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ITALO CALVINO

Italo Calvino s-a născut în 1923, în 
Cuba, într-o familie cu origini italiene. 
La douăzeci de ani, a refuzat serviciul 
militar și a fugit în munți, apropiindu-se 
de gruparea comunistă și înrolându-se în 
Rezistență. Întors la Torino, a abando-
nat Facultatea de Agricultură în favoa-
rea Facultății de Arte și a început să lu-
creze la faimoasa Editură Einaudi. A de-
butat cu romanul Cărarea cuiburilor de 
păianjen (Il sentiero dei nidi di ragno, 
1947, distins cu Premiul Riccione; 
Editura ALLFA, 2012), urmat de vo-
lumul de povestiri Ultimul vine corbul 

(Ultimo viene il corvo, 1949; Editura ALLFA, 2015). Printre cele mai im-
portante opere de ficțiune ale lui Calvino se numără : Il barone rampante 
(1957), Il cavaliere inesistente (1959), Il castello dei destini incrociati 
(1969), Gli amori difficili (1970), Orașele invizibile (Le città invisibili, 
1972; Editura ALLFA, 2011), Se una notte d’inverno un viaggiatore 
(1979). În 1985, anul morții sale, Italo Calvino era cel mai tradus autor 
italian al tuturor timpurilor.

Italo Calvino

„Ca metodă de lucru, folosesc desubstan-
țializarea. Am încercat să desubstanțializez 

oameni, corpuri cerești, orașe... Dar, mai presus 
de orice, am încercat să desubstanțializez 

structura narativă și limbajul însuși.“
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De același autor în Strada Ficțiunii :
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Într-o după-amiază, Adam

Noul grădinar era un băiat cu părul lung, prins cu o bentiță 
de stofă. Venea adesea pe alee cu stropitoarea plină, cu brațul li-
ber ridicat în aer ca să contrabalanseze greutatea. Uda florile de 
condurul-doamnei, încet-încetișor, ca și cum ar fi turnat cafea 
cu lapte : pe pământ, la rădăcină, se lățea o pată de culoare în-
chisă ; când pata se muia și se făcea mare, băiatul ridica stropi-
toarea și trecea la altă floare. Tare frumoasă trebuie să fie mese-
ria de grădinar ! Să apuci să faci toate lucrurile pe îndelete, fără 
grabă... Maria-nunziata îl privea de la fereastra bucătăriei. Era 
ditamai vlăjganul, și totuși încă mai purta pantaloni scurți. Și cu 
părul acela lung, parcă era o fată. Ea se opri din clătitul vaselor 
și ciocăni în fereastră.

— Hei, băiete ! zise.
Băiatul-grădinar își ridică privirea, o văzu pe Maria-nunziata 

și îi zâmbi. Începu și Maria-nunziata să râdă, ca să răspun-
dă la zâmbetul lui și pentru că nu mai văzuse niciodată un bă-
iat cu părul atât de lung și cu o bentiță ca aceea pe cap. Atunci 
băiatul-grădinar îi făcu semn cu mâna, chemând-o afară, iar 
Maria-nunziata râdea întruna, pentru că o distra felul lui cara-
ghios de a gesticula, și începu și ea să gesticuleze ca să-i expli-
ce că trebuie să-și vadă de vase. Dar băiatul-grădinar cu o mână 
îi făcea semn să vină, iar cu cealaltă îi arăta ghivecele cu dalii. 
De ce îi arăta ghivecele cu dalii ? Maria-nunziata întredeschise 
fereastra și scoase capul afară.

— Ce vrei ? zise și începu să râdă.
— Ia zi, vrei să vezi ceva frumos ?
— Ce ?
— Ceva frumos. Vino repede să vezi !
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— Zi-mi ce !
— Ți-o fac cadou. Îți fac cadou ceva frumos.
— Trebuie să spăl vasele. Pe urmă vine doamna și nu mă 

găsește.
— Îl vrei sau nu-l vrei ? Hai, vino !
— Așteaptă-mă acolo ! zise Maria-nunziata și închise fe-

reastra.
Când ieși pe portița de serviciu, băiatul-grădinar era tot aco-

lo, udând condurul-doamnei.
— Salut, spuse Maria-nunziata.
Maria-nunziata părea mai înaltă, pentru că avea în picioa-

re pantofii buni cu talpă de plută, păcat de Dumnezeu că-i pur-
ta când făcea treabă, dar ce să-i faci, așa îi plăcea ei. Avea însă 
o față copilăroasă, așa, micuță, încadrată de cârlionți negri, și 
picioarele încă subțiratice, ca de copilă, în timp ce corpul, în-
tre faldurile șorțului, era deja împlinit, ca de femeie în toată fi-
rea. Și râdea mereu : la orice spunea sau auzea de la alții, râdea.

