decît să aibă după el  

vreo sută de copii, care să se învîrtească în jurul lui şi să urle ore întregi în aşa fel, încît să 

se adune tot oraşul şi să-l înşface poliţia, rosti scurt Emil.  

Ceilalţi aprobară. Un clopoţel răsună sub poartă şi Pony Hüchen, surîzătoare, îşi făcu 

intrarea în curte. 

— Bună dimineaţa, băieţi, strigă ea. Apoi sări de pe bicicletă, îl salută pe văru -său, pe 
profesor şi pe prietenii lor şi desfăcu un coşuleţ pe care îl legase zdravăn de ghidon. Vă 
aduc cafea şi franzele cu lapte, ciripi ea. Am şi o cană curată . Poftim, i s-a spart toarta ! Ce 
ghinion ! 

Copiii mîncaseră cu toţii, din belşug. Mîncase şi Emil, la hotelul Kreid. Dar niciunul 

dintre ei n-ar fi vrut să necăjească fetiţa. De aceea băură cafeaua cu lapte din cana fără 

toartă şi mîncară franzeluţele, de  parcă ar fi fost nemîncaţi de patru săptămîni.  

— Doamne, bună mai e ! făcu Krummbiegel.  
— Şi ce prăjite sînt franzeluţele ! mormăi profesorul, între două îmbucături.  
— Nu-i aşa ? întrebă Pony. Da, da, se cunoaşte cînd e o gospodină în casă !  
— Vrei să zici : în curte, o îndreptă Gerold.  
— Ce mai nou prin strada Schumann ? întrebă Emil.  
— Mulţumesc, toate-s bune. Multe sărutări de la bunica. Dacă n-o să vii curînd, n-ai să 

capeţi de mîncare decît peşte în fiecare zi, drept pedeapsă.  

— Ei, drăcie ! şopti Emil, posomorîndu-se. 
— De ce spui: ei, drăcie ? întrebă cel mai mic dintre Mittenzwey. Peştele e foarte bun !  

Toţi îl priviră cu mirare, căci de obicei el nu vorbea niciodată. Mittenzwey se roşi şi se 

ghemui în spatele fratelui său mai mare.  

— Emil nu poate să înghită nici măcar o îmbucătură de peşte, explică Pony Hütchen. 
Şi cînd încearcă, o dă afară pe loc.  

Astfel trăncăneau copiii, veseli toţi, foarte bine dispuşi şi foarte atenţi faţă de Pony. 

Profesorul îi ţinea bicicleta, Krummbiegel îi clăti termosul şi cana. Mittenzwey senior 

împături frumos hîrtia în care fuseseră învelite franzeluţele. Emil legă coşul la loc, pe 

ghidon. Gerold încercă dacă erau bine umflate camerele bicicletei. Iar Pony Hütchen se 

învîrtea de colo, 

colo, prin curte, cîntînd şi povestind cîte-n lună şi-n stele. 

— Stop ! strigă ea deodată, rămînînd într-un picior. Voiam să vă întreb ceva : ce caută 
atîţia copii în piaţa Nollendorf? Parcă ar fi acolo o colonie de vară.  

—Sînt nişte gură-cască, care au auzit vorbindu-se despre goana noastră după hoţ şi vor 

să ia şi ei parte, îi explică profesorul.  

Tocmai atunci Gustav năvăli pe poartă, claxonînd din toate puterile şi strigînd :  

— Atenţie ! Uite-l ! 
Toţi se pregătiră să dea fuga.  

— Ascultaţi ! strigă profesorul. Să-l încercuim. Aşezaţi-vă în spatele lui, în faţă, la 
dreapta, la stînga ! Aţi înţeles? O să primiţi noi ordine pe drum ! Înainte, marş !  



 

 

Se repeziră toţi spre poartă, îmbulzindu-se care mai de care să iasă cît mai repede din 

curte. Pony Hütchen, puţin jignită, rămase la urmă, singură, şi sărind pe b icicleta 

nichelată ea mormăi, la fel ca bunica :  

— Afacerea asta nu miroase de loc a bine ! Afacerea asta nu miroase de loc a bine !  
Şi plecă pe urma băieţilor. 

Omul cu pălăria tare tocmai se ivise în pragul hotelului. El coborî încet treptele de la 

intrare şi porni spre dreapta, pe strada Kleist. Profesorul, Emil şl Gustav trimiseră cît 

putură de repede curieri spre diferite grupuri de copii. Trei minute mai tîrziu, domnul 

Gründeis era încercuit. 

Foarte mirat, el se uită în toate părţile. Copiii trăncăneau între ei, rîdeau, îşi dădeau 

ghionturi şi ţineau pasul cu el. Unii îl priveau atît de fix, încît Grüindeis se simţi prost şi 

nu mai îndrăzni să se uite la ei.  

Sss ! O minge îi şuieră pe deasupra capului. El tresări şi grăbi paşii. Copiii porniră şi ei 

mai iute. 

Domnul Gründeis voi să cotească repede pe o stradă laterală. Dar altă ceată de copii 

ieşi tocmai atunci, în pas alergător, din strada aceea.  

—Ia uitaţi-vă ce mutră face ! rîse Gustav. Parcă tot ar vrea să strănute.  

—Treci puţin în faţa mea, spuse Emil. Nu-i încă timpul să mă recunoască. O să mă 

vadă el curînd ! 

Gustav, întinzîndu-se cît era de lung, se înfipse în faţa lui Emil, ca un luptător. Pony 

Hütchen însoţea alaiul pe bicicleta ei şi suna din clopoţel, mulţumită.  

Se vedea cît de colo că omul cu pălăria tare începuse să devină nervos. Parcă 

presimţind ce îl aşteaptă, făcea nişte paşi uriaşi. Dar degeaba ! De duşmani nu putea să 

scape. 

Deodată, Gründeis se opri încremenit, se întoarse înapoi şi porni în goană de -a lungul 

străzii pe care venise. Copiii făcură şi ei imediat stînga-mprejur şi marşul reîncepu, în 

sens invers. Un băiat — Krummbiegel — îi tăie calea cu atîta precizie, încît îl făcu să se 

poticnească. 

— Ce te-a apucat, derbedeule ? strigă Gründeis. Ia stai, că acum chem un sergent.  
— Da, chiar te rog, cheamă-l ! răspunse Krummbiegel. De cînd aşteptăm noi asta. Hai, 

cheamă-l odată ! 
Dar domnului Gründeis se vede că nici prin gînd nu -i trecea să cheme un sergent. 

Dimpotrivă. Toată afacerea asta i se părea din ce în ce mai neliniştitoare. I se făc use frică 

şi, într-adevăr, nu mai ştia încotro să se ducă. Oamenii începeau să se ivească pe la 

geamuri. Vînzătoarele şi clienţii ieşeau de prin prăvălii şi întrebau ce s -a întîmplat. Dacă 

ar fi apărut atunci şi un sergent, s-ar fi isprăvit cu el. 

Hoţul avu o idee. Zărind o sucursală a Băncii Comerciale şi Particulare, rupse cercul 

care îl împresura, se grăbi spre uşa de intrare a băncii şi dispăru înăuntru.  

Profesorul se repezi în faţa uşii strigînd :  

— Gustav să intre cu mine ! Emil să mai stea aici niţel !  Cînd o să claxoneze Gustav, 
atunci să vină şi el înăuntru, împreună cu zece băieţi. Pînă atunci, alege -i pe cei mai buni, 
Emil ! Acum e acum ! 

Apoi Gustav şi profesorul dispărură în interiorul băncii. Lui Emil îi bătea inima atît de 

tare, încît îi vîjîiau urechile. Sosise clipa hotărîtoare ! Îi cheamă pe Krummbiegel, pe 

Gerold, pe fraţii Mittenzwey şi pe alţi cîţiva. Celorlalţi le porunci să se împrăştie.  



 

 

Copiii se depărtară însă numai cu cîţiva paşi de clădirea băncii. Niciunul dintre ei n -ar 

fi vrut, nici în ruptul capului, să lipsească de la spectacolul care se pregătea.  

