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Lui Pauline și lui Louis
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„Fiecare dintre noi are în el ceva dintr-un
Robinson așteptat de o lume nouă, pe care
s-o descopere, și de un Vineri, pe care să-l

întâlnească.“
Eléonore WOOLFIELD

„Povestea asta este adevărată, de vreme ce
am inventat-o.“

Boris VIAN
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N umele meu este Walter Glencorse și sunt di-
rectorul administrativ al Academiei Regale de
Știinţe din Londra. L-am întâlnit pe Adrian

acum vreun an, când a fost repatriat de urgenţă de pe situl as-
tronomic Atacama, din Chile, unde explora cerul, în căutarea
stelei originare.

Adrian este un astrofizician de mare talent și, în răstimp
de câteva luni, am devenit prieteni în adevăratul sens al cu-
vântului.

Deoarece el nu visa decât un singur lucru — să-și conti-
nue lucrările privind originea Universului —, iar eu mă aflam
într-o situaţie profesională cum nu se poate mai dificilă, bu-
getul pe care îl gestionam fiind la pământ, l-am convins să se
prezinte în faţa unei fundaţii știinţifice care organiza, la Lon-
dra, un concurs încununat cu un premiu generos.

Așa se face că, săptămâni de-a rândul, am repetat împreu-
nă discursul de prezentare a proiectului său. În această perioa-
dă, între noi s-a legat o frumoasă prietenie; dar v-am spus deja
că suntem prieteni, nu-i așa?

Câștigătorii concursului n-am fost noi: premiul i-a fost
atribuit unei tinere arheologe, pe cât de impetuoasă, pe atât de
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hotărâtă. Ea conducea lucrările de săpături în Valea Omo, din
Etiopia, când o furtună de nisip i-a distrus șantierul și a si-
lit-o să se întoarcă în Franţa.

În seara când a început totul, ea se afla la Londra, ca și noi,
în speranţa că va câștiga premiul, pentru a se întoarce în Africa
și a-și continua cercetările cu privire la originea omului.

Neprevăzutul vieţii este straniu: Adrian o întâlnise pe
Keira, tânăra arheologă, în trecut. Trăiseră o dragoste de-o
vară, dar, de atunci, nu se mai văzuseră.

Ea își serba victoria; el, eșecul. Și-au petrecut noaptea îm-
preună, iar a doua zi, de dimineaţă, Keira a plecat, lăsându-i
lui Adrian un pandantiv ciudat, adus din Africa. Acesta era
un fel de piatră găsită în craterul unui vulcan de către un bă-
ieţel etiopian, Harry, luat sub aripa Keirei, care se atașase pro-
fund de el.

După plecarea ei, Adrian a descoperit într-o noapte, pe fur-
tună, că pandantivul avea niște proprietăţi uluitoare. Când o
lumină puternică — așa cum este, de exemplu, fulgerul — îl
traversa, acesta proiecta milioane de puncte luminoase.

Adrian a înţeles destul de iute despre ce era vorba. Oricât
ar părea de uimitor, aceste puncte înfăţișau o hartă a bolţii ce-
rești, dar nu una obișnuită, ci un fragment de cer, o reprezen-
tare a poziţiei stelelor așa cum se găseau ele deasupra Pămân-
tului, cu patru sute de milioane de ani în urmă.

Însufleţit de această extraordinară descoperire, Adrian a
plecat s-o caute pe Keira în Valea Omo.

Din păcate, Adrian și Keira nu erau singurii care se in-
teresau de straniul obiect. Când Keira fusese la Paris ca
să-și viziteze sora, îl cunoscuse pe un bătrân profesor de et-
nologie, un anume Ivory. Acesta a intrat în legătură cu
mine și, până la urmă, m-a convins — în cel mai urât mod,
trebuie să recunosc — să-l încurajez pe Adrian să-și con-
tinue cercetările.

Marc Levy10
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În schimbul serviciilor mele, mi-a înmânat o mică sumă de
bani și mi-a promis că va face o generoasă donaţie către aca-
demie, dacă cercetările lui Adrian și ale Keirei vor fi încunu-
nate cu succes. Am acceptat târgul. Pe atunci, nu știam că
Adrian și Keira aveau pe urme o organizaţie secretă care, spre
deosebire de Ivory, nu voia cu niciun preţ ca ei să-și atingă
scopul, descoperind celelalte fragmente ale pietrei.