— Salut, spuse băiatul-grădinar.
Avea pielea cafenie pe față, pe gât, pe piept : poate pentru că 

stătea mereu așa, pe jumătate gol.
— Cum te cheamă ? întrebă Maria-nunziata.
— Libereso, răspunse băiatul-grădinar.
Maria-nunziata repetă, râzând :
— Libereso... Libereso... Ce nume, auzi, Libereso !
— E un nume în esperanto, continuă el. În esperanto în-

seamnă „libertate“.
— Esperanto, zise Maria-nunziata. Tu ești esperant ?
— Esperanto e o limbă, explică Libereso. Tata vorbește es-

peranto.
— Eu sunt calabreză, zise Maria-nunziata.
— Cum te cheamă ?
— Maria-nunziata, răspunse ea și râse.
— De ce râzi tot timpul ?
— Da’ pe tine de ce te cheamă Esperanto ?
— Nu Esperanto, Libereso.
— De ce ?
— Păi pe tine de ce te cheamă Maria-nunziata ?
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— E numele Fecioarei. Mă cheamă ca pe Fecioara, iar pe 
frate-meu ca pe Sfântul Iosif.

— Sfântiosif ?
Maria-nunziata izbucni în râs :
— Sfântiosif ! Iosif, nu Sfântiosif ! Libereso !
— Pe fratele meu, spuse Libereso, îl cheamă Germinal, iar 

pe soră-mea, Omnia.
— Chestia aia, reluă Maria-nunziata, hai, arată-mi chestia 

aia !
— Vino, zise atunci Libereso.
Lăsă jos stropitoarea și o apucă pe fată de mână.
Maria-nunziata se încăpățână :
— Mai întâi zi-mi ce e !
— O să vezi, dar trebuie să-mi promiți c-o să ai grijă de ea.
— Mi-o faci cadou ?
— Da, ți-o fac cadou.
O condusese într-un colț, aproape de zidul grădinii. Erau 

acolo dalii, în ghivece, cât ei de înalte.
— E acolo.
— Ce anume ?
— Așteaptă.
Maria-nunziata își iți capul peste umărul lui. Libereso se 

aplecă să mute un ghiveci, ridică altul, lipit de zid, și îi arătă 
ceva de jos.

— Acolo, făcu el.
— Ce-i acolo ? întrebă Maria-nunziata.
Nu vedea nimic : era un colț umbrit, cu frunze umede și no-

roi.
— Fii atentă că se mișcă !
Deodată, văzu ceva ca o piatră printre frunze, ceva umed, 

care se mișca, cu ochi și picioare : o broască râioasă.
— Văleu !
Maria-nunziata o luase la sănătoasa, țopăind printre dalii cu 

pantofii ei frumoși, cu talpă de plută. Libereso se așezase pe 
vine, lângă broască, și râdea cu dinții lui albi în mijlocul feței 
cafenii.

— Ți-e frică ! E o broască ! De ce ți-e frică ?
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— E o broască râioasă ! scânci Maria-nunziata.
— E o broască râioasă. Vino ! îi zise Libereso.
Ea ridică un deget tremurând și îl îndreptă spre animal :
— Omoar-o !
Băiatul întinse mâinile, ca pentru a apăra vietatea :
— Nu vreau. E bună.
— E o broască bună ?
— Toate-s bune. Mănâncă viermi.
— Ah ! făcu Maria-nunziata, dar nu se apropie.
Își mușca gulerul șorțului și încerca să tragă cu coada ochiu-

lui.
— Uită-te și tu ce frumoasă e, zise Libereso, punând mâna 

pe ea.
Maria-nunziata se apropie. Nu mai râdea, ci privea cu gura 

deschisă.
— Nu ! N-o atinge !
Libereso mângâia cu degetul broasca râioasă pe spinarea 