Pony Hütchen se rugă de un băiat să-i ţină bicicleta şi se apropie de Emil.  

— Iată-mă şi pe mine, spuse ea. Curaj ! Acum se îngroaşă gluma. Doamne, Doamne, 
cum mai tremur!... Ca varga. 

— Îţi închipui cumva că eu nu tremur ? o întrebă Emil.  
 

Capitolul XIV 

ACELE CU GĂMĂLIE ÎŞI AU ŞI ELE PARTEA LOR BUNĂ 
 

Cînd Gustav şi profesorul intrară în bancă, omul cu pălăria tare îşi aştepta nerăbdător rîndul în 

faţa ghişeului de „Plăţi şi Vărsăminte“. Funcţionarul tocmai vorbea la telefon. 

Profesorul se aşeză lîngă hoţ, pîndindu-l ca un cîine de vînătoare. Gustav, cu mîna în buzunar, 

gata să claxoneze, se postă în spatele omului. 

Casierul se întoarse la ghişeu şi-l întrebă pe profesor, ce doreşte. 

— Mai aştept, răspunse băiatul. Dumnealui a fost înaintea mea. 
— Dumneavoastră ce doriţi? îl întrebă atunci casierul pe domnul Gründeis. 

— Puteţi să-mi schimbaţi un bilet de o sută de mărci, dîndu-mi două de cîte cincizeci şi să-mi 
daţi şi bani mărunţi: de patruzeci de mărci? întrebă acesta, scoţînd din buzunar şi punînd pe masă 
o hîrtie de o sută de mărci şi două de cîte douăzeci. 

Casierul puse mîna pe cele trei hîrtii şi se apropie de casă. 

— Staţi puţin ! spuse cu glas tare profesorul. Banii ăştia sînt furăţi! 
— Cum ? Ce-ai zis ? întrebă funcţionarul speriat, întorcîndu-se. 
Ceilalţi funcţionari, cufundaţi în socoteli, la celălalt capăt al băncii, se opriră din lucru şi 

tresăriră, ca şi cum i-ar fi muşcat un şarpe. 

— Banii ăştia nu sînt de loc ai domnului pe care îl vedeţi aici. I-a furat de la un prieten al 
meu şi acum vrea să-i schimbe, ca să facă să dispară orice urmă a furtului. 

— Atîta obrăznicie încă n-am mai pomenit ! făcu domnul Gründeis. Apoi se întoarse către 
casier şi adăugă : Iertaţi-mă ! şi totodată îi, arse profesorului o palmă răsunătoare. 

— Asta nu schimbă nimic, îi răspunse băiatul şi-i trînti domnului Gründeis o lovitură în 
stomac cu atîta putere, încît acesta fu nevoit să se sprijine de masă. În aceeaşi clipă, Gustav claxonă 
tare, de trei ori la rînd. 

Funcţionarii băncii săriră de pe scaune şi se repeziră spre ghişeul casierului. Şeful secţiei, 

furios, se năpusti şi el afară din biroul lui. 

Zece copii, cu Emil în frunte, dădură năvală pe uşă şi-l înconjurară pe omul cu pălăria tare. 

— Mii de draci ! Dar ce e cu derbedeii ăştia? strigă şeful secţiei. 
— Păduchioşii pretind că i-am furat unuia dintre ei banii pe care am venit să-i schimb la bancă, 

explică Gründeis tremurînd de furie. 

— E adevărat ! strigă Emil, repezindu-se la ghişeu. Mie mi-a furat un bilet de o sută de mărci 
şl două de cîte douăzeci, ieri după-amiază, în trenul Neustadt- Berlin, pe cînd dormeam. 

— Adevărat ? Şi poţi să dovedeşti? întrebă casierul, foarte serios. 
— Mă aflu de o săptămînă în Berlin, şi ieri am fost în oraş toată ziua, spuse hoţul, zîmbind 

politicos. 
— Mincinos afurisit! strigă Emil, aproape plîngînd de mînie.  
— Poţi să dovedeşti că ieri ai fost în tren împreună cu dumnealui? întrebă şeful.  



 

 

— Sigur că nu poate, se amestecă hoţul, cu o nepăsare prefăcută.  
— Dacă eraţi singuri în compartiment, n-ai nici un martor, spuse unul dintre 

funcţionari... 
Prietenii lui Emil înlemniră.  

— Ba da ! strigă Emil. Am un martor ! Pe doamna Jakob, de la Gross -Grünau. A fost în 
compartiment cu noi, la începutul călătoriei. Pe urmă s -a dat jos şi m-a rugat să-i dau 
salutări din partea ei domnului Kurzhals din Neustadt.  

— Mi se pare că o să fii silit să-ţi stabileşti un alibi, i se adresă şeful, hoţului. O poţi 
face ? 

— Sigur, răspunse acesta. Locuiesc la hotelul Kreid.  
— Numai de ieri seară locuieşti acolo ! sări Gustav. O ştiu prea bine, iubitule, că doar 

m-am strecurat în hotel, îmbrăcat în livreaua lift-boy-ului. 
Funcţionarii băncii începuseră să zîmbească şi să se uite cu interes la copii. 

— Pînă una alta, cel mai bun lucru e să oprim bani aici, spuse şeful. Şi, desprinzînd o 
filă dintr-un bloc, se pregăti să noteze numele şi adresele.  

— Îl cheamă Gründeis ! se repezi Emil.  
Omul cu pălăria tare rîse cu poftă şi spuse :  

— Vedeţi bine că e vorba de o confuzie. Pe mine mă cheamă Müller. 
— O ! cum mai minte ! Chiar el mi-a spus, în tren, că îl cheamă Gründeis, strigă Emil 

furios. 
— Aveţi acte de identitate ? întrebă casierul.  

— Din păcate n-am nici un act la mine, răspunse hoţul. Dar dacă vreţi să aşteptaţi o 
clipă, mă reped să le aduc de la hotel.  

— Ticălosul minte cu neruşinare ! Banii ăştia sînt ai mei şi vreau să mi-i iau înapoi... 
— Chiar dacă ar fi adevărat, băiete — spuse casierul — lucrurile nu sînt atît de simple 

pe cît crezi tu. Cum dovedeşti că banii sînt ai tăi? Eşti iscălit pe ei? Ţi -ai notat măcar 
numărul hîrtiilor ? 

— Bineînţeles că nu ! răspunse Emil. Cine poate să ştie dinainte că o să fie jefuit? Dar 
cu toate astea, banii sînt ai mei. Auziţi ? Mi i-a dat mama să-i duc bunicii, care locuieşte 
aici, în strada Schumann 15. 

— N-ai observat cumva dacă vreuna din hîrtii avea vreo ruptură, sau alt semn 
deosebit? 

— Nu, n-am observat nimic. 
—Domnilor, vă dau cuvîntul de onoare că banii sînt ai mei, declară hoţul. Doar nu vă 

închipuiţi că fur de la copii !  

— Ia staţi ! strică deodată Emil, sărind în sus de bucurie. Îi venise  pe neaşteptate o 
idee minunată. Ia staţi ! În tren am prins banii de căptuşeala buzunarului, cu un ac de 
gămălie. Trebuie să se vadă găurile acului în bilete.  

Casierul se uită în zare la bilete. Toţi tăceau, ţinîndu -şi respiraţia, nerăbdători. 

Hoţul făcu doi paşi înapoi. Directorul, foarte nervos, bătea toba cu degetele în masă.  

— Băiatul are dreptate ! exclamă casierul, palid de emoţie. Într -adevăr, biletele au 
găuri de ac. 

— Uite şi acul care a făcut aceste găuri, spusa Emil, punînd mîndru acul pe masă. M -
am şi înţepat cu el. 

Cît ai clipi, hoţul făcu stînga împrejur, îi împinse brutal pe copii, la dreapta şi la 

stînga, străbătu încăperea în goană, se năpusti pe uşă şi dispăru.  

—După el ! strigă şeful. 

Toată lumea se repezi spre uşă.  

