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1
CÂMPURILE INTENÞIEI

Atunci Nabucodonosor, regele, uluit,
se ridicã în grabã ºi vorbi:
Nu am trimis noi trei oameni în mijlocul
flãcãrilor?... ªi iatã cã vãd patru, mergând în para
focului fãrã vreo atingere ºi al patrulea se vede ca
fiul lui Dumnezeu...
Binecuvântat fie Dumnezeul lui Shadrach,
Meshach ºi Abednego care ºi-a trimis îngerul, care
ºi-a mântuit robii care au crezut în El.

– Cartea lui Daniel –
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elefonul suna ºi eu mã uitam la el. Ultimul lucru de
care aveam nevoie era altceva care sã-mi distragã atenþia...
Am încercat sã mi-l ºterg din minte, uitându-mã pe geam la
copaci, la flori, sperând sã mã pierd între culorile pãdurii
din jurul casei.
A sunat din nou, iar în faþa ochilor mi-a rãsãrit o imagine: cineva voia sã-mi vorbeascã. Am ridicat receptorul ºi
am rãspuns:
– Alo.
– Sunt Bill, am auzit la capãtul celãlalt al firului o voce
cunoscutã. Bill era horticultorul care mã ajutase cu grãdina.
Locuia pe o colinã nu mai departe de cinci sute de metri.
– Bill, te rog sã mã suni mai târziu, i-am spus. Trebuie
neapãrat sã termin ceva...
– N-ai cunoscut-o pe fiica mea Natalie, nu-i aºa?
– Poftim?
Fãrã replicã.
– Bill!?
– Ei, a spus el într-un târziu, fiica mea vrea sã vorbeascã
cu tine. Cred cã e important. Nu ºtiu cum de ºtie aºa ceva
dar se pare cã ºtie cu ce te ocupi. Spune cã are niºte informaþii
despre un loc care s-ar putea sã te intereseze. Un loc în
15
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nordul Tibetului. Spune cã oamenii de acolo au informaþii
importante...
– Câþi ani are? am întrebat.
– Numai paisprezece, a râs Bill la capãtul celãlalt al
firului, dar spune multe lucruri interesante în ultima vreme.
Spera cã poate sã te întâlneascã în aceastã dupã amiazã, înainte
de meciul de fotbal. Crezi cã se poate?
Mã gândeam sã amân lucrurile, dar imaginea de mai
înainte s-a extins ºi a devenit foarte clarã. Era o fatã tânãrã,
cu care vorbeam lângã o fântâniþã, exact în faþa casei lui Bill.
– Bine, am spus. La douã e bine?
– E perfect, a spus Bill.
Am ieºit. Pe drum, am vãzut o casã nouã, construitã pe
colina vecinã, spre nord. Sunt patruzeci cu totul, m-am gândit.
În doar doi ani. ªtiam cã locul e frumos, dar nu mã gândisem
vreodatã cã ar putea fi distrus. Eram lângã o rezervaþie, la mai
mult de zece kilometri de urmãtorul oraº – pentru unii prea
departe. Familia care stãpânea acest pãmânt vindea case, fãcute
la mare distanþã una de alta, ºi atât de bine integrate în peisaj
încât natura pãrea intactã. Fiecare casã era ascunsã printre
pãduri de pini.
Ceea ce mã deranja pe mine, de fapt, era izolarea
practicatã de vecini. Din câte ºtiam eu, fiecare avea o istorie,
erau oameni „fugiþi“ de carierele ºi profesiile cele mai diverse,
oameni care apucaserã sã-ºi gãseascã meserii în care lucrau
cu program flexibil ºi cãlãtoreau în calitate de consultanþi –
o libertate necesarã ca aerul celor care vroiau sã locuiascã în
sãlbãticie.
Ceea ce ne lega pãrea sã fie idealismul, nevoia de a
aduce în profesie o infuzie de viziune spiritualã, în tradiþia
celei de A Zecea Viziuni. Doar cã fiecare îºi vedea de el
însuºi, mulþumit cu propria activitate ºi fãrã sã dea mare atenþie
comunitãþii sau nevoii de a clãdi o viziune comunã. Mai mult,

