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Louis Wu

LouisWusematerializăîninimaviețiidenoapteaBei
rutului,într-unadintrecabineledetransferdedestinație
generalădispuseînșir.
Părulalbîierastrânsîntr-ocoadădeaproapeojumătate

demetrușistrăluceaprecumzăpadaartificială.Pieleade
petrupșidepescalpuldepilateradeungalbencromat;
irișiiochilorerauaurii,iarperobadeunalbastruregalera
imprimatundragonstereopticauriu.Însecundaîncareîși
făcuapariția,zâmbeacugurapânălaurechi,dezvelindu-și
dințiiregulați,perfecți,deunalbperlat.Zâmbeașiîșiflu
turabrațul.Însăzâmbetulîncepusăisestingă.Într-oclipă
dispărucomplet,lăsândînurmăpieleafleșcăităcaomască
decauciuctopit.LouisWuîșiarătavârsta.
CâtevaclipeurmăricuprivireaviațadenoapteaBei

rutuluidinjurullui,oamenimaterializându-seîncabinele
detransferdinlocațiinecunoscute;mulțimiletrecândpe
lângăellapas,acum,cătrotuarelerulantefuseserăoprite
petimpulnopții.Peurmăorologiilebăturăora23.00.Louis
Wuîșiîndreptăumeriișipășiafarădincabină,casăse
alăturemulțimii.
ÎnResht,acoloundepetrecereaeraîntoi,ziualuide

nașteretocmaiseîncheiase.ÎnBeiruteracuoorămaidevre
me.Într-unrestaurantliniștitînaerliber,Louislefăcucinste
tuturorcurachiușiîiîndemnăpecântărețiilocalisăcânte
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înarabășiîninterplanetară.Înaintedemiezulnopții,plecă
spreBudapesta.
Oareîșidăduserăseamacăfugisedelaproprialuipetre

cere?Aveausăcreadăcăaplecatcuofemeieșisevaîntoarce
încâtevaore.ÎnsăLouisWuplecasesingur,sărindpeste
hotarulmiezuluidenoapte,cunouazisuflându-iînceafă.
Douăzecișipatrudeorenuerauîndeajunspentruunom
caresărbătoreștedouăsutedeani.
Seputeaudistrașifărăel.Prieteniiluiîșipurtausinguri

degrijă.Înaceastăprivință,standardelesaleerauinflexibile.
ÎnBudapestaîlașteptauvinurișidansuriacrobatice,

localnicicareîlpriveaucapeunturistcubanișiturișticare
îlcredeauunlocalnicbogat.Dansădansurile,dădupegât
vinurileșiplecăînaintedemiezulnopții.
ÎnMünchenfăcuoplimbare.
Aerulcălduțșicuratmailimpezidinaburiiminții.Păși

petrotuareleputernicluminate,adăugândpropriavitezăla
ceadeșaisprezecekilometripeorăalor.Îitrecuprinminte
faptulcăfiecareorașdinlumeaveatrotuarerulanteșitoate
semișcaucușaisprezecekilometripeoră.
Gândulacestaerainsuportabil.Nueranou,cidoarinsu

portabil.ÎșidăduseamacâtdemultsemănaMünchenul
cuCairoșicuResht…șicuSanFrancisco,Topeka,Londra
șiAmsterdam.Magazinelesituatede-alungultrotuarelor
vindeauaceleașiproduseîntoateorașelelumii.Oamenii
caretreceauînaceastănoaptepelângăelsemănaucutoții
întreei,îmbrăcațilafel.Nu-icategoriseacapeamericani,
nemțisauegipteni,cicapeoameniaișesurilor.
Întreisecoleșijumătate,cabineledetransferînvăluiseră

lumeainfinităaPământuluiîntr-orețeadetransportinstan
taneu.DeosebireadintreMoscovașiSydneyeradeoclipăși
omonedădezececentimestelare.Înmodinevitabil,orașele
seamestecaserăde-alungulsecolelorpânăcândnumele
lorrămăseserădoarrelicvealetrecutului.SanFranciscoși
SanDiegoeraugranițeledinsprenordșidinspresudale
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unuisingurmega-orașîntinsde-alungulcoastei.Însăcâți
oamenimaiștiauacumcareeracapătulnordicșicarecel
sudic?Multpreapuțini.
Oviziunefoartepesimistăpentruunomcareîșisărbă

