În ziua aceea nu mai schimbã nici o vorbã cu
fata. Ajungând la Orly, hotãrî sã n-o mai bage în
seamã, deºi o simþi pãºind în spatele lui pe coridoarele aeroportului. La controlul actelor, dupã
ce arãtã buletinul lui de identitate, avu ideea sã
se întoarcã pe jumãtate ca sã vadã ce document
folosea ; dar nu-i reuºi stratagema. Nu distinse
decât un paºaport îmbrãcat în piele neagrã, fãrã
mãrci exterioare ; european, de bunã seamã,
fiindcã alesese acelaºi punct de trecere rezervat
membrilor Comunitãþii. Ieºind în stradã, când
Corso urcã într-un taxi ºi tocmai dãdea adresa
obiºnuitã  la Louvre Concorde , fata se strecurã
pe locul de alãturi. Merserã în deplinã tãcere
pânã la hotel, unde ea i-o luã înainte, coborând
din maºinã ºi lãsându-l sã plãteascã drumul.
ªoferul n-avea sã-i dea restul, ceea ce îl mai
întârzie puþin pe Corso, pânã reuºi sã schimbe o
bancnotã. Când, în sfârºit, traversã vestibulul,
ea se înscrisese deja în registru ºi se îndepãrta
precedatã de un bãiat de serviciu care îi ducea
rucsacul. Îl salutã din mers cu mâna, înainte de
a intra în ascensor.
 E un magazin foarte drãguþ. Librãria
Replinger îi zice. Autografe ºi documente istorice.
ªi e deschis.
Îi fãcuse un gest de refuz chelnerului îndatoritor ºi se apleca puþin spre Corso, peste masã, pe
terasa de pe rue De Buci. Transparenþa lichidã a
ochilor ei reproducea, ca o oglindã, scenele strãzii
care, la rândul lor, se reflectau în vitrina localului.
 Am putea merge chiar acum.
Se reîntâlniserã la micul dejun, când Corso
citea ziarele lângã una din ferestrele ce dãdeau în
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piaþa Palais Royal. Ea dãdu bunã dimineaþa,
aºezându-se la masã ca sã devoreze cu poftã
feliuþele subþiri de pâine prãjitã ºi les croissants.
Apoi, cu un cerculeþ de cafea cu lapte pe buza de
sus, ca o fetiþã mulþumitã, se uitã la Corso :
 Cu ce începem ?
ªi iatã-i acolo, la câteva case distanþã de librãria
lui Achille Replinger, pe care fata se oferise s-o
localizeze pe post de cercetaº, în timp ce Corso
îºi bea primul gin din ziua aceea, presimþind cã
n-o sã fie ultimul.
 Am putea merge chiar acum  repetã ea.
Corso mai zãbovi oleacã. Visase pielea ei
oacheºã în umbrele unei înserãri ; o ducea de
mânã pe fatã printr-o stepã pustie, la marginea
cãreia se înãlþau coloane de fum, vulcani clocotind în erupþie. Uneori întâlneau câte un chip
grav, un soldat într-o armurã plinã de praf, care
îi mãsura în tãcere, distant ºi rece, ca mohorâþii
troieni din Hades. Stepa se întuneca la orizont,
coloanele de fum deveneau tot mai dense ºi se
ghicea un avertisment în expresia imperturbabilã, fantomaticã, a rãzboinicilor morþi. Corso vru
sã scape din acel loc. O trãgea pe tânãrã de mânã,
ca sã n-o lase acolo, dar aerul era tot mai gros
ºi mai fierbinte, irespirabil, întunecat. Fuga lor
se sfârºi cu o cãdere interminabilã spre pãmânt,
ca o agonie proiectatã cu încetinitorul. Întunericul
ardea ca un furnal. Singura legãturã cu exteriorul
era mâna lui Corso, unitã cu a ei în sforþarea de
a înainta cu orice preþ. Ultimul lucru pe care îl
mai simþi fu apãsarea acelei mâini, slãbind pe
când se prefãcea în cenuºã. Iar în faþã, în beznele
închise peste pustiul arzãtor ºi peste conºtiinþa
lui, niºte pete albe, dâre fugare ca fulgerele, desenau silueta fantomaticã a unui craniu descãrnat.