erau ºi practicanþi ai unor religii diverse... Din nu se ºtie ce
motiv, valea a atras oameni de multe credinþe, inclusiv
budiºti, evrei, creºtini catolici ºi protestanþi, musulmani. Între
aceºtia nu exista ostilitate, dar nici afinitate.
Lipsa comunitãþii mã preocupa, pentru cã existau semne
cã unii dintre copiii noºtri aveau aceleaºi probleme: prea
mult timp în singurãtate, prea mult video ºi calculator ºi
prea multã preocupare pentru nimicurile care se întâmplau
la ºcoalã. Se pare cã familia ºi comunitatea erau prea puþin
prezente în viaþa copiilor ºi probleme mãrunte nu puteau fi
împinse în colþul lor ºi tratate în conformitate cu dimensiunea
lor realã.
Spre culme, poteca se îngusta ºi trecea pe lângã doi
bolovani uriaºi, peste care susura o cascadã. Trecând pe
acolo, auzeam clipocitul izvorului lui Philips, numit astfel
de braconierii care-ºi fãceau tabãrã în acest loc în secolul al
ºaptesprezecelea. Apa cãdea printre pietre într-un bazin
limpede, fãcut de mâna omului. Generaþiile adãugaserã ºi
alte lucruri, plantaserã meri, fãcuserã margini de beton
bazinului... Mi-am fãcut palmele cãuº ºi m-am îndreptat spre
apã. Am nimerit cu piciorul peste o creangã ruptã, care a
alunecat într-o parte, într-o groapã care se cãsca lângã unul
din bolovani...
– Ei! am strigat, sãrind înapoi. Simþeam sudoarea pe
frunte. Mai existau încã pericole în aceastã sãlbãticie. Poate
nu acelea pe care bãtrânul Philips le întâlnise cu douã secole
în urmã, dar n-ar fi fost imposibil ca, mergând pe vreo
potecã, sã dai peste vreun râs apãrându-ºi puiul sau peste o
turmã de mistreþi cu colþii cât degetul care sã-þi sfâºie
picioarele dacã nu te sui destul de repede în vreun copac.
ªi dacã ziua ar fi fost cu adevãrat proastã, mai dãdeai ºi
peste vreun indian Cherokee furios sau peste vreun alt nativ
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pribeag, obosit în cãutare de vânat... ºi care ar fi muºcat cu
poftã din inima ta ca sã opreascã pentru totdeauna valul
european. Cei care au trãit pe aici – nativii americani sau
europenii vestici – au avut de-a face cu pericole care le-au
testat hotãrârea ºi curajul în fiecare moment.
Generaþia noastrã pare sã aibã alte probleme, legate mai
degrabã de atitudinea faþã de viaþã, de bãtãlia constantã între
optimism ºi disperare. Apar tot mai multe voci care strigã cã
stilul de viaþã occidental nu poate rezista, cã aerul se încãlzeºte,
arsenalele teroriste cresc, pãdurile mor ºi tehnologia atacã sãlbatic
ºi produce o lume virtualã, care înnebuneºte copii ºi ne ameninþã
pe toþi cu distracþii fãrã substanþã, ademenindu-ne într-un
suprarealism fãrã sens.
Împotriva acestei tendinþe existã optimiºtii, care afirmã cã
istoria este plinã de prostii ºi cã problemele noastre se pot
rezolva cu aceeaºi tehnologie care le-a produs ºi cã omenirea
a început sã-ºi realizeze potenþialul.
M-am oprit ºi am privit din nou spre vale. ªtiam cã Viziunea
de la Celestine se gãsea între aceºti doi poli. În ea era subliniatã
încrederea în dezvoltarea raþionalã a tehnologiei, dar numai
bazatã pe intuiþia sacrului, ºi pe un optimism care vine din
viziunea spiritualã a sensului acestei lumi.
Un lucru este clar. Dacã aceia care cred în puterea viziunilor
ar conta, ar trebui sã înceapã chiar acum, când suntem otrãviþi
de teama misterului unui nou mileniu. Lucrul acesta mã uluieºte.
Cum de am fost chiar noi acei norocoºi care sã vedem nu
numai un secol, ci ºi un mileniu schimbându-se? De ce noi?
De ce aceastã generaþie? Am impresia cã marile rãspunsuri
sunt încã înainte.
Am privit în jur, aºteptându-mã ca Natalie sã fie pe undeva
pe aproape. Eram sigur cã locul acesta îl vãzusem în viziunea

