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Aldous Huxley (1894-1963) este nepotul celebrului
naturalist [i eseist Thomas Henry Huxley [i fratele
renumitului naturalist Julian Huxley. În 1908 î[i începe
studiile la Eton, [i dup\ o întrerupere de doi ani (pri-
cinuit\ de o grav\ afec]iune ocular\), le continu\ la
Balliol College, Oxford, unde va preda pentru scurt timp
literatura. În 1916 public\ volumul de versuri Roata în
fl\c\ri. Debutul în proz\ se produce patru ani mai
t`rziu, în 1920, cu un volum de nuvele, Limbo, iar în
anul urm\tor apare primul s\u roman, Galben de crom.
Autor prolific, lui Huxley i-au ap\rut de-a lungul vie]ii
peste patruzeci de c\r]i, dintre care amintim : romanele
Punct contrapunct (1928 ; Polirom, 2003), Orb prin Gaza
(1936 ; Polirom, 2009), Minunata lume nou\ (1932, a
c\rei continuare, Reîntoarcere în minunata lume nou\,
apare în 1958 ; cele dou\ au fost publicate într-un singur
volum la Editura Polirom, în 2003) [i Geniul [i zei]a
(1955, Polirom, 2009) ; volumul de versuri Leda (1920) ;
culegerile de nuvele Surîsul Giocondei (1924), Dou\ sau
trei gra]ii [i alte povestiri (1926), Muzic\ nocturn\ (1931) ;
volumele de eseuri Studii adecvate (1927), Scopuri [i
mijloace (1937), Filosofia etern\ (1945), Por]ile percep]iei
(1954, sursa de inspira]ie pentru numele celebrei for-
ma]ii The Doors), piese de teatru [i c\r]i de c\l\torie. În
1939, Huxley a primit James Tait Black Memorial Prize
pentru romanul After Many a Summer Dies the Swan,
iar în 1959 a fost distins cu Premiul pentru Merit al
Academiei Americane de Arte [i Litere.

Celebrul roman Minunata lume nou\ (1932) porne[te
de la ideea unei societ\]i distopice care, pentru a-[i
controla cet\]enii, recurge la orice subterfugiu : de la
transformarea rasei umane [i manipularea ei genetic\,
pîn\ la mascarea minciunii în adev\r absolut. Rezultatul
este o combina]ie de realit\]i orwelliene [i scene din cel
mai pur SF, în care c\r]ile s`nt arse [i singura cultur\
acceptat\ s`nt preceptele unui conduc\tor megaloman,
în care apari]ia unei edi]ii de Opere complete de William
Shakespeare poate duce la r\sturnarea unui regim
absurd, în care oamenii s`nt concepu]i în imense incuba-
toare, iar cei neatin[i înc\ de morbul acestei �civiliza]ii�
s`nt izola]i în rezerva]ii.



�Utopiile ne apar ast\zi mult mai realizabile
decît se credea pe vremuri. De aceea în vre-
murile noastre ne afl\m în fa]a unei între-
b\ri destul de chinuitoare : cum s\ evit\m
înf\ptuirea lor definitiv\ ?... Utopiile sînt
realizabile. Via]a se îndreapt\ c\tre utopii.
ªi poate c\ începe un veac nou, un veac în
care intelectualii [i p\tura cultivat\ vor visa
la mijloacele de a evita utopiile [i de a reveni
la o societate neutopic\, mai pu]in «perfect\»,
dar mai liber\.�

NIKOLAI BERDIAEV
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Capitolul I

O cl\dire cenu[ie, scund\, de numai treizeci
[i patru de etaje. Deasupra intr\rii, firma CEN-
TRUL DE INCUBA}IE {I CONDI}IONARE PENTRU
LONDRA CENTRAL|, iar pe stem\, în form\ de
scut, deviza Statelor Unite ale Lumii: COMUNI-
TATE, IDENTITATE, STABILITATE.

Sala imens\ de la parter d\dea c\tre nord.
Rece, în pofida verii de afar\ [i a c\ldurii tropicale
din înc\pere, prin geamuri p\trundea o lumin\
sub]ire [i aspr\, c\utînd avid\, parc\, vreun ma-
nechin drapat, ori vreo juc\rie, vreo form\ acade-
mic\ palid\, dar neg\sind decît sticla, nichelul [i
por]elanul cu luciu sec, tipice pentru un laborator.
R\ceala ca de iarn\ î[i d\dea mîna cu frigul ier-
natic. Halatele lucr\torilor erau albe, mîinile lor
erau îmbr\cate în m\nu[i de cauciuc de culoarea
palid\ a cadavrelor. Lumina era înghe]at\, moart\,
fantomatic\. Doar tuburile g\lbui ale microscoape-
lor d\deau luminii o oarecare consisten]\, f\cînd-o
s\ se întind\ ca untul pe ]evile lustruite, o dung\
molatic\ lîng\ alta, într-o procesiune nesfîr[it\
de-a lungul meselor de lucru.

� Iar aceasta, spuse Directorul deschizînd u[a,
este Sala de Fertilizare.

Cînd intr\ Directorul Centrului de Incuba]ie [i
Condi]ionare, trei sute de fertilizatori, apleca]i
asupra instrumentelor lor, erau adînci]i în munc\
într-o t\cere prin care li se putea auzi [i respira]ia
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ca o frîntur\ de melodie fredonat\ pentru sine ori
un fluierat � atît de concentra]i [i absorbi]i erau
cu to]ii. O trup\ întreag\ de studen]i nou-veni]i,
foarte tineri, cu fe]ele trandafirii [i cu ca[ la gur\
se ]inea foarte aproape de Director, urmîndu-l cu
oarecare spaim\ [i supunere slugarnic\. Fiecare
dintre ei avea un carnet de noti]e în care însemna
cu sîrg [i disperare tot ce spunea marele savant.
Direct din gura celebrit\]ii. Era un adev\rat
privilegiu. Directorul Centrului de Incuba]ie [i
Condi]ionare (DCIC) pentru Londra Central\ ]inea
mor]i[ s\-[i conduc\ personal fiecare serie de
boboci, f\cînd turul diferitelor sec]ii ale Centrului.

� Doar a[a, ca s\ v\ dau o idee general\, le
explica el.

Fire[te c\ trebuia s\ capete o idee general\, de
vreme ce urmau s\-[i îndeplineasc\ inteligent
munca � de[i prea multe nu trebuia s\ [tie; mai
bine zis era convenabil s\ [tie cît mai pu]in, ca s\
poat\ ajunge membri adev\ra]i [i ferici]i ai colecti-
vit\]ii. C\ci, dup\ cum [tia toat\ lumea, am\-
nuntele sînt cheia virtu]ii [i fericirii; din punct de
vedere intelectual, generalit\]ile sînt doar un r\u
necesar. Nu filosofii, ci amatorii de traforaje [i
colec]ionarii de timbre alc\tuiesc coloana verte-
bral\ a oric\rei societ\]i.

� Mîine � ad\uga el întotdeauna, zîmbindu-le
cu o bun\voin]\ u[or amenin]\toare � o s\ v\
apuca]i serios de treab\. N-o s\ mai ave]i vreme
de generalit\]i. Dar între timp...

Între timp se bucurau de un privilegiu. Direct
din gura savantului în carnetul de noti]e. B\ie]ii
scriau repede, repede, într-un ritm nebunesc.

Înalt [i oarecum firav, dar ]inîndu-se foarte
drept, Directorul înaint\ în înc\pere. Avea b\rbia
cam lung\ [i din]ii mari, destul de proeminen]i,
pe care buzele lui groase [i frumos arcuite nu-i
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acopereau cu totul nici cînd t\cea. S\ fi fost b\trîn,
s\ fi fost tîn\r? Cît s\ fi avut: treizeci de ani?
Cincizeci? Cincizeci [i cinci? Era greu de spus.
{i, oricum, nici nu se punea aceast\ problem\; în
acest an de stabilitate, 632 al Erei Ford, nici prin
cap nu-]i trecea s\ pui o asemenea întrebare.

� Voi începe cu începutul, spuse DCIC [i stu-
den]ii mai zelo[i înregistrar\ în carnete [i aceast\
inten]ie: Vom începe cu începutul. Acestea � spuse
el, cuprinzînd cu un gest larg toat\ aparatura �
sînt incubatoarele. {i, deschizînd o u[\ bine
izolat\, le ar\t\ nenum\ratele stelaje cu eprubete
numerotate. Le explic\: � Aceasta este cota s\p-
t\mînal\ de ovule. }inute la temperatura sîngelui.
În timp ce game]ii masculini ([i deschise o alt\ u[\)
trebuie p\stra]i la o temperatur\ cu dou\ grade
mai mic\, 35° în loc de 37°. C\ldura normal\ a
sîngelui duce la sterilitate. Berbecii ]inu]i în vat\
termogen\ nu mai z\mislesc miei.

Sprijinindu-se cu um\rul de un stelaj cu incuba-
toare, în timp ce creioanele studen]ilor mîzg\leau
ilizibil pagini întregi, Directorul le prezent\ o scurt\
descriere a proceselor moderne de fertilizare; fire[te,
mai întîi le vorbi despre realizarea ei pe cale chi-
rurgical\:

� Opera]ia e suportat\ voluntar pentru binele
Societ\]ii, ca s\ nu mai vorbim c\ este r\spl\tit\
cu o prim\ echivalent\ cu salariul pe [ase luni.

Apoi continu\ cu o descriere a tehnologiei folo-
site pentru conservarea [i men]inerea în via]\ a
ovarului excizat pentru a se dezvolta în mod activ;
trecu dup\ aceea la considera]ii referitoare la
temperatura optim\, la concentra]ia de sare, la
vîscozitate; se referi la lichidul în care erau p\strate
ovulele recoltate ajunse la maturitate. Apoi, con-
ducîndu-[i înv\]\ceii c\tre mesele de lucru, le ar\t\
efectiv cum se extrage acest lichid din eprubete;
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cum este l\sat s\ cad\ pic\tur\ cu pic\tur\ pe
lamelele special înc\lzite ale microscoapelor; cum
ovulele con]inute de acest lichid sînt cercetate
pentru a nu prezenta anomalii, apoi num\rate [i
transformate într-un receptacul poros; cum acest
receptacul ([i acum îi duse pe studen]i s\ urm\-
reasc\ opera]ia) este cufundat într-un bulion de
cultur\ cald, un mediu nutritiv care con]ine sper-
matozoizi în mi[care liber\ � cu o concentra]ie
minim\ de 100 000 pe centimetru cub, dup\ cum
insist\ el s\ precizeze. De asemenea, le ar\t\ cum,
dup\ zece minute, receptaculul este scos din lichid
[i con]inutul s\u este examinat din nou; cum,
dac\ vreunul din ovule r\mîne nefecundat, este
supus din nou imersiunii, [i opera]ia se repet\
ori de cîte ori este nevoie; cum ovulele fecundate
revin în incubator. Cele de tip Alfa [i Beta r\mîn
acolo, pîn\ la îmbutelierea lor definitiv\; în schimb,
cele de tip Gama, Delta [i Epsilon sînt scoase din
nou afar\ dup\ numai treizeci [i [ase de ore, spre
a fi supuse procesului Bokanovski.

� Procesul Bokanovski, repet\ Directorul [i
studen]ii subliniar\ aceste cuvinte în însemn\rile
de pe carnete.

Un ovul, un embrion, un adult � aceasta este
evolu]ia normal\. Dar un ovul supus bokanovski-
fic\rii va germina, va prolifera, se va diviza. Va da
opt pîn\ la nou\zeci [i [ase de noi muguri, iar
fiecare mugur se va dezvolta într-un embrion perfect
format, [i fiecare embrion va da un adult de talie
normal\. Se ob]in deci nou\zeci [i [ase de fiin]e
umane, acolo unde înainte cre[tea doar una. Deci
un mare progres.

� În esen]\, conchise DCIC, bokanovskificarea
const\ într-o serie de opriri ale dezvolt\rii. Noi
întrerupem cre[terea normal\ [i, lucru destul de
paradoxal, oul reac]ioneaz\ prin înmugurire.
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Reac]ioneaz\ prin înmugurire, notar\ repede
creioanele.

Directorul ar\t\ cu degetul: pe o band\ care
înainta lent, un stativ cu eprubete intra într-o
cutie mare de metal, în timp ce ie[ea un alt stativ
plin. Mecanismul scotea un zgomot monoton, ca
al unei mî]e care toarce. Directorul le mai d\du
un am\nunt: trecerea eprubetelor prin mecanism
dureaz\ opt minute. Opt minute de expunere
puternic\ la raze X este maximum pe care-l pot
suporta ovulele. Cîteva dintre ele chiar mor; cît
prive[te restul, cele mai pu]in sensibile se divid
în dou\; majoritatea scot patru muguri; unele
scot opt; toate sînt repuse în incubatoare de unde
mugurii încep s\ se dezvolte; apoi, dup\ dou\
zile, eprubetele sînt r\cite brusc [i verificate din
nou. Mugurii dau la rîndul lor doi, patru sau opt
muguri; dup\ ce-au înmugurit, sînt trata]i cu
alcool pîn\ aproape de distrugere; ulterior dau
din nou semne de înmugurire, iar apoi mugurii
din mugurul de muguri sînt l\sa]i s\ se dezvolte
în pace � o nou\ întrerupere dovedindu-se în
general fatal\. În acest r\stimp, ovulul ini]ial a
avut posibilitatea de a se transforma în opt pîn\
la nou\zeci [i [ase de embrioni.

� Ve]i recunoa[te, deci, c\ este un progres
remarcabil fa]\ de ceea ce se petrece în natur\.
Dar nu e vorba de ni[te gemeni identici � nu doar
de ni[te gemeni, duble]i sau triple]i pr\p\di]i ca
în vremurile de demult ale viviparit\]ii, cînd se
întîmpla uneori ca vreun ovul s\ se divid\ acci-
dental. Aici e vorba de zeci sau chiar sute de
produse noi. Sute, repet\ Directorul [i-[i deschise
larg bra]ele de parc\ ar fi împ\r]it cu generozitate
pomeni. Sute!

Dar unul dintre studen]i f\cu prostia de a
întreba în ce const\ avantajul.
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� Vai, drag\ b\iete! se întoarse cu asprime
Directorul împotriva lui. Dar ce, nu vezi? Chiar nu-]i
dai seama? {i ridic\ mîna, adoptînd o expresie
maiestuoas\: � Metoda Bokanovski reprezint\
unul dintre instrumentele majore ale stabilit\]ii
sociale!

Instrumentele majore ale stabilit\]ii sociale.
B\rba]i standardiza]i, femei standardizare; în

loturi uniforme. Întregul personal al unei fabrici
alc\tuit din produsele unui singur ovul bokanovski-
ficat.

� Nou\zeci [i [ase de gemeni identici lucrînd
la nou\zeci [i [ase de ma[ini identice! Glasul îi
vibra de entuziasm: � Acuma [ti]i cum st\m.
Pentru prima dat\ în istorie avem Comunitate,
Identitate, Stabilitate.

Citase deci deviza întregii planete. Cuvinte
m\re]e.

� Dac\ am putea extinde nelimitat bokanovski-
ficarea, întreaga problem\ ar fi pe deplin rezolvat\.

Rezolvat\ prin fiin]e Gama standardizate, fiin]e
Delta invariabile, fiin]e Epsilon uniforme. Milioane
de gemeni identici. În sfîr[it, se aplicase la biolo-
gie principiul produc]iei în mas\.

� Dar, vai, cl\tin\ din cap Directorul, nu putem
extinde bokanovskificarea la nesfîr[it.

Se p\rea c\ limita era de nou\zeci [i [ase, iar
media satisf\c\toare era de [aptezeci [i doi. Fabri-
carea cît mai multor loturi de gemeni identici din
acela[i ovar [i cu game]ii aceluia[i mascul � asta
era tot ce puteau realiza � tragic de pu]in. {i nici
asta nu era u[or:

� C\ci în natur\ e nevoie de treizeci de ani
pentru ca dou\ sute de ovule s\ ajung\ la matu-
ritate. Îns\ în momentul de fa]\, aici [i acum,
treaba noastr\ este s\ stabiliz\m popula]ia. S\
tot d\m la nesfîr[it, cu pic\tura, cîte doi gemeni,
vreme de un sfert de veac � ce rost ar avea?
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Evident, n-avea nici un rost. Dar tehnica lui
Podsnap accelerase extraordinar procesul de coa-
cere. Se puteau asigura cel pu]in o sut\ cincizeci
de ovule mature în decurs de doi ani. Prin fertilizare
[i bokanovskificare � cu alte cuvinte, o înmul]ire
cu 72 � ob]ii o medie de aproape unsprezece mii
de fra]i [i surori în o sut\ cincizeci de loturi de
gemeni identici, to]i de aceea[i vîrst\, [i în numai
doi ani.

� Iar în cazuri excep]ionale, izbutim s\ ob]i-
nem dintr-un singur ovar peste cincisprezece mii
de indivizi adul]i!

F\cîndu-i semn cu degetul unui tîn\r blond [i
rumen la fa]\, care tocmai trecea pe acolo, îl
strig\:

� Domnule Foster! Tîn\rul rumen se apropie.
Ne po]i spune care a fost recordul atins pentru
un singur ovar?

� În cadrul Centrului nostru, [aisprezece mii
doisprezece, r\spunse domnul Foster f\r\ s\ [ov\ie
m\car o clip\. Vorbea foarte iute, avea o mare
vioiciune în ochii lui alba[tri [i îi f\cea o pl\cere
evident\ s\ citeze cifre: � {aisprezece mii doispre-
zece din o sut\ optzeci [i nou\ loturi de embrioni
identici. Dar bineîn]eles c\ unele centre tropicale
au avut realiz\ri [i mai mari. Cel din Singapore a
produs adeseori peste [aisprezece mii cinci sute;
iar cel din Mombassa a atins efectiv cifra de [apte-
sprezece mii. Îns\ realitatea este c\ se bucur\ de
ni[te avantaje speciale. Ar trebui s\ vede]i ce puter-
nic reac]ioneaz\ un ovar de negres\ la stimulii
glandei pituitare! E de-a dreptul uimitor, cînd e[ti
deprins s\ lucrezi doar cu material european. {i
totu[i, ad\ug\ el rîzînd (dar în ochi îi sticlea
flac\ra luptei, iar b\rbia i se în\l]a sfid\tor),
totu[i, ne-am pus în gînd s\-i batem dac\ putem.
Chiar în momentul de fa]\ lucrez la un minunat
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ovar Delta-Minus. Are doar optsprezece luni. Înc\
de pe acum a dat peste dou\sprezece mii [apte
sute de copii, fie deja decanta]i, fie în embrion. {i
înc\ mai produce din plin. Cred c\ o s\-i batem
în cele din urm\.

� Îmi place cum gînde[ti! strig\ Directorul [i-l
b\tu prietene[te pe um\r. Vino cu noi [i împ\r-
t\[e[te-le b\ie]ilor \stora experien]a [i priceperea
dumitale de specialist.

Domnul Foster zîmbi modest [i r\spunse:
� Cu pl\cere.
Îi înso]i în Sala de Îmbuteliere unde activitatea

intens\ se desf\[ura ordonat, într-un fel de zarv\
armonioas\. Mai multe lifturi mici aduceau neînce-
tat, în valuri, din Banca de Organe din subsolul
al doilea, fî[ii de peritoneu proasp\t de scroaf\,
gata t\iate la dimensiunile corespunz\toare. Fî[[!
Poc! [i u[i]ele lifturilor se deschideau: operatorii
de la îmbuteliere n-aveau nevoie decît s\ întind\
mîn\, s\ ia fî[iile [i s\ le introduc\ gata netezite
în flacon [i, înainte ca acesta s\ fi înaintat pe
banda rulant\ dincolo de operator, fî[[! poc! alt\
bucat\ de peritoneu ie[ea din adîncuri, gata s\ fie
introdus\ într-un alt flacon, urm\torul din acest
nesfîr[it alai lent de pe banda transportoare.

Al\turi de Operatorii de la Îmbuteliere se aflau
Normatorii. Procesiunea înainta; unul cîte unul,
ovulele erau transferate din eprubetele lor în con-
tainerele mai mari; operatorii despicau cu abilitate
c\ptu[eala peritoneului, l\sau s\ cad\ unde trebuie
ovulele în faz\ de morul\, turnau solu]ia de ser
fiziologic... [i flaconul trecea deja mai departe. Îi
venea acum rîndul s\ fie etichetat de al]i lucr\tori
specializa]i. Ereditatea, data fecund\rii, aparte-
nen]a la unul sau altul din grupurile bokanovski-
ficate � toate aceste detalii erau transferate de pe
eprubet\ pe flacon. Procesiunea înainta încet �
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de data asta nu mai era vorba de anonimat, ci de
obiecte identificate [i numite; treceau printr-o
deschiz\tur\ din perete c\tre Sala de Predestinare
Social\.

� Un fi[ier care ocup\ optzeci [i opt de metri
cubi, spuse încîntat domnul Foster cînd p\trun-
ser\ în aceast\ sal\.

� {i con]ine toate informa]iile relevante, ad\ug\
Directorul.

� Aduse la zi în fiecare diminea]\.
� {i coordonate în fiecare dup\-amiaz\.
� Constituind baza calculelor noastre.
� Atî]ia indivizi de cutare sau cutare calitate,

mai explic\ domnul Foster.
� Distribui]i în cutare sau cutare cantitate.
� Ritmul optim de decantare din fiecare moment.
� Reciclarea prompt\ a rebuturilor neprev\zute.
� Ultraprompt\, repet\ domnul Foster. Vai,

dac\ a]i [ti cîte ore suplimentare a trebuit s\
lucrez dup\ ultimul cutremur din Japonia! rîse
bine dispus [i cl\tin\ din cap.

� Predestinatorii le trimit Fertilizatorilor toate
cifrele.

� Iar ace[tia le furnizeaz\ embrionii ceru]i.
� {i flacoanele vin aici pentru a fi predestinate

în tot am\nuntul.
� Dup\ care sînt trimise la Banca de Embrioni

de la subsol.
� Unde vom merge [i noi chiar acum.
Deschizînd o u[\, domnul Foster o lu\ înainte

pentru a-i conduce pe scara care ducea la subsol.
Temperatura era în continuare tropical\. Cobo-

rîr\ într-un fel de amurg din ce în ce mai dens.
Dou\ u[i [i un coridor dublu asigurau etan[ei-
tatea subsolului fa]\ de orice infiltrare posibil\ a
luminii de afar\.
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� Embrionii sînt ca filmul fotografic, le explic\
mucalit domnul Foster în timp ce deschidea a
doua u[\. Nu suport\ decît lumina ro[ie.

{i, într-adev\r, bezna cople[itoare în care-l ur-
mar\ studen]ii era vizibil\ [i stacojie, ca întunericul
dind\r\tul pleoapelor închise într-o dup\-amiaz\
de var\. Flacoanele pîntecoase a[ezate în [iruri
suprapuse str\luceau ca nenum\rate rubine, iar
printre acestea se mi[cau spectrele de un ro[u
mai întunecat al unor b\rba]i [i femei cu g\vanele
ochilor învine]ite [i prezentînd simptome de lupus.
Aerul vibra u[or de zumzetul [i huruitul ma[in\-
riilor.

� Ofer\-le cîteva cifre, domnule Foster, îi spuse
Directorul, care se plictisise s\ mai vorbeasc\.

Domnul Foster de-abia a[tepta s\ le mai ofere
cîteva cifre.

Sala era lung\ de dou\ sute dou\zeci de metri,
lat\ de dou\ sute [i înalt\ de zece. F\cu un semn
în sus. Studen]ii ridicar\ ochii c\tre tavanul înalt,
cu mi[carea g\inilor care beau ap\.

Erau trei rafturi: cel de la nivelul pardoselii,
prima galerie [i a doua galerie.

P\ienjeni[ul metalic al galeriilor suprapuse se
pierdea în întuneric în toare direc]iile. În preajma
lor trei fantome ro[ii desc\rcau neîncetat dami-
gene de pe o scar\ rulant\.

Aceasta venea dinspre Sala Predestin\rii Sociale.
Fiecare flacon putea fi a[ezat pe unul din cele

cincisprezece rafturi, iar fiecare raft, de[i nu se
vedea, era o band\ rulant\ care se deplasa cu
viteza de 33,3 centimetri pe or\. Opt metri pe zi în
decurs de 267 de zile. În total 2 136 de metri. Un
circuit al depozitului la nivelul pardoselii, unul la
cel al primei galerii, jum\tate pe cea de a doua
galerie, iar în cea de-a dou\ sute [aizeci [i [aptea
diminea]\ la lumina natural\ din Sala de Decan-
tare. Existen]\ independent\ � chipurile.
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� Dar în acest interval, încheie domnul Foster,
noi am reu[it s\ le supunem la o serie întreag\ de
opera]ii. Da, da, chiar foarte multe � rîse el trium-
f\tor [i atoate[tiutor.

� Îmi place cum gînde[ti, îl l\ud\ din nou
Directorul. Hai s\ ne continu\m turul. Dumneata,
domnule Foster, le po]i explica totul.

{i domnul Foster se conform\.
Le vorbi despre dezvoltarea embrionului în me-

diul de cultur\ oferit de peritoneu. Le d\du s\
examineze îndeaproape consistentul surogat de
sînge cu care se hr\nea embrionul. Le explic\ de
ce trebuie stimulat cu placentin\ [i tyroxin\. Le
vorbi despre extractul de corpus luteum. Le ar\t\
dispozitivele prin care acesta se injecta automat
din doisprezece în doisprezece metri, începînd de
la punctul 0 pîn\ la 2 040. Le vorbi despre acele
doze sporite treptat de extract de gland\ pituitar\
administrate pe ultimii nou\zeci [i [ase de metri
ai parcursului. Le descrise circula]ia matern\ artifi-
cial\, instalat\ în fiecare flacon la metrul 112; le
ar\t\ rezervorul de surogat sanguin, pompa cen-
trifug\ care men]ine în circula]ie lichidul deasu-
pra placentei [i-l împinge prin pl\mînul [i prin
filtrul de excre]ie. Se referi la tendin]a sup\r\-
toare c\tre anemie a embrionului [i la dozele
masive de extract de stomac de porc [i de ficat de
mînz în stare de f\t, care trebuiau administrate
embrionului pentru a evita acest pericol.

Le ar\t\ mecanismul simplu prin care, pe ultimii
doi metri din fiecare por]iune de opt metri, to]i
embrionii erau u[or cl\tina]i simultan pentru a se
familiariza cu mi[carea. F\cu o aluzie la gravita-
tea a[a-numitei �traume a decant\rii� [i enumer\
precau]iile luate pentru reducerea la minimum a
acelui [oc primejdios, printr-o preg\tire [i educare
corespunz\toare a embrionului îmbuteliat. Le mai
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spuse c\ într-un punct situat în jurul celui de-al
dou\ sutelea metru se f\ceau teste pentru deter-
minarea sexului. Le explic\ apoi sistemul de eti-
chetare: un T pentru masculi, un cerc pentru
femele, iar pentru hermafrodi]i � un semn de
întrebare negru pe fundal alb.

� C\ci, fire[te, zise domnul Foster, în marea
majoritate a cazurilor, fertilitatea este pur [i simplu
o pacoste. Un singur ovar fertil din o mie dou\
sute ar fi întru totul suficient pentru scopurile
noastre. Dar noi dorim s\ avem de unde alege. {i
bineîn]eles c\ întotdeauna trebuie s\ ne lu\m o
ampl\ marj\ de siguran]\. Ca atare, permitem
dezvoltarea normal\ a unei cote mult mai mari,
pîn\ la treizeci la sut\ dintre embrionii feminini.
Celelalte femele primesc o doz\ de hormoni sexuali
masculini la fiecare dou\zeci [i patru de metri de
pe restul parcursului. Rezultatul: la decantare
sînt ca ni[te vi]ele sterpe, oarecum hermafrodite �
perfect normale din punct de vedere structural, dar
sterile � afar\ doar de faptul c\ manifest\ totu[i o
u[oar\ tendin]\ de a avea barb\ (recunoscu el cu
nepl\cere). Sterilitatea lor este garantat\. {i asta
ne permite în fine eliberarea din domeniul unei
simple imita]ii servile a naturii [i p\trunderea în
lumea mult mai interesant\ a inven]iei umane.

Domnul Foster î[i frec\ mîinile. Într-adev\r,
nu se mul]umea doar s\ cloceasc\ embrioni �
lucru pe care îl putea face orice vac\.

� Noi recurgem [i la predestinarea [i condi-
]ionarea lor. Ne decant\m pruncii ca fiin]e umane
socializate, Alfa sau Epsilon, ca viitori vidanjori
sau ca viitori... (era cît pe-aci s\ spun\ �viitori
Controlori Mondiali�, dar luînd seama, spuse:)
viitori Directori de incubatoare.

DCIC primi cu un zîmbet complimentul.
Treceau prin dreptul metrului 320 de pe raftul 11.

Un tîn\r mecanic Beta-Minus lucra cu [urubelni]a
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[i [ublerul la pompa de surogat sanguin. În timp
ce r\sucea [uruburile, huruitul motorului electric
coborî cu un semiton, [i apoi cu înc\ unul. Jos,
tot mai jos... O ultim\ r\sucire, o verificare a
num\rului de tura]ii [i gata. Mecanicul înaint\
spre pompa urm\toare [i f\cu aceea[i opera]ie de
reglaj.

� A[a se reduce num\rul de tura]ii pe minut,
explic\ domnul Foster. În felul acesta surogatul e
furnizat mai încet; ca atare, trece prin pl\mîni la
intervale mai lungi; deci embrionul prime[te mai
pu]in oxigen. Nimic nu poate fi mai bun decît
lipsa de oxigen pentru a men]ine un embrion sub
nivelul normal.

{i domnul Foster î[i frec\ iar\[i mîinile cu
extrem\ satisfac]ie.

� Dar de ce trebuie s\ men]ine]i un embrion
sub nivelul normal? întreb\ cu mult\ candoare
un student.

� Dobitocule! strig\ Directorul, care nu mai
scosese de mult o vorb\. Dar nu ]i-a dat prin gînd
c\ un embrion Epsilon trebuie s\ aib\ [i o eredi-
tate Epsilon [i un mediu Epsilon?

În mod evident, a[a ceva nu-i trecuse prin cap
studentului, care se ru[in\ cumplit.

� Prin oxigenare precar\, ob]ii o cast\ infe-
rioar\, explic\ domnul Foster, citînd o lozinc\.
Primul organ afectat este creierul, apoi scheletul.
Cu 70 la sut\ din cantitatea normal\ de oxigen
ob]ii pitici. Dac\ o reduci [i mai mult, ies mon[tri
f\r\ ochi...

Dup\ o pauz\, domnul Foster conchise:
� Care nu ne sînt de nici un folos. În schimb

([i vocea îi redeveni încrez\toare [i entuziast\),
dac\ am putea descoperi o tehnic\ pentru reduce-
rea perioadei de maturizare, ce triumf, ce binefacere
ar fi pentru Societate! Gîndi]i-v\ la cal.
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Se gîndir\.
� E deja matur la vîrsta de [ase ani. Elefantul

abia la zece ani. În schimb, omul nu este matur
din punct de vedere sexual nici la treisprezece
ani; iar maturitatea fizic\ o atinge doar la dou\zeci
de ani. De-aici, bineîn]eles, [i acel rod al dezvol-
t\rii întîrziate � inteligen]a uman\.

{i apoi, dup\ un r\stimp, domnul Foster exclam\
cu îndrept\]it\ indignare:

� Dar la Epsiloni nu avem nevoie de inteli-
gen]\ uman\!

{i mai rezult\ din explica]iile lui c\ Epsilonii
n-au nevoie de inteligen]\ [i nici nu o ob]in. Dar
cu toate c\ mintea de Epsilon se maturizeaz\ la
zece ani, trupul de Epsilon nu este capabil de
munc\ decît de la optsprezece încolo. Ani îndelun-
ga]i de imaturitate superflu\ [i irosit\. O, dac\
dezvoltarea fizic\ ar putea fi accelerat\ pîn\ ar
ajunge la fel de rapid\ ca a unei vaci, ce economii
imense ar realiza Comunitatea!

� Imense! murmurar\ [i studen]ii, c\ci entu-
ziasmul domnului Foster era molipsitor.

Apoi intr\ în detalii tehnice foarte specializate:
vorbi despre coordonarea anormal\ între glandele
endocrine care îi f\cea pe oameni s\ creasc\ atît de
încet; postul\ ca o explica]ie o muta]ie biologic\.
Dar oare efectele acesteia nu puteau fi inversate?
Oare printr-o tehnic\ adecvat\ nu se putea modifica
în sens invers embrionul individual Epsilon, pentru
a atinge acela[i nivel al normalului ca la cîini [i
la vaci? Tocmai asta era problema, [i era pe cale
de rezolvare.

La Mombassa, Pilkinton produsese indivizi maturi
din punct de vedere sexual la vîrsta de patru ani
[i din punct de vedere fizic la [ase ani [i jum\tate.
Un adev\rat triumf al [tiin]ei, îns\ inutil din punct
de vedere social. Femeile [i b\rba]ii de [ase ani
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nu manifestau destul\ de[tept\ciune pentru a
îndeplini m\car treburile de nivelul Epsilon. Iar
procesul era guvernat de principiul �totul sau
nimic�: ori e[uai total în modificare, ori împingeai
modificarea pîn\ la cap\t. Se mai f\ceau înc\
eforturi pentru a g\si compromisul ideal între
adul]ii de dou\zeci de ani [i cei de [ase ani. Dar
deocamdat\ aceste eforturi nu fuseser\ încunu-
nate de succes. Domnul Foster oft\, cl\tinînd din
cap.

Peregrin\rile lor prin asfin]itul stacojiu îi adu-
seser\ în preajma metrului 170 de pe raftul 9. De
la acest punct înainte, raftul era închis [i flacoa-
nele î[i urmau ultima por]iune a c\l\toriei lor
printr-un fel de tunel, întrerupt ici-colo de deschi-
deri largi de doi sau trei metri.

� Condi]ionare la c\ldur\, spuse domnul Foster.
Tunelele cu aer cald alternau cu cele cu aer

rece. R\coarea se înso]ea cu nepl\cerile produse
de puterea razelor X. Pîn\ în momentul decant\rii
lor, embrionii aveau oroare de frig. Erau predesti-
na]i s\ emigreze la tropice, pentru a deveni mineri,
filatoare la fabricile de m\tase artificial\ [i o]elari.
Ulterior, min]ile lor aveau s\ vad\ lucrurile la fel
ca [i trupurile lor.

� Noi îi condi]ion\m în a[a fel încît s\ se simt\
bine la c\ldur\, încheie domnul Foster. Colegii
no[tri de la etaj îi vor înv\]a s-o iubeasc\ pe
deplin.

� Iar acesta � interveni senten]ios Directorul �,
acesta este secretul fericirii [i al virtu]ii: s\-]i
plac\ ceea ce e[ti obligat s\ faci. Acesta este ]elul
întregii condi]ion\ri: s\-i fac\ pe oameni s\-[i
îndr\geasc\ destinul social implacabil.

În intervalul dintre dou\ tuneluri, o infirmier\
inspecta cu o sering\ lung\ [i sub]ire con]inutul
gelatinos al unui flacon care trecea pe banda
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rulant\. Studen]ii [i cele dou\ autorit\]i care-i
înso]eau o privir\ în t\cere cîteva clipe.

� Ei, Lenina? o interpel\ domnul Foster cînd
fata în sfîr[it retrase seringa [i-[i îndrept\ spinarea.

Fata se întoarse tres\rind. În ciuda ro[e]ii ca
de lupus [i a ochilor învine]i]i de lumina aceea
ro[ie, se vedea bine c\ e tare frumu[ic\.

� Henry! strig\ ea [i zîmbetul ei ro[u l\s\ s\
se întrez\reasc\ un [irag de din]i de m\rgean.

� {armant\! {armant\! murmur\ Directorul
[i, mîngîind-o u[urel de cîteva ori, fu [i el r\spl\tit
cu un zîmbet destul de respectuos.

� Cu ce-i inoculezi? o întreb\ domnul Foster,
c\utînd s\ adopte un ton cît mai profesional.

� Ah, febr\ tifoid\ [i boala somnului, ca de
obicei.

Domnul Foster le explic\ studen]ilor:
� Muncitorii din zona tropical\ încep s\ fie

vaccina]i înc\ de la metrul 150. Embrionii mai au
înc\ branhii. Imuniz\m pe[tii împotriva viitoare-
lor boli umane. Apoi, întorcîndu-se c\tre Lenina,
îi spuse: � La cinci f\r\ zece pe acoperi[, ca de
obicei.

� Fermec\toare, relu\ Directorul [i, dup\ ce
o mai mîngîie o dat\, îi urm\ pe ceilal]i.

Pe raftul 10, [iruri de muncitori chimi[ti din
genera]ia viitoare erau condi]iona]i pentru a tolera
bine plumbul, soda caustic\, gudronul [i clorul.
Primele exemplare dintr-un lot de dou\ sute cinci-
zeci de embrioni de viitori ingineri aerospa]iali
tocmai treceau prin dreptul semnului de la metrul
1 100 de pe raftul 3. Un mecanism special asigura
rota]ia constant\ a containerelor. Domnul Foster
le explic\ studen]ilor:

� Pentru a le perfec]iona sim]ul echilibrului!
Repararea exteriorului unei rachete în spa]iul
extraterestru nu e deloc o treab\ u[oar\. Noi le
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încetinim circula]ia cînd sînt în pozi]ie ortostatic\,
pentru a fi pe jum\tate fl\mînzi, [i le dubl\m fluxul
de surogat sanguin cînd sînt cu capul în jos. În
felul acesta se deprind s\ lege bun\starea lor de
pozi]ia inversat\, metastatic\; de fapt, ei nu sînt
cu adev\rat ferici]i decît atunci cînd stau în cap...
Mai apoi domnul Foster relu\: � Iar acum a[
vrea s\ v\ ar\t ni[te aspecte foarte interesante
ale condi]ion\rii viitorilor intelectuali Alfa-Plus.
Avem un lot mare pe raftul 5. �La prima galerie�,
strig\ el cîtorva b\ie]i care începuser\ s\ coboare
spre nivelul inferior. Sînt cam pe la metrul 900, le
explic\ el. Nu po]i efectua nici un fel de condi-
]ionare intelectual\ util\ pîn\ cînd f\tul nu-[i
pierde coada. Veni]i dup\ mine.

Dar între timp Directorul se uit\ la ceas [i
spuse:

� E trei f\r\ zece, m\ tem c\ nu mai avem
timp s\ le ar\t\m embrionii intelectuali. Trebuie
s\ urc\m la cre[e pîn\ nu se trezesc copiii din
somnul de dup\-amiaz\.

Domnul Foster se ar\t\ dezam\git:
� M\car o privire s\ arunc\m în Sala de De-

cantare, se rug\ el.
� M\ rog, m\ rog, zîmbi indulgent Directorul.

Dar numai o privire.
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Capitolul II

Domnul Foster r\mase singur în Sala de Decan-
tare. Directorul Centrului [i studen]ii se urcar\
în liftul cel mai apropiat care-i duse pîn\ la etajul
cinci.

INCUBATOARE PENTRU BEBELU{I, S|LILE
DE CONDI}IONARE NEO-PAVLOVIAN| � anun-
]au inscrip]iile de pe u[i.

Directorul deschise una dintre ele. Intrar\ într-o
sal\ imens\ [i goal\, foarte luminoas\ [i însorit\,
c\ci întregul perete sudic era alc\tuit dintr-o sin-
gur\ fereastr\. Vreo cinci-[ase infirmiere, îmbr\-
cate în pantalonii [i jachetele de un alb imaculat
ale uniformei de m\tase artificial\, cu p\rul ascuns
aseptic sub bonete albe, erau ocupate cu a[ezarea
vazelor cu trandafiri de-a curmezi[ul pardoselii.
Vaze imense, pline cu flori. Mii de petale, în plin\
maturitate, c\rnoase [i m\t\soase, ca obrajii unui
num\r nesfîr[it de heruvimi, dar heruvimi care în
lumina aceea atît de puternic\ nu erau numai
trandafirii, de ras\ arian\, ci [i chinezi cu chip
luminos, dar [i mexicani, [i mai ales din cei apo-
plectici de atîta suflat în trîmbi]ele celeste, sau
palizi, palizi ca moartea, palizi ca albea]a postum\
a marmurei.

Infirmierele luar\ pozi]ia de drep]i la intrarea
directorului.

� Expune]i c\r]ile! le zise el sec.
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F\r\ o vorb\, infirmierele executar\ ordinul.
Printre vazele cu trandafiri etalar\ conform regu-
lamentului c\r]ile � un [irag de volume mari cît
ni[te registre, deschise în chip atr\g\tor la cîte o
imagine viu colorat\ a unui animal s\lbatic, a
unui pe[te ori a unei zbur\toare.

� Aduce]i copiii!
Infirmierele ie[ir\ repede din sal\ [i se întoar-

ser\ peste cîteva minute, fiecare din ele împingînd
un fel de servant\ pe rotile, avînd pe toate cele
patru rafturi înconjurate de plas\ de sîrm\ o mul-
]ime de copii de opt luni, to]i absolut identici (în
mod evident era un grup bokanovskian) [i to]i
îmbr\ca]i în kaki (întrucît fuseser\ condi]iona]i
pentru casta Delta).

� A[eza]i-i pe podea!
Infirmierele desc\rcar\ copiii de pe servante.
� Acum întoarce]i-i în a[a fel încît s\ vad\

florile [i c\r]ile.
O dat\ întor[i, copiii t\cur\ numaidecît, apoi

începur\ s\ se tîrasc\ în patru labe spre pozele
acelea viu colorate, spre formele str\lucitoare [i
ochioase de pe paginile albe. În timp ce se apro-
piau, soarele ie[i dintr-o eclips\ momentan\, cît
fusese ascuns de un nor. Trandafirii se înfl\c\-
rar\ ca [i cum ar fi fost cuprin[i brusc de o patim\
interioar\; paginile str\lucitoare ale c\r]ilor p\rur\
s\ se îmbibe de o semnifica]ie nou\ [i profund\.
Din rîndurile copila[ilor afla]i în patru labe se
auzir\ mici ]ipete de emo]ie, aproape ca gui]atul
unor purcelu[i, împreun\ cu gîlgîieli [i ciripeli
fericite.

Directorul î[i frec\ încîntat mîinile:
� Excelent! Parc-ar fi f\cut repeti]ii!
Cei mai rapizi dintre tîrîtori î[i atinseser\ deja

]inta. Mînu]ele lor se întindeau nesigure, atingeau,
apucau trandafirii transfigura]i [i le smulgeau
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petalele ori îndoiau paginile ilustrate ale c\r]ilor.
Directorul a[tept\ pîn\ cînd îi v\zu pe to]i ocupa]i
astfel [i ferici]i. Apoi spuse calm:

� Acum, aten]ie! {i, ridicînd mîna, d\du semna-
lul.

Infirmiera-[ef\, r\mas\ în picioare la tabloul
de comand\ din cel\lalt cap\t al înc\perii, ap\s\
pe o manet\.

Se produse o explozie violent\. O siren\ începu
s\ geam\ [i s\ ]ipe, sco]înd sunete din ce în ce mai
acute. Soneriile de alarm\ sunar\ înnebunitor.

Copila[ii tres\rir\ [i începur\ s\ urle. Fe]ele li
se schimonosir\ de groaz\.

� {i acum, strig\ tare de tot Directorul (c\ci
zgomotul era asurzitor), acum vom proceda la
imprimarea for]at\ a lec]iei cu ajutorul unui u[or
[oc electric.

F\cu iar un semn cu mîna [i infirmiera-[ef\
ap\s\ pe alt\ pîrghie. }ipetele copila[ilor î[i schim-
bar\ brusc tonul. Era ceva dezn\d\jduit, aproape
demen]ial în chel\l\itul strident [i spasmodic pe
care-l scoteau. Trupu[oarele lor se r\suceau [i
apoi în]epeneau, mîinile [i picioarele li se agitau
de parc\ ar fi fost trase de ni[te fire nev\zute.

� Putem electrifica toat\ aceast\ por]iune a
pardoselii, url\ Directorul în chip de explica]ie.
Dar deocamdat\ ajunge! spuse el, [i-i f\cu semn
infirmierei.

Exploziile încetar\, soneriile se oprir\ din stri-
den]a lor, ]ip\tul sirenei sc\zu pîn\ cînd fu redus
la t\cere. Trupurile care în]epeniser\ în pozi]ii con-
torsionate se destinser\, iar ceea ce se p\rea a fi
gemetele [i scîncetele unor copii anormali reveni
încetul cu încetul la strig\tul obi[nuit � de fric\.

� Da]i-le din nou florile [i c\r]ile!
Infirmierele executar\ comanda; dar, la apro-

pierea trandafirilor, pîn\ [i la vederea acelora[i
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imagini viu colorate cu Miau-Miau, Cucurigu [i
Behehe, copila[ii se traser\ îngrozi]i înapoi; deodat\
]ipetele lor se înte]ir\.

� Fi]i aten]i! strig\ triumf\tor Directorul.
Observa]i!

C\r]ile [i pe de alt\ parte zgomotele asuzitoare,
florile [i pe de alt\ parte [ocurile electrice � în
mintea copiilor, aceste no]iuni erau acum cuplate
în perechi neiert\tor compromise; dup\ dou\ sute
de repeti]ii ale aceleia[i lec]ii sau ale uneia simi-
lare, aceste no]iuni vor fi legate indisolubil. Ceea
ce omul a legat, natura nu mai poate desface.

� Or s\ creasc\ p\strînd ceea ce psihologii
din lumea veche numeau o ur\ �instinctiv\� fa]\
de c\r]i [i flori. Reflexele lor vor fi condi]ionate
irevocabil. Copiii de acum vor fi feri]i toat\ via]a
de c\r]i [i botanic\. Directorul se întoarse c\tre
infirmiere: � Lua]i-i de aici!

Continuînd s\ ]ipe, copila[ii îmbr\ca]i în kaki
fur\ înc\rca]i pe servantele cu rotile [i împin[i
afar\, l\sînd în urma lor doar un miros de lapte
acru [i o lini[te binevenit\.

Unul dintre studen]i ridic\ mîna [i spuse c\,
de[i vede perfect de ce nu li se putea permite
oamenilor din casta inferioar\ s\ iroseasc\ timpul
Comunit\]ii Mondiale cu c\r]ile, [i-[i d\ seama c\
r\mîne în permanen]\ cu riscul ca ei s\ citeasc\
vreun lucru de natur\ s\ de-condi]ioneze în mod
nedorit unul din reflexe, totu[i... m\ rog, în leg\-
tur\ cu florile nu era prea l\murit. De ce atîta
osteneal\ pentru a determina la cei din casta
Delta o antipatie absolut\ fa]\ de flori?

Cu mult\ r\bdare, Directorul Centrului de Incu-
ba]ie [i Condi]ionare le d\du alte l\muriri: copiii
sînt f\cu]i s\ ]ipe numai cînd v\d un trandafir,
din înalte ra]iuni de politic\ economic\. Cu nu
prea mult\ vreme în urm\ (cam cu vreun secol),
copiii din castele Gama, Delta [i chiar Epsilon



28

fuseser\ condi]iona]i s\ iubeasc\ florile � florile
în special [i natura s\lbatic\ în general. Ideea era
s\-i faci s\ doreasc\ s\ mearg\ la ]ar\ ori de cîte
ori aveau prilejul, [i astfel s\-i obligi s\ foloseasc\
serviciile transportului public.

� {i nu le-au folosit? întreb\ studentul.
� Ba da, din plin. Dar n-au mai consumat

nimic altceva, r\spunse Directorul.
{i el sublinie c\ primulele [i peisajele au un

defect foarte grav: sînt gratuite. Dragostea de
natur\ nu d\ de lucru fabricilor. S-a luat atunci
hot\rîrea de a se interzice dragostea de natur\,
cel pu]in în rîndurile castelor de jos; s\ se inter-
zic\ dragostea de natur\, dar nu [i tendin]a de a
folosi serviciile mijloacelor de transport. Pentru
c\, fire[te, era esen]ial ca ei s\ se duc\ totu[i la
]ar\, chiar dac\ urau natura. Problema era s\ se
g\seasc\ o ra]iune economic\ mai s\n\toas\ pen-
tru consumarea transportului decît o simpl\ afec-
]iune pentru primule [i peisaje. {i s-a g\sit ceea
ce trebuia.

� Ast\zi, încheie directorul, condi]ion\m masele
s\ urasc\ natura. Dar în acela[i timp, le condi-
]ion\m s\ iubeasc\ orice sport practicat în mijlo-
cul naturii. Totodat\, lu\m m\surile de precau]ie
necesare pentru ca sporturile practicate în sînul
naturii s\ implice folosirea unei aparaturi cît mai
complicate. A[a folosesc nu numai transportul,
ci [i produsele industriale. Tocmai pentru asta
sînt [i [ocurile acelea electrice.

� Aha, în]eleg, spuse cu glas sc\zut studentul
[i t\cu, pierit de admira]ie.

Urm\ un r\stimp de lini[te. Apoi, dregîndu-[i
glasul, Directorul relu\:

� A fost odat\ ca niciodat\, pe cînd Domnul
Nostru Henry Ford mai s\l\[luia înc\ pe p\mînt,
un b\ie]el numit Reuben Rabinovici. Reuben era
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n\scut din p\rin]i de limb\ polon\. Directorul se
întrerupse o clip\: � Presupun c\ [ti]i ce e polona,
nu?

� O limb\ moart\.
� Ca [i franceza [i germana, ad\ug\ un alt

student, gr\bindu-se s\-[i etaleze cuno[tin]ele [i
s\ se pun\ bine cu profesorul.

� Dar �p\rin]i�? {ti]i ce erau? îi interog\ Direc-
torul Centrului de Incuba]ie [i Condi]ionare.

Se l\s\ o t\cere grea, stînjenitoare. Cî]iva dintre
b\ie]i ro[iser\. Înc\ nu înv\]aser\ s\ fac\ distinc]ia
semnificativ\, dar adeseori foarte delicat\ dintre
pornografie [i [tiin]a pur\. Într-un tîrziu, unul
dintre ei avu curajul s\ ridice mîna:

� Pe vremuri, fiin]ele omene[ti... erau... ([ov\i,
[i tot sîngele n\v\li în obraji) m\ rog, au fost...
vivipare (vocea îi sc\zu).

� Exact, îi zîmbi aprobator Directorul, încu-
viin]înd din cap.

� {i copiii se decantau...
� �Se n\[teau�, îl corect\ Directorul.
� Ei, atunci se cheam\ c\ erau p\rin]i... adic\

vreau s\ spun, nu copiii, bineîn]eles... ceilal]i...
{i bietul b\iat se fîstîci de tot.
� Pe scurt, rezum\ Directorul, p\rin]ii erau

tat\l [i mama. (Acum obscenit\]ile ce alc\tuiau
istoria [tiin]ei r\sunar\ ca pocnete [i trosnete în
t\cerea p\strat\ de studen]i, care nici nu îndr\z-
neau s\ se uite unul la altul.) Mam\, repet\ Direc-
torul, cu glas tare, insistînd asupra termenului
[tiin]ific. Apoi se l\s\ pe speteaza scaunului [i
ad\ug\ cu gravitate: � Mde, acestea sînt reali-
t\]ile, oricît de nepl\cute ar fi. În]eleg ce sim]i]i,
dar majoritatea realit\]ilor istorice sînt nepl\cute.

Reveni apoi la Micu]ul Reuben � Micu]ul Reuben,
în camera c\ruia într-o sear\ maic\-sa [i taic\-su
(Poc! Trosc!) uitar\ radioul deschis.
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(� C\ci s\ nu uita]i c\ în vremurile acelea de
obscen\ reproducere vivipar\, copiii erau întot-
deauna crescu]i de p\rin]i [i nu în Centrele de
Condi]ionare ale Statelor Unite ale Lumii.)

În timp ce copilul dormea, s-a auzit deodat\ o
emisiune de la Londra; [i a doua zi diminea]\
micu]ul Reuben [i-a uimit Poc-ul [i Trosc-a (cei mai
îndr\zne]i dintre studen]i începur\ s\ se rînjeasc\
unul la altul), repetînd cuvînt cu cuvînt o con-
ferin]\ lung\ a acelui ciudat scriitor de demult
(�unul dintre foarte pu]inii ale c\ror opere au fost
l\sate de autorit\]i s\ ajung\ pîn\ la noi�), George
Bernard Shaw, care, potrivit unei tradi]ii bine-
cunoscute [i confirmate de istorie, vorbea despre
propriul s\u geniu. Pentru Poc-ul [i Trosc-a lui
Reuben (chicote [i priviri cu subîn]eles între stu-
den]i), aceast\ conferin]\ era fire[te absolut de
neîn]eles [i, închipuindu-[i c\ b\iatul lor a înne-
bunit brusc, au trimis dup\ doctor. Din fericire,
acesta, [tiind engleze[te, a recunoscut textul rostit
de Shaw la radio cu o sear\ înainte, a prins sensul
celor întîmplate [i a trimis un articol pe aceast\
tem\ la o revist\ medical\.

� Se descoperise deci principiul hipnopediei,
al educa]iei în timpul somnului.

DCIC f\cu o pauz\ impresionant\, pentru efect.
� Principiul fusese descoperit, explic\ el, dar

a mai trebuit s\ treac\ mul]i, foarte mul]i ani
pîn\ s\ poat\ fi valorificat practic. Cazul micu-
]ului Reuben s-a petrecut la numai 23 de ani dup\
lansarea pe pia]\ a primului automobil Model T
al Domnului Nostru Henry Ford. ({i aici Directo-
rul î[i f\cu semnul T-ului pe burt\, urmat de
evlavie de to]i studen]ii.) {i totu[i...

Studen]ii notar\ energic, cu un zel vecin cu
furia: Hipnopedia, folosit\ oficial pentru prima dat\
în anul 214 dup\ Ford. De ce nu a fost folosit\
anterior? Dou\ motive: (a)...
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� Ace[ti primi experimentatori, spunea DCIC,
se aflau pe o pist\ fals\. Ei au crezut c\ hipno-
pedia ar putea fi transformat\ într-un instrument
de educa]ie intelectual\.

(Un b\ie]el adormit pe partea dreapt\, cu bra]ul
drept întins înainte [i palma atîrnîndu-i moale
peste marginea patului. Printr-un gr\tar rotund
din peretele lateral al unei cutii mari de lemn un
glas roste[te blînd:

�Nilul este cel mai lung fluviu din Africa [i al
doilea ca lungime dintre rîurile de pe întreg glo-
bul. De[i este dep\[it cu pu]in ca lungime de
Mississippi-Missouri, Nilul se afl\ în fruntea flu-
viilor din punctul de vedere al lungimii bazinului
s\u, care str\bate 35 de grade latitudine...�

A doua zi diminea]\, la micul dejun, cineva îl
întreab\:

� Tommy, [tii care este cel mai lung fluviu
din Africa?

B\ie]elul clatin\ din cap.
� Dar nu-]i aminte[ti ceva care începe a[a:

�Nilul este cel mai lung fluviu...�
� �Nilul-este-cel-mai-lung-fluviu-din-Africa-

[i-al-doilea-ca-lungime-dintre-rîurile-de-pe-întreg-
globul...� Cuvintele ]î[neau pur [i simplu din gura
lui: �De[i-este-dep\[it-cu-pu]in...�

� Ei, spune acum, care este cel mai lung fluviu
din Africa?

Copila[ul se holbeaz\ în gol.
� Nu [tiu.
� Bine, Tommy, dar Nilul...
� �Nilul-este-cel-mai-lung-fluviu-din-Africa-

[i-al-doilea...�
� Ei, Tommy, atunci care e cel mai lung fluviu?
Tommy izbucne[te în plîns [i url\:
� Nu [tiu, nu [tiu!)
Directorul explic\ limpede c\ tocmai acest urlet

i-a descurajat pe cei dintîi cercet\tori care [i-au
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abandonat experien]ele. Nimeni n-a mai încercat
s\-i înve]e pe copii lungimea Nilului prin somn.
{i pe bun\ dreptate. Nu po]i înv\]a o [tiin]\ dac\
nu [tii despre ce e vorba.