verde-cenușie, plină de bube băloase.
— Ești nebun ? Nu știi că dac-o atingi ți se umflă mâna ?
Băiatul îi arătă mâinile lui mari, cafenii, cu palmele acope-

rite de un strat gălbui de bătături.
— Mie nu-mi face nimic, spuse el. E așa de frumoasă !
Luase broasca și o ținea în palmă. Maria-nunziata, mușcân-

du-și gulerul șorțului, se apropie și se ghemui lângă el.
— Mamă Doamne, ce sperietură am tras ! exclamă ea.
Stăteau amândoi ghemuiți pe după dalii, iar genunchii tran-

dafirii ai Mariei-nunziata îi atingeau pe cei cafenii și plini de 
julituri ai lui Libereso. Băiatul își trecea o mână pe spatele 
broaștei, cu palma și cu dosul, iar din când în când o apuca mai 
bine, când ea dădea să o zbughească.

— Mângâie-o și tu, Maria-nunziata !
Fata își ascunse mâinile sub șorț.
— Nu, răspunse ea.
— E a ta. Ți-o dăruiesc, spuse Libereso.
Maria-nunziata își plecă privirea, apoi aruncă o căutătură 

broaștei și iar își plecă ochii.
— Nu.
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— Cum, întrebă el, n-o vrei ?
Maria-nunziata avea privirea înnourată : era trist să renunțe 

la un cadou, nimeni nu îi făcea niciodată cadouri, dar de broas-
ca râioasă chiar îi era silă.

— Ți-o las s-o duci în casă, dacă vrei. O să-ți țină de urât.
— Nu, răspunse ea.
Libereso puse broasca râioasă pe pământ, iar animalul se 

furișă în ascunzișul frunzelor.
— La revedere, Libereso !
— Stai puțin !
— Trebuie să termin de spălat vasele. Stăpâna nu mă lasă 

să ies în grădină.
— Așteaptă ! Vreau să-ți dau ceva. Ceva chiar frumos. Vino !
Ea îl urmă pe aleile de pietriș. Libereso era un băiat ciudat – 

avea părul lung și punea mâna pe broaște râioase.
— Câți ani ai, Libereso ?
— Cincisprezece. Și tu ?
— Paisprezece.
— I-ai împlinit sau nu încă ?
— Îi împlinesc de Buna Vestire.
— A trecut deja ?
— Da’ ce, tu nu știi când e Buna Vestire ?
Izbucni din nou în râs.
— Nu.
— Buna Vestire, când e procesiunea... Tu nu mergi la pro-

cesiune ?
— Eu nu.
— La mine-n sat sunt procesiuni frumoase de tot. La mi-

ne-n sat nu-i ca aici. Sunt livezi întregi numai cu peri și nimic 
altceva. Și toată lumea nu face decât să culeagă bergamote, de 
dimineață până seara. Noi eram paisprezece frați și surori și toți 
culegeam bergamote, da’ cinci au murit de mici și maică-mea 
s-a îmbolnăvit de tetanos și noi am mers o săptămână cu trenul 
ca s-ajungem la unchiu ’ Carmelo, și acolo dormeam opt într-un 
garaj. Ia zi, de ce porți părul așa de lung ?

— De-aia ! Și tu-l ai lung.
— Eu sunt fată. Dacă-l porți lung, parc-ai fi și tu tot fată.
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— Ba nu-s deloc ca o fată ! Nu după păr se vede dacă ești 
fată sau băiat.

— Cum adică „nu după păr“ ?
— Uite-așa, nu după păr.
— De ce nu după păr ?
— Vrei să-ți dau ceva frumos ?
— Da.
Libereso începu să se învârtă printre cale. Înfloriseră toa-

te, cu trompetele albe ridicate spre cer. Se uita în cupa fiecăre-
ia, scotocea cu două degete și ascundea ceva în pumnul strâns. 
Maria-nunziata nu intrase în stratul de flori și îl privea râzând 
pe înfundate. Ce făcea Libereso acolo ? Trecuse în revistă toate 
calele. Veni spre ea cu mâinile încleștate.

