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Amiens: Ce înseamnã „ducdame“?
Jaques: E o invocare greacã, prin care nebunii de curte sunt
chemaþi în cerc.
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Capitolul I

Unele din întâlnirile cele mai semnificative au loc între doi
oameni, dintre care unul este fie adormit, fie mort; ºi s°ar spune
cã Rook Ashover era conºtient de asemenea fapt, în acea noapte
de noiembrie cu lunã plinã, în timp ce stãtea lângã patul în care
dormea Netta Page. Când se duseserã la culcare, chiar Netta
dãduse perdelele la o parte ºi deschisese oblonul ferestrei. ªi
acum zãcea adormitã, cu faþa luminatã de razele lunii ºi cu sufletul dezgolit. Rook o fixa cu o privire intensã, de parcã se strãduia sã dezlege o enigmã de multã vreme tãinuitã; o enigmã pe
care numai o noapte ca aceasta o putea limpezi.
Clarul de lunã avea un efect ciudat asupra chipului Nettei.
Un efect complex, am putea spune. Accentua o anumitã expresie de rãtãcire, o stare de amarã, melancolicã neputinþã; dar,
în acelaºi timp, îl aureola cu un tuºeu de o miºcãtoare, rãbdãtoare demnitate.
Netta nu era frumoasã; nici mãcar drãguþã; dar aºa cum
zãcea în acest moment, cu buzele uºor întredeschise, printre
care i se strecura rãsuflarea domoalã, pãrea sã emane din fãptura
ei ceva ce ar fi atras ºi reþinut atenþia oricui ar fi privit°o. Poate
cã era doar blândeþea supusã care se degaja din imobilitatea
atitudinii, o blândeþe abãtutã, relaxatã, pasivã; ºi totuºi, opunând împotrivire, pãrând ciudat de neînfrântã, în pofida acelei
depline neajutorãri. Rook Ashover continua sã priveascã faþa
care i se oferea ochilor, impudicã în inconºtienta ei goliciune.
Dar privirile lui, prinse în vâltoarea gândurilor abstracte, uitarã
curând ceea ce vedeau.
Aºa cum stãtea acolo, gata îmbrãcat de drum, în timp ce acele
ceasornicului din spatele sãu se îndreptau cãtre ora douã din
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noapte, avea aerul unui intrus, aproape al unui strãin. ªi când,
în cele din urmã, gândurile care o luaserã razna se reîntoarserã
la silueta culcatã, nu îl încercã decât un simþãmânt de tandreþe
indiferentã, îndepãrtatã, detaºatã. Acel soi de tandreþe pe care
fãpturile omeneºti o simt faþã de umanitatea nepersonalizatã.
În cele din urmã, o miºcare a Nettei rupse vraja. Se rãsucise
în pat, stângaci, conºtientã parcã de privirea care o pironea, iar
expresia profilului apãsat pe pernã pãrea acum mai puþin împãcatã. Miºcarea ei trezi în Rook conºtiinþa bruscã a propriilor
lui simþãminte; îl nãpãdi un subit val de furie împotriva lui
însuºi. Ce cruzime sã fii alcãtuit aºa cum era el, înzestrat cu
aceastã inumanã detaºare, gata oricând sã cadã asuprã°þi ca o
peliculã rece, de apã cenuºiu°verzuie, care te separã de orice.
Se îndepãrtã de marginea patului ºi se îndreptã spre fereastrã. Crengile copacilor se încovoiau, profilându°se deasupra
ierbii, împietrite în vrajã. ªoseaua, albã ºi pustie, podul de peste
râu, luncile de dincolo de apã, toate i se aºterneau dinaintea ochilor transfigurate, eterice. Luminozitatea lichidã care impregna
vãzduhul pãrea sã se fi revãrsat dintr°o sursã mult mai îndepãrtatã ºi mult mai misterioasã decât tipsia rotundã, argintie, care
atârna la zenit.
Întregul cuprins apãrea imaterial, ireal. Contururi ºi umbre!