� Pe cînd, dac\ ar fi început doar cu educa]ia
moral\... spuse Directorul pornind spre u[\. Stu-
den]ii îl urmar\, notînd cu disperare în timp ce
mergeau [i apoi în timp ce urcau cu liftul. �Edu-
ca]ia moral\ care niciodat\, în nici o împrejurare,
nu trebuie s\ fie ra]ional\.�

�Lini[te, lini[te�, [opti un megafon tocmai cînd
coborau din lift la etajul 14 [i �Lini[te, lini[te�,
repetar\ neobosit, la intervale regulate, mega-
foanele plasate de-a lungul fiec\rui coridor pe
care-l str\b\tur\. Automat studen]ii, [i chiar [i
Directorul, începur\ s\ mearg\ în vîrful picioa-
relor. Bineîn]eles, ei apar]ineau castei Alfa; dar
chiar [i membrii acestei caste au fost foarte bine
condi]iona]i. �Lini[te, lini[te�. Pîn\ [i aerul eta-
jului 14 vibra de acest imperativ categoric.

Dup\ cincizeci de metri de mers în vîrful picioa-
relor, ajunser\ la o u[\ pe care Directorul o des-
chise cu mult\ grij\. P\[ir\ peste prag [i intrar\ în
semiobscuritatea unui dormitor uria[ cu obloanele
trase. De-a lungul pere]ilor erau în[irate optzeci
de p\tu]uri. Se auzeau sunetul u[or al respira]iei
regulate [i un murmur neîncetat, ca al unor glasuri
foarte slabe care [optesc ceva în dep\rtare.

La intrarea lor, o infirmier\ se ridic\ în picioare
[i lu\ pozi]ia de drep]i în fa]a Directorului.

� Ce lec]ie se pred\ azi dup\-amiaz\? întreb\
acesta.

� Primele patruzeci de minute am avut �Bazele
educa]iei sexuale�, r\spunse infirmiera. Acum am
trecut la �Con[tiin]a elementar\ de clas\�.

Directorul colind\ încet întregul [ir de p\tu-
]uri. Cu trupurile relaxate în puterea somnului,
cu obr\jorii trandafirii, optzeci de b\ie]ei [i feti]e
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st\teau în a[ternutul lor curat [i respirau u[urel.
De sub fiecare pern\ se în\l]a o [oapt\. DCIC se
opri [i, aplecîndu-se asupra unuia dintre p\tu]uri,
ascult\ cu aten]ie, apoi zise:

� Spuneai c\ e �Con[tiin]a elementar\ de
clas\�? Hai s\ auzim textul, repetat ceva mai tare
la megafon.

Din peretele situat la cap\tul dormitorului
ie[ea în afar\ un megafon. Directorul se îndrept\
spre el [i ap\s\ un buton.

�...to]i sînt îmbr\ca]i în verde�, spunea un glas
blînd, dar foarte r\spicat, aflat în mijlocul rostirii
unei propozi]ii, �iar copiii Delta sînt îmbr\ca]i în
kaki. Ah, nu, mie nu-mi place s\ m\ joc cu copiii
Delta! {i Epsilonii sînt înc\ [i mai r\i! Sînt a[a de
pro[ti, c\ nici nu [tiu s\ scrie ori s\ citeasc\. {i,
pe urm\, sînt îmbr\ca]i în negru, care e o culoare
nesuferit\. Vai, ce tare m\ bucur c\ eu sînt Beta!�

Urm\ o pauz\; apoi glasul relu\:
�Copiii Alfa sînt îmbr\ca]i în gri. Ei muncesc

mult mai mult decît noi pentru c\ sînt extra-
ordinar de de[tep]i. De fapt, mie îmi pare grozav
de bine c\ sînt Beta, pentru c\ nu trebuie s\ fac
o munc\ atît de grea. {i, pe urm\, noi o ducem
mult mai bine decît copiii Gama [i copiii Delta.
Copiii Gama sînt pro[ti. To]i sînt îmbr\ca]i în
verde, iar copiii Delta sînt îmbr\ca]i în kaki. Ah,
nu, mie nu-mi place s\ m\ joc cu copiii Delta. {i
Epsilonii sînt înc\ [i mai r\i. Sînt a[a de pro[ti,
c\ nici nu [tiu s\ scrie ori s\ citeasc\...�

Directorul ap\s\ din nou pe buton. Vocea t\cu.
Doar duhul ei nev\zut [i sub]ire ca aburul con-
tinu\ s\ zumz\ie de sub cele optzeci de pernu]e.

� Pîn\ se trezesc vor auzi repetate vorbele
acestea înc\ de vreo patruzeci sau cincizeci de
ori; la fel [i joi, la fel [i sîmb\t\. O sut\ dou\zeci
de repeti]ii de trei ori pe s\pt\mîn\ timp de treizeci
de luni. Dup\ care trec la o lec]ie mai avansat\.
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Trandafirii [i [ocurile electrice, uniformele kaki
ale copiilor Delta [i o duhoare u[oar\ de r\[in\
Assa fetida � îmbinate indisolubil înainte chiar de
a înv\]a copilul s\ vorbeasc\. Dar condi]ionarea
f\r\ cuvinte este elementar\ [i general\; ea nu
poate imprima distinc]iile mai fine, nu poate inculca
tiparele mai complexe de comportament. Pentru
asta trebuie s\ recurgi la cuvinte, dar la cuvinte
f\r\ sens. Pe scurt, la hipnopedie.

� Cea mai mare for]\ moralizatoare [i sociali-
zant\ a tuturor timpurilor.

Studen]ii î[i notau în carne]ele. Direct de la
surs\.

Directorul ap\s\ înc\ o dat\ pe buton.
�...extraordinar de de[tep]i�, tocmai spunea

vocea aceea insinuant\ [i neobosit\. �De fapt, mie
îmi pare grozav de bine c\ sînt Beta, pentru c\...�

Nu chiar ca pic\turile de ap\, de[i e adevarat
c\ apa poate g\uri pîn\ [i cel mai tare granit; mai
degrab\ ca pic\turile de cear\ pentru sigilii, pic\turi
lichide care se lipesc, se încrusteaz\, se încorpo-
reaz\ în materia pe care cad, pîn\ cînd toat\ stînca
devine o pat\ stacojie.

� Pîn\ cînd, în cele din urm\, mintea copilului
se contope[te cu aceste sugestii [i suma sugestiilor
formeaz\ mintea copilului. {i nu numai mintea
copilului. {i mintea adultului � pentru toat\ via]a.
Mintea care judec\, [i dore[te, [i decide � alc\tuit\
din aceste sugestii. Dar toate aceste sugestii sînt
sugestiile noastre ! � rosti r\spicat Directorul, aproa-
pe clamîndu-[i triumful. Sugestii din partea Statelor
Unite ale Lumii. {i b\tu cu pumnul în masa cea
mai apropiat\. De unde rezult\ ideea c\...

Un zgomot îl f\cu s\ întoarc\ privirile spre
p\tu]uri.

� O, sfinte Ford! coborî el glasul. Na, c-am
trezit copila[ii.
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Capitolul III

Afar\, în gr\din\, era ora de joac\. Goi-golu]i
sub soarele cald de iunie, vreo [apte sute de
copila[i de ambele sexe alergau pe paji[ti ]ipînd
strident, ori se jucau cu mingea, ori st\teau ghe-
mui]i pe vine cîte doi sau trei printre tufi[urile
înflorite. Tocmai înfloriser\ trandafirii, dou\ privi-
ghetori î[i cîntau monoloagele pe cîte o crengu]\,
iar un cuc î[i repeta strig\tul discordant dintre
frunzele unui tei. Aerul vibra de zumzetul albinelor
[i elicopterelor.

Directorul [i studen]ii z\bovir\ o vreme s\ pri-
veasc\ jocul cu Arunc\torul Centrifug de mingi.
Dou\zeci de copii erau grupa]i în cerc în jurul
unui turn de o]el cromat. O minge aruncat\ în
sus în a[a fel încît s\ ajung\ pe platforma din
vîrful turnului se rostogoli în interior, c\zu pe un
disc care se învîrtea rapid [i fu proiectat\ prin una
dintre numeroasele deschiz\turi ale înveli[ului
cilindric, urmînd a fi prins\ de cine putea.

� Ciudat, murmur\ vis\tor Directorul în timp
ce se îndep\rtau. Ciudat, dac\ stai s\ te gînde[ti
c\ pîn\ [i în zilele Domnului Nostru Ford majori-
tatea jocurilor se jucau f\r\ alt\ aparatur\ decît
o minge sau dou\, cîteva be]e [i eventual o plas\.
Gîndi]i-v\ la nebunia de a permite oamenilor s\
practice jocuri complicate care îns\ nu aveau cîtu[i
de pu]in darul de a spori consumul. O adev\rat\
demen]\. Ast\zi Controlorii nu ar îng\dui nici un
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fel de joc sau sport nou dac\ nu se poate dovedi
c\ solicit\ cel pu]in tot atît de mult\ aparatur\ ca
[i cel mai complicat dintre jocurile existente.

Se întrerupse o clip\, apoi, ar\tînd cu degetul,
spuse:

� Uite un mic grup încînt\tor.
Pe o peluz\ cuprins\ între tufe de arbu[ti

mediteraneeni, doi copii � un b\ie]el de vreo [apte
ani [i o feti]\ cam cu vreun an mai mare � jucau,
cu toat\ gravitatea [i aten]ia foarte concentrat\ a
savan]ilor adînci]i într-un studiu consacrat unei
mari descoperiri, un joc sexual rudimentar.

� Încînt\tor, încînt\tor! repet\ pe un ton în-
duio[at DCIC.

� Încînt\tor, încuviin]ar\ politico[i studen]ii.
Dar zîmbetul lor era mai mult de circumstan]\.
De prea pu]in\ vreme abandonaser\ asemenea
distrac]ii copil\re[ti ca s\ le mai poat\ urm\ri
acum f\r\ o und\ de dispre]. Încînt\tor? P\i era
vorba doar de ni[te ]înci care-[i pierdeau vremea
proste[te; ni[te pu[ti, asta erau.

� Întotdeauna am fost de p\rere... reluase
Directorul pe acela[i ton sentimental, cînd fu
întrerupt de un bocet puternic.

Dintr-un grup de arbu[ti din apropiere ie[i o
educatoare conducînd de mîn\ un b\ie]el care
urla în timp ce era tras înainte. Pe urmele lor
venea trap-trap o feti]\ cu mutra îngrijorat\.

� Ce s-a întîmplat? întreb\ Directorul.
Educatoarea d\du din umeri:
� Nu cine [tie ce. Numai c\ b\ie]elul \sta se

las\ cam greu implicat în jocurile erotice obi[-
nuite. Am mai observat de vreo dou\ ori chestia
asta la el. {i azi din nou. Adineauri a început s\
urle...

� Z\u c\ n-am vrut s\-l sup\r ori s\-i fac r\u!
zise feti]a îngrijorat\. Z\u c\ n-am vrut.



37

� Bineîn]eles c\ n-ai vrut, dr\gu]o, o consol\
educatoarea. A[a c\ � relu\ ea întorcîndu-se din
nou c\tre Director � îl duc la Psihologul Adjunct.
Ca s\ verific dac\ nu cumva are ceva anormal.

� Foarte bine faci! spuse Directorul. Du-l în\un-
tru. Tu stai aici, feti]o, ad\ug\ el în timp ce edu-
catoarea se îndep\rta cu b\ie]elul care înc\ mai
]ipa cît îl ]inea gura. Cum te nume[ti?

� Polly Tro]ki.
� Foarte frumos nume, o l\ud\ Directorul. Ei,

acum du-te fugu]a [i vezi dac\ nu-]i g\se[ti vreun
alt b\ie]el cu care s\ te joci.

Feti]a disp\ru în tufi[uri [i n-o mai v\zur\.
� Ce micu]\ fermec\toare! zise Directorul pri-

vind lung în urma ei. Apoi se întoarse c\tre stu-
den]i: � Ceea ce vreau s\ v\ spun acum s-ar putea
s\ vi se par\ de necrezut. Dar, pe de alt\ parte,
dac\ nu ai o preg\tire special\ în domeniul istoriei,
majoritatea realit\]ilor din trecut par într-adev\r
incredibile.

{i le dezv\lui adev\rul uluitor: � Foarte mult\
vreme înaintea Erei Domnului Nostru Ford [i chiar
[i vreo cîteva genera]ii dup\ aceea, jocurile erotice
între copii fuseser\ considerate drept ceva anormal
(studen]ii începur\ s\ rîd\ în hohote) [i nu numai
anormal, ci de-a dreptul imoral (vai, nu se poate!),
fiind, prin urmare, interzise cu des\vîr[ire.

Pe fe]ele ascult\torilor se ivir\ zîmbete neîncre-
z\toare, chiar uluite. Cum adic\, bie]ilor copila[i
nu li se d\dea voie s\ se distreze? Era cu nepu-
tin]\ s\ accep]i o asemenea idee.

� Pîn\ [i adolescen]ii, spuse DCIC, pîn\ [i
adolescen]ii ca voi...

� Dar e cu neputin]\!
� Cu excep]ia unei doze oarecare de autoero-

tism practicat pe furi[ [i a unui pic de homo-
sexualitate � absolut nimic.

� Chiar nimic?
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� În majoritatea cazurilor, pîn\ cînd nu împli-
neau dou\zeci de ani.

� Dou\zeci de ani? r\sun\ ca un ecou corul
neîncrez\tor al studen]ilor.

� Da, dou\zeci, repet\ Directorul. V-am spus
c\ n-o s\ v\ vin\ s\ crede]i.

� Dar cum se petreceau lucrurile? Care erau
rezultatele? întrebar\ ei.

� Rezultatele erau îngrozitoare � r\sun\ o voce
puternic\ [i profund\ amestecîndu-se pe nea[tep-
tate în discu]ie.

To]i întoarser\ capetele. La marginea grupului
de studen]i se afla un necunoscut � un b\rbat de
statur\ mijlocie, cu p\rul negru, nasul vulturesc,
buze ro[ii, c\rnoase, ochii foarte p\trunz\tori [i
întuneca]i.

� Îngrozitoare, repet\ el.
Tocmai atunci Directorul, care st\tuse pe una

din b\ncile de o]el [i cauciuc aflate la îndemîn\
ici-colo prin parc, dînd cu ochii de noul venit,
s\ri în picioare [i se repezi înainte cu mîinile
întinse, zîmbind entuziast, cu to]i din]ii.

� Domnule Controlor! Vai, dar ce surpriz\ pl\-
cut\! Ei, b\ie]i, ce zice]i? Dumnealui este domnul
Controlor; însu[i Forditatea Sa Mustafa Mond.

În cele patru mii de înc\peri ale Centrului de
Incuba]ie [i Condi]ionare pentru Londra Central\,
cele patru mii de ceasuri electrice b\tur\ simultan
ora patru. Glasuri desc\rnate r\sunar\ din pîlniile
megafoanelor.

� Primul schimb de zi a încheiat serviciul. Îl
preia al doilea schimb de zi. Schimbul întîi este
liber...

În liftul care-i ducea spre vestiare ca s\ se
schimbe, Henry Foster [i cu Directorul Adjunct al
Predestin\rii îi întoarser\ destul de ostentativ
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spatele lui Bernard Marx de la Biroul de Psihologie.
Îl evitau din pricina reputa]iei lui dubioase.

U[orul zumzet [i uruit al ma[in\riilor înc\ mai
f\ceau s\ vibreze aerul stacojiu din Depozitul de
Embrioni. Schimbul întîi putea s\ plece, schimbul
doi putea s\ vin\, o fat\ ce p\rea bolnav\ de lupus
l\sa locul alteia; în chip misterios [i neîntrerupt,
benzile rulante mergeau înainte cu înc\rc\turile
lor de viitori b\rba]i [i femei.

Lenina Crowne se îndrept\ cu pa[i vioi c\tre
u[\.

Forditatea sa Mustafa Mond! Studen]ilor care-l
salutau era cît pe-aci s\ le sar\ ochii din cap.
Mustafa Mond! Controlorul Principal pentru în-
treaga Europ\ Occidental\! Unul dintre cei zece
Controlori Mondiali. Unul dintre Cei Zece... [i se
a[ezase pe banc\ al\turi de DCIC, deci avea de
gînd s\ r\mîn\, da, da, s\ r\mîn\ [i chiar s\ le
vorbeasc\... Aveau s\ aud\ explica]ii direct de la
surs\. Chiar din gura Marelui Ford.

Dintr-un tufi[ al\turat ie[ir\ doi copii cam
m\slinii la fa]\, îi privir\ o clip\ cu ochi mari [i
ului]i, iar apoi se întoarser\ printre frunze la
distrac]iile lor.

� V\ aminti]i cu to]ii � zise Controlorul cu
glasul lui puternic [i profund �, presupun c\ v\
aminti]i cu to]ii de acea zical\ frumoas\ [i inspi-
rat\ care vorbe[te despre Marele Nostru Ford:
�Istoria e doar gargar\�. �Istoria�, repet\ el mai
domol, �e doar gargar\�.

Le f\cu semn cu mîna; avea aerul c\ mînuind
un p\m\tuf de pene m\turase din cale pu]in praf
[i praful era Harappa, era cetatea Ur a caldeeni-
lor; cîteva plase de p\ianjen � [i acestea erau
Teba [i Babilonul [i Cnossos [i Micene. Fî[-fî[ �
[i ce mai r\mînea din Ulise, din Iov, din Jupiter [i
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Guatama [i Iisus? Fî[ � [i gata, disp\reau acele
pete de murd\rie str\veche denumite Atena [i
Roma, Ierusalimul [i Regatul de Mijloc � toate
disp\rur\. Fî[ � [i se goli [i locul unde fusese
Italia. Fî[ � [i disp\rur\ catedralele; fî[-fî[ � [i
pierir\ Regele Lear [i Panseurile lui Pascal. Fî[ �
Patimile; fî[ � Recviemul; fî[ � Simfonia; fî[...

� Mergi ast\-sear\ la tactile, Henry? întreb\
Predestinatorul Adjunct. Aud c\ cel nou de la
cinema Alhambra e grozav, are [i o scen\ de amor
pe o blan\ de urs; cic\ e minunat\. Se reproduce
perfect senza]ia dat\ de fiecare fir din blana ursului.
Efectele senzoriale sînt de-a dreptul uluitoare.

� De aceea nu vi se pred\ istoria, le spunea
Controlorul. Dar acum a sosit timpul...

Directorul îl privi u[or speriat. Circulau zvo-
nurile acelea ciudate despre vechi c\r]i interzise,
aflate sub cheie într-un seif din biroul Contro-
lorului. Biblii, volume de versuri � numai Ford
mai [tia ce.

Mustafa Mond intercept\ privirea speriat\ a
Directorului [i col]urile buzelor sale ro[ii se strîn-
ser\ ironic.

� Nu te teme, domnule Director, îl potoli el pe
un ton pu]in batjocoritor. N-am s\-i corup.

Pe DCIC îl n\p\di un val de ru[ine.

Cei care se simt dispre]ui]i fac mai bine s\
par\ dispre]uitori. A[a era [i zîmbetul de pe fa]a
lui Bernard Marx. Auzi, cic\ filmul te face s\ sim]i
fiecare fir din blana ursului!

� Eu unul am s\ m\ duc neap\rat, zise Henry
Foster.

Mustafa Mond se aplec\ pu]in înainte [i ame-
nin]\ u[urel cu degetul:
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� Încerca]i m\car s\ v\ da]i seama despre ce
e vorba, le zise el, [i glasul lui le trimise fiori stranii
în trup. Încerca]i s\ v\ da]i seama ce înseamn\
s\ ai o mam\ vivipar\.

Ah, iar\[i cuvîntul acela obscen! Dar nici unuia
dintre ei nu-i veni cîtu[i de pu]in s\ zîmbeasc\.

� Încerca]i s\ v\ imagina]i ce însemna �s\
tr\ie[ti cu familia ta�.

Încercar\, dar, în mod evident, f\r\ pic de succes.
� {i [ti]i ce însemna �un c\min�?
Cl\tinar\ din cap.

Din subsolul ei întunecat înv\luit în lumina
aceea ro[ie, Lenina Crowne ]î[ni în sus [apte-
sprezece etaje, ie[i din lift spre dreapta, str\b\tu
un coridor lung [i, deschizînd u[a pe care scria
VESTIAR FEMEI, se afund\ într-un v\lm\[ag asur-
zitor de bra]e [i sîni [i desuuri. Torentele de ap\
fierbinte [iroiau [i clipoceau în o sut\ de c\zi sau
stropeau în jurul du[urilor. Uruind [i [uierînd,
opt sute de vibromasoare vacuumatice fr\mîntau
[i sugeau simultan pielea bronzat\ [i carnea tare
a optzeci de femei superbe. Toate vorbeau cît le
]inea gura. Iar la megafon se auzea un sintetizator
care emitea un solo de super-corn.

� Bun\, Fanny, îi spuse Lenina tinerei care
avea cuierul [i dul\piorul de lîng\ ea.

Fanny lucra la Sala de Îmbuteliere, iar numele
ei de familie era tot Crowne. Dar, întrucît cele
dou\ miliarde de locuitori ai planetei nu aveau în
total decît zece mii de nume, coinciden]a nu era
deloc surprinz\toare.

Lenina î[i trase fermoarele � în jos pe cel de la
jachet\, în jos, cu amîndou\ mîinile pe cele care
îi ]ineau pantalonii, [i iar\[i în jos ca s\-[i scoat\
lenjeria intim\. Cu pantofii [i ciorapii în picioare
se îndrept\ spre b\i.
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� Un c\min, o cas\: cîteva c\m\ru]e, sufocant
de aglomerate de c\tre un b\rbat, o femeie care
tot n\[tea periodic, [i o droaie de b\ie]i [i fete de
toate vîrstele. Nici un pic de aer, nici un pic de
spa]iu; o închisoare prost sterilizat\; bezn\, boal\
[i miasme.

(Evocarea Controlorului era atît de sugestiv\,
încît unul dintre b\ie]i, mai sim]itor decît ceilal]i,
p\li pur [i simplu, gata s\ vomite.)

Lenina ie[i din baie, se [terse bine cu prosopul,
apuc\ un tub lung [i flexibil prins în perete, îi
apropie capul de pieptul ei � parc\ ar fi vrut s\ se
sinucid\ � [i ap\s\ pe tr\gaci. Un jet de aer cald
pulveriz\ pe ea talc foarte fin. Opt tipuri diferite
de parfumuri [i ap\ de colonie erau a[ezate în
mici recipiente prev\zute cu robinete, deasupra
lavoarului. Îl întoarse pe cel de-al treilea din stînga,
se tampon\ cu parfum �Chypre� [i, ducîndu-[i
pantofii [i ciorapii în mîn\, ie[i s\ vad\ dac\ s-a
eliberat vreunul dintre aparatelele de vibromasaj.

� Iar c\minul era la fel de sordid din punct de
vedere psihic ca [i din punct de vedere fizic. Psi-
hologic vorbind, era o vizuin\ de iepuri, o gaur\
înc\lzit\ de frecu[ul vie]ii aglomerate, duhnind a
emo]ie. Ce intimit\]i sufocante, ce rela]ii primej-
dioase, obscene [i demente între membrii grupului
familial! Cu o manie tipic\, mama se purta ca o
clo[c\ fa]\ de copii (copiii ei)... [i-i strîngea la
piept cum î[i ]ine mî]a strîns de tot pisoii; numai
c\ era o pisic\ în stare s\ vorbeasc\, o pisic\
înzestrat\ cu capacitatea de a spune �Puiul meu,
puiul meu� de nu [tiu cîte ori. �Puiul meu, copilul
meu, of, of, la pieptul meu, mînu]ele lui, foamea,
acea pl\cere intens\, chinuitoare, de nedescris! Pîn\
cînd pruncul meu adoarme, puiul meu doarme cu
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o b\[icu]\ de lapte alb în col]ul gurii. Pui[orul
meu doarme...�

� Da, da, zise Mustafa Mond, încuviin]înd din
cap. Ave]i dreptate s\ v\ înfiora]i.

� Cu cine ie[i ast\-sear\? întreb\ Lenina pe
cînd se întorcea de la vibromasaj ca o perl\ lumi-
nat\ din\untru, str\lucind trandafiriu.

� Cu nimeni.
Lenina ridic\ uimit\ din sprîncene.
� În ultima vreme n-am prea fost în apele

mele, îi explic\ Fanny. Doctorul Wells mi-a reco-
mandat s\ iau un Înlocuitor de Sarcin\.

� Vai de mine, draga mea, dar n-ai decît nou\-
sprezece ani. Abia la dou\zeci [i unu e obligatoriu
primul Înlocuitor...

� Da, [tiu, draga mea. Numai c\ unora le face
mai bine s\ înceap\ mai devreme. Doctorul Wells
mi-a spus c\ brunetele cu bazinul lat, ca mine, ar
trebui s\ înceap\ Substituirea Gravidit\]ii la [apte-
sprezece ani. A[a c\ de fapt sînt cu doi ani în
urm\, nu cu doi ani înainte.

Deschise dul\piorul [i ar\t\ [irul de sticlu]e
de pe raftul superior:

� �Sirop de corpus lutem�. Lenina citi tare [i
celelalte nume: �Ovarin, proasp\t: A nu se folosi
dup\ data de 1 august � 632 era Ford.� �Extract
de gland\ mamar\: a se administra de trei ori pe
zi înaintea meselor, cu pu]in\ ap\.� �Placentin:
cinci centimetri cubi. A se injecta intravenos, la
intervale de trei zile...� Pfui! exclam\ Lenina scu-
turat\ de un fior. Nu pot s\ suf\r injec]iile intra-
venoase, dar tu?

� Nici eu, dar de vreme ce-]i fac bine...
Fanny era o fat\ deosebit de în]eleapt\.

� Ford al Nostru � sau Freud al Nostru, a[a
cum, din cine [tie ce motiv r\mas necunoscut
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prefera s\ se intituleze ori de cîte ori discuta
chestiuni psihologice � Freudul Nostru fusese pri-
mul care dezv\luise primejdiile înfior\toare ale
vie]ii de familie. Lumea era plin\ de ta]i � deci
sufocat\ de mizerie; plin\ de mame � deci chinuit\
de tot soiul de perversiuni de la sadism pîn\ la
castitate; plin\ de fra]i, surori, unchi, m\tu[i �
deci deformat\ de nebunie [i sinucideri.

� {i totu[i, printre s\lbaticii din Samoa, pe
insule din largul Noii Guinee...

Razele soarelui tropical a[terneau un fel de
miere cald\ pe trupurile goale ale copiilor care
f\ceau de-a valma tumbe printre florile de hibiscus.
C\minul era pentru ei oricare dintre cele dou\zeci
de colibe din frunze de palmier. În mentalitatea
trobrianzilor din Arhipelagul Solomon, concep]ia
era opera strigoilor ancestrali; nimeni nu auzise
vreodat\ de vreun tat\.

� Extremele se atrag, spuse Controlorul. Pentru
simplul motiv c\ au fost f\cute s\ se întîlneasc\.

� Doctorul Wells spune c\ dac\ acum iau trei
luni Înlocuitorul de Sarcin\, asta o s\-mi îmbu-
n\t\]easc\ mult s\n\tatea pentru urm\torii trei-
patru ani.

� Mda, s\ sper\m c\ are dreptate, îi r\spunse
Lenina. Dar cum, Fanny, vrei s\ spui c\ în urm\-
toarele trei luni n-ar mai trebui s\...?

� A, nu, draga mea. Doar o s\pt\mîn\-dou\,
atîta tot. Am s\-mi petrec serile la Club, jucînd
Bridge Muzical. Presupun c\ tu ie[i ast\-sear\,
nu?

Lenina încuviin]\ din cap.
� Cu cine?
� Cu Henry Foster.
� Iar\[i? Fa]a blînd\, rotund\ ca o lun\ plin\

a lui Fanny c\p\t\ o expresie ciudat\, de uimire
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jignit\ [i dezaprobatoare. Nu cumva vrei s\ spui
c\ tot mai e[ti cu Henry Foster?

� Mame [i ta]i, fra]i [i surori. Dar mai erau [i
so]i, so]ii, aman]i. Mai era [i monogamie, mai
erau [i idile romantice. De[i probabil nu [ti]i ce
înseamn\ aceste cuvinte, ad\ug\ Mustafa Mond.

Studen]ii cl\tinar\ din cap.
� Familie, monogamie, idile romantice. Pretu-

tindeni exclusivism, pretutindeni o concentrare a
interesului, o canalizare îngust\ a impulsurilor [i
energiei.

� Dar �to]i sîntem ai tuturor celorlal]i�, încheie
Mustafa Mond citînd proverbul hipnopedic.

Studen]ii încuviin]ar\ din cap, fiind întru totul
de acord cu o afirma]ie pe care � auzind-o repe-
tat\ prin întuneric de peste [aizeci [i dou\ de
mii de ori � ajunseser\ s-o accepte nu numai ca
adev\rat\, ci [i ca axiomatic\, evident\ de la sine,
absolut indiscutabil\.

� Dar la urma urmei, protest\ Lenina, sînt
doar patru luni de cînd îl am pe Henry.

� Doar patru luni! Ei, [tii c\-mi placi! {i mai
mult decît atît, continu\ Fanny ]intuind-o cu un
deget acuzator, în tot timpul \sta n-ai mai avut
pe nimeni afar\ de Henry. A[a e?

Lenina ro[i pîn\ în vîrful urechilor, dar ochii [i
glasul îi r\maser\ sfid\toare:

� Nu, n-am mai avut pe nimeni, r\spunse ea
aproape agresiv. {i nici nu v\d de ce ar fi trebuit
s\ am pe altcineva.

� Ha-ha, nici nu vede de ce ar fi trebuit s\
aib\! o îngîn\ Fanny de parc\ s-ar fi adresat unui
ascult\tor invizibil din spatele Leninei. Iar apoi
schimb\ brusc tonul: � Acum, vorbind serios, eu
zic c\ ar trebui s\ fii atent\ la ce faci. E de r\u s\ te
]ii a[a, doar cu un singur b\rbat. M\ rog, la patruzeci
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sau patruzeci [i cinci de ani ar mai merge, dar la
vîrsta ta, Lenina? Nu, z\u c\ face impresie proast\.
{i pe urm\ [tii bine cît de sever se împotrive[te
Directorul oric\rei pove[ti intense ori prelungite.
Patru luni cu Henry Foster, f\r\ s\ mai ai [i alt
b\rbat � p\i ar fi furios dac\ ar afla...

� Gîndi]i-v\ la apa pompat\ sub presiune într-o
]eav\. Studen]ii se gîndir\. {i deodat\ g\uresc
]eava, ad\ug\ Controlorul. Ce mai ]î[ne[te!

O g\uri de dou\zeci de ori. }î[nir\ dou\zeci de
jeturi ca ni[te mici fîntîni arteziene.

� Copila[ul meu, puiul meu...!
� Mam\!
Nebunia e molipsitoare.
� Dragostea mea, pui[orul meu scump, comoara

mea...
Mam\, monogamie, idile romantice. Ce sus ]î[-

ne[te apa din fîntîn\; ce s\lbatic [i înspumat e
jetul. Presiunea are doar o singur\ ie[ire. Dragostea
mea, copilul meu. Nici nu e de mirare c\ aceste
biete fiin]e premoderne erau demente, [i tic\loase,
[i mizerabile. Lumea lor nici nu le îng\duia m\car
s\ ia lucrurile în u[or, nu le l\sa s\ fie s\n\toase,
virtuoase, fericite. Mai cu mamele [i aman]ii, mai
cu interdic]iile la care nu erau deprin[i s\ se
supun\, ba cu ispitele [i cu remu[c\rile resim]ite
în singur\tate, cu toate bolile [i durerea nesfîr[it\ a
izol\rii, cu nesiguran]a [i s\r\cia � erau ca atare
obliga]i la sentimente puternice. Fiind supu[i unor
asemenea sim]\minte vehemente ([i, pe deasupra
înc\ [i tr\ind în singur\tate, într-o izolare dez-
n\d\jduit\, individual\) cum ar fi putut ace[ti
oameni s\ manifeste stabilitate?

� Bineîn]eles c\ nu e nevoie s\ renun]i la el.
Doar s\ mai ai [i un altul din cînd în cînd, atîta
tot. Ce, el nu mai are [i alte fete?
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Lenina recunoscu c\ a[a e.
� Bineîn]eles c\ mai are [i altele. În Henry

Foster po]i s\ ai încredere c\ e un gentleman
des\vîr[it � întotdeauna corect. {i, pe urm\, mai
gînde[te-te [i la Director. Doar [tii ce tare ]ine la...

� Azi dup\-amiaz\ mi-a mîngîiat pu]in fundul,
zise Lenina încuviin]înd.

� Ei, vezi? exclam\ triumf\toare Fanny. Asta
arat\ ce principii sus]ine el. Cel mai strict con-
ven]ionalism.

� Stabilitate, zise Controlorul. Stabilitate. Nici
un fel de civiliza]ie f\r\ stabilitate social\. Nici o
stabilitate social\ f\r\ stabilitate individual\.

Glasul îi r\suna ca o trîmbi]\. Ascultîndu-l,
studen]ii se înc\lzeau, c\p\tau parc\ dimensiuni
mai mari.

Ma[ina se învîrte[te, se învîrte[te [i trebuie s\
continue s\ se roteasc\ � de-a pururi. Dac\ se
opre[te, asta înseamn\ moarte. Un miliard de
oameni m\tura]i de pe scoar]a p\mîntului. Ro]ile
au început s\ se învîrteasc\. În o sut\ cincizeci
de ani au fost dou\ miliarde. Opri]i toate ro]ile. În
dou\ sute cincizeci de s\pt\mîni vor fi din nou
doar un miliard; o mie de mii de mii de b\rba]i [i
femei vor fi murit de foame.

Ro]ile trebuie s\ se învîrteasc\ neîncetat, dar
n-o pot face dac\ nu sînt supravegheate. Trebuie
s\ existe oameni care s\ le supravegheze, oameni
la fel de stabili cum sînt ro]ile pe axele lor, oameni
zdraveni, oameni ascult\tori, oameni în perma-
nen]\ mul]umi]i.

Strigînd [i plîngînd: copila[ul meu, mama mea,
comoara mea, singura mea dragoste; gemînd: p\-
catul meu, Dumnezeul meu însp\imînt\tor; ]ipînd
de durere, v\itîndu-se de friguri, jelindu-[i b\trî-
ne]ea [i s\r\cia � cum ar mai putea supraveghea
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ro]ile? {i dac\ nu pot s\ se ocupe de ele... Cada-
vrele a o mie de mii de mii de mii de b\rba]i [i
femei ar fi greu de îngropat ori ars.

� Ei, dar la urma urmei, o lu\ Fanny mai cu
bini[orul, nici nu e cîtu[i de pu]in sup\r\tor ori
dezagreabil s\ mai ai vreo doi b\rba]i pe lîng\
Henry. În aceste condi]ii, z\u c\ ar trebui s\ fii [i
tu ceva mai libertin\...

� Stabilitate, insista Controlorul. Stabilitate.
Necesitatea primordial\ [i ultim\. Stabilitatea. De
aici toate acestea.

{i, cu un gest larg, ar\t\ gr\dinile, cl\direa
uria[\ a Centrului de Condi]ionare, copila[ii în
pielea goal\ care se ascundeau prin tufi[uri sau
alergau pe peluzele de iarb\.

Lenina cl\tin\ din cap.
� Nu [tiu de ce, m\rturisi ea dus\ pe gînduri,

dar în ultima vreme nu m-a mai încîntat cine [tie
ce libertinajul. Se întîmpl\ s\ ai momente cînd
nu-]i mai place. N-ai constatat [i tu lucrul \sta,
Fanny?

Fanny d\du în]eleg\toare din cap, apoi relu\
senten]ios:

� Dar trebuie s\ faci acest efort. Trebuie s\
joci jocul pîn\ la cap\t. La urma urmei, �to]i
sîntem ai tuturor celorlal]i�.

� A[a este, �oricare dintre noi apar]ine tuturor
celorlal]i�, repet\ rar Lenina, oft\ [i apoi t\cu o
clip\; dup\ aceea îi lu\ mîna lui Fanny [i i-o
strînse u[or. Ai perfect\ dreptate, Fanny. Ca de
obicei. Am s\ m\ str\duiesc.

Impulsul ]inut în frîu debordeaz\ [i rev\rsarea
o constituie sentimentul, patima nest\pînit\, dac\
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nu chiar nebunia: depinde de for]a curentului, de
în\l]imea [i t\ria barierei. {uvoiul nest\vilit curge
u[urel pe canalele prestabilite, pref\cîndu-se într-o
bun\stare calm\. (Embrionul e fl\mînd; zi [i noapte,
pompa de surogat sanguin face cele opt sute de
rota]ii pe minut ale ei. Bebelu[ul decantat url\;
deodat\ infirmiera apare cu un flacon de secre]ie
intern\. În tot acest r\stimp sentimentul lînceze[te
tainic între dorin]\ [i consumarea ei. Scurta]i
acest r\stimp, sf\rîma]i toate aceste bariere vechi
[i inutile.)

� Ce tineri noroco[i! le zise Controlorul. N-au
fost cru]ate nici un fel de eforturi pentru a v\
u[ura via]a afectiv\ � pentru a v\ ocroti [i, pe cît
posibil, a v\ scuti de pericolul oric\rui fel de emo]ii.

� Ma[in\-regin\! Marele Ford! murmur\ Direc-
torul. �Totul e perfect în lume.�

� Lenina Crowne? întreb\ Henry Foster, îngî-
nîndu-l pe Predestinatorul Adjunct în timp ce-[i
tr\gea fermoarul de la pantaloni. A, e o fat\ splen-
did\, cum nu se poate mai pneumatic\. M\ mir
c\ n-ai avut-o pîn\ acum.

� Nici eu nu [tiu cum se face c\ n-am avut-o,
îi r\spunse Predestinatorul Adjunct. Dar am s\-mi
îndrept gre[eala. Cu prima ocazie.

Din locul în care se afla, de partea cealalt\ a
coridorului dintre dul\pioarele de la vestiar, Bernard
Marx le auzi convera]ia [i p\li.

� S\-]i spun drept, zise Lenina, chiar c\ am
început s\ m\ cam plictisesc v\zîndu-l zi de zi
doar pe Henry. Î[i trase ciorapul pe piciorul stîng.
Îl cuno[ti pe Bernard Marx? întreb\ ea pe un ton
prea ostentativ indiferent.

Fanny p\ru surprins\:
� Nu cumva vrei s\ spui c\...?
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� De ce nu? Bernard e Alfa-Plus. {i pe urm\
m-a invitat s\-l înso]esc într-o vizit\ în una dintre
Rezerva]iile pentru S\lbatici. Întotdeauna mi-am
dorit s\ v\d o asemenea Rezerva]ie.

� Bine, dar reputa]ia lui?
� Ce-mi pas\ mie de reputa]ia lui?
� Se zice c\ nu-i place Golful cu Obstacole.
� Se zice, se zice! o îngîn\ dispre]uitoare Lenina.
� {i, pe urm\, cic\ î[i petrece mai tot timpul

singur-singurel, ad\ug\ Fanny cu oroare în glas.
� Ei, m\ rog, cînd o s\ fie cu mine, n-o s\ mai

fie �singur-singurel�. {i, la urma urmei, de ce se
poart\ oamenii a[a de înfior\tor cu el? Mie mi se
pare un b\iat destul de dr\g\la[.

Lenina zîmbi ca pentru sine, aducîndu-[i aminte
de timiditatea absurd\ de care d\duse dovad\
Bernard! Fusese de-a dreptul speriat � ca [i cum
ea ar fi fost unul dintre Controlorii Mondiali, iar
el un biet operator ma[inist Gama-Minus.

� Gîndi]i-v\ la propriile voastre vie]i, le spuse
Mustafa Mond. A întîmpinat vreunul dintre voi o
piedic\ de netrecut?

R\spunsul negativ veni sub forma unei t\ceri
prelungite.

� A fost vreunul dintre voi silit s\ a[tepte prea
mult între momentul cînd a devenit con[tient de
o dorin]\ [i cel al împlinirii ei?

� Mde..., începu unul dintre b\ie]i, dar [ov\i
s\ vorbeasc\ mai departe.

� Hai spune-ne, i se adres\ Directorul. Nu
l\sa pe Forditatea Sa s\ a[tepte.

� O dat\ a trebuit s\ a[tept aproape patru
s\pt\mîni pîn\ am putut s-o posed pe o fat\ pe
care o voiam.

� {i, ca atare, ai fost prad\ unei emo]ii puter-
nice?
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� Oribil\!
� Exact, oribil\, spuse Controlorul. Str\mo[ii

no[tri erau atît de pro[ti [i de miopi încît atunci
cînd au ap\rut primii reformatori [i s-au oferit
s\-i izb\veasc\ de aceste emo]ii oribile, n-au vrut
s\ aib\ de-a face cu ei.

�|[tia vorbesc despre ea de parc-ar fi doar o
bucat\ de carne�, scrî[ni din din]i Bernard. �Cic\
s-o aib\, s-o posede. Parc-ar fi vorba s\ guste
ni[te carne de oaie. O înjosesc socotind-o doar o
halc\ de carne. Ea mi-a zis c\ o s\ se mai gîn-
deasc\ [i c\ o s\-mi dea un r\spuns s\pt\mîna
asta. O, Ford, Ford, Ford!�

Îi venea s\ se duc\ la cei doi tic\lo[i [i s\-i
pocneasc\ drept în fa]\ � da, da, s\ le trag\ un
pumn dup\ altul în mutrele lor de mitocani.

� Da, chiar te sf\tuiesc s-o încerci [i pe ea,
tocmai spunea Henry Foster.

� S\ lu\m, de exemplu, Ectogeneza. Pfitzner
[i Kawaguchi elaboraser\ întreaga tehnic\. Dar
au vrut guvernele lumii s-o ia în considera]ie? A[,
de unde! Era altceva, pe atunci, ceva care se
chema cre[tinism. Femeile erau silite s\ continue
na[terea copiilor prin viviparitate.

� Dar e urî]el r\u! zise Fanny.
� Mie-mi place.
� {i a[a m\run]el, se strîmb\ Fanny. (Statura

mic\ era privit\ cu ochi r\i, mai ales ca un semn
al apartenen]ei la o cast\ inferioar\.)

� Eu îl g\sesc destul de dr\gu], zise Lenina.
Parc\-]i tot face poft\ s\-l mîngîi ca pe un copil
ori ca pe un anim\lu] de salon. Un motan, s\
zicem.

Fanny fu de-a dreptul [ocat\:
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� Lumea zice c\ cineva a f\cut o gre[eal\ cînd
Bernard era înc\ în flacon � a crezut c\ e vorba de
un Gama [i i-a turnat alcool în surogatul sanguin.
Cic\ de-aia ar fi a[a pirpiriu.

� Ce tîmpenie! se indign\ Lenina.

� Hipnopedia � educa]ia în timpul somnului �
era pur [i simplu interzis\ în Anglia. Acolo domnea
ceva care se numea liberalism. Parlamentul � dac\
[ti]i ce era acesta � a adoptat o lege împotriva
hipnopediei. Mai avem înc\ documentele în arhiv\.
Ni[te discursuri despre libertatea individului. Liber-
tatea de a fi ineficient [i pr\p\dit. �Libertatea de
a fi omul nepotrivit la locul nepotrivit.�

� Vai, dragul meu, dar e[ti binevenit, te asigur.
Serve[te-te cînd vrei! ad\ug\ Henry Foster b\tîn-
du-l pe um\r pe Predestinatorul Adjunct. La urma
urmei, nu avem noi vorba asta, c\ �to]i sîntem ai
tuturor celorlal]i�?

�O sut\ de repeti]ii trei nop]i pe s\pt\mîn\
vreme de patru ani�, socoti mintal Bernard Marx,
expert în hipnopedie. �{aizeci [i dou\ de mii patru
sute de repeti]ii z\mislesc un adev\r. Cretinilor!�

� Sau lua]i, de exemplu, Sistemul Castelor.
Propus neîncetat, respins în mod constant. Exista
o chestie numit\ democra]ie. Ca [i cum oamenii
ar fi egali [i din alt punct de vedere decît cel
fizico-chimic.

� Ei bine, tot ce pot s\ spun este c\-i voi
accepta invita]ia.

Bernard îi ura, îi ura pur [i simplu. Dar erau
doi, erau înal]i [i erau voinici.
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� R\zboiul de Nou\ Ani a început în anul 114
dup\ Ford.

� Chiar dac\ ar fi adev\rat, iodoacetat de metil,
difenil-cianasin\, triclometil cloroformat, sulfur\
de dicloretil. Ca s\ nu mai vorbim de acidul cian-
hidric.

� ...Ceea ce eu pur [i simplu refuz s\ cred,
încheie Lenina.

� Zgomotul a paisprezece mii de avioane înain-
tînd în forma]ie strîns\. Dar pe Kurfürstendamm
la Berlin [i în al VIII-lea Arondisment la Paris,
explozia bombelor cu antrax se aude doar pu]in
mai tare decît pocnetul unei pungi de hîrtie.

� Pentru c\ ]in mor]i[ s\ v\d o rezerva]ie de
s\lbatici.

CH3C6H2(NO2)3 + Hg(CNO)2 egal cu � ei, cu ce?
O gaur\ imens\ în p\mînt, un morman de zid\rie
ruinat\, cîteva buc\]i de carne [i pete de mucus,
un picior, cu cizma înc\ pe el, zburînd prin aer [i
aterizînd, pleosc, drept între mu[cate � cele stacojii;
ce spectacol splendid în vara aceea!

� Vai, Lenina, m\ aduci pur [i simplu la dis-
perare! Eu una m\ dau b\tut\!

� Tehnica ruseasc\ de infectare a conductelor
de ap\ potabil\ era deosebit de ingenioas\.

Stînd acum cu spatele una la cealalt\, Fanny
[i Lenina continuar\ s\ se îmbrace f\r\ a mai
rosti vreun cuvînt.
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� �R\zboiul de Nou\ Ani�, Marea Pr\bu[ire
Economic\. Trebuia f\cut\ o alegere între Con-
trolul Mondial [i Distrugere. Între Stabilitate [i...

� {i Fanny Crowne e fat\ dr\gu]\, zise Pre-
destinatorul Adjunct.

În gr\dini]ele de copii, tocmai se terminase
lec]ia de �Con[tiin]\ Elementar\ de Clas\� [i glasu-
rile î[i adaptau revendic\rile viitoare la viitoarea
ofert\ industrial\. �Îmi place s\ zbor�, [opteau
ele. �Îmi place mult s\ zbor. Îmi plac la nebunie
hainele noi. Îmi place grozav s\ am...�

� Nu se compar\ cu Lenina, nu e nici pe departe
atît de pneumatic\. A, nu, nici vorb\!

� �Hainele vechi sînt o porc\rie�, continuau
[oaptele neobosite. �Vechiturile trebuie aruncate.�
�Aruncatu-i mai bun ca reparatul, aruncatu-i mai
bun ca reparatul, aruncatu-i mai bun...�

� Guvernarea e o problem\ de rezisten]\, nu
de violen]\. Conduci cu creierul [i cu fundul care
st\ pe scaun, nu cu pumnii. De exemplu, s-au
impus anumite limite consumului.

� Uite, sînt gata, zise Lenina. Dar Fanny r\mase
t\cut\, cu fa]a întoars\ în partea cealalt\. Hai s\
facem pace, Fanny drag\.

� Fiecare b\rbat, femeie sau copil are obliga]ia
de a consuma atîta sau atîta pe an. În interesul
industriei. Singurul rezultat...

�Aruncatu-i mai bun ca reparatul. Aruncatu-i
mai bun ca reparatul. Cine cîrpe[te s\r\ce[te;
cine folose[te acul va r\mîne ca s\racul...�



55

� Într-o bun\ zi � îi spuse Fanny pe un ton
ciudat de insistent � o s\ dai de bucluc.

� Împotrivire pe scar\ foarte mare a celor ce
fac obiec]ii izvorîte din con[tiin]\. Orice, numai
s\ nu consume. Înapoi la natur\.

�Îmi place mult s\ zbor. Îmi place mult de tot
s\ zbor.�

� Înapoi la cultur\. Da, de fapt la cultur\.
Dac\ stai [i cite[ti, nu cheltuie[ti, nu po]i s\
consumi destul.

� Ar\t destul de bine? întreb\ Lenina
Purta o jachet\ din plastic vert-bouteille, cu

garnituri de blan\ artificial\ verde la man[ete [i
guler.

� În suburbia londonez\ Golders Green au
fost secera]i de mitraliere opt sute de adep]i ai
Vie]ii Simple.

�Aruncatu-i mai bun ca reparatul. Aruncatu-i
mai bun ca reparatul.�

{i mai purta un [or] de catifea reiat\ verde [i
ciorapi lungi din amestec de lîn\ [i vîscoz\, r\su-
ci]i sub genunchi.

� {i-apoi se produce celebrul masacru de la
Muzeul Britanic. Dou\ mii de adep]i ai culturii
au fost gaza]i cu iperit\.

O [epcu]\ ca de jocheu, alb\ cu verde, îi umbrea
ochii Leninei. Pantofii, bine lustrui]i, erau de un
verde intens.
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� În cele din urm\, continu\ Mustafa Mond,
Controlorii î[i d\dur\ seama c\ for]a nu serve[te
la mare lucru. Metodele mai lente, dar infinit mai
sigure ale ectogenezei, ale condi]ion\rii neopavlo-
viene [i ale hipnopediei...

Iar mijlocul îi era încins cu un fel de cartu-
[ier\ � o bandulier\ din imita]ie de marochin verde
cu ornamente argintii [i plin\ cu dozele prescrise
de anticoncep]ionale (c\ci Lenina nu era stearp\).

� În cele din urm\, s-a recurs la descoperirile
lui Pfitzner [i Kawaguchi. O propagand\ intens\
îndreptat\ împotriva reproducerii prin vivipari-
tate...

� Splendid! strig\ entuziasmat\ Fanny. Nicio-
dat\ nu putea s\ se împotriveasc\ mult\ vreme
farmecului Leninei. Vai, [i ce cordon malthusian1 

adorabil!

� ...înso]it\ de o campanie lansat\ împotriva
Trecutului; prin închiderea muzeelor, dinamita-
rea monumentelor istorice (din fericire, cele mai
multe dintre ele fuseser\ deja distruse în cursul
R\zboiului de Nou\ Ani) [i prin suprimarea tuturor
c\r]ilor publicate înaintea anului 150 dup\ Ford.

� Trebuie neap\rat s\-mi iau [i eu unul la fel,
zise Fanny.

� De exemplu, erau [i ni[te chestii numite
piramide.

1. Teologul [i economistul englez Thomas Robert
Malthus (1766-1834) a emis teoria restrîngerii
popula]iei (malthusianism).
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� Banduliera mea veche de piele neagr\ de lac...

� {i era [i un tip numit Shakespeare. Bineîn]e-
les c\ n-a]i auzit niciodat\ de asemenea nume, nu?

� A ajuns absolut o ru[ine banduliera aia a mea.

� Iat\ avantajele unei educa]ii cu adev\rat
[tiin]ifice.

�Cine se cîrpe[te nu se-mbog\]e[te. Cine folo-
se[te acul va r\mîne ca s\racul. Cine folose[te
acul va r\mîne ca...�

� Apari]ia primului automobil Model T al Dom-
nului Nostru Ford...

� O port de aproape trei luni.

� ...se consider\ a fi data întemeierii noii
noastre ere.

�Aruncatu-i mai bun ca reparatul. Aruncatu-i
mai bun...�

� {i, dup\ cum v\ spuneam mai înainte, fusese
[i o treab\ care se chema Cre[tinism.

�Aruncatu-i mai bun ca reparatul.�

� Etica [i filosofia subconsumului...

�Îmi plac hainele noi, îmi plac foarte mult hainele
noi, îmi plac la nebunie...�

� ...erau de-a dreptul esen]iale pe vremea
subproduc]iei; în schimb, într-o epoc\ a ma[inilor
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[i a fix\rii azotului � aceasta devine o adev\rat\
crim\ împotriva societ\]ii.

� Mi-a dat-o Henry Foster.

� Tuturor crucilor li s-au retezat capetele. Au
fost transformate în T-uri1 . Mai era [i un lucru
care se numea Dumnezeu.

� De fapt, e o imita]ie bun\ de marochin.

� Acum avem Statul Mondial. {i avem festi-
vit\]i de Ziua lui Ford, [i Cînt\ri comunitare, [i
Ritualurile solidarit\]ii.

�Ah, Ford, cît de tare-i ur\sc!� se gîndea Bernard
Marx.

� Se mai vorbea [i de o chestie c\reia îi spu-
neau �Rai�, dar cu toate astea oamenii beau mari
cantit\]i de alcool.

�Parc\ ar fi o bucat\ de carne, o halc\ de
carne, pur [i simplu.�

� O alt\ treab\ se numea suflet [i mai era o
alt\ chestie c\reia îi ziceau nemurire.

� Întreab\-l pe Henry de unde a cump\rat-o.

� Dar se drogau cu morfin\ [i cocain\.

�{i ceea ce-i mai grav e c\ [i ea se consider\
doar o bucat\ de carne.�

1. De la automobilul ieftin �Model T� lansat de indus-
tria[ul Henry Ford (1863-1947) în anii 1908-1909
[i din care s-au vîndut cincisprezece milioane de
buc\]i pîn\ în 1927.
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� În anul 178 dup\ Ford se bucurau de sub-
ven]ii dou\ mii de farmacologi [i biochimi[ti.

� Ce mutr\ posac\ are! zise Predestinatorul
Adjunct ar\tîndu-l pe Marx.

� Peste [ase ani se producea pe scar\ comer-
cial\. Era drogul perfect.

� Hai s\-l h\r]uim ni]el.

� Euforic, narcotic, halucinogen la modul cel
mai agreabil.

� Posac, Marx, tare posac! B\taia pe um\r îl
f\cu pe Bernard s\ tresar\. Întorcînd capul, d\du
cu ochii de bruta de Henry Foster. Acesta ad\ug\:
� Ce-]i trebuie ]ie e un gram de soma.

� Toate avantajele cre[tinismului [i ale alcoo-
lului, f\r\ vreunul din dezavantajele lor.

�Ah, Ford, îmi vine s\-l omor!� Dar cu glas tare
nu spuse decît: � Nu, mul]umesc. {i respinse cu
mîna tubul de pastile pe care i-l oferea Foster.

� Oricînd vrei, te po]i deta[a de realitate, pleci
într-un fel de vacan]\, [i cînd te întorci, nu te mai
sup\r\ nici migrena, nici mitologia.

� Haide, ia pu]in\ soma, insist\ Henry Foster.
Ia m\car o pastil\.

� Practic vorbind, se asigurase stabilitatea.

� �Un centimetru cub alung\ orice sentiment
sumbru�, zise Predestinatorul Adjunct, citînd din
în]elepciunea hipnopedic\ de uz curent.
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� Mai r\mînea doar s\ fie învins\ b\trîne]ea.

� Du-te naibii, du-te naibii! strig\ Bernard
Marx.

� Iaca, na!

� Hormoni gonadotropi, transfuzii de sînge
tîn\r, s\ruri de magneziu...

� Nu uita c\ �mai bine-]i st\ pilula-n gur\
decît murdara-njur\tur\�, îi spuser\ colegii lui
Bernard [i plecar\ rîzînd de el.

� Toate stigmatele fiziologice ale b\trîne]ii au
fost înl\turate. {i împreun\ cu ele, fire[te...

� Nu uita s\-l întrebi de cordonul acela mal-
thusian, îi aminti Fanny.

� ...împreun\ cu ele [i toate ciud\]eniile min-
tale caracteristice b\trînilor. Acum caracterele r\mîn
nealterate pe tot parcursul vie]ii.

� ...mai am de jucat dou\ runde de Golf cu
Obstacole pîn\ se întunec\. Trebuie s\ m\ gr\-
besc.