mea. Ar fi fost aici, lângã izvor, doar cã mie îmi apãruse ca ºi
cum aº fi vãzut-o pe fereastrã. Eram încã foarte confuz.
Ajuns la ea acasã, totul mi-a pãrut pustiu. Am urcat pe
verandã ºi am bãtut în uºã. Nici un rãspuns. Întorcându-mã
spre dreapta, ceva mi-a atras atenþia. O potecuþã pietruitã traversa
grãdina de legume a lui Bill ºi ducea spre o pajiºte cu iarbã,
chiar pe lângã vârful colinei. Mi se pãrea mie, sau se schimbase
lumina?
Am privit spre cer, încercând sã-mi dau seama ce se
întâmpla. Vãzusem o schimbare în lumina care scãlda pajiºtea,
ca ºi cum soarele ar fi ieºit brusc de dupã un nor, iluminând
numai acel loc. Doar cã pe cer nu era nici un nor. M-am grãbit
sã ajung pe pajiºte, ºi am gãsit-o pe fatã ºezând acolo. Era înãltuþã, cu pãr castaniu, îmbrãcatã într-o uniformã albastrã de
majoretã. S-a speriat ºi a tresãrit vãzându-mã.
– Nu am vrut sã te sperii, am spus.
A privit într-o parte o clipã, timid, adolescentin, aºa cã
m-am aºezat ºi eu ºi i-am spus cum mã cheamã.
M-a privit în ochi, mult mai matur decât m-aº fi aºteptat.
– Nu trãim conform Viziunilor aici, mi-a spus.
– Ce? am tresãrit.
– Viziunile. Am spus cã nu le trãim.
– Ce vrei sã spui?
M-a privit fãrã expresie.
– Vreau sã spun cã nu le cunoaºtem în totalitate. Mai
trebuie sã ºtim ceva...
– Vezi tu, nu cred cã e uºor...
M-am oprit. Nu-mi venea sã cred cã eram luat pe sus aºa
de un copil de paisprezece ani. Am simþit o undã de mânie. Dar
chiar atunci Natalie a zâmbit – nu mult, a fost doar o miºcare
imperceptibilã a buzelor care i-a îndulcit trãsãturile. M-am relaxat.
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– Cred cã Viziunile sunt reale, am spus. Dar nu e uºor. E
nevoie de timp.
Nu s-a lãsat:
– Existã oameni care le trãiesc acum.
O clipã, am privit-o în trecere.
– Unde? am întrebat.
– În Asia Centralã. În munþii Kunlun. I-am vãzut pe hartã...
Trebuie sã te duci acolo, a continuat ea exaltatã. Ceva se
schimbã. Trebuie sã te duci, e foarte important. Trebuie sã vezi.
Când spunea aceste lucruri, expresia feþei pãrea foarte
maturã, autoritarã, ca ºi cum ar fi avut patruzeci, nu paisprezece
ani. Am scuturat din cap. Nu-mi credeam urechilor...
– Trebuie sã te duci acolo, mi-a repetat.
– Natalie, am spus, nu sunt sigur cã înþeleg ce-mi spui. Ce
loc e acela?
Am privit în depãrtare.
– Spui cã l-ai vãzut pe hartã. Mi-l poþi arãta?
Mi-a ignorat întrebarea. Pãrea absentã.
– Cât... cât e ceasul? a întrebat aproape în ºoaptã.
– Douã ºi un sfert.
– Trebuie sã plec!
– Aºteaptã, stai, Natalie! Eu nu cunosc locul despre care
vorbeºti...
Alerga, ºi m-am strãduit sã mã þin dupã ea.
– Te rog, îþi aduci aminte exact unde este acest loc din Asia?
M-a privit peste umãr. Avea exact expresia unei majorete
de paisprezece ani cu mintea la jocul de fotbal...

ntors acasã, nu aveam nici un chef de treabã. Ce se
întâmpla? ªedeam la birou, incapabil sã mã concentrez. Mai

