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Prolog

1
Un bărbat stă singur într-o peșteră.
Are părul lung. Barba îi atinge genunchii. Își sprijină bărbia în
căușul palmelor.
Închide ochii.
Ascultă ceva. Voci. Voci fără de sfârșit. Acestea se ridică dintr-o
oglindă de apă care se odihnește într-un colț al peșterii.
Sunt vocile oamenilor de pe Pământ.
Vor un singur lucru.
Timp.

Sarah Lemon este una dintre acele voci.
Este o adolescentă din zilele noastre, întinsă pe un pat, privind o
fotografie pe ecranul telefonului mobil: un băiat arătos, cu un păr de
culoarea cafelei.
În această seară se va întâlni cu el. În această seară, la opt și jumă
tate. Șoptește nerăbdătoare – opt şi jumătate, opt şi jumătate – şi se în
treabă cu ce să se îmbrace. Blugii negri? Bluza fără mâneci? Nu. Își
urăște brațele. Nu, mai bine cea fără mâneci.
– Am nevoie de mai mult timp, spune ea.

Victor Delamonte este una dintre acele voci.
Un bărbat bogat, de optzeci și ceva de ani, stă în cabinetul unui
doctor. Soția lui este lângă el. Hârtii albe acoperă masa.
Doctorul vorbește încet.
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– Nu mai putem face mare lucru, spune el. Lunile de tratament
nu au dat rezultate. Tumorile. Rinichii.
Soția lui Victor încearcă să vorbească, dar cuvintele i se opresc în
gâtlej. De parcă ar împărtăși același laringe, Victor își drege glasul.
– Ceea ce vrea Grace să întrebe este… cât timp mi-a mai rămas?

Cuvintele lui – și cele rostite de Sarah – plutesc către
peștera îndepărtată și către bărbatul singur, bărbos, care
stă în ea. Acest bărbat este Tatăl Timp.
Ai putea crede că este doar un mit, un desen de pe o felicitare de
Anul Nou – bătrân, ponosit, strângând în mână o clepsidră, mai
bătrân decât oricine altcineva de pe planetă.
Dar Tatăl Timp este real. Și, dacă e să spunem adevărul, nu poate
îmbătrâni. Sub barba dezordonată și părul care i se lasă ca o cascadă
pe umeri – semne de viață, nu de moarte – are un corp subțire, cu
pielea netedă, imun la efectele timpului, peste care este suveran.
Odată, înainte de a-l fi mâniat pe Dumnezeu, a fost doar un om
ca toți ceilalți oameni, destinat să moară la sfârșitul zilelor sale.
Acum are o soartă diferită: alungat în peștera sa, trebuie să asculte
toate rugile lumii – mai multe minute, mai multe ore, mai mult timp.
Stă acolo de o eternitate. A renunțat la speranță. Dar un ceas bate
pentru noi toți, tăcut, undeva departe. Și unul bate chiar și pentru el.
În curând Tatăl Timp va fi liber.
Se va întoarce pe Pământ.
Și va termina ceea ce a început.

~nceputul

2
Aceasta este o poveste despre înțelesurile timpului
și începe cu mult timp în urmă, în zorile istoriei oamenilor, cu un
băiat desculț alergând pe costișa unui deal. În fața sa se află o fată des
culță. El încearcă să o prindă. Căci adeseori așa stau lucrurile între
un băiat și o fată.
Pentru aceștia doi, așa vor sta lucrurile întotdeauna.

Numele băiatului este Dor. Al fetei este Alli.
La această vârstă trupurile lor sunt aproape identice, cu voci ascu
țite, cu păr negru și cu chipurile murdare de noroi.
Fără să-și încetinească goana, Alli întoarce capul rânjind către
Dor. Ceea ce simte ea sunt primii fiori ai dragostei. Înșfacă o pietricică
și o aruncă spre el.
– Dor! strigă ea.