� Munc\ [i joac\ � la [aizeci de ani puterile [i
gusturile noastre sînt exact acelea[i pe care le
aveam [i la [aptesprezece ani. În vremurile nefe-
ricite de alt\dat\, b\trînii renun]au, se retr\geau,
d\deau în doaga religiei, î[i iroseau timpul citind
[i chiar gîndind � închipui]i-v\, gîndind!

�Idio]i! Porci!� îi numea Bernard Marx în mintea
lui, str\b\tînd coridorul în drum spre lift.
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� Acum � iat\ progresele înregistrate � b\trînii
muncesc, b\trînii se împreuneaz\, b\trînii nu
mai au timp liber, nu mai au r\gaz de atîtea
pl\ceri, nu au nici m\car o clip\ în care s\ stea [i
s\ mediteze � sau dac\ vreodat\ ghinionul face s\
se ca[te o asemenea cr\p\tur\ în acest continuum
al distrac]iilor lor, iat\ ast\zi ai întotdeauna la
dispozi]ie soma, delicioasa soma, o jum\tate de
gram pentru o jum\tate de vacan]\, un gram pentru
un weekend, dou\ grame pentru o excursie în
luxuriantul Orient, trei grame pentru o eternitate
întunecat\ pe satelitul P\mîntului; iar cînd se
întorc de acolo, de pe Lun\, se trezesc de partea
cealalt\ a abisului, feri]i de orice primejdie, pe
terenul solid al trudei [i distrac]iilor zilnice, alergînd
de la un film tactil la altul de la o feti[can\ pneu-
matic\ la alta [i mai pneumatic\, de la terenul de
golf electromagnetic la...

� Pleac\, feti]o! strig\ furios Directorul Incuba-
toarelor. Pleac\, b\ie]elule! Nu vezi c\ Forditatea
Sa are treab\? Ia, ia, duce]i-v\ [i f\ce]i-v\ jocurile
erotice în alt\ parte.

� Bie]ii copila[i, zise Controlorul.

Încet, maiestuos, cu un slab zumzet de ma[i-
n\rie, benzile rulante de asamblare se mi[cau
înainte, cu viteza de treizeci [i trei centimetri pe
or\. În întunericul ro[iatic lic\reau nenum\rate
rubine.
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Capitolul IV

1

Liftul era plin de b\rba]i care ie[eau din Ves-
tiarele Grupului Alfa [i care salutar\ intrarea
Leninei cu multe zîmbete [i înclin\ri prietenoase
din cap. Fata se bucura de mare popularitate [i
mai de mult sau mai de curînd petrecuse o noapte
sau dou\ cu cei mai mul]i dintre ei.

�Ce b\ie]i simpatici!� gîndi ea, r\spunzîndu-le
la salut. Erau încînt\tori! {i totu[i parc\ o deran-
jau urechile prea mari ale lui George Edzel (cine
[tie, poate i se administrase prea mult\ para-
tiroid\ la metrul 328 de pe linia de asamblare?)
Iar uitîndu-se la Benito Hoover, nu putea s\ nu-[i
aduc\ aminte c\, dezbr\cat, era cam prea p\ros.

Întorcînd ochii întrista]i de amintirea �bl\ni-
]ei� care acoperea trupul lui Benito, v\zu într-un
col] fa]a melancolic\ a lui Bernard Marx [i statura
lui pu]intic\ [i firav\. Se apropie imediat de el:

� Bernard! Tocmai te c\utam! Glasul ei r\sun\
limpede, acoperind zumzetul celorlal]i [i zgomotul
liftului care urca. Colegii se întoarser\ plini de
curiozitate. Voiam s\ discut\m despre planul nostru
de a merge în New Mexico. Cu coada ochiului îl
v\zu pe Benito Hoover c\scînd gura de uimire.
Gestul lui o enerv\. (�Probabil se mir\ c\ nu m\
rog s\ merg iar\[i cu el!� î[i spuse în sinea ei).
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Apoi relu\, cu mai mult\ c\ldur\ ca oricînd:
� Mor de poft\ s\ vin cu tine în iulie, s\ petrecem
o s\pt\mîn\ împreun\, continu\ ea. (În orice caz,
m\car î[i dovedea în public infidelitatea fa]\ de
Henry. Fanny ar fi trebuit s\ fie încîntat\, chiar
dac\-l în[ela pe Henry tocmai cu Bernard.) Adic\,
vreau s\ spun, dac\ mai ]ii s\ m\ ai! încheie
Lenina înv\luindu-l pe Bernard într-un zîmbet
cum nu se poate mai încînt\tor [i mai plin de
în]elesuri.

Fa]a palid\ a lui Bernard se îmbujor\. (�Ce
naiba l-a apucat?� se mir\ Lenina, profund nedu-
merit\, dar pe de alt\ parte [i înduio[at\ de acest
omagiu straniu adus puterii ei de seduc]ie.)

� N-ar fi mai bine s\ discut\m în alt\ parte
chestiunea asta? bîigui Bernard, cu un aer teribil
de stînjenit.

(�Are aerul c\ a[ fi spus ceva [ocant, se gîndi
Lenina. N-ar fi fost mai tulburat nici dac\ a[ fi
f\cut vreo glum\ porcoas\ � dac\ l-a[ fi întrebat
cine-i maic\-sa ori cine [tie ce alt\ chestie decol-
tat\.�)

� Adic\, vreau s\ spun, cu toat\ lumea asta
în jur... ad\ug\ Bernard înecîndu-se de emo]ie.

Lenina rîse sincer, f\r\ pic de mali]ie:
� Vai, ce nostim e[ti! {i de fapt chiar îl socotea

nostim. Sper, în orice caz, s\ m\ anun]i cel pu]in
cu o s\pt\mîn\ înainte, dac\ nu te superi, conti-
nu\ ea pe alt ton. Presupun c\ mergem cu Racheta
Pacificul Albastru, nu? De unde porne[te, de la
Turnul Charing-T1  sau de la Hampstead?

Pîn\ s\ apuce Bernard s\ r\spund\, liftul se
opri.

� Acoperi[ul! scîr]îi o voce.

1. Iar\[i înlocuirea prin T (de la Modelul T) a Crucii
(din numele g\rii londoneze Charing Cross).



64

Liftierul era un omule] aducînd absolut cu o
maimu]\ [i era îmbr\cat în tunica neagr\ a unui
semicretin Epsilon-Minus.

� Acoperi[ul!
Deschise larg u[ile. Soarele str\lucitor [i fier-

binte al dup\-amiezii îl f\cu s\ tresar\ [i s\ cli-
peasc\ des.

� Ah, acoperi[ul! repet\ el încîntat. Parc\ l-ar
fi trezit brusc o veste fericit\ dintr-o apatie trist\
[i întunecat\. Acoperi[ul!

Zîmbi cu un aer de cîine b\tut care a[teapt\
s\ citeasc\ bun\voin]\ pe fe]ele st\pînilor � în
cazul respectiv pasagerii din lift. Vorbind [i rîzînd
voio[i, ace[tia p\[ir\ în lumina de afar\. Liftierul
privi în urma lor.

� Acoperi[ul? repet\ el, de data asta pe un
ton interogativ.

Se auzi un clopo]el [i din tavanul liftului un
megafon începu s\ emit\ comenzile pe un ton nu
prea puternic, dar imperios:

� Coboar\! sun\ glasul din megafon. Coboar\!
Etajul optsprezece. Du-te jos. Jos. Etajul optspre-
zece. Du-te jos, du-te...

Liftierul trînti u[ile, ap\s\ pe un buton [i
imediat coborî în crepusculul plin de zumzete al
pu]ului liftului � [i totodat\ în crepusculul ce
alc\tuia apatia lui obi[nuit\.

Terasa acoperi[ului era înv\luit\ în lumina
cald\ a dup\-amiezii de var\, în care se auzea
doar bîzîitul elicopterelor ce se încruci[au pe cer;
din cînd în cînd, zumzetul mai profund al rache-
telor care goneau imprevizibile pe cerul senin la
opt sau zece kilometri în\l]ime p\rea o mîngîiere
a aerului blînd. Bernard Marx r\sufl\ din to]i
r\runchii. Ridic\ ochii spre t\riile cerului, apoi
se uit\ de jur-împrejur la orizontul albastru [i în
cele din urm\ îi coborî spre chipul Leninei.
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� Ce frumos e, nu-i a[a? rosti el cu un u[or
tremur în glas.

Fata îi zîmbi cu o expresie de în]elgere cît se
poate de afectuoas\:

� O dup\-amiaz\ des\vîr[it\ pentru Golful cu
Obstacole, r\spunse ea încîntat\. Trebuie s\ fug,
Bernard. Henry se sup\r\ dac\-l fac s\ m\ a[tepte.
Te rog, anun]\-m\ din timp cînd vrei s\ plec\m.

{i f\cîndu-i cu mîna, alerg\ de-a lungul terasei,
c\tre hangare. Bernard r\mase s\ priveasc\ scli-
pirea ciorapilor ei albi, genunchii bronza]i care se
îndoiau [i se dezdoiau la fiecare pas [i mi[carea
unduitoare a [ortului de catifea reiat\, strîns bine
pe [olduri, sub jacheta vert-bouteille. Pe fa]a lui
st\rui o expresie îndurerat\.

� Phii, stra[nic de dr\gu]\ e! zise o voce puter-
nic\ [i vesel\ chiar în spatele lui.

Bernard tres\ri [i se întoarse. Fa]a ro[ie [i
buc\lat\ a lui Benito Hoover îi zîmbea de la în\l]i-
mea lui � pogora de fapt asupra lui Bernard razele
unei cordialit\]i evidente. Benito era vestit pentru
firea lui bun\ [i amabil\. Se zicea despre el c\ ar
putea tr\i toat\ via]a f\r\ s\ se ating\ m\car de
soma. Nu-l afectau niciodat\ r\ut\]ile [i crizele
de nervi, din pricina c\rora al]ii trebuiau s\-[i ia
vacan]e soma. Pentru Benito realitatea era întot-
deauna însorit\.

� Pneumatic\ feti[can\! Oho, [i înc\ cum! Apoi
continu\, schimbînd brusc tonul: � Ia ascult\,
b\iete, dar tare posomorît ar\]i! Cred c\ ]i-ar prinde
bine un gram de soma. Scotocindu-se în buzunarul
de la pantaloni, Benito scoase o sticlu]\ cu pastile.
Vorba aceea: �Un centimetru cub alung\ orice
sentiment sumbru�. Hei, dar ce-i cu tine?

Bernard se r\suci brusc pe c\lcîie [i o rupse la
fug\.

Benito r\mase cu ochii holba]i, uitîndu-se dup\
el. �Ce naiba o fi cu b\iatul \sta?� se minun\ el,
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[i cl\tinînd din cap decise c\ probabil e ceva
adev\r în povestea c\ i s-ar fi turnat alcool în
surogatul de sînge. �Se vede c\ totu[i i-a afectat
creierul.�

Puse la loc în buzunar sticlu]a cu soma [i
scoase în schimb un pache]el cu gum\ de mestecat
cu hormoni sexuali. B\g\ în gur\ o lamel\ [i se
îndrept\ gînditor spre hangare.

Cînd sosi Lenina, Henry Foster î[i scosese deja
elicopterul din hangar [i se instalase în carling\,
a[teptînd-o.

� Patru minute întîrziere � acesta fu singurul
comentariu pe care-l f\cu în momentul în care
fata se urc\ lîng\ el.

Henry porni motoarele [i ambreie elicele. Apa-
ratul se ridic\ vertical în aer. Henry acceler\;
zbîrnîitul elicei principale deveni mai ascu]it, tre-
cînd de la bîzîitul unui t\un la cel al viespii, iar
apoi de la viespe la ]în]ar; indicatorul de tura]ii
ar\ta c\ se înal]\ cu aproape doi kilometri pe
minut. Sub el Londra se mic[ora din ce în ce. În
cîteva secunde cl\dirile mari cu acoperi[urile plate
disp\rur\, apoi r\maser\ doar un fel de ciuperci
geometrice care r\s\reau în parcuri [i gr\dini. În
mijlocul lor, mai înalt [i cu tulpina mai sub]ire,
Turnul Charing-T î[i ridica spre cer discul de
beton str\lucitor.

Ca piepturile musculoase ale unor atle]i fabu-
lo[i, deasupra capetelor lor se agitau alene nori
imen[i, cu o înf\]i[are c\rnoas\. Dintr-unul se
ivi brusc o insect\ mic\, ro[ie, bîzîitoare.

� E Racheta Ro[ie care tocmai se întoarce de
la New York, spuse Henry [i, dup\ ce se uit\ la
ea, ad\ug\ cl\tinînd dojenitor din cap: � O întîr-
ziere de [apte minute. Z\u, serviciile astea trans-
atlantice sînt groaznic de nepunctuale. Un adev\rat
scandal.
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Lu\ piciorul de pe accelera]ie. Sunetul elicei
de deasupra capului coborî cu o octav\ [i jum\-
tate, trecînd din nou prin bîzîitul viespii c\tre cel
al bondarului, apoi al c\r\bu[ului [i în cele din
urm\ al t\unului. Avîntul ascendent al aparatului
se domoli; o clip\ mai tîrziu atîrnau imobili în
mijlocul v\zduhului. Henry trase de o manet\; se
auzi un declic. La început încet, apoi din ce în ce
mai repede, începu s\ se învîrteasc\ elicea frontal\
[i, cînd intr\ în tura]ia normal\, în fa]a ochilor lor
r\mase doar o cea]\ circular\. Vîntul provocat de
viteza orizontal\ [uier\ din ce în ce mai ascu]it pe
lîng\ aparatul calat. Henry nu-[i dezlipea ochii de
pe indicatorul de tura]ii; cînd ajunse la cifra 1200,
debraie. Acum aparatul avea suficient\ iner]ie de
deplasare pentru a se bizui doar pe aripile sale.

Lenina privi prin geamul din podea. Zburau
peste zona de [ase kilometri de parcuri ce separa
Londra Central\ de primul cerc de ora[e-satelit.
Vedea în racursi viermuiala vie]ii prin vegeta]ia
verde, abundent\. Printre copaci lic\reau turnu-
rile arunc\toarelor centrifuge de mingi din parcurile
de distrac]ii. Lîng\ Shepherd�s Bush vreo dou\
mii de cupluri mixte de Beta-Minus jucau tenis
pe suprafe]e Riemann. Un [ir dublu de Terenuri
Escalador-Cinci înso]ea [oseaua de la Notting Hill
la Willesden. Pe stadionul de la Ealing se des-
f\[ura un spectacol al gimna[tilor Delta înso]it
de cînt\ri comunitare.

� Doamne, ce oribil\ culoare e kakiul, observ\
Lenina, dînd glas prejudec\]ilor inoculate castei
ei prin hipnopedie.

Cl\dirile studiourilor de filme senzoriale aco-
pereau aproape opt hectare din zona Hounslow.
În apropierea lor o întreag\ armat\ de lucr\tori
îmbr\ca]i în uniforme negre [i kaki ref\ceau supra-
fa]a vitroas\ a Marii Autostr\zi de Vest. Tocmai
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cînd zburau ei pe deasupra, se desc\rca un uria[
container mobil. Prin deschiz\turile acestuia se
v\rsa pe [osea un [uvoi orbitor de incandescent
de piatr\ topit\; compresoarele cu azbest erau
într-un du-te-vino continuu; în urma lor stropi-
torile izolate ridicau nori albi de aburi.

La Brentford, Întreprinderea Companiei de Tele-
viziune p\rea un adev\rat or\[el.

� Cred c\ acum se schimb\ turele, zise Lenina.
Ar\tînd ca ni[te furnici [i afide, fetele Gama,

verzi ca frunzele [i Epsilonii negri semicretini
viermuiau în jurul intr\rilor sau f\ceau coad\ ca
s\-[i ocupe locurile pe tramcarele monorai. Beta-
Minu[ii de culoarea dudelor intrau [i ie[eau din
mul]ime. Acoperi[ul cl\dirii principale roia de
elicoptere care aterizau [i decolau.

� Pe cuvîntul meu, zise Lenina, m\ bucur din
suflet c\ nu sînt o simpl\ Gama.

Peste zece minute aterizaser\ deja la Stoke
Poges1  [i începuser\ s\ joace prima repriz\ de
Golf cu Obstacole.

2

}inînd ochii mai mult pleca]i sau întorcîndu-i
ho]e[te dac\ întîmpl\tor se opreau o clip\ asupra
vreunei alte persoane, Bernard travers\ în grab\
acoperi[ul. Avea aerul unui om urm\rit � dar
urm\rit de du[mani pe care nu dore[te s\-i vad\,
de team\ s\ nu fie cumva mai ostili chiar decît îi
b\nuise el. {i parc\-i era fric\ s\ nu se simt\ [i
mai vinovat, [i mai disperat de singur.

1. Mic\ localitate din Sud-Estul Angliei, probabil scena
Elegiei scrise într-un ]intirim de ]ar\ a poetului pre-
romatic Thomas Gray (1716-1771).
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�Oribil e [i Benito Hoover \sta!� gîndi el. {i
totu[i, omul nu fusese deloc r\u inten]ionat. Ceea
ce într-un fel strica [i mai mult lucrurile. Cei bine
inten]iona]i se purtau la fel ca [i cei r\uvoitori.
Pîn\ [i Lenina îl f\cea s\ sufere. Î[i aminti de
acele s\pt\mîni de [ov\ial\ timid\ de-a lungul
c\rora o tot c\utase din ochi, dorind-o, îns\ nepu-
tîndu-[i aduna curajul s-o cear\. Ar fi îndr\znit
oare s\ înfrunte riscul de a fi umilit printr-un
refuz dispre]uitor? În schimb, de-ar fi fost s\ zic\
ea da, ce încîntare pentru el! Ei bine, acum ea î[i
d\duse asentimentul [i totu[i el era înc\ nefe-
ricit � nefericit c\ ei i se p\ruse dup\-amiaza
des\vîr[it\ pentru a juca Golf cu Obstacole, nec\jit
c\ a v\zut-o alergînd pentru a-l reg\si pe Henry
Foster, disperat c\ l-a socotit caraghios pentru c\
a refuzat s\ discute în public lucrurile cele mai
intime. Într-un cuvînt, nenorocit pentru c\ ea se
purtase a[a cum ar trebui s\ se comporte orice
tîn\r\ englezoaic\ s\n\toas\ [i virtuoas\ [i nu în
cine [tie ce alt mod anormal, extraordinar.

Deschise u[a compartimentului s\u din hangar
[i strig\ la doi slujitori Delta-Minus care-[i pier-
deau vremea pe acolo, s\ vin\ s\-i scoat\ aparatul
de zbor sus pe acoperi[. Personalul hangarelor
era alc\tuit dintr-un singur grup bokanovskificat
[i b\rba]ii erau gemeni, la fel de mici, negri [i
hido[i. Bernard le d\du ordine pe tonul acela
aspru, adeseori arogant [i chiar insult\tor al omului
care nu se simte prea sigur de superioritatea lui.
Pentru Bernard era întotdeauna nepl\cut s\ aib\
de a face cu membri ai castelor inferioare. C\ci
indiferent din ce cauz\ ([i se prea poate s\ fi fost
adev\rat\ bîrfa curent\ privitoare la alcoolul tur-
nat în surogatul lui sanguin � c\ci, deh, se mai
întîmpl\ [i accidente), fizicul lui Bernard nu era
cu nimic mai ar\tos decît al unui Gama de rînd.
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Avea cu opt centimetri mai pu]in decît în\l]imea
standard a unui Alfa [i prin urmare era [i pirpi-
riu. Contactul cu reprezentan]ii castelor inferioare
îi amintea mereu nespus de dureros de faptul c\
fizicul s\u nu corespundea etaloanelor obi[nuite:
�Eu sînt eu, dar tare n-a[ fi vrut s\ fiu�. Era sfios
[i ru[inat, într-un mod acut, de-a dreptul sup\r\-
tor. Ori de cîte ori se trezea c\-l prive[te în ochi pe
un Delta � la acela[i nivel, [i nu de sus, condes-
cendent � se sim]ea umilit. Oare creatura aceea
avea s\-l trateze cu respectul cuvenit castei sale?
Întrebarea asta nu-i d\dea niciodat\ pace. {i nu
f\r\ motiv: fiin]ele din castele Gama, Delta [i
Epsilon fuseser\ condi]ionate în oarecare m\sur\
s\ lege statura [i masa corporal\ de superioritatea
social\. Realitatea este c\ o u[oar\ prejudecat\ în
favoarea staturii mari � inculcat\ prin hipnopedie �
era aproape universal\. De aici rîsul femeilor c\rora
le f\cea propuneri, [i festele jucate de b\rba]ii
care f\ceau parte din aceea[i cast\ ca [i el. Bat-
jocura îl f\cea s\ se simt\ str\in, un outsider; dar
se [i purta ca atare, ceea ce sporea prejudec\]ile
împotriva lui [i înte]ea dispre]ul [i ostilitatea
stîrnite de defectele lui fizice. Acestea, la rîndul
lor, îi agravau sentimentul de înstr\inare [i însin-
gurare. O team\ cronic\ de a nu fi luat peste
picior îl f\cea s\-[i evite egalii, iar cînd era vorba
de inferiorii lui, s\-[i apere demnitatea cu un fel
de jen\ nefireasc\. Vai, cît de tare îi invidia pe
oamenii ca Henry Foster [i Benito Hoover! B\rba]i
care n-aveau niciodat\ nevoie s\ ]ipe la un Epsilon
pentru a se face asculta]i; care-[i luau pozi]ia
ocupat\ în societate ca pe un drept cî[tigat; oameni
care se sim]eau în sistemul de caste ca pe[tele în
ap\ � în atît de mare m\sur\ încît nici nu se mai
gîndeau la ei sau la elementul benefic [i con-
fortabil în care se mi[cau.
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Lui Bernard i se p\ru c\ servitorii gemeni îi
scot avionul pe acoperi[ cu mi[c\ri prea lente [i
cu mult\ rea-voin]\.

� Hai, mai repede! le strig\ ]îfnos Bernard.
Unul dintre gemeni îi arunc\ o privire. Oare nu
cumva în ochii aceia cenu[ii, inexpresivi lic\rea
un fel de batjocur\ bestial\? Mai repede! strig\ el
înc\ [i mai tare, [i vocea îi hîrîi antipatic.

Se urc\ în avion [i peste un minut se afla în
zbor spre sud, c\tre Tamisa.

Diferitele Birouri de Propagand\, precum [i
Colegiul de Inginerie Afectiv\ erau ad\postite în
acela[i zgîrie-nori cu [aizeci de etaje de pe Fleet
Street1 . La subsol [i la etajele inferioare se aflau
tipografiile [i redac]iile celor trei principale ziare
londoneze : The Hourly Radio, o fi]uic\ pentru
snobi, Gamma Gazette, tip\rit\ pe hîrtie verde-pal,
[i The Delta Mirror, pe hîrtie kaki [i scris exclusiv
în cuvinte de o singur\ silab\ (dat fiind nivelul
intelectual sc\zut al cititorilor c\rora li se adresa).
Apoi veneau Birourile Propagandei prin Televiziune,
prin Filme Tactile [i respectiv prin Voci [i Muzic\
realizate de sintetizator. Toate astea ocupau dou\-
zeci [i dou\ de etaje. Deasupra erau laboratoarele
de cercet\ri [i camerele capitonate, izolate fonic,
în care-[i desf\[urau munca delicat\ Autorii de
Coloane Sonore [i Compozitorii de Muzic\ Sin-
tetic\. Ultimele optsprezece etaje erau ocupate de
Colegiul de Inginerie Afectiv\.

Bernard ateriz\ pe acoperi[ul Casei Propagandei
[i coborî din avion.

� Telefoneaz\-i domnului Helmholtz Watson �
îi porunci el unui hamal Gama-Plus � [i spune-i
c\-l a[teapt\ pe acoperi[ domnul Bernard Marx.

Se a[ez\ [i-[i aprinse o ]igar\.

1. Cartierul tradi]ional al presei londoneze.
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Cînd îi parveni mesajul, Helmholtz Watson toc-
mai scria ceva în biroul lui.

� Spune-i c\ vin imediat, confirm\ el [i puse
telefonul în furc\. Apoi, întorcîndu-se spre secre-
tar\, continu\ pe acela[i ton oficial [i impersonal:
� Te las pe dumneata s\-mi strîngi lucrurile.
Ignorînd zîmbetul ei radios, se ridic\ de la birou
[i se îndrept\ gr\bit spre u[\.

Era un b\rbat voinic [i bine cl\dit, cu pieptul
bombat, cu umerii la]i [i � în ciuda masivit\]ii
sale � destul de agil, cu pa[i elastici [i cu mi[c\ri
iu]i. Gîtul s\u rotund [i puternic ca un stîlp sus-
]inea un cap frumos modelat. Avea p\rul negru [i
cîrlion]at, tr\s\turile bine marcate. Era chipe[
într-un mod mai mult decît evident [i � a[a cum
repeta f\r\ s\ se plictiseasc\ vreodat\ secretara
lui � ar\ta din cap pîn\-n picioare ca un adev\rat
Alfa-Plus. De profesie era Conferen]iar la Colegiul
de Inginerie Afectiv\ (Facultatea de Literatur\) [i,
în pauzele dintre activit\]ile sale didactice, un
foarte activ Inginer al Emo]iilor omene[ti. Avea o
rubric\ permanent\ la revista de elit\ The Hourly
Radio, compunea scenarii de filme tactile [i avea
un har inegalabil în alc\tuirea lozincilor [i ver-
siunilor hipnopedice.

� Foarte capabil � acesta era verdictul unanim
al superiorilor lui. Ba chiar un pic prea capabil
(mai ad\ugau ei cl\tinînd din cap [i coborînd
semnificativ vocea).

Da, un pic prea capabil; aveau dreptate. La
Helmholtz Watson un exces mintal produsese efecte
foarte asem\n\toare cu cele care la Bernard Marx
erau rezultatul unui defect fizic. Pe Bernard îl
izolaser\ de semenii s\i slaba dezvoltare a oaselor
[i mu[chilor, fragilitatea [i debilitatea trupului,
iar sim]\mîntul acestei deosebiri fiind � dup\ eta-
loanele curente � un exces de inteligen]\, devenea
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la rîndul lui o cauz\ a adîncirii pr\pastiei ce-l
separa de oameni. În schimb, pe Helmholtz ceea
ce-l f\cea s\ se simt\ în chip sup\r\tor altfel decît
ceilal]i [i s\ se izoleze de ei era excesul de capaci-
tate [i abilitate. Pe Bernard [i Helmholtz îi apropia,
îi unea chiar con[tiin]a c\ sînt indivizi altfel decît
semenii lor. Dar în timp ce, deficient din punct de
vedere fizic, Bernard suferise toat\ via]a de com-
plexul însingur\rii sale, abia de curînd Helmholtz
Watson, dîndu-[i seama de surplusul s\u mintal,
începuse [i el s\ fie con[tient c\ se deosebe[te de
cei din jurul lui. Acest campion la Jocul cu min-
gea pe Escalator, acest amant neistovit (se spunea
c\ în mai pu]in de patru ani avusese [ase sute
patruzeci de iubite diferite), acest admirabil �b\iat
de comitet� [i om foarte sociabil î[i d\duse brusc
seama c\, în ceea ce-l prive[te, sportul, femeile [i
activit\]ile ob[te[ti nu erau lucrurile cele mai
importante. Adev\rul este c\ în fond îl interesa
altceva. Dar ce? Care lucru anume? Asta era pro-
blema pe care venise Bernard s-o discute cu el
sau, mai bine zis, s\-[i aud\ prietenul discutînd-o,
singur, cu glas tare, întrucît de obicei Helmholtz
era cel care vorbea mai tot timpul.

Cînd coborî din lift, trei feti[cane fî[ne]e de la
Biroul de Propagand\ prin Voci Sintetizate îi a]i-
nur\ calea:

� O, Helmholtz, dr\gu]ule, te rug\m frumos
s\ vii la un picnic cu noi pe paji[tea de la Exmoor.

Se strînser\ ciorchine în jurul lui, parc\ l-ar fi
implorat.

Dar el cl\tin\ din cap [i spunînd �Nu, nu�, le
d\du la o parte [i-[i v\zu de drum.

� S\ [tii c\ nu mai invit\m alt b\rbat.
Dar Helmholtz r\mase neclintit chiar [i în fa]a

acestei f\g\duieli încînt\toare:
� Nu, repet\ el. Sînt prea ocupat.



74

{i-[i v\zu hot\rît de drum. Fetele se ]inur\
dup\ el [i nu renun]ar\ la urm\rire pîn\ cînd nu
apuc\ s\ se urce în avionul lui Bernard [i s\
trînteasc\ portiera carlingii. Ceea ce-i aduse repro-
[uri din partea fetelor.

� Ah, femeile astea! strig\ el cînd decola avio-
nul. Zi-le femei [i pace! Cl\tinînd din cap, se mai
încrunt\ o dat\: � Ceva de groaz\!

Bernard îi d\du dreptate în modul cel mai
f\]arnic cu putin]\, deoarece chiar în timp ce ros-
tea cuvintele de încuviin]are murea de poft\ s\
aib\ [i el tot atîtea fete ca Helmholtz, f\r\ s\-[i
dea mai mult\ osteneal\ s\ le cucereasc\. Drept
care, îl apuc\ brusc o nevoie imperioas\ de a face
pe grozavul:

� O iau cu mine în New Mexico pe Lenina
Crowe, zise el pe un ton cît mai nep\s\tor cu
putin]\.

� A, da? reac]ion\ Helmholtz, f\r\ pic de inte-
res. Dup\ o mic\ pauz\ continu\: � De vreo dou\
s\pt\mîni am renun]at complet la petreceri [i la
fete. Nici nu-]i po]i închipui ce scandal s-a stîrnit
din pricina asta la Colegiu. {i totu[i, cred c\
merit\. Efectele... Avu o clip\ de [ov\ial\, apoi
relu\: � Mde, sînt ciudate, foarte ciudate.

O deficien]\ fizic\ putea produce un fel de
exces mintal. Se p\rea c\ procesul este reversibil.
Excesul mintal putea produce, pentru propriile
sale scopuri, acea orbire [i surzenie voit\ a însin-
gur\rii autoimpuse, impoten]a artificial\ a ascetis-
mului.

Restul zborului lor de scurt\ durat\ se des-
f\[ur\ în t\cere. Cînd ajunser\ la destina]ie [i se
întinser\ comod pe canapelele preumatice din
camera lui Bernard, Helmholtz reîncepu. Mai întîi
vorbi rar de tot:

� Ai sim]it vreodat\ c\ ai în tine ceva, a[a, ca
un fel de imbold ascuns, care parc\ te roag\ s\-i
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acorzi o [ans\ de a ie[i la suprafa]\? Un fel de
putere suplimentar\ pe care n-ai folosit-o nici-
odat\, în]elegi, cum ar fi, de pild\, apa unei cascade
irosit\ în loc s\ fie folosit\ pentru punerea în
mi[care a turbinelor?

{i-[i a]inti privirea întreb\toare asupra lui
Bernard.

� Adic\, vrei s\ spui, toate emo]iile pe care
le-ai sim]i dac\ lucrurile ar sta altfel?

Dar Helmholtz cl\tin\ din cap:
� Nu chiar. M\ gîndesc mai degrab\ la un fel

de senza]ie ciudat\ pe care o am uneori, sen-
timentul c\ a[ avea de spus ceva cu adev\rat
important [i chiar [i capacitatea de a o spune �
numai c\ nu [tiu despre ce e vorba, nici cum a[
putea face uz de aceast\ capacitate. Dac\ ar exista
vreun alt fel de a scrie... sau poate alte subiecte
despre care s\ scrii... T\cu o vreme, apoi, într-un
tîrziu, continu\: � Vezi tu, m\ pricep destul de
bine s\ inventez formul\ri expresive � [tii, genul
\la de cuvinte care te fac deodat\ s\ sari în sus,
ca [i cum te-ai fi a[ezat pe un ac, care par atît de
noi [i de tulbur\toare, de[i [tii bine c\ e vorba de
un lucru absolut evident din punct de vedere al
hipnopediei. Dar asta nu pare s\ fie suficient. Nu
destul ca formul\rile s\ fie bune; trebuie s\ fie
bun [i scopul pe care-l urm\re[ti prin ele.

� Dar tu faci lucruri bune, Helmholtz.
� Mde, sînt bune în sine, atîta tot, d\du din

umeri Helmholtz. Dar efectul lor este foarte redus.
Într-un fel, nici nu prea sînt importante. Am sen-
za]ia c\ a[ putea face lucruri mult mai însemnate.
Da, da, [i mai intense, mai violente. Dar ce anume?
Ce e mai important de spus? {i cum po]i s\ fii
violent în privin]a genurilor de lucruri despre care
]i se cere s\ scrii? Cuvintele pot fi ca razele X,
dac\ le folose[ti a[a cum trebuie, pot p\trunde în
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orice alt mediu. Cite[ti [i te p\trund. |sta e unul
dintre lucrurile pe care încerc s\ le explic studen-
]ilor mei � cum s\ scrie de o manier\ percutant\.
Dar la ce naiba sluje[te s\ fii p\truns de un
articol despre o Cîntare Comunitar\ ritual\ sau
despre cele mai recente progrese în materie de
organe olfactive? {i, pe urm\, oare po]i face cuvin-
tele s\ fie cu adev\rat penetrante � în]elegi, ca
razele X cele mai puternice � cînd scrii despre
chestii dintr-astea? Po]i spune ceva despre nimic?
C\ pîn\ la urm\ la asta se reduce totul. Eu tot
încerc [i încerc...

� Sst! spuse deodat\ Bernard [i ridic\ un
deget de avertizare. Traser\ cu urechea. Cred c\ e
cineva la u[\, [opti Bernard.

Helmholtz se ridic\, str\b\tu camera în vîrful
picioarelor [i cu o mi[care brusc\ deschise larg
u[a. Fire[te, nu era nimeni.

� Iart\-m\, te rog, zise Bernard ru[inîndu-se
de prostia lui [i avînd, pe deasupra, [i o înf\]i[are
ridicol\. Am impresia c\ în ultima vreme m-au cam
l\sat nervii. Cînd oamenii te trateaz\ cu suspi-
ciune, începi [i tu s\ fii b\nuitor cu ei.

Î[i [terse ochii cu dosul mîinii, oft\ [i glasul îi
deveni plîng\re]. Î[i c\uta singur justific\ri.

� Dac\ ai [ti prin cîte am trecut în ultima
vreme! zise el cu vocea aproape înecat\ în la-
crimi � [i izbucnirea de autocomp\timire p\ru un
fel de fîntîn\ artezian\ desc\tu[at\ brusc. Ah,
de-ai [ti [i tu!

Helmholtz Watson îl ascult\ cu oarecare jen\
[i nepl\cere. În sinea lui î[i spuse: �Micu]ul
Bernard, s\racul de el!� {i totu[i, în acela[i timp
se sim]i pu]in jenat din pricina prietenului s\u.
Ar fi dat nu [tiu ce ca Bernard s\ manifeste un
pic mai mult\ mîndrie.
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Capitolul V

1

Pe la opt lumina începu s\ scad\. Megafoanele
din turnul Clubului sportiv de la Stoke Poges
începur\ s\ anun]e � cu un glas mai cald decît al
tenorilor � c\ terenurile se închid. Lenina [i Henry
abandonar\ partida [i pornir\ spre cl\direa prin-
cipal\. De pe islazurile Trustului de Secre]ie Intern\
[i Extern\ se auzeau mugetele miilor de vite care,
cu hormonii [i laptele lor, furnizau materiile prime
pentru marea fabric\ de la Farnham Royal.

Zumzetul necurmat al elicopterelor umplea
v\zduhul la asfin]it. La fiecare dou\ minute [i
jum\tate un clopot [i ]ip\tul unor sirene anun]au
plecarea unuia dintre trenurile u[oare monorai
care-i transportau pe juc\torii de golf apar]inînd
castelor inferioare de la terenurile lor marginali-
zate înapoi în metropol\.

Lenina [i Henry se urcar\ în aparatul lor de
zbor [i decolar\. La în\l]imea de aproape trei sute
de metri Henry încetini rota]iile elicei [i vreo dou\
minute r\maser\ suspenda]i deasupra peisajului
ce se pierdea în amurg. P\durea de fagi de la
Burnham se întindea ca o balt\ întunecat\ c\tre
]\rmul mai luminos al cerului dinspre apus.
Lumina stacojie de la orizont, ultimele raze ale
soarelui sc\zur\, trecînd prin oranj la galben [i
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apoi c\tre un verde-pal, apos. Spre nord, dincolo
de copaci [i deasupra lor, Fabrica de Secre]ii
Interne [i Externe str\lucea prin luminile elec-
trice extrem de puternice de la toate ferestrele
celor dou\zeci de etaje ale ei. Dedesubtul lor se
întindeau cl\dirile Clubului de Golf � uria[a ca-
zarm\ a castei inferioare, iar de cealalt\ parte a
zidului desp\r]itor, c\su]ele mai mici, rezervate
membrilor castelor Alfa [i Beta. V\ile de acces
spre gara trenurilor monorai erau înnegrite de
furnicarul ca de mu[uroi al mul]imii apar]inînd
castelor inferioare. De sub bolta de sticl\ ]î[ni un
tren luminat. Urmîndu-i traseul spre sud-est de-a
curmezi[ul cîmpiei întunecate, ochii le fur\ atra[i
de cl\dirile maiestuoase ale Crematoriului Mla[tinii.
Pentru siguran]a avioanelor aflate în zboruri de
noapte, cele patru co[uri înalte erau puternic
luminate [i purtau în vîrf semnale de alarm\ de
culoare stacojie. Era ca un far.

� De ce au co[urile astea de fum un fel de
balcoane în jurul lor? întreb\ Lenina.

� Recuperarea fosforului, îi explic\ telegrafic
Henry. În cursul lor ascendent, prin co[, gazele
sînt supuse la patru tratamente separate. Pe vre-
muri, de cîte ori se ardea un cadavru, pentaoxidul
de fosfor era scos din circula]ie. Acum se recu-
pereaz\ peste 98 la sut\ din el. Mai mult de un
kilogram [i jum\tate pentru fiecare adult mort.
Ceea ce face aproape patru sute de tone de fosfor
pe an numai din Anglia. Henry vorbea cu mîndrie
[i încîntare, savurînd din inim\ aceast\ realizare,
ca [i cum ini]iativa i-ar fi apar]inut chiar lui.
E splendid s\ te gînde[ti c\ putem s\ continu\m
s\ fim utili chiar [i dup\ ce am murit! Asta ajut\
cre[terea plantelor.

Între timp, Lenina î[i întoarse privirile în alt\
parte [i se uita drept în jos, la gara monoraiului.
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� Da, e splendid, încuviin]\ [i ea. Dar e ciudat
c\ mor]ii apar]inînd castelor Alfa [i Beta nu fac
s\ creasc\ mai multe plante decît pr\p\di]ii \ia
m\run]i de Gama [i Delta [i Epsilon care mi[un\
acolo.

� �Din punct de vedere fizic [i chimic, to]i
oamenii sînt egali�, declar\ senten]ios Henry. {i,
pe urm\, pîn\ [i Epsilonii îndeplinesc servicii
indispensabile.

� �Pîn\ [i un Epsilon...� Lenina î[i aminti deo-
dat\ de o împrejurare în care, pe cînd era feti]\ de
[coal\, se trezise în toiul nop]ii [i-[i d\duse seama
pentru prima dat\ de [oapta care o obseda întot-
deauna în timpul somnului. Rev\zu razele lunii,
[iragul de p\tu]uri albe; auzi din nou glasul blînd,
foarte blînd care spunea (cuvintele îi st\ruiser\
în minte, de neuitat dup\ atîtea [i atîtea repeti]ii
noapte de noapte): �To]i muncesc pentru to]i
ceilal]i. Nu ne putem lipsi de nimeni. Pîn\ [i
Epsilonii sînt utili. Nu ne putem lipsi de Epsiloni.
To]i muncesc pentru to]i ceilal]i. Nu ne putem
lipsi de nimeni...�. Lenina î[i aminti acel prim [oc
al ei � teama [i surprinderea; îi reveni în minte [i
ceasul acela cît r\m\sese treaz\, bîntuit\ de tot
felul de gînduri; [i apoi, sub înrîurirea acelor
repeti]ii nesfîr[ite, alinarea treptat\ a tulbur\rii,
balsamul somnului care se strecura încetul cu
încetul în ea, lini[tind-o...

� Eu cred c\ de fapt Epsilonii nu regret\ c\
sînt Epsiloni, zise ea cu glas tare.

� Bineîn]eles c\ nu. Cum ar putea s\ regrete?
Ei nici nu [tiu ce înseamn\ s\ fii altceva decît un
Epsilon. Pe noi fire[te c\ ne-ar deranja. Dar noi
am fost condi]iona]i altfel. {i, pe urm\, noi pornim
din capul locului cu o ereditate diferit\.

� Ce bine-mi pare c\ nu sînt [i eu Epsilon!
zise cu convingere Lenina.
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� Dac-ai fi fost, îi r\spunse Henry, condi]io-
narea special\ te-ar fi determinat s\ fii la fel de
recunosc\toare c\ nu e[ti Beta sau Alfa.

Ambreie elicea anterioar\ îndreptîndu-[i apa-
ratul c\tre Londra. Înd\r\tul lor, înspre apus,
stacojiul [i portocaliul asfin]itului se estompar\
aproape cu totul; la zenit se ivise o mas\ de nori
întuneca]i. Trecînd pe deasupra Crematoriului,
aparatul de zbor fu s\ltat în sus de coloana de
aer cald care se în\l]a din co[urile acelea, iar
apoi aproape c\ se pr\bu[i la fel de brusc cînd
întîlni aerul rece din preajm\.

� Vai, ce salt minunat! rîse încîntat\ Lenina.
Dar Henry vorbi pe un ton în care o clip\

str\b\tu o und\ de melancolie:
� {tii ce a fost saltul acela? O fiin]\ uman\

care a disp\rut definitiv, pentru totdeauna. A
]î[nit în sus într-un jet de gaze fierbin]i. Ar fi
interesant de [tiut cine era � un b\rbat sau o
femeie, Alfa ori Epsilon... Oft\. Apoi, hot\rît s\
adopte un ton optimist, încheie: � Oricum, de
un lucru putem fi siguri: oricine o fi fost, cît a
tr\it a fost fericit. Acum toat\ lumea e fericit\.

� Da, �acum toat\ lumea e fericit\�, îl îngîn\
Lenina.

Amîndoi auziser\ aceste vorbe repetate de o
sut\ cincizeci de ori în fiecare noapte, vreme de
doisprezece ani.

Aterizînd în cartierul Westminster pe acoperi-
[ul blocului cu patruzeci de etaje unde locuia
Henry, coborîr\ direct în sala de mese. Acolo mîn-
car\ o cin\ excelent\ într-o companie vesel\ [i
zgomotoas\. La cafea li se servi [i soma. Lenina
lu\ dou\ tablete de jum\tate de gram, iar Henry
trei. La nou\ [i dou\zeci traversar\ strada, ducîn-
du-se peste drum la cabaretul recent inaugurat
în Catedrala Westminster. Era o noapte înstelat\;
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aproape f\r\ nori, dar [i f\r\ lun\; din fericire,
îns\, nici Lenina, nici Henry nu erau con[tien]i
de acest lucru în general deprimant. Reclamele
luminoase de pe cer izbuteau s\ ]in\ departe
întunericul exterior: CALVIN STOPES {I CEI {AI-
SPREZECE SEXOFONI{TI. De pe fa]ada noii Cate-
drale str\luceau atr\g\toare alte litere uria[e: CEA
MAI FRUMOAS| ORG| DE CULORI {I PARFU-
MURI DIN LONDRA. TOATE {LAG|RELE RECENTE
DE MUZIC| SINTETIC|.

Intrar\ în local. Atmosfera li se p\ru cald\,
în\bu[itoare mai ales din cauza parfumului de
ambr\ [i de lemn de santal. Pe cupola s\lii orga de
culori pictase în clipa aceea un asfin]it tropical.
Cei [aisprezece sexofoni[ti cîntau un vechi [lag\r:
�Flacona[-dr\g\la[, nu-i sticl\ mai dulce ca tine
pe lume�. Patru sute de perechi dansau five-step-ul
în jurul ringului lustruit. Lenina [i Henry devenir\
curînd cea de-a patru sute una pereche. Sexo-
foanele se jeluiau ca mî]ele ce miorl\ie sub razele
lunii, gemeau în registrele alto [i tenor de parc\
ar fi sim]it apropierea mor]ii. Într-o gam\ bogat\
de armonice, tremolo-ul cre[tea spre un punct
culminant, din ce în ce mai tare � pîn\ cînd în
cele din urm\, cu un gest maiestuos, dirijorul
dezl\n]ui ultima not\ zguduitoare a muzicii eterice
[i � dintr-o suflare � îi desfiin]\ pur [i simplu pe
cei [aisprezece sufl\tori umani. Tunet în la bemol
major. {i apoi, aproape în t\cere, aproape în bezn\,
urm\ o decongestionare treptat\, un fel de dimi-
nuendo care aluneca din ce în ce mai jos, prin
sferturi de ton, pîn\ la un acord dominant abia
[optit, care st\rui mult\ vreme (în timp ce dedesubt
pulsau ritmurile de five-step) înc\rcînd secundele
întunecate cu un sim]\mînt de a[teptare încor-
dat\. {i, în cele din urm\, a[teptarea fu satis-
f\cut\. Se produse un r\s\rit de soare exploziv [i,
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simultan, to]i cei [aisprezece sexofoni[ti izbucnir\
în cîntec:

Flacona[ dr\g\la[, mereu pe tine te-am visat!
Flacona[ dr\g\la[, de ce-am fost oare decantat?
{i vremea e senin\
Iar Ceru-i azuriu în suflet totdeauna
R\sare-n fiecare sear\ luna
Din sticlele din lumea-ntreag\
Doar eprubeta mea mi-e drag\
Flacona[ dr\g\la[,
Sticlu]a mea iubit\-i numai una.

Dansînd în ritm de five-step împreun\ cu celelalte
patru sute de perechi de jur-împrejurul Catedralei
Westminster, Lenina [i Henry de fapt d\n]uiau
într-o alt\ lume � paradisul cald, multicolor [i
neînchipuit de prietenos al S\rb\torii Soma. Vai,
ce dr\gu]i, ce chipe[i, ce amuzan]i, ce încînt\tori
erau to]i ceilal]i! �Flacona[, sticla mea, mereu pe
tine te-am visat!...� Dar Lenina [i Henry aveau tot
ce-[i doreau, nu mai aveau nevoie s\ viseze ori s\
aspire la nimic... Erau acum în\untru, aici [i
acum � în mijlocul sticlei cu vreme frumoas\,
înconjura]i de cerul ve[nic azuriu. {i cînd, istovi]i,
cei {aisprezece l\sar\ din mîn\ sexofoanele [i
ma[ina de Muzic\ Sintetic\ începu s\ emit\ cea mai
recent\ crea]ie în materie de blues-uri malthusiene,
parc\ [i ei ar fi fost doi embrioni gemeni care se
leg\nau împreun\ pe valurile unui ocean de surogat
de sînge dintr-un flacon al incubatorului.

�Noapte bun\, dragi prieteni. Noapte bun\,
dragi prieteni.� Difuzoarele î[i înv\luiau poruncile
într-o polite]e binevoitoare [i muzical\. �Noapte
bun\, dragi prieteni...�

Ascult\tori, la fel de supu[i ca [i to]i ceilal]i,
Lenina [i Henry p\r\sir\ cl\direa. Stelele deprimante
trecur\ destul de departe, dincolo de jum\tatea
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cerului. Dar cu toate c\ ecranul de firme celeste
disp\ruse în mare m\sur\, cei doi tineri se leg\nau
înc\ în acea fericire c\reia nu-i p\sa de noapte.

Înghi]it\ cu o jum\tate de or\ înainte de închi-
derea localului de dans, cea de-a doua doz\ de
soma ridicase un zid de-a dreptul impenetrabil
între universul real [i min]ile lor. Trecur\ strada
ca [i cum ar fi fost înl\untrul acelei sticle a fericirii;
[i tot a[a luar\ [i liftul pîn\ în camera lui Henry
de la etajul 28. {i totu[i, chiar prizonier\ a acelei
sticle a fericirii, [i în pofida acelui al doilea gram
de soma, Lenina nu uit\ s\ ia toate precau]iile
anticoncep]ionale prescrise de regulament. Ani
întregi de hipnopedie intensiv\ [i instruc]ia malthu-
sian\ de trei ori pe s\pt\mîn\ de la doisprezece
pîn\ la [aptesprezece ani o determinaser\ s\ ia
aceste precau]ii la fel de automat [i de inevitabil
cum clipea din ochi.

� A, apropo, zise ea revenind din baie, Fanny
Crowne vrea s\ [tie unde ai g\sit cartu[iera aceea
frumoas\, imita]ie de marochin verde, pe care
mi-ai f\cut-o cadou.

2

Joi seara, o dat\ la dou\ s\pt\mîni, Bernard
participa la Ritualuri ale Solidarit\]ii [i Înfr\]irii.
Îndat\ dup\ cina luat\ devreme la Clubul Aphrodi-
taeum (în care Helmholtz fusese primit de curînd
pe baza Articolului Doi) se desp\r]i de prietenul
s\u [i, f\cînd semn unui aerotaxi de pe acoperi[,
îi spuse pilotului s\ zboare c\tre Cantatoriul Comu-
nitar Fordson. Aparatul se în\l]\ cîteva sute de
metri, apoi se îndrept\ spre r\s\rit [i cînd lu\
virajul, drept în fa]a ochilor lui Bernard se în\l]a
Cantatoriul � o frumuse]e gigantic\. Ilumina]i de
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sus pîn\ jos cu neon, to]i cei trei sute dou\zeci de
metri de imita]ie de marmur\ alb\ de Carrara ai
cl\dirii str\luceau ca o z\pad\ incandescent\ pe
dealul Ludgate. În fiecare col] al platformei sale
pentru elicoptere se deslu[ea perfect prin bezn\
un T imens de culoare stacojie, iar gurile a dou\zeci
[i patru de uria[e trompete de aur r\spîndeau în
v\zduh o muzic\ sintetic\ solemn\.

�Fir-ar s\ fie, am întîrziat�, î[i zise Bernard
cînd d\du cu ochii de Big Henry1 , orologiul Can-
tatoriului. {i chiar a[a era, c\ci, în momentul
cînd îi pl\tea taximetristului cursa, Big Henry
b\tu ora: �Ford� cînt\ o voce cople[itoare de bas
]î[nind din toate trompetele de aur. �Ford, Ford,
Ford...� de nou\ ori. Bernard alerg\ spre lift.

Sala de festivit\]i pentru s\rb\torirea Zilei lui
Ford [i pentru alte concerte comunitare se afla
tocmai în subsolul cl\dirii. Deasupra ei, cîte o
sut\ pe fiecare etaj, se aflau cele [apte mii de
camere folosite de Grupurile Solidarit\]ii pentru
ritualurile lor bilunare. Bernard coborî pîn\ la
etajul 33, aproape fugi de-a lungul coridorului,
[ov\i o clip\ în fa]a Camerei 3 210 [i, dup\ ce-[i
lu\ inima în din]i, deschise u[a [i intr\.

Slav\ lui Ford! Nu era chiar ultimul. Mai erau
înc\ libere trei scaune din cele dou\sprezece aran-
jate în jurul mesei circulare. Se strecur\ tiptil pe
cel mai apropiat [i se [i preg\ti s\ se uite urît la
cei care aveau s\ vin\ [i mai tîrziu decît el.

Întorcîndu-se c\tre el, fata din stînga îl întreb\:
� Ce-ai jucat azi dup\-amiaz\? Golf cu Obsta-

cole sau Electromagnetic?

1. Pasti[\ dup\ Big Ben (Marele Benjamin) � orologiul
Palatului Westminster �, Big Henry sugereaz\ numele
industria[ului Henry Ford.
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Bernard se întoarse c\tre ea (�Ford! E Morgana
Rotschild!�) [i se v\zu silit s\ recunoasc\, îmbu-
jorîndu-se la fa]\, c\ n-a jucat nici una, nici alta.
Morgana îl privi uimit\. Se a[ternu o t\cere jenant\
între ei.

Apoi fata întoarse ostentativ capul în partea
cealalt\ [i se adres\ b\rbatului din stînga ei, care
avea un aer mult mai sportiv.

�Am c\lcat cu stîngul la Ritualul \sta�, se gîndi
chinuit Bernard, [i prev\zu cu groaz\ c\ iar n-o
s\ poat\ dobîndi iertarea p\catelor. Ce gre[eal\
c\ nu z\bovise o clip\ ca s\ se uite în jur, în loc
s\ se repead\ la primul scaun! Ar fi putut foarte
bine s\ se a[eze între Fifi Bradlaugh [i Joanna
Diesel. {i, cînd-colo, el se dusese ca prostul [i se
a[ezase lîng\ Morgana. Morgana! Pentru numele
lui Ford! Sprîncenele acelea negre ale ei � mai bine
zis sprînceana, pentru c\ de fapt erau îmbinate.
O, Ford! {i în dreapta lui era Clara Deterding. E
adev\rat c\ n-avea sprîncenele îmbinate, dar era
mult prea pneumatic\. În schimb, Fifi [i Joanna
erau exact cum ]i le-ai fi dorit. Rotunjoare, blonde,
nu prea solide... {i, poftim! Tocmai huiduma aia
de Tom Kawaguchi se a[ez\ acum pe scaunul
dintre ele!

Ultimul sosi Sarojini Engels.
� Ai întîrziat! îi spus pe un ton sever Pre[e-

dintele Grupului Comunitar. S\ nu se mai repete!
Sarojini î[i ceru iertare [i se strecur\ la locul

lui, între Jim Bokanovski [i Herbert Bakunin.
Acum grupul se completase, cercul solidarit\]ii
era perfect, impecabil. B\rbat, femeie, b\rbat �
într-un inel de altern\ri nesfîr[ite în jurul mesei.
Doisprezece dintre ei gata s\ se contopeasc\ în
unul singur, a[teptînd s\ se uneasc\, s\ se îmbine,
s\-[i piard\ cele dou\sprezece identit\]i separate
într-o singur\ fiin]\ mai mare.
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Pre[edintele se ridic\, f\cu semnul T [i, por-
nind emi]\torul de muzic\ sintetic\, desc\tu[\
r\p\itul neobosit, dar blînd al tobelor [i un cor de
instrumente � cvasisufl\tori [i supercoarde � care
repetau plîng\re], la nesfîr[it, melodia scurt\, dar
obsedant\, imposibil de alungat din urechi, a pri-
mului Imn al Solidarit\]ii. {i iar\[i, [i iar\[i � [i
nu timpanul auzea ritmul ca pe o pulsa]ie, ci
îns\[i diafragma din capul pieptului. Bocetul [i
lament\rile acelor melodii recurente î]i bîntuiau
nu atît mintea, cît m\runtaiele, f\cîndu-le s\ tîn-
jeasc\ [i s\ comp\timeasc\.

Pre[edintele f\cu din nou semnul T [i se a[ez\.
Slujba ritual\ începuse. În mijlocul mesei fur\
a[ezate tabletele de soma sanctificate. Potirul cu
înghe]at\ de c\p[uni cu soma urma s\ treac\ din
mîn\ în mîn\ ca o cuminec\tur\ [i fiecare dintre
ei urma s\ soarb\ din el rostind formula magic\ :
�Beau pentru nimicirea mea�. Apoi, acompaniate
de orchestra sintetic\, glasurile lor în\l]ar\ Primul
Imn al Solidarit\]ii.

Duzin\ sîntem, Ford! Hai [i ne-mpreun\
Ca pic\turi din Marele Fluviu Social!
O, f\-ne acum pe to]i s\ curgem împreun\,
S\ mergem iute ca luciosul Ford Royal.

Dou\sprezece strofe pline de aspira]ii, cîntate
de inimi care tînjeau. {i apoi trecur\ a doua oar\
din mîn\-n mîn\ potirul iubirii.