toreaadouăsutaaniversare.
Însăamestecareaorașelorerareală.Louisfusesemarto

rulacestuifenomen.Toateiraționalitățilenoțiunilordeloc,
timpșiobiceiuri,amestecându-seîntr-omareraționalitate
deOraș,cuprinzândîntreagalume,precumopastămono
cromășianostă.Maivorbeacinevaastăzigermană,engle
ză,franceză,spaniolă?Toatălumeavorbeainterplanetara.
Stiluriletatuajelorseschimbauînacelașitimp,pestetotîn
lume,într-unsingurvalmonstruos.
Sosisetimpulpentruunnousabatic?Înnecunoscut,singur

într-ocapsulăspațială,cupieleașiochiișipărulînculoarea
lornaturală,șibarbacrescându-ilavoiaîntâmplării…
„Prostii“,îșispuseînsinealui.„Tocmaim-amîntorsdin

tr-unsabatic.“
Cudouăzecideaniînurmă.
Darmiezulnopțiiseapropia.LouisWugăsiocabinăde

transfer,introduseînfantăcarduldecreditșitastăSevilla.
Sematerializăîntr-ocamerăînsorită.
„Cenaiba?“,semiră,clipind.
Cabinadetransfertrebuies-ofiluatrazna.ÎnSevilla

nuerasoare.LouisWuvrusămaitastezeodată,apoise
întoarseșirămasecuguracăscată.
Seaflaîntr-ocamerădehotelcompletstrăină:undecor

suficientdeprozaicîncâtsă-lfacăpeocupantulsăusăpară
dedouăorimaistraniu.
Dincentrulcamereiîlpriveaocreatură.Nueraniciom,nici

umanoid.SesprijineapetreipicioareșiseuitalaLouisWudin
douăpărți.Aveadouăcapeteturtite,montatepedouăgâturi
subțirișiflexibile.Pieleacareîiacopereaaproapeînîntregi
metrupuleraalbășicatifelatăcaauneimănuși.Ocoamă
brună,asprășideasăseîntindeadelaîmbinareagâturilor
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bestiei,de-alungulșireispinăriișiacopereaarticulația,
aparentfoartecomplexă,apicioruluiposterior.Celedouă
picioaredinfațăeraudepărtate,astfelîncâtcopitelemici
cughearealefăpturiiaproapecăformauuntriunghiechi
lateral.
Louisbănuicăarătareaeraunanimalextraterestru.În

acelecapeteturtitenuerasuficientlocpentrucreiere.Însă
băgădeseamăcocoașacareseridicalaîmbinareagâturilor,
acoloundecoamadeveneaunsmocgros,protectiv…șio
amintirerevenidinurmăcuoptsprezecedecenii.
Eraunpăpușar,unpăpușarPierson.Creierulșicraniul

erausubcocoașă.Nueraunanimal;eracelpuținlafelde
inteligentcaunom.Iarochiilui,câteunulînfiecarecap,
adâncițiînorbiteleosoase,îlpriveauțintăpeLouisWudin
douădirecții.
Louisîncercăușa.Eraîncuiată.
Eraîncuiatăpedinafară,nupedinăuntru.Puteasătasteze

odestinațieșisădispară.Dargândulacestanicinu-itrecu
prinminte.NuîntâlneștiînfiecareziunpăpușarPierson.
SpeciapărăsisespațiulcunoscutînaintesăsenascăLouisWu.
—Tepotajutacuceva?întrebăLouis.
—Poți,răspunseextraterestrulcuovocecarearfiaprins

imaginațiaunuiadolescent.
DacăLouisarfivizualizatofemeiecaresăsepotrivească

aceleivoci,arfifostCleopatra,ElenadinTroia,Marilyn
MonroeșiLoreleiHuntzîntr-unasingură.
—Ticăloasăinjustiție!
Înjurăturapăreamaimultdecâtpotrivităînsituațiade

față. Nueradreptcaoasemeneavocesăaparținăunuiextra
terestrucudouăcapeteșicusexnedeterminat!
—Nu-țifieteamă,spuseextraterestrul.Știicăpoțisă