Adrian și Keira aflaseră de la bătrânul profesor că obiectul
găsit în vulcanul stins nu era singurul de acest fel. Undeva,
pe faţa Pământului, se mai găseau încă patru–cinci fragmen-
te asemănătoare. Ca urmare, hotărâseră să le găsească.

Această căutare i-a purtat din Africa în Germania, din
Germania în Anglia, din Anglia la frontiera Tibetului, apoi,
survolând clandestin Birmania, până în arhipelagul Andaman;
acolo, în insula Narcondam, Keira a dezgropat o a doua pia-
tră asemănătoare cu a ei.

De îndată ce fragmentele au fost reunite, s-a produs un fe-
nomen ieșit din comun: s-au atras ca doi magneţi, au căpătat
o culoare de un albastru nemaivăzut și au început să sclipeas-
că în mii de focuri. Motivaţi și mai mult de noua lor descope-
rire, Adrian și Keira s-au întors în China, fără să ţină cont de
avertismentele și ameninţările primite din partea organizaţiei
secrete.

Printre membrii acesteia — care poartă, fiecare, numele unui
mare oraș —, un lord englez, Sir Ashton, acţionează pe cont
propriu, hotărât să pună capăt călătoriei lui Adrian și a Keirei.

Doamne, ce am făcut când i-am îndemnat să continue? De
ce n-am înţeles mesajul, atunci când un preot a fost asasinat
sub ochii noștri? De ce nu mi-am dat seama de gravitatea
situaţiei, de ce nu i-am spus, pe loc, profesorului Ivory să se
descurce fără mine? Cum de nu l-am prevenit pe Adrian că
era manipulat de bătrânul ăla… și de mine, care îi sunt,
chipurile, prieten?

Prima noapte 11
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Pe când se pregăteau să plece din China, Adrian și Keira
au fost victimele unui groaznic atentat. Pe un drum de mun-
te, o mașină le-a împins vehiculul 4x4 într-o prăpastie. Apoi,
acesta a dispărut în apele Fluviului Galben. Adrian a fost sal-
vat de la înec de niște călugări aflaţi pe mal în momentul ac-
cidentului, dar corpul Keirei nu a mai apărut.

Revenit la Londra, după convalescenţă, Adrian a refuzat
să-și reia ocupaţia. Îndurerat de pierderea Keirei, și-a căutat
refugiul în casa părintească din insuliţa grecească Hydra.
Adrian era născut din tată englez și mamă grecoaică.

Au trecut trei luni. În timp ce el suferea din cauză că-și
pierduse iubita, eu mă perpeleam, înnebunit din pricina sen-
timentului de vină, când am primit, la academie, un colet ex-
pediat anonim, din China, pe numele lui.

În el se găseau lucrurile pe care le abandonase, împreună
cu Keira, într-o mânăstire, și o serie de fotografii unde am re-
cunoscut-o imediat pe tânăra lui prietenă. Avea pe frunte o ci-
catrice ciudată. O cicatrice pe care nu o mai văzusem nicioda-
tă până atunci. L-am informat pe Ivory, care m-a convins, în
cele din urmă, că asta putea fi dovada că ea supravieţuise.

De sute de ori am vrut să păstrez tăcerea, să-l las pe Adrian
în pace; dar cum să-i ascund așa ceva?

Atunci, m-am dus la Hydra și, din nou — tot din cauza
mea —, Adrian a luat, plin de speranţă, avionul de Pekin.

Dacă scriu aceste rânduri, o fac cu intenţia de a i le arăta,
într-o zi, lui Adrian, mărturisindu-mi, astfel, vinovăţia. În
fiecare seară, mă rog să le poată citi și să mă poată ierta pen-
tru răul pe care i l-am făcut.

Atena, 25 decembrie a.c.                      Walter Glencorse,
Director Administrativ 

al Academiei Regale de Știinţe

Marc Levy12
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CAIETUL LUI ADRIAN
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Oceanul Îngheţat de Nord

Pekin
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C amera 307. Prima oară când am dormit aici,
n-am fost deloc atent la priveliște; pe vremea
aia, eram fericit, iar fericirea te face distrat.

M-am așezat la micul birou din dreptul ferestrei. Peki-
nul se întinde în faţa mea, și niciodată, de când mă știu,
nu m-am mai simţit atât de pierdut. Până și ideea de a
întoarce capul spre pat mi se pare insuportabilă. Absen-
ţa ta a intrat în mine ca o mică moarte care își croiește
neîncetat drumul. Ca o cârtiţă, în pântecele meu. Am în-
cercat cu tot dinadinsul s-o anesteziez, stropindu-mi din
belșug, cu baijiu, micul dejun, dar nici măcar alcoolul de
orez n-a izbutit.

