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succes romancieri ai lumii ºi un veritabil fenomen al culturii
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de teatru, jurnalist, poet. În 1986 face pelerinajul la Santiago
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lui dezvoltã drame universale, valabile oriunde ºi pentru
oricine, ceea ce explicã primirea entuziastã de care se bucurã
pe toate meridianele. Cãrþile lui Paulo Coelho, traduse în
66 de limbi ºi editate în 150 de þãri, s-au vândut în peste
nouãzeci de milioane de exemplare. Este consilier special
UNESCO în cadrul programului „Convergenþe spirituale
ºi dialoguri interculturale“, membru al comitetului director
al Fundaþiei Shimon Peres, al Schwab Foundation for Social
Entrepreneurship, al Lord Menuhin Foundation. Distins
cu numeroase premii (printre care premiul german Bambi
2001, acordat personalitãþii culturale a anului, premiul italian
Fregene pentru literaturã) ºi importante distincþii (Cavaler
al Legiunii de Onoare din Franþa, martie 2000; Ordinul Rio
Branco, Brazilia etc.), membru al Academiei Braziliene de
Litere (din 28 octombrie 2002). Fondator al Institutului Paulo
Coelho, care acordã ajutoare îndeosebi copiilor ºi bãtrânilor
din pãturile defavorizate ale societãþii braziliene. Colaborator
permanent al unor reputate ziare, printre care Corriere della
Sera (Italia), El Semanal (Spania), Welt am Sonntag (Germania),
The China Times Daily (Taiwan).
Opere principale: Jurnalul unui Mag (1987); Alchimistul (1988);
Walkiriile (1992); La râul Piedra am ºezut ºi-am plâns (1994);
Al cincilea munte (1996); Manualul rãzboinicului luminii (1997);
Veronika se hotãrãºte sã moarã (1998); Diavolul ºi domniºoara
Prym (2000); Unsprezece minute (2003); Zahir (2005); Vrãjitoarea din Portobello (2006). Numeroase dramatizãri, CD-uri
ºi jocuri electronice dupã cãrþile sale. Drepturile de ecranizare pentru Alchimistul au fost achiziþionate de Warner Bros,
scenariul ºi regia fiindu-i încredinþate actorului Laurence
Fishburne (Matrix).
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Care femeie, având zece drahme, dacã pierde
o drahmã, nu aprinde lumina ºi nu mãturã casa
ºi nu cautã cu grijã pânã ce o gãseºte?
ªi gãsind-o, cheamã prietenele ºi vecinele sale
spunându-le: Bucuraþi-vã cu mine,
cãci am gãsit drahma pe care o pierdusem.
LUCA 15, 8–9

AVERTISMENT

Î

n cartea Jurnalul unui Mag am înlocuit douã
dintre practicile RAM cu niºte exerciþii de percepþie
pe care le-am învãþat când fãceam teatru. Deºi rezultatele erau oarecum aceleaºi, asta m-a costat o mustrare severã din partea Maestrului meu. „Nu conteazã
dacã existã mijloace mai rapide sau mai uºoare,
tradiþia nu poate fi schimbatã niciodatã“, a spus el.
Din aceastã cauzã, puþinele ritualuri descrise în
Brida sunt aceleaºi practicate de-a lungul secolelor
în Tradiþia Lunii – o tradiþie ce necesitã experienþã
ºi practicã pentru a putea fi executatã. Folosirea
ritualurilor de acest fel, fãrã nici un fel de orientare,
este periculoasã ºi neindicatã, nu este necesarã ºi
poate dãuna grav cãutãrii spirituale.
PAULO COELHO

PROLOG

Am stat toatã noaptea într-o cafenea din Lourdes.