� Beau pentru Fiin]a Suprem\.
Aceasta era acum formula rostit\ de to]i. Sor-

bir\ cu to]ii din potir. Muzica r\suna neobosit\.
Tobele b\teau. Strig\tele [i scrî[netele armoniilor
deveneau o obsesie în m\runtaiele topite laolalt\.
Apoi se inton\ Cel de-al Doilea Imn al Solidarit\]ii:
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Hai, Fiin]\ Mare � prieten scump [i intim �
Tope[te-ne pe to]i cei doisprezece-ntr-unul!
De moarte ne e dor! De-ndat\ ce pierim
Abia c\-ncepe Traiul Nostru Mare în comun!

{i alte dou\sprezece strofe. Între timp, soma
începuse s\-[i fac\ efectul. Ochii str\luceau, obra-
jii se îmbujorau, lumina interioar\ a bun\voin]ei
universale izbucnea pe toate fe]ele în zîmbete
fericite, prietenoase. Pîn\ [i Bernard sim]i cum i se
tope[te pu]in inima de înduio[are. Cînd Morgana
Rotschild se întoarse c\tre el cu fa]a radioas\, se
str\dui [i el s\-i r\spund\ în acela[i fel. Dar, vai,
din p\cate, sprînceana aceea neagr\, dou\-n una,
era mereu prezent\; n-o putea ignora, n-o putea
uita, oricît de tare s-ar fi str\duit. Înseamn\ c\
nu mersese destul de departe contopirea. Poate
dac\ ar fi stat între Fifi [i Joanna...

{i iat\, potirul iubirii trecu din mîn\-n mîn\
pentru a treia oar\.

� Beau pentru iminen]a Venirii Lui, strig\ so-
lemn Morgana Rotschild. Întîmpl\tor, ei îi venise
rîndul s\ ini]ieze ritul circular. Vorbea tare, cu
entuziasm. Sorbi din potir [i i-l trecu lui Bernard.

� Beau pentru iminen]a Venirii Lui, repet\ [i
el, încercînd sincer s\ simt\ c\ aceast\ venire
este iminent\; dar ceea ce continua s\-l obsedeze
era sprînceana, pe cînd, din punctul lui de vedere,
Venirea era groaznic de îndep\rtat\. Sorbi din
potir [i i-l trecu Clarei Deterding. �Iar o s\ fie un
e[ec, î[i spuse în sinea lui. {tiu precis c\ a[a o s\
fie.� Dar tot se str\dui din r\sputeri s\ zîmbeasc\
radios.

Potirul amorului î[i încheie circuitul. Ridicînd
mîna, Pre[edintele d\du semnalul; corul începu
Cel de-al treilea Imn al Solidarit\]ii:
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Sim]i]i [i voi cum se apropie Fiin]a Mare!
Fi]i bucuro[i [i, bucurîndu-v\, pieri]i mereu!
Topi]i-v\ cu to]ii-n muzica ce moare!
C\ci El ne-ajut\: eu sînt tu, iar tu e[ti eu!

În timp ce strofele se succedau, glasurile vibrau
de o emo]ie din ce în ce mai intens\. Sim]\mîntul
iminen]ei Venirii plutea în aer ca o tensiune electric\.
Pre[edintele închise aparatul muzical [i, o dat\
cu nota final\ a ultimei strofe, se a[ternu o t\cere
deplin\ � t\cerea a[tept\rii încordate, tremurînd,
vibrînd tot mai puternic de o via]\ galvanic\.
Pre[edintele întinse mîna; [i brusc, o Voce, o Voce
profund\ [i puternic\, mai muzical\ decît orice
glas pur omenesc, mai ampl\, mai cald\, mai
vibrant\ de dragoste [i dor [i comp\timire, o Voce
minunat\, misterioas\, supranatural\ r\sun\ dea-
supra capetelor lor.

� O, Ford, Ford, Ford! rosti ea rar, într-un
diminuendo [i pe o gam\ descendent\. O senza]ie
de c\ldur\ iradie ca un fior palpitant de la plexul
solar c\tre toate extremit\]ile trupurilor ascult\-
torilor; ochii li se umplur\ de lacrimi; inimile,
m\runtaiele p\rur\ s\ se agite înl\untrul lor, de
parc\ ar fi tr\it o via]\ independent\.

� Ford!
Se topeau cu to]ii.
� Ford!
Se destr\mau, se destr\mau pur [i simplu.
Apoi, deodat\, pe un alt ton, tulbur\tor, r\sun\

din nou Vocea, ca o trîmbi]\:
� Asculta]i! Asculta]i!
Ascultar\. Dup\ o pauz\ coborî spre o [oapt\,

dar o [oapt\ care într-un fel era mai p\trunz\-
toare decît strig\tul cel mai puternic.

� Pa[ii Marii Fiin]e, continu\ Vocea [i apoi
repet\ : � Pa[ii Fiin]ei Supreme. {oapta aproape
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c\-[i d\dea duhul: � Se aud pe sc\ri Pa[ii Fiin]ei
Supreme.

Din nou se a[ternu t\cerea; iar a[teptarea ten-
sionat\, destins\ doar o clip\, se accentu\, cu o
încordare tot mai strîns\, tot mai strîns\, aproape
de punctul de rupere. Pa[ii Marii Fiin]e! Ah, îi
auzeau, îi auzeau coborînd înceti[or sc\rile, venind
tot mai aproape, tot mai aproape, coborînd scara
invizibil\. Pa[ii Fiin]ei Supreme. {i deodat\ atin-
ser\ punctul de rupere. Cu ochii fic[i, ie[i]i din
orbite, cu buzele deschise, în]epenite, Morgana
Rotschild s\ri în picioare.

� Îl aud! strig\ ea. Îl aud!
� Vine! strig\ Sarojini Engels.
� Da, vine, îl aud! strigar\ laolalt\ Fifi Bradlaugh

[i Tom Kawaguchi [i se ridicar\ simultan în picioare.
� O, o, o! r\sun\ m\rturia dezarticulat\ a

Joannei.
� Vine! url\ Jim Bokanovski.
Pre[edintele se aplec\ înainte [i, dintr-o singur\

atingere, dezl\n]ui un delir de cimbale [i al\muri,
o adev\rt\ febr\ a tam-tam-urilor.

� Ah, a venit! ]ip\ Clara Deterding. Au! izbucni
strig\tul din gîtul ei, ca [i cum i l-ar fi t\iat cineva.

Sim]ind c\ a sosit momentul s\ fac\ [i el ceva,
Bernard s\ri [i el în sus [i strig\:

� Îl aud, vine!
Dar nu era adev\rat. Nu auzea nimic [i pentru

el nu venea nimeni. Nimeni � în ciuda muzicii, în
ciuda emo]iei crescînde. Îns\ el gesticula cu bra]ele
întinse, striga mai abitir decît cei mai zgomoto[i
dintre ei [i, cînd ceilal]i începur\ s\ ]op\ie [i s\
trop\ie, ]op\i [i trop\i [i el.

{i se învîrtir\ de jur-împrejur, un alai circular
de dansatori, fiecare cu mîinile pe [oldurile dan-
satorului din fa]\, de jur-împrejur, strigînd la
unison, trop\ind cît puteau în caden]a muzicii,



90

b\tînd ritmul cu t\lpile, b\tîndu-l cu mîinile pe
fesele celui din fa]a sa; dou\sprezece perechi de
fese r\sunînd u[or sub pocnetele palmelor. Doi-
sprezece într-unul, doisprezece ca unul.

� Îl aud!
� Îl aud venind!
Ritmul muzicii se înte]i. Tot mai repede trop\-

iau picioarele, tot mai iute c\deau ritmic mîinile.
{i dintr-o dat\ un sintetizator isc\ o voce de bas
ultraprofund, care bubui cuvintele de vestire a
izb\virii apropiate [i a împlinirii finale a solidari-
t\]ii, Venirea acelui Doisprezece în Unul, încar-
narea Fiin]ei Supreme.

� Orgie-be]ie! cînt\ Vocea sus]inut\ de bubui-
tul neîncetat, înfrigurat, al tam-tam-urilor:

Orgie [i magie! Ford [i voie bun\!
Sarut\ fetele [i adu-le-mp\care.
B\ie]i tr\iesc cu fete-n pace împreun\;
Orgie [i be]ie, d\-le desf\tare!

� Orgie-be]ie! reluar\ dansatorii refrenul liturgic.
� Orgie [i magie!
� Orgie [i be]ie!
� Ford [i voie bun\!
� S\rut\ fetele!...
{i, în timp ce cîntau, luminile începur\ s\

p\leasc\ u[or � s\ scad\ [i în acela[i timp s\ se
înc\lzeasc\, s\ se îmbog\]easc\, s\ se înro[easc\
pîn\ cînd, în cele din urm\, se trezir\ dansînd în
asfin]itul stacojiu al unui Depozit de Embrioni.

� Orgie-be]ie!... Orgie [i magie!
În întunericul acela de culoarea sîngelui [i a

lichidului amniotic, fiecare dansator se învîrtea
în cerc, f\r\ a înceta o clip\ s\ trop\ie [i s\
boc\ne [i s\ bat\ ritmul acela neostoit.

� Orgie-magie!
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Apoi cercul se destr\m\ încetul cu încetul [i
se dezintegr\ treptat-treptat prin c\derea dansa-
torilor pe culcu[urile ce c\ptu[eau pere]ii � un
cerc în jurul celuilalt cerc format din masa [i
scaunele planetare.

� Orgie-be]ie! Orgie-magie!
Vocea profund\ gîngurea acum [i ciripea ca

p\s\relele îndr\gostite; iar în fl\c\rile asfin]itului
aceluia se p\rea c\ un imens porumbel negru se
întindea binevoitor asupra dansatorilor afla]i acum
unul cu fa]a în jos, cel\lalt cu fa]a în sus.

Se aflau în picioare pe acoperi[; Big Henry
tocmai b\tuse ora unsprezece. Era o noapte cald\
[i lini[tit\.

� N-a fost delicios? întreb\ Fifi Bradlaugh.
N-a fost pur [i simplu delicios?

{i-l privi pe Bernard cu o expresie de extaz,
dar un fel de extaz care nu cuprindea nici o urm\
de tulburare � ori emo]ie � c\ci a fi emo]ionat
înseamn\ a fi înc\ nesatisf\cut. Ea avea îns\ cal-
mul extatic al împlinirii totale, pacea [i tihna, nu
numai a sa]iet\]ii goale [i a nimicniciei, ci a vie]ii
echilibrate, a energiilor aflate în odihn\ [i echilibru.
O pace bogat\ [i vie. C\ci Ritualul solidarit\]ii le
luase, dar mai ales le d\duse ceva, storsese ceva
din ei doar pentru a-i umple la loc. Fifi era total\,
atinsese perfec]iunea, se dep\[ise pe ea îns\[i.

� Nu ]i s-a p\rut c-a fost minunat? insist\ ea,
înv\luindu-l în str\lucirea supranatural\ a ochi-
lor ei.

� Da, mi s-a p\rut c-a fost minunat, min]i el
[i întoarse capul.

Vederea chipului ei transfigurat era deopotriv\
o acuza]ie [i o rememorare ironic\ a însingur\rii
lui. Acum se sim]ea cumplit de izolat de ceilal]i,
a[a cum fusese [i la începutul acelui ritual � înc\
[i mai izolat prin goliciunea sa neumplut\, prin
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sa]ietatea sa moart\. Separat, izolat, nemîntuit, pe
cînd ceilal]i erau topi]i cu to]ii în Fiin]a Suprem\;
singur chiar [i în îmbr\]i[area Morganei � de fapt,
mult mai singur, mai dezn\d\jduitor de �el însu[i�
decît fusese vreodat\ în via]\. Ie[ise din crepus-
culul acela stacojiu în str\lucirea luminii electrice
cu un fel de stînjeneal\ timid\, intensificat\ pîn\
la un chinuitor punct culminant. Era îngrozitor
de chinuit [i (a[a i se p\rea sub acuza]ia ochilor
ei str\lucitori) poate c\ vina era tocmai a lui.

� De-a dreptul minunat! repet\ el, dar de fapt
nu se putea gîndi la altceva decît la sprînceana
Morganei.
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Capitolul VI

1

�Ciudat, ciudat! Un ins tare ciudat!� � acesta
era verdictul Leninei Crowne în privin]a lui Bernard
Marx. Da, da, chiar atît de ciudat încît în cursul
s\pt\mînilor urm\toare se tot întrebase dac\ n-ar
fi cazul s\ se r\zgîndeasc\ în privin]a vacan]ei
din New Mexico [i s\ plece în schimb la Polul
Nord cu Benito Hoover. Necazul era c\, de fapt,
cuno[tea Polul Nord, fusese acolo cu George Edzel,
chiar vara trecut\ [i, mai mult decît atît, i se
p\ruse foarte sumbru. N-aveai nimic de f\cut,
hotelul era cumplit de demodat � n-aveau televi-
zor în dormitoare, nici org\ olfactiv\, doar muzica
sintetic\ cea mai fîsîit\ [i nici m\car dou\zeci
[i cinci de Terenuri de Escalator-Squash1 pentru
peste dou\ sute de turi[ti. Nu, e limpede c\ n-ar
fi putut s\ se duc\ iar la Polul Nord. În schimb,
America n-o vizitase decît o dat\. {i înc\ [i atunci
fusese un sejur prea scurt [i nesatisf\c\tor! Un
weekend ieftin la New York � oare îl petrecuse cu
Jean-Jacques Habibullah sau cu Bokanovski Jones?
În ruptul capului nu-[i mai putea aduce aminte.
Oricum, n-avea nici o importan]\. Perspectiva de

1. Un fel de tenis cu minge moale jucat între sc\ri
rulante.
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a zbura din nou spre apus, [i înc\ pentru o s\p-
t\mîn\ întreag\, era foarte atr\g\toare. Mai mult
decît atît, cel pu]in trei zile din s\pt\mîna aceea
aveau s\ le petreac\ în Rezerva]ia pentru S\lba-
tici. Doar maximum cinci sau [ase dintre func]io-
narii întregului centru fuseser\ vreodat\ într-o
asemenea Rezerva]ie. Ca psiholog Alfa-Plus, Bernard
era � dintre cuno[tin]ele ei � unul dintre pu]inii
oameni îndrept\]i]i s\ ob]in\ un asemenea permis
de intrare.

A[adar, pentru Lenina era un prilej unic. {i
totu[i, la fel de unic\ era [i ciud\]enia lui Bernard,
a[a c\ Lenina [ov\ia dac\ s\ profite de prilej, ba
chiar o b\tuse gîndul s\ ri[te s\ mearg\ iar la
Polul Nord cu caraghiosul de Benito. Cel pu]in
Benito era normal. Pe cînd Bernard...

I-au turnat alcool în surogatul sanguin � aceasta
era explica]ia oferit\ de Fanny pentru toate excen-
tricit\]ile lui Bernard.

În schimb, Henry (cu care, într-o sear\ cînd se
aflau în pat, Lenina discutase depre noul ei iubit
[i-[i manifestase îngrijorarea) îl comparase pe
bietul Bernard cu un rinocer.

� Pe un rinocer nu-l po]i înv\]a s\ fac\ gium-
bu[lucuri, nu-l po]i dresa, explicase el în stilul
s\u concis [i viguros. Unii b\rba]i sînt aproape
rinoceri: nu reac]ioneaz\ în mod corespunz\tor
la condi]ionare. Bie]ii de ei! {i Bernard se num\r\
printre ace[tia. Din fericire pentru el, e buni[or la
serviciu. Se pricepe la treaba pe care o face, pentru
c\ altfel Directorul nu l-ar fi p\strat acolo. {i
totu[i � ad\ug\ Henry în chip de consolare � îl
socot destul de inofensiv.

Inofensiv, poate; dar [i deconcertant. În primul
rînd, mania aia de a face lucrurile în tain\. Ceea
ce practic însemna a nu le face deloc. C\ci parc\
ce se putea face în tain\? (În afar\, bineîn]eles,
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de amor; dar asta nu puteai face tot timpul.) Ce
altceva? Mai nimic. Prima dup\-amiaz\ în care
au ie[it împreun\ a fost deosebit de frumoas\.
Lenina propusese s\ înoate la Torquay Country
Club [i pe urm\ s\ ia masa la Oxford Union. Dar
Bernard considera acest joc o pierdere de timp.

� P\i la ce serve[te timpul dac\ nu ca s\-l
pierzi? întreb\ pu]in uluit\ Lenina.

Dup\ cît se p\rea, pentru plimb\ri pe jos prin
Districtul Lacurilor1 � c\ci asta îi propusese el
acum. S\ aterizeze pe vîrful muntelui Skiddaw [i
s\ se plimbe cîteva ceasuri prin paji[tile cu ierburi
[i b\l\rii.

� Singur, cu tine, Lenina.
� Bine, Bernard, dar singuri o s\ fim toat\

noaptea.
Bernard ro[i. Se uit\ într-o parte:
� Voiam s\ spun singuri ca s\ vorbim, se bîlbîi

el.
� S\ vorbim? Despre ce?
Plimbatul [i vorbitul � iat\ un mod tare ciudat

de a petrece o dup\-amiaz\.
Pîn\ la urm\ îl convinsese, împotriva voin]ei

lui, s\ zboare pîn\ la Amsterdam ca s\ urm\reasc\
sferturile de final\ ale Campionatelor Feminine
de Lupte, la categoria grea.

� În mul]ime! morm\i el nemul]umit. Ca de
obicei, deci!

Toat\ dup\-amiaza se înc\p\]în\ s\ r\mîn\
posac. Refuz\ s\ converseze cu prietenii Leninei
(întîlnir\ cîteva zeci la barul unde se servea înghe-
]at\ de soma, în pauzele dintre meciuri). {i în
ciuda chinului s\u interior, refuz\ cu înc\p\]înare

1. Zon\ foarte pitoreasc\ din nord-vestul Angliei, unde
au scris poe]ii romantici Wordsworth, Coleridge,
Southey (�Poe]ii lacurilor�) [i au pictat mai mult
peisagi[tii romantici.
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s\ ia sucul de zmeur\ cu jum\tate de gram de
soma pe care încerca ea s\ i-l bage pe gît.

� Prefer s\ fiu eu însumi, spunea el. Eu însumi,
cel afurisit. Nu vreau s\ fiu altul, oricît de vesel
ar fi.

� �La timp un gram de-ai luat, o sut\ ai cru]at!�
zise Lenina sco]înd la iveal\ o parte din comoara
de în]elepciune înv\]at\ prin hipnopedie.

Bernard împinse nervos la o parte paharul pe
care i-l oferea Lenina.

� Stai pu]in, nu te enerva, îi spuse aceasta.
Nu uita c\ �Un centimetru cub învinge orice sen-
timent sumbru�.

� Ah, taci o dat\, pentru numele lui Ford! strig\
el.

Lenina d\du din umeri:
� �Mai bine-]i st\ pilula-n gur\, decît mur-

dara-njur\tur\�, conchise cu mult\ demnitate
Lenina, sorbind chiar ea b\utura r\coritoare.

În cursul zborului de întoarcere, peste Canalul
Mînecii, Bernard insist\ s\ opreasc\ elicea trac-
toare [i s\-[i lase elicopterul s\ pluteasc\ sus]inut
doar de rotor la vreo treizeci de metri deasupra
valurilor. Între timp vremea se stricase; se iscase
un vînt puternic dinspre sud-vest [i cerul se aco-
perise de nori.

� Prive[te! îi porunci el.
� Bine, dar e oribil! zise Lenina, tr\gîndu-se

cu groaz\ înapoi de la fereastr\.
O însp\imînta pustiul invadator al nop]ii, apa

neagr\ cu coama de spum\ ici-colo, în\l]îndu-se
în talazuri chiar sub ei, o speria [i fa]a palid\ a
lunii, atît de obosit\ [i chinuit\ printre norii care
alergau.

� S\ deschidem radioul! Repede!
{i Lenina întinse mîna dup\ butonul de pe

bordul de comand\ [i-l r\suci la întîmplare.
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�...Cerurile sînt albastre în inimile noastre�,
cîntau [aisprezece voci în falset cu tremolo, �Vre-
mea e mereu frumoas\...�

Apoi un sughi] [i t\cere. Bernard decuplase
radioul.

� Vreau s\ admir în t\cere marea, explic\ el.
Cu zgomotul \la infernal nu po]i nici m\car s\ te
ui]i la ceva.

� De ce? Cînt\ foarte frumos. Eu nu vreau s\
privesc.

� Vreau eu! ap\s\ el cuvintele. A[a ajung s\
m\ simt parc\... [i [ov\i, c\utîndu-[i cuvintele
care s\-i exprime cel mai bine gîndul. S\ m\ simt
de parc\ a[a fi mai mult eu, dac\ în]elegi ce vreau
s\ spun. Mult mai independent, nu atît o parte
component\ a altei entit\]i. Nu doar o celul\ din
organismul social. Tu n-ai aceea[i senza]ie, Lenina?
Dar Lenina plîngea:

� E oribil! Oribil! repeta ea mereu. {i cum
po]i vorbi a[a, s\ spui c\ nu vrei s\ faci parte din
organismul social? La urma urmei, �to]i muncesc
pentru to]i ceilal]i�. �Noi muncim cu tot avîntul
pentru tot p\mîntul.� �Nu ne putem lipsi de cei-
lal]i.� �Pîn\ [i Epsilonii...�

� Da, [tiu, relu\ Bernard în batjocur\: �Pîn\
[i Epsilonii sînt utili!� {i eu la fel. {i s\ m\ ia
naiba dac\ mi-ar p\rea r\u s\ nu mai fiu util
celorlal]i!

Lenina fu de-a dreptul [ocat\ de aceast\ blas-
femie rostit\ de el:

� Bernard! protest\ ea uimit\ [i îndurerat\.
Cum po]i s\ vorbe[ti a[a?

Iar el repet\ dus pe gînduri, dar pe un alt ton:
� Da, cum po]i? Nu, problema este: oare de ce

nu pot sau mai degrab\ � pentru c\, la urma
urmei, [tiu perfect de ce nu pot � ce-ar fi dac\ a[
putea, dac\ a[ fi liber � [i nu robit de felul cum
am fost condi]ionat.
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� Bine, Bernard, dar spui ni[te lucruri de-a
dreptul însp\imînt\toare!

� Dar ce, Lenina, tu n-ai vrea s\ fii liber\?
� Nu în]eleg ce vrei s\ spui. Sigur c\ sînt

liber\. Sînt liber\ s\ m\ distrez cît se poate de bine.
�În era noastr\ înnoit\ toat\ lumea-i fericit\.�

Bernard rîse:
� Da, �în era noastr\ înnoit\, toat\ lumea-i

fericit\�, asta începem s\-i înv\]\m pe copii înc\
de cînd au cinci ani. Dar, spune, Lenina, n-ai
vrea s\ ai libertatea de a fi fericit\ în alt fel? De
pild\, în felul t\u propriu, nu la fel cu to]i ceilal]i.

� Nu-n]eleg ce vrei s\ spui, repet\ ea. Iar apoi
se întoarse c\tre el [i-l implor\: � Vai, Bernard,
te rog mult, hai s\ ne întoarcem. Nu-mi place
deloc aici.

� Nu-]i place s\ stai cu mine?
� Ba da, Bernard, cum s\ nu! Numai c\ locul

\sta e oribil.
� Am crezut c\ aici o s\ fim mai... mai împre-

un\ � neavînd decît marea [i luna în preajma
noastr\. Mai împreun\ decît în aglomera]ia aceea
[i chiar decît în apartamentul meu. Nu în]elegi
asta?

� Nu în]eleg nimic, zise ea pe un ton decis,
hot\rîndu-se s\-[i p\streze intact\ lipsa de în]e-
legere. Absolut nimic. {i cel mai pu]in din toate �
continu\ ea pe alt ton � nu în]eleg de ce nu iei
pu]in\ soma cînd î]i vin idei dintr-astea de groaz\.
Cu pu]in\ soma le-ai da complet uit\rii. {i în loc
s\ te sim]i a[a jalnic, ai fi vesel. Atît de vesel,
repet\ ea [i zîmbi, în ciuda nedumeririi [i nelini[-
tii care i se citea în ochi, zîmbi cu inten]ia de a fi
cît mai ademenitoare, de a folosi o tachin\rie
voluptuoas\ menit\ s\-l cucereasc\.

Bernard o privea în t\cere, f\r\ nici o expresie
a[ternut\ pe fa]a lui grav\ � o privea foarte intens.
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Dup\ cîteva secunde, Lenina plec\ ochii; scoase
un mic rîs nervos, încerc\ s\ g\seasc\ ceva de
spus [i nu izbuti. T\cerea se prelungea.

Cînd Bernard se hot\rî într-un tîrziu s\ vor-
beasc\, rosti cuvintele cu jum\tate de gur\ [i cu
un aer plictisit:

� Bine, atunci hai s\ ne-ntoarcem.
Ap\sînd tare pe accelerator, în\l]\ elicopterul

pe vertical\. La o mie dou\ sute de metri în\l]ime
porni elicea tractoare. Zburar\ cîteva minute în
t\cere, apoi Bernard izbucni dintr-o dat\ într-un
hohot de rîs.

�Cam ciudat�, socoti Lenina, dar oricum era
fericit\ c\ rîde. Se încumet\ s\-l întrebe:

� Te sim]i mai bine?
Drept r\spuns, el ridic\ o mîn\ de pe man[\

[i, strecurîndu-[i-o pe dup\ spatele ei [i cuprin-
zîndu-i trupul, începu s\-i mîngîie sînii.

�Slav\ Fordului, [i-a revenit!� î[i zise Lenina
în sinea ei.

Peste o jum\tate de or\ se aflau din nou în
apartamentul lui. Bernard înghi]i pe ner\suflate
patru tablete de soma, d\du drumul la radio [i la
televizor [i începu s\ se dezbrace.

� Ei, întreb\ Lenina cu mult subîn]eles cînd
se reîntîlnir\ pe acoperi[ a doua zi, te-ai distrat
bine ieri?

Bernard încuviin]\ din cap. Se urcar\ în eli-
copter. O mic\ zguduitur\ [i decolar\.

� Toat\ lumea zice c\ sînt stra[nic de pneu-
matic\, zise gînditoare Lenina, pip\indu-[i pulpele.

� Stra[nic! confirm\ Bernard, dar ochii lui
p\strau o expresie dureroas\. �Ca o halc\ de carne�,
gîndea el.

Lenina ridic\ ochii pu]in îngrijorat\:
� Sper c\ nu ]i se pare c\ sînt prea gras\, nu?
Bernard cl\tin\ din cap. �Exact ca o bucat\ de

carne�.
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� Deci, m\ g\se[ti pe gustul t\u? Bernard
încuviin]\ din nou. Din toate punctele de vedere?

� Perfect\! zise el cu glas tare, dar în sinea lui
gîndea: �A[a se vede ea. N-o sup\r\ c\ e o simpl\
bucat\ de carne�.

Lenina zîmbi triumf\tor. Dar satisfac]ia ei se
dovedi prematur\.

� {i totu[i, relu\ el dup\ o mic\ pauz\, îmi
pare r\u c\ nu s-a terminat altfel.

� Altfel? Dar ce, mai sînt [i alte feluri de a
termina?

� N-am vrut s\ termin\m a[a... în pat, spe-
cific\ el.

Lenina r\mase uluit\.
� Sau cel pu]in nu de la început, nu din prima

zi.
� P\i atunci cînd...?
Bernard d\du drumul la un [uvoi de vorbe

greu de în]eles [i periculoase. Lenina se str\dui
din r\sputeri s\-[i astupe urechile min]ii. Dar
din cînd în cînd cîte un crîmpei de fraz\ se f\cea
auzit prea puternic: �...s\ încerc efectul st\pînirii
impulsurilor�, îl auzi ea spunînd. Aceste vorbe
parc\-i declan[ar\ în minte un resort:

� �Nicicînd pe mîine nu l\sa prilejul de a te
distra�, zise ea cu un aer grav.

� Dou\ sute de repeti]ii de dou\ ori pe s\p-
t\mîn\ de la vîrsta de paisprezece ani pîn\ la
[aisprezece ani [i jum\tate, coment\ el sec. {i
[uvoiul acela nebunesc [i periculos merse înainte:
� Vreau s\ [tiu ce e pasiunea, îl auzi ea spunînd.
Vreau s\ am un sim]\mînt puternic.

� �Atunci cînd individul simte, toat\ ob[tea
se resimte�, decret\ Lenina.

� Ei, [i ce dac\ s-ar resim]i pu]in?
� Bernard!
Dar Bernard nu se ru[in\ cîtu[i de pu]in.
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� Adul]i din punct de vedere intelectual [i-n
timpul programului de lucru, dar copii în privin]a
sentimentelor [i dorin]elor, continu\ el.

� Domnul nostru Ford iubea copiii.
Bernard nu lu\ în seam\ întreruperea:
� Deun\zi mi-a trecut prin minte c\ ar fi posi-

bil s\ r\mîi adult tot timpul.
� Nu în]eleg! replic\ Lenina cu fermitate.
� {tiu c\ nu în]elegi. Tocmai de aceea te-ai

culcat cu mine ieri � ne-am culcat ca ni[te copii �
în loc s\ fim adul]i [i s\ a[tept\m.

� Dar ne-am distrat bine, nu? insist\ Lenina.
� O, stra[nic de bine! r\spunse Bernard, dar

cu atîta jale în glas, cu o expresie de mîhnire a[a
de profund\, încît Lenina sim]i cum tot triumful
ei i se evapor\ brusc. Te pomene[ti c\ totu[i o
g\sise prea gr\su]\ pentru gustul lui.

� Mde, eu ce ]i-am spus? fur\ singurele vorbe
ale lui Fanny cînd Lenina veni la ea pentru a-i
face confiden]e. Tot alcoolul \la pe care i l-au
turnat în surogatul sanguin!

� {i totu[i îmi place, insist\ Lenina. Are ni[te
mîini a[a de dr\gu]e. {i felul cum î[i mi[c\ umerii �
vai, e a[a de atr\g\tor! Oft\. P\cat c\-i a[a ciudat!

2

Oprindu-se o clip\ în fa]a u[ii Directorului,
Bernard trase adînc aer în piept [i-[i îndrept\
umerii, preg\tindu-se s\ întîmpine antipatia [i
dezaprobarea pe care era convins c\ i-o va ar\ta
[eful. B\tu la u[\ [i intr\.

� O viz\ pe un permis, domnule Director, zise
el cu un aer cît mai degajat, punînd hîrtia pe birou.

Directorul îl privi cu acreal\. Dar hîrtia purta
antetul Biroului Controlorului Mondial [i semn\tura
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lui Mustafa Mond, mare [i neagr\, întinzîndu-se
pe toat\ partea de jos a foii. Totul era în perfect\
ordine. Directorul n-avu încotro. Î[i desen\ ini-
]ialele � dou\ litere palide [i umile la picioarele
lui Mustafa Mond � [i era gata s\-i returneze
hîrtia f\r\ nici un comentariu [i f\r\ urarea ama-
bil\ �Ford s\ te aib\ în paz\�, cînd privirea îi fu
atras\ de ni[te cuvinte din textul permisului.

� Pentru Rezerva]ia din New Mexico? întreb\
el [i, în tonul s\u, ca [i pe fa]a pe care o în\l]a
spre Bernard, se sim]ea un fel de uimire agitat\.

Uimit de uimirea [efului, Bernard încuviin]\
din cap. Urm\ un r\stimp de t\cere.

Directorul se l\s\ pe speteaza scaunului, se
încrunt\ [i f\cu ochii mici:

� Cît\ vreme s\ fie de atunci? întreb\ el, mai
mult pentru sine decît adresîndu-se lui Bernard.
Dou\zeci de ani, presupun. Sau poate chiar
dou\zeci [i cinci. Cred c\ eram cam de vîrsta
dumitale...

Oft\ [i cl\tin\ din cap.
Bernard se sim]i de-a dreptul stînjenit. Un om

atît de conven]ional, atît de scrupulos în corecti-
tudinea lui, cum era Directorul, [i s\ comit\ o
eroare atît de grosolan\! Aproape c\-i veni s\-[i
ascund\ fa]a în mîini [i s\ fug\ din înc\perea
aceea. Nu c\ el personal ar fi g\sit vreo eroare
intrinsec\ în faptul c\ oamenii vorbeau despre
trecutul îndep\rtat; aceasta era doar una dintre
acele prejudec\]i hipnopedice de care se dezb\-
rase cu totul (sau cel pu]in a[a credea el). Ceea
ce-l ru[ina era con[tiin]a faptului c\ Directorul
dezaproba � dezaprobase acest lucru [i totu[i se
l\sase ademenit [i c\lcase pe un teren interzis.
Ce for]\ interioar\, ce impuls îl determinase? De[i
nu se sim]ea deloc în largul lui, Bernard îi ascult\
cu mult interes predica:
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� Aveam [i eu aceea[i idee ca [i dumneata,
spunea Directorul. Voiam s\-i v\d [i eu pe s\l-
batici. Mi-am scos un permis pentru statul New
Mexico [i m-am dus acolo în vacan]a de var\. Cu
fata cu care eram în momentul acela. Era o Beta-
Minus [i cred (Directorul închise ochii purtat de
amintiri) c\ avea p\rul galben ca grîul. În orice
caz, era pneumatic\, stra[nic de pneumatic\;
asta-mi amintesc perfect. Ei bine, ne-am dus acolo
[i ne-am uitat la s\lbatici [i am c\l\rit pe cai [i
a[a mai departe. {i pe urm\ � s\ fi fost ultima
mea zi de concediu � pe urm\... nu [tiu cum s\-]i
spun, dar s-a pierdut. Într-o zi plecasem c\lare
printre mun]ii \ia îngrozitori, am urcat pe o c\ldur\
ap\s\toare [i dup\ masa de prînz ne-am culcat.
Sau cel pu]in eu. Probabil c\ ea a plecat de una
singur\ într-o plimbare. În orice caz, cînd m-am
trezit nu mai era acolo. {i tocmai d\duse peste
noi cea mai cumplit\ furtun\ cu tr\snete pe care
am v\zut-o vreodat\. Turna cu g\leata, tuna [i
fulgera; caii s-au smuls din pripoane [i au fugit;
încercînd s\-i prind, am c\zut [i m-am r\nit la
genunchi, a[a c\ de-abia mai mergeam. {i totu[i,
am c\utat-o, [i am strigat-o, [i am c\utat-o, dar
nu era nici urm\ de ea. Apoi m-am gîndit c\ poate
s-a întors singur\ la locul de popas. A[a c\ m-am
tîrît cum am putut pîn\-n vale, pe drumul pe
care venisem. M\ durea chinuitor genunchiul [i-mi
pierdusem tabletele de soma. Mi-au trebuit ceasuri
întregi pîn\ s\ ajung la locul de popas, mult dup\
miezul nop]ii. {i fata nu era acolo. Nu era acolo,
repet\ Directorul. Dup\ o scurt\ pauz\, relu\:
� Ei bine, a doua zi s-a format o echip\ de
cerceta[i, care tot n-a putut-o g\si. Trebuie s\ fi
c\zut în vreo viroag\ pe undeva, dac\ nu cumva
o mîncase vreo pum\. Numai bunul Ford poate
[ti. În orice caz a fost groaznic. M-a întors pur [i
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simplu pe dos. A[ zice, chiar mai mult decît s-ar
fi cuvenit. Pentru c\ la urma urmei e genul de
accident care i s-ar fi putut întîmpla oricui; [i
bineîn]eles c\ organismul social supravie]uie[te
chiar dac\ celulele care-l compun se pot schimba.

Dar aceast\ consolare indus\ hipnopedic nu
p\ru s\ aib\ prea mare efect asupra Directorului.
Cl\tinînd din cap, continu\:

� De fapt, [i acum îmi mai revine în vis aven-
tura aceea, m\rturisi el cu glas sc\zut. Visez c\
m\ treze[te tunetul [i constat c\ ea a disp\rut;
visez c\ umblu dup\ ea [i o caut pe sub copaci [i
tufi[uri.

Apoi amintirile îl reduser\ la t\cere.
� Trebuie s\ fi fost un [oc cumplit pentru

dumneavoastr\, îi spuse Bernard aproape cu invidie.
Auzindu-i glasul, Directorul tres\ri [i, cum un

aer vinovat, î[i d\du seama unde se afl\. Îi arunc\
o privire lui Bernard, dar evitîndu-i ochii, se
împurpur\ la fa]\; se uit\ din nou la el, cuprins
brusc de suspiciune [i furios în demnitatea lui
periclitat\, îi strig\:

� S\ nu-]i închipui c\ am avut vreo rela]ie
necuviincioas\ cu fata. Nimic afectiv, nimic pre-
lungit. Doar o rela]ie perfect s\n\toas\ [i normal\.
Îi înmîn\ permisul, ad\ugînd: � Z\u dac\ [tiu de
ce te-am plictisit cu povestea asta f\r\ importan]\.

Furios pe el însu[i pentru c\ a m\rturisit un
secret ru[inos, î[i v\rs\ mînia pe Bernard. Ochii
îi str\lucir\ acum cu o expresie de-a dreptul hain\:

� {i a[ vrea s\ profit de acest prilej, domnule
Marx, ca s\-]i spun c\ sînt total nemul]umit de
comportarea dumitale în afara orelor de serviciu,
dup\ cum reiese din rapoartele pe care le-am pri-
mit. N-ai decît s\ spui c\ nu e treaba mea, fiindc\
de fapt este. Eu trebuie s\ m\ gîndesc în primul
rînd la bunul renume al Centrului nostru. Angaja]ii
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mei trebuie s\ fie mai presus de orice suspiciune,
în special cei apar]inînd castelor superioare. Indi-
vizii Alfa sînt condi]iona]i în a[a fel încît pur [i
simplu nu trebuie s\ fie infailibili în comporta-
mentul lor afectiv. Dar aceasta constituie o ra]iune
în plus pentru ca ei s\ fac\ un efort deosebit s\
se conformeze. E de datoria lor s\ fie infantili
chiar [i împotriva înclina]iilor proprii. A[a c\,
domnule Marx, î]i dau un avertisment.

Glasul Directorului vibra de o indignare care
între timp devenise pe de-a întregul oficial\ [i
impersonal\ � exprimînd, de fapt, dezaprobarea
întregii societ\]i:

� Dac\ mai aud vreodat\ de o sc\dere de la
nivelul corespunz\tor de decen]\ infantil\, am s\
cer transferul dumitale la un subcentru � preferabil
în Islanda. Bun\ ziua!

{i r\sucindu-se pe scaunul turnant, puse mîna
pe toc [i începu s\ scrie. �Sper s\ fie o lec]ie pentru
Marx�, î[i spuse în sinea lui.

Dar se în[ela, c\ci Bernard p\r\si biroul [efului
leg\nîndu-se încîntat [i plin de el, dup\ ce trînti
u[a în urma lui. Socotea c\ are o pozi]ie indepen-
dent\, în lupt\ cu ordinea stabilit\ a lucrurilor;
era entuziasmat de con[tiin]a îmb\t\toare a sem-
nifica]iei [i importan]ei sale individuale. Pîn\ [i
gîndul c\ s-ar putea s\ fie supus unor persecu]ii
îl l\sa indiferent, ba chiar se dovedea mai degrab\
tonic decît deprimant. Se sim]ea destul de puternic
pentru a înfrunta [i a învinge necazurile, destul
de puternic pentru a înfrunta pîn\ [i Islanda.
Siguran]a lui era cu atît mai mare cu cît nici o
clip\ nu credea cu adev\rat c\ o s\-i fie dat s\
lupte cu asemenea dificult\]i. Oamenii nu erau
muta]i din posturi pentru astfel de lucruri. Islanda
era doar o amenin]are. O amenin]are cum nu se
poate mai stimulatoare [i mai învior\toare. Mergînd
pe coridor cu pa[i s\lta]i, se trezi efectiv fluierînd.
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În seara aceea d\du o tent\ eroic\ întrevederii
cu Directorul, în relatarea lui, pe care o încheie
astfel:

� A[a c\, pîn\ la urm\, i-am spus pur [i
simplu s\ se duc\ în Trecutul Imemorial [i am
ie[it demn din birou. {i a[a a r\mas.

Se uit\ intens la Helmholtz Watson, a[teptînd de
la acesta r\splata cuvenit\: în]elegere, încurajare,
admira]ie. Dar nu auzi nici o vorb\. Helmholtz
r\mase t\cut, cu ochii în podea.

Îl simpatiza pe Bernard; îi era chiar recunosc\-
tor pentru a fi singura lui cuno[tin]\ cu care
putea discuta subiectele ce i se p\reau lui impor-
tante. {i totu[i, unele laturi ale caracterului lui
Bernard îi erau nesuferite. De exemplu, l\ud\-
ro[enia asta. {i izbucnirile de autocomp\timire
cu care alternau în mod jalnic. {i obiceiul lui
deplorabil de a se ar\ta curajos dup\ furtun\ [i
înzestrat cu prezen]a de spirit cea mai extraordi-
nar\, în absen]a ei. Nu putea suferi aceste lucruri �
tocmai pentru c\-l simpatiza pe Bernard. Secundele
treceau una dup\ alta. Helmholtz continu\ s\ se
uite la covor. {i deodat\ Bernard se îmbujor\ [i
întoarse capul.

3

C\l\toria decurse f\r\ evenimente deosebite.
Racheta Pacificul Albastru ajunse cu dou\ minute
x[i jum\tate mai devreme la New Orleans, pierdu
patru minute din pricina unei tornade deasupra
statului Texas, dar prinse un curent favorabil de
aer la 95 de grade longitudine vestic\ [i izbuti s\
aterizeze la Santa Fé cu o întîrziere de numai
patruzeci de secunde.
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� Patruzeci de secunde la un zbor de [ase ore
[i jum\tate. Nu-i r\u deloc! accept\ Lenina ideea.

În seara aceea dormir\ la Santa Fé. Hotelul
era excelent � incomparabil mai bun, de exemplu,
decît acel Aurora Bora Palace în care Lenina sufe-
rise atît de cumplit în vara dinainte. În fiecare
dormitor aveai la dispozi]ie aer lichefiat, televizor,
vibromasaj vacuumatic, radio, solu]ie fierbinte de
cofein\, anticoncep]ionale calde [i opt soiuri diferite
de parfum. Instala]ia de muzic\ sintetic\ func]iona
din plin cînd intrar\ ei în hol [i nu l\sa cu nimic
de dorit. În lift era un afi[ care anun]a existen]a în
hotel a [aizeci de Terenuri de squash pe escalator
[i posibilitatea de a juca în parc Golf Electro-
magnetic [i cu Obstacole.

� Vai, dar e splendid! strig\ Lenina. Aproape
c\ a[ dori s\ r\mînem aici. {aizeci de Terenuri de
squash!...

� În Rezerva]ie n-o s\ fie nici unul, o avertiz\
Bernard. {i nici parfum, nici televiziune, nici m\car
ap\ cald\. Dac\ ai impresia c\ n-o s\ po]i rezista,
r\mîi aici pîn\ m\-ntorc.

Lenina se sim]i de-a dreptul ofensat\:
� Bineîn]eles c\ pot s\ rezist. N-am zis decît c\

aici e splendid pentru c\..., pentru c\ �progresul
e splendid�, nu?

� Cinci sute de repeti]ii o dat\ pe s\pt\mîn\,
de la vîrsta de treisprezece pîn\ la [aptesprezece
ani, zise plictisit Bernard mai mult pentru sine.

� Ce-ai zis?
� Ziceam c\ �progresul e splendid�. De aceea

nu trebuie s\ vii în Rezerva]ie decît dac\ ]ii cu
adev\rat la treaba asta.

� P\i, chiar ]in.
� Prea bine atunci, zise Bernard, aproape ca

o amenin]are.
Permisul lor de vizitare a Rezerva]iei avea nevoie

s\ fie contrasemnat de Guvernatorul acesteia, la
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biroul c\ruia se prezentar\ deci a doua zi dimi-
nea]a. Un portar negru Epsilon Plus lu\ legitima]ia
lui Bernard, o duse în\untru [i aproape imediat
fur\ primi]i de înaltul func]ionar.

Guvernatorul era un Alfa Minus blond, brahi-
cefal, cu fa]a rotund\ [i ro[ie ca o lun\ plin\, era
scund [i lat în spate. Avea o voce puternic\, bubui-
toare, foarte potrivit\ pentru rostirea în]elepciunii
hipnopedice. Era o adev\rat\ min\ de informa]ii
irelevante [i de sfaturi bune, de nimeni cerute.
De îndat\ ce se pornea, îi d\dea drumul înainte
bubuind la nesfîr[it:

� ... cinci sute [aizeci de mii de kilometri p\tra]i,
împ\r]i]i în patru subrezerva]ii distincte, fiecare
dintre ele înconjurat\ de un gard de sîrm\ prin
care trece curent de înalt\ tensiune.

În momentul acela, [i f\r\ nici un motiv apa-
rent, Bernard î[i aminti brusc c\ a uitat deschis
la maximum robinetul de ap\ de colonie de la el
din baie.

� ... curentul fiind furnizat de Hidrocentrala
de pe Grand Canyon.

�O s\ m\ coste o avere pîn\ m\ întorc.� Cu
ochii min]ii Bernard parc\ [i vedea acul parfuma-
torului care se tot rotea neobosit ca o furnic\.
�Trebuie s\-i telefonez lui Helmholtz Watson.�

� ... peste cinci mii de kilometri de garduri de
sîrm\ conectate la re]eaua de [aizeci de mii de
vol]i.

� Nu mai spune]i! zise din polite]e Lenina,
f\r\ s\ aib\ habar ce a vorbit Guvernatorul, dar
sim]ind din pauza teatral\ a acestuia c\ e de
datoria ei s\ spun\ ceva. Cînd începuse Guverna-
torul s\ bubuie, ea înghi]ise pe furi[ o jum\tate
de gram de soma [i rezultatul era c\ acum putea
s\ [ad\ lini[tit\ [i senin\, f\r\ s\ asculte, f\r\ s\
se gîndeasc\ la nimic, cu ochii ei mari [i alba[tri
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]int\ la fa]a Guvernatorului, [i arborînd o expre-
sie de aten]ie înm\rmurit\.

� A atinge gardul înseamn\ moartea instan-
tanee, declar\ solemn Guvernatorul. Nu exist\
nici o sc\pare dintr-o Rezerva]ie de S\lbatici.

Cuvîntul �sc\pare� fu un fel de imbold pentru
Bernard care, dînd s\ se ridice, spuse:

� Poate c\ ar trebui s\ plec\m [i noi.
Acu[orul \la negru se tot gr\bea ca o insect\

rozînd timpul [i mîncîndu-i banii.
� Nici o sc\pare, repet\ Guvernatorul, f\cîn-

du-i semn s\ se a[eze din nou pe scaun. {i, cum
înc\ nu-i contrasemnase permisul, Bernard n-avu
încotro [i se supuse. Cei care s-au n\scut în
Rezerva]ie � [i v\ rog s\ nu uita]i, scump\ domni-
[oar\ (ad\ug\ el rînjindu-se lasciv [i gre]os la
Lenina [i vorbind într-o [oapt\ care sugera c\ e
vorba de ceva decoltat), nu uita]i c\ în Rezeva]ie
copiii înc\ se mai nasc, da, da, oricît de revolt\tor
ar p\rea, se nasc... (Spera c\ aceast\ referire la un
subiect ru[inos o va face pe Lenina s\ ro[easc\;
dar ea zîmbi doar pref\cîndu-se inteligent\ [i
repetînd �Nu mai spune]i!�. Dezam\git, Guverna-
torul o lu\ de la cap\t.) Repet, deci, cei n\scu]i în
Rezerva]ie sînt sorti]i s\ moar\ aici.

�Sorti]i s\ moar\... Un decilitru de ap\ de colo-
nie pe minut. {ase litri pe or\.�

� Poate � mai f\cu Bernard o încercare � ar
trebui s\...

Aplecîndu-se înainte, Guvernatorul b\tu cu
ar\t\torul în birou:

� M\ întreba]i cî]i oameni tr\iesc în Rezerva]ie.
{i eu v\ r\spund (tonul lui deveni triumf\tor), v\
r\spund c\ nu [tim. Cel mult estimativ.

� Nu mai spune]i!
� Ba chiar spun, scump\ domni[oar\.
�De [ase ori dou\zeci [i patru � nu, mai degrab\

de [ase ori treizeci [i [ase.� Bernard p\li [i începu
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s\ tremure de ner\bdare, dar bubuitul continua
inexorabil:

� ... circa [aizeci de mii de indieni [i meti[i...
complet s\lbatici... Inspectorii no[tri fac din cînd
în cînd vizite... Altfel, nu exist\ nici o comunicare
cu lumea civilizat\... Î[i p\streaz\ înc\ obiceiurile
[i datinile resping\toare. C\s\toria, dac\ [ti]i ce
înseamn\ asta, domni[oar\; familii... Nici un fel de
condi]ionare... Supersti]ii monstruoase... Cre[-
tinism [i totemism [i cultul str\mo[ilor... Limbi
moarte ca zuni [i spaniola [i athapascana... Porci
spino[i, pume [i alte animale feroce... Boli molip-
sitoare... Preo]i... {opîrle veninoase.

� Nu mai spune]i!
În cele din urm\ sc\par\. Bernard se repezi la

telefon. Repede, repede, repede. {i totu[i, îi tre-
buir\ aproape trei minute pîn\ s\ poat\ vorbi cu
Helmholtz Watson.

� Parc\ am fi deja printre s\lbatici, se plînse
el. Incompeten]a asta împu]it\!

� Ia un gram de soma, îi propuse Lenina.
Dar el refuz\, preferînd s\ r\mîn\ furios. {i în

cele din urm\, slav\ lui Ford, ob]inu leg\tura [i,
da, îl g\si pe Helmholtz; Helmholtz, c\ruia îi explic\
ce s-a întîmplat, [i care promise s\ se duc\ imediat
la Bernard acas\, imediat, [i s\ închid\ robinetul,
da, da, imediat, îns\ profit\ de prilej ca s\-i comu-
nice ce a spus în public asear\ Directorul General...

� Cum? Îmi caut\ un înlocuitor? strig\ Bernard
cu vocea chinuit\. Deci chiar s-a hot\rît? {i a
pomenit efectiv de Islanda? Zici c\ a rostit cuvîn-
tul \sta? Pentru numele lui Ford! Islanda!...

Puse receptorul în furc\ [i se întoarse iar c\tre
Lenina. Era palid [i p\rea absolut distrus.

� Ce s-a întîmplat? întreb\ ea.
� Ce s\ se întîmple? se trînti greoi pe un scaun.

O s\ fiu trimis în Islanda.
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În trecut se întrebase de multe ori cum ar fi s\
fie supus (f\r\ soma [i putîndu-se bizui doar pe
resursele sale interioare) unor procese teribile,
necazurilor [i persecu]iilor. Nu mai departe decît
acum o s\pt\mîn\, în biroul Directorului, se visase
împotrivindu-i-se curajos [i acceptînd stoic sufe-
rin]a, f\r\ s\ scoat\ o vorb\. Amenin]\rile Direc-
torului chiar îl f\cuser\ s\ jubileze, s\ se simt\ o
personalitate de propor]ii ireale. Dar abia acum
î[i d\dea seama c\ toate acestea se întîmplaser\
pentru c\ nu luase în serios amenin]\rile. Nu
crezuse c\, la o adic\, Directorul General o s\ ia
vreo m\sur\ împotriva lui. Dar acum se p\rea c\
amenin]\rile chiar urmau s\ fie traduse în fapt,
[i Bernard era îngrozit. Nu mai r\m\sese nici urm\
din tot acel stoicism imaginar [i curaj teoretic.

Turba de mînie împotriva lui însu[i (ce tîmpit
fusese!), împotriva Directorului � ce nedrept era
s\ nu-i acorde [i cealalt\ [ans\, cealalt\ [ans\
pe care, f\r\ doar [i poate, avusese întotdeauna
inten]ia s-o încerce. Dar Islanda, Islanda...

Lenina cl\tin\ din cap.
� �Ce-a fost [i ce va fi, z\u, m\ pot îmboln\vi�,

cit\ ea sloganul continuînd: �Cu trei doze stau pe
roze�.

În cele din urm\ îl convinse pe Bernard s\
înghit\ patru tablete de soma. Peste cinci minute
disp\rur\ [i r\d\cinile, [i roadele. R\mase deschis\
[i trandafirie doar floarea prezentului. Un mesaj
de la portar îl anun]\ c\ la ordinul Guvernato-
rului a venit un paznic al Rezerva]iei [i-i a[tepta
cu avionul pe acoperi[ul hotelului. Urcar\ imediat.
O corcitur\ inferioar\ îmbr\cat\ în uniform\ verde
de Gama îi salut\ [i începu s\ le recite programul
din diminea]a aceea:

� O vedere de ansamblu a circa zece-dou\-
sprezece dintre principalele a[ez\ri � pueblos �,
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apoi aterizare pentru prînz în Valea Malpais. Acolo
e o cas\ de odihn\ foarte confortabil\ [i în cel mai
apropiat pueblo probabil c\ s\lbaticii vor celebra
s\rb\toarea verii. E locul cel mai bun unde pute]i
petrece noaptea.

Î[i ocupar\ locurile în avion [i pornir\. Peste
zece minute traversar\ frontiera care separa lumea
civilizat\ de cea s\lbatic\. Sus pe deal [i jos în
vale, de-a curmezi[ul de[erturilor nisipoase sau
s\r\turoase, prin p\duri, prin adîncimile vine]ii
ale canioanelor, peste stînci, piscuri ascu]ite sau
cîte o mesa � o mas\ muntoas\ de forma unui
platou �, gardul de sîrm\ electrificat\ mergea tot
mai departe, p\strînd irezistibil linia dreapt\,
simbolul geometric al triumfului ]elurilor umane.
Iar la picioarele lui, ici-colo, cîte un mozaic de
ciolane, albe, vreun stîrv înc\ neputrezit pe tere-
nul p\mîntiu însemna locul unde c\prioarele sau
cerbii, vreo pum\, ori un porc spinos, ori un coiot,
sau chiar lacomii vulturi ai de[ertului, atra[i de
mirosul de stîrv [i fulgera]i la rîndul lor ca de o
justi]ie aidoma celei din epopeile poetice, se apro-
piaser\ prea mult de sîrmele nimicitoare.

� |[tia nu se înva]\ minte niciodat\, zise pilotul
în uniform\ verde, ar\tîndu-le scheletele de pe
p\mînt, dedesubtul lor. {i nici n-o s\ se înve]e
vreodat\, ad\ug\ el [i rîse de parc\ într-un fel sau
altul ar fi înregistrat o victorie personal\ asupra
animalelor electrocutate.

Bernard rîse [i el. Dup\ dou\ grame de soma,
din cine [tie ce motiv, gluma i se p\ru bun\. Rîse,
dar apoi, aproape imediat, adormi [i în starea
aceasta fu transportat peste Taos [i Tesuque.
Survolar\ Nambe [i Picuris [i Pojoaque, Sia [i
Cochiti, Laguna [i Acoma [i Mesa Vr\jit\, Zuni [i
Cibola [i Ojo Caliente. Cînd se trezi în cele din
urm\, v\zu c\ aparatul a aterizat [i s-a oprit,
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Lenina c\ra valizele într-o c\su]\ p\trat\, iar corci-
tura inferioar\ Gama Verde vorbea într-o limb\
neîn]eleas\ cu un tîn\r indian.

� Sîntem la Malpais, îi explic\ pilotul cînd
coborî [i Bernard. Aceasta este casa de odihn\.
Iar azi dup\-amiaz\ e un mare dans în pueblo �
satul indienilor. O s\ v\ duc\ el acolo, [i ar\t\
c\tre tîn\rul s\lbatic [i posac. Trebuie s\ fie foarte
amuzant. Rînji. Tot ce fac \[tia e distractiv. Zicînd
acestea, se urc\ în avion [i porni motoarele. M\
întorc mîine. {i nu uita]i (i se adres\ el Leninei ca
s-o lini[teasc\), sînt foarte blînzi; s\lbaticii n-or
s\ v\ fac\ nici un r\u. Au destul\ experien]\ în
privin]a bombelor cu gaze ca s\ [tie c\ nu trebuie
s\ fac\ nici un fel de n\zbîtii.