ieșidacăvrei.
—Încolegiuamvăzutfotografiicuființecatine.Sunteți

plecațidemultăvreme…sauașaamcrezutnoi.
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—Cândsemeniimeiaufugitdinspațiulcunoscut,eu
n-amplecatîmpreunăcuei,răspunsepăpușarul.Amrămas
aici,pentrucăaiciauavutnevoiesemeniimeidemine.
—Undete-aiascuns?ȘiîncepunctalPământuluisuntem?
—Nutrebuiesătepreocupe.EștiLouisWuMMGREWPLH?
—Știicummăcheamă?Măcăutai?
—Da.Amdescoperitcăputemmanipularețeauade

cabinedetransferaacesteiplanete.
Louisîșidăduseamacăeraposibil.Aveainevoiedeo

averecasămituieștipecinetrebuie,darseputeaface.Însă…
— De ce?
—Astaarfioexplicațiedestuldeamplă…
—Nuaidegândsămălașisăiesdincabină?
Păpușarulrămasepegânduri.
—Nucredcăamîncotro.Darmaiîntâitrebuiesăte

avertizezcăsuntînarmat.Osăteoprescdacămăataci.
LouisWuscoaseunsunetdezaprobator.
—Deceașfaceasta?
Păpușarulnurăspunse.
—Acumîmiamintesc.Sunteținiștefricoși.Întregulvos

trusistemeticestebazatpelașitate.
—Oricâtdeincorectăarfiobservațiata,părereavoastră

desprenoinevafidefolos.
—Eibine,seputeașimairău,admiseLouis.
Fiecarespecieraționalăaveaslăbiciunileei.Păpușarii

eraumairezonabilidecâttrinocii,paranoiciînprivințarasei
lor,oridecâtkzinii,cuinstinctelelorputernicedeprădători,
oridecâtgrogiisesilicu…zburătoarelelorsubstitutepentru
mâini.
Vedereapăpușaruluiscoseselaivealăomansardăîntrea

gădeamintiriprăfuite.Informațiipecarelecunoșteades
prepăpușarișiimperiullorcomercial,interacțiunilelorcu
umanitatea,disparițialorsubitășisurprinzătoareseameste
caucugustulprimeițigăridetutunaluiLouis,cusenzația
tastelormașiniidescrissubdegetelestângace,lipsitede
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experiență,culisteledecuvintedinlimbainterplanetarăpe
caretrebuiasăleînvețepederost,sunetulșigustulenglezei,
cuincertitudinileșitimiditateatinereții.
Studiasepăpușariiîntimpulunuicursdeistorielacole

giu,apoiuitasedeeipentruosutăoptzecideani.Incredibil
cumminteaomeneascăpoateînmagazinaatâtdemulte!
—Voirămâneîncabinădacăînfelulacestatesimțimai

însiguranță,îispuseelpăpușarului.
—Nu.Trebuiesăvorbimfațăînfață,răspunsecreatura

șisepuseîngardă.
Mușchiiseîncordarășitresărirăpesubpieleaalbicioasă.

Apoiușacabineidetransfersedeschisecuunclinchet.Louis
Wupășiîncameră.
Păpușarulsedăducâțivapașiînapoi.
Louisselăsăîntr-unfotoliu,darnucasăseodihnească,

cimaimultpentrulinișteapăpușarului.Arătamaiinofensiv
așezat.Fotoliuleraunulobișnuit,autoajustabil,demasaj,pen
truuzexclusivomenesc.AbiaacumLouissimțiunmiros
discret,destuldeplăcut,careîiaminteadeunmagazinde
condimenteșideunlaboratordechimie.
Extraterestrulîșistrânsesubelpicioruldinspateșise

așeză.
—Teîntrebidecete-amadusaici.Explicațiaedestulde

complexă.Ceștiidesprespeciamea?
—Atrecutmulttimpdecândamfostlașcoală.Ațiavut

unimperiucomercial,nu?Ceeacenoinumimspațiulcunos
cuteradoaropartedinel.Știucătrinociieraucliențiivoștri,
iarnoii-amîntâlnitpetrinociabiaînurmăcudouăzecideani.
—Da,făceamcomerțcutrinocii.Înmareparteprininter

mediulroboților,dincâteîmiamintesc.
—Ațiavutunimperiucomercialvechidecelpuțindouă