Eu, un pelerin al Drumului sfânt al Romei ce trebuia
sã meargã multe zile pentru a-ºi cãuta Darul. Ea,
Brida O’Fern, deþinea controlul asupra unei pãrþi din
acest drum.
Într-una din nopþile acelea m-am hotãrât s-o
întreb dacã fusese emoþionatã sã vadã abaþia ce fãcea
parte din drumul în formã de stea pe care iniþiaþii
îl parcurg în Pirinei.
— N-am ajuns acolo, a rãspuns ea.
Am rãmas surprins. Totuºi, ea deja avea un Dar.
— Toate drumurile duc la Roma, zise Brida, folosindu-se de un vechi proverb pentru a-mi spune cã
darurile se pot descoperi în orice loc. Eu am parcurs
drumul Romei în Irlanda.
La urmãtoarele întâlniri mi-a spus povestea cãutãrii
ei, iar când a terminat de povestit am întrebat-o dacã
îmi îngãduie sã aºtern pe hârtie la un moment dat
ceea ce am aflat de la ea.
A fost de acord fãrã nici o ezitare, deºi, de fiecare
datã când ne întâlneam, îmi punea câte o condiþie.
Mi-a cerut sã schimb numele reale, voia sã ºtie ce
fel de oameni o vor citi ºi cum vor reacþiona.
— Nu ºtiu, i-am rãspuns. Dar nu cred cã din
cauza asta îþi faci probleme.
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— Ai dreptate, mi-a spus. Pentru mine a fost o
experienþã deosebitã ºi nu ºtiu dacã oamenii au ceva
de învãþat de pe urma ei.
Brida, acesta e un risc pe care ni-l asumãm împreunã. Un text anonim al Tradiþiei spune cã fiecare
om, de-a lungul vieþii, poate sã aibã douã atitudini:
sã construiascã sau sã planteze. Constructorii pot
petrece ani întregi lucrând la proiectele lor, însã
într-o zi vor termina ceea ce fac. Atunci se opresc
ºi se simt limitaþi de propriii pereþi. Viaþa îºi pierde
sensul atunci când construcþia s-a realizat.
Dar mai sunt ºi cei care planteazã. Uneori ei au
de suferit din cauza furtunilor, a anotimpurilor, ºi
rareori au odihnã. Spre deosebire de o clãdire, grãdina creºte necontenit ºi însuºi faptul cã are nevoie
de grija grãdinarului face ca, pentru el, viaþa sã fie
o mare aventurã.
Grãdinarii se vor recunoaºte între ei, fiindcã ºtiu
cã în povestea fiecãrei plante stã creºterea întregii
planete Terra.
AUTORUL