Continu\ s\ rîd\, ambreie elicele avionului,
acceler\ [i disp\ru.
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Capitolul VII

Platoul muntos, denumit de localnici mesa,
ar\ta ca o corabie imobilizat\ într-o strîmtoare de
praf de culoarea unei coame de leu. Canalul [erpuia
printre maluri abrupte [i, coborînd în pant\ de la
un perete la cel\lalt de-a curmezi[ul v\ii, desena
o dung\ verde � rîul [i luncile sale. La prova
acestei cor\bii de piatr\ din mijlocul strîmtorii [i
p\rînd c\ face parte integrant\ din ea, ca o excres-
cen]\ a stîncilor goale modelat\ geometric, se afla
acest pueblo denumit Malpais (}inutul R\u). Stan\
de piatr\ peste alte stane de piatr\, fiecare etaj
mai mic decît cel de dedesubt, casele înalte se
ridicau ca ni[te piramide în trepte, cu vîrful ampu-
tat, c\tre cerul albastru. La picioarele lor se desf\-
[ur\ o h\l\ciug\ de cl\diri scunde, r\sfirate, un
zig-zag de ziduri; iar din trei p\r]i pr\pastiile abrupte
c\deau direct în cîmpie. Cî]iva v\l\tuci de fum se
în\l]au perpendicular [i se pierdeau în v\zduhul
f\r\ o adiere de vînt.

� Ciudat, zise Lenina. Foarte ciudat. Era cuvîn-
tul peiorativ pe care-l folosea cel mai frecvent.
Nu-mi place. {i nu-mi place nici individul \sta,
ad\ug\ ea, ar\tînd spre c\l\uza indian\ care pri-
mise sarcina de a-i duce pîn\ la pueblo.

În mod evident, i se r\spundea cu acela[i sim]\-
mînt. Pîn\ [i spinarea indianului care mergea
înaintea lor pe drum era ostil\ [i posac\, chiar
dispre]uitoare.



115

� {i pe urm\ � î[i coborî Lenina glasul �,
miroase r\u.

Bernard nu încerc\ s\ nege acest lucru. Merser\
mai departe.

Deodat\ tot v\zduhul p\ru s\ învie [i parc\
începu s\ zvîcneasc\, s\ pulseze cu acea mi[care
neobosit\ a sîngelui în vine. Acolo sus, la Malpais,
r\sunau tobele. Picioarele lor începur\ s\ se mi[te
în ritmul b\t\ilor acestei inimi misterioase; gr\bir\
pasul. Poteca îi duse pîn\ la picioarele peretelui
de stînc\. Laturile marii cor\bii pe care-o repre-
zenta mesa îi dominau: erau cel pu]in o sut\ de
metri pîn\ la copastia cor\biei.

� Ce bine era dac\ aduceam încoace avionul!
zise Lenina privind cu oroare în sus, spre fa]ada
monoton\ a stîncii. Nu pot s\ suf\r mersul pe jos.
{i ori de cîte ori te afli la poalele unui deal, te
sim]i atît de mic!

Parcurser\ o parte din drum în umbra pla-
toului înalt, înconjurar\ un col] de stînc\ ie[it în
afar\ [i ajunser\ într-o viroag\ unde se afla o
scar\ dubl\ de frînghie. Urcar\ pe ea. Apoi ajun-
ser\ la o potec\ foarte abrupt\ care trecea în
zig-zag dintr-o parte în alta a abisului. Uneori
abia se mai auzea r\p\itul tobelor, alteori se p\rea
c\ bat la doi pa[i de tine, dup\ col].

Cînd erau pe la jum\tatea drumului, un vultur
zbur\ atît de aproape de ei încît fîlfîitul aripilor le
r\cori fe]ele. Într-o cr\p\tur\ din stînc\ z\cea un
morman de oseminte. Totul era ap\s\tor de stra-
niu [i indianul mirosea din ce în ce mai tare. În
cele din urm\ ie[ir\ din viroag\ în plin soare. Partea
de sus a mesei era un acoperi[ plat de stînc\.

� Parc-ar fi Turnul Charing-T! coment\ Lenina.
Dar nu-i fu îng\duit s\ savureze mult\ vreme

descoperirea acestei asem\n\ri lini[titoare. Un
u[or trop\it îi f\cu s\ întoarc\ repede capetele.
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Pe potec\ veneau în fug\ doi indieni, goi pîn\ la
brîu, cu trupurile aproape negre vopsite cu dungi
albe (�Ca ni[te terenuri de tenis pe asfalt�, urma
s\ explice mai tîrziu Lenina), cu fe]ele aproape
inumane din pricina petelor stacojii, negre [i
p\mîntii cu care erau mînjite. În p\rul negru
aveau împletite bl\ni de vulpi [i fire de lîn\ ro[ie.
Pe umeri le fluturau mantii din pene de curcan,
iar în jurul capetelor, într-o explozie str\lucitoare,
purtau adev\rate diademe de pene imense. Cu
fiecare pas pe care-l f\ceau se stîrnea clinchetul
[i zorn\itul br\]\rilor lor de argint, al colierelor
grele de oscioare [i de m\rgele din turcoaze. Se
apropiar\ f\r\ o vorb\, alergînd cu pa[i abia auzi]i,
dat\ fiind înc\l]\mintea lor: mocasini din piele de
c\prioar\. Unul dintre ei ]inea în mîn\ o perie din
pene; cel\lalt avea în fiecare mîn\ ceva care de la
distan]\ p\rea s\ fie un m\nunchi de trei sau
patru funii groase. Una dintre funii se zvîrcolea
cumplit [i dintr-o dat\ Lenina î[i d\du seama c\
sînt ni[te [erpi.

Pieile Ro[ii se apropiar\ tot mai mult; ochii lor
negri se oprir\ asupra ei, dar f\r\ vreun semn de
recunoa[tere, f\r\ nici cel mai mic semn c\ ar fi
v\zut-o sau ar fi con[tien]i de prezen]a ei. {ar-
pele care se zvîrcolea r\mase deodat\ la fel de
]eap\n ca [i ceilal]i. Indienii trecur\ mai departe.

� Nu-mi place, zise Lenina. Nu-mi place!
Îi pl\cu înc\ [i mai pu]in ceea ce o a[tepta la

intrarea în pueblo, unde-i l\sase c\l\uza, ducîn-
du-se în\untru s\ primeasc\ instruc]iunile. În
primul rînd murd\ria, apoi gr\mezile de gunoaie,
praful, cîinii, mu[tele. Fa]a i se strîmb\ de scîrb\.
Î[i duse batista la nas.

� Bine, dar cum pot ei tr\i a[a? izbucni ea
revoltat\ [i, deopotriv\, neîncrez\toare (sugerînd
c\ era cu neputin]\).
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Bernard d\du din umeri cu un aer de filosof.
� În orice caz, zise el, tr\iesc a[a de cinci sau

[ase mii de ani, deci cred c\ între timp s-or fi
deprins.

� Bine, dar �Salubritatea-i aproape ca Fordi-
tatea�, insist\ ea.

� Da, [i �Civilizat înseamn\ sterilizat�, con-
tinu\ Bernard, încheind pe un ton ironic cea de-a
doua lec]ie hipnopedic\ de igien\ elementar\. Numai
c\ oamenii \[tia n-au auzit niciodat\ de Marele
Ford [i nu sînt civiliza]i. A[a c\ n-are rost s\...

� O! strig\ Lenina apucîndu-l de bra]. Uite!
Un indian aproape despuiat cobora înceti[or

sc\ri]a de la terasa catului întîi al unei c\su]e
din apropiere, treapt\ cu treapt\, tremur\tor [i
preocupat ca orice om foarte b\trîn. Avea fa]a
foarte br\zdat\ [i neagr\, ca o masc\ de roc\
vulcanic\ sticloas\ � obsidian. Cu gingiile r\mase
f\r\ din]i, gura îi intrase de tot în\untru. La
col]urile ei [i de ambele p\r]i ale b\rbiei cîteva
fire lungi ]epoase str\luceau aproape albe pe pielea
întunecat\. P\rul lung [i ne]es\lat îi atîrna în
[uvi]e c\runte peste fa]\. Trupul încovoiat era
supt, numai piele [i os. Cobora foarte, foarte încet,
f\cînd cîte o pauz\ la fiecare treapt\ înainte de a
se aventura c\tre cea urm\toare.

� Dar ce e cu el? întreb\ în [oapt\ Lenina, cu
ochii mari de uimire [i groaz\.

� E b\trîn, atîta tot, r\spunse Bernard cît mai
nep\s\tor cu putin]\.

De fapt, era [i el speriat, dar f\cu un efort s\
par\ indiferent.

� B\trîn? repet\ ea. Bine, dar [i Directorul
nostru e b\trîn; mul]i oameni sînt b\trîni, dar nu
sînt ca \sta.

� Pentru c\ nu-i l\s\m s\ ajung\ ca el. Îi
ap\r\m de boli. Le echilibr\m în mod artificial
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secre]iile interne la un nivel juvenil. Nu permitem
ca raportul magneziu-calciu din corpul lor s\ scad\
sub cel de la treizeci de ani. Le facem transfuzii
de sînge tîn\r. Le stimul\m în permanen]\ meta-
bolismul, a[a c\ fire[te c\ nu arat\ ca \sta.
Par]ial � ad\ug\ el �, [i pentru c\ cei mai mul]i
dintre ei mor cu mult înainte de a ajunge la vîrsta
acestei fiin]e vetuste. Tinere]e aproape nealterat\
pîn\ la [aizeci de ani [i apoi � pac! � sfîr[itul.

Dar Lenina nu-l asculta, era atent\ doar la
b\trîn. Dup\ mai multe mi[c\ri lente, acesta coborî
întreaga scar\. Picioarele îi atinser\ p\mîntul. Se
întoarse. Ochii cufunda]i în orbite erau înc\ extra-
ordinar de lumino[i. Cîteva clipe o privir\ prelung,
inexpresivi, f\r\ surprindere, de parc\ nici n-ar fi
existat. Apoi, încet de tot, cu spinarea încovoiat\,
b\trînul se tîrî pe lîng\ ei [i disp\ru.

� Bine, dar e groaznic! [opti Lenina. E ceva
cumplit! N-ar fi trebuit s\ venim încoace!

Se c\ut\ prin buzunare dup\ soma [i constat\
c\, dintr-o neglijen]\ nemaipomenit\, î[i uitase fla-
conul la han. {i buzunarele lui Bernard erau goale.

Lenina r\mase s\ înfrunte f\r\ nici un ajutor
din afar\ ororile de la Malpais. {i acestea o cople-
[eau cu duiumul, [i înc\ repede. Spectacolul oferit
de dou\ tinere care-[i al\ptau pruncii o f\cu s\
ro[easc\ [i s\ se uite în alt\ parte. În via]a ei nu
v\zuse un lucru atît de indecent. {i cel mai r\u
era faptul c\, în loc s\ aib\ destul tact încît s\
ignore aceast\ scen\ revolt\tor de vivipar\, Bernard
se apuc\ s-o comenteze pe fa]\. Ru[inat � acum
c\ efectele tabletelor de soma se atenuaser\ � de
sl\biciunea pe care o manifestase la hotel în dimi-
nea]a aceea, se d\du peste cap s\ se arate cît mai
dur [i mai neortodox.

� Vai, ce rela]ie de o minunat\ intimitate, zise
el, pornit s-o supere. {i ce intensitate a senti-
mentelor trebuie s\ genereze! De multe ori mi se
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pare c\ am pierdut mult în via]\ neavînd o mam\.
{i poate c\ [i tu ai pierdut ceva pentru c\ n-ai
devenit mam\, Lenina. Închipuie-]i cum ]i-ar fi
stat cu propriul t\u bebelu[ în bra]e...

� Bernard! Cum po]i vorbi a[a?!
Numai trecerea unei b\trîne cu ochii urduro[i

[i suferind de o boal\ de piele o f\cu s\ uite
pentru o clip\ indignarea care o cuprinsese.

� Hai s\ plec\m! se rug\ ea. Nu-mi place!
Dar în momentul acela se întoarse c\l\uza lor

[i, f\cîndu-le semn s\-l urmeze, îi conduse pe
uli]a îngust\ dintre case. Dup\ o cotitur\ întîlnir\
o priveli[te jalnic\: pe un morman de gunoi z\cea
un cîine mort, iar al\turi o gu[at\ î[i desp\duchea
feti]a. C\l\uza se opri la piciorul unei sc\ri de
frînghie, ridic\ mîna perpendicular [i apoi o întinse
înainte. F\cur\ ceea ce le poruncea el pe mu-
]e[te � urcar\ sc\ri]a [i apoi intrar\ printr-o bolt\
de unde ajunser\ într-o c\m\ru]\ îngust\, destul
de întunecat\ [i mirosind a fum, a mîncare g\tit\
cu untur\ [i a haine purtate mult\ vreme [i
niciodat\ sp\late. În partea cealalt\ a înc\perii
era o alt\ bolt\ prin care p\trundeau un fascicul
de lumin\ [i zgomotul, foarte puternic [i apropiat,
al tobelor.

Trecur\ pragul [i se trezir\ pe o teras\ larg\.
Sub ei, încadrat\ de case înalte, se întindea pia]a
satului, plin\ de indieni. P\turi viu colorate, pene
înfipte în p\rul negru, lic\riri de turcoaze [i tru-
puri negre str\lucind de sudoare. Lenina î[i duse
iar\[i batista la nas. În spa]iul liber din centrul
pie]ei erau dou\ estrade circulare din c\r\mizi [i
lut fr\mîntat cu picioarele � în mod evident acope-
ri[uri ale unor înc\peri subterane, c\ci în centrul
fiec\rei estrade era cîte o r\sufl\toare deschis\,
cu o sc\ri]\ ce ducea spre întunericul din adînc.
De acolo, din adîncuri, se în\l]au cînt\ri de fluiere
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[i apoi aproape c\ se pierdeau în r\p\itul neîndu-
r\tor, persistent, necontenit al tobelor.

Leninei îi pl\cur\ tobele. Închizînd ochii, se
l\s\ în voia tunetelor lor înfundate, care se succe-
deau la intervale regulate, îng\duindu-le s\-i inva-
deze complet con[tiin]a, pîn\ cînd, în cele din
urm\, nu mai r\mase nimic pe lume decît acea
pulsa]ie profund\ a sunetelor. Îi reamintea lini[-
titor Leninei de zgomotele sintetice produse la
Ritualurile Solidarit\]ii de s\rb\torirea Zilei lui
Ford. �Orgie [i be]ie, orgie [i magie!�, repet\ în
sinea ei. Tobele acelea b\teau exact acelea[i rit-
muri.

Deodat\ se produse o izbucnire de cîntece �
sute de voci b\rb\te[ti strigînd din r\sputeri,
feroce, la unison, metalice [i aspre. Cîteva note
prelungi, apoi t\cere, pe urm\ bubuitul mocnit al
tobelor; apoi notele acute, ca un fel de nechezat
ascu]it, r\spunsul unei femei. {i din nou tobele;
apoi iar\[i afirmarea s\lbatic\ a b\rb\]iei, rostit\
de vocile profunde, de bas.

Ciudat � da. Locul era ciudat, la fel [i muzica,
la fel [i hainele, [i gu[ele, [i bolile de piele, [i
b\trînii. Dar spectacolul în sine � acesta nu p\rea
s\ aib\ nimic ciudat în el.

� Îmi aminte[te de Ritualul Comunitar al unei
caste inferioare, îi zise Lenina lui Bernard.

Dar ceea ce se întîmpl\ pu]in mai tîrziu mai
sem\na doar vag cu acea solemnitate nevinovat\.
C\ci, dintr-o dat\, de prin înc\perile acelea rotunde
de sub p\mînt începu s\ roiasc\ o trup\ de mon[tri
însp\imînt\tori. Purtînd m\[ti hidoase sau avînd
fe]ele vopsite în a[a fel încît nici s\ nu mai aduc\
a oameni, ace[tia n\v\liser\ de jur-împrejurul
pie]ei [i ]op\iau într-un picior � cu mers [chiop\-
tat ca de infirmi, cîntînd în timp ce se învîrteau
tot mai repede [i mai repede în cerc. {i tobele î[i
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schimbaser\ [i î[i înte]iser\ ritmul, încît ajunser\
ca b\t\ile inimii pe care le auzi în timpane cînd ai
febr\; iar mul]imea începuse s\ cînte tot mai tare
împreun\ cu dansatorii; mai întîi o femeie scosese
un ]ip\t, apoi alta [i iar alta, înfior\tor, de parc\
cineva ar fi vrut s\ le omoare. Brusc, conduc\-
torul dansatorilor se desprinse din rîndurile lor,
alerg\ la un cuf\r mare de lemn a[ezat în picioare
la un cap\t al pie]ei [i, ridicîndu-i capacul, scoase
afar\ o pereche de [erpi negri. Din mul]ime izbucni
un urlet [i to]i ceilal]i dansatori se repezir\ c\tre
conduc\tor, cu mîinile întinse. El arunc\ [erpii
primilor veni]i, apoi î[i afund\ mîinile în cuf\r
c\utînd [i al]ii. Scotea mereu [i arunca în mul]ime
[erpi negri, [i maronii, [i b\l]a]i. Apoi dansul
reîncepu într-un ritm diferit. Se învîrteau mereu
cu [erpii în mîini [i cu mi[c\ri [erpuitoare, cu o
leg\nare unduioas\ a genunchilor [i a [oldurilor.
Iar [i iar. Apoi conduc\torul d\du un semnal [i,
unul dup\ altul, to]i [erpii fur\ arunca]i pe jos în
mijlocul pie]ei; de sub p\mînt ie[i un b\trîn care-i
stropi cu m\lai, iar apoi, din alt\ deschiz\tur\,
ie[i o femeie [i-i stropi cu ap\ dintr-un chiup negru.
Apoi b\trînul ridic\ mîna [i, în mod surprinz\tor,
se a[ternu o t\cere deplin\, amenin]\toare. Tobele
încetar\ s\ mai bat\, via]a îns\[i p\rea ca se
sfîr[e[te. B\trînul ar\t\ cele dou\ r\sufl\tori prin
care se p\trundea în lumea subteran\. {i încet,
ridicate de mîini nev\zute, din una din ele ie[i
poza unui vultur, iar din cealalt\ imaginea pictat\
a unui b\rbat despuiat [i r\stignit pe o cruce.
Cele dou\ tablouri r\maser\ astfel suspendate în
aer, aparent ]inîndu-se singure pe picioare, cu
aerul c\ vegheaz\. B\trînul b\tu din palme. Gol
pu[c\, afar\ doar de o fî[ie de bumbac care-i
înf\[ura [oldurile, un b\iat de vreo optsprezece ani
ie[i din mul]ime [i r\mase drept în fa]a b\trînului,
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cu mîinile încruci[ate pe piept, cu capul aplecat.
B\trînul f\cu asupra lui semnul crucii [i se
îndep\rt\. B\iatul începu s\ p\[easc\ încet de
jur-împrejurul gr\mezii de [erpi care se zvîrco-
leau. Tocmai încheiase primul cerc [i-l începuse
pe al doilea, cînd înaint\ spre el, r\s\rind dintre
dansatori, un b\rbat înalt, cu masc\ de lup de
preerie [i ]inînd în mîn\ un bici împletit din [uvi]e
de piele. B\iatul merse mai departe ca [i cum nu
i-ar fi observat prezen]a. Omul-coiot ridic\ biciul;
urm\ un moment lung de a[teptare, apoi o mi[-
care iute, [uieratul biciului prin aer [i sunetul
puternic produs cînd plesni pielea b\iatului. Tru-
pul acestuia se înfior\, dar el nu spuse nimic,
continu\ s\ înainteze cu aceia[i pa[i len]i [i
constan]i. Omul-coiot îl lovi înc\ o dat\ [i înc\ o
dat\; la fiecare plesnit din mul]ime se stîrni mai
întîi un icnet, apoi un geam\t adînc. B\iatul merse
mai departe. Înconjur\ pia]a de dou\ ori, de trei
ori, de patru ori. {iroia sîngele din trupul lui.
F\cu al cincilea [i al [aselea înconjur. Deodat\
Lenina î[i acoperi fa]a cu mîinile [i începu s\
suspine.

� Ah, opri]i-i, opri]i-i! implor\ ea. Dar biciul
continua s\ cad\ neiert\tor. De [apte ori la rînd.
Apoi, deodat\, b\iatul se împletici [i, tot f\r\ s\
scoat\ vreun sunet, c\zu înainte, cu fa]a în jos.
Aplecîndu-se asupra lui, b\trînul îi atinse spina-
rea cu o pan\ lung\, alb\, o ridic\ în sus, a[a,
împurpurat\ de sînge, ca s-o vad\ oamenii, apoi
o scutur\ de trei ori deasupra [erpilor. C\zur\ de
pe ea cîteva pic\turi [i deodat\ tobele izbucnir\
din nou într-un tumult de note speriate; mul]imea
scoase un ]ip\t. Dansatorii se repezir\ înainte,
apucar\ [erpii [i fugir\ din pia]\. B\rba]i, femei,
copii, întreaga mul]ime îi urm\. Peste un minut,
pia]a era goal\ ; r\m\sese doar b\iatul, cu fa]a în
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jos, acolo unde c\zuse, nemi[cat. Dintr-o cas\
ie[ir\ trei babe [i se opintir\ din greu pentru a-l
ridica de jos [i a-l duce în\untru. Pozele vultu-
rului [i r\stignitului mai r\maser\ o vreme s\
vegheze asupra satului pustiu; apoi, ca [i cum ar
fi v\zut mai mult decît doreau, se l\sar\ încet în
jos prin deschiz\turile acelea [i disp\rur\ în lumea
subp\mîntean\.

Lenina înc\ mai suspina:
� Vai, ce îngrozitor! repeta ea mereu, [i nu se

l\sa deloc alinat\ de vorbele lui Bernard. Vai, ce
îngrozitor! Sîngele \la! Trupul i se zgudui de un
fior. Ah, e groaznic, [i n-am la mine soma.

În înc\perea interioar\ se auzir\ pa[i.
Lenina nu se clinti, r\mase cu fa]a în mîini,

absent\, f\r\ s\ vad\ nimic. Doar Bernard se
întoarse.

Îmbr\c\mintea tîn\rului care ie[i acum pe
teras\ era de indian; dar [uvi]ele sale de p\r erau
blonde ca paiul, ochii alba[tri-sp\l\ci]i [i pielea
alb\, de[i bronzat\.

� Bun\ ziua! Mai bine zis bun\ diminea]a.
Sînte]i civiliza]i, nu? Veni]i din Lumea de Afar\,
de dincolo de Rezerva]ie, nu?

� Dar cine naiba...? începu uimit Bernard.
Tîn\rul oft\ [i cl\tin\ din cap:
� Un domn cum nu se poate mai nefericit. {i

ar\tînd spre petele de sînge din mijlocul pie]ei
întreb\:

� Vede]i pata aceea blestemat\1?
Glasul îi tremura de emo]ie.
� �Mai bine-]i st\ pilula-n gur\, decît mur-

dara-njur\tur\�, repet\ mecanic Lenina f\r\ a-[i
lua mîinile de pe ochi. Ce p\cat c\ n-am la mine
soma!

1. Shakespeare, Macbeth (actul V, scena 1, versul 35).
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� Eu trebuia s\ fiu acolo, relu\ tîn\rul. De ce
nu m-au jertfit pe mine? A[ fi înconjurat pia]a de
zece ori � [i chiar de dou\sprezece [i de cinci-
sprezece ori. Palowhtiwa n-a izbutit s\ fac\ decît
[apte ocoluri. De la mine puteau scoate de dou\ ori
mai mult sînge. S\-mpurpureze talazurile nesfîr-
[ite ale m\rii1.

Î[i desf\cu bra]ele într-un gest larg, iar apoi le
l\s\ cu disperare s\ cad\ în jos.

� Dar n-au vrut s\ m\ lase! Nu le plac din
cauza fe]ei mele prea albe. Întotdeauna a fost a[a.
Întotdeauna.

Pe tîn\r îl podidir\ lacrimile, dar se ru[in\ [i
întoarse capul.

Uimirea o f\cu pe Lenina s\ uite c\ n-are soma.
Î[i descoperi fa]a [i pentru prima dat\ se uit\ în
sfîr[it la necunoscut.

� Adic\ vre]i s\ spune]i c\ a]i dorit s\ fi]i
biciuit?

F\r\ s\ se întoarc\ spre ea, tîn\rul încuviin]\
din cap:

� De dragul acestui pueblo al nostru � ca s\
vin\ ploaia [i s\ creasc\ grînele. {i ca s\ le fac pe
plac lui Pookong [i Iisus. {i, pe urm\, ca s\ ar\t
c\ pot suporta durerea f\r\ s\ plîng sau s\ ]ip.
Da! ({i deodat\ glasul lui c\p\t\ o rezonan]\ nou\
[i el se întoarse spre ei îndreptîndu-[i trufa[ umerii
[i chiar ridicîndu-[i sfid\tor b\rbia.) Ca s\ le
dovedesc c\ sînt b\rbat... Ah!

I se t\ie respira]ia [i r\mase mai mult\ vreme
cu gura c\scat\, f\r\ o vorb\. Pentru prima dat\
în via]\ v\zuse chipul unei fete cu obraji care nu
mai erau de culoarea ciocolatei sau ca ai unui
cîine, al c\rei p\r era castaniu-ro[cat [i ondulat
permanent, iar expresia ei (o noutate uluitoare!)

1. Ibidem (II, 2, 62).
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tr\da un interes binevoitor. Lenina îi zîmbea. �Ce
b\iat dr\gu]�, gîndea ea, �[i ce trup cu adev\rat
frumos.� Tîn\rului îi n\v\li sîngele în obraji; coborî
ochii, apoi îi în\l]\ o clip\ [i, constatînd c\ ea
înc\ îi zîmbe[te, fu atît de cople[it încît se v\zu
silit s\ se întoarc\ [i s\ se prefac\ interesat de
ceva aflat pe partea opus\ a pie]ei.

Întreb\rile lui Bernard izbutir\ s\ creeze o
diversiune. Cine? Cum? Cînd? De unde? Cu ochii
]int\ la fa]a lui Bernard (c\ci atît de tare dorea
s-o vad\ pe Lenina zîmbind, încît nici n-avea
curajul s-o priveasc\), tîn\rul încerc\ s\ dea expli-
ca]iile cerute. Linda [i cu el � Linda era mama lui
(cuvîntul acesta o f\cu pe Lenina s\ se simt\
vizibil stînjenit\) � erau str\ini în Rezerva]ie. Linda
venise de mult din Lumea de Afar\, de mult,
înainte de na[terea lui, cu un b\rbat care era
tat\l lui. (Bernard ciuli urechile.) Linda umblase
de una singur\ prin mun]ii aceia dinspre nord,
c\zuse într-o pr\pastie [i se r\nise la cap. (�Spune,
spune mai departe!� îl îndemn\ Bernard din ce în
ce mai interesat.) Ni[te vîn\tori din Malpais o
g\siser\ [i o aduseser\ în pueblo. Cît despre b\r-
batul care era tat\l copilului, Linda nu-l mai rev\-
zuse. Se numea Tomakin. (�Da, da, Thomas era
numele mic al Directorului CIC.�) Probabil c\ fugise
înapoi în Lumea de Afar\, f\r\ ea � un om r\u [i
hain, f\r\ suflet.

� A[a c\ m-am n\scut în Malpais, î[i încheie
b\iatul relatarea. La Malpais.

{i cl\tin\ din cap.
Ford, ce sordid\ era c\su]a aceea de la marginea

satului!
Un spa]iu plin de praf [i gunoaie o desp\r]ea

de pueblo. Doi cîini înfometa]i scormoneau scîrnav
prin resturile menajere de la u[\. În\untru, cînd
intrar\, semiîntunericul pu]ea [i zumz\ia de mu[te.
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� Linda! strig\ tîn\rul.
Din înc\perea interioar\ o voce cam r\gu[it\

de femeie zise:
� Imediat.
A[teptar\. În ni[te castroane a[ezate pe jos

erau resturile unei mese, poate chiar [i ale celei
din ziua anterioar\.

Se deschise u[a. Trecu pragul o blond\ foarte
corpolent\ [i r\mase uitîndu-se la nou-veni]i, cu
gura c\scat\ de uimire, pentru c\ nu-i venea s\-[i
cread\ ochilor. Lenina observ\ cu dezgust c\ e
îngrozitor de [tirb\. Iar culoarea din]ilor pe care-i
mai avea... o trecu un fior. Avea o gur\ mai urît\
chiar decît a b\rbatului aceluia de adineauri. {i
era atît de gras\! {i toate tr\s\turile fe]ei, obrajii
c\zu]i ca ni[te pungi, dup\ cum erau [i ochii
vine]i [i bolbo[a]i. {i vini[oarele ro[ii de pe nas [i
ochii congestiona]i! {i gîtul � gîtul acela! {i-[i mai
pusese [i o p\tur\ pe cap, o zdrean]\ murdar\. Iar
de sub tunica maronie, mai mult un sac, sînii
aceia enormi, burta proeminent\, [oldurile. Ah,
mult mai r\u decît b\rbatul acela, mult, mult
mai r\u! {i deodat\ fiin]a aceasta oribil\ d\du
drumul la un potop de vorbe [i se repezi la ea cu
bra]ele întinse [i (Ford! Vai, Ford! era mai mult
decît dezgust\tor, îi venea pur [i simplu s\ vomite)
fiin]a aceea î[i ap\s\ pe ea burta imens\, pieptul
masiv [i începu s-o s\rute. Ah, Ford! S-o s\rute,
cu balele curgîndu-i [i mirosind atît de gre]os, se
vedea bine c\ nu f\cuse baie în via]a ei [i pur [i
simplu duhnea a porc\ria aceea infect\ pe care o
puneau în eprubetele din incubatoarele pentru
Delta [i Epsilon (nu, nu, nu putea fi adev\rat
zvonul acela despre Bernard), pur [i simplu pu]ea
a alcool. Se îndep\rt\ de ea cît de iute putu.

Avea dinaintea ei o fa]\ deformat\ [i contor-
sionat\: fiin]a aceasta chiar plîngea!
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� O, Doamne, Doamne! {uvoiul de cuvinte
curgea amestecat cu suspine. Dac\ a]i [ti ce mult
m\ bucur... dup\ to]i anii \[tia! O fa]\ civilizat\.
Da, [i ce haine civilizate! Pentru c\ eu una am
crezut c\ n-o s\ mai v\d în via]a mea o bluz\ de
m\tase artificial\!

{i începu s\ pip\ie mîneca Leninei. Avea un-
ghiile negre.

� Vai, [i ce [ort adorabil din diftin\ de vîscoz\!
{tii, draga mea, mai am înc\ hainele mele vechi,
acelea cu care am venit, le-am p\strat într-o cutie.
Am s\ vi le ar\t mai tîrziu. De[i, bineîn]eles c\
m\tasea sintetic\ s-a mîncat, e toat\ numai g\uri.
Dar ce cartu[ier\ alb\, frumoas\! De[i trebuie s\
recunosc c\ a dumneavoastr\ de marochin verde
e mult mai dr\gu]\. Îns\ pe mine nu m-a ajutat
prea mult cordonul acela malthusian. {i iar\[i
izbucni în plîns. Presupun c\ v-a spus John. Vai,
prin cîte suferin]e am trecut � [i n-am avut m\car
un gram de soma, era de neg\sit. Doar un pic de
mescal din cînd în cînd, dac\ îmi mai aducea
Popé. Popé e un b\iat pe care-l cuno[team. Dar î]i
face r\u dup\ aceea, mescalul \sta, ]i-e grea]\ de
la peyotl1 ; [i pe urm\ mai avea defectul \sta c\ a
doua zi te f\cea s\ te ru[inezi [i mai tare! Vai, ce
ru[ine îmi era! P\i, ia gîndi]i-v\ [i dumneavoastr\:
eu, o Beta, s\ nasc un copil! Pune]i-v\ în locul
meu. (Numai gîndul la aceast\ fapt\ o f\cu pe
Lenina s\ se cutremure.) De[i n-a fost vina mea,
v\ jur; pentru c\ nici acum nu [tiu cum s-a
întîmplat, dat fiind c\ f\ceam toate exerci]iile
prescrise de educa]ia malthusian\ � [ti]i, dup\
numere, unu, doi, trei, patru, cu regularitate, v\
jur; [i, totu[i, s-a întîmplat. {i bineîn]eles c\ aici

1. Peyotl sau peyote � b\utur\ ame]itoare din suc de
mescal, folosit\ în ritualurile amerindienilor.
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nu era un Centru de Avorturi. Apropo, la Londra
tot în cartierul Chelsea e?

Lenina încuviin]\ din cap.
� {i tot a[a sc\ldat în lumin\ e mar]ea [i

vinerea?
Lenina confirm\ din nou.
� Vai, ce frumos era turnul acela roz de sticl\!
Biata Linda î[i în\l]a fa]a [i cu ochii închi[i

contempl\ în extaz imaginea luminoas\ din memorie.
� Vai, [i Tamisa noaptea, [opti ea, [i printre

pleoapele închise îi r\zbir\ lacrimi mari ca m\r-
gelele. Iar seara întoarcerea cu avionul de la Stoke
Poges. {i, pe urm\, o baie fierbinte [i vibromasajul
vacuumatic... ei, deh! Inspir\ adînc, î[i scutur\
capul, redeschise ochii, î[i trase pu]in nasul, apoi
[i-l sufl\ cu degetele pe care le [terse de poalele
tunicii. O, scuza]i! zise ea ca r\spuns la grimasa
dezgustat\ pe care o f\cu Lenina f\r\ voia ei. Nu
trebuia s\ fac asta. Îmi pare r\u. Dar parc\ dum-
neavoastr\ ce-a]i face dac\ n-a]i avea batist\?
Mi-aduc aminte cît de tare m\ tulburau lucrurile
astea, toat\ murd\ria [i faptul c\ nimic nu era
aseptic. Cînd m-au adus prima dat\ aici, aveam o
t\ietur\ mare la frunte. Nici nu v\ închipui]i cu
ce mi-au tratat-o. Cu b\legar, da, cu b\legar! {i eu
le spuneam: �Civilizat înseamn\ sterilizat�. {i le
mai spuneam [i �Streptococ-D, pîn� la Banbury-T,
s\ vezi baie [i WC�, de parc\ ar fi fost copii. Dar
bineîn]eles c\ ei nu în]elegeau. Cum era s\ în]e-
leag\? Pîn\ la urm\, cred c\ m-am deprins. M\
rog, cum ai putea s\-]i p\strezi lucrurile curate
dac\ n-au instalat ap\ cald\? {i uita]i-v\ la hai-
nele astea. Lîna este mizerabil\, nu e ca fibrele
sintetice. }ine mult\ vreme, rezist\ la infinit. {i
dac\ se rup hainele, trebuie s\ le cîrpe[ti. Dar eu
sînt o Beta, am lucrat în Salonul de Fertilizare.
Nimeni nu m-a înv\]at s\ fac un asemenea lucru.
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Nu era treaba mea. {i, pe urm\, nici nu mi se
p\rea corect s\ trebuiasc\ s\-]i cîrpe[ti hainele.
Noi [tiam c\ dac\ se rup sau se g\uresc, le arunci
[i cumperi altele noi. �Cu cît cîrpe[ti, cu atît s\r\-
ce[ti�, nu-i a[a? Cîrp\ceala, peticitul, e un act
antisocial. Dar aici totul e altfel. Parc\ tr\ie[ti
între nebuni. Totul e nebunie curat\!

Linda se uit\ în jurul ei; constat\ c\ John [i
cu Bernard le-au l\sat singure [i acum se plimb\
în sus [i-n jos prin praful [i gunoiul din fa]a
casei; dar cu toate acestea, ea î[i coborî glasul,
parc-ar fi vrut s\-i vorbeasc\ în tain\: se aplec\
înainte spre Lenina, care se cabra [i se d\dea
înapoi, izbutind totu[i s\ se apropie atît de mult
de ea încît r\suflarea ei care mirosea a otrav\
embrionic\ îi r\v\[ea Leninei puful de pe obraz.

� De exemplu, [opti Linda, cu glasul ei r\gu[it,
felul cum se posed\ între ei aici. Nebunie, ascul-
t\-m\ pe mine. Pur [i simplu demen]\. P\i, �To]i
sîntem ai tuturor�, nu? Nu-i a[a? insist\ ea, tr\-
gînd-o de mînec\ pe Lenina. Lenina încuviin]\
tr\gîndu-[i capul într-o parte, d\du drumul la
respira]ia pe care [i-o ]inea [i izbuti s\ mai trag\
în piept o gur\ de aer relativ neîmpu]it. Ei bine,
aici, continua Linda, regula e c\ fiecare apar]ine
unei singure persoane. {i dac\ ai mai mul]i par-
teneri, a[a cum e normal, ceilal]i te socotesc tic\-
loas\ [i antisocial\. Te ur\sc [i te dispre]uiesc. O
dat\ au n\v\lit o mul]ime de femei pe capul meu
[i mi-au f\cut o scen\ cumplit\, pur [i simplu,
pentru c\ b\rba]ii lor veneau din cînd în cînd la
mine. Ei, [i ce dac\? Dar s\ vezi cum s-au n\pus-
tit asupra mea! Nu, nu, a fost prea îngrozitor. Nici
nu-]i pot povesti! {i Linda î[i acopri fa]a cu mîinile,
iar trupul îi fu scuturat de un fior. Sînt oribile,
femeile astea de pe aici! Nebune de legat [i s\lba-
tice. {i bineîn]eles c\ habar n-au de educa]ia
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malthusian\, flacoanele din incubator sau despre
decantare, de chestii dintr-astea. A[a c\ tot timpul
fac copii � ca ni[te c\]ele. E prea revolt\tor! {i
cînd te gînde[ti c\ [i eu... Vai, Ford, Ford, Ford!
{i totu[i, John al meu mi-a adus mult\ alinare.
Nu [tiu ce m-a[ fi f\cut f\r\ el. Numai c\ el se
tulbura atît de r\u de cîte ori vreun b\rbat... Înc\
de cînd era b\ie]el mic de tot. Într-un rînd � dar
asta cînd era mai mare � a încercat s\-l omoare
pe bietul Waihusiwa � sau o fi fost Popé? � nu mai
]in bine minte � pur [i simplu pentru c\ din cînd
în cînd m\ culcam cu ei. Pentru c\ nici în ruptul
capului nu voia s\ în]eleag\ c\ asta e ceea ce
trebuie s\ fac\ oamenii civiliza]i. B\nuiesc c\
nebunia e molipsitoare. În orice caz, John pare s\
se fi molipsit de la indieni. Pentru c\, bineîn]eles,
a stat mult în mijlocul lor. Chiar dac\ ei se purtau
totdeauna s\lbatic cu el [i nu-l l\sau s\ fac\ tot
ce f\ceau al]i b\ie]i. Ceea ce într-un fel era un
lucru simplu, întrucît îmi venea mai u[or mie s\-l
condi]ionez pu]in. Dar nici n-ave]i idee ce greu
era! Sînt atîtea [i atîtea lucruri pe care nu le [tii.
{i nici nu era treaba mea s\ le [tiu. Adic\, vreau
s\ zic, cînd te întreab\ un copil cum func]ioneaz\
elicopterul sau cine a f\cut lumea � ei, ce r\s-
punzi dac\ e[ti o Beta [i ai muncit toat\ via]a în
Salonul de Fertilizare? Ce po]i s\-i r\spunzi?
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Capitolul VIII

Afar\, în praf [i printre gunoaie (acum num\rul
cîinilor crescuse la patru) Bernard [i cu John se
plimbau în sus [i-n jos.

� Îmi vine atît de greu s\ în]eleg, spunea
Bernard, [i s\ reconstitui lucrurile. Parc\ am tr\i
pe planete diferite ori în secole diferite. O mam\
[i toat\ murd\ria asta, [i zei, [i b\trîne]e, [i boal\...
Cl\tin\ din cap. E aproape de neconceput. N-am
s\ în]eleg niciodat\ dac\ nu-mi explici.

� Ce s\ v\ explic?
� Asta, zise Bernard, ar\tînd spre pueblo, [i

aia, relu\ el ar\tînd c\su]a din afara satului.
Totul. Toat\ via]a voastr\.

� P\i, ce e de spus?
� Ia-o de la început. De cînd ]ii cît de cît minte

ceva.
� De cînd am prima amintire? John se încrunt\.

Urm\ un lung r\stimp de t\cere.

Era îngrozitor de cald. Mîncaser\ multe tortilla1 

[i porumb dulce. Linda spuse:
� Vino, pui[or [i culc\-te. Se culcar\ al\turi

în patul cel mare.
� Cînt\-mi ceva!
{i Linda cînt\ �Streptococ-D, pîn� la Banbury-T�

[i �Pa-pa, bebelu[ adorat, curînd vei fi decantat�.
{i glasul ei se auzea tot mai slab...

1. Tortilla � turt\ de m\lai (span.).
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Apoi r\sun\ un zgomot puternic care-l f\cu s\
tresar\ din somn. Lîng\ pat st\tea în picioare un
b\rbat � enorm, însp\imînt\tor. Îi zicea ceva Lindei
[i Linda rîdea. Ea se învelise pîn\ sub b\rbie, dar
b\rbatul îi trase p\tura de pe ea. Avea p\rul ca
dou\ funii negre, iar în jurul bra]ului purta o
br\]ar\ de argint cu pietre albastre. Lui John îi
pl\cu br\]ara; dar asta nu-i alung\ frica; î[i
ascunse fa]a la sub]ioara Lindei. Linda îl acoperi
cu mîna [i el se sim]i mai în siguran]\. Cu vorbele
acelea pe care el nu le în]elegea prea bine, Linda
îi spuse b\rbatului:

� Nu cînd e John aici!
B\rbatul se uit\ la el, pe urm\ la Linda, [i-i

zise într-o [oapt\ dulce cîteva cuvinte.
Linda spuse :
� Nu.
Dar b\rbatul se aplec\ asupra lui John � c\ruia

fa]a aceasta i se p\ru uria[\, îngrozitoare; funiile
acelea de p\r negru atingeau p\tura.

� Nu, zise Linda, [i John îi sim]i mîna strîn-
gîndu-l mai tare. Nu, nu!

Dar b\rbatul îl apuc\ pe John de un bra]. Îl
duru. }ip\. B\rbatul întinse [i cealalt\ mîn\ [i-l
ridic\ în sus. Dar Linda înc\ se mai ag\]a de el
repetînd:

� Nu, nu! B\rbatul zise ceva scurt [i amenin-
]\tor [i deodat\ Linda l\s\ bra]ele în jos.

� Linda, Linda! strig\ John dînd din picioare
[i zvîrcolindu-se.

Dar b\rbatul îl duse pîn\ la u[\, o deschise, îl
l\s\ pe podea în mijlocul înc\perii vecine [i plec\,
închizînd bine u[a în urma lui. John se ridic\ [i
alerg\ la u[\. În\l]îndu-se în vîrful picioarelor
ajunse cu chiu cu vai pîn\ la z\vorul mare de
lemn. Îl ridic\ [i împinse, dar u[a nu se deschise.

� Linda! strig\ John, dar ea nu r\spunse.
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Î[i amintea o camer\ imens\, destul de întune-
coas\. Erau acolo paturi mari de lemn legate cu
sfori [i o mul]ime de femei stînd în picioare în
jurul acestor obiecte � f\ceau p\turi, spunea Linda.
Linda îi spuse s\ stea într-un col] împreun\ cu
ceilal]i copii, în timp ce ea se duse s\ le ajute pe
femei. Mult\ vreme el se juc\ frumos cu b\ie]ii.
Deodat\ oamenii începur\ s\ vorbeasc\ foarte
tare [i femeile o tot împingeau într-o parte pe
Linda, care plîngea. Cînd o împinser\ la u[\,
John alerg\ dup\ ea. O întreb\ de ce erau furioase
femeile.

� Pentru c\ am stricat ceva, spuse ea, dar
apoi se înfurie [i ea: � De unde era eu s\ m\
pricep la ]esutul \la împu]it al lor? Ni[te nesu-
ferite s\lbatice!

O întreb\ ce înseamn\ �s\lbatic�.
Cînd ajunser\ la casa lor, Popé îi a[tepta în

fa]a u[ii [i apoi intr\ cu ei. Avea o tigv\ mare
plin\ cu ceva care p\rea s\ fie ap\, dar nu era,
ceva care mirosea r\u [i-]i ardea gura, te f\cea s\
tu[e[ti. Linda b\u, [i b\u [i Popé, [i apoi Linda
rîse vesel\ [i începu s\ vorbeasc\ foarte tare; pe
urm\ se duse cu Popé în camera cealalt\. Dup\
plecarea lui Popé, intr\ [i el în odaie. Linda era în
pat [i dormea atît de adînc, încît n-o putu trezi.

Popé venea destul de des. Spunea c\ lichidul
acela din tigv\ se nume[te mescal; dar Linda zicea
c\ ar trebui s\-i spun\ soma; numai c\ te f\cea
s\ te sim]i r\u dup\ aceea.

John nu-l putea suferi pe Popé. Îi ura pe to]i �
pe to]i b\rba]ii care veneau la Linda. Într-o dup\-
amiaz\, cînd se juca pe afar\ cu al]i copii � î[i
amintea c\ era frig [i mun]ii erau înz\pezi]i �
intr\ în cas\ [i auzi în dormitor ni[te glasuri
furioase. Erau glasuri de femei [i rosteau cuvinte
pe care el nu le în]elegea; dar sim]ea c\ trebuie s\
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fie ni[te vorbe cumplite. Apoi, deodat\, bang! se
r\sturn\ ceva; auzi ni[te pa[i trop\ind, apoi se
auzi o nou\ bufnitur\ [i pe urm\ un zgomot ca
acela pe care-l faci cînd love[ti un catîr, dar nu,
era un trup mai pu]in ciol\nos; apoi Linda ]ip\:

� Nu, nu, nu, v\ rog, nu! striga ea.
John alerg\ în\untru. Erau trei femei înf\[u-

rate în p\turi întunecate. Linda era în pat. Una
dintre femei o ]inea de încheieturile mîinilor. Alta
se a[ezase între picioarele ei, ca s\ nu poat\ lovi
cu ele. A treia o biciuia. O dat\, de dou\ ori, de
trei ori; [i Linda ]ipa de fiecare dat\. Plîngînd în
hohote, o tr\gea pe femeie de poalele p\turii.

� Te rog, te rog, nu!
Cu o mîn\ îl îndep\rt\ pe b\iat. Biciul se ab\tu

iar\[i [i iar\[i asupra ei [i Linda ]ip\. John apuc\
mîna imens\ [i neagr\ a femeii care o b\tea pe
Linda [i o mu[c\ foarte tare. Femeia scoase un
]ip\t, î[i smulse mîna din gura lui [i-l îmbrînci la
p\mînt. În timp ce z\cea acolo jos, îl lovi de trei
ori cu biciul. Niciodat\ nu-l duruse ceva atît de
tare. Parc\-l ardea focul. Biciul [uier\ din nou
prin aer, dar de data asta ]ip\ Linda.

� Linda, de ce au vrut s\-]i fac\ r\u? întreb\
el în seara aceea.

Plîngea înc\ [i acum, pentru c\-l dureau îngro-
zitor v\rgile ro[ii l\sate de bici pe spinare. Dar
plîngea [i pentru c\ oamenii se dovediser\ atît de
s\lbatici, ca fiarele, [i nedrep]i, [i pentru c\ era
doar un b\ie]el pl\pînd [i nu se putea lupta cu
ei. {i Linda plîngea. Era ea femeie în toat\ firea,
dar nu destul de voinic\ pentru a se pune cu trei
matahale odat\. {i fa]\ de ea era nedrept.

� Linda, de ce au vrut s\-]i fac\ r\u?
� Nu [tiu. De unde s\ [tiu? N-o auzea prea

bine, pentru c\ era culcat\ pe burt\, cu fa]a îngro-
pat\ în pern\. Zic c\ b\rba]ii \ia sînt ai lor, ad\ug\
ea, dar parc\ nici nu vorbea cu el, ci cu ea îns\[i.
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B\iatul nu prea în]elegea, [i pîn\ la urm\ Linda
izbucni iar\[i într-un bocet cumplit.

� Vai, Linda, nu mai plînge, te rog nu mai
plînge!

Se lipi strîns de ea [i o cuprinse cu bra]ul de
dup\ gît. Linda scoase un ]ip\t:

� Ah, ai grij\! Ah, um\rul! {i-l împinse într-o
parte. Se lovi cu capul de perete. Prostovan micu]
ce e[ti! strig\ ea [i apoi deodat\ începu s\-i trag\
palme.

Poc, poc, poc!
� Linda! strig\ el. Au, mam\, te rog, te rog, nu

m\ bate!
� Nu sînt mama ta! Nu mai vreau s\ fiu mama

ta!
� Dar, Linda... Au!
Îl pocni peste obraz [i strig\:
� Ne-am pref\cut în s\lbatici, strig\ ea. Facem

pui ca animalele... Dac\ n-ai fi fost tu, m-a[ fi
putut duce la Inspector [i-a[ fi putut sc\pa de
aici. Dar nu cu un copil de gît. Ar fi fost o ru[ine
mult prea mare.

V\zu c\ se preg\te[te s\-l pocneasc\ din nou
[i ridic\ mîna ca s\-[i apere fa]a:

� Vai, Linda, te rog nu m\ bate!
� Bestie mic\! strig\ ea [i-i trase în jos bra]ul,

descoperindu-i fa]a.
� Nu m\ bate, Linda!
Închise ochii a[teptînd lovitura.
Dar maic\-sa nu-l b\tu. Dup\ o vreme deschise

ochii [i o v\zu cum se uit\ la el. Încerc\ s\-i
zîmbeasc\. {i deodat\ ea îl cuprinse cu bra]ele
[i-l s\rut\ de mii de ori.

Uneori Linda nu se scula din pat zile de-a
rîndul. Z\cea în a[ternut [i era trist\. Sau bea
din lichidul acela adus de Popé [i rîdea mult [i
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adormea. Uneori îi era r\u, v\rsa. De multe ori
uita s\-l mai spele [i nu f\cea nimic de mîncare.
În cas\ nu era altceva decît vreo tortilla rece. Mai
]ine minte cum g\sise ea prima dat\ animalele
acelea mici în p\rul lui [i începuse s\ ]ipe ca o
nebun\.

Momentele cele mai fericite erau acelea în care-i
vorbea ea despre Lumea de Afar\:

� {i cum, chiar po]i zbura a[a, cînd vrei?
� Oricînd.
{i-i povestea despre muzica minunat\ care

izvora dintr-o cutie [i despre jocurile frumoase pe
care le puteai juca [i de lucrurile delicioase pe
care le puteai mînca [i bea [i de lumina care
inunda camerele cînd ap\sai un buton din perete
[i de filmele pe care le puteai auzi [i sim]i [i
mirosi � pe lîng\ faptul c\ le priveai �, [i de alt\
cutie, care fabrica miresme pl\cute, [i de casele
roz, [i verzi, [i albastre, [i argintii, înalte cît mun]ii,
[i de oameni care erau to]i ferici]i � nici unul
nefiind trist sau furios [i �to]i fiind ai tuturor
celorlal]i�, [i de cutiile în care puteai vedea [i
auzi ce se întîmpl\ la cel\lalt cap\t al lumii [i de
copila[ii în flacoanele acelea frumoase [i curate �
totul atît de curat, f\r\ nici un fel de miros r\u,
f\r\ pic de murd\rie � [i oamenii care nu r\mî-
neau niciodat\ singuri, ci tr\iau împreun\ [i erau
atît de veseli [i ferici]i, ca la dansurile de var\ de
aici, de la Malpais, dar mult mai ferici]i, fericirea
era acolo zi de zi, zi de zi...

{i el o asculta cu ceasurile. Iar uneori, cînd [i
el [i ceilal]i copii oboseau de prea mult\ joac\,
vreun b\trîn din pueblo începea s\ le spun\ cu
totul alte vorbe despre Marele Om care pref\cuse
lumea [i despre lupta îndelungat\ dintre Mîna
Dreapt\ [i Mîna Stîng\, dintre Umed [i Uscat.
Despre Awonawilona, care stîrnea cea]a deas\
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gîndind peste noapte; [i apoi a f\cut lumea întreag\
din cea]a aceea; despre Mama Terra [i Tat\l Cerul;
despre Ahaiyuta [i Marsailema, gemenii numi]i
R\zboi [i Noroc; despre Iisus [i Pookong; despre
Maria [i Etsanatlehi, femeia care întinere[te mereu;
despre Piatra Neagr\ de la Laguna [i Vulturul cel
Mare [i Maica Noastr\ de la Acoma. Pove[ti ciudate,
cu atît mai minunate pentru el cu cît îi erau spuse
în limba cealalt\, pe care n-o în]elegea atît de
bine. Z\cînd în pat, el se gîndea la Ceruri [i la
Londra [i la Maica Noastr\ de la Acoma, la [irurile
nesfîr[ite de copila[i crescu]i în sticle curate, [i
la Iisus care se în\l]a prin aer, [i la Linda care se
în\l]a prin aer, [i la Marele Director al Incuba-
toarelor Mondiale [i la Awonawilona.

O mul]ime de b\rba]i veneau la Linda. B\ie]ii
începuser\ s\-l arate cu degetul. În limba cealalt\,
ciudat\, spuneau c\ Linda e stricat\; o insultau
cu vorbe pe care el nu le în]elegea, dar [tia c\ sînt
urîte. Într-o bun\ zi cîntar\ un cîntec despre ea,
de mai multe ori, parc\ nu mai sfîr[eau o dat\. El
zvîrli cu pietre în ei [i ei aruncar\ în el; o piatr\
ascu]it\ îi r\ni obrazul. Sînger\ f\r\ oprire. Se
umplu tot de sînge.

Linda îl înv\]\ s\ citeasc\. Luînd o bucat\ de
c\rbune începu s\ deseneze pe pere]i � un animal
[ezînd, un copila[ într-o sticl\; apoi scrise ni[te
litere. UN PISOIA{ PE UN COVORA{. UN COCON
ÎN FLACON. El înv\]a repede [i u[or. Cînd ajunse
s\ citeasc\ toate cuvintele scrise de ea pe pere]i,
Linda deschise cutia ei mare de lemn [i scoase de
sub pantalona[ii \ia ro[ii [i caraghio[i � pe care
nu-i purta niciodat\ � o c\rticic\ sub]ire. O mai
v\zuse el de multe ori [i înainte.

� Cînd te faci mare, po]i s-o cite[ti, îi spusese ea.
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Ei bine, acum era destul de mare. Era mîndru.
� M\ tem c\ n-o s\ te amuze cine [tie ce, îi

zise ea. Dar e singura pe care o am. Oft\. De-ai
putea vedea m\car minunatele ma[ini de citit pe
care le avem la Londra!

John începu s\ citeasc\: Condi]ionarea chi-
mic\ [i bacteriologic\ a embrionului. Instruc]iuni
practice pentru lucr\torii din depozitul de embrioni
Beta. Numai citirea titlului [i-i lu\ un sfert de
or\. Arunc\ pe jos cartea, strigînd:

� Nesuferit\! Nesuferit\ carte!
{i începu s\ plîng\.

B\ie]ii tot mai cîntau cîntecul acela oribil despre
Linda. Uneori îl mai luau în rîs [i pentru c\ era
atît de zdren]\ros. Cînd î[i rupea vreo hain\,
Linda nu [tia s\ i-o coas\. Îi spuse c\ în Lumea
de Afar\ oamenii î[i aruncau hainele g\urite sau
rupte [i luau altele noi.

� Zdren]\rosule! Zdren]\rosule! îi strigau b\ie-
]ii.

�Dar eu [tiu s\ citesc, pe cînd ei nu�, î[i zicea
în sinea lui. �Habar nu au ce înseamn\ s\ cite[ti.�

Nu era deloc greu � dac\ se gîndea destul de
mult la lectur\ � s\ se prefac\ nep\s\tor cînd rîdeau
de el. O rug\ pe Linda s\-i mai dea o dat\ cartea.