Dor își numără răsuflările în timp ce aleargă.
El este primul om de pe pământ care încearcă să facă acest
lucru – să numere, să inventeze cifre. A început prin a-și pune dege
tele perechi, dându-le apoi un sunet și o valoare. Curând, număra
tot ce se putea număra.
Dor este blând, un copil ascultător, dar cu o minte mai profundă
decât a celor din preajma lui. Este diferit.
Și, în acești zori ai istoriei omului, un copil diferit poate schimba
lumea.
De aceea, Dumnezeu îl privește.
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– Dor! strigă Alli.
El ridică privirea și zâmbește – mereu îi zâmbește lui Alli –, iar
piatra cade la picioarele sale. Își dă capul pe spate gânditor.
– Mai aruncă una!
Ali aruncă în sus. Dor numără pe degete, un sunet pentru unu, un
sunet pentru doi…
– Bulf !
Este împins din spate de al treilea copil, Nim, un băiat mult mai mare
și mai puternic. Strigă în timp ce își pune un genunchi pe spatele lui Dor:
– Sunt rege!
Toți cei trei copii râd.
Încep să alerge din nou.
Încearcă să îți imaginezi cum ar fi viața fără măsurarea
timpului.
Probabil nu poți. Știi luna, anul, ziua săptămânii. Ai un ceas pe
perete sau pe bordul mașinii. Ai un program, un calendar, un timp
pentru a mânca și un timp pentru a te duce la cinema.
Dar, cu toate acestea, în jurul tău nimic nu ține seama de măsu
rarea timpului. Păsările nu întârzie. Un câine nu își verifică niciodată
ceasul. Căprioarele nu se agită de ziua lor de naștere.
Doar omul măsoară timpul.
Doar omul numără ceasurile.
Și, din această cauză, doar omul trăiește o frică paralizantă pe
care nu o cunoaște nicio altă creatură.
Teama că nu mai are timp.

3
Sarah Lemon se teme că nu mai are timp.
Iese de la duș calculând. Douăzeci de minute să-și usuce părul,
jumătate de oră să se machieze, jumătate de oră să se îmbrace, un
sfert de oră să ajungă la întâlnire. Opt și jumătate, opt și jumătate!
Ușa de la dormitor se deschide. Este mama sa, Lorraine.
– Dragă?
– Bate la ușă, mamă!
– Bine. Cioc-cioc.
Lorraine se uită pe pat. Toate hainele sunt puse la vedere: două
perechi de blugi, trei tricouri, un pulover alb.
– Unde te duci?
– Nicăieri.
– Te întâlnești cu cineva?
– Nu.
– Îți stă bine cu alb…
– Mamă!
Lorraine oftează. Ridică un prosop de pe jos și pleacă.
Sarah se întoarce la oglindă. Se gândește la băiat. Își ciupește co
lăceii de pe șolduri. Ugh.
Opt și jumătate, opt și jumătate!
Cu siguranță nu va purta alb.
Victor Delamonte se teme că nu mai are timp.
El și Grace pășesc din lift în apartamentul lor mare de la ultimul etaj.
– Dă-mi haina, spune Grace.
O agață în dulap.
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E liniște. Victor se folosește de un baston pentru a se duce pe hol,
pe lângă un tablou mare, o pictură în ulei a unui maestru francez. Își
simte abdomenul huruind. Ar trebui să ia o pastilă. Intră în biroul
său, plin de cărți, plăci comemorative și cu un uriaș birou de mahon.
Victor se gândește la doctor. Nu mai putem face mare lucru. Ce a vrut să
spună? Luni? Săptămâni? Acesta să-i fie sfârșitul? Nu poate fi adevărat.
O aude pe Grace pășind pe gresie. Formează un număr la telefon.
– Ruth, sunt eu, spune ea.
Ruth este sora ei.
– Tocmai ne-am întors de la doctor… rostește cu o voce înceată.
Singur în fotoliul lui, Victor își numără zilele care i se scurg printre
degete. Simte cum își pierde suflul, de parcă îl sugrumă cineva. Fața
i se contorsionează. Ochii i se umezesc.

4
Crescând, copiii își urmează destinul.
La fel făceau și Dor, Nim și Alli, cei trei copii de pe deal.
Nim a crescut înalt, cu umerii lați.
Ducea cărămizi de lut pentru tatăl său, un zidar. Îi plăcea faptul
că era mai puternic decât alți băieți. Nim a devenit fascinat de putere.
Alli a devenit mai frumoasă,
iar mama sa i-a spus să-şi țină părul negru împletit în cosiță și
ochii plecați, căci altfel frumusețea sa va încuraja dorințele întunecate
ale bărbaților. Alli s-a înveșmântat în umilință.
Dor?
Ei bine, Dor a devenit un măsurător al lucrurilor. Pietre, bețe, be
țigașe, pietricele, orice putea număra. Adeseori cădea într-un soi de
vis, gândindu-se la numere, iar frații mai mari îl lăsau singur atunci
când plecau la vânătoare.
Și Dor alerga pe dealuri cu Alli, iar mintea sa alerga în fața lui,
chemându-l.
Și apoi, într-o dimineață fierbinte, s-a întâmplat un
lucru ciudat.
Dor, adolescent acum, dacă e să judecăm după vremurile noastre,
stătea așezat, înfigând un băț în pământ. Soarele ardea cu putere, iar
el se uita la umbra bățului.
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A pus o piatră în vârful umbrei. A început să cânte. Se gândea la
Alli. Erau prieteni din copilărie, dar acum el era mai înalt, ea era mai
moale, iar el simțea o sfârșeală stranie când ea își ridica privirea să o
întâlnească pe a lui. Se simțea de parcă l-ar fi dezechilibrat cineva.
O muscă bâzâi pe lângă el, trezindu-l din reverie.
– Ahhh, spuse, alungând-o cu mâna.
Când se uită iarăși la băț, umbra nu mai atingea piatra.
Dor așteptă, dar umbra continua să se scurteze, căci soarele se
ridica pe cer. Se decise să lase totul așa și să se întoarcă a doua zi. Iar
a doua zi, când soarele avea să alungească umbra până la piatră, acea
clipă avea să fie… același timp ca astăzi.
De fapt, se gândea, nu cumva același moment se repeta în fiecare
zi? Momentul în care umbra, bățul și piatra erau aliniate?
Avea să numească acea clipă momentul lui Alli și în fiecare zi avea
să se gândească la ea când cele trei se întâlneau.
Se bătu cu un deget pe frunte, mândru de el însuși.
Și astfel a început omul să măsoare timpul.