IRLANDA
august 1983–martie 1984

VARA ªI TOAMNA

V

—
reau sã învãþ magie, spuse fata.
Magul se uitã la ea. Blugi prespãlaþi, cãmaºã ºi
acea atitudine agresivã pe care orice persoanã timidã
o are atunci când nu trebuie. „Cred cã am dublul
vârstei ei“, se gândi el. ªi, în ciuda acestui fapt, ºtia
cã se afla în faþa Celeilalte Pãrþi a lui.
— Numele meu este Brida, continuã tânãra. Îmi
cer scuze cã nu m-am prezentat mai devreme. Aºtept
de mult acest moment ºi sunt mai emoþionatã decât
credeam cã aº putea fi.
— De ce vrei sã înveþi magie? întrebã el.
— Pentru a gãsi rãspunsul la întrebãrile din viaþa
mea, pentru a cunoaºte puterile oculte ºi, poate,
pentru a cãlãtori în trecut ºi în viitor.
Nu era prima datã când cineva venea sã-l caute
în pãdure ca sã-i cearã asta. Fusese cândva un Maestru foarte cunoscut ºi respectat al Tradiþiei. Acceptase mai mulþi discipoli ºi credea cã lumea avea sã
se shimbe pe mãsurã ce îi va putea schimba pe cei
din jur, însã a fãcut o greºealã. Iar maeºtrilor Tradiþiei nu le e permis sã facã greºeli.
— Nu crezi cã eºti prea tânãrã?
— Am 21 de ani, spuse Brida. Dacã aº vrea sã
învãþ balet acum, mi s-ar zice cã sunt bãtrânã.
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Magul îi fãcu semn sã-l urmeze. Merserã împreunã prin pãdure, în liniºte. „E frumoasã“, se gândea el în timp ce umbrele copacilor îºi schimbau
repede poziþia din cauza soarelui care era deja
aproape de orizont. „Dar am dublul vârstei ei.“ Asta
însemna cã era posibil sã sufere.
Brida era deranjatã de tãcerea bãrbatului care
mergea alãturi de ea; ultima frazã pe care o rostise
nu meritase nici mãcar un comentariu din partea lui.
Poteca din pãdure era umedã ºi acoperitã de frunze
uscate; iar ea observa umbrele care îºi schimbau
poziþia ºi noaptea care se apropia cu repeziciune.
Peste puþin timp urma sã se întunece ºi nu aveau
lanternã la ei.
„Trebuie sã am încredere în el“, se încuraja
singurã. „Dacã am încredere cã mã poate învãþa
magie, atunci trebuie sã am încredere cã îmi poate
fi ghid printr-o pãdure.“
Au continuat sã meargã. El pãrea sã meargã la
întâmplare, dintr-o parte în alta, schimbând direcþia
chiar dacã nu era vreun obstacol sã-i întrerupã drumul. Au mers încã o datã în cercuri, trecând de trei
sau de patru ori prin acelaºi loc.
„Cine ºtie, poate mã testeazã.“ Era hotãrâtã sã
meargã pânã la capãt cu acea experienþã ºi încerca
sã demonstreze cã tot ce se întâmpla, inclusiv mersul
în cerc, era perfect normal.
Venise de foarte departe ºi aºteptase mult acea
întâlnire. Dublinul era la aproape 150 de kilometri
distanþã. Autobuzele nu erau confortabile ºi circulau
la ore absurde. A trebuit sã se trezeascã devreme,
sã cãlãtoreascã trei ore, sã întrebe de el în orãºel ºi
sã explice ce treabã avea cu un om aºa de ciudat.
Într-un târziu, cineva i-a spus unde stãtea de obicei
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în timpul zilei, dar nu înainte de a o preveni cã
încercase deja sã seducã o fatã din sat.
„E un bãrbat interesant“, se gândi ea.
Drumul urca acum ºi începu sã simtã dorinþa ca
soarele sã mai rãmânã pe cer. Îi era fricã sã nu
alunece pe frunzele umede de pe jos.
— Dar de ce þii neapãrat sã înveþi magie?
Brida se bucurã cã nu mai era nevoitã sã tacã ºi
repetã rãspunsul pe care-l dãduse ºi înainte.
Însã el nu era mulþumit.
— Poate cã vrei sã înveþi magie pentru cã este
misterioasã ºi ocultã. Pentru cã are rãspunsuri pe
care puþini oameni reuºesc sã le gãseascã în toatã
viaþa lor. ªi, mai ales, pentru cã reînvie un trecut
romantic.
Brida nu spuse nimic. Nu ºtia ce sã zicã. Îºi dorea