Zece ore cu avionul, fără să închid ochii. Trebuie să
dorm înainte de-a porni la drum. Câteva clipe de incon-
știenţă, atâta cer, un moment de abandon, în care să nu
mai văd defilând în mintea mea ceea ce am trăit aici.

Ești acolo?
Așa m-ai întrebat prin ușa băii, cu câteva luni în

urmă. Acum, nu mai aud decât clipocitul picăturilor de
apă care se preling din robinetele uzate și se lovesc de
faianţa chiuvetei vechi.
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Dau scaunul deoparte, îmi pun pardesiul și ies din
hotel. Un taxi mă lasă în parcul Jingshan. Traversez gră-
dina de trandafiri și pășesc pe podul de piatră ce se ar-
cuiește peste un bazin.

Sunt fericită că mă aflu aici.
Și eu eram. Dacă aș fi știut măcar spre ce destin aler-

gam, inconștienţi, îndrăgostiţi de descoperiri. Dacă aș pu-
tea opri timpul în loc, l-aș opri exact în clipa asta. Dacă m-aș
putea întoarce în urmă, aici m-aș întoarce…

M-am întors în faţa trandafirului alb de pe o alee a
parcului Jingshan, locul unde îmi exprimasem această
dorinţă. Dar timpul nu se oprise în loc.

Intru în Orașul Interzis prin poarta de nord și rătă-
cesc pe alei. Singurele mele călăuze sunt câteva amintiri
despre tine.

Caut o bancă de piatră, o stâncă neobișnuită, de lân-
gă un copac înalt, unde, nu prea de mult, stătuse o pe-
reche de chinezi foarte bătrâni. Poate că, dacă i-aș re-
găsi, aș afla puţină alinare; în zâmbetul lor mi se
păruse că citesc făgăduinţa unui viitor pentru noi doi.
Dar poate că râdeau, pur și simplu, de soarta care ne
aștepta.

În cele din urmă, am găsit banca, neocupată. M-am
lungit pe ea. Ramurile unei sălcii se mișcă, bătute de
vânt, legănându-mă cu dansul lor leneș. Sub pleoapele
închise, chipul tău îmi apare neatins. Adorm.

Sunt trezit de un poliţist, care mă roagă să părăsesc
locul. Se lasă noaptea, vizitatorii nu mai sunt bine-veniţi.

La hotel, îmi regăsesc camera. Luminile orașului go-
nesc întunericul. Am smuls cuvertura de pe pat, am în-
tins-o pe jos și m-am ghemuit sub ea. Farurile mașinilor
desenează pe tavan arabescuri ciudate. La ce bun să mai
pierd timpul? Oricum, n-am să mai adorm.

Marc Levy18
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Mi-am luat bagajul, am achitat nota la recepţie și
mi-am recuperat mașina din parcare.

GPS-ul de bord îmi indică direcţia Xian. În apropie-
rea orașelor industriale, noaptea se face nevăzută, ca să
reapară în bezna câmpiilor.

M-am oprit la Shijiazhuang, ca să fac plinul, dar nu
cumpăr nimic de mâncare. Tu mi-ai fi spus că sunt laș și
poate că n-ai fi greșit, dar nu mi-e foame. Și, atunci, de
ce să-l ispitesc pe diavol?

După o sută de kilometri, zăresc sătucul părăsit din
vârful unui deal. O iau pe drumul plin de hârtoape, ho-
tărât să privesc de aici soarele ce răsare peste vale. Se
spune că locurile păstrează amintirea clipelor trăite aco-
lo de cei ce s-au iubit; poate că o fi vreo toană de-a mea,
dar, în dimineaţa asta, am nevoie să cred că e adevărat.

Străbat ulicioarele-fantomă și las în urmă adăpătoa-
rea din piaţa principală. Cupa găsită de tine în ruinele
templului confucian a dispărut. Așa cum ai prezis tu, ci-
neva a luat-o și trebuie să fi făcut cu ea ceea ce a crezut
de cuviinţă.

Mă așez pe o piatră de la marginea falezei și pândesc
lumina: este orbitoare. Apoi, îmi continui drumul.

Când trec prin Linfen, simt aceeași îngreţoșare ca în
prima călătorie; un nor poluant înţepător îmi arde gâtle-
jul. Scot din buzunar bucata de material din care impro-
vizaseși niște măști. Am regăsit-o printre lucrurile care
mi-au fost expediate în Grecia. În ea n-a mai rămas nicio
urmă din parfumul tău, dar, punând-o la gură, îţi revăd
fiecare gest.

