
PAUL HOF'F'MAN

in biltata arryilor

Serra

uANe srANcA A LUI DUMNEZEU
VOLUMUL 3

-tfr



Partea tntd,i

Am umit singur ;i merg ca un strd'in.

Nu;tiu cine sunt, nici ce amfamt.

Aurangzeb



Scurt raport despre Thornas CaIe, Nebunul. Trei
conversalii din Abalia de pe insula Cipru.

(NB Aceastd eualuare a auut loc dupd atacul cerebral s5ferit de

Maic a Sup erioard Allbight.
-lnsemndrile sale au flst rdtdcite, tmpreund cu detaliik despre

internarea lui Cak.

Raporh^rl trebuic citit tn lumina acestei absenle, astfel incdt nu uoi

puteafi trasd la rdspundere pentru niciuna dintre conclu<iik traw.)

CARACTERISTICI FIZICE
Staturi medie, neobignuit de palid. Degetul mijlociu de la

mAna stAngi, lipsd. Depresie datorati unei fracturi in partea

dreapti a craniului. Cicatrice cheloidi severi intr-o rand la

umirul stAng.

Pacientul susline ci suferi de dureri intermitente din

cauza tuturor rinilor.

SIMPTOME
Comulsii stomacale severe, de obicei dupd-arniaza.

Epuizare. Suferi de insomnie si are co;maruri cAnd reu;e;te

sd doarmi. Pierdere in greutate.

ISTORIC
Thomas Cale nu suferi de isterie sau comportament

necontrolat in afara firii sale posomorAte. Convulsiile
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stomacale de dupi-amiazl, il lasi firi grai din cauza

epuizdrii, dupi care adoarme. Spre seari, poate vorbi din
nou, desi devine cea mai sarcastici si rS.uticioasi persoani.
Pretinde ci a fost cumpS.rat pe doi bani de la niqte pirinli
pe care nu si-i aminteste de citre un preot al Ordinului
Izbivitorului SpAnzurat.

Thomas Cale este hazliu, ff.Lrd" ca aceasta sd fie cea

mai nesuferiti insusire a lui, si incearci mereu si \i faci
interlocutorii si se intrebe daci i;i bate joc de ei sau, in
situalii neplScute, si Ie dea de inteles cat se poate de clar
cd. asta face. Povesteste despre cum a crescut in Sanctuar ca

;i cum m-ar provoca si pun Ia indoial5 cruzimea pe care a

indurat-o zilnic. RecuperAndu-se in urma unei rini care i-a
cauzat ad6"ncitura din craniu, susEine - din nou, imposibil
de dedus cu cAti seriozitate ci marele siu curaj (privind in
urmi", ai senzatia ci se laudi, dar nu asa pirea la momentul

respectiv) sporise deja in urma rinii ;i ci dupi vindecare a
fost capabil si anticipeze toate misci.rile adversarului. Suni
prea pulin probabil; i-am refuzat oferta de a-mi demonstra.

Restul povestii sale este la fel de improbabil ca wrajorttatea

pove;tilor fantastice pentru copii despre provociri si lupte

cu sibii. E cel mai nepriceput mincinos peste care am dat

vreodati..

Povestea sa pe scurt. Viata marcatd de lipsuri ;i
antrenament militar din Sanctuar s-a incheiat subit intr-o
noapte, dupi ce a dat din greseal5. peste un Izbivitor de rang
inalt care diseca pe viu doui tinere, un fel de experiment
sacru pentru a descoperi o metodi" de a neutraltza puterea
femeilor asupra omenirii. Dupi ce a ucis Izbi.vitorul in lupt5.,

a fugit din Sanctuar impreunl cu fata care supravieluise si

doi prieteni de-ai lui, av6"nd pe urme o multime de Izbivitori
dornici de rizbunare. Reqind si scape de urmi.ritori, cei
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patru au ajuns in Memphis, unde, lucru piauzibil, Thomas

Cale gia ficut o mullime de duqmani si (lucru mai putin

plauzibil) cAliva aliali puternici, printre care cunoscutul

IdrisPukke si fratele vitreg al acestuia, Cancelarul Vipond (la

acea weme). in ciuda acestor avantaje, natura sa violenti

a ie;it la iveali intr-o altercalie brutali, dar neoblnuit de

lipsiti de fatalitate (spune el) cu qase tineri din Memphis din

care (desigur) a ieqit triumfitor, dar condamnat la inchisoare.