— Întinde mâna ! spuse el.
Maria-nunziata întinse palmele căuș, dar îi era teamă să le 

pună sub cele ale băiatului.
— Ce ai acolo ?
— Ceva frumos. O să vezi.
— Arată-mi întâi !
Libereso își întredeschise palmele și o lăsă să se uite înăun-

tru. Avea mâinile pline de gândăcei-de-trandafir : gândăcei de 
toate culorile. Cei mai frumoși erau cei verzi, dar mai erau și 
roșietici și negri, ba unul chiar turcoaz. Și zumzăiau, alunecau 
unii peste alții și dădeau din piciorușele negre. Maria-nunziata 
își ascunse mâinile sub șorț.

— Poftim, zise Libereso, nu-ți plac ?
— Ba da, răspunse Maria-nunziata, dar tot nu își scoase 

mâinile de sub șorț.
— Dacă-i strângi în mâini, te gâdilă. Vrei să-ncerci ?
Maria-nunziata întinse palmele, timid, iar Libereso vărsă în 

ele cascada aceea de insecte de toate culorile.
— Curaj, nu mușcă !
— Mamă Doamne !
Nici nu se gândise că ar fi putut să o muște. Deschise pal-

mele, gândăceii eliberați își desfăcură aripile, iar culorile fru-
moase dispărură și nu rămase decât un roi de coleoptere negre, 
care zburau și se așezau pe cale.
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— Păcat, eu vreau să-ți fac un cadou și tu nu vrei să-l 
primești.

— Trebuie să mă-ntorc să-mi văd de treburi. Dacă stăpâna 
nu mă găsește, țipă la mine.

— Nu vrei un cadou ?
— Ce-mi dai ?
— Vino !
O luă din nou de mână și o duse printre straturile de flori.
— Trebuie să mă-ntorc degrabă la bucătărie, Libereso ! Pe 

urmă trebuie să jumulesc o găină.
— Bleah !
— De ce bleah ?
— Noi nu mâncăm carne de animale moarte.
— Da’ ce, țineți mereu post ?
— Cum adică ?
— Păi ce mâncați ?
— O grămadă de lucruri. Anghinare, lăptuci, roșii. Tata nu 

ne lasă să mâncăm carne de animale moarte. Și nici cafea sau 
zahăr.

— Păi și zahărul de pe cartelă ?
— Îl vindem la negru.
Ajunseseră la o cascadă de plante cățărătoare, presărată toa-

tă cu flori roșii.
— Frumoase flori, observă Maria-nunziata. Culegi vreo-

dată din ele ?
— Ca să ce ?
— Ca să i le duci Fecioarei. Florile se folosesc ca să i le 

duci în dar Fecioarei.
— Mesembryanthemum.
— Ce ?
— Floarea asta se numește Mesembryanthemum în latină. 

Toate florile au un nume latinesc.
— Și liturghia e în latină.
— Asta nu știu.
Libereso scruta cu privirea ramurile încâlcite de pe zid.
— Uite acolo !
— Ce-i acolo ?
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Era un gușter verde cu desene negre, care stătea nemișcat 
la soare.

— Îl prind acum.
— Nu.
Dar el se apropie de gușter cu palmele desfăcute, încetișor, 

după care țâșni și-l prinse. Râdea mulțumit, cu râsul lui alb și 
cafeniu.

— Vezi că-mi scapă !
Dintre palmele încleștate se iveau când căpșorul rătăcit, când 

coada. Râdea și Maria-nunziata, dar când vedea gușterul sărea 
înapoi, strângându-și fusta între genunchi.

— Carevasăzică nu vrei să-ți dăruiesc chiar nimic ? întrebă 
Libereso, întrucâtva îndurerat.

Puse cu băgare de seamă gușterul pe un parapet, iar șopârla 
o zbughi imediat. Maria-nunziata își ținea privirea în pământ.

— Vino cu mine ! zise Libereso, luând-o din nou de mână.
— Mie mi-ar plăcea să am un ruj și să-mi pictez buzele du-

minica, să merg la dans. Și un voal negru să mi-l pun pe cap, 
când se merge la blagoslovire.

— Duminica mă duc la pădure cu frate-meu și umplem doi 
saci cu conuri de pin. Pe urmă, seara, tata citește cu voce tare 
din cărțile lui Élisée Reclus1. Tata are părul lung până pe spate 
și barba până la piept. Și că-i vară, că-i iarnă, poartă pantaloni 
scurți. Iar eu fac desene pentru vitrina de la FAI2. Și ăia cu joben 
sunt oamenii de afaceri, ăia cu chipiu, generalii, iar ăia cu pălă-
rie rotundă, preoții. După aia îi colorez cu acuarele.

