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XXIV
În vacanþa din vara aceea, nu doar acest zâmbet
fugar, satisfãcut al mamei îl necãjise pe Martin  mult
mai neplãcut fusese altceva. În toate, el remarcã o
schimbare bizarã, de parcã toþi dimprejur ºi-ar fi þinut
respiraþia, ar fi umblat în vârful picioarelor. Acum
ºtie de ce unchiul Heinrich nu-i mai spunea Sofiei
Dmitrievna ca mai înainte, Sophie, ci chère amie, iar
aceasta îi spunea ºi ea câteodatã prietene. La el
apãruse o nouã moliciune, o rãsfãþare, vocea îi devenise mai înceatã, miºcãrile mai atente ºi de-acum era
de-ajuns sã lauzi supa sau friptura pentru ca ochii sã
i se umezeascã. Cultul memoriei tatãlui lui Martin
cãpãtase nuanþa unui misticism insuportabil  Sofia
Dmitrievna, mai profund ca altãdatã, îºi simþea vina
faþã de rãposat, iar unchiul Heinrich parcã îi trasase
o cale dificilã, dar sigurã, de ispãºire, spunea ce fericit
e spiritul lui Serge s-o vadã în casa vãrului ºi o datã
chiar scoase o pilã ºi se duse sã i-o poarte pe unghii cu
o tristeþe atât de plãcutã, încât Sofia Dmitrievna nu
se putu abþine ºi râse surd, ºi absolut pe neaºteptate
râsul i se transformã într-o crizã de isterie, iar Martin,
zãpãcit, deschise atât de tare robinetul din bucãtãrie,
încât jetul de apã îi udã pantalonii albi.
Adeseori avea prilejul sã vadã cum mama lui, sprijinindu-se obositã de braþul lui Heinrich, se plimbã
prin grãdinã sau cum, înainte de culcare, îi aduce lui
Heinrich ceai aromat de tei, pentru curãþarea stomacului  ºi toate acestea erau penibile, apãsãtoare,
ciudate. Înainte ca el sã plece la Cambridge, Sofia
Dmitrievna parcã ar fi vrut sã-i spunã ceva, dar nici ei
nu-i venea la îndemânã, ca ºi lui ; se fâstâcise ºi îi
spuse doar cã, poate, în curând îi va scrie despre un
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eveniment important ºi într-adevãr, în timpul iernii,
Martin primi o scrisoare, însã nu de la ea, ci de la
unchiul lui, care, pe ºase pagini, cu un scris cursiv, în
expresii sentimentale ºi emfatice, îl înºtiinþa cã se
cununã cu Sofia Dmitrievna  foarte modest, la biserica din sat  ºi de-abia când ajunse la post-scriptum,
Martin înþelese cã nunta avusese deja loc ºi îi mulþumi
mamei în gând pentru cã fixase în absenþa lui aceastã
solemnitate întristãtoare. În acelaºi timp, se întreba
cum se va mai întâlni de-acum cu ea, ce vor vorbi,
dacã va reuºi sã-i ierte trãdarea. Cãci, oricum ar fi
luat-o, neîndoielnic, era o trãdare a memoriei tatãlui
lui  ºi chiar din primele clipe îl apãsa gândul cã tatã
vitreg îi era mustãciosul ºi mãrginitul unchi Heinrich,
ºi când Martin sosi de Crãciun, mama se apucã sã-l
îmbrãþiºeze ºi sã plângã, parcã uitând, ca sã-i facã lui
Heinrich un hatâr, obiºnuita ei stãpânire de sine, iar
el, pur ºi simplu, n-avea cum sã evite tusea solemnã a
tatãlui vitreg ºi privirile lui blânde, emoþionate.
În general, de-a lungul acestui ultim an universitar,
Martin simþea la fiecare pas tertipurile unor forþe care
se încãpãþânau sã-i demonstreze cã viaþa nu-i deloc o
chestie atât de uºoarã, atât de fericitã cum ºi-o închipuie
el. Existenþa Soniei, atenþia permanentã pe care, de la
distanþã, i-o pretindea sufletului lui, vizitele ei chinuitoare, tonul batjocoritor, care se instaurase între ei 
toate acestea erau extrem de istovitoare. Dragostea
nefericitã nu-l împiedica, totuºi, sã se þinã dupã oricare femeie drãguþã ºi sã simtã fiori reci de fericire
când, de pildã, Rosa, zeiþa patiseriei, accepta o plimbare în doi cu automobilul. În aceastã patiserie, care îi
atrãgea foarte mult pe studenþi, prãjiturile erau de
toate culorile, roºii, cu bubuliþe de cremã, precum
hârtia de prins muºte, mov, precum sãpunul de toporaºi ºi negre, africane, cu sufletul alb. Se îndopau
cu ele pânã nu mai puteau, întrucât toþi voiau sã
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gãseascã ceva gustos, înfulecând un sortiment dupã
altul, pânã când intestinele li se fãceau tobã. Rosa,
oacheº-rumenã, cu obrajii catifelaþi, umbla foarte repede
prin salã, încruciºându-ºi dibace paºii cu cealaltã chelneriþã care venea din direcþia opusã. Martin remarcã
imediat mâna ei cu degete groase, roºie, pe care nu o
înfrumuseþa câtuºi de puþin inelul ieftin în formã de
steluþã ºi, cu înþelepciune, se decise sã nu-i mai priveascã niciodatã mâinile, ci sã se concentreze asupra
genelor ei lungi, pe care fata le cobora foarte drãgãlaº
atunci când fãcea nota de platã. Odatã, sorbind o
ciocolatã concentratã, dulce, îi întinse o þidulã ºi se
întâlni seara cu ea, pe ploaie, iar sâmbãtã închirie un
automobil hârbuit ºi îºi petrecu noaptea cu ea într-un
birt strãvechi, la vreo cincisprezece verste de Cambridge.