Cînd ajunseră în stradă, îl văzură pe hoţ încăierîndu-se cu cel puţin douăzeci de copii, 



 

 

care i se agăţau de picioare, i se atîrnau de braţe, îl ţineau de haină. El se zbătea cu putere, 

dar copiii nu-i dădeau drumul. 

Un sergent, după care plecase Pony Hütchen cu bicicleta, venea în  goana mare. Directorul 

îl sfătui să-l aresteze pe necunoscut. Gründeis sau Müller era, de bună seamă, un hoţ 

specializat în furturile din tren. 

Casierul îi ceru voie directorului să lipsească puţin, luă biletele şi acul cu gămălie şi se 

alătură alaiului. Căci era un adevărat alai, cît se poate de caraghios. Întîi venea hoţul 

prins, între sergent şi funcţionar, iar, după ei vreo nouăzeci, o sută de copii, care făceau 

de gardă. 

Pony Hütchen îi urma şi ea cu bicicleta ei nichelată. Fata îi făcu un semn priete nesc 

fericitului Emil şi îi strigă : 

— Emil, dragă ! Mă reped acasă ; vreau să le povestesc tot ce s -a întîmplat ! 
Emil îi răspunse : 

— La prînz vin şi eu. Dă-le complimente de la mine ! 
Pony Hütchen mai strigă : 

— Ştiţi cu ce semănaţi? Parcă aţi fi o excursie şcolărească, mare, mare de tot ! 
Apoi coti după colţul străzii, sunînd cît putea mai tare.
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Capitolul XV 

EMIL LA PREFECTURA POLIŢIEI 
 

Alaiul se îndreptă spre postul de poliţie cel mai apropiat. Acolo, agentul îi povesti sergentului 

ce se întîmplase. Emil completă povestirea. Apoi trebui să explice unde se născuse, cum se numea 

şi unde locuia. Sergentul lua note cu cerneală. 

— Dar pe dumneata cum te cheamă? i se adresă el hoţului. 

— Herbert Kiessling, răspunse acesta. 

La auzul cuvintelor lui, Emil, Gustav şi profesorul nu se mai putură stăpîni şi pufniră în rîs. Iar 

funcţionarul de la bancă, care îi dăduse sergentului banii, se uni şi el cu dînşii. 

— Doamne, ce soi de om ! se minună Gustav. La început îl chema Gründeis, apoi Müller, iar 
acum Kiessling ! Tare sînt curios să-i aud numele adevărat ! 

— Tăcere ! bombăni sergentul. Asta o limpezim noi. 
Domnul Gründeis-Müller-Kiessling îşi dădu adresa actuală, la hotelul Kreid, apoi spuse data şi 

locul naşterii. Nu avea însă nici un act de identitate la el. 

— Dar pînă ieri unde ai fost? îl întrebă sergentul. 
— La Gross-Grünau, răspunse el. 
— Încă o minciună ! strigă profesorul. 

— Tăcere ! bombăni iar sergentul. 

Casierul întrebă dacă putea să plece. După ce arătă unde putea fi găsit la nevoie, dădu 

mîna prieteneşte cu Emil şi plecă.  

— Kiessling, ai furat sau nu, ieri după-amiază, în trenul Neustadt-Berlin, de la tînărul 
Emil Tischbein, o sută patruzeci de mărci ? întrebă sergentul.  

— Da, mărturisi hoţul posomorît. Băiatul dormea într-un colţ. Plicul îi căzuse din 
buzunar. Întîi l-am ridicat, fiindcă voiam numai să văd ce avea înăuntru... Dar cum n -
aveam nici eu nici un ban...  

— Ce mincinos ! strigă Emil. Banii îi prinsesem de buzunarul hainei. Nu puteau să 
cadă de acolo. 

— Şi nici prea mare nevoie de bani n-avea, observă profesorul. Altfel nu i-ar fi rămas 
neatinşi banii lui Emil, în buzunar. De ieri, l-am văzut plătind o maşină, ouă la pahar, 
bere... 

— Tăcere ! bombăni sergentul. Asta o limpezim noi.  
Dar nota tot ce i se spunea. 

— Îmi daţi voie să plec, domnule sergent? întrebă hoţul, muindu -şi glasul şi privind 
cît putea mai politicos. Am dat înapoi banii furaţi. Şi ştiţi unde locuiesc. Am cîteva treburi 
la Berlin şi cîteva drumuri de făcut.  

— Îţi baţi joc de noi ! spuse sergentul şi telefonă la prefectură, cerînd o maşină şi 
arătînd că la postul lui fusese prins un hoţ.  

— Cînd o să-mi daţi banii înapoi ? întrebă Emil, îngrijorat.  
— Vedem noi, la prefectura poliţiei. Vii şi tu cu noi, şi acolo au să se aranjeze toate.  
— Auzi, dragă Emil? Au să te care cu duba la zdup, şopti Gustav.  
— Lasă prostiile, îl dojeni sergentul. Ai bani, Tischbein ? 

— Da, răspunse Emil. Băieţii au făcut ieri o colectă, iar portarul de la hotelul Kreid mi-a 
împrumutat zece mărci. 

— Adevăraţi detectivi ! Ştrengari ce sînteţi, bombăni sergentul, dar glasul îi era foarte 
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binevoitor. Atunci, Tischbein, ai să iei metroul pînă în piaţa Alexander şi ai să te prezinţi 

sergentului de la serviciul criminalistic, domnului Lurje. Pe urmă ai să vezi tu... O să-ţi dea banii 

înapoi. 

—  Pot să mă duc întîi să-i înapoiez portarului cele zece mărci ? întrebă Emil. 
—  N-ai decît. 
Duba prefecturii sosi peste cîteva minute şi domnul Gründeis-Müller-Kiessling fu silit să se 

urce în ea. Sergentul îi înmînă poliţaiului care se afla în maşină procesul-verbal, cele o sută 

patruzeci de mărci şi acul, apoi duba porni. Copiii, îngrămădiţi în stradă, nu uitară să-l huiduiască 

pe hoţ. Dar acesta se prefăcu că nu-i ia în seamă. Poate se mîndrea că mergea cu maşină 

particulară. 

Emil dădu mîna cu sergentul şi îi mulţumi. Apoi profesorul le explică copiilor care aşteptaseră 

afară că Emil avea să-şi capete banii la prefectură şi că vînătoarea se terminase. Atunci copiii 

plecară grămadă acasă. Numai prietenii mai apropiaţi îl însoţiră pe Emil la hotel şi apoi la staţia 

din piaţa Nollendorf. Emil le spuse că o să-i telefoneze cît mai curînd posibil lui Marţi, ca să ştie şi 

el ce se întîmplase ; adăugă că spera să-i mai vadă înainte de a se întoarce la Neustadt ; că, în orice 

caz, le mulţumea din toată inima pentru ajutorul dat şi că avea să le înapoieze banii. 

— Să îndrăzneşti numai, şi ai să vezi ce păţeşti de la noi, amice ! îi răspunse Gustav. De fapt, ar 

trebui să boxăm amîndoi ! Ştii, din pricina hainelor tale caraghioase ?! 

— Ba nu ! se împotrivi Emil, strîngîndu-i mîna lui Gustav, şi profesorului. Mă simt atît de 
voios ! Să-l dăm încolo de box, nu-i aşa ? Nu m-ar răbda inima să te tăvălesc pe jos ! 

— Nici n-ai putea, dragul meu, chiar dacă n-ai fi voios, rîse Gustav. 

Cei trei băieţi intrară la prefectură. Aici străbătură nişte coridoare lungi şi trecură printr-o 

grămadă de încăperi. În sfîrşit îl găsiră pe sergentul serviciului criminalistic, care tocmai lua masa. 

Emil i se prezentă. 

— Aha ! spuse domnul Lurje, între două îmbucături. Da, Emil Stuhlbein,2 tînărul detectiv 

amator. Mi-ai fost anunţat prin telefon. Comisarul vrea să stea de vorbă cu tine. Te aşteaptă. Hai 

cu mine. Şi înainte de a pleca, sergentul mai muşcă o dată din pîinea cu unt. 

— Noi te aşteptăm aici, spuse profesorul. 