Ajunseră la un iaz pe care pluteau frunze rotunde de nufăr.
— Ia taci ! zise Libereso.
Sub apă se vedea broasca, care înota, întinzându-și picioa-

rele verzi. Ieși la suprafață, sări pe o frunză de nufăr și se așeză 
chiar în mijlocul ei.

— Uite ! zise Libereso, întinzând mâna ca să o prindă.
— Îîh ! se strâmbă Maria-nunziata.

1 Élisée Reclus (1830-1905), geograf și anarhist francez.
2 Federazione Anarchica Italiana.
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Și broasca sări în apă. Libereso o căută din nou, atingând 
cu nasul luciul apei.

— Uite acolo !
Băgă degrabă mâna în apă și o trase afară cu pumnul închis.
— Două dintr-un foc ! Ia uite ! Sunt două, una peste alta.
— De ce ? întrebă Maria-nunziata.
— Masculul și femela încârligați, răspunse Libereso. 

Uită-te cum fac !
Și vru să pună broaștele în mâna Mariei-nunziata. Dar ei nu 

îi era clar dacă îi e frică pentru că sunt broaște sau pentru că 
sunt un mascul și o femelă încârligați.

— Lasă-le-n pace, zise, nu-i voie să le-atingem !
— Masculul și femela, repetă Libereso. Pe urmă fac mor-

moloci.
Un nor acoperise soarele. Deodată, Maria-nunziata își pier-

du răbdarea.
— E târziu. Sunt sigură că doamna umblă după mine.
Dar nu se dădea dusă. Continuau să se fâțâie prin grădină, 

și nu mai era soare. Apoi veni rândul unui șarpe de casă. Se as-
cundea după un gard de bambus – un șerpișor de casă. Libereso 
și-l răsucise pe un braț și îl mângâia pe căpșor.

— Într-o vreme îmblânzeam șerpi, aveam vreo zece, unul 
era lung și galben, din ăla de apă. După aia și-a schimbat pie-
lea și a fugit. Uită-te la ăsta cum își deschide gura, ia uite lim-
ba tăiată-n două ! Mângâie-l, nu mușcă !

Dar Mariei-nunziata îi era frică și de șerpi. Așa că se duseră 
la bazinul de piatră. Îi arătă mai întâi țâșnitorile, deschise toate 
robinetele, iar ea a fu tare încântată. Apoi îi arătă peștele roșu. 
Era un pește bătrân și solitar, deja începuseră să i se albească 
solzii. Poftim : peștele roșu îi plăcea Mariei-nunziata. Libereso 
începu să umble cu mâinile prin apă ca să-l prindă – era o trea-
bă grea, dar după aceea Maria-nunziata putea să-l pună într-un 
vas cu apă și să-l țină în bucătărie. Îl apucă, dar nu îl scoase din 
apă, ca să nu se sufoce.

— Bagă mâinile, mângâie-l, se simte cum respiră ! Înotă-
toarele parc-ar fi de hârtie și are solzi care-nțeapă, dar nu tare.

Dar Maria-nunziata nu voia să mângâie nici măcar peștele.
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Într-un strat de petunii era niște pământ afânat, iar Libereso 
râcâi cu unghiile și scoase de acolo niște râme lungi de tot și 
foarte moi.

Fata o tuli, cu țipete ascuțite.
— Pune mâna aici ! îi zise băiatul, arătându-i trunchiul unui 

piersic bătrân.
Maria-nunziata nu înțelegea, dar îi dădu ascultare. Începu 

imediat să țipe și dădu fuga să-și bage mâna în apa din bazin. 
Se umpluse de furnici. Piersicul roia de minuscule furnici „ar-
gentiniene“, care mișunau în sus și în jos pe trunchi.

— Ia uite la mine ! spuse Libereso și puse o mână pe trunchi.
Se vedea cum îi urcă furnicile pe mână, dar el nu le dădea 

la o parte.
— De ce ? întrebă Maria-nunziata. De ce te umpli de fur-

nici ?
Mâna era deja neagră, iar furnicile urcau pe încheietură.
— Ia-ți mâna de acolo ! gemu Maria-nunziata. O să se cațere 

toate furnicile pe tine !
Furnicile urcau de acum pe brațul gol și îi ajunseseră deja la 

cot. Tot brațul era acoperit de un văl de punctulețe negre care 
se mișcau ; îi ajunseseră deja la subraț, dar el nici nu se clintea.