secoleșiîntinspeani-lumină.Șipeurmăațiplecat.Ați
renunțatlatot.Dece?
—Nu-șimaiaducenimeniaminte?Amfugitdeexplozia

nucleuluigalactic!
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—Știudespreexplozie.
Caprinvis,Louischiarîșiaminteacăreacțiaînlanța

novelorînpunctulcentralalgalaxieifusesedescoperităde
faptdeextratereștri.
—Dardecesăfugițiacum?Stelelenucleuluis-autrans

formatînnoveînurmăcuzecemiideani.Exploziavaajunge
aiciabiapestealțidouăzecidemiideani.
—Oameniiartrebuisăialucrurilecevamaiînserios,

răspunsepăpușarul.Altfelvoraveadesuferit.Nuvedeți
primejdia?Radiațiade-alungulfrontuluiundeivaface
aceastăparteagalaxieiimposibildelocuit.
—Douăzecidemiideanieoperioadălungă.
—Exterminareatotexterminarerămânechiarșiîndouă

zecidemiideani.SemeniimeiauplecatîndirecțiaNorilor
luiMagellan.Daruniidintrenoiamrămas,încazulîncare
migrațiapăpușarilorarîntâmpinavreunobstacol.Acuma
întâmpinat.
—Cumașa?Cefeldeobstacol?
—Încăn-ampermisiuneasărăspundlaaceastăîntrebare.

Darpoțiaruncaoprivireaici,zisepăpușarulșiseîntinse
spreunobiectdepemasă.
Louis,careseîntrebaseundeîșițineapăpușarulbrațele,

văzucăîșifoloseagurilepepostdemâini.
Niștemâinidestulde abile, băgăde seamă, când

păpușarulseîntinseprecautpestemasăcasă-ideaoholo
gramă.Buzelelungicadecauciucalepăpușaruluiseextin
deauaproapeojumătatedemetru.Eraulafeldeuscateca
degeteleomeneștișieraumărginitedemiciproeminențe
asemănătoaredegetelor.Înspateledințilorpătrați,Louis
zărimișcareauneilimbibifurcate.
Luăhologramașipriviînea.
Laînceputnupricepunicioiotă,daropriviîncontinu

are,așteptândsăsedeslușească.Înfățișaundiscmicdeun
albstrălucitor,careputeafiunsoare,G0,K9sauK8,cuo
dungăsubțire,neagrășidreaptă,care-ltăiaîndouă.Însănu
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puteafiunsoare.Ascunsăparțialînspatelelui,pefundalul
desmoalăalspațiului,sezăreaofâșiedecerazuriu.Fâșia
albastrăeraperfectdreaptă.Erabinedefinită,solidă,artifi
cialășimultmailatădecâtdisculstrălucitor.
—Aratăcaosteacuuninelînjur,spuseLouis.Ceeste?
—Dacăvrei,păstreaz-opentrustudiu.Acumpotsă-țispun

decete-amadusaici:propunsăalcătuimoechipădeexplora
re,caresăaibăpatrumembri,incluzându-nepenoidoi.
—Casăexplorezece?
—Încăn-ampermisiuneasă-țispun.
—Asta-ibună!Trebuiesăfiunebunsămăaruncorbește

încevacenucunosc.
—Lamulțianicuocaziaîmpliniriiadouăsutedeani!
—Mulțumesc,răspunseLouismirat.
— De ce ai plecat de la petrecere?
—Nuetreabata.
—Baeste.Fă-miplăcerea,LouisWu.Deceaiplecatde

la petrecere?
—Amdecispurșisimplucădouăzecișipatrudeorenu

suntsuficientepentruasărbătorivârstadedouăsutedeani.
Așadar,amdecissă-miprelungescziuadenaștereșisămă
materializezînaltăparteînaintedemiezulnopții.Castrăin
deaceastăplanetă,n-aicumsăînțelegi…
—Vasăzicăeraiîncântatdecâtdebinemergeaulucrurile?
—Nuchiar,nu…
Louisîșiaminticănufuseseîncântat.Chiardeloc.Deși