Iar Gustav strigă după Emil : 

— Să vii repede ! Mor de foame cînd îi văd pe alţii înfulecînd ! 
Domnul Lurje îl plimbă prin mai multe coridoare, coti la stînga, apoi la dreapta şi iar la stînga. 

Pe urmă bătu la o uşă. 

— Intră ! se auzi un glas, dinăuntru. 

Lurje întredeschise uşa şi anunţă, mestecînd de zor : 

— Tînărul detectiv e aici, domnule comisar. Emil Fischbein ăla, ştiţi dumneavoastră !  
—  Tischbein mă cheamă, îl îndreptă Emil.  
—  Frumos nume, adevărat, răspunse domnul Lurje, dîndu -i lui Emil o pălmuţă care 

era cît pe-aci să-l dea peste cap. 
Comisarul era un om politicos. Emil fu poftit să stea într -un fotoliu confortabil şi să 

povestească, de la început, toată povestea cu furtul, fără să uite nimic. Cînd termină, 

comisarul îi spuse solemn : 

— Bine. Acum ia-ţi banii. 

                                                           
2 Sergentul confundă numele lui Emil Tischbein, numindu-l o dată Stuhlbein (picior de masă), 

mai apoi Fischbein (os de peşte) si altă dată Überbein (n. r.). 
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— Slavă Domnului ! 

Emil oftă adînc şi-şi puse banii în buzunar, aşezîndu-i cu mare grijă. 

—  Dar să nu mai laşi pe nimeni să ţi-i şterpelească ! 
—  Nu ! N-aveţi nici o teamă ! Îi duc imediat bunicii.  
—  Că bine zici ! Era să uit ! Lasă-mi adresa ta din Berlin. Mai rămîi aici cîteva zile, 

nu? 
—  Eu aşa aş vrea, răspunse Emil. Locuiesc în strada Schumann numărul 15, la domnul 

Heimbold. Aşa se numeşte unchiul meu... şi mătuşa mea.  
—  Frumos aţi dus la capăt afacerea asta, spuse comisarul, aprinzîndu-şi o ţigară 

groasă. 
—  Prietenii mei au lucrat minunat, ce e drept, e drept ! se entuziasmă Emil. Gustav cu 

claxonul lui, şi profesorul, şi micul Marţi, şi Krummbiegel, şi fraţii Mittenzwey, toţi, zău ! 
E o plăcere să ai de-a face cu ei. Mai ales profesorul e un as !  

—  Ei, mi se pare că nici tu nu eşti de lepădat, zîmbi comisarul, scoţînd nori groşi de 
fum. 

—  Aş vrea să ştiu, domnule comisar, ce o să se întîmple acum cu Gründeis, sau cum l -
o fi chemînd? 

L-am trimis la serviciul de identificare. Acolo au să-l fotografieze şi au să-i ia 

amprentele digitale. Pe urmă, comparăm fotografia şi amprentele cu cele pe care le avem 

în fişe. 

—  Cum adică ? 
— Avem portretele tuturor criminalilor care au mai fost pedepsiţi şi avem şi 

amprentele picioarelor şi mîinilor multor criminali pe care nu i -am putut prinde pînă 
acum şi pe care îi căutăm. E foarte posibil ca hoţul tău să mai fi comis şi alte furturi şi 
spargeri înainte de a-ţi lua  ţie banii. Nu-i aşa ? 

— Da, sigur. La asta nu mă gîndisem. 

— Iartă-mă, o clipă ! se scuză politicos comisarul, căci se auzise soneria telefonului. 
Da... e o afacere interesantă pentru dumneavoastră... Poftiţi aici la mine în birou... spuse 
el, apoi lăsă jos receptorul. Peste cîteva minute au să vină nişte ziari şti, să-ţi ia un 
interviu. 

— Cum adică ? întrebă Emil.  
— A lua un interviu înseamnă a întreba.  
— Nu se poate ! se miră Emil. Atunci, cum ? Am să fiu dat la ziar ?  
—  Probabil. Cînd un licean prinde un hoţ, devine celebru.  
Cineva bătu la uşă. Patru domni intrară. Comisarul le întinse mîna şi le povesti pe 

scurt aventura lui Emil. Cei patru domni începură să scrie de zor.  

—  Straşnic ! spuse unul dintre reporteri. Ţărănuşul detectiv !  
—  Poate îl angajaţi la serviciul extern, adăugă altul rîzînd.  
—  De ce nu te-ai dus imediat să cauţi un poliţist şi să-i povesteşti ce ai păţit ? întrebă 

cel de al treilea. 
Emil simţi un nod în gît. Îşi aminti de Jeschke, jandarmul din Neustadt, şi de visul său 

şi i se făcu părul măciucă.  

—  Da, de ce ? îl întrebă şi comisarul, cu un ton încurajator. 
Emil ridică din umeri şi răspunse :  

—  Să vă spun drept : pentru că la Neustadt am pictat un nas roşu şi o mustaţă pe 
statuia Marelui Duce. Vă rog să mă arestaţi, domnule comisar.  

Cei cinci domni, în loc să se încrunte, izbucniră în rîs. 

—  Ce vorbeşti ? se miră comisarul. Doar n-o să-l băgăm la închisoare pe unul dintre 
cei mai buni detectivi ai noştri.  
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—  Nu ? Adevărat ? O ! ce bine îmi pare ! se bucură Emil, simţind că i se ia o piatră de 
pe inimă. 

Apoi se apropie de unul din reporteri şi-l întrebă : 

—  Nu mă recunoaşteţi ? 
—  Nu. 
—  Şi cu toate astea, ieri, într-un tramvai de pe linia 177, mi-aţi plătit biletul, fiindcă n-

aveam bani. 
—  Aşa e ! recunoscu reporterul. Acum îmi aduc aminte. Ai vrut chiar să -mi afli 

adresa, ca să-mi trimiţi banii. 
— Vreţi să vi-i dau acum ? întrebă Emil, scoţînd zece pfenigi din buzunar.  

—  Prostii ! se împotrivi reporterul. Dar ia ascultă, parcă mi -ai spus şi cum te cheamă... 
—  Da, da. De obicei spun. Mă cheamă Tischbein.  
—  Şi pe mine Kästner, răspunse ziaristul. Apoi îşi strînseră mîna. 
—  Minunat ! zîmbi comisarul. Va să zică sînteţi cunoştinţe vechi ?  
—  Ascultă, Emil — vorbi domnul Kästner — nu vrei să vii cu mine la redacţie ? Mai 

întîi o să trecem pe la cofetărie, să mîncăm cîteva prăjituri cu frişcă.  
—  Îmi daţi voie să vă invit eu ? întrebă Emil.  
—  Ei, dar ambiţios mai eşti ! Ziariştii rîseră, încîntaţi.  
—  Nu, nu, lasă-mă să te invit, spuse domnul Kästner.  
—  Cu mare plăcere, dar mă aşteaptă profesorul şi Gustav.  
—  Îi luăm şi pe ei, se înţelege de la sine, îl asigură Kästner.  
Ceilalţi ziarişti mai aveau încă multe de întrebat.  

Emil le dădu explicaţii şi ei luară iar note.  

—  Hoţul e un începător ? întrebă unul dintre ei  
—  Nu cred, răspunse comisarul. S-ar putea chiar să avem o mare surpriză. În orice 

caz, domnilor, chemaţi-mă la telefon peste o oră. 
Se despărţiră. Emil, însoţit de Kästner, se duse iar la domnul Lurje. Acesta se opri o 

clipă din mestecat şi exclamă :  

—  A ! iată-l pe micul Oberbein ! 
—  Tischbein ! îl corectă Emil. 
Domnul Kästner îi sui pe Emil, pe Gustav şi pe profesor într -o maşină şi îi duse mai 

întîi la cofetărie. Pe drum, Gustav claxonă şi băieţii rîseră cu poftă cînd îl văzură pe 

Kästner tresărind, speriat. 