târziu am ieºit la plimbare ºi am înotat în lac... M-am hotãrât
sã-l sun pe Bill de dimineaþã ºi sã lãmuresc tot misterul. M-am
dus la culcare devreme.
Pe la trei dimineaþa am fost trezit brusc. Camera era
cufundatã în întuneric. Singura luminã aluneca în camerã pe la
baza uneia dintre jaluzele. Ascultam în tãcere, auzind numai
sunete obiºnuite în noapte: un cor intermitent de greieri, orãcãitul
ocazional al unor broaºte ºi, mai departe, lãtratul unui câine.
Mã gândeam sã mã scol ºi sã încui uºile casei, ceva ce nu
fãceam de obicei. Am renunþat, însã, la idee, alunecând din
nou în somn. Probabil cã aº fi adormit liniºtit dacã, la o ultimã
privire, nu aº fi zãrit ceva diferit la fereastrã. Mi s-a pãrut cã
e mai multã luminã afarã decât înainte.
M-am ridicat ºi am privit din nou. Hotãrât lucru, era mai
multã luminã care trecea printre jaluzele. Am luat ceva pe
mine, m-am dus la fereastrã ºi am deschis obloanele din lemn.
Totul pãrea normal. Lumina de unde venea?
Am auzit un zgomot în spatele meu. Cineva era în casã.
– Cine e acolo? am întrebat.
Nici un rãspuns.
Am ieºit din dormitor în holul ce ducea spre salon, cu
gândul sã scot puºca din debara. Mi-am dat seama cã aveam
cheia de la debara pe undeva prin dulapul de lângã pat... Am
înaintat cu atenþie.
Fãrã veste, o mânã m-a atins pe umãr.
– Sst, sunt Wil...
Am recunoscut vocea. Am vrut sã aprind lumina în hol,
dar el m-a oprit, a traversat camera ºi a privit pe fereastrã. Miam dat seama cã era ceva diferit la el faþã de ultima datã când
îl vãzusem. Pãrea mai puþin elastic, trãsãturile îi erau mai ºterse,
nu mai aveau lumina de mai înainte.
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– Ce vrei sã vezi? l-am întrebat. Ce se întâmplã? M-ai
speriat de moarte.
S-a întors spre mine.
– Trebuia sã ne vedem. Totul s-a schimbat. M-am întors
înapoi.
– Ce vrei sã spui?
– Cred cã asta trebuia sã se întâmple, mi-a spus,
zâmbind. Nu mai pot pãtrunde mental în alte dimensiuni, ca
mai înainte. Reuºesc încã sã ajung la un oarecare nivel
energetic, dar trãiesc aici în aceastã lume...
Am privit gânditor pe fereastrã.
– Ca ºi cum înþelegerea celei de A Zecea Viziuni ar fi
fost gustul, strãfulgerarea, forma viitorului, o experienþã
înaintea morþii, care a þinut o clipã ºi apoi s-a stins. Acum
avem ceva de fãcut aici, pe pãmânt...
– Eu n-am mai reuºit a doua oarã experienþa, am spus.
Wil m-a privit direct în ochi.
– ªtii, am primit multe informaþii despre evoluþie, despre
atenþie, despre intuiþie ºi coincidenþe. Am încercat sã le
aplicãm, cu toþii. Doar cã n-o facem la nivelul la care trebuie.
Lipseºte ceva în cunoaºterea noastrã.
Dupã o secundã a continuat.
– Încã nu ºtiu de ce, dar trebuie sã plecãm în Asia...
În Tibet, sau lângã... Se întâmplã ceva acolo. Ceva ce
trebuie sã ºtim...
Eram uluit! Natalie spusese acelaºi lucru.
Wil s-a uitat din nou afarã.
– De ce te tot uiþi pe fereastrã? l-am întrebat. De ce
te-ai furiºat în casã? Nu puteai sã baþi la uºã? Ce se întâmplã
de fapt?
– Nimic, cred... Cred cã, mai devreme, am fost urmãrit.
Nu sunt sigur... Nu pot sã-þi spun sigur acum, a continuat.
Nici eu nu ºtiu ce se întâmplã, dar existã un loc în Asia pe

care trebuie sã-l gãsim. Poþi sã vii la hotelul Himalaya din
Kathmandu în ºaisprezece?
– Fi-r-ar sã fie! Wil, am treabã aici! Am de terminat...
Wil m-a privit cu o expresie pe care n-am mai vãzut-o pe
faþa nimãnui altcuiva: un amestec pur de aventurã ºi intenþie.
– Bine, a spus. Dacã nu ajungi pe ºaisprezece, nu ajungi.
Dar dacã vii, te rog sã fii tot timpul foarte atent. Se va
întâmpla ceva.
Era serios, deºi zâmbea.
Am privit pe fereastrã. Nu mã amuza. Nu vroiam sã
fac asta.

unde urma sã plec. Numai lui Charlene. Problema era cã nu se
afla în þarã ºi nu prea aveam cum sã dau de ea. N-am putut decât
sã-i las un e-mail.
L-am trimis de pe computerul meu, întrebându-mã, ca
totdeauna, cât de sigur era Internetul. Hackerii puteau pãtrunde
chiar ºi în cea mai sigurã companie, chiar ºi în calculatoarele
guvernului. Cât de greu putea sã fie sã interceptezi mesaje
electronice... Mai ales cã se ºtie cã Internetul a fost conceput
iniþial de Departamentul de Apãrare ca o legãturã între cercetãtorii
patronaþi de ei din toate universitãþile... Oare este monitorizat tot
Internetul? Ce conta, era doar o prostie de-a mea. Încã una...
Erau zeci de milioane de mesaje acolo. Cui sã-i pese?
Tot pe calculator am fãcut ºi aranjamente pentru sosirea în
Kathmandu, Nepal, în ºaisprezece, ºi ºederea la hotelul Himalaya.
Urma sã plec în douã zile... Aveam foarte puþin timp pentru
pregãtiri.
Am clãtinat din cap... O parte din mine era fascinatã de
ideea de a merge în Tibet. ªtiam cã era un loc minunat ºi
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A doua zi de dimineaþã am hotãrât sã nu spun nimãnui