Traversând Linfenul, te-ai plâns:
Mirosul ăsta e infernal…
… dar, pentru tine, totul era un pretext ca să bombăni.

Cât aș vrea să-ţi mai aud și acum reproșurile.

Prima noapte 19
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Și, tot atunci, te-ai înţepat la deget, în timp ce îţi sco-
toceai prin bagaj, și ai descoperit microfonul ascuns în
geanta ta de voiaj. Ar fi trebuit să iau, chiar în seara aia,
hotărârea de-a face cale-ntoarsă; nu eram pregătiţi pen-
tru ceea ce ne aștepta, nu eram niște aventurieri, ci nu-
mai doi oameni de știinţă, care se purtau ca doi puști
fără minte.

Vizibilitatea este la fel de proastă și trebuie să-mi go-
nesc gândurile astea negre, ca să mă concentrez asupra
drumului.

Îmi amintesc că, la ieșirea din Linfen, oprisem pe
marginea șoselei și mă mulţumisem să mă descotoro-
sesc de microfon, fără să-mi fac griji în privinţa perico-
lului pe care îl reprezenta, preocupat fiind doar de
această intruziune în intimitatea noastră. Atunci îţi măr-
turisisem că te doresc și tot atunci refuzasem să-ţi spun,
mai mult din pudoare decât din joacă, tot ce iubeam la
tine.

Mă apropii de locul unde s-a produs accidentul, lo-
cul unde asasinii ne-au împins în prăpastie, și mâinile
îmi tremură.

Ar trebui să-i dai voie să ne depășească.
Fruntea mi se umple de broboane de sudoare.
Încetinește, Adrian, te implor!
Ochii mă înţeapă.
Nu e posibil, au ce au cu noi.
Ţi-ai pus centura?
Mi-ai răspuns „da“ la această întrebare pusă pe tonul

unui ordin. Prima izbitură ne proiectase înainte. Îţi re-
văd degetele strângând atât de tare mânerul de sprijin,
încât falangele ţi se albiseră. Câte izbituri primiserăm în
bara de protecţie până să ni se lovească roţile de para-
pet, până să alunecăm în hău?

Marc Levy20
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Te-am sărutat, în timp ce apele Fluviului Galben ne în-
ghiţeau, mi-am adâncit privirile în ochii tăi, în timp ce ne
înecam, am rămas cu tine până în ultima clipă, iubirea mea.

Serpentinele se ţin lanţ, la fiecare viraj mă forţez să-mi
controlez gesturile din cale-afară de nervoase, să aduc
mașina pe drumul drept. Să fi trecut oare de potecuţa ce
ducea la mânăstire? De când am luat avionul spre Chi-
na, toate gândurile mi se îndreaptă către acel loc. Bătrâ-
nul lama care ne-a oferit găzduire este singura mea cu-
noștinţă de pe aceste meleaguri străine. Cine altul decât
el mi-ar putea indica o pistă pentru a te regăsi, cine mi-ar
putea da o informaţie care să-mi întărească speranţa fi-
ravă că ești în viaţă? O fotografie a ta, în care ai o cica-
trice pe frunte, o bucăţică de hârtie, pe care o scot din
buzunar de o sută de ori pe zi, nu e mare lucru. Recu-
nosc, în dreapta, intrarea pe acel drumeag. Am frânat
prea târziu, mașina derapează; dau înapoi.

Roţile vehiculului 4x4 se înfundă în noroaiele toam-
nei. A plouat toată noaptea. Opresc la liziera pădurii și
o iau pe jos. Dacă mai ţin bine minte, am de trecut
printr-un vad și de urcat pe coasta unei a doua coline;
din vârf, voi vedea acoperișul mânăstirii.

Mi-a luat cam o oră de mers pe jos până să ajung. În
acest anotimp, râuleţul e mai umflat și nu mi-a fost de-
loc ușor să-l trec. Din apele tumultuoase, abia dacă ies
puţin la suprafaţă bolovani rotunzi și alunecoși. Dacă
m-ai fi văzut făcând echilibristică într-o poziţie atât de
puţin elegantă, îmi închipui că m-ai fi luat peste picior.

Gândul ăsta îmi dă curaj să continui.
Pământul mustind de apă mi se lipește de tălpi și am

senzaţia că, în loc să înaintez, dau înapoi. Până să ajung
în vârf, m-am căznit, nu glumă. Ud, plin de noroi,

Prima noapte 21
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