ca Magul sã se întoarcã la tãcerea de dinainte, pentru cã se temea sã-i dea un rãspuns care sã nu-i fie
pe plac.
Ajunserã în sfârºit în vârful unui munte, dupã
ce au traversat toatã pãdurea. Acolo, peisajul era
alcãtuit din multe stânci ºi era lipsit de vegetaþie,
însã nu mai era aºa de alunecos, iar Brida îl însoþea
pe Mag fãrã dificultate.
Se aºezã în partea cea mai înaltã ºi îi ceru Bridei
sã facã acelaºi lucru.
— Au venit ºi alþii înaintea ta, spuse Magul.
Voiau sã înveþe magie. Eu i-am învãþat ce trebuia
sã-i învãþ ºi am înapoiat deja umanitãþii ce mi-a dat
ea, iar acum vreau sã rãmân singur, sã urc pe munte,
sã am grijã de plante ºi sã intru în comuniune cu
Dumnezeu.
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— Nu-i adevãrat, rãspunse fata.
— Ce nu-i adevãrat? întrebã el surprins.
— Poate cã vrei sã intri în comuniune cu Dumnezeu, dar nu-i adevãrat cã vrei sã rãmâi singur.
Bridei îi pãru rãu. Vorbise dintr-un impuls ºi
acum era prea târziu sã-ºi repare greºeala. Poate cã
existã persoane cãrora le place sã rãmânã singure
ºi poate cã femeile au mai multã nevoie de bãrbaþi
decât au bãrbaþii de femei.
Dar Magul nu pãru deranjat ºi, întorcându-se
spre ea, îi zise:
— O sã-þi pun o întrebare. Trebuie neapãrat sã-mi
spui adevãrul. Dacã-mi spui adevãrul, te învãþ ce
vrei tu. Dacã minþi, nu te vei mai întoarce niciodatã
în aceastã pãdure.
Brida respirã uºuratã. Era doar o întrebare. Nu
trebuia sã mintã, asta era tot. Întotdeauna a crezut
cã maeºtrii, pentru a-ºi accepta discipolii, cereau
lucruri mai dificile.
Se aºezã chiar în faþa ei. Avea o sclipire în ochi.
— Sã presupunem cã încep sã te învãþ ce am
învãþat ºi eu la rândul meu, spuse Magul privind-o
în ochi. Încep sã-þi arãt universurile paralele care ne
înconjoarã, îngerii, Tradiþia Soarelui ºi Tradiþia Lunii
ºi, într-o zi, mergi în oraº, la cumpãrãturi, ºi-l întâlneºti pe stradã pe omul vieþii tale.
„N-aº putea sã-l recunosc“, se gândi ea. Dar se
hotãrî sã nu spunã nimic; întrebarea pãrea mai grea
decât ºi-ar fi închipuit.
— El se gândeºte la acelaºi lucru ºi se apropie de
tine, vã îndrãgostiþi, tu îþi continui studiile cu mine,
eu îþi arãt ºtiinþa Cosmosului în timpul zilei, iar el îþi
aratã ºtiinþa Dragostei în timpul nopþii. Însã ajungeþi
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la un punct în care cele douã lucruri nu mai pot
merge împreunã ºi trebuie sã alegi.
Magul tãcu preþ de câteva clipe. Înainte de a-i
pune întrebarea, îi fusese teamã de rãspunsul fetei.
Venirea ei, în acea dupã-amiazã, însemna sfârºitul
unei etape din viaþa amândurora. Ea ºtia asta, cãci
cunoºtea tradiþiile ºi scopurile maeºtrilor. El avea
nevoie de ea, aºa cum ºi ea avea nevoie de el. Dar
trebuia sã spunã adevãrul; era singura condiþie.
— Acum rãspunde-mi cu toatã sinceritatea, spuse
el în cele din urmã, dupã ce îºi fãcu curaj. Ai lãsa
tot ce ai învãþat pânã atunci, toate avantajele ºi toate
misterele pe care lumea magiei þi le poate oferi,
pentru a rãmâne cu bãrbatul vieþii tale?
Brida îºi luã ochii de la el. În jurul ei erau munþii,
pãdurile, iar jos începeau sã se aprindã luminile
în orãºel. Coºurile caselor scoteau fum, iar peste
puþin timp familiile aveau sã se reuneascã în jurul
mesei pentru a lua cina. Munceau cinstit, le era fricã
de Dumnezeu ºi cãutau sã-ºi ajute aproapele. Fãceau
toate aceste lucruri pentru cã ºtiau ce înseamnã dragostea. Vieþile lor erau simple ºi puteau înþelege tot
ce se întâmpla în univers, fãrã sã fi auzit vreodatã
de lucruri precum Tradiþia Soarelui ºi Tradiþia Lunii.