La cofetărie petrecură minunat. Mîncară tarte cu cireşi şi cu frişcă multă, povestind tot 

ce le trăsnea prin minte : despre consiliul lor din piaţa Nikolsburg, despre urmărirea în 

automobil, despre noaptea petrecută la hotel, despre deghizarea lui Gustav, despre 

scandalul de la bancă. La sfîrşit, Kästner declară : 

—  Sînteţi trei băieţi grozavi ! 
Băieţii se simţiră foarte mîndri şi mai mîncară cîte o tartă. După aceea, Gustav şi 

profesorul plecară cu autobuzul. Emil le făgădui că va telefona chiar în ziua aceea lui 

Marţi şi porni cu domnul Kästner spre redacţie. 

Clădirea în care se afla ziarul era uriaşă. Închipuiţi -vă o clădire aproape cît a 

prefecturii de poliţie ! Iar pe coridoare zarvă, oameni care aleargă de colo, colo, ca la 

cursele cu obstacole... 

Emil şi Kästner intrară într-un birou, unde se afla o domnişoară blondă, foarte drăguţă. 

Kästner începu să măsoare biroul în lung şi în lat, dictîndu -i dactilografei cele povestite 

de Emil. Din cînd în cînd se oprea şi întreba :  



Lei 2,75 

 

 

 
— Aşa s-a întîmplat, nu ? 

Emil dădea din cap că da, iar celălalt începea din nou să dicteze. 

Pe urmă, îi telefonă comisarului.  

—  Ce spui ? strigă Kästner în receptor. E nemaipomenit ! Şi zici să nu -i spun încă ? 
Adevărat ?... Îmi pare foarte bine... Mii de mulţumiri... E senzaţional !...  

Apoi puse receptorul în furcă, se uită la Emil ca şi cum atunci l -ar fi văzut pentru 

prima dată şi zise : 

— Emil, hai cu mine să te fotografiem.  

— Nu mai spune ! se miră Emil.  

Dar îl urmă, ascultător, pe domnul Kästner. Urcară împreună încă trei etaje, pînă ce 

ajunseră într-o cameră cu ferestre mari, foarte luminată. Aici Emil îşi aranjă părul şi se  

lăsă fotografiat. 

Apoi domnul Kästner îl duse în tipografie. Ce zgomot era acolo ! Parcă ar fi ţăcănit o 

sută de maşini de scris. Domnul Kästner îi dădu unui om foile de hîrtie pe care le scrisese 

domnişoara cea blondă. Îi spuse omului aceluia că se va întoarce imediat, fiindcă era 

vorba de un lucru foarte important ; mai întîi însă, trebuia să -l trimită pe Emil la bunică-

sa. 

Coborîră împreună cu liftul la parter şi ieşiră din clădire. Domnul Kästner chemă un 

taxi, îl urcă pe Emil înăuntru, îi dădu şoferului bani, cu toată împotrivirea băiatului, şi-i 

spuse : 

—  Du-l pe tînărul meu prieten în strada Schumann 15.  
Apoi, îşi strînseră mîna prieteneşte şi domnul Kästner adăugă :  

— Cînd ai să te întorci acasă, dă-i mamei tale salutări din partea mea. Sînt sigur că  

trebuie să fie o femeie foarte cumsecade. 

— Cred şi eu ! răspunse Emil. 

— Şi să nu uiţi să citeşti ziarul de seară. Ai să te miri foarte mult de ce-ai să găseşti acolo ! 

Maşina porni. Emil mai întoarse o dată capul şi-l salută pe domnul Kästner, făcîndu-i semne 

prieteneşti. Acesta îi răspunse şi el, la fel de prietenos. 

Apoi maşina dispăru la o cotitură. 
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Capitolul XVI 

DOMNUL COMISAR TRIMITE COMPLIMENTE 
 

Maşina ajunse pe Bulevardul Unter den Linden. Emil bătu de trei ori în geam. Şoferul 

opri. Băiatul întrebă : 

—  Mai avem mult, domnule şofer ?  
—  Nu. 
—  Îmi pare rău că te deranjez, dar trebuie să trecem întîi prin Kaiserallee, pe la 

cafeneaua Josty. Am lăsat acolo un buchet cu flori pentru bunica. Şi : tot acolo mi-am lăsat 
şi valiza. Vrei să fii aşa de bun ?...  
—  Aici nu e vorba de bunătate. Daca n-or să ajungă banii pe care i-am primit, ai alţii ? 
—  Da, domnule şofer. Trebuie neapărat să iau buchetul.  
—  Bine, bine, răspunse şoferul. 
Apoi coti la stînga, trecu pe sub poarta Brandenburg, străbătu Tiergartenul umbros şi 

înverzit şi ajunse în piaţa Nollendorf. Emil găsi că piaţa avea acum un aspect mult mai 

nevinovat şi mai plăcut decît în ajun. Îşi pipăi prudent buzunarul de la piept. Banii erau 

la locul lor. 

Mai urcară strada Motz pînă la capăt, făcură la dreapta şi se opriră în faţa cafenelei 

Josty. 

Emil se dădu jos, merse la bufet, o rugă pe domnişoara de -acolo să fie bună şi să-i dea 

florile şl valiza, primi lucrurile cerute, mulţumi, se urcă iar în maşina şi spuse : 

— Gata ! Acum ne ducem la bunica ! 

Porniră înapoi, traversară Spreea şi cotiră pe nişte străzi vechi, cu clădiri cenuşii. Emil 

s-ar fi uitat cu dragă inimă peste tot, dar parcă era un făcut ! Ba îi aluneca valiza, ba, dacă 

ea stătea locului, bătea vîntul şi-i smulgea cîte o bucată din hîrtia cu care erau învelite 

florile ! Aşadar, Emil trebuia să fie atent de tot ca să nu -i ia vîntul tot buchetul. 

În sfîrşit, şoferul frînă. Maşina se opri. Ajunseseră la numărul 15, în strada Schumann.  

—  Am ajuns ! spuse Emil, dîndu-se jos din maşină. Îţi mai datorez ceva ?  
—  Nu ! Mi s-a dat mai mult decît trebuia. Îţi mai datorez eu dumitale treizeci de 

pfenigi. 
—  Bine. Opreşte-i să-ţi cumperi ţigări cu ei. 
—  Să fii sănătos, tinere ! răspunse şoferul. Şi plecă.  
Emil se urcă la etajul al treilea şi sună la Heimbold. Dinăuntru se auzi un strigăt 

puternic, apoi uşa se deschise. Bunica se ivi în prag, îl luă pe Emil de gît şi-i dădu în 

acelaşi timp o sărutare pe obrazul stîng şi o pălmuţă pe obrazul drept. Apoi îl trase  de păr 

înăuntru strigînd : 

— Derbedeu afurisit ! Derbedeu afurisit!  
— Frumoase lucruri mi s-au povestit despre tine ! spuse mătuşa Martha, privindu-l cu 

bunăvoinţă. Şi îi întinse mîna. Pony Hütchen îi întinse cotul. Ea se îmbrăcase cu un şorţ 
de-al maică-si şi miorlăia : 

—  Bagă de seamă, am mîinile ude ! Tocmai spălam vasele. Oh ! Vai de noi, bietele 
femei ! 

Intrară toţi patru în sufragerie. Emil trebui să se aşeze pe divan. Bunica şi tuşa Martha 

se uitau la el de parcă ar fi fost cine ştie ce tablou preţios de  Tizian. 

— Ai gologanii ? îl întrebă Pony Hütchen.  
— Sigur ! 
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Emil scoase cele trei bilete din buzunar şi-i dădu bunicii o sută douăzeci de mărci, 

spunînd : 

— Uite banii, bunico. Mama îţi trimite sărutări. Te roagă să nu te superi că nu ţi -a 
trimis nimic lunile trecute, dar treburile nu prea i-au mers. De asta îţi trimite acum ceva 
mai mult. 

— Îţi mulţumesc foarte mult, dragul meu, îi răspunse bătrîna şi -i dădu înapoi hîrtia de 
douăzeci de mărci. Ăştia sînt pentru tine ! Îi meriţi, fiindcă ai fost un detectiv straş nic. 