Umbre ºi contururi! Toate formele familiare se decupau limpede în paloarea difuzã. Dar îi pãreau retrase, distante, intangibile; ca ºi cum s°ar fi uitat la el de pe creasta unui turn solitar.
Rook Ashover scrutã câmpia aºa cum scrutase cu un moment înainte faþa femeii.
Atmosfera nepãmânteanã, rece, care învãluia natura, îºi gãsea
ecou în ceea ce se petrecea acum în mintea lui, un ecou care
îi estompa dispreþul de sine.
Sufletul lui hoinãrea peste plaiurile scãldate în lumina lunii,
departe, pânã la capãtul pãmântului nostru plutitor, prefãcut
dintr°odatã în sferã strãvezie ºi fluidã; hoinãrea departe,
strãbãtând hãurile fãrã fund ale întunericului de dincolo.
Între sufletul lui ºi vrãjita nemãrginire încolþise un fel de comunicare inefabilã, o senzaþie care purta iresponsabilitatea disperãrii, dar care nu era disperare, care se asemãna cu singurãtatea,
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dar nu era singurãtate. Ca ºi cum, dincolo de toatã aceastã chimie eterizatã, ar fi existat cu adevãrat ceva ce corespunde anticei
idei platonice a unui univers alcãtuit din spirit, din forme ale
spiritului, mai preþioase ºi mai frumoase decât cele ale lumii
simþurilor.
Se îndepãrtã de fereastrã ºi se apropie din nou de pat, aplecându°se cu gingaºã precauþie asupra femeii adormite. Îºi atinse
uºor buzele de braþul care atârna. Apoi, deschizând ºi închizând în urmã°i uºa, fãrã zgomot, coborî în grabã scara ºi ieºi
din casã.
Se pare cã, din vremuri imemoriale, unele porþiuni de pãmânt au rãspuns într°un anume chip, foarte intens, la influenþa
lunii pline.
Unul dintre aceste locuri de pe planeta noastrã, predestinate
a fi susceptibile ºi receptive la vrãjitoriile selenare, este ºi cel alcãtuit din fâºia de ºosea, râul ºi câmpiile mlãºtinoase care împrejmuiesc pârâul Ashover.
Podul dublu arcuit, construit din piatrã asprã, localã, asigurã
traversarea peste râul Frome a uneia dintre cele mai vechi ºosele
din Dorsetshire, exact în punctul în care biserica Ashover, aflatã
pe unul dintre maluri, ºi reºedinþa Ashover, aflatã pe celãlalt,
îi conferã locului întreaga lui semnificaþie istoricã. Pentru cei
care cãlãtoresc spre sud, podul reprezintã punctul cel mai apropiat de bifurcarea drumurilor cãtre Tollminster ºi Bishop’s
Forley. Dar piatra kilometricã împlântatã lângã ºanþ, peste
drum de poarta lui Rook Ashover, informeazã cãlãtorul asupra
distanþei care°l desparte de Londra. Pe aceastã piatrã kilometricã îºi pironise acum Rook privirile.
Londra? Numele îºi pierduse parcã orice înþeles pentru el;
deºi, încã din copilãrie, cuvântul acesta dãduse malului de peste
drum un aer ciudat, de magie.
Ajunse la pod, îl strãbãtu pânã cãtre centru, se opri ºi se
aplecã peste parapet.
Aceeaºi senzaþie cã familiara construcþie de piatrã se ivea stranie ºi imaterialã sub rãsuflarea reþinutã a imensei tãceri. Însãºi
apa, care se învolbura ºi se învârtejea pe sub arcadele podului,
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pãrea sã curgã mut, ca ºi cum nu ar fi fost o apã realã, ci o apã
fantomã.
Dar în timp ce o privea, îºi redobândi materialitatea: din
adâncul care se numea groapa lui Saunders, þâºni brusc la suprafaþã un biban uriaº, împroºcând apa cu un plescãit care îl fãcu
pe Rook sã tresarã.