Musca se întoarse.
Dor o alungă iarăși cu mâna. Numai că de această dată se întinse
într-o fâșie lungă și neagră, care se prelungea într-o masă întunecată.
Din ea ieși un bărbat bătrân, înveșmântat în straie albe.
Dor făcu ochii mari de teamă. Încercă să alerge, să țipe, dar cor
pul nu-l mai asculta.
Bătrânul ținea în mână un toiag de lemn auriu. Atinse bățul cu
care Dor măsurase umbra soarelui, iar acesta se ridică din pământ,
transformat într-un roi de viespi. Viespile creară o nouă linie întu
necată, care se prelungea precum o draperie.
Bătrânul păși prin ea.
Și dispăru.
Dor fugi.
Nu avea să povestească nimănui, niciodată despre acea întâmplare.
Nici măcar lui Alli.
Nu până la sfârșit.

5
Sarah găsește timp într-un sertar.
Îl deschide căutându-și blugii negri și descoperă, tocmai în fund,
un Swatch purpuriu cu o brățară de plastic. Părinții i-l dăduseră când
împlinise doisprezece ani.
Două luni mai târziu erau divorțați.
– Sarah! strigă mama ei de la capătul scărilor.
– Ce? strigă ea înapoi.
După despărțirea lor, Sarah stătuse cu Lorraine, care îl învinuia
pe Tom, fostul și absentul soț, pentru toate lucrurile care nu mergeau
cum trebuie în viețile lor. Sarah obișnuia să o aprobe cu o mișcare a
capului. Dar fiecare din ele, în felul ei, aștepta ceva de la el; Lorraine ca
el să recunoască faptul că se înșelase, Sarah să fie salvată de el. Nu
avea să se întâmple nici una, nici alta.
– Ce, mamă? strigă iarăși Sarah.
– Îți trebuie mașina?
– Nu-mi trebuie mașina.
– Ce?
– Nu-mi trebuie mașina!
– Unde te duci?
– Nicăieri!
Sarah verifică ceasul purpuriu, să vadă dacă încă mai merge: este
6.59.
Opt și jumătate, opt și jumătate!
Închise sertarul și strigă:
– Concentrează-te!
Unde îi sunt blugii negri?
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Victor găsește timp într-un sertar.
Își scoase agenda. Se uită la programul zilei următoare, care cu
prindea o ședință a consiliului de administrație la ora 10 A.M., o
conferință cu analiștii la 2 P.M. și, la 8 P.M., cina cu directorul bra
zilian a cărui companie o cumpără. La cum se simte, va fi norocos
dacă va reuși să ducă la bun sfârșit măcar unul dintre lucrurile astea.
Înghite o pastila. Se aude o sonerie. Cine ar putea fi la ora asta?
O aude pe Grace păşind pe hol. Își privește fotografia de nuntă de pe
birou, ce tineri erau amândoi, ce sănătoși, fără tumori, fără rinichi
care nu mai funcționează.
– Victor?
Ea stă în ușa biroului cu un om de la o companie de servicii, care
împinge un scaun cu rotile electric.
– Ce e ăsta? întreabă Victor.
Grace se forțează să zâmbească.
– Am decis, nu-ți amintești?
– Încă nu am nevoie de el.
– Victor.
– Nu îmi trebuie!
Grace privește tavanul.
– Lasă-l aici, îi spune bărbatului.
– În hol, spune Victor.
– În hol, repetă Grace.
Ea îl urmează pe bărbatul care iese din birou.
Victor închide agenda și își masează abdomenul. Se gândește la
ce îi spusese doctorul.
Nu mai putem face mare lucru.
Trebuie să facă însă ceva.