— Nu, bunico, nu-i primesc ! Mama mi-a dat şi mie douăzeci de mărci.  
— Emil ! Trebuie s-o asculţi pe bunica ! Hai ! Ia banii !  
— Ba nu, nu-i iau ! 
— Omule — strigă Pony Hütchen — eu n-aş aştepta să mă roage de două ori !  
— Nu, te rog ! 
— Să ştii că dacă nu-i iei, mă supăr şi fac o criză de reumatism, îl repezi bunica.  
— Hai, repede, bagă banii în buzunar ! spuse mătuşa Martha, dîndu -i banii. 
— Bine ! Dacă ţii neapărat ! oftă Emil. Îţi mulţumesc foarte mult, bunico.  
— Eu îţi mulţumesc ţie, eu îţi mulţumesc, îi răspunse ea, mîngîindu-l pe cap. 
Emil îl dădu buchetul de flori, iar Pony plecă să caute un vas. Dar cînd desfăcură hîrtia 

şi dădură cu ochii de flori, se uitară lung unul la altul, neştiind dacă trebuie să rîdă sau să 

plîngă. 

— Parcă sînt nişte legume uscate, fu de părere Pony. 
— N-au mai avut apă de ieri după-amiază, se scuză Emil, melancolic. Nu-i de mirare 

că s-au veştejit. Cînd le-am cumpărat ieri, împreună cu mama, de la Stamnitzen, erau 
foarte frumoase. 

— Cred, cred, spuse bunica zîmbind şi puse florile veştejite în apă. 
— Poate că au să-şi revină, încercă să-l consoleze mătuşa Martha. Acum hai să 

mănînci, Emil. Unchiu-tău nu vine decît seara la masă. Pony, pune masa !  

— Bine, răspunse fata. Ia ghici, Emil, ce mîncăm azi ?  
— Habar n-am. 
— Ce-ţi place ţie mai mult ? 
— Macaroane cu şuncă.  
— Atunci... ai ghicit. 
Emil mîncase macaroane cu şuncă şi în ajun. Dar mai întîi  de toate, nu-i vine greu 

nimănui să mănînce chiar în fiecare zi mîncarea preferată, şi-apoi lui Emil i se părea că 

trecuse cel puţin o săptămînă de cînd mîncase împreună cu maică -sa, la Neustadt. De 

aceea se repezi la macaroane de parcă ar fi fost domnul Grtündeis-Müller-Kiessling în 

persoană. 

După masă copiii ieşiră puţin pe stradă, pentru că Emil voia să încerce bicicleta 

nichelată a lui Pony. Bunica se culcă pe divan, iar mătuşa Martha puse la cuptor o 

prăjitură cu mere, celebră în familie.  

Emil pedala de-a lungul străzii Schumann. Pony Hütchen alerga după el şi-l ţinea de 

şa. Ea susţinea că aşa e bine, ca nu cumva să cadă văru-său. Pe urmă, după ce Emil  

descălecă, Pony îi arătă cum să facă viraje : treiuri şi opturi.  

Un agent de poliţie, cu o servietă de piele sub braţ, se apropie de ei : 

—  Copii, aşa-i că pe strada asta, la numărul 15, locuieşte familia Heimbold ? 
—  Da, răspunse Pony. Noi sîntem Heimbold.  Un moment, domnule agent ! Şi-şi duse 

bicicleta în magazie. 
—  S-a întîmplat ceva grav ? întrebă Emil, care nu putea să -l uite pe afurisitul de 

Jeschke. 
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—  Dimpotrivă. Tu eşti Emil Tischbein ?  
—  Da. 
—  Ei, atunci felicitările mele !  
— E ziua cuiva astăzi ? întrebă Pony, care tocmai se întorcea.  

Dar agentul nu voi să-i spună nimic şi urcă scara. Mătuşa Martha îl pofti în sufragerie. 

Bunica se trezi şi se ridică de pe canapea, curioasă. Emil şi Pony Hütchen se postară lîngă 

masă, aşteptînd cu înfrigurare. 

—  Uite despre ce e vorba, începu agentul, şi deschise servieta. Hoţul pe care l -a prins 
elevul Emil Tischbein astăzi a fost identificat. E un bandit pe care poliţia din Hanovra îl 
caută de patru săptămîni. Ticălosul ăsta a spart o bancă şi a furat o sumă uriaşă. Ser viciul 
nostru de identificare l-a recunoscut. De altfel, a mărturisit şi el. Cea mai mare parte din 
banii furaţi îi avea cusuţi în căptuşeala hainei. Numai bilete de cîte o mie de mărci !  

— Iar tu ai să primeşti răbdări prăjite ! îi spuse Pony lui Emil.  

—  Banca — vorbi mai departe agentul — a făgăduit, încă de acum cincisprezece zile, 
un premiu aceluia care îl va descoperi pe tîlhar. Premiul acesta ţi se cuvine ţie — adăugă 
el, adresîndu-i-se lui Emil —  pentru că datorită ţie a fost arestat hoţul. Comisarul  îţi 
trimite complimente şi se bucură că îndemînarea ta a fost astfel răsplătită.  

Emil se înclină. 

Agentul scoase din servietă o grămadă de bilete de bancă şi le întinse pe masă. Apoi 

începu să le numere. După ce termină, mătuşa Martha, care îl urmărise to t timpul cu cea 

mai mare atenţie, murmură :  

—  O mie de mărci ! 
— Drace ! exclamă Pony. Am dat lovitura !  

Bunica semnă o chitanţă şi agentul dădu să plece. Dar mai înainte de a pleca, mătuşa 

Martha îl cinsti cu un pahar mare de rachiu scos din dulapul unchiului. 

Emil se aşezase lîngă bunică-sa şi nu mai era în stare să scoată un cuvînt. Bătrîna îl 

ţinea cu braţele pe după gît şi clătina mereu din cap.  

—  De necrezut ! murmura ea. De necrezut !  
Pony Hüchen, cocoţată pe masă, bătea măsura, ca 

şi cum ar fi dirijat un cor, apoi începu să cînte :  

—  O să invităm banda la ceai ! O să invităm banda la ceai !  
— Da, spus Emil, sigur ! Dar mai întîi... poate că... nu s-ar putea... să vină şi mama la 

Berlin ? Voi ce credeţi ? 

 

Capitolul XVII 

DOAMNA TISCHBEIN E FOARTE NELINIŞTITĂ ! 
 

A doua zi dimineaţă, doamna Wirth, soţia brutarului din Neustadt, sună la uşa 

doamnei Tischbein. 

— Bună ziua, doamnă Tischbein, îi spuse ea. Ce mai faci ?  

—  ...’Neaţa, doamnă Wirth. Sînt foarte necăjită ! N-am primit încă nici un rînd de la 
Emil. De cîte ori aud sunînd, tot cred că e factorul. Vrei să te coafez ?  

— Nu. Am venit pentru că... pentru că voiam să-ţi anunţ ceva. 

—  Spune, te rog, o pofti doamna Tischbein. 
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—  Emil îţi trimite multe complimente şi...  
—  Doamne Dumnezeule ! Dar ce i s-a întîmplat ? Unde este ? Ce ştii despre el ? strigă 

doamna Tischbein, foarte neliniştită, ridicînd braţele spre cer.  
— E foarte bine, draga mea. Foarte, foarte bine ! A prins un hoţ. Închipuieşte -ţi ! Şi 

poliţia i-a dat o recompensă de o mie de mărci. Ei, ce mai zici acum ? Şi trebuie să iei 

trenul de amiază, ca să pleci la Berlin.  

—  De unde ştii toate astea ? 
—  Mi-a telefonat la prăvălie sora dumitale, doamna Heimbold din Berlin. Emil mi -a 

spus şi el cîteva cuvinte. Trebuie să te duci ! Acuma, cînd ai atîţia bani, n -ai altceva mai 
bun de făcut. 

— Da, da... sigur, îngăimă doamna Tischbein, buimăcită. O mie de mărci  ? Fiindcă a 
prins un hoţ ? Dar cum de i-a trăsnit prin minte să facă una ca asta ? De cînd îl ştiu numai 
năzbîtii face ! 