Cu cît îl ar\tau b\ie]ii mai mult cu degetul [i-l
batjocoreau cu cîntecele lor, cu atît citea el mai
mult. Curînd ajunse s\ poat\ deslu[i destul de
bine toate cuvintele. Chiar [i pe cele mai lungi.
Dar oare ce însemnau? O întreb\ pe Linda; îns\
chiar cînd izbutea s\-i r\spund\, nu-l l\murea
prea bine, iar de cele mai multe ori nu [tia s\
r\spund\ nimic.

� Ce sînt chimicalele? o întreb\ el.
� A, chestii ca de pild\ s\rurile de magneziu

[i alcoolul folosit pentru a-i men]ine pe Delta [i
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Epsiloni mici [i înapoia]i, [i carbonat de calciu
pentru oase [i d-alde astea.

� Dar cum se fac chimicalele, Linda? De unde
vin ele?

� Mde, asta nu prea [tiu. Le sco]i din sticlu]e.
{i cînd se golesc, trimi]i la Depozitul Chimic s\-]i
dea altele. B\nuiesc c\ le fac \ia de la Depozitul
Chimic. Sau poate c\ trimit dup\ ele la fabric\,
habar n-am. Nu m-am ocupat niciodat\ de chimie.
Întotdeauna am avut treab\ doar cu embrionii.

{i a[a se întîmpla cu toate celelalte lucruri de
care întreba el. Linda nu p\rea s\ [tie niciodat\
nimic. B\trînii din pueblo îi d\deau r\spunsuri
mult mai precise:

� S\mîn]a oamenilor [i a tuturor fiin]elor, s\-
mîn]a soarelui, [i s\mîn]a p\mîntului, [i s\mîn]a
cerului � pe toate acestea le-a f\cut Awonawilona
din Cea]a Crea]iei. Acuma lumea are patru pîn-
tece; [i el [i-a l\sat s\mîn]a în cel mai de jos. {i
treptat s\mîn]a a început s\ creasc\...

Într-o bun\ zi (John calcul\ mai tîrziu c\ tre-
buie s\ fi fost curînd dup\ ce împlinise el doispre-
zece ani) veni acas\ [i g\si pe podeaua din dormitor
o carte pe care n-o mai v\zuse pîn\ atunci. Era
groas\ [i p\rea foarte veche. Avea coper]ile roase
de [oareci, iar unele pagini erau desprinse [i mo-
totolite. O ridic\ de jos [i se uit\ la pagina de
titlu. Cartea se numea Operele complete ale lui
William Shakespeare.

Linda st\tea culcat\ [i sorbea dintr-o cea[c\
mescalul acela care mirosea îngrozitor.

� Mi-a adus-o Popé, îi zise ea, cu glasul r\gu-
[it [i înecat, aproape de nerecunoscut. Cic\ era
printr-un cuf\r de la Antilopa Kiva. Probabil zace
acolo de sute [i sute de ani. Eu cred c\ a[a este,
pentru c\ m-am uitat la ea [i e plin\ de prostii.
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Necivilizat\. Dar, oricum, o s\ fie bun\ pentru
tine ca s\-]i faci exerci]iile de lectur\.

Mai sorbi o dat\ din cea[c\, apoi o l\s\ pe
podea lîng\ pat, se întoarse pe partea cealalt\,
sughi]\ de vreo dou\ ori [i adormi.

John deschise cartea la întîmplare:

S\ mai tr\ie[ti în acra
Sudoare-a unui pat incestuos,
Iubind [i giugiulindu-te-n dezm\]
Pe-o cocin\ scîrnav\...1

Cuvintele acelea ciudate începur\ s\ alerge
unele dup\ altele prin mintea lui, s\ bubuie ca
un tunet vorbitor; ca tobele la dansurile acelea de
var\ dac\ tobele ar fi putut rosti cuvinte; ca b\r-
ba]ii care cîntau Cîntecul Recoltei atît de frumos
c\ te f\ceau s\ plîngi; ca b\trînul Mitsima care
rostea vorbe vr\jite peste penele lui [i be]ele cres-
tate [i oscioarele [i pietricelele lui � kiatla tsilu
silokwe silokwe. Kiai silu silu, tsithl � dar mai
frumos decît vr\jile lui Mitsima, pentru c\ însem-
nau mult mai mult, pentru c\ îi vorbeau lui;
spuneau minunat, de[i nu se în]elegeau decît pe
jum\tate, o vraj\ teribil de frumoas\ despre Linda;
despre Linda z\cînd acolo [i sfor\ind, cu cana
goal\ pe podea lîng\ pat. Despre Linda [i Popé,
Linda [i Popé.

Îl ura tot mai tare pe Popé. Omul poate s\
zîmbeasc\ mereu [i totu[i s\ fie un tic\los. �Fiar\
desfrînat\, nemernic sîngeros! F\r� de c\in]\,
putred vînz\tor.�2 Dar ce însemnau exact vorbele

1. Hamlet, III, 4, 92-95, trad. Leon D. Levi]chi [i Dan
Du]escu, în Shakespeare, Opere complete, vol. 5,
Ed. Univers, 1986, p. 390.

2. Ibid., II, 2, 609-619, p. 369.
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acelea? Nu [tia decît în parte. Îns\ vraja lor era
puternic\, îi r\suna bubuitor în cap [i, într-un
fel, parc\ pîn\ atunci nu l-ar fi urît cu adev\rat
pe Popé! � pentru c\ nu era în stare s\ spun\ cît
de mult îl ura. Dar acum avea aceste cuvinte,
aceste cuvinte ca ni[te b\t\i de tobe [i cîntece de
magie. Aceste cuvinte, [i povestea stranie � foarte
stranie � din care fuseser\ scoase (n-o în]elegea
deloc, dar era minunat\, chiar a[a i se p\rea, da,
minunat\) � îi d\deau un motiv de a-l urî pe Popé;
[i ele f\ceau ca ura lui s\ fie [i mai concret\;
chiar [i pe Popé îl f\ceau mai concret.

Într-o zi cînd se întoarse de la joac\, g\si u[a de
la înc\perea din\untru deschis\, [i-i v\zu culca]i
împreun\ în pat, adormi]i � Linda alb\ [i Popé
negru al\turi de ea, cu un bra] petrecut pe sub
umerii ei [i cu mîna cealalt\, întunecat\, pe sînul
ei [i una din cozile lui lungi îi cobora pe gît ca un
fel de [arpe negru care încerca s-o gîtuie. Pe podea,
lîng\ pat, erau tigva lui Popé [i o can\. Linda sfor\ia.

Inima b\iatului aproape c\ disp\ru, l\sînd în
locul ei o gaur\. Se sim]i gol pe din\untru. Gol, [i
rece, [i destul de bolnav, [i buimac. Se sprijini de
perete ca s\ se lini[teasc\. �F\r� de c\in]\, nemer-
nic, vînz\tor, desfrînat...� Ca ni[te tobe, ca oamenii
care cînt\ cînd culeg grînele, ca o vraj\, cuvinele
se învîrtejeau, se repetau la nesfîr[it în capul lui.
De unde mai înainte îi fusese frig, acum deodat\
îl cuprinsese o fierbin]eal\. Obrajii îi ardeau din
pricina sîngelui care n\v\lise în ei, camera se
învolbura [i se întuneca dinaintea ochilor lui.

�Îl omor, îl omor, îl omor!� î[i tot spunea în sinea
lui. {i deodat\ îi venir\ în minte [i alte vorbe:

Cînd doarme beat, cînd turb\, cînd e-n patul
Pl\cerilor incestului, cînd joac\...1 

1. Hamlet, III, 3, 39-40, ed.cit., vol. 5, 1986, p. 387.
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Vraja era de partea lui, vraja explica lucrurile
[i d\dea ordine. Se trase înd\r\t în odaia de la
intrare. �Cînd doarme beat...� Cu]itul de t\iat carne
z\cea pe jos lîng\ vatr\. Îl ridic\ [i se îndrept\ în
vîrful picioarelor c\tre u[a aceea. �Cînd doarme
beat, cînd doarme beat...� Str\b\tu camera [i lovi
cu cu]itul � ah, sîngele! � lovi iar cu cu]itul, iar
Popé se trezi din somn. Ridic\ din nou cu]itul s\
mai loveasc\ o dat\, dar se trezi cu încheietura
mîinii prins\ ca într-un cle[te [i... au! au!... r\su-
cit\. Nu se putea mi[ca, era imobilizat, iar ochii
mici [i negri ai lui Popé erau la un lat de palm\ de
ai lui, privindu-i fix foarte de aproape. Se uit\ în
alt\ parte. Pe um\rul stîng al lui Popé erau dou\
t\ieturi.

� Ah, sînge! striga [i plîngea Linda. Uite, sînge!
Niciodat\ nu putuse suferi s\ vad\ sînge. Popé

î[i ridic\ cealalt\ mîn\ � ca s\-l loveasc\, crezu
b\iatul [i se încord\ pentru a primi lovitura. Dar
mîna lui Popé nu f\cu decît s\-l apuce de sub
b\rbie [i s\-i r\suceasc\ fa]a pentru a-l sili s\-l
priveasc\ din nou. Mult timp, ceasuri, ceasuri
de-a rîndul. {i deodat\ nu se mai putu st\pîni [i
începu s\ plîng\.

Popé izbucni în rîs:
� Hai, du-te! spuse el în cealalt\ limb\, a

indienilor. Du-te, viteazul meu Ahaiyuta!
B\iatul fugi dincolo ca s\-[i ascund\ lacrimile.

� Ai împlinit cincisprezece ani, îi spuse b\trî-
nul Mitsima în limba lui indian\. Acum te pot
înv\]a s\ modelezi lutul.

A[ezîndu-se pe vine la malul rîului, începur\
s\ lucreze împreun\.

� Mai întîi, zise Mitsima luînd în mîn\ o bucat\
de lut bine udat, facem o mic\ lun\.
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B\trînul turti [i stoarse bo]ul de lut pîn\ f\cu
din el un disc, apoi îi r\suci capetele în sus; luna
lu\ forma unei ce[ti nu prea adînci.

Încet [i f\r\ prea mult\ îndemînare, imit\ [i el
gesturile delicate ale b\trînului.

� Luna, o cea[c\, iar acum un [arpe.
Mitsima r\suci alt bo] de lut, pref\cîndu-l

într-un cilindru lung [i flexibil din care f\cu un
cerc pe care-l ap\s\ pe buza ce[tii.

� {i pe urm\ alt [arpe! {i înc\ unul [i pe
urm\ al treilea.

Cerc cu cerc, Mitsima f\uri marginile oalei;
strîmt\, apoi bombat\ [i îngustîndu-se iar\[i c\tre
gît. Mitsima storcea [i b\tea u[urel lutul, îl mîn-
gîia [i pe urm\ îl zgîria; [i în cele din urm\ lu\
forma chiupului obi[nuit din Malpais, dar alb ca
smîntîna [i nu negru, [i înc\ destul de moale.
Al\turi era [i oala f\cut\ de el, o parodie strîmt\
a celei lucrate de Mitsima. Privindu-le pe amîndou\,
nu putu decît s\ rîd\.

� Dar urm\toarea va fi mai bun\, zise el [i
începu s\ umezeasc\ alt bo] de lut.

S\ modeleze, s\ dea o form\ lucrurilor, s\ simt\
degetele cî[tigînd îndemînare [i putere � toate
acestea îi provocau o pl\cere extraordinar\.

� �A, B, C, vitamina D te cre[te�, cînta el înce-
ti[or, pentru sine, în timp ce lucra. �Untura-i în
ficat, ficatul e în pe[te.�

{i Mitsima cînta � un cîntec despre vînarea
unui urs. {i lucrar\ pîn\ seara [i ziua aceea îl
umplu de o fericire intens\, cople[itoare.

� Iarna viitoare am s\ te înv\] s\ faci un arc,
îi spuse b\trînul Mitsima.

R\mase mult\ vreme afar\, în fa]a casei. În
cele din urm\ ceremoniile din\untru se încheiar\.
U[a se deschise. Ie[ir\. Primul p\[i afar\ Kothlu,
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cu mîna dreapt\ întins\ [i cu pumnul bine strîns,
de parc\ ar fi ]inut în el vreun giuvaier pre]ios. Îl
urm\ Kiakimé, tot a[a, cu mîna întins\ [i pumnul
strîns. P\[eau f\r\ o vorb\, [i tot mu]i, înd\r\tul
lor, veneau fra]ii, [i surorile, [i verii, [i toat\ trupa
b\trînilor.

Ie[ir\ din pueblo [i traversar\ mesa. La mar-
ginea falezei se oprir\ cu fa]a spre soarele care
abia se în\l]a. Kothlu deschise mîna. În palm\
avea o gr\m\joar\ alb\ de f\in\; sufl\ asupra ei,
[opti cîteva cuvinte, apoi arunc\ f\ina, ca o mîn\
de pulbere alb\, c\tre soare. Kiakimé f\cu la fel.
Pe urm\ tat\l ei p\[i înainte [i ridicînd un b\], cu
pene la cap\t, preg\tit anume pentru ruga ritual\,
rosti o lung\ rug\ciune [i apoi arunc\ b\]ul dup\
f\in\.

� S-a sfîr[it, zise tare b\trînul Mitsima. Acum
sînt c\s\tori]i.

� Ei bine, zise Linda, cînd plecau de acolo, tot
ce pot s\ spun este c\ mi se pare prea mult\
zarv\ pentru atît de pu]in. În ]\rile civilizate, cînd
un b\iat o vrea pe o fat\, pur [i simplu... Dar
unde te duci, John?

El nu lu\ în seam\ chemarea ei, ci alerg\,
alerg\ înainte, departe, departe de tot, oriunde,
numai s\ r\mîn\ singur.

�S-a sfîr[it.� Cuvintele b\trînului Mitsima îi
reveneau neîncetat în minte. �Sfîr[it, sfîr[it...� În
t\cere [i de la mare distan]\, dar puternic, cu
disperare, cu violen]\, f\r\ speran]\, o iubise pe
Kiakimé. {i acum totul se sfîr[ise. John avea
[aisprezece ani.

Cînd fi-va lun\ plin\ la Antilopa Kiva se vor
spune ni[te taine, se vor s\vîr[i [i se vor împ\rt\[i
ni[te taine. Ei, b\ie]ii, aveau s\ coboare în Kiva
[i s\ ias\ de acolo b\rba]i. B\ie]ii erau cu to]ii
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speria]i [i totodat\ ner\bd\tori. Într-un tîrziu veni
[i ziua aceea. Soarele cobora, luna se în\l]a pe
cer. Merse [i el împreun\ cu ceilal]i. La intrarea
în Kiva st\teau în picioare ni[te siluete întune-
cate, b\rba]ii; sc\ri]a cobora spre adîncurile în
care bezna era risipit\ de lumini ro[ii. Frunta[ii
b\ie]ilor începuser\ deja s\ coboare. Deodat\ unul
dintre b\rba]i p\[i înainte, îl apuc\ pe John de
bra] [-l scoase afar\ din rînd. Se eliber\ din strîn-
soarea aceea [i-[i relu\ locul printre ceilal]i. De
data asta b\rbatul îl pocni [i-l trase de p\r.

� Nu e pentru tine, albule!
� Nu e pentru fiul c\]elei, zise un alt b\rbat.
B\ie]ii rîser\.
� Pleac\!
Cum el mai z\bovea înc\ la marginea grupului,

b\rba]ii îi strigar\ iar\[i:
� Pleac\!
Unul dintre ei se aplec\, ridic\ de jos o piatr\

[i arunc\ dup\ el:
� Pleac\, pleac\, pleac\!
Urm\ o adev\rat\ ploaie de pietre. Însîngerat,

alerg\ prin întuneric. Din adîncul Kivei cu lumini
ro[ii veni zvon de glasuri care cîntau. {i ultimul
dintre b\ie]i coborîse scara. Numai el r\m\sese
singur-singurel.

Singur de tot, afar\ din pueblo, pe cîmpia goal\
de pe mesa. Stînca ar\ta ca oasele albite în lumina
lunii. Jos în vale, coio]ii, lupii preeriei, urlau la
lun\. Vîn\t\ile îl dureau, r\nile îi sîngerau înc\.
Dar nu de durere gemea el; suspina pentru c\ era
atît de singur, fiindc\ fusese alungat numai el, în
aceast\ lume stearp\, alc\tuit\ doar din stînci
luminate de lun\. La marginea pr\pastiei se a[ez\.
Luna r\mase înd\r\tul lui; privi în jos, în umbra
neagr\ aruncat\ de mesa, în umbra neagr\ a
mor]ii. Ar fi fost de ajuns un pas, un mic salt. Î[i
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întinse mîna dreapt\ înspre lun\. Din rana de la
încheietur\ îi mai curgea înc\ sînge. La cîteva
secunde o dat\ c\dea cîte o pic\tur\, întunecat\,
aproape f\r\ culoare în lumina aceea moart\. Pic,
pic, pic. �Dar mîine [i iar mîine...�1

Descoperise Timpul, [i Moartea, [i pe Dum-
nezeu.

� Singur, mereu singur, spunea tîn\rul John.
Vorbele lui stîrnir\ un ecou jalnic în mintea

lui Bernard. Singur, singur...
� La fel sînt [i eu, zise el într-un acces de

sinceritate nest\pînit\. Groaznic de singur.
� Dumneavoastr\? întreb\ surprins John. Cre-

deam c\ în Lumea de Afar\... Adic\, vreau s\ zic,
Linda spunea întotdeauna c\ acolo nimeni nu e
singur.

Bernard ro[i stînjenit:
� Vezi tu, morm\i el f\r\ s\-l priveasc\ în ochi

pe b\iat, se vede treaba c\ eu sînt altfel decît
majoritatea oamenilor. Dac\ întîmplarea face s\
fii decantat în alte condi]ii...

� Da, da, asta trebuie s\ fie, încuviin]\ din
cap tîn\rul. Dac\ e[ti altfel decît ceilal]i, e[ti
sortit s\ r\mîi singur. Oamenii se poart\ s\lbatic
cu tine. {ti]i c\ m-au îndep\rtat de la absolut
toate? Cînd ceilal]i b\ie]i au fost trimi[i s\ petreac\
noaptea în mun]i � [ti]i, cînd trebuie s\ visezi
care-]i va fi animalul sacru, n-am fost l\sat s\
merg cu ei; n-au vrut s\-mi spun\ nici una din
tainele lor. {i nici acum nu-mi spun. Dar le-am
aflat singur, ad\ug\ el. Cinci zile n-am pus buc\]ic\
de mîncare în gur\ [i apoi, într-o noapte, m-am
dus singur în mun]ii de colo.

1. Macbeth, V, 5, 19, trad. Ion Vinea, ed. cit., vol. 7,
1988, p. 323.
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{i ar\t\ spre ei.
Bernard îi zîmbi cu un aer superior, dar plin

de bun\voin]\:
� {i ai visat ceva?
B\iatul d\du din cap:
� Da, îns\ n-am voie s\ v\ spun ce. T\cu o

vreme, apoi ad\ug\ în [oapt\: � O dat\ am f\cut
ceea ce nu f\cea nici unul dintre ceilal]i: am r\mas
cu spatele sprijinit de o stînc\ în toiul unei zile de
var\, cu bra]ele desf\cute, ca Iisus pe cruce.

� Dar pentru ce?
� Am vrut s\ [tiu [i eu ce înseamn\ s\ fii

r\stignit. S\ atîrni acolo în ar[i]a soarelui...
� Bine, dar de ce?
� De ce? P\i... {ov\i. Pentru c\ sim]eam c\

trebuie s-o fac. Dac\ Iisus a putut s\ sufere astfel...
{i pe urm\, dac\ ai fi f\cut ceva r\u... În fine,
eram nefericit; [i \sta era un alt motiv.

� Mi se pare o cale tare ciudat\ de a-]i vindeca
nefericirea! îi zise Bernard.

Totu[i, gîndindu-se mai bine, î[i spuse c\ la
urma urmei vorbele b\iatului aveau ceva miez.
Era mai bine decît s\ iei soma...

� Dup\ o vreme am le[inat, continu\ tîn\rul.
Am c\zut cu fa]a în jos. Vede]i semnul \sta unde
m-am r\nit?

Î[i ridic\ h\l\ciuga de p\r galben de pe frunte.
Pe tîmpla dreapt\ se vedea cicatricea, palid\ [i
încre]it\.

Bernard se uit\, iar apoi repede, cu un mic
fior, întoarse ochii. Felul în care fusese condi-
]ionat îl f\cuse nu atît milos, cît îngrozitor de
sensibil la orice-i putea stîrni grea]a. Pe el simpla
sugerare a bolii ori a r\nilor nu numai c\-l îngrozea,
ci îl [i umplea de dezgust [i repulsie. Ca [i murd\ria
sau infirmitatea, ori b\trîne]ea. Schimb\ imediat
subiectul:
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� M\ întreb dac\ ai vrea s\ vii cu noi la Londra?
întreb\ Bernard f\cînd prima mutare într-o cam-
panie a c\rei strategie o elaborase în tain\ înc\
de cînd � acolo în c\su]\ � î[i d\duse seama cine
ar trebui s\ fie �tat\l� acestui tîn\r s\lbatic. Crezi
c\ ]i-ar pl\cea?

Fa]a tîn\rului se lumin\:
� Chiar vorbi]i serios?
� Bineîn]eles. Adic\, dac\ ob]in permisiunea.
� Cu tot cu Linda?
� Mde... ({ov\i, cuprins de îndoial\: �Ah, fiin]a

aceea revolt\toare! Nu, era imposibil. Afar\ doar
dac\... dac\...� Deodat\ îi veni în minte lui Bernard
c\ tocmai înf\]i[area ei scandaloas\ s-ar putea
dovedi un avantaj imens.) A, sigur c\ da! strig\ el,
compensîndu-[i primele [ov\ieli printr-un exces
de cordialitate zgomotoas\.

Tîn\rul trase adînc aer în piept:
� Vai, cînd m\ gîndesc c\ s-ar putea s\ se

împlineasc\... ceea ce am visat toat\ via]a! V\
mai aminti]i ce spune Miranda?

� Cine-i Miranda?
Dar tîn\rul nici nu auzi întrebarea, lucru evi-

dent, pentru c\ începu s\ recite:
� �O, ce minune!� Ochii îi str\lucir\ [i fa]a i

se aprinse, scînteind de ro[ea]\: �O, ce minune!
Ce de f\pturi alese! Ce frumoas\-i omenirea!�1 

Ro[ea]a îi spori deodat\; se gîndea la Lenina, la
un înger îmbr\cat în m\tase artificial\ vert-bouteille
lucind de tinere]e [i de creme faciale, durdulie [i
plin\ de zîmbete binevoitoare. Glasul începu s\-i
tremure:

� �O, minunat\ lume nou\�2 , începu el, [i
apoi se întrerupse brusc; îi fugise tot sîngele din

1. Furtuna, V, 1, 180-183.
2. Furtuna, V, 1, 180-183.
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obraji; era palid ca hîrtia. Sînte]i însurat cu ea?
întreb\ John.

� Dac\ sînt... ce?
� C\s\torit. {ti]i � de-a pururi. În limba indie-

nilor se zice �de-a pururi�. Ceva care nu se mai
poate rupe.

� Vai, Ford, nu! r\spunse Bernard f\r\ a-[i
putea st\pîni rîsul.

Rîse [i John, dar din cu totul alt motiv � pur [i
simplu de bucurie:

� �O, minunat\ lume nou\!� repet\ el. �O,
minunat\ lume nou\ care-i cuprinzi.� S\ pornim
îndat\.

� Uneori vorbe[ti într-un chip foarte ciudat, îi
zise Bernard, privindu-l lung, uluit, pe tîn\r. {i
oricum, n-ar fi mai bine s\ a[tep]i pîn\ cînd vei
vedea cu ochii t\i lumea nou\?
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Capitolul IX

Dup\ aceast\ zi plin\ de ciud\]enii [i orori,
Lenina sim]i c\ [i-a cî[tigat dreptul la o vacan]\
total\ [i absolut\. De îndat\ ce se întoarser\ la
casa de odihn\, înghi]i [ase tablete de jum\tate
de gram de soma, se întinse pe pat [i în zece
minute plutea deja în c\l\toria eternit\]ii lunare.
Aveau s\ treac\ cel pu]in optsprezece ore pîn\ s\
reia contactul cu timpul.

În timpul \sta Bernard st\tea gînditor, cu ochii
larg deschi[i în întuneric. Trecuse bine de miezul
nop]ii pîn\ s\ adoarm\. Era spre diminea]\, dar
insomnia lui nu fusese stearp\; f\urise un plan.

A doua zi diminea]\ la zece fix, punctual la
întîlnire, metisul în uniform\ verde coborî din
elicopter. Bernard îl a[tepta între frunzele de agave.

� Domni[oara Crowne a pornit într-o vacan-
]\-soma, îi explic\ Bernard. Nu se poate întoarce
în nici un caz mai devreme de ora cinci. Înseamn\
c\ avem la dispozi]ie [apte ore.

Putea deci s\ zboare pîn\ la Santa Fé, s\ fac\
acolo toate treburile pl\nuite [i apoi s\ se întoarc\
la Malpais cu mult înainte de a se trezi ea.

� Crezi c\ e în deplin\ siguran]\ dac\ r\mîne
aici? întreb\ el.

� La fel ca [i în elicoptere, îl asigur\ metisul.
Se urcar\ în vehicul [i pornir\ imediat. La zece

[i treizeci [i patru aterizar\ pe acopri[ul po[tei
centrale din Santa Fé; la zece [i treizeci [i [apte
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Bernard ob]inuse deja leg\tura cu Biroul Contro-
lorului Mondial de la Whitehall; la zece [i treizeci
[i nou\ vorbea cu cel de-al patrulea secretar
personal al Fordit\]ii Sale; la zece [i patruzeci [i
patru îi repeta povestea primului secretar, iar la
zece patruzeci [i [apte [i jum\tate îi r\sun\ în
urechi îns\[i vocea joas\ [i sonor\ a lui Mustafa
Mond personal.

� Am îndr\znit s\ consider, se bîlbîi Bernard,
c\ Forditatea Voastr\ ar putea socoti chestiunea
ca prezentînd suficient interes [tiin]ific...

� Da, mi se pare c\ prezint\ suficient interes
[tiin]ific, r\spunse vocea profund\ [i sonor\. Adu-i
cu dumneata la Londra pe cei doi indivizi.

� Dar Forditatea Voastr\ [tie c\ voi avea nevoie
de un permis special...

� Trimitem chiar în clipa aceasta ordinele nece-
sare Guvernatorului Rezerva]iei, zise Mustafa Mond.
Te duci imediat la Biroul Guvernatorului. La reve-
dere, domnule Marx.

Se f\cu t\cere. Bernard puse receptorul în
furc\ [i se gr\bi c\tre acoperi[.

� Biroul Guvernatorului, îi zise el metisului
Gama Verde.

La zece [i cincizeci [i patru, Guvernatorul îi
strîngea mîna lui Bernard:

� Încîntat, domnule Marx, încîntat. Vocea tun\-
toare era plin\ de polite]e. Tocmai am primit ordi-
nele speciale...

� Da, [tiu, îi spuse Bernard, întrerupîndu-l.
Acum un minut am vorbit la telefon cu Forditatea
Sa. Tonul lui plictisit sugera c\ vorbe[te cu Fordi-
tatea Sa în mod obi[nuit, chiar zilnic. Se l\s\
moale pe un scaun: � Dac\ sînte]i amabil, v-a[
ruga s\ lua]i toate m\surile necesare cît de curînd
posibil. Cît mai devreme, relu\ el ap\sat, savurînd
din plin situa]ia.
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La unsprezece [i trei minute avea în buzunar
toate documentele necesare.

� Pe curînd, îi zise el cu un aer protector
Guvernatorului, care ie[ise s\-l înso]easc\ pîn\
la u[a liftului. Pe curînd!

Travers\ cl\direa pîn\ la hotel, f\cu o baie, un
masaj vibro-vacuumatic, se b\rbieri cu un aparat
electrolitic\, ascult\ radiojurnalul de diminea]\,
se uit\ vreo jum\tate de or\ la televizor, î[i lu\ pe
îndelete prînzul [i la dou\ [i jum\tate zbur\ înapoi
la Malpais, în elicopterul condus de metis.

Tîn\rul se opri în fa]a hanului:
� Bernard, strig\ el. Domnul Marx!
Nici un r\spuns.
Cu mocasini din piele de c\prioar\ alerg\ f\r\

zgomot în sus pe sc\ri [i ap\s\ clan]a. U[a era
încuiat\.

Plecaser\! Plecaser\! Era lucrul cel mai îngro-
zitor care i se întîmplase vreodat\. Lenina îl pof-
tise s\-i viziteze [i iat\ c\ acum plecaser\! Se
a[ez\ pe sc\ri [i plînse.

Peste jum\tate de or\ îi d\du prin gînd s\
priveasc\ pe fereastr\. Primul lucru de care d\du
cu ochii era o valiz\ verde, purtînd ini]ialele L.C.
înscrise pe capac. Bucuria se aprinse ca un foc în
vinele lui. Ridic\ de jos o piatr\. Cioburile feres-
trei c\zur\ cu zgomot pe podea. O clip\ mai tîrziu
se afla în camer\. Deschise valiza verde; deodat\
fu înv\luit de parfumul Leninei, care-i umplea
pl\mînii cu esen]a fiin]ei ei. Inima începu s\-i
bat\ foarte tare; o clip\ fu cît pe-aci s\ le[ine.
Apoi, aplecîndu-se asupra cutiei pre]ioase, o atinse,
o ridic\ la lumin\, o cercet\. Fermoarele de la
[ortul de schimb al Leninei, din m\tase artificial\,
i se p\rur\ întîi o enigm\. Cînd o rezolv\, fu o
adev\rat\ încîntare. Deschise un fermoar, apoi îl
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închise la loc; iar îl deschise [i iar îl închise. Era
fermecat. Iar boto[eii ei verzi erau lucrurile cele
mai frumoase pe care le v\zuse vreodat\. Des-
p\turi o pereche de chilo]i-combinezon, ro[ii, cu
fermoar, [i-i puse repede la loc; dar s\rut\ o
batist\ parfumat\ de vîscoz\ [i-[i înf\[ur\ gîtul
într-o e[arf\. Deschizînd o cutie, r\spîndi un nor
de pudr\ parfumat\. I se umplur\ mîinile ca de o
f\in\. {i le [terse pe piept, pe umeri [i pe bra]ele
goale. Ce parfum încînt\tor! Închise ochii; î[i frec\
obrazul de bra]ul s\u pudrat. Pielea aceea neted\
care-i atingea fa]a, parfumul de mosc din n\ri �
prezen]a ei concret\.

� Lenina! [opti el. Lenina!
Un zgomot îl f\cu s\ tresar\, s\ se întoarc\ pe

c\lcîie, cu un aer vinovat. Înghesui repede lucru-
rile furate înapoi în valiz\ [i o închise; apoi trase
cu urechea [i privi în jur. Nici un semn de via]\,
nici un sunet. {i totu[i, cu siguran]\ c\ auzise
ceva � ceva ce aducea cu un oftat, sau cu scîr]îitul
unei scînduri. Se duse în vîrful picioarelor pîn\ la
u[\ [i, deschizînd-o cu mult\ pruden]\, se trezi pe
un palier. De partea cealalt\ era alt\ u[\ între-
deschis\. P\[i pîn\ acolo, o împinse [i privi în\untru
iscoditor.

Acolo, pe un pat foarte jos, cu cear[aful tras la
o parte, îmbr\cat\ într-o pijama roz dintr-o bucat\,
tot cu un fermoar, era întins\ Lenina, dormind
profund [i atît de frumoas\ în mijlocul cîrlion]ilor
ei, atît de înduio[\tor de copil\roas\ cu dege]elele
ei trandafirii de la picioare [i cu fa]a adormit\,
atît de grav\, atît de încrez\toare în nevinov\]ia
neputincioas\ a mîinilor ei moi, [i a picioarelor,
[i bra]elor topite în somn, încît lui John îi d\dur\
lacrimile.

Cu infinit de multe precau]ii inutile (c\ci nimic
afar\ doar de un pocnet de pistol n-ar fi putut-o
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aduce pe Lenina înapoi din vacan]a-soma înainte
de ora stabilit\) intr\ în camer\ [i îngenunche pe
podea lîng\ pat. O privi cu ochi mari, î[i împreun\
mîinile ca într-o rug\ciune [i buzele pornir\ s\ i
se mi[te automat: �Obrazul, ochii�, murmur\ el,

Obrazu-i, ochii, p\rul, mersul, glasul;
Îmi spui: �O, mîna ei! Pe lîng\ dînsa,
Tot ce e alb e negru ca cerneala,
{i-[i scrie osînda! Mîngîierea-i face
Ca puful lebedei s\ par\ aspru,
Iar ging\[ia, palm\ de plugar!1 

O musc\ bîzîia în jurul ei; John o alung\.
� �Mu[tele�, î[i aminti el:

Sînt mai de vaz\,
Mai în cî[tig [i în mai mare cinste
Decît Romeo, mu[tele de stîrv,
C\ci ele pot, oricînd, s\ se a[eze
Pe alba mîn\-a Julietei mele,
{i de pe buzele-i neprih\nite,
Ca de vestal\, dar arzînd la gîndul
C-au s\rutat, p\c\tuind, s\-i soarb\
Cereasca fericire.2

Încet de tot, cu gestul [ov\ielnic al celui care
întinde mîna pentru a mîngîia o pas\re sperioas\
[i poate chiar primejdioas\, î[i împinse mîna
înainte. R\mase acolo tremur\toare, doar la cî]iva
centimetri de degetele mole[ite de somn, gata-gata
s\ le ating\. Dar s\ îndr\zneasc\ oare? S\ îndr\z-
neasc\ oare s\ profaneze cu mîna lui atît de
nevrednic\... nu, nu îndr\znea. Pas\rea era prea

1. Troilus [i Cresida, I, 1, 53-57, trad. Leon D. Levi]chi,
ed. cit., vol. 6, 1987, p. 10.

2. Romeo [i Julieta, III, 3, 35-38, trad. Virgil Teodorescu,
ed. cit., vol. 3, 1984, p. 63.
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primejdioas\. Mîna i se retrase înapoi. Cît de
frumoas\ era Lenina! Vai, ce frumoas\ era!

Apoi, deodat\, constat\ c\ reflecteaz\ asupra
ideii c\ ar fi fost suficient s\ apuce cap\tul fer-
moarului de la gîtul ei [i s\-l trag\ o dat\ pîn\ jos
de tot... Închise ochii [i cl\tin\ din cap ca un
cîine care-[i scutur\ urechile cînd iese din ap\.
Vai, ce idee oribil\! Se ru[in\ singur de acest
gînd. �Buzele-i neprih\nite, ca de vestal\...�

Auzi un bîzîit prin aer. S\ mai fi fost o alt\
musc\ ce încerca s\ fure binecuvînt\rile nemuri-
toare? Sau o viespe, poate? Se uit\, dar nu v\zu
nimic. Bîzîitul crescu în intensitate [i îl putu
localiza, dincolo de ferestrele cu jaluzele. Avionul!
Cuprins de panic\, se ridic\ în picioare [i fugi în
camera de al\turi, s\ri prin fereastra deschis\ [i,
alergînd de-a lungul potecii dintre plantele înalte
de agave, ajunse la timp ca s\-l întîmpine pe
Bernard Marx cînd cobora din elicopter.
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Capitolul X

Limbile tuturor celor patru mii de ceasuri
electrice din toate cele patru mii de camere ale
Centrului din cartierul Bloomsbury ar\tau ora
dou\ [i dou\zeci [i [apte de minute. �Acest stup
al h\rniciei�, cum îi spunea cu mult\ dragoste
Directorul, zumz\ia în plin\ activitate. Toat\ lumea
era ocupat\, totul se mi[ca într-o ordine perfect\.
Sub microscoape, cu cozile lungi zvîcnind furios,
spermatozoizii se afundau cu capul înainte în
ovule; fecundate, ovulele expandau, se divizau
sau � dac\ erau bokanovskificate � înmugureau
în întregi popula]ii de embrioni separa]i. Din Sala
de Predestinare Social\, sc\rile rulante coborau
huruind spre subsol, iar acolo, în întunericul
stacojiu, înc\lzi]i pîn\ aproape de punctul de
fierbere în mediul acela de peritoneu [i hr\ni]i
pîn\ la satura]ie cu surogat de sînge [i cu hormoni,
fetu[ii cre[teau, cre[teau sau, otr\vi]i, lîncezeau
într-o stare de epsilonitate, oprindu-se din cre[tere.
Cu un u[or zumzet [i hîrîit, rastelele mobile se
tîrau imperceptibil de-a lungul s\pt\mînilor [i
veacurilor recapitulate pîn\ la locul din Sala de
Decantare, unde pruncii proasp\t decanta]i din
flacoane scoteau primul lor ]ip\t de groaz\ [i
uimire.

Dinamurile torceau cuminte în subsolul al
doilea, lifturile alergau în sus [i-n jos. La etajul
al unsprezecelea al Cre[elor era ora suptului. Din
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o mie opt sute de biberoane, o mie opt sute de
copii mici eticheta]i cu grij\ î[i sugeau simultan
por]ia de jum\tate de litru de secre]ie extern\
pasteurizat\.

Deasupra lor, în zece straturi succesive ale
dormitorului, b\ie]ii [i feti]ele înc\ destul de mici
ca s\ aib\ nevoie de un somn de dup\-mas\ erau
la fel de ocupa]i ca tot restul lumii, de[i nu erau
con[tien]i de ceea ce f\ceau: ascultau f\r\ s\ [tie
lec]iile hipnopedice de igien\ [i de sociabilitate,
de con[tiin]\ de clas\ [i de erotism infantil. Iar
deasupra lor erau camerele de joac\ unde, întrucît
vremea era ploioas\, nou\ sute de copii mai mari
se distrau cu construc]ii din cuburi [i plastilin\,
cu �Caut\-mi [li]ul� [i alte jocuri erotice.

Bîz, bîz, zum! stupul zumz\ia în plin\ activi-
tate [i veselie. Vesel\ era încîntarea fetelor aple-
cate asupra eprubetelor, Predestinatorii fluierau
veseli în timp ce lucrau [i, vai, ce de glume scîn-
teietoare se mai f\ceau deasupra flacoanelor goale
din Sala de Decantare!

{i totu[i, cînd intr\ în Sala de Fertilizare îm-
preun\ cu Henry Foster, Directorul avea fa]a grav\
[i sever\, ca o sculptur\ în lemn:

� Trebuie s\-l dau de exemplu în public, spunea
el. În sala aceasta, tocmai pentru c\ ea cuprinde
mai mul]i lucr\tori de rang superior decît oricare
alta din Centrul nostru. I-am spus s\ ne întîlnim
aici la dou\ [i jum\tate.

� Î[i îndepline[te foarte bine sarcinile, spuse
Henry cu aerul c\ pune o vorb\ bun\, îns\ cu
generozitate f\]arnic\.

� {tiu. Dar tocmai de aceea trebuie s\ fim
severi. Intelectul s\u atrage dup\ sine r\spunderi
morale de aceea[i amploare. Cu cît sînt mai mari
talentele unui om, cu atît e mai mare capacitatea
lui de a-i induce în eroare pe al]ii. Te rog, domnule
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Foster, s\ chibzuie[ti la rece, f\r\ patim\, toat\
chestiunea [i vei vedea c\ nu exist\ crim\ mai
odioas\ decît comportamentul neortodox. Omorul
nu ucide decît un individ � [i, la urma urmei, ce
e un individ? Cu un gest amplu, m\turînd întreaga
sal\, Directorul ar\t\ [irurile de microscoape, de
eprubete, de incubatoare. Putem face foarte u[or
un individ nou � putem face cî]i vrem. Compor-
tamentul neortodox nu amenin]\ doar via]a unui
simplu individ; ea love[te în înse[i temeliile Socie-
t\]ii. Da, da. El surp\ îns\[i Societatea, repet\
Directorul. A, uite-l c\ vine!

Bernard intrase în sal\ [i înainta c\tre ei prin-
tre [irurile de fertilizatoare. O masc\ superficial\
de încredere [i degajare abia izbutea s\-i ascund\
îngrijorarea [i spaima. Glasul cu care spuse �Bun\
diminea]a, Domnule Director� era absurd de r\-
sun\tor. În schimb, vocea cu care încerc\ s\-[i
corecteze gre[eala, spunînd: �Mi-a]i cerut s\ vin
aici s\ v\ vorbesc�, sun\ ridicol de moale, ca un
chi]\it de [oricel.

� Da, domnule Marx, îi spuse Directorul pe
un ton care nu prevestea nimic bun. }i-am cerut
s\ vii la mine aici. Dup\ cîte în]eleg, te-ai întors
asear\ din vacan]\.

� Da, r\spunse Bernard.
� A[[[a. A[[[a, repet\ Directorul z\bovind ca

un [arpe asupra sunetului [uier\tor. Iar apoi,
ridicîndu-[i brusc glasul, care c\p\t\ sonoritatea
unei trîmbi]e, rosti metalic:

� Doamnelor [i domnilor, doamnelor [i dom-
nilor!

Încetar\ brusc [i cîntecele fredonate de fetele
aplecate asupra eprubetelor, [i fluier\turile pre-
ocupate ale Predestinatorilor. Se a[ternu o t\cere
adînc\; toat\ lumea întoarse capul c\tre el.

� Doamnelor [i domnilor! repet\ Directorul.
Ierta]i-m\ c\ v\ întrerup de la treab\, dar m\
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sile[te o îndatorire nepl\cut\, chiar dureroas\.
Sînt în primejdie securitatea [i stabilitatea Societ\-
]ii. Da, da, sînt în pericol, doamnelor [i domnilor.
Omul acesta ([i îndrept\ un deget acuzator asupra
lui Bernard), omul acesta aflat dinaintea voastr\,
acest Alfa-Plus, care a primit atît de mult de la noi
[i de la care, în mod firesc, trebuie s\ a[tept\m
atît de multe, acest coleg al vostru � sau s\ anti-
cipez oare [i s\ spun fostul vostru coleg? � ne-a
tr\dat în mod grosolan încrederea acordat\. Prin
vederile sale eretice în ceea ce prive[te sportul [i
soma, prin via]a sexual\ scandaloas\, neortodox\,
prin refuzul s\u de a se supune înv\]\turilor
Domnului nostru Ford [i de a se comporta dup\
orele de serviciu �ca un prunc în eprubet\� ([i aici
Directorul f\cu semnul sacru T), el s-a dovedit un
du[man al Societ\]ii, un sabotor, da, doamnelor
[i domnilor, un sabotor al Ordinii [i Stabilit\]ii,
un complotist împotriva Civiliza]iei înse[i. Din
acest motiv inten]ionez s\-l concediez, s\-l dau
afar\ în mod ru[inos din postul pe care l-a de]inut
în Centrul acesta al nostru; inten]ionez s\ cer
imediat transferul lui la un subcentru de rangul
cel mai de jos � pentru ca pedepsirea lui s\
slujeasc\ cel mai bine intereselor societ\]ii � cît
mai departe de orice centru demografic important.
În Islanda nu va mai avea prilejul s\-i duc\ [i pe
al]ii pe c\i gre[ite prin exemplul s\u antifordist.
Directorul f\cu o pauz\, apoi, încruci[îndu-[i bra-
]ele, se întoarse spre Bernard, cu un aer cople[itor:
� Marx, relu\ el, îmi po]i enun]a vreun motiv
pentru care s\ nu dau curs chiar în acest moment
sentin]ei împotriva dumitale?

� Da, pot, r\spunse Bernard cu glasul foarte
puternic.

Luat prin surprindere, Directorul încerc\ s\-[i
p\streze acela[i ton maiestuos:
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� Atunci, arat\-ni-l.
� Cu pl\cere. Dar e pe coridor. O clip\. Bernard

se repezi la u[\ [i o deschise de perete. Poftim
în\untru, porunci el [i �motivul� intr\ [i se înf\]i[\.

Toat\ asisten]a r\mase f\r\ suflare, apoi se
în\l]\ un murmur de uimire [i oroare; o tîn\r\
]ip\; ridicîndu-se în picioare pe un scaun ca s\
vad\ mai bine spectacolul, un asistent r\sturn\
ni[te eprubete cu spermatozoizi. Cu obrajii umfla]i
[i l\sa]i, cu trupul diform � printre toate aceste
corpuri tinere cu carnea tare, printre toate chi-
purile acestea nealterate de vîrst\ � ar\tînd ca un
adev\rat monstru ciudat [i însp\imînt\tor care
se apropie de b\trîne]e, Linda înaint\ în înc\pere,
zîmbind cochet cu din]ii ei strica]i [i îng\lbeni]i
[i leg\nîndu-se în mers cu ceea ce ar fi vrut ea s\
fie o unduire voluptuoas\ a [oldurilor ei imense.
O înso]ea Bernard.

� Iat\-l! îi zise el, ar\tîndu-l cu degetul pe
Director.

� Dar ce credeai, c\ nu l-am recunoscut? întreb\
indignat\ Linda. Apoi se întoarse c\tre Direc-
tor: � Bineîn]eles c\ te cunosc, Tomakin, te-a[ fi
recunoscut oriunde, [i dintr-o mie de oameni! Dar
poate c\ tu m-ai uitat. Nu-]i mai aminte[ti? Nu
mai ]ii minte, Tomakin? Sînt Linda ta! {i r\mase
s\-l priveasc\ lung, cu capul aplecat într-o parte,
surîzînd înc\, dar cu un zîmbet care treptat-treptat,
dat\ fiind expresia de dezgust [i împietrire de pe
fa]a Directorului, î[i pierdu încrederea în sine,
tremur\ [i în cele din urm\ se stinse. M-ai uitat,
Tomakin? repet\ ea cu glasul tremur\tor. Avea
privirea chinuit\ de spaim\. Fa]a umflat\ [i c\zut\
i se strîmb\ grotesc într-o grimas\ de durere cum-
plit\:

� Tomakin! Întinse bra]ele spre el. Cineva scoase
un chicot de rîs.
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� Ce înseamn\ toat\ aceast\ monstruoas\...?
începu Directorul.

� Tomakin!
{i se repezi înainte, tîrîndu-[i dup\ ea p\tura,

îl cuprinse cu bra]ele de dup\ gît [i-[i ascunse
capul la pieptul lui.

Se în\l]ar\ hohote de rîs homeric, care nu mai
puteau fi st\pînite.

� ...monstruoas\ fars\? strig\ în sfîr[it Direc-
torul.

Ro[u ca focul la fa]\, încerc\ s\ scape din
îmbr\]i[area ei, dar ea se ag\]\ de el cu disperare:

� Da� eu sînt Linda, Linda ta! Hohotele îi aco-
perir\ glasul. Mi-ai f\cut un copil, ]ip\ ea peste
rumoarea din sal\.

Se l\s\ un v\l greu de t\cere însp\imîntat\.
Cei din sal\ se uitau dintr-o parte într-alta, to]i
î[i evitau reciproc privirile. Directorul p\li de tot,
încet\ s\ se mai lupte cu Linda [i, ]inînd-o de
încheieturile mîinilor, o privea de sus, îngrozit.

� Da, da, un copil � eu sînt mama lui!
{i avu neobr\zarea s\ arunce aceast\ obsceni-

tate ca o provocare în mijlocul t\cerii ofensate a
celor de fa]\. Apoi, îndep\rtîndu-se brusc de el,
cuprins\ de ru[ine, î[i acoperi fa]a cu mîinile [i
se l\s\ prad\ suspinelor:

� N-a fost vina mea, Tomakin, pentru c\ eu
m\ ]ineam întotdeauna de instructajul anticon-
cep]ional, nu? Îl respectam cu regularitate, nu? Cu
stricte]e... Nu [tiu cum s-a întîmplat... Tomakin,
dac\ ai [ti ce îngrozitor a fost, Tomakin! Dar în
orice caz, b\iatul a fost o mare consolare pentru
mine. {i, întorcîndu-se c\tre u[\, strig\: John!
John!

B\iatul intr\ imediat, se opri o clip\ chiar în
prag, întoarse capul [i apoi, cu pa[i u[ori, atenua]i
de mocasinii moi, str\b\tu înc\perea, c\zu în
genunchi în fa]a Directorului [i rosti limpede:
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� Tat\! Tat\l meu!
Cuvîntul (c\ci �tat\� nu era chiar atît de obscen �

cu conota]iile sale ceva mai [terse decît scîrbo[enia
[i imoralitatea na[terii copiilor � doar ordinar, mai
degrab\ scatologic decît propriu-zis pornografic),
cuvîntul comic-porcos f\cu s\ se descarce ceea ce
devenise între timp o încordare insuportabil\.
Izbucnir\ rîsete, hohote imense, aproape isterice,
chicoteli [i ]ipete care p\reau c\ nu se vor mai
opri niciodat\. Auzi, tat\! {i cine? Tocmai Direc-
torul! Tat\l meu! Ah, Atotputernice Ford! Sl\vite
Ford! Ei nu, c\ era prea de tot! Strig\tele [i hoho-
tele zgomotoase reîncepur\, chipurile celor de fa]\
p\reau gata s\ se dezintegreze, lacrimile le [iroiau
pe obraji. Se mai r\sturnar\ cîteva eprubete cu
spermatozoizi. Auzi vorb\: tat\l meu! Alb ca varul,
cu ochii ie[i]i din orbite, Directorul se uit\ de
jur-împrejur, chinuit de umilin]\ [i uluire.

Tat\l meu! Rîsetele, care p\reau s\ fie pe punctul
de a înceta, izbucnir\ înc\ o dat\, mai r\sun\toare
ca oricînd. Î[i astup\ urechile [i o zbughi afar\
din înc\pere.
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Capitolul XI

Dup\ scena din Sala de Fertilizare, toat\ înalta
societate londonez\ a fost cuprins\ de o adev\-
rat\ nebunie în dorin]a de a vedea aceast\ fiin]\
delicioas\ care c\zuse în genunchi dinaintea
Directorului Centrului de Incuba]ie [i Condi]io-
nare � mai bine zis a fostului DCIC, c\ci bietul
om demisionase imediat [i nu mai pusese piciorul
pe la Centru �, deci, aceast\ fiin]\ care-i c\zuse
în genunchi [i-l numise �tat\� (gluma era aproape
prea bun\ ca s\ fie adev\rat\!). În schimb, Linda,
dimpotriv\, n-avu nici un succes; nimeni nu dori
cîtu[i de pu]in s-o vad\. Ca s\ spun\ cineva c\ e
mam\ � asta nici nu mai era m\car o glum\: era
pur [i simplu o obscenitate. Mai mult decît atît,
ea nici nu era cu adev\rat s\lbatic\, c\ci fusese
n\scut\ într-o eprubet\ [i condi]ionat\ ca [i to]i
ceilal]i: deci, propriu-zis, nu putea s\ aib\ idei
ie[ite din comun. În ultim\ instan]\ ([i aceasta
era de departe motivul cel mai puternic pentru
care oamenii nu voiau s-o vad\ pe biata Linda)
ceea ce conta cel mai mult era înf\]i[area ei :
gras\, î[i pierduse tinere]ea, avea din]ii oribili,
obrajii umfla]i [i silueta (Sl\vite Ford!) � nici nu
puteai s\ te ui]i la ea f\r\ s\ ]i se fac\ grea]\, da,
da, de-a dreptul grea]\. A[adar, oamenii cei mai
bine erau absolut hot\rî]i s\ n-o vad\ pe Linda.
Iar Linda, la rîndul ei, n-avea nici cea mai mic\
dorin]\ de a-i vedea. Pentru ea întoarcerea la
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civiliza]ie însemna întoarcerea la soma, posibilitatea
de a sta tol\nit\ în pat [i de a-[i lua vacan]e
soma, una dup\ alta, f\r\ s\ mai trebuiasc\ s\
suporte din nou o migren\ sau accesele de grea]\,
f\r\ s\ mai aib\ starea în care te afli dup\ peyotl,
de parc\ ai fi s\vîr[it o fapt\ antisocial\ atît de
ru[inoas\ c\ nici nu mai puteai ]ine capul sus.
Soma nu-]i juca nici o fest\ nefericit\ dintr-astea.
Vacan]a pe care ]i-o acorda era perfect\ [i, dac\
diminea]a urm\toare era dezagreabil\, de fapt
acest efect nu era intrinsec, ci rezulta doar din
compara]ia cu pl\cerile [i bucuriile vacan]ei. Reme-
diul consta în a da continuitate vacan]ei. Cerea
cu l\comie doze tot mai mari [i tot mai frecvente.
La început doctorul Shaw se cam împotrivi cererii
ei; dar dup\ aceea îi d\du atît cît dorea. Ajunse
s\ ia pîn\ la dou\zeci de grame pe zi.

� Ceea ce într-o lun\ sau dou\ o s-o termine,
îi spuse doctorul între patru ochi lui Bernard.
Într-o bun\ zi o s\-i paralizeze centrii respiratori.
N-o s\ mai respire. Va fi terminat\. {i nu e mare
pagub\. Cu totul altfel ar sta lucrurile dac\ am
izbuti s\-i întinerim pe oameni. Dar nu putem.

În mod surprinz\tor, dup\ cum li se p\ru tutu-
ror (c\ci ori de cîte ori se afla în vacan]\ soma,
Linda nici nu se vedea), John ridic\ obiec]ii:

� Bine, dar, dîndu-i doze atît de mari, nu-i
scurta]i via]a?

� Într-un sens da, recunoscu doctorul Shaw.
Dar în alt sens, de fapt, i-o prelungim. Tîn\rul
ridic\ ochii mira]i la el f\r\ s\ în]eleag\. Doctorul
continu\: � Soma te poate face s\ pierzi cî]iva
ani ca timp. Dar gînde[te-te la duratele imense,
nem\surate pe care ]i le poate da în afara timpului.
Fiecare vacan]\ soma este o frîntur\ din ceea ce
numeau str\mo[ii no[tri eternitate, vecie.

John începu s\ în]eleag\.
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� �Pe buze-n ochi era vecia�1, murmur\ el.
� Poftim?
� A, nimic.
� Bineîn]eles, continu\ doctorul Shaw, nu po]i

s\-i la[i pe oameni s\ dispar\ în vecie dac\ au de
f\cut vreo treab\ serioas\. Dar întrucît ea nu are
nimic important de f\cut...

� {i totu[i, insist\ John, eu cred c\ nu e
drept.

Doctorul d\du din umeri:
� M\ rog, bineîn]eles, dac\ preferi s-o auzi

]ipînd ca o nebun\ tot timpul...
Pîn\ la urm\ John se v\zu silit s\ cedeze.

Linda î[i c\p\ta por]iile de soma. De atunci înainte
r\mase în c\m\ru]a ei de la etajul 37 al blocului
unde st\tea Bernard, în pat, cu radioul [i televi-
zorul mereu deschise [i cu rezervorul de paciuli
picurînd continuu, cu tabletele de soma la îndemîn\.
R\mase acolo � [i totu[i nu era deloc acolo, tot
timpul era departe, la o dep\rtare greu de m\su-
rat, în vacan]\, în c\l\torie, într-o alt\ lume, unde
muzica de la radio era un labirint de culori sonore,
un labirint alunecos [i palpitant, care conduce
(vai, prin ce ocoli[uri frumoase [i inevitabile) c\tre
un centru luminos de convingeri absolute; unde
imaginile d\n]uiau ie[ind din televizor [i parti-
cipînd la un film senzorial cu cîntece delicioase,
indescriptibil de amuzante; unde pic\turile robine-
tului de paciuli erau mai mult decît un simplu
parfum � erau soarele, erau un milion de sexofoane,
erau Popé care f\cea dragoste cu ea, [i înc\ [i mai
mult, incomparabil mai mult decît atît, la nesfîr[it.