Fu întru câtva uimit, dar ºi mãgulit de faptul cã, dupã
cum spunea fata, acesta era primul ei roman  dragostea ei se dovedi furtunoasã, neîndemânaticã, þãrãneascã, ºi Martin, care ºi-o imaginase drept o sirenã
uºuraticã ºi experimentatã, fu atât de contrariat, încât
îi ceru sfatul lui Darwin. O sã te dea afarã din universitate, îi spuse calm Darwin. Prostii, replicã
Martin, ridicându-ºi sprâncenele. Iar când, dupã vreo
trei sãptãmâni, Rosa, punând în faþa lui ceaºca de
ciocolatã, îi ºopti repede cã e gravidã, se simþi de parcã
ar fi nimerit de-a dreptul în el acel meteorit care, de
regulã, se prãbuºeºte în deºertul Gobi.
Felicitãri, spuse Darwin, dupã care, cu foarte multã
mãiestrie, se apucã sã-i descrie destinul pãcãtoasei
rãmase cu burta la gurã. ªi pe tine o sã te dea afarã
din universitate, adãugã el. Asta-i realitatea. N-o sã
afle nimeni nimic, aranjez totul, spuse Martin, rãmas
perplex. Nici o speranþã, îi rãspunse Darwin.
Martin se supãrã subit ºi ieºi, trântind uºa. Ajungând în fugã pe alee, mai cã nu se prãbuºi, întrucât
Darwin aruncase de la fereastrã, cu foarte multã
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îndemânare, o pernã în el ; ajungând la colþ ºi întorcând capul, vãzu cum Darwin, cu pipa între dinþi, ieºise
afarã, ridicase perna, o scuturase ºi intrase în casã.
Vitã crudã, mormãi Martin ºi se duse glonþ la patiserie. Aceasta era plinã de clienþi. Rosa, oacheº-rumenã,
cu ochii strãlucitori, umbla printre mese, se agita cu
tava ºi, umezind cu gingãºie creionul în gurã, scria
note de platã. Scrise ºi el ceva pe o filã ruptã din
blocnotes, ºi anume : Te rog sã te mãriþi cu mine.
Martin Edelweiss  ºi îi puse fila în mâna îngrozitoare ; apoi ieºi, umblã vreun ceas pe strãzi, se întoarse
acasã, se întinse pe pat ºi zãcu aºa pânã seara.

XXV
Seara veni Darwin la el, îºi dezbrãcã pelerina ºi,
aºezându-se lângã cãmin, începu de îndatã sã învioreze tãciunii cu vãtraiul. Martin stãtea întins ºi tãcea,
plin de milã pentru propria sa persoanã ºi imaginându-se  a câta oarã  ieºind din bisericã cu Rosa,
pe mâinile cãreia mãnuºile din piele de cãprioarã intraserã cu greu. Mâine Sonia vine singurã, spuse nepãsãtor
Darwin. Mama ei are gripã, e foarte bolnavã. Martin
tãcu, dar se gândi cu emoþie la meciul de fotbal de a
doua zi. Însã cum o sã joci tu, spuse Darwin, parcã
rãspunzându-i la gânduri, e, desigur, o problemã.
Martin continua sã tacã. Probabil cã rãu, zise iarãºi
Darwin. Ai nevoie de prezenþã de spirit, iar tu eºti
într-o stare infernalã. ªtii, tocmai am discutat cu aceastã
femeie.
Tãcere. Deasupra oraºului pluti semnalul ceasului
din turn.
E o fire poeticã, înclinatã spre fantezie, reluã Darwin
discuþia dupã câteva clipe. E tot atât de gravidã cum
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sunt, de pildã, eu. Vrei sã pariem pe exact cinci lire cã
îndoi vãtraiul ? (Martin zãcea ca mort.) Tãcerea ta o
iau drept încuviinþare. Sã vedem.