— Păi a primit o răsplată frumoasă ! O mie de mărci ! Bani, nu glumă !  
— Ia mai slăbeşte-mă cu mia dumitale de mărci !  
— Ascultă-mă ce-ţi spun. S-au văzut lucruri şi mai rele. Ei, pleci ?  
— Sigur că plec. N-aş mai avea linişte pînă nu-mi văd băiatul. 
— Ei, atunci călătorie plăcută ! Şi petrecere bună !  
— Îţi mulţumesc foarte mult, doamnă Wirth.  

Şi coafeza închise uşa, clătinînd din cap.  

Dar o surpriză şi mai mare o aştepta după amiază, în trenul de Berlin. În faţa ei, un 

domn citea un ziar. Doamna Tischbein, neliniştită, se uita în dreapta şi în stînga, număra 

firele de telegraf care tremurau în faţa ferestrelor şi ar fi vrut să alerge în  urma trenului ca 

să-l împingă, fiindcă i se părea că merge prea încet.  

Pe cînd îşi tot sucea capul de colo, colo, zări din întîmplare ziarul deschis în faţa ei.  

— Sfinte Dumnezeule ! strigă ea şi smulse ziarul din mîinile celui care îl citea. Acesta, 

crezînd că tovarăşa lui de călătorie a înnebunit subit, se trase înapoi speriat.  

— E... e... e băiatul meu ! bîigui ea, arătînd cu degetul fotografia din prima pagină a 

ziarului. 

— Păi de ce n-ai spus aşa de la început ? o întrebă, încîntat, vecinul de compart iment. 

Va să zică dumneata eşti mama lui Emil Tischbein ? Straşnic băiat ! Felicitările mele, 

doamnă Tischbein, felicitările mele !  

— Mulţumesc, mulţumesc, domnule, î i răspunse ea. Dar pune -ţi,  te rog, pălăria 

în cap...  

Apoi începu să citească articolul. Titlul era tipărit cu litere de o şchioapă :  

 

UN BĂIAT, DETECTIV  

O sută de copii din Berlin în urmărirea banditului  

 

Urma povestirea amănunţită şi  palpitantă a aventurii lui Emil,  de cînd pornise 

din gara Neustadt,  pînă cînd ajunsese la prefectura poliţiei  din Berlin. Doamna 

Tischbein se făcuse palidă de tot, iar ziarul îi foşnea în mînă, ca şi cum l -ar fi 

suflat vîntul.  Dar fereastra era închisă. Domnul aşteptă cu nerăbdare să termine de 

citit. Dar articolul era lung. Umplea aproape toată pagina întîi. La mijloc, trona 

portretul lui Emil.  

În sfîrşit , doamna Tischbein lăsă ziarul,  se uită la vecinul ei şi zise :  
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—  Cum rămîne singur, uite ce năzbîtii  i se întîmplă ! Şi doar îl rugasem şi 
stăruisem să aibă grijă de cele o sută patruzeci de mărci !  Cum a putut să  fie atît 
de neglijent ? Doar ştia bine că n -avem bani de prisos ca să ne lăsăm jefuiţi.  

—  O fi fost obosit. Sau poate că l -a hipnotizat hoţul. Lucruri de astea se 
întîmplă de multe ori, răspunse vecinul.  Dar nu vi se pare admirabil felul în care 
au lucrat copiii ăştia ? E minunat ! E genial !  E pur şi simplu splendid ! Splendid!  

—  Da, sigur, făcu doamna Tischbein, măgulită.  Băiatul meu e deştept. 
Totdeauna e primul din clasă, învaţă foarte bine. Dar ia gîndiţi -vă !  Dacă i se 
întîmpla ceva ? Mă apucă groaza şi acum, deşi toate s -au terminat de-atîta timp. Nu, 
n-am să-l mai las niciodată să călătorească singur. Aş muri de grijă.  

— Fotografia e reuşită ? întrebă vecinul.  
Doamna Tischbein se uită cu atenţie la portretul lui Emil.  

— Da, spuse ea, e foarte reuşită. Vă place băiatul ? 

— Splendid ! exclamă domnul. E foarte isteţ. O să ajungă cineva !  
— Ar fi putut să-şi aranjeze hainele mai ca lumea, spuse mama. Ia uitaţi-vă : haina 

face cute. Trebuia să se descheie cînd s-a aşezat. Dar ţi-ai găsit ! Nu mă ascultă de loc !  
— Dacă n-are alte cusururi mai mari !... rîse vecinul.  

— Nu, ce-i drept, alte cusururi n-are Emil al meu, răspunse doamna Tischbein, care, 
de emoţie, îşi ştergea mereu nasul.  

Mai apoi, vecinul coborî. Doamna Tischbein păstră ziarul şi mai citi o dată aventuril e 

lui Emil. Pînă ce ajunse, le citi de unsprezece ori, la rînd.  

La Berlin, Emil o aştepta pe peron. Ca să-i facă cinste maică-si, îşi pusese hainele cele 

bune. Cînd o văzu, îi sări de gît, strigînd :  

— Ei, ce mai zici ? 
— Nu fi înfumurat, derbedeule ! 
— Ah, doamnă Tischbein — spuse Emil, îmbrăţişînd-o — ce bine îmi pare că te văd 

aici! 

—  Hainele tale nu prea au avut de cîştigat în timpul goanei după hoţ ! îl mustră 
mama. Dar în glasul ei nu răsuna nici un pic de supărare.  

— Dacă vrei, pot să capăt altele noi.  

— De la cine ? 

— Ne-a propus un negustor să ne dea haine noi, mie, lui Gustav şi profesorului. Vrea 

să anunţe apoi, 

în ziare că tinerii detectivi — adică noi — nu se îmbracă decît la el. E o reclamă, înţelegi ?  

— Da, înţeleg. 
— Noi însă, cred că n-o să primim. Deşi ne-a mai propus în locul plicticosului de 

costum cîte o minge de fotbal pentru fiecare, adăugă Emil, umflîndu -se în pene. Dar, ştii 
ce ? Noi găsim că toată zarva care se face în jurul nostru e tîmpită, fie vorba între noi. 
Asemenea lucruri sînt bune pentru oamenii mari, care sînt foarte caraghioşi ! Dar copiii ar 
trebui să se lase de nimicurile astea.  

— Bravo ! aprobă mama. 
— Unchiul Heimbold a pus banii bine. O mie de mărci ! Nu-i grozav ? Mai întîi de 

toate, o să mergem să-ţi cumperi un aparat electric pentru uscat părul şi o haină căptuşită 
cu blană, pentru la iarnă. Iar mie ? Întîi să mă gîndesc. Poate o minge de fotbal sau un 
aparat fotografic. Vedem noi. 

— Eu cred că ar fi mai bine să depunem banii la bancă. Sigur că mai tîrziu o să ai mare 
nevoie de ei. 

— Ba nu, să-ţi cumperi aparatul electric şi haina călduroasă. Restul îl depunem, dacă 
ţii neapărat. 
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— Mai vedem noi, spuse mama, strîngîndu-l de braţ. 
— Ştii că mi-a apărut fotografia în toate ziarele ? Şi toate au publicat articole lungi 

despre mine ! 
— Am citit unul, în tren. La început am fost foarte neliniştită. Emil, nu ţi s -a întîmplat 

nimic rău ? 
— Absolut nimic ! A fost o afacere splendidă ! Îţi povestesc eu totul, exact. Dar mai 

întîi, trebuie să te prezint prietenilor mei.  

— Unde sînt ? 
—  În strada Schumann, la mătuşa Martha. Ea a făcut ieri plăcintă cu mere şi am 

invitat toată banda. Acum sînt toţi acolo şi fac o gălăgie nemaipomenită.  
Acasă, la Heimbold, domnea o zarvă de nedescris. Erau acolo toţi băieţii :  

Gustav, profesorul,  Krummbiegel,  fraţii Mittenzwey, Gerold, Friedrich I , Traugott,  

micul Marţi şi toţi  ceilalţi , cum i -o mai fi chemat...  Scaunele abia ajungeau. Pony 

Hütchen, înarmată cu o cană mare, le turna ciocolată fierbinte, la toţi  pe rînd. Iar 

plăcinta cu mere a mătuşii  Martha era o bună tate !  Bunica, stînd pe divan, rîdea şi 

părea mai tînără cu zece ani !  