petrecereaeradestuldereușită.Începuselaunminutdupă
miezulnopții.Decenu?Prieteniiluierautoțiînacelașiloc.
Nuaveaniciunmotivsăiroseascăvreunminut.Pestetot
încasăexistaufotoliiîncareputeaitrageunpuidesomn
rapid.Ceicarenuvoiausăpiardănimicaveauladispoziție
droguricaretețineautreaz,unelecuefectesecundareinte
resante,altelefără.
VeniserăinvitațipecareLouisnu-imaivăzusedeun

veacșiinvitațipecareîivedeazilnic.Cumulttimpînurmă,
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uniiîifuseserădușmanidemoarte.Veniserăfemeipecare
leuitasecudesăvârșireșinu-iveneasăcreadăcâtdemult
iseschimbaserăgusturile.
Dupăcumseașteptase,preamulteorealezileiluide

nașterefuseserăirositecuprezentările.Listeledenumepe
careleînvățasepederostdinainte!Preamulțiprietenifuse
serădațiuitării.
Șicucâtevaminuteînaintedemiezulnopții,LouisWu

pășiseîntr-ocabinădetransfer,tastaselocațiașisefăcuse
nevăzut.
—Eramplictisitdemoarte,spuseel.„Povestește-nedes

preultimultăusabatic,Louis.“„Darcumpoțisuportasă
staisinguratâtdemulttimp,Louis?Ceinteligentdinpartea
tasă-linvițipeambasadorultrinocilor,Louis!Decândnu
ne-ammaivăzut,Louis!“„Hei,Louis,deceenevoiedetrei
jinxienisăvopseascăunzgârie-nori?“
—Habarn-am.Dece?
—Poftim?
—Deceenevoiedetreijinxieni?
—Ah!Păi,unulcasăținăpulverizatoruldevopseași

doicasămiștebloculdesusînjos.Amauzitglumaasta
lagrădiniță.Totlemnuluscatalviețiimele,toatepoantele
vechi,toateîntr-osingurăcasăuriașă.Numaisuportam.
—Eștiuntipcarenustălocului,LouisWu.Sabaticele

tale–tuaivenitcuideea,nu-iașa?
—Nu-miamintesc,daraprinsdestuldebine.Ceimai

mulțidintreprieteniimeiiausabatice.
—Darnulafeldefrecventcatine.Camlapatruzecide

ani,teplictiseștidecompaniaoamenilor,părăseștiplane
telelorșiteîndrepțisprehotarulspațiuluicunoscut.Treci
dincolodeaceastăgraniță,deunulsingurîntr-ocapsulă
spațială,șirămâiacolopânăsimțidinnounevoiadecompa
nie.Te-aiîntorsdinultimulsabatic,alpatrulea,înurmăcu
douădecenii.N-aiastâmpăr,LouisWu.Pefiecareplanetă
aoameniloraitrăitsuficientdemulttimpîncâtsăfiiluat
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dreptlocalnic.Astă-searăaiplecatdelapropriataaniver
sare.Iarnu-țigăseștilocul?
—Etreabameacefac,nu-iașa?
—Da.Treabameaesăgăsescrecruți.Tuaifioalegere

bunăcamembrualechipeimeledeexplorare.Îțiasumi
riscuri,darabiadupăcete-aigânditbine.Nu-țiesteteamă
săfiisingur.Eștisuficientdeprecautșideinteligentîncât
sămaifiiînviațădupădouăsecole.Pentrucănuți-ai
neglijatnevoilemedicale,aicondițiafizicăaunuibărbatde
douăzecideani.Șiînultimulrând,darcelmaiimportant,
separecăapreciezicompaniaextratereștrilor.
—Categoric.
Louiscunoșteacâțivaxenofobișiîipriveacapeniște

neghiobi.Viațadeveneaîngrozitordeplictisitoarecând
ți-opetreceaidoarînpreajmaoamenilor.
—Darn-aivreasătearuncicucapulînainte.Louis