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Nu era plãcut sã-ºi aducã aminte. Ca sã-ºi ºteargã
de pe gâtlej cenuºa ºi din ochi oroarea, Corso dãdu
de duºcã ginul ºi o privi pe fatã. Aºtepta hotãrârea lui, cuminte ºi discretã ca o colaboratoare
disciplinatã, la curent cu instrucþiunile ºefului.
Incredibil de seninã, îºi asuma cu naturaleþe
ciudatul ei rol în naraþiune. Ba mai mult, citea
în ochii ei o lealitate deconcertantã, inexplicabilã.
Când Corso se ridicã în picioare, atârnându-ºi
de umãr taºca de pânzã, ea îl imitã. Coborârã
fãrã grabã spre Sena. Fata mergea pe partea
dinãuntru a trotuarului ºi din când în când se
oprea dinaintea vitrinelor magazinelor, atrãgându-i atenþia asupra vreunui tablou, desen sau
volum. Se uita la toate cu ochi mari, cu o intensã
curiozitate ºi cu o umbrã de nostalgie în colþurile
gurii care zâmbea gânditor. Pãrea sã caute urme
ale ei înseºi în obiectele vechi ; de parcã, în cine
ºtie ce ungher al memoriei sale, trecutul i se intersecta cu al celor câþiva supravieþuitori purtaþi
pânã acolo în derivã, dupã fiecare naufragiu inexorabil al Istoriei.
Erau douã librãrii faþã în faþã, de o parte ºi de
alta a strãzii. Cea a lui Achille Replinger era foarte
veche, cu exteriorul din lemn lãcuit ºi cu o elegantã
vitrinã sub firma : Livres anciens, autographes et
documents historiques. Corso îi spuse fetei sã
aºtepte afarã, iar ea ascultã fãrã sã protesteze.
Îndreptându-se spre uºã, privi geamul vitrinei ºi
o vãzu reflectatã în el, pe deasupra umãrului lui,
în picioare pe trotuarul opus, observându-l.
Sunã un clopoþel când deschise uºa. Erau acolo
o masã de stejar, cãrþi vechi pe rafturi, cadre
speciale pentru cartoanele cu gravuri ºi vreo
duzinã de vechi cartoteci de lemn cu conþinutul
arhivat sistematic. Fiecare avea litere în ordine
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alfabeticã, îngrijit caligrafiate ºi vârâte în mici
colþare de alamã. Pe perete, într-o ramã, un text
autograf ºi o legendã : Fragment din Tartuffe.
Molière. ªi trei gravuri bune : Dumas, între Victor
Hugo ºi Flaubert.
Achille Replinger stãtea în picioare lângã masã.
Era trupeº, cu tenul roºcat ; un fel de Porthos cu
o mustaþã groasã cenuºie ºi o guºã la fel de groasã
peste gulerul unei cãmãºi cu cravatã tricotatã.
Purta haine scumpe, dar pãrea ºleampãt : hainã
englezeascã deformatã în jurul taliei excesive ºi
pantaloni din flanel puþin lãsaþi pe vine, plini de
cute.
 Corso Lucas Corso  þinea cartea de vizitã
cu recomandarea lui Boris Balkan între degetele-i groase ºi puternice, încruntându-se . Da,
þin minte, m-aþi sunat ieri. Ceva în legãturã cu
Dumas.
Corso puse taºca pe masã ºi scoase mapa cu
cele cincisprezece pagini manuscrise ale Vinului
de Anjou. Librarul le rãsfirã dinaintea sa, arcuind
o sprânceanã.
 Ciudat  zise încet . Foarte ciudat.
Gâfâia vorbind, întrerupt ºi astmatic. Extrase
din buzunarul de sus al hainei niºte ochelari
bifocali ºi îi puse pe nas dupã ce, cu o scurtã
privire, îºi fãcu o idee despre aspectul vizitatorului sãu. Apoi se aplecã peste pagini. Ridicând
ochii, zâmbea, încântat.
 Extraordinar  comentã . Vi-l cumpãr pe
loc.
 Nu e de vânzare.
Librarul pãru surprins. Îºi strânse gura pungã,
gata parcã sã se sclifoseascã.
 Pãi eu înþelesesem
 E vorba doar de-o expertizã. Plãtitã, desigur.