Cu toate acestea, Lordul Vipond a intervenit din nou in mod

misterios in favoarea sa, astfel ci a fost trimis la tarl impreunl

cu IdrisPukke. Liniqtea cabanei de vAnitoare Materazzi in

care locuiau a fost tulburatl la scurt timp dupi sosirea lor

de o femeie care a incercat si il omoare, din motive pe care

nu reu;ise inci si le clarifice. Asasinatul a fost impiedicat nu

de mSiestria sa - inota gol in momentul atacului -, ci de un

striin misterios, nevizut ;i insolent, cu o sigeati infipti in
spatele celei care urmirea si-l omoare. Salvatorul s-a ficut

apoi nevizut, {iri urmi;i firi explicalii.

Preolii Sanctuarului au reusit si il glseasci qi au incercat

si-l scoatd din ascunzitoare (spune el) ripind-o pe Arbell

Materazzi,fiica Dogelui de Memphis. CAnd l-am intrebat de

ce Izblvitorii ar risca pe seama lui un rdzboi ruinitor cu cea

mai mare dintre puterile temporale, mi-a rAs in nas, spunAnd

cd avea si iqi dezviluie imensa importanli la timpul potrivit.

Din experienta mea, nebunii de legat se iau mult prea in

serios, dar este o caracteristici a lui Thomas Cale aceea ci
starea lui de demenl5 devine vizibili abiala citeva ore dupi

incheierea conversagiei cu el. CAnd te afli in compania lui,

pAni ;i cele mai neplauzibile pove;ti pe care le spune te fac

si il crezi, pAni c6'teva ore mai tdrziu, cAnd te acapareazd

o senzatie de maximi iritare, ca gi cum ai fi fost iryelat de

un vraci din piagi si plitqti bani grei pe un leac comun.
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Am mai vdzut asta la nebuni, deqi rar, dar unii sunt atAt de

puternic si de ciudat afectagi, incAt afecliunea lor le scapl si

celor mai atenti specialisti in anomie.

Desigur, Thomas Cale a salvat-o pe frumoasaprinlesi din
m6inile Izbivitorilor, dar, trebuie spus, nu prin lupti dreaptd

si nobili, sfidAnd sortii, ci prin injunghierea majorititii
adversarilor sii in somn. Aceasta este o alti trisituri.
neobisnuitd. a nebuniei sale - fiecare dintre nesfhrsitele sale

triumfuri este obtinut, in general, nu prin acte de eroism sau

curaj nobil, ci prin inseliciune brutalS ;i pragmatism lipsit
de scrupule.

De obicei, asemenea nebuni isi construiesc o imagine de

oameni galanti gi cavaleri, dar Thomas Cale recunoaqte de

bunivoie cI a otrivit apa inamicilor sii cu animale aflate
in putrefaclie Ei cd si-a omorAt adversarii in somn. Meriti
s5. pomenesc pe scurt una dintre conversatiile noastre pe

aceasti tem5".

EU

- Ucizi intotdeauna prizonieri neinarmati?

PACIENT

- Sunt mai usor de ucis decdt cei inarmati.

EU

- Deci consideri ci vietile celorlalli pot fi luate in
derAdere?

PACIENT

NU RASPUNDE)

EU

Nu te gAnde;ti niciodati si le ardgi indurare?

PACIENT

- Nu, n-am ficut-o niciodati.
EU

- De ce?
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PACIENT

- Nici ei nu mi-ar fi ardtat indurare. tn plus, n-aq face

altceva decAt si le dau drumul doar ca si mi trezesc ci
trebuie si lupt cu ei din nou. A; putea deveni eu prizonierul

lor;i s{hrqi prin a fi ucis.

EU

- Dar femeile qi copiii?

PACIENT

- Nu i-am ucis niciodati in mod deliberat.

EU

- Dar i-ai ucis?

PACIENT

- Da, i-am ucis.

A pretins cd. ar fi construit o tabiri de sechestrare a

nevestelor qi copiilor insurecgiei Poporane ;i c5, din cauzi' c5.

fusese dus de acolo, aproape intregul cantonament de cinci

mii de suflete a mufit dln cauza foametei ;i a bolilor. CAnd

l-am intrebat ce simlea in legituri cu asta, mi-a rispuns:

- Ce ar trebui si simt?