Wu,nu-țiajungecăeu,unpăpușar,îțivoifialături?Ce
te-arputeaînspăimântapetinefărăsămăînspăimânte
maiîntâipemine?Precauțiainteligentăaraseimeleeste
proverbială.
—Aidreptate,răspunseLouis.
Defapt,eraintrigat.Xenofilia,nelinișteașicuriozitatea

mergeaumână-nmână:oriundemergeapăpușarul,Louis
Wuaveasă-lînsoțească.Însăvoiasăaflemaimulte.
Iarpozițiadincarenegociaeraexcelentă.Unextrateres

trun-arlocuidebunăvoieîntr-oasemeneacameră.Această
camerădehotelcuînfățișareobișnuită,ocamerăreconfor
tantdenormalădinpunctuldevederealunuilocuitoral
Pământului,sigurafostspecialmobilatăpentrurecrutare.
—Dacănu-mipoțispunescopulmisiunii,poateîmivei

spuneundeaidegândsăexplorezi?
—Loculseaflăladouăsutedeani-luminădeaiciîn

direcțiaMiculuiNoralluiMagellan.
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—Darne-arluaaproapedoianisăajungemacolola
vitezamaximădehiperpropulsie.
—Nicidecum.Avemonavăcarecălătoreștecuoviteză

multmaimaredecâtonavăconvenționalăcuhiperpropul
sie.Poatestrăbateunan-luminăîncincisferturideminut.
Louisdeschisegura,însănuscoaseniciunsunet.Un

minutșicincisprezecesecunde?
—Astan-artrebuisătesurprindă,LouisWu.Cum

altfelamfipututtrimiteunagentpânăînnucleulgalactic,
casăstudiezereacțiaînlanțanovelor?Arfitrebuitsă-ți
daiseamacăexistăoastfeldenavă.Dacămisiuneava
reuși,intenționezsălasnavaechipajuluimeu,inclusivpla
nurilecucaresăconstruiascăaltele.Așadar,aceastănavă
e…plata,recompensavoastrăsaucumvreisă-ispui.Îi
poțiobservacaracteristiciledezborcândnevomalătura
migrațieipăpușarilor.Totatunciveiaflașicenepropunem
săexplorăm.
Săsealăturemigrațieipăpușarilor.
—Conteazăpemine,spuseLouisWu.
Primeașansasăfiemartorulmigrațieiuneiîntregispe

ciiraționale!Săvadănaveuriașepurtândlabordullor
miisaumilioanedepăpușari,întregisistemeecologice
funcționale…
—Bine,spusepăpușarulșiseridică.Echipajulnostru

vafiformatdinpatrumembri.Sămergemsă-lrecrutăm
pecelde-altreileamembru.
Șiintrăbocănindîncabinadetransfer.
Louisstrecurăînbuzunarhologramacripticășiîlurmă.

Încabină,încercăsăciteascănumăruldepeecran.Dacăar
fivăzutnumărul,arfiînțelesundeseaflă,însăpăpușarul
tastăpreaiute.Dispărură.
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* * *

LouisWuieșidincabinăînurmapăpușarului,pășind
într-unrestaurantluxos.Recunosculoculdupădecorul
negru-auriușidupădispunereaprosteascăînformăde
potcoavăasepareurilor.ErauînRestaurantulKrușenko,la
NewYork.
Înurmapăpușaruluiseauzirășoaptenedumerite.Un

ospătar,imperturbabilcaunrobot,îiconduselaomasă.
Unuldintrescaunefusesedatlaoparteșiînlocuitdeo
pernămareșipătrățoasă,pecareextraterestrulși-oașeză
întreșoldșipicioruldinspatecândseașeză.
—Eraiașteptat,observăLouis.
—Da,i-amanunțatdinainte.Extratereștriisuntclienți

obișnuițiailocului.
ÎnaceaclipăLouisobservășialțimeseniextratereștri:

patrukzinilamasaalăturatășiunkdatlynînparteacealaltă
asălii.Eradeașteptat,cusediulOrganizațieiNațiunilor
Uniteatâtdeaproape.Louiscomandăolimonadăcutequila
șiobăudintr-osuflarecândîifuseadusă.
—Aiavutoideeexcelentă,spuseel.Maicăn-ammurit

defoame.
—N-amvenitaicisămâncăm,cisă-lrecrutămpecel

de-altreileamembrualechipajului.
—Ah,da?Într-unrestaurant?
Păpușarulîșiridicăvoceasărăspundă,însăreplicalui