� Nu, nu [tim s\ întinerim oamenii, reluase
doctorul Shaw, dar m\ bucur foarte tare c\ am

1. Antoniu [i Cleopatra, I, 3, 35-36, trad. Leon D.
Levi]chi, ed. cit., vol. 7, 1988, p. 377.
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avut acest prilej de a vedea un exemplu de senili-
tate la o fiin]\ omeneasc\. Î]i mul]umesc foarte
mult c\ m-ai chemat la consulta]ie, încheiase el,
strîngîndu-i c\lduros mîna lui Bernard.

A[adar, John era cel dup\ care se d\deau în
vînt londonezii. {i John nu putea fi v\zut decît
prin mijlocirea lui Bernard, paznicul s\u autorizat.
Drept care, acum Bernard se v\zu pentru prima
dat\ în via]\ tratat nu pur [i simplu normal, ci ca
o persoan\ de importan]\ deosebit\. Nimeni nu
mai spunea c\ a avut alcool în surogatul sanguin,
nimeni nu mai glumea pe seama înf\]i[\rii lui.
Henry Foster se d\dea peste cap s\-i arate cît mai
mult\ prietenie; Benito Hoover îi f\cu cadou [ase
pachete de chewing-gum cu hormoni sexuali; Pre-
destinatorul Adjunct veni la el [i-i cer[i aproape
cu umilin]\ o invita]ie la una dintre seratele lui.
Cît despre femei, era suficient ca Bernard s\ fac\
o aluzie la posibilitatea unei invita]ii [i imediat
putea s-o aleag\ pe oricare-i pl\cea.

� Bernard m-a invitat s\-l cunosc pe S\lbatic
miercurea viitoare, anun]\ triumf\toare Fanny.

� Îmi pare foarte bine, zise Lenina. {i trebuie
s\ recuno[ti c\ te-ai în[elat în privin]a lui Bernard.
Nu ]i se pare c\ e foarte dulce, de fapt?

Fanny încuviin]\ din cap [i-i spuse:
� Da, [i trebuie s\ recunosc c\ a fost pentru

mine o surpriz\ foarte agreabil\.
{eful Îmbutelierii, Directorul Predestin\rii, trei

asisten]i adjunc]i ai Fertilizatorului General, profe-
sorul de Cinematografie Senzorial\ de la Colegiul
de Inginerie Afectiv\, Decanul Cantatoriului comu-
nitar Westminster, {eful Bokanovskific\rii � lista
notabilit\]ilor care-l frecventau pe Bernard era
nesfîr[it\.

� S\pt\mîna trecut\ am avut [ase fete, îi m\r-
turisi el lui Helmholtz Watson. {i dac\ a[ fi avut
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timp [i poft\, ar mai fi fost cel pu]in o duzin\ care
abia a[teptau.

Helmholtz îi asculta fanfaronada într-o t\cere
dezaprobatoare, atît de sumbr\ încît Bernard se
sim]i ofensat.

� E[ti invidios! spuse el în cele din urm\.
Helmholtz cl\tin\ din cap [i r\spunse:
� Nu, mai degrab\ trist, atîta tot.
Bernard plec\ ]îfnos, jurîndu-se c\ nici n-o s\

mai vorbeasc\ vreodat\ cu Helmholtz. Zilele tre-
ceau. Succesul i se urc\ lui Bernard la cap ca
[ampania [i treptat-treptat îl împ\c\ pe deplin
(a[a cum trebuie s\ fac\ orice narcotic bun) cu o
lume care pîn\ atunci nu-i oferise deloc satisfac]ii.
Atîta vreme cît îi recuno[tea lui importan]a, ordinea
lucrurilor era bun\. Dar, de[i împ\cat datorit\
succesului, tot mai refuza s\ renun]e la privilegiul
de a critica aceast\ ordine. C\ci însu[i actul critic
îi sporea sentimentul propriei importan]e, îl supra-
dimensiona. Mai mult decît atît, era convins c\
sînt destule lucruri de criticat. (Pe de alt\ parte, îi
pl\cea sincer s\ aib\ succes [i s\ le posede pe
toate fetele de care avea chef.) În fa]a celor care
acum, de dragul S\lbaticului, îi f\ceau curte,
Bernard afi[a un nonconformism cîrcota[. Era
ascultat cu polite]e. Dar pe la spate oamenii îl
bîrfeau cl\tinînd din cap: �Tîn\rul \sta o s\ ajung\
r\u�, spuneau unii, prorocind cu atît mai încrez\tor
acest sfîr[it, cu cît ei în[i[i aveau s\-[i dea per-
sonal osteneala ca sfîr[itul s\ fie r\u. �A doua
oar\ n-o s\ mai g\seasc\ un alt S\lbatic care s\-l
scoat\ la liman�, spuneau ei. Dar între timp exista
primul S\lbatic; drept care oamenii erau politico[i
cu el. {i pentru c\ erau politico[i, Bernard se sim]ea
efectiv gigantic � gigantic [i totodat\ încîntat [i
entuziasmat, mai u[or ca aerul.
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� Mai u[or ca aerul, zise Bernard, ar\tînd în
sus.

Ca un m\rg\ritar pe oceanul cerului, sus deasu-
pra capetelor lor, balonul captiv al Serviciului
Meteorologic str\lucea trandafiriu în soare.

�...Acestui S\lbatic (a[a sunau instruc]iunile
lui Bernard) trebuie s\ i se arate via]a civilizat\
cu toate aspectele ei...�

În prezent i se ar\ta o vedere general\ de pe
platforma Turnului Charing-T. Îi slujeau de ghizi
{eful G\rii Charing [i Meteorologul rezident de
acolo. Dar cel mai mult vorbea Bernard. Îmb\tat
de succes, se comporta de parc\ ar fi fost cel
pu]in un Controlor Mondial aflat în vizit\. Mai
u[or ca aerul.

Din cer se pogorî ca o bomb\ Racheta Verde de
la Bombay. Coborîr\ pasagerii. Opt gemeni dravi-
dieni identici în uniforme kaki priveau pe cele opt
fer\struici ale cabinei � erau înso]itorii de zbor.

� O mie dou\ sute cincizeci de kilometri pe
or\, spuse impresionat [eful g\rii. Ce zici de asta,
Domnule S\lbatic?

Lui John i se p\ru o chestie foarte dr\gu]\.
Spuse:

� Ei, Ariel înconjura p\mîntul în doar patru-
zeci de minute.1 

�S\lbaticul � scrise Bernard în raportul s\u
c\tre Mustafa Mond � manifest\ surprinz\tor de
pu]in\ uimire sau spaim\ fa]\ de inven]iile lumii
civilizate. F\r\ îndoial\ c\ aceasta se datoreaz\
în mare m\sur\ faptului c\ a auzit de ele din
conversa]ia femeii Linda, care-i este m...�

1. S\lbaticul comite aici o gre[eal\, atribuindu-i spi-
ridu[ului Ariel din Furtuna performan]a lui Puck
din Visul unei nop]i de var\.
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(Mustafa Mond se încrunt\ [i-[i zise: �Adic\ ce,
tîmpitul \sta î[i închipuie c\ sînt atît de n\zuros
încît s\ nu pot citi cuvîntul «mam\» scris întreg?�)

�{i par]ial datorit\ faptului c\-[i concentreaz\
interesul asupra a ceea ce nume[te el «sufletul»,
pe care se înc\p\]îneaz\ s\-l priveasc\ drept o
entitate independent\ de mediul fizic; pe cînd, de
fapt, dup\ cum am încercat s\-i explic...�

Controlorul s\ri peste cîteva fraze [i tocmai
d\dea s\ întoarc\ pagina în c\utarea unor lucruri
mai interesante, mai concrete cînd îi atraser\
aten]ia o serie de propozi]ii de-a dreptul ie[ite din
comun:

�...De[i trebuie s\ recunosc � citi el � c\ sînt de
acord cu S\lbaticul, care g\se[te copil\ria civili-
zat\ prea u[oar\ sau, dup\ cum se exprima el,
nu îndeajuns de costisitoare; [i a[ dori s\ profit
de acest prilej pentru a atrage aten]ia Fordit\]ii
Voastre asupra...�

Furia lui Mustafa Mond se transform\ aproape
imediat în veselie. Ideea c\ aceast\ fiin]\ îi ]ine
lec]ii atît de solemne lui � tocmai lui � în privin]a
ordinii sociale era mult prea grotesc\. Se vede c\
individul a înnebunit de tot.

�Ar trebui s\-i dau o lec]ie�, î[i spuse în sinea
lui Controlorul; dar apoi d\du capul pe spate [i
rîse tare. Pentru moment, cel pu]in, lec]ia n-avea
s\ fie administrat\.

Era o f\bricu]\ de dispozitive de iluminat pentru
elicoptere, o filial\ a Companiei pentru Echipa-
mente Electrice. Îi întîmpinar\ chiar pe acoperi[
(c\ci acea circular\ de recomanda]ie din partea
Controlorului avea efecte magice) Tehnicianul-[ef
[i Directorul Elementului Uman. Coborîr\ sc\rile
pîn\ la fabrica propriu-zis\.
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� Fiecare proces de produc]ie � explic\ Direc-
torul Elementului Uman � este efectuat pe cît
posibil de un singur grup Bokanovski.

{i, într-adev\r, optzeci [i trei de Delta negri
brahicefali [i cu nasurile turtite îndeplineau ope-
ra]ia de presare la rece. Cele cincizeci [i [ase de
ma[ini de strunjit [i de rectificat, cu patru fusuri,
erau manipulate de cincizeci [i [ase de Gama cu
nas acvilin [i pielea de culoarea cafelei cu lapte.
În topitorie lucrau o sut\ [apte senegalezi Epsilon
condi]iona]i prin c\ldur\. Treizeci [i trei de femele
Delta, cu capetele lungi, cu fa]a [i p\rul de culoa-
rea nisipului, cu [oldurile înguste [i toate avînd
aceea[i în\l]ime de exact un metru [aizeci [i nou\
de centimetri (cu o aproxima]ie de maximum dou\-
zeci de milimetri) fabricau [uruburile. În sala de
asamblare dinamurile erau montate de dou\ grupe
de pitici Gama-Plus. Cele dou\ bancuri de lucru,
foarte joase, erau a[ezate unul în fa]a celuilalt;
între ele se tîra banda rulant\ înc\rcat\ cu piese
separate; patruzeci [i [apte de nasuri coroiate;
patruzeci [i [apte de b\rbii cu prognatism înfrun-
tau patruzeci [i [apte de b\rbii intrate în gur\.
Mecanismele gata asamblate erau verificate de
optsprezece fete identice (cu bucle ro[cate, îmbr\-
cate în uniforme verzi Gama), pe urm\ ambalate
în cutii de c\tre treizeci [i patru de Delta-Minus
stîngaci [i cu picioare scurte [i apoi înc\rcate de
c\tre [aizeci [i trei de semicretini Epsilon cu ochi
alba[tri, fe]e pistruiate [i p\r cînepiu, pe c\ru-
cioarele [i camioanele care a[teptau.

�O, minunat\ lume nou\...� Prin cine [tie ce
capriciu r\ut\cios al memoriei sale, S\lbaticul se
trezi c\ repet\ vorbele rostite de Miranda în Furtuna:
�O, minunat\ lume nou\; care cuprinde atîtea
f\pturi alese!�

� {i v\ asigur � spuse în concluzie Directorul
Elementului Uman cînd tocmai p\r\seau fabrica �
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c\ n-avem niciodat\ necazuri cu muncitorii no[tri.
Întotdeauna constat\m...

Dar S\lbaticul se deta[ase brusc de înso]itorii
lui, cuprins de un acces cumplit de vom\. V\rsa
în spatele unei tufe de lauri, de parc\ p\mîntul
tare ar fi fost un elicopter ce c\dea brusc într-un
gol de aer.

�S\lbaticul � scria Bernard � refuz\ s\ ia soma
[i pare foarte tuburat de faptul c\ femeia aceea,
Linda, care-i este..., î[i ia mereu vacan]e-soma.
Merit\ subliniat faptul c\ în ciuda senilit\]ii m...
sale [i înf\]i[\rii ei extrem de resping\toare, S\lba-
ticul o viziteaz\ adesea [i pare foarte ata[at de
ea � un exemplu interesant pentru demonstrarea
felului în care condi]ionarea timpurie poate fi
f\cut\ s\ modifice [i chiar s\ contracareze impul-
surile naturale. (În acest caz impulsul de a te da
înapoi din fa]a unui obiect cu aspect nepl\cut.)�

La Eton aterizar\ pe acoperi[ul {colii Supe-
rioare. De partea cealalt\ a cur]ii {colii, cele cincizeci
[i dou\ de etaje ale Turnului Lupton str\luceau
albe în soare. În stînga lor, Colegiul, iar în dreapta
Cantatoriul {colar î[i în\l]au siluetele venerabile
din beton [i sticl\ refractar\ la ultraviolete. În
mijlocul dreptunghiului se afla vechea statuie
ciudat\, din o]el cromat, a Sl\vitului Ford.

Rectorul Colegiului, Doctorul Gaffney, [i Direc-
toarea {colii, domni[oara Keate, îi întîmpinar\ de
cum coborîr\ din avion.

� Ave]i pe aici mul]i gemeni? întreb\ cu oare-
care spaim\ S\lbaticul, înc\ de cînd pornir\ s\
fac\ turul programat pentru vizit\.

� A, nu, r\spunse Rectorul. Institu]ia noastr\
de înv\]\mînt este rezervat\ exclusiv pentru b\ie]ii
[i fetele din straturile superioare ale societ\]ii.
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Un ovul � un adult. Bineîn]eles c\ asta îngre-
uneaz\ înv\]\mîntul. Dar întrucît vor fi chema]i
s\-[i asume r\spunderi mari [i s\ fac\ fa]\ unor
situa]ii nea[teptate, chiar grave, n-avem încotro!
ad\ug\ el oftînd.

Între timp, Bernard f\cuse o pasiune pentru
Keate:

� Dac\ sînte]i liber\, miercurea sau vinerea
seara... tocmai îi spunea el, [i ar\tînd cu degetul
mare c\tre S\lbatic îi explic\: � E o fiin]\ foarte
curioas\, [ti]i, chiar ciudat\.

Domni[oara Keate zîmbi ([i lui Bernard zîm-
betul i se p\ru de-a dreptul încînt\tor), îi mul]umi
[i-i spuse c\ ar fi încîntat\ s\ vin\ la o petrecere
de-a lui. Rectorul deschise o u[\.

Cele cinci minute petrecute în clasa aceea de
Alfa-Dublu-Plus îl cam nedumerir\ pe John.

� Ce-i aia relativitate elementar\? îl întreb\
el în [oapt\ pe Bernard.

Acesta încerc\ s\-i explice, apoi se r\zgîndi
[i-i propuse s\ intre în alt\ clas\. Din spatele
unei u[i de pe coridorul care ducea în sala de
geografie pentru Beta-Minus se auzea strigînd o
voce r\sun\toare de sopran\:

� Unu, doi, trei, patru. Pe urm\, pierzîndu-[i
r\bdarea, ad\ug\ plictisit\: � Pe loc repaus.

� Educa]ia malthusian\, le explic\ Directoa-
rea. Bineîn]eles c\ majoritatea fetelor noastre sînt
sterpe. {i eu sînt la fel, îi zîmbi ea lui Bernard.
Dar avem vreo opt sute nesterilizate, care au nevoie
mereu de instruc]ie malthusian\, pentru a fi edu-
cate corespunz\tor.

În sala de geografie pentru Beta-Minus, John
afl\ c\ �rezerva]ia pentru s\lbatici este locul care,
din pricina condi]iilor climaterice sau geologice
nefavorabile ori din cauza caducit\]ii resurselor
naturale, nu a meritat cheltuiala necesar\ civiliz\-
rii�. Un declic [i înc\perea se cufund\ în întuneric;
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[i deodat\, pe ecranul de deasupra capului pro-
fesorului ap\rur\ membrii sectei Peniten]ilor din
Acoma, prosternîndu-se în fa]a Sfintei Fecioare [i
jeluindu-se a[a cum îi auzise John, m\rturisin-
du-[i p\catele dinaintea lui Iisus cel r\stignit pe
cruce, în fa]a imaginii de vultur a lui Pookong.
Tinerii elevi de la Eton chicotir\, ba chiar [i ]ipar\
de veselie. Plîngînd f\r\ încetare, Peniten]ii se
ridicar\ în picioare, î[i dezgolir\ partea de sus a
trupului [i începur\ s\ se flageleze în ritm regulat
cu ni[te bice cu noduri. Rîsetele sporir\ [i mai
tare în intensitate, în\bu[ind pîn\ [i înregistrarea
gemetelor acestora din amplificatoare.

� Dar de ce rîd? întreb\ S\lbaticul chinuit de
uimire [i comp\timire.

� De ce? Rectorul se întoarse c\tre el zîmbind
cu gura pîn\ la urechi. Cum de ce? P\i, pentru c\
e cum nu se poate mai amuzant!

În semiîntunericul din timpul proiect\rii fil-
mului, Bernard risc\ un gest pe care în trecut
n-ar fi avut curajul s\-l fac\ nici m\car la ad\-
postul beznei. C\p\tînd puteri noi de pe urma
importan]ei lui crescute, o cuprinse de dup\ talie
pe Directoare. Trupul ei se l\s\ ml\dios în voia
lui. Bernard tocmai se preg\tea s\-i fure o s\ru-
tare [i eventual chiar s-o ciupeasc\ delicat de
fund, cînd obloanele de la ferestre fur\ din nou
ridicate.

� Poate ar fi bine s\ mergem mai departe,
spuse domni[oara Keate, [i se îndreptar\ cu to]ii
spre u[\.

� Iar aceasta, spuse o clip\ mai tîrziu Recto-
rul, este Sala de Control Hipnopedic.

Sute de tonomate pentru muzic\ sintetic\, cîte
unul pentru fiecare dormitor, se aflau a[ezate pe
rafturi de-a lungul a trei pere]i ai înc\perii; pe cel
de-al patrulea erau benzile sonore cu imprimarea
diferitelor lec]ii care se predau în somn.



174

� Aici bagi banda, explic\ Bernard, întreru-
pîndu-l pe Doctorul Gaffney, apoi ape[i butonul
\sta...

� Nu, nu, pe cel\lalt, îl corect\ iritat Rectorul.
� M\ rog, pe acesta. {i banda începu s\ se

desf\[oare. Celulele de seleniu transform\ impul-
surile luminoase în unde sonore [i...

� {i asta e! încheie Doctorul Gaffney.
� Elevii îl citesc [i pe Shakespeare? întreb\

S\lbaticul, în timp ce treceau pe lîng\ Biblioteca
{colii, în drum spre Laboratoarele de Biochimie.

� Fire[te c\ nu! zise Directoarea [i se împur-
pur\ la fa]\.

� Biblioteca noastr\, explic\ Doctorul Gaffney,
cuprinde doar c\r]i documentare. Dac\ tinerii
no[tri elevi au nevoie de distrac]ie, o cap\t\ la
filmele senzoriale. Noi nu încuraj\m distrac]iile
solitare.

Cinci autobuze pline cu b\ie]i [i fete, cîntînd
în gura mare sau stînd îmbr\]i[a]i în t\cere, trecur\
pe lîng\ ei pe autostrada lucioas\.

� Tocmai s-au întors (explic\ Dr. Gaffney, în
timp ce Bernard î[i fix\ în [oapt\ o întîlnire cu
Directoarea, chiar pentru seara aceea) de la Crema-
toriul Mla[tinii. Condi]ionarea în domeniul mor]ii
începe la vîrsta de optsprezece luni. Fiecare copila[
petrece dou\ dimine]i pe s\pt\mîn\ în Spitalul
pentru Muribunzi. Acolo li se p\streaz\ cele mai
agreabile juc\rii [i în zilele mor]ii li se d\ crem\
de ciocolat\. A[a înva]\ s\ ia moartea drept un
lucru absolut firesc.

� Ca [i oricare alt proces fiziologic, interveni
Directoarea cu explica]ii profesionale.

La ora opt, la Savoy. Totul era aranjat.

Pe drumul de întoarcere c\tre Londra f\cur\ o
halt\ la fabrica de la Brentford a Companiei de
Televiziune.
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� Te superi dac\ m\ a[tep]i o clip\ s\ dau [i
eu un telefon?

S\lbaticul a[tept\ [i se uit\ în jur. Tocmai
ie[ea din tur\ schimbul de zi. Gloate întregi de
muncitori din straturile inferioare ale societ\]ii
f\ceau coad\ la sta]ia trenului monorai � vreo
[apte sau opt sute de b\rba]i [i femei Gama, Delta
[i Epsilon, dar cu numai vreo zece-dou\sprezece
tipuri de fe]e [i staturi. O dat\ cu biletul, casierul
îi d\dea fiec\ruia dintre ei o cutiu]\ cu pilule.
Omida aceea nesfîr[it\ de b\rba]i [i femei înainta
încet.

� Ce e în l\cri]ele acelea? îl întreb\ S\lbaticul pe
Bernard (amintindu-[i de Negu]\torul din Vene]ia)
cînd acesta reveni lîng\ el.

� E ra]ia lor zilnic\ de soma, îi r\spunse Bernard
cam nedeslu[it, c\ci tocmai mesteca o gum\
oferit\ de Benito Hoover. Li se d\ cînd termin\
lucrul patru tablete de jum\tate de gram. Sîmb\ta
li se dau [ase.

Îl lu\ afectuos de bra] pe John [i se întoarser\
la elicopter.

Lenina intr\ cîntînd în vestiar.
� Pari încîntat\ de tine îns\]i, îi spuse Fanny.
� Chiar sînt! r\spunse ea vesel\, în timp ce-[i

tr\gea fermoarul. M-a sunat Bernard acum o jum\-
tate de or\.

Hîrr, se auzi iar\[i un fermoar! Î[i scoase [ortul.
� A intervenit ceva neprev\zut [i e ocupat

ast\-sear\! (Hîrr!) M-a întrebat dac\ n-a[ vrea
s\-l iau ast\-sear\ pe S\lbatic la cinematograful
senzorial. Trebuie s\ m\ gr\besc.

{i intr\ repede în baie.
�Ce noroc pe fata asta!� î[i zise Fanny, privind

în urma Leninei.
F\cuse comentariul f\r\ nici un fel de invidie

în glas; fat\ bun\ din fire, Fanny nu f\cea decît
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s\ spun\ lucrurilor pe nume. Lenina era într-ade-
v\r norocoas\; norocoas\ c\ împ\r]ise cu Bernard
o mare parte din formidabila celebritate a S\lbati-
cului, norocoas\ c\ oglindea cu persoana ei neîn-
semnat\ gloria extrem de monden\ a momentului
suprem. Oare n-o rugase Secretara Asocia]iei
Fordiste a Tinerelor Femei s\-i ]in\ o lec]ie despre
experien]ele prin care trecuse? Nu fusese ea invi-
tat\ la Dineul anual al Clubului Aphroditaeum?
Nu fusese deja prezent\ în jurnalul cinemato-
grafic senzorial � înf\]i[îndu-se vizibil, auditiv [i
tactil milioanelor de locuitori ai întregii planete?

La fel de m\gulitoare fuseser\ aten]iile cu care
o înconjuraser\ pe Lenina tot felul de personali-
t\]i marcante. Cel de-al doilea secretar rezident
al Controlorului Mondial o invitase la cin\ [i la
micul dejun. Petrecuse un weekend cu Forditatea
Sa Judec\torul-{ef [i un alt weekend cu Dirijorul
Cantatoriului Suprem de la Canterbury. Mereu îi
telefona Pre[edintele Companiei Pentru Secre]ii
Interne [i Externe [i-l înso]ise pe plaja de la Deauville
pe Guvernatorul Adjunct al B\ncii Europei.

� Da, fire[te c\ e minunat. {i totu[i, într-un
fel, îi m\rturisise Lenina lui Fanny � am mereu
impresia c\ ob]in ceva prin fraud\. Pentru c\,
bineîn]eles, ceea ce-i intereseaz\ în primul rînd
pe to]i este cum e s\ faci amor cu un S\lbatic. Iar
eu m\ v\d silit\ s\ spun c\ nu [tiu. Cl\tin\ din
cap: � Bineîn]eles c\ cei mai mul]i dintre b\rba]i
nu m\ cred. Dar e adev\rul adev\rat. {i ce n-a[
da s\ nu fie adev\rat! ad\ug\ ea cu triste]e [i
oft\. E stra[nic de chipe[, nu ]i se pare?

� Dar ce, nu te place? o întreb\ Fanny.
� Uneori mi se pare c\ da [i uneori, parc\,

totu[i, nu. Întotdeauna se str\duie[te s\ m\ evite;
iese din camer\ cînd intru eu; nu vrea s\ se ating\
de mine; nu vrea nici m\car s\ se uite la mine. Pe
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de alt\ parte, uneori, dac\ m\ întorc brusc, îl
surprind stînd cu ochii ]int\ la mine; [i pe urm\...
m\ rog, [tii [i tu cum te privesc b\rba]ii cînd te
plac.

Da, Fanny [tia.
� Z\u dac\ în]eleg, spuse Lenina.
Într-adev\r, nu în]elegea; [i nu era doar nedu-

merit\, era chiar întoars\ pe dos.
� Pentru c\, vezi tu, Fanny, mie îmi place de

el.
Ba chiar îi pl\cea din ce în ce mai mult. Ei

bine, acum, se gîndea ea, ar fi o [ans\ adev\rat\.
Se parfum\ dup\ baie. Puf, puf, puf � o [ans\
adev\rat\. Buna ei dispozi]ie se rev\rs\ într-un
cîntec la mod\:

Da, strînge-m\ pîn� m\ droghezi, iubire!
S\rut\-m\ cu foc, s\ m\ apuce coma!
Mai tare strînge-m\, [i adu-mi fericire;
Amoru-i tot a[a de bun ca soma!

Orga olfactiv\ cu parfum cînta un Capriccio
Vegetal admirabil de învior\tor � adev\rate energii
de cimbru [i lavand\, rozmarin, busuioc, mirt [i
tarhon; o serie de modula]ii îndr\zne]e evoluau
ca ni[te valuri din tonurile aromate pîn\ la mosc;
urma o ritornella lent\ prin parfumul de lemn de
santal, camfor, cedru [i fîn proasp\t cosit (cu sub-
tile dezacorduri ocazionale � un damf de budinc\
cu rinichi [i, ca un contrast mai puternic, un vag
iz de b\legar) [i apoi se revenea la aromatica
simpl\ din introducerea piesei muzicale. Ultimul
val de cimbru se stinse; urm\ un ropot de aplauze;
în sal\ se aprinser\ luminile. În tonomatul-sinte-
tizator începu s\ se desf\[oare banda cu coloana
sonor\. Era un trio pentru hipervioar\, supervio-
loncel [i surogat de oboi care acum umplea aerul
cu sunete melodioase, de o langoare agreabil\.
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Treizeci sau patruzeci de m\suri � [i apoi, pe
acest fundal de muzic\ instrumental\, începu s\
ciripeasc\ un glas supraomenesc; cînd din gît,
cînd din cap, cînd cu un sunet gol de flaut, cînd
înc\rcat cu o armonic\ pasionat\, trecu f\r\ efort
de la registrul inferior al lui Gaspard Forster pîn\
la limita tonalit\]ilor muzicale c\tre un tril înalt
dincolo de do de sus pe care Lucrezia Ajugari,
singura cînt\rea]\ din întreaga istorie a muzicii,
îl emisese o dat\ cu glas p\trunz\tor (în 1770, la
Opera Ducatului de Parma, spre uimirea lui Mozart).

Cufunda]i în fotoliile pneumatice din staluri,
Lenina [i S\lbaticul adulmecau [i ascultau. Iar
acum veni rîndul ochilor [i pielii s\ fie satisf\cute.

Se stinser\ luminile în sal\; ni[te litere de foc
ap\rur\ ca ni[te obiecte în relief plutind singure
în bezn\ : TREI S|PT|MÎNI ÎN ELICOPTER. UN
FILM SENZORIAL SUPERÎNCÎNT|TOR, COLORAT,
STEREOSCOPIC, CU DIALOG SINTETIZAT {I
CU ACOMPANIAMENT SINCRONIZAT LA ORG|
OLFACTIV|.

� Apuc\-te bine de butoanele acelea de metal
din bra]ele fotoliului, îi [opti Lenina, pentru c\
altfel n-o s\ po]i profita de efectele tactile.

S\lbaticul se conform\.
Între timp literele acelea de foc disp\ruser\;

urmar\ zece secunde de întuneric total; [i apoi,
deodat\, orbitoare [i incomparabil mai reale decît
realitatea, ap\rur\ imaginile stereoscopice, îmbr\-
]i[ate strîns, ale unui negru uria[ [i ale unei femei
Beta-Plus, tîn\r\, brahicefal\, cu plete aurii.

S\lbaticul tres\ri. Vai, ce senza]ie avea pe buze!
Î[i duse mîna la gur\; furnic\tura încet\; î[i l\s\
mîna la loc pe butonul de metal; senza]ia îi reveni.
Între timp, orga olfactiv\ emana miros de mosc
pur. O superporumbi]\ de pe banda sonor\ gîn-
gurea dr\g\stos �Uuuu�, de parc\ [i-ar fi dat
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duhul [i, cu numai treizeci [i dou\ de vibra]ii pe
secund\, o voce profund\ de bas african r\spundea:
�Aaah!� �Uuu-ah!� �Uuu-ah!� {i buzele stereosco-
pice se lipeau din nou [i înc\ o dat\ zonele erogene
faciale ale celor [ase mii de spectatori din sala
Alhambra vibrau galvanizate de o voluptate îm-
pins\ aproape dincolo de limita suportabilului.
�Uuuh...�

Subiectul filmului era extrem de simplu. La
cîteva minute dup\ primele uh-uri [i ah-uri (dup\
un duet muzical [i dup\ cîteva frugale scene de
amor pe acea celebr\ blan\ de urs c\reia îi puteai
sim]i distinct, separat, fiecare fir de p\r � cît\
dreptate avusese Predestinatorul Adjunct!), negrul
suferi un accident de elicopter [i c\zu în cap.
Buf! {i ce durere p\trunz\toare în frunte! Din
rîndurile spectatorilor se în\l]\ un adev\rat cor
de au, vai [i ah!

În accidentul suferit, toat\ condi]ionarea se
duse pe apa sîmbetei [i negrul f\cu o pasiune
dement\ [i exclusivist\ pentru blonda Beta. Aceasta
i se împotrivi. El st\rui. Se dezl\n]uir\ lupte,
urm\riri, o b\taie cu un rival [i în cele din urm\
o r\pire senza]ional\. Blonda Beta fu r\pit\ în
cer [i ]inut\ acolo, plutind în aer, trei s\pt\mîni
într-un tête-à-tête teribil de antisocial cu negrul
cel dement. În sfîr[it, dup\ o serie întreag\ de
aventuri [i multe acroba]ii aeriene, trei Alfa tineri
[i chipe[i izbutir\ s-o salveze. Negrul fu internat
într-un Centru de Reeducare pentru adul]i, iar
filmul se încheie cu un happy-end decent [i spec-
taculos, întrucît blonda Beta deveni amanta celor
trei salvatori ai ei. Se întrerupser\ cu to]ii o clip\
pentru a cînta un cvartet sintetic, cu acompa-
niament superorchestral deplin, înso]it de valuri
de miresme de gardenii emanate de orga olfactiv\.
Apoi blana de urs î[i mai f\cu o dat\ apari]ia [i,
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în toiul unei izbucniri a sexofoanelor, ultimul
s\rut stereoscopic se topi în întuneric, ultima
furnic\tur\ electric\ se stinse pe buzele spec-
tatorilor aidoma unui fluture de o zi care se zbate,
tremur\ din ce în ce mai firav, tot mai vl\guit [i
pîn\ la urm\ r\mîne absolut nemi[cat.

Dar pentru Lenina nu muri cu totul. Chiar [i
dup\ ce se aprinser\ luminile, în timp ce se îndrep-
tau încet c\tre lifturi, împreun\ cu mul]imea de
spectatori, duhul fluturelui înc\-i mai pîlpîia pe
buze, înc\-i mai trimitea fiori fini de fream\t [i
pl\cere pe toat\ pielea trupului. Avea obrajii îmbu-
jora]i, ochii str\lucitori ca ni[te pic\turi de rou\
[i respira]ia întret\iat\. Se apuc\ strîns de bra]ul
S\lbaticului [i i-l lipi de trupul ei. El î[i coborî o
clip\ privirile asupra ei, palid, chinuit, plin de
dorin]\ [i ru[inat de aceast\ dorin]\. Nu merita
el, nu... O clip\ privirile li se întîlnir\. Vai, cîte
comori f\g\duiau ochii Leninei! Rev\rsarea fabu-
loas\ a unui temperament de regin\. Dar el î[i
îndep\rt\ repede privirea [i-[i smulse bra]ul din
strînsoarea ei. Era vag însp\imîntat ca nu cumva
ea s\ înceteze s\ mai fie un lucru de care se
sim]ea nedemn.

� Nu cred c\ ar trebui s\ vezi lucruri din-
tr-astea, îi spuse el, gr\bindu-se s\ dea vina pe
lumea în care tr\ia pentru orice abatere a Leninei
de la perfec]iune, pentru orice cusur trecut sau,
eventual, viitor.

� Ce fel de lucruri, John?
� Lucruri ca filmul \sta oribil.
� Oribil? Lenina era sincer surprins\. Mie mi

s-a p\rut delicios.
� A fost ceva josnic, spuse el indignat. O ru[ine!
Lenina cl\tin\ din cap:
� Nu în]eleg ce vrei s\ spui!
De ce o fi fost oare atît de ciudat? {i oare de ce

se str\duia s\ strice mereu lucrurile?
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În taxicopter nici nu se uit\ la ea. }inut în frîu
de jur\minte stra[nice pe care nici nu le rostise
vreodat\, ascultînd de legi care de mult încetaser\
s\ mai func]ioneze, [edea t\cut, cu capul întors
într-o parte. Uneori, de parc\ un deget ar fi ciupit
o coard\ întins\, gata s\ se rup\, tot trupul i se
zguduia de o tres\rire nervoas\.

Taxicopterul ateriz\ pe acoperi[ul blocului în
care locuia Lenina. �În sfîr[it!� se gîndea ea jubi-
lînd cînd se d\dur\ jos. În sfîr[it � cu toate c\
pîn\ [i adineauri fusese tare ciudat. Oprindu-se
sub un felinar, se uit\ în oglinjoara din po[et\.
�În sfîr[it.� Da, chiar c\-i str\lucea pu]in nasul.
{i-l pudr\ cu puful. În timp ce el pl\tea taxiul �
numai bine avea timp s\ se aranjeze. Ascunzîn-
du-[i str\lucirea aceea vulgar\, î[i zise: �E stra[nic
de chipe[. N-ar fi trebuit s\ fie sfios ca Bernard.
{i totu[i... Oricare alt b\rbat ar fi f\cut-o de mult.
Dar, m\ rog, în sfîr[it!� Buc\]ica aceea de fa]\ pe
care o vedea în oglinjoar\ îi zîmbi brusc.

� Noapte bun\! [opti o voce sugrumat\ în
spatele ei.

Lenina se r\suci pe c\lcîie. John st\tea în u[a
taxicopterului, cu ochii fic[i, privind în gol; era
evident c\ o privise tot timpul cît î[i pudrase ea
nasul, a[teptînd � dar ce anume? Sau [ov\ind,
încercînd s\ se hot\rasc\ [i în tot r\stimpul acesta
gîndindu-se, gîndindu-se � Lenina nu-[i putea
închipui ce gînduri extraordinare i-ar fi putut
trece prin cap.

� Noapte bun\, Lenina, repet\ el [i, încercînd
s\ zîmbeasc\, f\cu o grimas\ ciudat\.

� John, dar... credeam c\... adic\ tu nu...?
S\lbaticul închise portiera [i se aplec\ s\-i

spun\ ceva [oferului. Taxicopterul se în\l]\ vertical
în aer.

Privind în jos pe fereastra din pardoseal\, S\l-
baticul apuc\ s\ mai vad\ fa]a Leninei întoars\
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în sus, palid\ în lumina alb\struie a felinarelor.
Avea gura deschis\, îl striga. V\zut\ în racursi,
silueta ei se îndrepta spre el; p\tratul din ce în ce
mai mic al acoperi[ului p\ru s\ se pr\bu[easc\
în întuneric.

Peste cinci minute era înapoi în camera lui.
Scoase din ascunz\toare volumul mîncat de [oa-
reci, întoarse cu evlavie paginile decolorate [i
bo]ite [i începu s\ citeasc\ Othello. Î[i aminti c\
Othello era ca [i eroul din Trei s\pt\mîni în eli-
copter � un negru.

{tergîndu-[i ochii de lacrimi, Lenina travers\
acoperi[ul pîn\ la lift. Coborînd spre etajul dou\-
zeci [i [apte î[i scoase sticlu]a cu pastile de soma.
Un gram, stabili ea, n-o s\ fie de ajuns; necazul ei
nu putea fi lecuit cu un singur gram. Dar dac\
lua dou\ grame, risca s\ nu se mai scoale la timp
a doua zi diminea]\. F\cu un compromis [i scu-
tur\ trei tablete de jum\tate de gram în palma
stîng\.
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Capitolul XII

Bernard se v\zu silit s\ strige prin u[a încuiat\.
Dar S\lbaticul refuz\ s\ deschid\.

� Bine, dar toat\ lumea e adunat\ [i te a[teapt\!
� S\ a[tepte! se auzi prin u[\ vocea înfun-

dat\.
� Ascult\, John, dar [tii [i tu foarte bine (ce

greu era s\ adop]i un ton conving\tor cînd r\cneai
cît te ]ineau pl\mînii!), i-am invitat anume s\ te
cunoasc\!

� Trebuia s\ m\ întrebi întîi pe mine dac\ eu
vreau s\-i cunosc pe ei!

� Bine, John, dar pîn\ acum ai venit de fiecare
dat\!

� Tocmai de aceea nu mai vreau s\ vin acum!
� M\car a[a, ca s\-mi faci mie pe plac, încerc\

s\-l înduplece Bernard cu glas tun\tor. Nu vrei
s\ vii pentru c\ te rog eu?

� Nu.
� Vorbe[ti serios?
� Da.
Cuprins de disperare, Bernard scînci:
� {i atunci, eu ce m\ fac?
� S\ te duci la dracu�! url\ din\untru vocea

exasperat\ a lui John.
� Bine, dar ast\-sear\ a venit [i Cantorul-[ef

al Cantatoriului din Canterbury! insist\ din nou
Bernard aproape plîngînd.

� Ai yaa tákwa!
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Doar în limba zuni putea S\lbaticul s\-[i
exprime coerent sentimentele în privin]a Canto-
rului-[ef de la Cantatoriu. {i apoi ad\ug\ [i �Háni!�;
[i venindu-i înc\ un gînd mai spuse ([i cu ce
ferocitate batjocoritoare!): � �Sons éso tse-ná�. {i
scuip\ pe jos, a[a cum ar fi f\cut Popé.

Pîn\ la urm\ Bernard n-avu încotro [i se v\zu
silit s\ se retrag\ umilit, parc\ împu]inat tru-
pe[te, [i s\ informeze adunarea ner\bd\toare a
musafirilor c\ în seara aceea S\lbaticul n-o s\-[i
fac\ apari]ia. Vestea fu primit\ cu indignare. B\r-
ba]ii se ar\tar\ de-a dreptul furio[i c\ au fost
sili]i prin am\geli s\ se poarte politicos cu indi-
vidul acela insignifiant, care, pe deasupra, mai
avea [i o reputa]ie dezgust\toare [i, colac peste
pup\z\, opinii eretice. Cu cît era mai înalt\ pozi]ia
pe care o ocupau în ierarhie, cu atît mai profunde
le erau resentimentele.

� Auzi, domnule, s\-mi joace tocmai mie o
asemenea fest\! repeta Cantorul-[ef. Tocmai mie!

Cît despre femei, acestea erau indignate c\
s-au l\sat posedate prin [iretlic � posedate de un
omule] pr\p\dit, c\ruia din gre[eal\ i se turnase
alcool în eprubet\ � de o creatur\ cu un fizic de
Gama-Minus. Era un adev\rat scandal [i asta
spuser\, cu glas din ce în ce mai tare. Directoarea
de la Liceul din Eton folosi vorbe de-a dreptul
ustur\toare.

Numai Lenina nu spunea nimic. Palid\, cu
ochii ei alba[tri înce]o[a]i de o melancolie neobi[-
nuit\, [edea într-un col], rupt\ de cei din jur
printr-o emo]ie pe care ei nu i-o împ\rt\[eau.
Venise la petrecere mînat\ de un fel de entuziasm
ciudat, amestecat cu ner\bdare. �Peste cîteva
minute�, î[i spusese în sinea ei, intrînd în camer\,
�am s\-l v\d, am s\-i vorbesc, am s\-i spun� (c\ci
luase deja aceast\ hot\rîre) �c\-l plac � mai mult
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decît pe oricare alt om pe care l-am cunoscut�. {i
atunci, poate c\ o s\-i spun\...

Ce-o s\-i spun\? I se îmbujorar\ obrajii.
�De ce s-a purtat atît de ciudat deun\zi seara,

dup\ filmul senzorial? Da, da, foarte ciudat. {i to-
tu[i, sînt sigur\ c\ m\ place. Sînt absolut sigur\...�

Tocmai în momentul acela f\cuse Bernard
anun]ul c\ S\lbaticul nu va participa la petrecere.

Lenina fu deodat\ cuprins\ de senza]iile pe
care le ai în mod normal la începutul unui Surogat
pentru Pasiuni Violente: o senza]ie groaznic\, de
golire a întregii fiin]e, o spaim\ care-]i taie respi-
ra]ia, o grea]\ cumplit\. Parc\ i se oprise [i inima
în loc.

�Poate pentru c\ nu m\ place�, î[i spuse în
sinea ei. {i imediat aceast\ ipotez\ se [i trans-
form\ în certitudine: John refuzase s\ vin\ pentru
c\ n-o pl\cea. N-o pl\cea...

� Asta e prea de tot! tocmai îi spunea Direc-
toarea de la Eton Directorului Serviciului de
Crematorii [i Recuperare a Fosforului. {i cînd m\
gîndesc c\, de fapt...

� Da, se auzi glasul lui Fanny Crowne, în pri-
vin]a alcoolului e absolut sigur. O persoan\ pe
care o [tiu eu cuno[tea pe cineva care lucra pe
atunci la Depozitul de Embrioni. I-a spus prie-
tenei mele [i prietena mea mi-a spus...

� Grav, grav de tot! spuse Henry Foster, dîndu-i
dreptate Cantorului-[ef. Poate v-ar interesa s\
afla]i c\ fostul nostru Director tocmai voia s\-l
transfere în Islanda.

Sfîrtecat de fiecare vorb\ rostit\, balonul ferici-
tei încrederi în sine al lui Bernard se dezumfla,
golindu-se printr-o mie de r\ni. Palid, dezn\d\j-
duit, umilit [i agitat, se mi[ca printre musafiri
bîlbîind scuze incoerente, asigurîndu-i c\ data
viitoare S\lbaticul va fi cu siguran]\ acolo, implo-
rîndu-i s\ stea jos [i s\ m\nînce un sandvi[ cu
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carotin\, o felie de paté cu vitamina A [i s\ bea
un pahar de surogat de [ampanie. Oaspe]ii mîncau,
dar nu-l b\gau în seam\; beau din b\utura lui,
dar fie c\-i d\deau peste nas direct, fie c\-l bîrfeau
cu glas tare, în modul cel mai jignitor, ca [i cum
nici n-ar fi fost de fa]\.

� {i acum, dragi prieteni, spuse Cantorul-[ef
de la Canterbury, cu acel glas r\sun\tor cu care
conducea solemnit\]ile de Ziua lui Ford, acum,
dragi prieteni, cred c\ a sosit timpul s\...

Se ridic\, î[i l\s\ jos paharul, scutur\ de pe
vesta stacojie de vîscoz\ firimiturile r\mase de la
gustarea copioas\ [i se îndrept\ spre u[\.

Bernard se repezi s\-i taie calea:
� Vai de mine, Domnule Cantor-[ef, dar chiar

trebuie?... E înc\ devreme. Speram c\ o s\...
Da, da, cîte speran]e nu-[i f\cuse cînd Lenina

îi spusese în tain\ despre Cantorul-[ef c\ acesta
ar accepta o invita]ie în cazul în care i-ar permite
una.

� S\ [tii c\-i tare simpatic!
{i-i ar\tase lui Bernard chei]a de aur în form\

de T de la fermoar, cadou f\cut de Cantorul-[ef în
amintirea weekendului petrecut împreun\ la Can-
tatoriul Eparhiei. Pe invita]iile pe care le trimisese,
Bernard î[i proclamase triumful: Sînte]i invitat(\)...
pentru a-l cunoa[te pe Cantorul-[ef al Cantatoriului
din Canterbury [i pe Dl S\lbatic. {i tocmai seara
asta [i-o alesese S\lbaticul pentru a se încuia în
camera lui pentru a striga �Háni!� [i chiar (ce
noroc pe Bernard c\ nu în]elegea limba zuni)
�Sona éso tse-ná!� Clipa care ar fi trebuit s\ devin\
o încununare a întregii cariere a lui Bernard se
dovedise a fi momentul celei mai cumplite umi-
lin]e îndurate vreodat\.

� Speram atît de mult... repet\ el, bîlbîindu-se
[i în\l]înd ochii rug\tori, înnebunit de spaim\,
c\tre marele demnitar.
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� Drag\ tinere, îi spuse Cantorul-[ef cu o seve-
ritate solemn\ [i sonor\, f\cînd s\ se a[tearn\
t\cerea în întreaga înc\pere. Am s\-]i dau un
sfat. {i-l amenin]\ pe Bernard cu degetul. Pîn\
nu e prea tîrziu. Un sfat bun ([i-i vorbi pe un ton
cavernos). Revizuie[te-]i comportamentul, tinere,
revizuie[te-]i comportamentul! {i, f\cînd semnul T
asupra lui, se r\suci pe c\lcîie: Lenina, draga
mea, strig\ el pe cu totul alt ton, hai cu mine.

Supus\, dar f\r\ vreun zîmbet pe buze [i f\r\
entuziasm (total insensibil\ la marea onoare care
i se f\cea), Lenina îl urm\ spre ie[ire. Ceilal]i
oaspe]i f\cur\ la fel dup\ un interval respectuos.
Ultimul trînti u[a. Bernard r\mase singur-singurel.

Ca un balon dezumflat, se l\s\ moale pe un
scaun [i, acoperindu-[i fa]a cu mîinile, începu s\
plîng\. Dar peste cîteva minute se r\zgîndi [i lu\
patru tablete de soma.

Sus în camera lui, S\lbaticul citea Romeo [i
Julieta.

Lenina [i Cantorul-[ef coborîr\ pe acoperi[ul
Cantatoriului.

� Gr\be[te-te, tîn\ra mea prieten\ � vreau s\
spun Lenina! strig\ ner\bd\tor Cantorul de la
u[a liftului.

Lenina, care z\bovise o clip\ ca s\ priveasc\
luna, coborî privirea [i travers\ repede acoperi[ul,
ca s\-l ajung\ din urm\.

O nou\ terapie a biologiei era titlul lucr\rii pe
care tocmai o terminase de citit Mustafa Mond.
R\mase o vreme pe gînduri, încruntat, apoi î[i
lu\ stiloul [i scrise de-a curmezi[ul paginii de
titlu: �Abordarea matematic\ de c\tre autor a
conceptului de scop este nou\ [i foarte inge-
nioas\, dar eretic\ [i, în limitele actualei ordini
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sociale, este primejdioas\ [i eventual subversiv\.
Nu e autorizat\ publicarea�. {i sublinie aceste
cuvinte, dup\ care ad\ug\: �Autorul trebuie ]inut
sub strict\ supraveghere. S-ar putea dovedi nece-
sar transferul s\u la Sta]iunea Biologic\ Marin\
de pe Insula Sfînta Elena�.

�Mare p\cat�, gîndi Mustafa Mond în timp ce
isc\lea. �Era o capodoper\.� Dar de îndat\ ce începi
s\ accep]i explica]ii prin prisma finalit\]ii � p\i,
nici nu mai [tii unde po]i s\ ajungi. Era genul de
idei care puteau foarte u[or s\ decondi]ioneze
min]ile mai labile din rîndurile castelor superi-
oare � f\cîndu-le s\-[i piard\ încrederea în fericire
ca Bun Suprem [i s\ înceap\ s\ cread\ în schimb
c\ ]elul lor se afl\ undeva mai departe, dincolo,
în afara actualei sfere umane; c\ ]elul vie]ii nu
este men]inerea bun\st\rii, ci o intensificare [i
rafinare a con[tiin]ei, o l\rgire a cunoa[terii. �Ceea
ce�, reflect\ Controlorul, �se prea poate s\ fie
adev\rat. Dar nu [i admisibil, în împrejur\rile
actuale.� Lu\ stiloul [i sub cuvintele Nu e auto-
rizat\ publicarea mai trase o linie, mai groas\ [i
mai neagr\ decît cea dintîi; apoi oft\. �Ce nostim
ar fi, se gîndi el, dac\ n-ar mai trebui s\ te gînde[ti
la fericire!�

Cu ochii închi[i, cu fa]a radiind de extaz, John
declam\ cu glas domol, în vidul singur\t\]ii sale:

Ah, ochii! Cum înva]\
F\cliile s\ r\spîndeasc\ via]\!
Atîrn\ ea, de-al nop]ii chip, la fel
Ca de-o ureche neagr\ un cercel
De piatr\ scump\, nestemat prea rar
Ca cineva s\-l poat\ lua în dar.1

1. Romeo [i Julieta, I, 5, 48-52, ed. cit., vol. 3, 1984,
pp. 26-27.
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T-ul de aur str\lucea pe pieptul Leninei. Mai
mult în glum\, Cantorul-[ef puse mîna pe el [i,
tot în glum\, trase [i fermoarul pîn\ jos.

� Cred, spuse deodat\ Lenina întrerupînd o
t\cere îndelungat\, c\ n-ar fi r\u s\ iau vreo dou\
grame de soma.

Între timp, Bernard adormise bu[tean [i zîmbea
fericit în paradisul intim al viselor lui. Zîmbea,
zîmbea mereu. Dar, inexorabil, la fiecare treizeci
de secunde minutarul ceasului electric atîrnat
deasupra patului s\u s\rea înainte cu un declic
aproape imperceptibil. Clic, clic, clic, clic... {i se
f\cea diminea]\. Bernard reveni printre mizeriile
[i chinurile spa]iului [i timpului s\u. Mai prost
dispus ca oricînd, merse cu taxiul la lucru, la
Centrul de Condi]ionare. Ame]eala succesului se
evaporase; se trezise la realitate [i revenise cel
dintotdeauna; în contrast cu balonul temporar
umflat din aceste ultime s\pt\mîni, eul s\u de
alt\dat\ p\rea uluitor de greu, mult mai greu
decît atmosfera înconjur\toare.

S\lbaticul se dovedi surprinz\tor de în]eleg\-
tor [i dovedi chiar simpatie fa]\ de Bernard cel
dezumflat:

� Acum aduci cu cel care erai la Malpais, îi
spuse John cînd Bernard î[i v\rs\ n\duful. Mai
]ii minte prima noastr\ discu]ie? Acolo în fa]a
c\su]ei? Acum e[ti din nou ca atunci.

� Pentru c\ sînt iar\[i nefericit, de-aia.
� Ei bine, a[ prefera s\ fiu nefericit, decît s\

am parte de genul \sta de fericire fals\, minci-
noas\ pe care o ar\tai aici.

� Ei, [tii c\-mi placi? spuse cu repro[ Bernard.
Cînd tocmai din cauza ta s-a dus de rîp\ totul!
Auzi, s\ refuzi tu s\ vii la petrecere [i s\-i stîrne[ti
pe to]i împotriva mea!
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De fapt, Bernard [tia c\ ceea ce spune e absurd
[i nedrept. Recunoscu în sinea lui [i, în cele din
urm\, chiar [i cu glas tare c\ S\lbaticul rostise
adev\rul gol-golu] despre nevrednicia prietenilor
care � la o provocare atît de m\runt\ � pot deveni
du[mani înver[una]i. Dar, în pofida cunoa[terii
acestui fapt [i în pofida acestor m\rturisiri, cu
toate c\ acum sprijinul [i în]elegerea prietenului
s\u constituiau singura consolare de care se putea
bucura, Bernard continua cu perversitate s\ nu-
treasc\ pentru S\lbatic, pe de o parte, o afec]iune
foarte sincer\, iar, pe de alt\ parte, o nemul]umire
tainic\. Tocmai de aceea pl\nuia o campanie de
mici r\zbun\ri împotriva lui. S\-i por]i pic\ Can-
torului-[ef era inutil; n-aveai cum s\ te r\zbuni
pe {eful Îmbutelierii sau pe Predestinatorul-Ad-
junct. Ca victim\, S\lbaticul prezenta în ochii lui
Bernard acest imens avantaj fa]\ de to]i ceilal]i:
faptul c\ era accesibil. Una dintre func]iile prin-
cipale ale unui prieten este s\ sufere (într-o form\
mai blînd\, simbolic\) pedepsele pe care am dori
s\ le aplic\m du[manilor no[tri, dar nu izbutim.

Helmholtz întruchipa cealalt\ victim\-prieten
a lui Bernard. Cînd, dezam\git [i dezumflat, se
duse [i îi cer[i din nou prietenia pe care în mo-
mentele de prosperitate nu mai socotise c\ ar
merita s-o p\streze, Helmholtz i-o oferi; [i i-o oferi
din nou f\r\ nici un repro[, f\r\ nici un comen-
tariu, de parc\ ar fi uitat c\ s-au certat cîndva.
Înduio[at, Bernard se sim]i deopotriv\ umilit de
aceast\ m\rinimie � cu atît mai extraordinar\ [i,
deci, mai umilitoare, cu cît nu se datora nici
consumului de soma, nici vreunui alt factor, ci
numai caracterului bun al lui Helmholtz. Cel care
uit\ [i iert\ era acela[i Helmholtz dintotdeauna,
nu o fiin]\ aflat\ într-o s\rb\toare soma de o
jum\tate de gram. Bernard se ar\t\ ca atare
recunosc\tor (era o imens\ consolare s\-[i recapete
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prietenul) [i, ca atare, plin de pic\ (ar fi fost o
mare pl\cere pentru el s\ se r\zbune pe Helmholtz
pentru generozitatea lui).

La prima întîlnire de dup\ r\cirea rela]iilor
dintre ei, Bernard d\du drumul unui [uvoi de
am\nunte referitoare la necazurile lui [i accept\
consol\rile lui Helmholtz. Abia cîteva zile mai
tîrziu afl\, spre surprinderea lui [i cu un sentiment
de jen\, c\ nu era singurul care avusese necazuri.
{i Helmholtz intrase în conflict cu autoritatea.

� Totul a pornit de la ni[te versuri, explic\ el.
Îmi ]ineam cursul obi[nuit de Inginerie Afectiv\
Avansat\ în fa]a studen]ilor din anul trei. Const\
în dou\sprezece prelegeri, din care cea de a [aptea
se refer\ la poezie: �Despre folosirea versurilor în
propaganda [i reclama moral\�, ca s\ fiu mai
precis. Întotdeauna îmi ilustrez prelegerea cu o
mul]ime de exemple tehnice. De data asta m-am
gîndit s\ le ofer o poezie pe care o scrisesem chiar
eu. Nebunie curat\, bineîn]eles; dar nu m-am
putut împotrivi ispitei. Rîse. Eram curios s\ le
urm\resc reac]iile. {i pe urm\ � ad\ug\ el cu mai
mult\ gravitate � voiam [i s\ fac un pic de propa-
gand\; încercam s\ le induc prin aceast\ inginerie
sentimentele pe care le avusesem eu cînd am scris
versurile. O, Ford! {i iar\[i rîse. Ce zarv\ s-a stîrnit!
M-a chemat Decanul [i m-a amenin]at c\ m\ d\
afar\ pe loc. Oricum, m-a pus pe lista neagr\.