— Nu vãd nici o contradicþie între cãutarea ºi
fericirea mea, spuse.
— Rãspunde la ce te-am întrebat.
Ochii Magului erau fixaþi asupra ochilor ei.
— Ai lãsa totul pentru acea persoanã?
Brida simþi o dorinþã puternicã de a plânge. Nu
era doar o întrebare, era o alegere, alegerea cea mai
grea pe care oamenii trebuie s-o facã în viaþã. Deja
se gândise mult la asta. Era o perioadã în care nimic
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pe lume nu era mai important decât ea însãºi. Avusese mulþi iubiþi, ºi pe fiecare crezuse cã îl iubeºte,
dar îi fusese dat sã vadã dragostea stingându-se de
la un ceas la altul. Dintre toate, dragostea era cea
mai grea. Era îndrãgostitã de cineva care era cu
câþiva ani mai mare, studia fizica ºi vedea lumea
dintr-o perspectivã complet diferitã de a ei. Încã o
datã credea în dragoste, bazându-se pe sentimente,
dar fusese decepþionatã de atâtea ori, încât nu mai
era sigurã de nimic. Chiar ºi aºa, aceasta era cea mai
mare provocare a vieþii ei.
Evitã sã se uite la Mag. Îºi fixã ochii asupra orãºelului cu coºuri fumegânde. Prin dragoste încearcã
toþi sã înþeleagã universul de la începutul timpurilor.
— Eu aº renunþa, spuse în sfârºit.
Bãrbatul din faþa ei nu avea cum sã ºtie ce se întâmplã în inima oamenilor. El cunoºtea puterea, misterele magiei, dar nu cunoºtea oamenii. Avea pãrul
cãrunt, pielea arsã de soare ºi constituþia unei persoane obiºnuite sã urce ºi sã coboare acei munþi. Era
fermecãtor, avea ochi care-i reflectau sufletul plin
de rãspunsuri, ºi probabil cã era, încã o datã, dezamãgit de sentimentele oamenilor obiºnuiþi. ªi ea era
dezamãgitã de sine, dar nu putea sã mintã.
— Uitã-te la mine, spuse Magul.
Bridei îi era ruºine. Se uitã însã la el.
— Ai spus adevãrul. O sã te învãþ.
Noaptea se lãsã de tot, iar stelele strãluceau pe
un cer fãrã lunã. În douã ore Brida îi povesti acelui
necunoscut toatã viaþa ei. Încercã sã gãseascã amintiri care sã-i explice interesul pentru magie, viziuni
din copilãrie, premoniþii, chemãri interioare, dar nu
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reuºi sã gãseascã nimic. Simþea dorinþa de a cunoaºte,
ºi atâta tot. Mersese la cursuri de astrologie, tarot,
numerologie.
— Astea sunt doar limbaje, spuse Magul. ªi nu
sunt singurele. Magia vorbeºte în toate limbile inimii
oamenilor.
— Atunci ce este magia? întrebã ea.
Chiar ºi în întuneric, Brida îºi dãdu seama cã
Magul îºi întorsese chipul. Se uita absorbit la cer,
cãutând, poate, un rãspuns.
— Magia este o punte, spuse în sfârºit. O punte
care îþi permite sã treci din lumea vizibilã în lumea
invizibilã. Înseamnã sã înveþi lecþiile ambelor lumi.
— ªi cum pot învãþa sã traversez aceastã punte?
— Descoperindu-þi modul propriu de a-l traversa. Fiecare persoanã are metoda sa.
— Exact asta vreau sã caut aici.
— Existã douã forme, rãspunse Magul. Tradiþia
Soarelui, care ne învaþã secretele prin intermediul
spaþiului, al lucrurilor care ne înconjoarã, ºi Tradiþia Lunii, care ne învaþã secretele prin intermediul Timpului, al lucrurilor care rãmân prinse în
memoria lui.
Brida înþelese. Tradiþia Soarelui era acea noapte,
copacii, frigul ce-i cuprinsese corpul, stelele de pe
cer. Iar Tradiþia Lunii era acel om din faþa ei, cu înþelepciunea predecesorilor sclipindu-i în ochi.
— Am învãþat Tradiþia Lunii, spuse Magul, ca ºi
cum i-ar fi ghicit gândurile. Însã niciodatã n-am fost
Maestru. Sunt un Maestru al Tradiþiei Soarelui.
— Aratã-mi Tradiþia Soarelui, spuse Brida neîncrezãtoare, pentru cã simþise blândeþe în vocea
Magului.
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