Dar si ne intoarcem la povestea lui. Dupi salvarea brutall

a frumoasei Arbell Materazzi (oare existi in lumea nebunului

;i prinlese urAte?), a fost inaintat in rang, impreuni cu cei

doi prieteni ai sii, ;i pus si o pilzeascd pe tAnira femeie fali
de care a manifestat pe tot parcursul celor trei conversatii

lungi un puternic resentiment pentru nerecuno;tinfa 9i

disprelul acesteia fa;n de el. Aceastd amiriciune pare si-l

posede intru totul, convins fiind ci atunci cAnd Memphisul

a cdzut ulterior in mAinile Izbdvitoriloq asta s-a intimplat

pentru cd Materazzi nu executaseri planul lui menit si-i

infrAngi. (Apropo de asta, insisti ci abilitSlile sale de general

ii depiqesc chiar talentul intr-ale bestialitilii personale.)
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De obicei sarcastic si pragmatic atunci cAnd se laudd
cu ridicarea sa la putere - din nou, tonul siu caraghios
face si nu sune a laudi pAni cAnd nu reflectezi asupra
spuselor lui in lini;te - s-a indignat la culme in timp ce

rememora felul in care a fost prins de Izbivitori dupd
Bitilia de la Silbury Hill (un adevirat dezastru pentru noi
to!i, IErd legituri cu implicarea lui Thomas Cale). Este
posibil si fi fost prins in lupti superficial; descrierile sale

despre evenimentele acelea aveau aerul experientei reale.
Asemenea tuturor autorilor de romane cavaleresti talentap,
se poate folosi de evenimentele reale pentru a le face pe cele
imaginate cu adevirat piauzibile. De exemplu, se clieste
adesea pentru faptele nobile si generoase pe care le-a
sivAr;it. Spune ci gi-a riscat viata pentru a salva o tAniri
Materazzi care l-a teroizat si l-a chinuit - un act de sfintenie
pe care acum pretinde cd il regreti amarnic. tntrebAndu-l
dacd a fost intotdeauna riu si fie generos fatd de altii, mi-a
rdspuns ci, din experienta lui, se poate si nu fi fost riu,
dar a fost intotdeauna o ,,catastrofi nenorociti,,. Oamenii
apreciau atAt de mult facerea de bine, spunea el, incAt in
final intotdeauna decideau ci aceasta trebuia si se faci prin
ascutisul sabiei. Izbivitorii apreciau atAt de mult binele, incAt
voiau si omoare pe toati lumea, inclusiv pe ei in;isi si apoi
si o ia de la capIt. Se pare ci acesta a fost motivul pentru
care fostul sIu mentoq Izbivitorul Bosco, il voia inapoi cu
orice pret. Thomas Cale nu este (desigur) un bi.iat obisnuit,
ci manifestarea mAniei lui Dumnezeu, menit si. isi steargi.
cea mai mare greseali (tu si cu mine, ca si fim intelesi) de
pe fala pimdntului. Am tratat negustori care credeau ci
sunt buni generali si oameni ce abia ;tiau sL scrie, dar se

credeau poef de un geniu nemaiintAlnit, insi. nu am mai
vizut niciodati. o infatuare de o asemenea magnitudine - cu
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atat mai pufn la un copil. intrebAndu-l de cAnd avea acest

sentiment al importanlei, a inceput si rememoreze si scos

din sirite a spus cI asta credea Bosco, nu el, Thomas Cale.

Mai circumspecti, l-am intrebat daci socotea ci Izbivitorul

Bosco era nebun ;i mi-a spus ci nu cunoscuse niciodati un

Izbdvitor care sI nu fie gi ci, din experienla lui, foarte mulli

oameni care pireau intregi la minte, odati ce ajungeai s5-i

vezi ,,suferind", incepeau si ,,latre" - o expresie pe care nu o

mai auzisem, dar al cirei inleles era destul de clar'

Apoi;tie cum sd evite cu istelime implicaliile grandoma-

niei sale: in opinia celor mari ;i influen1i, el este indeajuns

de puternic pentru a distruge intreaga lume, dar aceasti

nebunie nu este a lui, ci a lor. tntrebAndu-l daci intr-adevir

ar face a;a ceva, rispunsul sdu plin de invective mi-a dat

de inteles ci nu. tntrebAndu-l daci aaea puterea si faci a;a

ceva, a zAmbit - nu intr-un mod plScut - ;i a spus ci fusese

rispunzitor de moartea a zece mii de oameni, ucisi intr-o

singuri zi, deci era doar o chestiune de cAte mii gi cAte zile.