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Achille Replinger scuturã din cap ; banii nu
contau. Pãrea descumpãnit ºi de vreo douã-trei
ori se opri ºi îl privi cu neîncredere, pe deasupra
monturii ochelarilor. Acum se apleca încã o datã
peste manuscris.
 Pãcat  zise în sfârºit ºi îi aruncã lui Corso
încã o privire ciudatã. Se întreba, pare-se, prin
ce minune ajunseserã toate foile acelea pe mâna
lui . Cum le-aþi cãpãtat ?
 Prin moºtenire. De la o mãtuºã bãtrânã.
Le-aþi mai vãzut vreodatã ?
Încã suspicios, librarul privi înapoia lui Corso,
prin vitrinã, în stradã, ca ºi cum vreun trecãtor
l-ar fi putut lãmuri asupra motivului vizitei aceleia. Ori poate cãuta în minte un rãspuns potrivit.
La urmã îºi atinse mustaþa, de parcã ar fi fost
una falsã ºi ar fi vrut sã se convingã cã e tot la
locul ei, ºi zâmbi evaziv.
 Aici, în Quartier, niciodatã nu ºtii precis
dacã ai mai vãzut niºte piese ori ba
A fost
dintotdeauna un vad bun pentru vânzãtorii de
cãrþi ºi de gravuri Lumea vine sã cumpere ºi
sã vândã ºi totul sfârºeºte prin a trece de mai
multe ori prin aceleaºi mâini  fãcu o pauzã, ca
sã tragã aer în piept : trei rãsuflãri scurte, înainte
de a-i arunca lui Corso o privire neliniºtitã 
Cred cã nu  conchise . Cã n-am mai vãzut
aceste originale  privi din nou spre stradã ;
sângele îi înroºea puternic faþa . Mi-aº fi amintit de ele.
 Sã înþeleg din asta cã manuscrisul e autentic ?  întrebã Corso.
 Pãi da, în realitate, da  librarul gâfâia,
mângâind foile albastre cu buricele degetelor ;
dãdea impresia cã nu avea curajul sã le atingã. În
sfârºit, luã una între degetul gros ºi arãtãtor .
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Literã semirondã, de grosime medie, fãrã intercalãri, nici ºtersãturi Abia de existã semne de
punctuaþie, cu majuscule neaºteptate. Fãrã nici o
îndoialã, avem aici un Dumas în plinã maturitate,
pe la mijlocul vieþii, când a scris Muschetarii 
se însufleþise tot mai mult. Acum tãcu deodatã,
ridicând un deget, ºi Corso putu vedea cã zâmbea
pe sub mustaþã ; pãrea sã fi luat o hotãrâre .
Aºteptaþi un moment.
Se duse la fiºierul marcat cu litera D ºi scoase
niºte mape de carton subþire, ivoriu.
 Tot ce-i aici este de Alexandre Dumas-tatãl.
Scrisul e identic.
Sã tot fi fost acolo vreo duzinã de documente,
unele fãrã semnãturã sau cu iniþialele A.D. ; altele
aveau semnãtura completã. Majoritatea erau mici
note pentru editori, scrisori cãtre prieteni, invitaþii.
 Acesta este unul din autografele lui nord-americane  lãmuri Achille Replinger . Lincoln îi
ceruse unul, iar el a trimis zece dolari ºi o sutã
de autografe, vândute la Pittsburgh în scopuri
de binefacere  îi arãtã lui Corso documentele,
cu orgoliu profesional reþinut, dar evident . Iatã
altul : o invitaþie la cinã în vila Monte-Cristo,
reºedinþa pe care ºi-o construise la Port-Marly.
Uneori folosea doar iniþialele, alteori recurgea la
pseudonime Deºi nu toate autografele care circulã sunt autentice. La ziarul Le Mousquetaire,
al cãrui proprietar era, se afla un anume Viellot,
capabil sã-i falsifice cu brio scrisul ºi semnãtura.
Iar în ultimii trei ani de viaþã, lui Dumas îi
tremurau prea tare mâinile ; a fost nevoit sã-ºi
dicteze textele.
 De ce hârtie albastrã ?
 O primea din Lille, fabricatã special
pentru el de un editor care îl admira Aproape
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