ªi peºtelui însã i s°a pãrut cã în noaptea aceasta de noiembrie se petrecea altceva decât obiºnuita cernere a ceasurilor ºi
a clipelor.
Se cufundã iar în adâncurile gropii lui Saunders; ºi acolo,
unde privirea omului nu°l putea urmãri, începu sã se zbatã
agitat, cuprins parcã de un extaz lunar. Uneori plesnea apa,
strãpungând°o cu gura larg deschisã ºi cu branhii fosforescente,
alteori, cu þepii învârtoºaþi de pe spinare ºi cu palpitul cozii
tremurânde, rãscolea nisipurile de pe fund.
Rezemându°ºi coatele de parapet, Rook îºi lãsã privirea sã°i
lunece din loc în loc, cuprinzând bine cunoscuta priveliºte. Era
aceeaºi dintotdeauna, ºi totuºi cât de diferitã!
În stânga, îndãrãtul gropii lui Saunders, se înãlþa turnul
pãtrat al bisericii Ashover, singuratic printre lunci. La temelia
turnului, putea desluºi un grup de forme albe, lucitoare, mai
potrivite cu clarul de lunã decât cu orice altceva de pe lume,
în afarã de rafalele de ploaie cenuºie, pieziºã, mânate uneori
de vântul dinspre apus. Printre pietrele de mormânt ale generaþiilor din familia Ashover, Rook o putea distinge, chiar de
la o asemenea distanþã, pe cea sub care fusese îngropat cu cinci
ani în urmã tatãl sãu.
Toate celelalte morminte, începând cu cel al bunicului ºi
terminând cu acela al lordului Roger, cruciatul, deveneau an
de an ºi secol de secol tot mai puþin desluºite, din pricina colbului cenuºiu care se stratifica în spaþiile dintre lespezi.
Întorcându°ºi privirea de la râu, spre dreapta, se strãdui sã
distingã clãdirea umbritã pe care tocmai o pãrãsise, ridicându°se
în mijlocul pajiºtilor ei fantomatice, printre crengile celor doi
copaci înalþi care o strãjuiau.
Copacii, aºa cum îi vedea acum, pãreau monumentali în comparaþie cu casa, mai cu seamã cedrul. Era copacul în care se
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cãþãra cu atâta caznã în copilãrie. Îºi amintea de ziua în care
bunicul lui – ale cãrui oseminte trebuie sã fi fost încã intacte,
osemintele unui octogenar sleit de viaþã, amestecate cu colbul
cenuºiu – fusese nevoit sã rezeme o scarã de trunchiul copacului, ca sã°l ajute sã coboare.
Celãlalt copac era un tei, cu frunzele pe jumãtate desprinse
ºi purtate de vânt peste drum, în ºanþul dindãrãtul pietrei kilometrice. Dar copacul acesta îi amintea de alte întâmplãri, petrecute mai târziu, ºi Rook le izgoni din minte în timp ce privea
casa, pentru cã nu voia sã îi strice starea de spirit. Casa, al cãrei
al douãzeci ºi unulea stãpân în linie direct bãrbãteascã era el,
aºa cum stãtea scris, cu mândrie, ºi în ghid.
În secolul al treisprezecelea, reºedinþa Ashover fusese o clãdire micã. În veacul al ºaptesprezecelea, cãpãtase un aspect
impunãtor. Acum, în secolul douãzeci, devenise din nou micã.
Contraforturile medievale, scara interioarã în stil Tudor,
porticul din vremea lui Iacob I, tavanul conceput de Inigo Jones
erau singurele mãrturii ale demnitãþii din trecut. În rest, era o
clãdire joasã, veche, acoperitã de licheni, dominatã de doi arbori
gigantici.
Dar aºa mãruntã cum arãta în muta ei încremenire, lui Rook,
care o privea, îi stârnea o misterioasã înduioºare. Ochii lui urmãrirã, dincolo de casã, familiara grãdinã a bucãtãriei, împrejmuitã
de zidurile înalte din cãrãmidã, ºi dependinþele bine îngrijite.