nueraunrăspuns:
—Îlcunoaștețipekzinulmeu,Kchula-Rrit?Eanimalul

meudecompanie!
Louisfucâtpecesăseînececubăutura.Lamasadinspa

telepăpușaruluistăteaupatrunamilecublanăportocalie.
Kzini.Cândîlauzirăpepăpușar,seîntoarseră,dezvelindu-și
dințiiascuțițiprecumacele.Zâmbeau?Imposibilcaunase
menearictussăfieunzâmbet.Maialespefațaunuikzin.
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Numele– Rrit–aparțineafamilieiPatriarhuluikzinilor.
Louis,dândpegâtcemaiaveaînpahar,ajunselaconcluzia
cănumaiconta.Oricuminsultaeramortalășinuputeaifi
linșatdecâtosingurădatăînviață.
Kzinulcelmaiapropiatdeeiseridică.
Aveaoblanădeasă,portocalie,cudunginegredeasupra

ochilor.Semănacuopisicăvărgatăfoartegrasă,înaltăde
doimetrișijumătate.Darnicivorbădegrăsime.Kzinul
eraunpachetdemușchi,netezi,puternicișistraniudispuși
pesteunscheletdeopotrivădeneobișnuit.Dinlabelecao
perechedemănuși,dinpieleneagră,scoaseniștegheare
ascuțiteșistrălucitoare.
Unsfertdetonădecarnivorraționalseaplecăamenințător

pestepăpușarșizise:
—Iaspune-mi,aiimpresiac-osăscapicuviațădupăce

l-aiinsultatpePatriarhulkzinilor?
Păpușarulrăspunsefărăezitareșifărătremurînglas:
—Eusuntcelcare,peoplanetăcareorbiteazăînjurul

steleiBetadinconstelațiaLirei,amlovitînpântececucopita
dinspateunkzincăruiaisespuneaCăpitanulChuftșii-am
fracturattreicoastedinstructuraendoscheletală.Amnevoie
deunkzincurajos.
—Continuă,spusemonstrulblănoscuochinegri.
Înciudalimitărilorimpusedeformaguriisale,interpla

netarakzinuluieraexcelentă.Însăvocealuinutrădanicio
notădinfuriapecarecusiguranțăosimțea.Nicikzinul,nici
păpușarulnuarătaunicioemoție.Louisaveasenzațiacăe
martorulunuiritualstrăvechi.
Carneaașezatădinainteakziniloreraînsângeșiaburin

dă;fuseseîncălzitălatemperaturacorpuluiînaintesăfie
servită.Șitoțikziniizâmbeau.
—Eușiacestomvomexploraunloclacareniciunkzin

n-avisatvreodată.Avemnevoiedeunkzinînechipaj.În-
drăzneștevreunulsăurmezecomandaunuipăpușar?
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—Sespunecăpăpușariimănâncădoarfrunzeșifugdin
caleabătălieiînlocsă-iținăpiept.
—Osădecizisingurdacăeadevăratsaunu.Dacă

supraviețuiești,dreptrăsplatăveiprimiplanurileunuinou
șiimportanttipdenave,plusunmodelalrespectiveinave.
Plataepemăsurauneiaventurifoarteriscante.
Păpușarul,îșispuseLouisînsinealui,nuiroseanicio

ocaziedea-iinsultapekzini.Nimeninuîioferăunuikzin
unsporderisc!Kzinulsearuncăîncaleaprimejdiei,fără
să-ipesederiscuri!
Darkzinullornurăspunsedecât:
—Primesc.
Ceilalțitreikzinimârâirăspreel.Celcareacceptasesăli

sealăturelerăspunseînacelașifel.
Mârâitulunuisingurkzinsunăcaoîncăierareîntrepisici.

Patrufelinediscutândaprinssunăcaunrăzboiîntoatăregu
la.Atenuatoarelesoniceseactivarăautomatînrestaurantși
mârâiturileseestompară,deșiseauzeauîncontinuare,în
surdină.
Louismaicomandăcevadebăut.Cunoscândcâteceva

dinistoriakzinilor,aceiapatrudădeaudovadădeoremar
cabilăstăpâniredesine.Păpușaruleraîncăviușinevătămat.
Ceartasestinseșicelepatrucreaturipăroaseseîntoarse

răspreei.Celcuochiimarcațicunegruîntrebă:
—Cumtenumești?
—Am luatnumeleomenescdeNessus, răspunse

păpușarul.Adevăratulmeunumeeste…
Omuzicăorchestralărăsunăpentruoclipădingâtlejurile

impresionantealepăpușarului.
—Excelent,Nessus.Trebuiesăvăspuncănoipatrualcă

tuimoambasadăkzinăpePământ.AcestaesteHarch,acela
eFtanss,celcudungigalbeneesteHroth.Eu,fiinddoarun
ucenicșiunkzindintr-ofamiliederanginferior,n-amnume.
Suntnumitdupăprofesiamea:TălmaciulAnimalelor.
Louisîșiținugura.