Cînd intră Emil cu maică -sa, începură prezentările.  Doamna Tischbein îi  strînse 

mîna fiecăruia în parte şi le mulţumi tuturor că îl ajutaseră atît de mult pe Emil.  

—  Băieţi !  anunţă Emil.  N-o să primim nici hainele, nici mingile.  N -o să dăm 
voie să se facă reclamă pe spinarea noastră. Ne -am înţeles ?  

—  Ne-am înţeles ! strigă Gustav şi claxonă atît de tare, încît oalele cu flori ale 
mătuşii Martha începură să se clatine.  

Pe urmă bunica lovi cu linguriţa în ceaşca aurită, se ridică şi spuse :  

—  Ascultaţi , copii !  Vreau să vă spun cîteva cuvinte. Nu vă îngîmfaţi prea mult. 
Eu n-am de gînd nici să vă laud şi nici să vă fac complimente. V -au înnebunit alţii  
destul cu laudele. Eu, una, nu vreau !  Nu vreau !  

Copiii se potoliră deodată, abia îndrăznind să mai mestece.  

—  Nu-i  cine ştie ce mare lucru să te furişezi pe urmele unui hoţ şi  nici să vă 
adunaţi o sută de băieţi  ca să-i prindeţi. Vă supără că vorbesc aşa, copii ? Dar printre 
voi se află unul care l-ar fi urmărit şi el, bucuros, pe domnul Gründeis. Ar fi făcut şi el, cu 
plăcere, pe spionul în livreaua verde de lift -boy. A stat însă acasă, fiindcă îşi dăduse 
cuvîntul că va sta. 

 
Toate privirile se îndreptară spre micul Marţi, care se ruşinase de tot şi se făcuse roşu 
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ca un rac. 

— Da, chiar aşa. Mă gîndesc la micul Marţi. Chiar la el, continuă bunica. El a stat două 

zile la telefon !A ştiut să-şi facă datoria, chiar dacă datoria asta nu-i era pe plac. Ce a 

făcut, e minunat. Da, minunat ! Luaţi exemplu de la el ! Şi acuma, să ne ridicăm în picioare 

şi să strigăm cu toţii : trăiască micul Marţi !  

Copiii săriră în sus. Pony Hütchen îşi puse mîinile pîlnie la gură. Mătuşa Martha şi 

mama lui Emil veniră din bucătărie şi strigară toţi, împreună : 

— Trăiască micul Marţi ! Trăiască micul Marţi ! Apoi se aşezară cu toţii pe scaune. Iar 

micul Marţi, după ce trase o grămadă de aer în piept, spuse :  

— Vă mulţumesc! Dar, zău, prea mă lăudaţi. Oricare dintre noi ar fi făcut la fel ca mine ! 

Sînt sigur ! Datoria înainte de toate ! Gata ! 

Pony Hütchen ridică cana cu ciocolată şi întrebă :  

— Cine mai vrea? Acum să bem în sănătatea lui Emil !  

 

Capitolul XVIII 

CE NE ÎNVAŢĂ ACEASTĂ POVESTIRE 
 

Pe înserat, copiii îşi luară rămas bun. Emil trebui să făgăduiască solemn că se va duce a doua zi 

după-amiază, împreună cu Pony, la profesor. Pe urmă veni unchiul Heimbold şi se aşezară la 

masă. După masă, unchiul îi dădu mia de mărci cumnatei sale, doamna Tischbein, şi o sfătui să 

depună banii la o bancă. 

— Aşa m-am gîndit şi eu, spuse ea. 

—  Ba nu ! strigă Emil. Nici nu vreau s-aud ! Mama trebuie să-şi cumpere un aparat electric 
pentru uscat părul şi un palton căptuşit cu blană. Zău dacă vă înţeleg ! Banii ăştia sînt ai mei şi pot 
face cu ei ce vreau ! Este sau nu ? 

—  Ba nu poţi de loc să faci ce vrei, îi explică unchiul. Tu eşti copil. Maică-ta are să hotărască. 
Emil se ridică de la masă şi se duse la geam. 

— Zău, Heimbold, greu de cap mai eşti ! îi spuse Pony Hütchen tatălui ei. Nu înţelegi cît s-ar 

bucura Emil dacă i-ar putea dărui ceva mamei sale ? Zău, uneori tare mai sînteţi încuiaţi, voi, 

oamenii mari ! 

— Sigur că o să-i iei aparatul electric şi paltonul, se amestecă bunica. O să depuneţi la bancă ce 
rămîne, nu-i aşa, băiete ? 

— Da, răspunse Emil. Vrei, mămico? Ia spune ! 
— Dacă ţii tu neapărat, bogătaşule ! 
— Mîine dimineaţă mergem să tîrguim. Vii şi tu cu noi, Pony ? spuse Emil, 

satisfăcut.  
—   Nu cumva îţi  închipui că o să rămîn aici,  să prind muşte ? î i răspunse 

verişoara. Dar trebuie să -ţ i cumperi şi tu ceva. Mătuşa Tischbein o să capete 
aparatul, iar tu să -ţi cumperi o bicicletă, ca să nu mai strici bicicletele verişoarelor 
tale,  cocoţîndu-te mereu pe ele.  

—  Emil —  întrebă doamna Tischbein neliniştită —  i-ai stricat bicicleta lui Pony?  
—  Da’ de unde, mamă !  I -am săltat puţin şaua, fiindcă Pony o lăsase prea jos 

ca să se maimuţărească. Voia să umble ca la curse.  
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Ba tu te maimuţăreşti !  strigă Pony . Dacă îmi mai schimbi ceva la bicicletă, am 

terminat cu tine! Ai înţeles ?  

—  Dacă n-ai fi fată şi dacă n -ai fi slabă ca un chibrit,  ţi -aş arăta eu ţie,  
mogîldeaţă. Dar astăzi nu vreau să mă enervez. Şi ce am eu de gînd să cumpăr sau 
să nu cumpăr din banii mei, nu te priveşte pe tine.  

Şi Emil îşi înfipse pumnii în buzunarele pantalonilor.  

—  Nu vă certaţi  şi nu vă bateţi :mai bine scoateţi -vă   ochii  !  îi potoli bunica.  
Şi discuţia se opri aici.  

Mai tîrziu, Heimbold plecă să -şi plimbe cîinele.  De fapt, Heimbolzii n-aveau 

nici un cîine, dar aşa spunea Pony, de cîte ori tatăl ei se ducea să bea un păhărel 

de bere.  

Bunica, mătuşa Martha, doamna Tischbein, Pony şi Emil rămaseră sus, discutînd 

despre cele două zile atît de emoţionante.  

— La urma urmelor, povestea asta poate să aibă şi o parte bună, spuse mătuşa Martha.  

—  Sigur că da ! răspunse Emil. Am scos din ea cel puţin o învăţătură : că nu trebuie să 
te încrezi în oricine. 

Iar maică-sa adăugă : 

—  Eu, una, am învăţat că nu trebuie niciodată să-ţi laşi copiii singuri, la drum... 
—  Prostii ! o întrerupse bunica. N-aţi nimerit-o nici unul, nici altul. 
—  Prostii ! Prostii ! Prostii ! începu să cînte Pony Hütchen şi încălecă pe un scaun, pe 

care-l plimbă prin toată casa.  
—  Tu crezi că nu poate fi scoasă nici o învăţătură din povestea asta ? întrebă mătuşa 

Martha. 
—  Ba da, răspunse bunica. 
—  Care, atunci ? întrebară cele două femei, într-un glas. 
—  Iat-o : banii nu trebuie trimişi decît prin mandat poştal ! spuse bunica, pufnind în 

rîs. 
—  Bravo ! strigă Pony, împingîndu-şi pînă în dormitor scaunul pe care călărea.  