Privirile lui trecurã dincolo ºi de acestea, acolo unde trunchiurile merilor bãtrâni îºi legãnau umbrele împletite peste iarba
înaltã ce se aºternea pânã la gardul de mãrãcini, în care îºi fãceau
întotdeauna cuib cintezoii. Privi ºi mai departe, spre câmpia
þepoasã, povârnitã, ondulându°se misterios în dâmburi ºi vãiugi,
care se numea Câmpul de luptã; îºi opri, în sfârºit, ochii pe ºirul
de santinele: uriaºii pini scoþieni care strãjuiau creasta Heron.
Zdrenþuiþi, dar monumentali, deznãdãjduiþi în gesturile lor
de abandon, dar sever taciturni în înrãdãcinata lor imobilitate,
pinii aceºtia alcãtuiserã de când se ºtia un fundal pentru imaginaþia lui.
Îºi mutã privirea cu un suspin de inconºtientã amãrãciune
ºi, rãsucindu°se pe cãlcâie, îmbrãþiºã din ochi partea opusã a
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transfiguratei priveliºti. Aici, urmãri firul ºoselei, care se depãrta
de gardul bisericii ºi se depãna mai departe, printre pãºuni ºi
ºanþuri. Se întindea astfel cale de o milã, pânã ajungea la cãtun;
o milã de noroaie, stufãriº, mocirle ºi pãsãri de baltã, pânã când,
dintr°odatã, se ivea un al doilea pod peste râu, un pod de lemn
cu bare albe.
Aceastã neobiºnuitã sãlbãticie, ca ºi aspectul de hãþiº compact al locului în sine, fãcea ca prima impresie pe care þi°o
producea apariþia satului Ashover sã fie foarte dependentã de
condiþiile atmosferice, foarte sensibilã la orice schimbare de
vânt sau de vreme. În acest ceas din noapte, mica îngrãmãdire
de acoperiºuri ºi de ziduri avea înfãþiºarea unui oraº în miniatura dintr°o veche gravurã în oþel. Rook îºi purtã privirea într°acolo, cu o mâhnire amestecatã cu ruºine. Cât de puþin cunoºtea
în realitate acest sat, care°i dãduse numele; ce ºtia el despre
gândurile, despre dramele care se desfãºurau pe sub ciorchinii
de coºuri de pe acoperiºuri?
Pleosc! Un ºobolan de apã, enorm, sãri de pe mal în groapa
lui Saunders ºi porni sã înoate de°a curmeziºul râului. Rook
îi urmãri cursa, plin de curiozitate, luând seama la sublimul
dezinteres al animalului pentru orice se situa în afara scopului
sãu imediat. Undele poleite ale apei, vãlurindu°se în urma lui
în timp ce înota, aveau în ele ceva care, pe plan simbolic, amintea de rotaþiile planetare. Se propagau în scânteieri iuþi, ca de
argint viu, pânã când erau înghiþite de umbra podului. De îndatã
ce ºobolanul îºi atinse þinta ºi se pierdu în pãpuriº, bibanul cel
mare þâºni încã o datã în lumina lunii, ºi apoi se cufundã, lãsând
în urmã°i noi cercuri de vãlurele argintate, cu vremelnicã existenþã de o clipã.
Ostenit sã contemple doar reflectãrile energiei lunare, Ashover îºi rezemã spinarea de parapetul de piatrã al podului ºi îºi
ridicã privirile direct spre discul de luminã. Hieroglifele brãzdate pe faþa lunii erau parcã pe punctul de a°i revela, lui singur
dintre toate triburile de indivizi umani, o incredibilã tainã
lumeascã. În timp ce°l privea, uriaºul talger de argint pãrea sã°i
vinã tot mai aproape, sã devinã tot mai mare ºi mai luminos.
Încetase sã fie doar un satelit al pãmântului, doar o oglindã a
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