Dupd recapturarea lui de citre Izbivitorul Bosco, rolul

siu de inger aI Mo4ii in lume i-a fost explicat in detaliu gi a

fost pus la treabi de fostul siu mentor' Acest ,,Bosco" (noul

Papi se numeste Bosco, dar lui Thomas Cale ii plac in mod

evident minciunile gogonate) atrisese ura lui Cale, deqi, de

cAnd il cumpirase pe doi bani, il antrenase ;i il ridicase pAni

aproape de puterea unui zeu, iar Bosco era in mod paradoxal

sursa excelenlei sale. CXnd i-am menlionat asta mi-a spus ci
gtia deja, de;i am observat ci il lovisem in orgoliu (care era

foarte mare).

A detaliat apoi o serie nesfAr;iti de bitilii, care pentru

mine sunau toate la fel qi in care el fusese, desigur, intotdeauna

victorios. tntrebAndu-l daci intre toate aceste succese nu

suferise niciodati oprelisti, s-a uitat la mine de parci ar fi

2t
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vrut s;-mi taie beregata si apoi a rAs _ dar foarte ciudat, mai
degrabd aldtrat o datd., ca si cum nu putea sa iqi infrAneze
reacfia complet opusd veseliei sau chiar batjocurii.

Aceste numeroase triumfuri slibiseri in schimb veghea
lui Bosco asupra sa. Si dupi incd o mare bitilie, in care il
invinsese pe cel mai de temut adversat s_a ficut nevlzut
in haosul de dupi si a ajuns in Leeds_ul spaniol, unde a
suferit primul atac al creierului care l_a adus aici. Am fost
martord la una dintre aceste crize ;i sunt greu de privit, cu
atttt mai mult de indurat. intregul si.u corp este scuturat
de convulsii, ca si cum ar incerca sd. vomite si nu poate.
A insistat c5. a fost trimis aici de prieteni cu oarecare putere
si influenti in Leeds-ul spaniol. Se ingelege de la sine ci. nu
edsti niciun semn de la acesti bineficitori. tntrebAndu_l de
ce nu fuseserd" sd-l wziteze. mi_a explic at _ caunui idiot _ c6
doar ce ajunsese in Cipru ;i cI distanla era prea mare ca ei
si cdldtoreasci. pentru a_l vedea regulat. Aceasti distanld era
o alegere deliberati pentru a_l gine in sigurantd.

- FuF de ce? am intrebat.

- Fa!5 de toti cei care md. vor mort, a rispuns el.
Mi-a spus ci venise insotit de un doctor asistent si avea

o scrisoare pentru Maica Superioard Allbright. Grdbit, mi_a
povestit cI doctorul se intorsese in Leeds_ul spaniol chiar a
doua zi, dar ci petrecuse cdteva ore cu Maica Superioari
inaintea plecirii. E evident ci Thomas Cale trebuie si fi
sosit de undeva si se prea poate si fi venit cu weun asistent
aducAnd o scrisoare, care si fi vorbit cu Maica Superioari.
inaintea atacului cerebral suferit. pierderea, cum arveni, atAt a
scrisorii, cAt si a Maicii Superioare, a li.sat acest caz intr_un fel
de Purgatoriu in care se spune ci bebelusii nebotezati agteaptd
eternitatea. Dati fiind natura violenti a inchipuirilor sale
(desi, ca si fiu sinceri, nu gi a comportamentului siu), mi
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se pare precaut si fie pus in salonul pdzit, pdnd' la gisirea

scrisorii sau pAni cAnd Maica Superioari igi revine indeajuns

pentru a ne da mai multe detalii despre el. Aqa cum stau

lucrurile, nu existi nimeni ciruia sd ii pot scrie pentru a

intreba despre el. Este o situatie neplScuti si nu este pentru

prima dati cAnd dispar dosare' Voi discuta despre alinarea

simptomelor sale cu specialistul in plante medicinale care

sose;te poimiine. CAt despre grandomania lui, dupi pirerea

mea, tratarea acesteia este o munci de ani de zile.

Anna Calkins, specialist in anomie

SiptimAni intregi Cale a zdcut la pat, bolind qi dormind'

Si-a dat seama dupi cAteva zile cd u;a din capitul salonului cu

douizeci de paturi era mereu incuiati, dar era obisnuit cu a;a

ceva si, in circumstantele date, nu ptea avea importanfi: nu era

in stare si meargi nicdieri. MAncarea era acceptabild, ingrijirea

decenti. Nu ii plicea si doarmi in aceeasi camerS, cu al1ii, din

nou, dar erau doar nouisprezece si toti pireau sd triiasci in
propriile cosmaruri, ffird' sd'ii acorde vreo atenlie. Era capabil si
stea si si indure in ticere.