Lumea Inelară / 19

—Problemaestecăenevoiedenoiaici.Niștenegocieri
delicate…însănuetreabavoastră.S-adeciscăeusuntsin
gurulcarepoatefiînlocuit.Dacănoulvostrutipdenavăse
dovedeșteafivaloros,voivenicuvoi.Altfelvoifinevoit
să-midovedesccurajulpealtecăi.
—Răspunsultăuîmiconvine,spusepăpușarulșiseridică.
Louisrămaseașezat.
—Careeformakzinezăatitluluitău?întrebăel.
—ÎnlimbaEroului…zisekzinulșimieunăonotă

crescătoare.
—Șidecen-aispusașadelabunînceput?Afosto

insultăintenționată?
—Da,răspunseTălmaciulAnimalelor.Eramfurios.
Avândaltestandarde înprivința tactului,Louisse

așteptasecakzinulsămintă.PeurmăLouiss-arfiprefăcut
căîlcredeșikzinularfifostmaipoliticosînviitor…darera
preatârziusădeaînapoi.Louisezităofracțiunedesecundă
înaintesăîntrebe:
—Șicumesteobiceiul?
—Trebuiesăneluptămcumâinilegoale,îndatăcelansezi

provocarea.Sauunuldintrenoitrebuiesă-șicearăscuze.
Louisseridicăînpicioare.Astaerasinuciderecurată,

dar,fir-armamaeidenedreptate,știafoartebinecareera
obiceiul.
—Teprovoc,spuseel.Dintepentrudinteșiunghiepen

trugheară,dinmomentcenuputemîmpărțiUniversulîn
pace.
Fărăsăridiceprivireadinpământ,kzinulcăruiaisespu

neaHrothrosti:
—Trebuiesă-miceriertareînnumelecamaraduluimeu,

TălmaciulAnimalelor.
—Poftim?semirăLouis.
—Ăstaerolulmeu,spusekzinulcudungiportocalii.Este

naturakzinilorsăsegăseascăînsituațiicaresepotrezolva
fieprinscuze,fieprintr-oîncăierare.Știmceseîntâmplă
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cândintrămînluptă.Astăzisuntemmaipuținideoopti
medincâțieramatuncicândkziniii-auîntâlnitpeoameni.
Planetele noastre coloniale sunt planetele voastre coloniale, 
speciilesclavenouăsunteliberateșiînvățatetehnologieși
eticăomenească.Dacăvreunuldintrenoitrebuiesă-șiceară
scuzesausălupte,rolulmeuesăcerscuze.
Louisseașeză.Sepăreacămaiaveaziledetrăit.
—N-așvreasăamjobultăupentrunimicînlume,ziseel.
—Bineînțelescănu,dacăeștidispussălupțicumâini

legoalecuunkzin.ÎnsăPatriarhulnumi-agăsitutilitate
înaltăparte.Nusuntfoarteisteț,amsănătateașubredăși
coordonareateribilă.Cumaltfelmi-așputeapăstranumele?
Louisîșisorbeabăutura,rugându-seîngândcacineva

săschimbesubiectul.Unkzinumilisepăreadetoatăjena.
—Sămâncăm,spusecelpecareîlnumeauTălmaciul

Animalelor.Dacămisiuneanoastrănueurgentă,Nessus.
—Deloc.Echipajulîncănuestecomplet.Colegiimeimă

vorcontactacândîlvorfilocalizatpecelde-alpatrulea
membru.Întretimp,sămâncăm.
Înaintesăseîntoarcălamasalui,TălmaciulAnimalelor

iseadresăomului:
—LouisWu,amgăsitprovocareataexageratdeverbală.

Cândprovociunkzin,esuficientunsimplurăcnetdefurie.
Răcneștișiataci.
—Răcneștișiataci,repetăLouis.Fantastic.