Se opinti, se opinti... Nu, astãzi nu pot. Banii sunt
ai tãi. Am plãtit exact cinci lire pentru scrisorica ta
stupidã. Suntem chit, totul e în ordine. Dar dacã mai
intri vreodatã în patiseria aia parºivã ºi scumpã, continuã Darwin, sã ºtii : zbori din universitate. Aceastã
duduie poate rãmâne gravidã dintr-o simplã strângere
de mânã  sã nu uiþi asta.
Darwin se ridicã ºi-ºi întinse mãdularele. Nu eºti
prea vorbãreþ, amice. Recunosc, tu ºi aceastã hetairã
mi-aþi stricat într-un fel ziua de mâine.
Ieºi, închizând uºa încet ºi Martin se gândi în acelaºi
timp la trei lucruri : cã e teribil de flãmând, cã i-ar fi
imposibil sã-ºi gãseascã un prieten atât de bun, cã
mâine acest prieten va cere mâna cuiva. În aceste
clipe dorea cu înflãcãrare ca Sonia sã accepte, dar
aceste clipe trecurã ºi a doua zi dimineaþa, întâlnindu-se
cu Sonia la garã, simþi cunoscuta, deprimanta gelozie
(singurul avantaj, destul de neînsemnat, faþã de Darwin
era recenta trecere la tu cu Sonia, trecere pe care o
sãrbãtoriserã cu vin ; în Anglia, persoana a doua pierise
odatã cu arcaºii ; totuºi Darwin bãuse ºi el ex ºi
toatã seara i se adresase Soniei în graiul arhaic).
Salut, floricicã, îi spuse nonºalant ea lui Martin,
fãcând aluzie la numele lui botanic de familie ºi,
întorcându-i imediat spatele, se apucã sã-i povesteascã
lui Darwin lucruri care ar fi putut sã-l intereseze ºi pe
Martin.
Ce-o fi având atrãgãtor ? se întrebã el a mia oarã.
Da, gropiþele, da, paloarea E prea puþin. ªi nici ochii
nu-i sunt grozavi, sunt sãlbatici, iar dinþii îi are neuniformi. ªi buzele-s cumva repezi, umede, parcã-þi vine
sã le opreºti, aplicându-le un sãrut. ªi crede cã seamãnã
a englezoaicã în acest costum albastru-închis, cu pantofii

110

Vladimir Nabokov

fãrã tocuri. Pãi, domnilor, e scundã de tot ! Cine erau
aceºti domni Martin nu ºtia ; acestora le era greu
sã-ºi dea cu pãrerea, cãci, de îndatã ce Martin se
convingea sã fie indiferent faþã de Sonia, remarca
subit ce spate elegant are, cum ºi-a întors capul ºi
ochii ei încruciºaþi au alunecat peste el cu un rapid
fior rece, ºi în vorbirea ei grãbitã râsul trecea ca un
pârâu subteran, umezind cuvintele de dedesubt ºi brusc
ieºea sprinten la suprafaþã, iar ea sublinia semnificaþia cuvintelor scuturându-ºi umbrela strâns legatã,
pe care nu o þinea de mâner, ci de umflãtura mãtãsii.
ªi împleticindu-se abãtut  ba în urma lor, ba pe-alãturi,
pe stradã (nu putea merge cu ei pe trotuar din pricina
aerului tare, care înconjura robusteþea lui Darwin, ºi
a paºilor mãrunþi, nesiguri, întotdeauna legãnaþi, ai
Soniei)  Martin se gândea cã, dacã ar aduna toate
orele întâmplãtoare  n-ar rezulta mai mult de o lunã
ºi jumãtate de comunicare permanentã, ºi doar o
cunoaºte, slavã Domnului, deja de doi ani ºi ceva  ºi
iatã cã cea de-a treia, ultima iarnã de la Cambridge se
apropie de sfârºit, iar el chiar nu poate spune ce fel de
om e Sonia, dacã-l iubeºte pe Darwin ºi ce-ar crede
dacã Darwin i-ar povesti istoria de ieri ºi dacã ea a
spus cuiva de noaptea aceea neliniºtitã, acum extraordinarã prin ceva, deja întru totul neruºinatã, când,
tremurãtoare, desculþã, în pijamaua galbenã, i-o scosese la mal valul de liniºte ºi i-o depusese cu grijã pe
plapumã.
Ajunserã. Sonia se spãlã pe mâini în dormitorul lui
Darwin ºi, suflând pe perniþã, se pudrã. Masa pentru
micul dejun era pusã pentru cinci persoane. Îl invitaserã, fireºte, pe Vadim, însã Archibald Moon de mult
ieºise din cercul de prieteni ºi era ciudat sã se gândeascã cineva cã el fusese un oaspete dorit. Al cincilea
era un blondin urât, dar bine fãcut ºi puþin excentric
îmbrãcat, cu nasul cârn ºi cu acele mâini splendide,