— Pleacă de-acolo, Libereso, bagă-ți degrabă mâna-n apă !
Libereso râdea, iar câteva furnici de pe gât îi urcau spre față.
— Libereso ! Fac tot ce vrei ! O să iau toate cadourile pe 

care mi le dai !
Se aruncă în brațele băiatului și începu să scuture furnici-

le de pe el.
Atunci Libereso luă mâna de pe copac, râzând alb și cioco-

latiu, și-și curăță brațul cu nepăsare. Dar se vedea că e mișcat.
— Ei bine, o să-ți fac un cadou mare, m-am hotărât ! Cel 

mai mare cadou pe care pot să ți-l fac.
— Ce ?
— Un porc spinos.
— Vai de mine... Doamna ! Mă strigă doamna !

Maria-nunziata terminase de aranjat farfuriile, când auzi o 
pietricică lovind geamul. Jos era Libereso, cu ditamai coșul.
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— Maria-nunziata, lasă-mă să urc ! Vreau să-ți fac o sur-
priză.

— N-ai voie să urci. Ce-ai acolo ?
Dar chiar în clipa aceea sună doamna, iar Maria-nunziata 

dispăru.
Când se întoarse în bucătărie, Libereso nu mai era. Nici înă-

untru, nici sub fereastră. Maria-nunziata se apropie de chiuve-
tă. Și atunci văzu surpriza.

Pe fiecare farfurie pusă la uscat se afla câte o broscuță săltă-
reață, un șarpe era făcut ghem într-un castron, o supieră era pli-
nă cu mormoloci, iar niște melci băloși lăsau dâre iridescente 
pe sticlărie. În ligheanul plin cu apă înota bătrânul și solitarul 
peștișor roșu.

Maria-nunziata făcu un pas înapoi, dar se trezi cu un broscoi 
râios între picioare, ditamai broscoiul. Ba nu, trebuie să fi fost 
femelă, pentru că în urma ei veneau toți puii, cinci broscuțe râ-
ioase în șir indian, care țopăiau mărunt pe dalele albe și negre.
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Un vapor plin cu raci

Prima baie din an băieții din Piazza dei Dolori au făcut-o în-
tr-o duminică de aprilie, sub cerul de un albastru curat și sub un 
soare vesel și tânăr. Au coborât în fugă pe străduțe, fluturându-și 
pantalonii peticiți din tricot ; unii dintre ei deja trecuseră la pa-
puci și bocăneau pe dalele de piatră, iar cei mai mulți erau fără 
ciorapi, ca să nu-și mai bată capul să și-i pună după aceea pe pi-
cioarele ude. Au dat fuga la ponton, sărind peste plasele întinse 
pe pământ, încolăcite pe picioarele goale și pline de bătături ale 
pescarilor adunați să le coasă. S-au dezbrăcat printre stâncile de 
lângă dig, încântați de mirosul acru de alge putrede și de zborul 
pescărușilor, care încercau să umple cerul prea mare pentru ei. 
Și-au ascuns hainele și încălțările prin scobiturile stâncilor, de 
unde au țâșnit speriați o sumedenie de pui de raci, și au început 
să țopăie desculți și despuiați de pe o stâncă pe alta, așteptând 
ca unul dintre ei să se hotărască să sară primul.

Apa era liniștită, dar nu limpede ; de un albastru intens, cu 
reflexe de un verde crud. Gian Maria, zis Mariassa, se repezi 
în vârful unei stânci înalte și își suflă nasul apăsându-și nara cu 
degetul mare, cu gestul acela al lui de boxer.

— Alei ! spuse, întinzând mâinile și plonjând în apă, cu ca-
pul în jos.

Ieși câțiva metri mai încolo, scuipând un jet de apă și fă-
când pe mortul.

— Rece ? îl întrebară ceilalți.
— Caldă rău ! strigă și se puse pe înotat voinicește, ca să 

nu înghețe.
— Toată banda, odată cu mine ! zise Cicin, care se conside-

ra șeful lor, cu toate că nimeni nu-l asculta.
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