� Dar ce fel de poezie era? întreb\ Bernard.
� Ni[te versuri despre singur\tate.
Bernard ridic\ involuntar din sprîncene.
� Dac\ vrei, ]i le recit [i ]ie.
{i Helmholtz începu:

La-ntrunire numai [oapte,
Be]i[oare, doar tob\ spart\,
Capitala-n miez de noapte,
Flaute sunînd a ceart\,
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Buze strînse, fe]e adormite,
{i ma[inile oprite,
Str\zi murdare, mute toate;
Ieri roiau pe ele gloate.
Doar t\ceri se veselesc,
Plîng (duios cu glas ceresc),
Ori gr\iesc � dar tot ce zic
Nu-mi spune mie mai nimic.
Dorul de Sue, de Joan, de alte fî]e,
Pofta � vie, din str\funduri,
De-a lor bra]e [i frumoase ]î]e,
Buze [i rotunde funduri,
Contureaz\ o prezen]\ �
Dar a cui? m\-ntreb. A ce?
Absurd\ e ca o esen]\ �
Miez de lucru ce nu e,
Totu[i, hai s\ popul\m
Noaptea goal\, mai solid,
Atunci cînd iar\[i copul\m,
S\ nu mai par\ totu-a[a sordid.

Iar apoi se explic\:
� Ei bine, le-am dat aceste versuri ca exemplu

[i ei m-au turnat Decanului.
� Nici nu m\ mir\, zise Bernard. Sînt total

contrare întregului sistem hipnopedic. Nu uita c\
au primit cel pu]in un milion de avertismente
împotriva solitudinii.

� {tiu. Dar, oricum, m-am gîndit c\ mi-ar pl\-
cea s\ v\d ce efect vor avea versurile asupra stu-
den]ilor.

� Ei, acum te-ai convins.
Helmholtz pufni în rîs.
� Oricum � r\spunse el dup\ o scurt\ pauz\ �

am senza]ia c\ abia acum am dat peste un subiect
pe care s\-l abordez într-o lucrare. Parc\ a[ începe
s\ fiu în stare s\-mi folosec puterea pe care o
simt înl\untrul meu � acea for]\ suplimentar\,
latent\. Parc\ simt venind ceva spre mine, un fel
de îndemn.
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Bernard î[i zise în sinea lui c\, în pofida tutu-
ror necazurilor, omul \sta este profund fericit.

Helmholtz [i S\lbaticul se simpatizar\ reciproc
din prima clip\. De fapt, manifestar\ atîta cordia-
litate, încît Bernard se sim]i cuprins de gelozie.
În toate aceste s\pt\mîni nu izbutise niciodat\ s\
stabileasc\ o leg\tur\ atît de strîns\, de intim\,
cu S\lbaticul, cum f\cuse într-o clip\ Helmholtz.
Uitîndu-se la ei, ascultîndu-le conversa]ia, avea
momente cînd îi p\rea foarte r\u c\ le-a f\cut
cuno[tin]\. Îi era ru[ine de aceast\ pizm\ [i f\cea
uneori mari eforturi pentru a [i-o înfrîna, iar alteori
lua chiar soma ca s\-[i elimine sim]\mîntul nepl\-
cut. Dar aceste str\danii nu duser\ la mare lucru;
[i bineîn]eles c\ între vacan]ele produse de soma
trebuia neap\rat s\ lase s\ treac\ o vreme. Dar
sentimentul odios îl chinuia neîncetat.

La a treia lui întîlnire cu S\lbaticul, Helmholtz
îi recit\ versurile despre singur\tate.

� Ei, ce zici? întreb\ cînd termin\ de recitat.
S\lbaticul cl\tin\ din cap.
� Ascult\ aici, sun\ r\spunsul lui. {i, tr\gînd

sertarul în care-[i ]inea cartea roas\ de [oareci, o
deschise [i citi:

Pas\rea cu dulce cînt
Din Arabia pustie
Duc\ trista ei solie
S\ r\sune pe p\mînt.1 

Helmholtz ascult\ v\dit tulburat, din ce în ce
mai emo]ionat. Tres\ri cînd auzi de �Arabia pustie�;
cînd auzi �Tu, ce negrele cohorte le îndrumi cu
glas dogit� zîmbi pl\cut impresionat; la cuvintele
�Al cloan]elor norod� i se urc\ sîngele în obraji;

1. Phoenix [i turtureaua, strofa I, trad. Dan Grigorescu,
ed. cit., vol. 9, 1995, p. 727.
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dar la �bocete de moarte� p\li [i începu s\ tremure
de o emo]ie pe care n-o mai cunoscuse pîn\ atunci.
S\lbaticul citi mai departe:

Gîndul s-a uimit, v\zînd
Cum unit\-i desp\r]irea,
{i în doi cum una-i firea,
Doi [i unul sînt, pe rînd.
Cat\ gîndu-atunci s\ spuie:
�Dac\ doi sînt unu-n lume
Dragostea e-n]elepciune,
Îns\-n]elepciune nu e�.1

� Orgie-be]ie! zise Bernard, întrerupînd lectura
cu un rîs zgomotos [i nepl\cut. E doar un imn
din Ritualul Slujbei Comunitare.

Încerca în felul acesta s\ se r\zbune pe cei doi
prieteni pentru c\ manifestau o simpatie reci-
proc\ mai evident\ decît cea pe care o sim]eau
pentru el.

În decursul urm\toarelor dou\ sau trei întîlniri
ale lor, î[i relu\ de mai multe ori aceast\ mic\
r\zbunare. Era foarte simpl\ [i, întrucît [i pe
Helmholtz, [i pe S\lbatic îi îndurerau cumplit
spargerea [i plîngerea unui cristal poetic favorit,
r\zbunarea se dovedea a fi extrem de eficace. Pîn\
la urm\ Helmholtz îl amenin]\ c\-l d\ afar\ dac\
mai îndr\zne[te s\-i întrerup\. {i totu[i, în chip
destul de ciudat, urm\toarea întrerupere � [i cea
mai ru[inoas\ din toate � veni tocmai din partea
lui Helmholtz.

S\lbaticul citea cu glas tare din Romeo [i
Julieta � cu o patim\ intens\ [i vibrant\ (pentru
c\ tot timpul se vedea pe sine în rolul lui Romeo
[i pe Lenina în cel al Julietei). Helmholtz ascul-
tase cu interes, dar [i cu oarecare nedumerire

1. Ibid., strofele 11-12, p. 728.
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scena primei întîlniri a îndr\gosti]ilor. Scena din
gr\din\ îl încîntase cu poezia ei; dar sentimentele
exprimate de eroi îl f\cuser\ s\ zîmbeasc\. Auzi,
s\ te emo]ionezi în a[a hal cînd e vorba de a
poseda o fat\ � asta i se p\rea de-a dreptul ridicol.
Dar, pe de alt\ parte, luat\ la bani m\run]i, deta-
liu dup\ detaliu verbal, ce superb exemplu de
inginerie afectiv\!

� B\trînul \sta, zise el, îi face pur [i simplu
de ru[ine pe cei mai buni speciali[ti ai no[tri în
materie de propagand\!

S\lbaticul zîmbi triumf\tor [i-[i relu\ lectura.
Totul merse bini[or pîn\ cînd, în ultima scen\
din actul trei, Capulet [i Lady Capulet încep s-o
terorizeze pe Julieta ca s-o conving\ s\ se m\rite
cu Paris. Helmholtz se agitase întruna tot timpul
cît ]inuse lectura acestei scene; dar cînd Julieta �
mimat\ patetic de S\lbatic � strig\:

Nu-i pare mil\-n ceruri s\ priveasc\
Pîn\-n adîncul jalei mele? Dulce mam\!
Nu m\ l\sa! Amîn\ cununia!
Cu-o lun\ sau cu-o s\pt\mîn\ doar!
De nu, g\ti]i-mi patul nup]ial
În fundul gropii unde zace Tybalt!1 

Cînd Julieta spuse aceste vorbe, Helmholtz
izbucni într-un hohot de rîs nest\pînit, exploziv.

Mama [i tat\l (ce obscenitate grotesc\!) silin-
du-[i fiica s\ se dea unui b\rbat pe care nu-l
vrea! {i tîmpita aia de fat\ s\ nu spun\ c\ îl are
pe un altul pe care (cel pu]in pentru moment) îl
prefer\! În absurditatea ei porcoas\, situa]ia era
de un comic irezistibil. Izbutise el pîn\ atunci �
cu eforturi de-a dreptul eroice � s\-[i st\pîneasc\

1. Romeo [i Julieta, III, 5, 202-207, ed. cit., vol. 3,
1984, p. 75.
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rîsul care-l îneca din ce în ce mai tare; dar cuvin-
tele �Dulce mam\� (rostite pe tonul tremurînd de
emo]ii chinuitoare al S\lbaticului) [i referirea la
Tybalt care zace pe catafalc (în mod evident, f\r\
s\ fi fost incinerat [i, deci, irosindu-[i fosforul pe
un monument întunecat) � la a[a ceva nu mai
putu rezista. Rîse [i rîse pîn\-i [iroir\ lacrimile pe
obraji � rîse nest\pînit, în timp ce, palid de ru[ine
[i indignare, S\lbaticul îl privea peste marginea
c\r]ii [i apoi, v\zînd c\ înc\ mai rîde, o închise
indignat [i, cu gestul omului care î[i d\ seama c\
stric\ orzul pe gî[te, o încuie la loc în sertar.

� {i totu[i, spuse Helmholtz (dup\ ce, rec\-
p\tîndu-[i respira]ia, de-ajuns pentru a-[i cere
scuze [i pentru a izbuti s\-l înduplece pe S\lbatic
s\-i accepte explica]iile), [tiu prea bine c\ e nevoie
[i de situa]ii ridicole, demente, ca asta; nu po]i s\
scrii cu adev\rat bine despre nimic altceva. De ce
era b\trînul \sta un atît de minunat artizan al
propagandei? Pentru c\ avea atîtea lucruri nebu-
ne[ti, chinuitoare, de care s\ se emo]ioneze [i s\
se agite. Trebuie s\ te sim]i r\nit [i tulburat,
altfel cum ai putea s\ inventezi ni[te exprim\ri
cu adev\rat bune [i p\trunz\toare, ca o radio-
grafie. Dar �mame� [i �ta]i�, d\-o-ncolo! {i cl\tin\
din cap: �  Cum te-ai putea a[tepta s\ nu mor de
rîs cînd aud de �ta]i� [i �mame�? {i cine s-ar mai
putea emo]iona auzind cum c\ un b\iat posed\
sau nu pe cutare fat\? (S\lbaticul tres\ri ca biciuit;
dar Helmholtz, care medita cu ochii în p\mînt,
nu observ\ nimic.) Nu � încheie el oftînd �, nu
merge, pur [i simplu nu merge! Avem nevoie de
un alt fel de nebunie [i violen]\. Dar care? De ce
fel? {i unde s-o g\sim? T\cu, iar apoi, cl\tinînd
din cap, spuse: � Nu [tiu. {i repet\: � Nu [tiu.
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Capitolul XIII

Henry Foster ap\ru ca o umbr\ în semiobscu-
ritatea din Depozitul de Embrioni:

� Vrei s\ mergi cu mine ast\-sear\ la un film
senzorial?

Lenina cl\tin\ din cap f\r\ o vorb\.
� Ie[i cu altcineva? Era curios întotdeauna s\

[tie care dintre prietenii [i prietenele lui se culc\
[i cu cine. Cu Benito? o întreb\ el.

Lenina cl\tin\ iar din cap.
Henry observ\ totu[i oboseala ochilor acelora

încerc\na]i, paloarea care se ascundea sub ro[ea]a
ca de lupus, triste]ea din col]urile buzelor ro[ii,
care-[i pierduser\ zîmbetul.

� Nu cumva ]i-e r\u? o întreb\ el pu]in îngri-
jorat, temîndu-se c\ Lenina s-ar fi putut infecta de
una din pu]inele boli molipsitoare ce nu fuseser\
înc\ eradicate.

Dar Lenina cl\tin\ iar\[i din cap.
� În orice caz, ar trebui s\ te duci la un doctor,

îi spuse Henry. �Mergi la doctor zi de zi, el de
nervi te va p\zi�, ad\ug\ el cu mult entuziasm,
c\utînd s\-i imprime [i mai adînc sloganul hipno-
pedic cu ajutorul unei b\t\i puternice pe um\r.
Poate c\ ai nevoie de un înlocuitor de sarcin\,
suger\ el. Sau poate un tratament SSPV extra-
forte. {tii, uneori, Surogatul Standard de Pasiune
Violent\ nu este destul de...

� Ah, pentru numele lui Ford, taci o dat\! zise
Lenina, renun]înd la mu]enia ei înc\p\]înat\.
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{i se reîntoarse la embrionii pe care-i neglijase.
Auzi vorb\, tratament SSPV! I-ar fi venit s\

rîd\ dac\ nu i-ar fi venit mai degrab\ s\ plîng\.
Ca [i cum pasiunea ei proprie n-ar fi fost destul
de violent\! Oft\ din r\runchi în timp ce-[i umplea
iar seringa. �John�, murmur\ în sinea ei, �John...�,
iar apoi începu s\ se minuneze: �Fordule mare,
oare embrionul \sta l-am inoculat sau nu împo-
triva bolii somnului?� Pur [i simplu nu mai ]inea
minte. Pîn\ la urm\ se hot\rî s\ nu ri[te s\-i mai
injecteze o doz\, a[a c\ se deplas\ la flaconul
urm\tor de pe banda rulant\.

(Peste exact dou\zeci [i doi de ani opt luni [i
patru zile, un tîn\r [i promi]\tor Alfa-Minus �
administrator al zonei Mwanza-Mwanza � avea s\
moar\ de tripanosomiaz\ � primul caz dup\ o
jum\tate de secol.) Oftînd, Lenina î[i v\zu mai
departe de treab\.

O or\ mai tîrziu, în vestiar, Fanny o dojenea
energic:

� Bine, dar e absurd s\ te la[i în voia unei
asemenea st\ri. E pur [i simplu absurd! repet\
ea. {i pentru ce? Pentru un b\rbat � pentru un
singur b\rbat!

� Bine, dar e cel pe care-l vreau!
� Ei, na, parc\ n-ar fi milioane de b\rba]i pe

lumea asta!
� Bine, dar pe \ia nu-i vreau.
� De unde po]i s\ [tii dac\ nu i-ai încercat?
� I-am încercat.
� Cî]i ai încercat? întreb\ Fanny, dînd dispre-

]uitoare din umeri. Unu, doi, cî]i?
� Cîteva zeci. Dar nu mi-a folosit la nimic,

ad\ug\ ea cl\tinînd din cap.
� M\ rog, asta înseamn\ c\ trebuie s\ per-

severezi, o sf\tui senten]ios Fanny � de[i se vedea
bine c\ începuse s\-[i cam piard\ [i ea încrederea
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în propriile recomand\ri. F\r\ perseveren]\ nu
se poate realiza nimic.

� Dar între timp...
� Nu te mai gîndi la el.
� Nu m\ pot st\pîni.
� Atunci, ia ni[te soma.
� Iau mereu.
� Mai ia.
� Bine, dar între timp tot la el m\ gîndesc. Îmi

place [i o s\-mi plac\ întotdeauna.
� P\i, dac\ a[a stau lucrurile, zise Fanny hot\-

rît\, de ce nu te duci s\-l posezi? Chiar [i împotriva
voin]ei lui.

� Ah, dac\ ai [ti ce îngrozitor de ciudat s-a
purtat!

� Un motiv în plus ca s\ adop]i o linie mai
ferm\.

� U[or de zis, dar greu de f\cut.
� Nu te l\sa prad\ vorbelor. Ac]ioneaz\! Glasul

lui Fanny suna ca o trompet\. Parc\ ar fi fost
propagandist\ a Asocia]iei Mondiale a Tinerelor Fete
care le ]ine o lec]ie adolescentelor Beta-Minus la
înv\]\mîntul seral. Da, ac]ioneaz\. Imediat. F\-o
chiar acum.

� Mi-e fric\, zise Lenina.
� N-ai decît s\ iei întîi o jum\tate de gram de

soma [i gata. Acum m\ duc s\ fac baie.
{i plec\ în pas de mar[, tîrîind dup\ ea un

prosop mare.

Se auzi soneria [i S\lbaticul, care spera [i
a[tepta cu ner\bdare s\ vin\ Helmholtz în dup\-
amiaza aceea (c\ci, în sfîr[it, se hot\rîse s\-i vor-
beasc\ despre Lenina, [i abia se mai putea st\pîni
s\ nu-[i dezlege b\ierele inimii), s\ri [i se repezi
la u[\.

� {tiam eu c\ tu e[ti, Helmholtz! strig\ el în
timp ce deschidea u[a.
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În prag, îmbr\cat\ într-un costum marin\resc
de satin artificial alb [i cu o beret\ alb\ pus\
[mechere[te pe o ureche, se afla Lenina.

� Ah! exclam\ S\lbaticul, de parc\ ar fi primit
o lovitur\ cumplit\.

O doz\ de jum\tate de gram de soma fusese de
ajuns pentru ca Lenina s\-[i uite [i temerile [i
stînjeneala.

� Bun\, John, zise ea zîmbind [i intr\ în
camer\.

Cu un gest automat, el închise u[a [i o înso]i
în\untru. Lenina se a[ez\. Urm\ o t\cere pre-
lung\.

� John, s-ar zice c\ nu prea te bucuri s\ m\
vezi, zise ea într-un tîrziu.

� Nu m\ bucur? S\lbaticul o privi cu repro[;
apoi c\zu deodat\ în genunchi dinaintea ei [i,
luîndu-i mîna, i-o s\rut\ cu evlavie. Nu m\ bucur?
Ah, de-ai [ti... [opti el [i, luîndu-[i inima în din]i,
o privi drept în ochi. Lenina, Admirata! continu\
el � da, e[ti culmea admira]iei, pre]uind tot ce-i
mai scump pe lume!1  Ea îi zîmbi cu c\ldur\ [i
tandre]e. Ci tu, des\vîr[it\ (Lenina se aplec\ spre
el, cu buzele întredeschise), [i f\r\-asemuire, ai
fost creat\ (Lenina se aplec\ [i mai aproape) din
tot ce au fiin]ele mai bun2. (Se apropie [i mai
mult. Deodat\ S\lbaticul se ridic\ în picioare.)
Tocmai de aceea � zise el întorcînd capul într-o
parte � voiam ca mai întîi s\ fac ceva... adic\
vreau s\ spun, ca s\-]i ar\t c\ sînt vrednic de
tine. De[i asta n-o s\ se întîmple niciodat\ cu
adev\rat. Dar m\car s\-]i pot ar\ta c\ nu sînt
nevrednic. Voiam s\ fac ceva.

1. Citatul este �Miranda, admirata!� din Furtuna, III,
1, 37-38, trad. Leon D. Levi]chi, ed. cit., vol. 8,
1990, p. 382.

2. Ibid., III, 1, 47-48.
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� Dar de ce crezi c\-i nevoie s\... începu Lenina,
îns\ l\s\ fraza neterminat\.

În glasul ei se strecur\ o und\ de iritare. Cînd
te-ai aplecat înainte, tot mai aproape, cu buzele
întredeschise � [i te treze[ti absolut dintr-o dat\,
într-o pozi]ie atît de ridicol\ întinzîndu-te în gol
cînd cel din fa]a ta sare ca un n\tîng în picioare �
ei bine, exist\ un motiv de iritare, un motiv real,
chiar dac\-]i circul\ prin vine o jum\tate de gram
de soma.

� La Malpais, bolborosi incoerent S\lbaticul,
trebuia s\-i aduci o piele de puma � adic\, vreau
s\ spun, cînd voiai s-o iei de nevast\. Sau cel
pu]in un lup.

� Bine, dar în Anglia nu avem nici o puma!
izbucni Lenina, nemaiputînd s\ se st\pîneasc\.

� Dar chiar dac\ ar fi, ad\ug\ S\lbaticul,
devenind bruc dispre]uitor în furia lui, oamenii
i-ar omorî cu elicoptere, presupun, sau cu gaze
otr\vitoare, sau mai [tiu eu cu ce. Ei bine, eu
unul, n-a[ face asta, Lenina.

Se îndrept\ din umeri [i-i înfrunt\ viteje[te
privirea, care de fapt tr\da enervare [i nedume-
rire. Z\p\cit la rîndul lui, repet\:

� A[ face orice. Iar apoi [i mai incoerent: �
 Orice mi-ai cere. Exist\ [i distrac]ii care se dove-
desc dureroase � o [tii [i tu. Pl\cerea unui joc
spore[te-ades � atunci cînd e mai mare osteneala1 .
A[a simt eu. Adic\ vreau s\ spun c\ a[ m\tura [i
pe jos, dac\ mi-ai cere s-o fac.

� Bine, dar aici avem aspiratoare, r\mase uimit\
Lenina. Nu e necesar.

� Nu, fire[te c\ nu e necesar. Dar sînt [i înjo-
siri ce-s îndurate nobil2 . Mi-ar pl\cea s\ suf\r cu
noble]e o înjosire. Tu nu-]i dai seama?

1. Furtuna, III, 1, 1, ed. cit., vol. 8, 1990, p. 381.
2. Ibid., III, 1, 3.
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� Bine, dar dac\ avem aspiratoare...
� Nu despre asta e vorba.
� {i avem [i Epsiloni-Inferiori care s\ le mînu-

iasc\, continu\ ea. {i atunci, de ce? Efectiv, de ce?
� Cum de ce? Pentru tine, numai [i numai de

dragul t\u. Doar ca s\-]i ar\t c\...
� {i care naiba-i leg\tura dintre puma [i aspi-

ratoare...
� Ca s\-]i ar\t cît de mult...
� {i ce au de-a face puma cu bucuria de-a m\

vedea pe mine?... întreb\ ea tot mai exasperat\.
� Te iubesc, Lenina! îng\im\ el aproape dez-

n\d\jduit.
Leninei îi n\v\li sîngele în obraji � un simbol

al încînt\rii care o cople[ise ca un val interior.
� Chiar crezi ceea ce spui, John?
� N-am vrut s-o spun, strig\ S\lbaticul, îm-

preunîndu-[i mîinile într-un gest chinuit. Nu pîn\
cînd... Ascult\-m\, Lenina: la Malpais oamenii se
c\s\toresc.

� De ce?
Din nou se strecura acea und\ de iritare în

glasul ei. �Despre ce naiba o fi vorbind \sta acum?�
� Se c\s\toresc pentru totdeauna. Fac leg\-

mînt s\ tr\iasc\ de-a pururi împreun\.
� Vai ce idee îngrozitoare! exclam\ Lenina,

sincer [ocat\.
� �S\ ]in\ jarul dragostei nestins, tr\ind mai

mult ca nurii, tinereasc\, c-un suflet ce rena[te
mai curînd decît se stinge-a sîngelui v\paie.�1

� Cum?
� A[a e [i în Shakespeare: �De-o s\ te-atingi

îns\ de ea-nainte de-a se fi s\vîr[it tipicul tot [i
sfînta slujb\, dup\ rînduial\...�2

1. Troilus [i Cresida, III, 2, 169-172, ed. cit., vol. 6,
1987, p. 55.

2. Furtuna, IV, 1, 16-19, ed. cit., vol. 8, 1990, p. 393.
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� Pentru numele lui Ford, John, vorbe[te [i tu
ca oamenii! Nu în]eleg un cuvin]el din tot ce-ndrugi
acolo. Mai întîi vorbe[ti de aspiratoare, pe urm\
de nuri, de slujbe, m\ sco]i pur [i simplu din
min]i! S\ri în sus [i, parc\ temîndu-se ca el s\ nu
se îndep\rteze de ea [i fizic, [i mintal, îl apuc\
strîns de încheieturile mîinilor. R\spunde-mi, te
rog, la întrebarea asta: Î]i plac cu-adev\rat sau nu?

Urm\ o clip\ de t\cere. Apoi el r\spunse aproape
în [oapt\:

� Te iubesc mai mult decît orice pe lumea asta.
� Atunci, de ce naiba nu zici a[a? strig\ ea,

cu o exasperare atît de profund\ încît î[i înfipse
unghiile ascu]ite în carnea lui. În loc s\ ba]i
cîmpii cu nuri, [i aspiratoare, [i puma, [i s\ m\
chinuie[ti în halul \sta s\pt\mîni de-a rîndul!

Îi eliber\ mîinile [i-l împinse furioas\ într-o
parte.

� Dac\ nu mi-ai pl\cea atît de mult, ad\ug\
ea, m-a[ sup\ra foc pe tine!

{i deodat\ îl cuprinse cu bra]ele de dup\ gît;
surprins, îi sim]i buzele moi ap\sate pe gura lui.
Atît de delicios de moi, atît de calde [i de elec-
trizante încît, f\r\ s\ vrea, se trezi gîndindu-se la
îmbr\]i[\rile din filmul Trei s\pt\mîni în elicopter.
O, o, o! Blonda stereoscopic\ [i a, a, a, harapul mai
mult decît real. Oroare, oroare, oroare... Încerc\ s\
se elibereze, dar Lenina îl strînse [i mai tare.

� De ce nu mi-ai spus? îi [opti ea, retr\gîn-
du-[i pu]in capul ca s\-i priveasc\ fa]a.

Ochii îi erau plini de repro[uri tandre.
� �Oricît ar fi de tainic ascunzi[ul, îmbietor

un loc sau grea ispita (glasul con[tiin]ei lui tuna
[i fulgera în strai poetic), n-o s\-ntineze patima
onoarea.�1  Nici în ruptul capului! se hot\rî el.

1. Furtuna, IV, 25-28, ed. cit., vol. 8, 1990, p. 394.
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� Ah, prostu]ule! îi spuse ea. Te doream atît
de mult. {i dac\ [i tu m\ doreai, atunci de ce nu
mi-ai...?

� Bine, Lenina, dar... d\du el s\ i se împo-
triveasc\.

Cum ea î[i desf\cu îns\ imediat bra]ele cu
care-l încol\cea [i se trase pu]in înapoi, lui i se
p\ru o clip\ c\ ea a în]eles aluzia c\reia nu apu-
case s\-i dea glas. În schimb, cînd ea începu s\-[i
descheie catarama de la banduliera alb\ [i apoi o
atîrn\ cu grij\ pe speteaza unui scaun, S\lbaticul
începu s\ b\nuiasc\, în sfîr[it, c\ s-a în[elat!

� Lenina! repet\ el cu îngrijorare.
Ea î[i duse mîna la guler [i trase fermoarul

mult în jos pe vertical\; bluza ei alb\, de marinar,
se desf\cu pîn\ la tiv; b\nuielile lui se condensar\
într-o certitudine mult prea ap\s\toare:

� Lenina, dar ce faci?
Hîr[, hîr[ss! veni r\spunsul ei mut. P\[ind cu

grij\, se eliber\ de pantalonii bufan]i cu fundul
larg. Drescombinezonul ei cu fermoar era roz pal.
La piept îi atîrna T-ul de aur d\ruit de Cantorul-[ef.

� �Cei doi sîni ce-mpung, prin panglici, ochii
de b\rbat...�1  Cuvintele acelea tumultuoase, ca
un cîntec magic, o f\ceau s\-i par\ lui John de
dou\ ori mai primejdioas\, de dou\ ori mai ispi-
titoare. Moi, moi, dar ce împung\tori! Împungeau
[i sfredeleau ra]iunea, erodîndu-i hot\rîrea. �Nu
da frîu pornirii, c\ci jur\mintele pripite-s paie pe
focul sîngelui. Fii cump\tat. De nu, sînt vorbe-n
vînt.�2

Hîr[! Rozul plin [i rotund se desf\cu în dou\
ca un m\r bine despicat. O mi[care abil\ a bra]elor,

1. Timon din Atena, IV, 3, 115-116, trad. Dan Du]escu
[i Leon D. Levi]chi, ed. cit., vol. 7, 1988, p. 57.

2. Furtuna, IV, 1, 53-55, ed. cit., vol. 8, 1990, p. 394.
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o ridicare a piciorului drept, apoi a celui stîng, [i
drescombinezonul cu fermoar z\cea acum pe jos,
dezumflat [i inert.

R\mînînd pe ea doar cu pantofii, [osetele [i
bereta marin\reasc\ alb\ pus\ [mechere[te pe-o
parte, înaint\ spre el.

� Iubitule! Iubitule! M\car de mi-ai fi spus
mai de mult!

{i întinse bra]ele spre el. Dar în loc s\ spun\
[i el �Iubito!� [i s\-[i întind\ [i el bra]ele spre ea,
S\lbaticul se retrase însp\imîntat, dînd din mîini
aidoma unei p\s\ri care bate din aripi pentru a
alunga un animal primejdios ce se n\puste[te
asupra ei. Se trase patru pa[i înapoi [i se v\zu
lipit de perete, încol]it.

� O, dulcea]a mea! îi zise Lenina [i punîn-
du-[i mîinile pe umerii lui, se lipi tare de el. Ia-m\
în bra]e! îi porunci ea. �Strînge-m\ mai bine, drag\,
nu o face doar în [ag\.� {i ea avea poezia ve[nic
la îndemîn\, [tia [i ea cuvinte cînt\toare care
sunau a vr\ji [i a b\t\i de tobe. S\rut\-m\! [i
închise ochii, coborînd glasul pîn\ nu mai r\mase
din el decît un murmur adormitor: �Da, strînge-m\
pîn� m\ droghezi, iubire! S\rut\-m\ cu foc, s\ m\
apuce coma!�

S\lbaticul o apuc\ de încheieturile mîinilor, i
le smulse de pe umerii lui [i o împinse brutal,
]inînd-o la distan]\.

� Au, au, m\ doare! Nu!... Au!
Apoi t\cu deodat\. De spaim\, uit\ pîn\ [i de

durere. Deschizînd ochii îi v\zu chipul; nu, nu
era chipul lui, era fa]a unui str\in feroce � palid\,
strîmb\, contorsionat\ de o furie nebun\, inexpli-
cabil\. Cu sufletul la gur\, îl întreb\ în [oapt\:

� Dar ce s-a întîmplat, John?
El nu-i r\spunse, nu f\cu altceva decît s-o

priveasc\ drept în fa]\, cu ochii aceia demen]i.
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Mîinile cu care-i ]inea strîns încheieturile îi tremu-
rau. R\sufla sacadat, neregulat. Istovit\, sl\bit\
într-un asemenea hal încît abia-[i mai d\dea seama
ce se întîmpl\, con[tient\ doar de groaza ei, îl auzi
deodat\ scrî[nind din din]i. Îl întreb\ aproape
]ipînd:

� Dar ce-ai p\]it?
Ca [i cum ]ip\tul ei l-ar fi trezit la realitate, o

apuc\ de umeri [i începu s-o zgîl]îie:
� Tîrf\! îi strig\ el. �Tîrf\! Sfruntat\ tîrf\!�1 

� Vai, nuuu! Nu, te rog! îl implor\ ea cu glasul
tremurînd ridicol din pricina zgîl]îielilor lui.

� Tîrf\!
� Nu, te rog!
� Sfruntat\ tîrf\!
� �Mai bine-]i st\ pilula-n gur\, decît mur-

dara-njur\tur\�, începu ea s\ fredoneze.
S\lbaticul o împinse atît de puternic încît ea

se cl\tin\ pe picioare [i c\zu.
� Du-te! strig\ el aplecat amenin]\tor asupra

ei. Piei din ochii mei, c\ te omor!
{i î[i încle[t\ pumnii.
Lenina ridic\ mîna, s\-[i apere fa]a:
� Nu, John, te rog, nu...
� Gr\be[te-te. Mai repede!
Cu un bra] ridicat [i urm\rindu-i cu ochi îns-

p\imînta]i fiecare mi[care, Lenina se ridic\ greoi
în picioare [i, r\mînînd ghemuit\, ferindu-[i capul
cu mîna, se repezi în baie.

Plesnetul palmei nea[teptate cu care îi fu gr\-
bit\ plecarea r\sun\ ca un pocnet de pistol.

� Au! strig\ Lenina ]î[nind înainte.
De îndat\ ce se putu încuia în baie, avu r\gaz

s\ vad\ în ce stare fusese adus\. Stînd cu spatele

1. Othello, IV, 2, 81, trad. Ion Vinea, ed. cit., vol. 6,
1987, p. 340.
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la oglind\, r\suci capul. Uitîndu-se peste um\rul
stîng, v\zu urma unei mîini cu degetele desf\cute,
r\mas\ imprimat\ ca o pat\ ro[ie, distinct\, pe
pielea ei de culoarea m\rg\ritarului. Î[i frec\ înce-
ti[or rana.

Dincolo de camer\, S\lbaticul se învîrtea înc\ de
colo-colo, ca într-un mar[, un mar[ acompaniat
de tobe [i de muzica vorbelor vr\jite: �{i pas\rea
[i musca-[i fac de cap în v\zul tuturor�1 , aceste
cuvinte îi bubuiau înnebunitor în urechi. �Ei bine,
nici dihori]a, nici iapa nu sînt mai pofticioase
decît ea. Mai sus de brîu sînt fete cumsecade [i
dincoace de brîu parc\-s centauri: deasupra sînt
cu cerul; jos � cu iadul; sînt iad [i bezn\, fl\c\ri
puturoase. Pfui!... D\-mi un dram de civet\, bunule
spi]er, s\-mi dezinfectez imagina]ia...�2

� John! îndr\zni timid [i mieros un gl\scior
din baie. John!

�Tu, floare de p\dure, mult frumoas\, mireasma
ta, ce dureros de dulce m\ ame]ea! Pe aceast\ dalb\
fil\, rar\ carte, de ce-i scris: «tîrf\»? {i-astup\
nasul cerul...�3

Dar parfumul ei îi mai st\ruia înc\ în n\ri, pe
jacheta lui se impregnase pudra alb\ care-i par-
fumase trupul catifelat. �Sfruntat\ tîrf\, sfruntat\
tîrf\, sfruntat\ tîrf\!� Ritmul inexorabil bubuia
pîn\ la epuizare. �Sfruntat\...�

� John, dac\ nu te superi, mi-ai putea da
hainele?

Îi ridic\ de jos pantalonii cu fundul lat, bluza,
drescombinezonul.

1. Regele Lear, IV, 6, 123-124, trad. Mihnea Gheorghiu,
ed. cit., vol. 7, 1988, pp. 187-188.

2. Ibid., IV, 6, 135-142, p. 188.
3. Othello, IV, 2, 70-79, ed. cit., vol. 6, 1987, pp.

339-340.
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� Deschide! îi porunci el, dînd cu piciorul în
u[\.

� Nu deschid! r\spunse ea cu glas speriat,
dar sfid\tor.

� P\i, atunci, cum ai vrea s\ ]i le dau?
� Arunc\-le prin aerisirea de deasupra u[ii.
Se supuse dorin]ei ei [i reîncepu s\ m\r[\-

luiasc\ prin camer\. �Sfruntat\ tîrf\, sfruntat\
tîrf\.� �Cum îi gîdil\ demonul desfrîului, cu pînte-
cele lui gras [i cu degetele sale c\rnoase.�1

� John.
Nu r\spunse. �Demonul desfrîului, cu pîntecele

lui gras [i degetele sale c\rnoase.�
� John.
� Ce-i? întreb\ el aspru.
� Dac\ nu te superi, ai putea s\-mi dai cor-

donul malthusian?
Lenina trase cu urechea la pa[ii din camera de

al\turi, întrebîndu-se cît o s\ mai trop\ie el în
sus [i-n jos; dac\ o s\ trebuiasc\ s\ a[tepte pîn\
ce pleac\ el din apartament; sau dac\, dup\ ce-i
va fi l\sat un r\gaz rezonabil ca s\-[i potoleasc\
furia, nu va fi în nici o primejdie s\ deschid\ u[a
de la baie [i s\ ]î[neasc\ afar\.

Fu întrerupt\ din aceste reflec]ii nelini[tite de
sunetul telefonului, care ]îrîia în camera de al\-
turi. Trop\ielile încetar\. Auzi glasul S\lbaticului
discutînd cu t\cerea.

� Alo!
� ...
� Da.
� ...
� �Dac\ nu-mi sînt mie însumi uzurpatorul, da!�2 

1. Troilus [i Cresida, V, 2, 56, ed. cit., vol. 6, 1987, p. 89.
2. A dou\sprezecea noapte, I, 5, 198, trad. Mihnea

Gheorghiu, ed. cit., vol. 5, 1986, p. 237.
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� ...
� Da, n-a]i auzit ce-am spus? La telefon e

domnul S\lbatic.
� ...
� Cum? Cine e bolnav\? Bineîn]eles c\ m\

intereseaz\.
� ...
� Dar e ceva grav? E bolnav\ r\u? M\ duc

imediat...
� ...
� Nu mai e în camera ei? Dar unde a fost

dus\?
� ...
� O, Dumnezeule! Da]i-mi adresa.
� ...
� Park Lane, num\rul 3? Num\rul 3? Mul]u-

mesc.
Lenina auzi declicul telefonului pus în furc\,

apoi pa[i gr\bi]i. O u[\ trîntit\. T\cere. Oare
chiar plecase?

Cu precau]ii infinite, cr\p\ pu]in u[a; se uit\
pe furi[; prinse curaj v\zînd c\ înc\perea e pustie;
deschise u[a ceva mai mult [i scoase capul afar\;
pîn\ la urm\ se întoarse în vîrful degetelor în
camer\; r\mase locului cîteva secunde, cu inima
zvîcnindu-i tare în piept, [i ascult\, ascult\ mai
departe; apoi se repezi la u[a de la intrare, o
deschise, se strecur\ afar\, o trînti [i o lu\ la
fug\. Abia cînd se v\zu în lift [i acesta începu s\
coboare cu adev\rat se sim]i în siguran]\.
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Capitolul XIV

Clinica pentru Muribunzi, din Park Lane, era
un turn de [aizeci de etaje acoperit cu ]igle tran-
dafirii. În timp ce S\lbaticul cobora din taxicopter,
de pe acoperi[ î[i lu\ zborul un convoi de dricuri
aeriene viu colorate, zumz\ir\ [i huruir\ [i apoi
se îndep\rtar\, traversînd parcul, în direc]ia Vest,
îndreptîndu-se spre Crematoriul Mla[tina. La poarta
liftului, portarul-[ef, cu un aer maiestuos, îi d\du
informa]iile necesare [i S\lbaticul coborî pîn\ la
rezerva 81 de la etajul [aptesprezece (�Salonul
Senilit\]ii Galopante�, îi explic\ portarul).

Era o înc\pere mare [i luminoas\, cu pere]ii
vopsi]i în galben. Toate cele dou\zeci de paturi
erau ocupate. Linda se stingea într-o companie
numeroas\ � [i cu tot confortul modern. Aerul
vibra neîncetat de melodii vesele cîntate la sinteti-
zator. La piciorul fiec\rui pat, în fa]a fiec\rui
muribund, era un televizor. Programul era l\sat
s\ mearg\ tot timpul, ca un robinet deschis, din
zori pîn\-n noapte. Din sfert în sfert de or\ se
schimba automat parfumul ce înv\luia înc\perea.

� Încerc\m � îi explic\ infirmiera care-l pre-
luase de la u[\ pe S\lbatic �, încerc\m s\ cre\m
aici o atmosfer\ cît mai agreabil\ � ceva între un
hotel de cinci stele [i un cinema senzorial, dac\
în]elege]i ce vreau s\ spun.

� Dar unde e? întreb\ S\lbaticul, f\r\ s\ asculte
aceste explica]ii politicoase � ceea ce o ofens\ pe
infirmier\.



211

� V\d c\ sînte]i tare gr\bit, îi spuse ea.
� Mai e vreo speran]\? întreb\ el.
� Adic\ vre]i s\ spune]i s\ nu moar\? (El

încuviin]\ din cap.) Nu, bineîn]eles c\ nu mai e.
Cînd e trimis cineva aici, nu mai e... Uluit\ de
expresia de disperare de pe fa]a lui palid\, se
întrerupse brusc: � Dar ce, a]i p\]it ceva? întreb\
ea, nefiind deprins\ cu genul acesta de vizitatori.
(Nu c\ ar fi trecut prea mul]i vizitatori, de fapt;
[i nici c\ ar fi existat vreun motiv s\ fie prea
numero[i.) Nu cumva v\ e r\u?

Cl\tin\ din cap, [i spuse într-o [oapt\ abia
auzit\:

� E mama mea.
Infirmiera se holb\ îngrozit\ la el; apoi întoarse

repede capul într-o parte, ca s\-[i ascund\ ro[ea]a
care-i împurpurase tîmplele, fa]a [i gîtul.

� Duce]i-m\ la ea, îi spuse S\lbaticul, f\cînd
un efort dezn\d\jduit de a vorbi cu glasul lui
dintotdeauna.

Ro[ie ca racul, infirmiera îl conduse prin salon.
Chipuri înc\ proaspete [i neofilite (c\ci senilitatea
venea atît de galopant încît nu avea timp s\ le
îmb\trîneasc\ obrajii � ci doar inima [i creierul)
se întoarser\ cînd îi v\zur\ trecînd. Înaintarea
celor doi era urm\rit\ de ochii inexpresivi, lipsi]i
de curiozitate, ai celei de a doua copil\rii. Privind
aceste fe]e, S\lbaticul se cutremur\.

Linda z\cea în ultimul pat din [irul acela lung,
tocmai la perete. Proptit\ pe perne, privea semi-
finalele campionatului sud-american de tenis pe
suprafe]e Riemann, care ap\reau la o alt\ scar\,
în t\cere, pe ecranul televizorului de la picioarele
patului. Siluetele acelea m\runte ]î[neau încoace
[i-ncolo pe p\tratul luminos de sticl\, ca pe[tii
într-un acvariu � locuitorii t\cu]i, dar agita]i ai
unei alte lumi.
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Linda se uita continuu, zîmbind vag [i f\r\ s\
în]eleag\ nimic. Pe chipul ei palid [i buh\it era
a[ternut\ o expresie de fericire imbecil\. Din cînd
în cînd pleoapele îi c\deau [i cîteva clipe p\rea c\
a a]ipit. Apoi se trezea cu o tres\rire � se trezea la
realitatea giumbu[lucurilor de pe[ti[ori în acva-
riu ale campionilor de tenis, la versiunea Supervox
Sintetic\ a refrenului �Strînge-m\ mai bine, drag\,
nu o face doar în [ag\�, la curentul cald de ver-
ben\ care venea dinspre ventilatorul de deasupra
capului � se trezea la toate aceste lucruri sau,
mai degrab\, la visul alc\tuit ca o vraj\ din toate
aceste lucruri, transfigurate [i înfrumuse]ate de
soma care-i curgea prin vine � [i pe fa]a ei se
l\]ea din nou zîmbetul acela învins [i [ters, de
mul]umire infantil\.

� Ei, eu trebuie s\ v\ las, spuse infirmiera.
Îmi vine grupa aceea de copii. {i, pe urm\, mai e
[i patul num\rul trei. F\cu un semn c\tre cap\tul
rezervei. S-ar putea s\ se sting\ dintr-un minut
în altul. Ei, face]i-v\ comod, mai ad\ug\ ea [i se
îndep\rt\ cu pas sprin]ar.

S\lbaticul se a[ez\ lîng\ pat.
� Linda, [opti el, luîndu-i mîna.
Auzindu-[i numele, Linda întoarse capul. Ochii

ei inexpresivi se luminar\, recunoscîndu-l. Îi strînse
mîna, îi zîmbi, mi[c\ din buze; dar apoi, deodat\,
capul îi c\zu în piept. Adormise. S\lbaticul r\mase
s-o priveasc\ � c\utînd ceva pe carnea ei obosit\,
c\utînd [i reg\sind fa]a aceea tîn\r\ [i str\lu-
citoare care se aplecase mereu asupra copil\riei
lui de la Malpais, [i-[i aminti (închizînd ochii) glasul
ei, gesturile ei, toate întîmpl\rile vie]ii petrecute
cu ea. �Streptococ-D la Banbury-T...� Vai ce frumos
îi mai cînta! {i toate versurile [i cîntecele acelea
pentru copii, ce stranie [i misterioas\ era magia
lor!
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A [i B [i C, vitamina D te cre[te,
Untura-i în ficat, ficatul e în pe[te.

Lacrimi fierbin]i îi ]î[nir\ de sub pleoapele
coborîte la amintirea vorbelor [i a glasului Lindei,
care le repetase de atîtea ori. {i apoi, lec]iile de
citire:

Un om sub un pom; Noi doi [i-un cotoi;
Un cocon în flacon; Bebe vede lebede.

{i instruc]iunile elementare pentru muncitorii
Beta din Depozitul de Embrioni. {i serile lungi
petrecute în jurul focului sau, vara, pe acoperi[ul
c\su]ei, în cursul c\rora ea îi tot spunea pove[tile
acelea despre Lumea de dincolo, din afara Rezer-
va]iei; acea frumoas\, atît de frumoas\ Lume de
dincolo, a c\rei amintire � aidoma cerurilor, aidoma
unui rai al bun\t\]ii [i frumuse]ii încînt\toare �
el o p\stra întreag\ [i intact\, neîntinat\ de con-
tactul cu realitatea acestei Londre adev\rate, cu
ace[ti b\rba]i [i cu aceste femei ce purtau pecetea
civiliza]iei autentice.

Brusc, un vacarm de glasuri pi]ig\iate îl f\cu
pe John s\ deschid\ ochii [i, dup\ ce-[i [terse în
grab\ lacrimile, s\ întoarc\ într-acolo capul. În
salon d\dea buzna ceea ce p\rea a fi un [uvoi de
gemeni identici în vîrst\ de opt ani. Veneau gemeni
dup\ gemeni, gemeni dup\ gemeni � un adev\rat
co[mar. Fe]ele lor (mai degrab\ chipul lor repetat,
c\ci nu aveau decît o singur\ fa]\ cu to]ii) se
holbau ca ni[te mop[i � toate numai n\ri [i ochi
sp\l\ci]i ie[i]i din orbite. Purtau aceea[i uniform\
kaki. To]i mergeau cu gura c\scat\. To]i gui]au [i
sporov\iau în timp ce mergeau. Într-o clip\ � i se
p\ru S\lbaticului � tot salonul viermuia de aceste
fiin]e aidoma. Roiau printre paturi, se c\]\rau pe
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ele, umblau pe sub ele în patru labe, se zgîiau la
televizoare, se strîmbau la pacien]i.

Linda îi uimi [i oarecum îi sperie. La picioarele
ei se adun\ un grup întreg, zgîindu-se la ea cu
curiozitatea speriat\ [i stupid\ a animalelor care
se trezesc brusc în fa]a necunoscutului.

� O, ia uite aici! Uita]i-v\! Vorbeau acum cu
glas sc\zut de spaim\. Dar ce-o fi cu ea? De ce e
a[a de gras\?

Nu mai v\zuser\ niciodat\ o fa]\ ca a ei � nu
v\zuser\ niciodat\ o fa]\ care s\ nu fi fost tîn\r\ �
cu pielea plin\ de zbîrcituri, un trup care s\ fi
încetat a mai fi drept [i sub]ire. To]i ace[ti sexage-
nari muribunzi aveau înf\]i[area unor feti]e abia
trecute de vîrsta copil\riei. În contrast cu ei, la
numai patruzeci [i patru de ani, Linda p\rea un
monstru de b\trîne]e flasc\ [i diform\.

� E îngrozitoare, nu? comentar\ copiii în [oapt\.
Ia uita]i-v\ ce din]i are!

De sub pat ]î[ni deodat\, între scaunul lui
John [i perete, un b\ie]el cu nasul cîrn, de mops,
[i se i]i plin de curiozitate, iscodind fa]a adormit\
a Lindei.

� P\i... începu el, dar propozi]ia îi fu între-
rupt\ prematur de un gui]at de durere.

S\lbaticul îl apucase de guler, îl ridicase peste
scaun [i, dup\ ce-i trase o palm\ ustur\toare, îl
azvîrli cît colo.

Urletele ]încului o aduser\ val-vîrtej în ajutor
pe sora-[ef\.

� Ce i-a]i f\cut? întreb\ ea cu asprime. N-ave]i
voie s\-i lovi]i pe copii!

� P\i, atunci, nu-i l\sa]i s\ se apropie de patul
\sta! se r\sti S\lbaticul, cu glasul tremurînd de
indignare. Ce caut\ aici broscoii \[tia scîrbo[i? E
dezgust\tor ce se-ntîmpl\ aici!

� Dezgust\tor? Ce vre]i s\ spune]i? Li se face
condi]ionarea în materie de moarte. {i uite ce
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este � îl avertiz\ ea pe un ton agresiv �, dac\ v\
mai amesteca]i în procesul condi]ion\rii lor, chem
portarii s\ v\ dea afar\.

S\lbaticul se scul\ în picioare [i f\cu doi pa[i
c\tre ea. Mi[c\rile lui [i expresia fe]ei îi erau atît de
amenin]\toare, încît infirmiera se trase speriat\
înapoi. Str\duindu-se din r\sputeri s\-[i înfrîneze
pornirea [i, f\r\ o vorb\, îi întoarse spatele [i se
rea[ez\ lîng\ pat.

Pu]in mai lini[tit\, dar cu un aer de demnitate
u[or strident, nesigur, infirmiera îi mai spuse:

� S\ nu zice]i c\ nu v-am prevenit!
Totu[i, îi lu\ cu ea pe gemenii prea curio[i [i-i

duse la grupul care în cap\tul cel\lalt al salonului
începuse s\ se joace de-a �caut\-mi [li]ul�.

� Ei, drag\, acum du-te [i bea [i tu o cea[c\
de solu]ie de cofein\, îi spuse ea celeilalte infir-
miere.

Faptul c\-[i exercitase autoritatea o f\cu s\ se
simt\ mai bine, redîndu-i încrederea în sine.

� Gata, copii! strig\ ea.
Linda se agitase în somn, deschisese o clip\

ochii, privise în jur f\r\ s\ vad\ de fapt nimic [i
apoi, toropit\, adormise la loc. {ezînd lîng\ ea,
S\lbaticul se str\dui din r\sputeri s\-[i recapete
starea de spirit pe care o avusese cu cîteva minute
mai devreme. �A [i B [i C, vitamina D te cre[te�,
repet\ în sinea lui, ca [i cum vorbele ar fi fost un
descîntec capabil s\ reînvie trecutul mort de mult.
Dar descîntecul n-avea nici un efect. Amintirile
frumoase refuzau cu înc\p\]înare s\ revin\ la
via]\; nu înviau decît geloziile [i urî]eniile [i mize-
riile de odinioar\. Popé, cu sîngele curgîndu-i din
rana de la um\r; Linda dormind hidoas\ [i mu[tele
bîzîind în jurul mescalului v\rsat pe du[umea,
lîng\ pat; b\ie]ii ce o împro[cau cu oc\ri cînd o
vedeau trecînd... Ah, nu, nu! Închise ochii [i cl\tin\
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din cap, sfor]îndu-se s\ ucid\ amintirile acelea
nesuferite. �A [i B [i C, vitamina D, vitamina D,
vitamina D...�

Sintetizatorul Supervox î[i în\l]a suspinele
adormitoare într-un crescendo, iar circuitul de
valuri de parfum de verben\ ced\ brusc locul
unui miros intens de paciuli. Linda se agit\ în
somn, se trezi, se uit\ ame]it\ cîteva clipe la
semifinali[ti, apoi, ridicînd capul, mai adulmec\
de vreo cîteva ori noul parfum din aer [i deodat\
zîmbi, fa]a i se lumin\ într-un zîmbet de extaz
copil\resc.

� Popé! murmur\ ea, [i închise la loc ochii.
O, îmi place atît de mult, atît de mult...

Oft\ [i capul îi c\zu iar\[i pe perne.
� Ah, Linda! o implor\ S\lbaticul. Nu m\ recu-

no[ti?
F\cuse atîtea eforturi, f\cuse tot ce-i st\tea în

puteri; oare de ce nu-l l\sa ea s\ dea totul uit\rii?
Îi strînse mîna inert\ într-un gest aproape violent,
de parc\ ar fi vrut s-o sileasc\ s\-[i revin\ din
visul acesta de volupt\]i ru[inoase, din aceste
amintiri josnice [i scîrboase � înapoi în prezent,
înapoi la realitate: prezentul înfrico[\tor, reali-
tatea îngrozitoare � dar sublim\, avînd un sens,
dar îngrozitor de important\ tocmai din pricina
iminen]ei lucrului aceluia care le f\cea pe toate
celelalte însp\imînt\toare.

� Linda, nu m\ recuno[ti?
Sim]i r\spunsul ei slab luînd forma unei strîn-

geri de mîn\. Lui i se umplur\ iar\[i ochii de
lacrimi. Se aplec\ asupra ei [i o s\rut\.

Buzele ei se mi[car\. �Popé!� [opti ea din nou
[i el se sim]i de parc\ Linda i-ar fi zvîrlit în obraz
o g\leat\ de zoaie.

Începu s\-i clocoteasc\ mînia în vine. Frustrate
din nou, p\timirea [i obida lui î[i g\siser\ o alt\



217

form\ de exteriorizare, transformîndu-se într-un
acces de furie chinuit\.

� Dar eu sînt John! strig\ el. Sînt John!
{i disperarea îi împinse atît de departe mînia,

încît ajunse chiar s-o apuce de um\r [i s-o zgîl]îie.
Linda deschise ochii clipind m\runt; îl v\zu

[i-l recunoscu � �John!� � dar plas\ fa]a lui adev\-
rat\, mîinile lui adev\rate [i violente într-o lume
a închipuirii � printre echivalentele interioare,
intime, ale mirosului de paciuli [i ale sunetelor
sintetizatorului, printre senza]iile straniu transfi-
gurate, care-i alc\tuiau universul visurilor. Îl recu-
noscu pe John, ca pe fiul ei, dar [i-l imagin\
drept un nechemat în Malpaisul acela paradisiac
unde-[i petrecuse vacan]a soma cu Popé. Era
sup\rat pe ea pentru c\ ea îl pl\cea pe Popé, o
zgîl]îia pentru c\ Popé era acolo în patul ei � de
parc\ în asta ar fi fost ceva r\u sau urît � dar nu
f\ceau to]i oamenii civiliza]i acela[i lucru? �Oricine
poate-avea pe oricine...�, �To]i sîntem ai tuturor
celorlal]i�; glasul ei se stinse brusc într-un fel de
horc\it abia auzit cînd i se t\ie respira]ia [i des-
chise gura; f\cu un efort dezn\d\jduit s\-[i umple
pl\mînii cu aer. Dar Linda parc\ [i uitase cum
trebuie s\ respire. Încerc\ s\ strige � dar din gur\
nu-i ie[i nici un sunet; doar groaza din ochii ei
larg deschi[i îi dezv\luia lui John suferin]a ei.
Duse mîinile la gît, apoi ele b\tur\ aerul � aerul
pe care nu-l putea inspira, aerul care, pentru ea,
încetase s\ mai existe.

S\lbaticul s\ri în picioare, se aplec\ asupra ei:
� Ce-i cu tine, Linda? Ce-i cu tine?
Glasul lui era implorator, parc\ ar fi rugat-o

fierbinte s\ nu-l lase singur.
Privirea pe care i-o arunc\ Linda era înc\rcat\

de o spaim\ negr\it\ � de spaim\ [i repro[ � cel
pu]in a[a i se p\ru lui. Se mai str\dui o dat\ s\
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se ridice în capul oaselor, dar rec\zu pe pern\.
Avea fa]a contorsionat\ oribil [i buzele vinete.

S\lbaticul se r\suci pe c\lcîie [i alerg\ pîn\ la
cap\tul salonului.

� Repede, repede! strig\ el. Repede!
Aflat\ în picioare în mijlocul cercului de gemeni

care se jucau de-a �caut\-mi [li]ul�, sora-[ef\
întoarse capul. Uimirea de o clip\ ced\ aproape
imediat locul dezaprob\rii:

� Nu ]ipa]i! Gîndi]i-v\ la micu]ii ace[tia, strig\
ea încruntîndu-se. S-ar putea s\ le strica]i condi-
]ionarea... Dar ce face]i? S\lbaticul p\trunsese în
mijlocul cercului de copii. Ave]i grij\! Un copil
începuse s\ urle.

� Repede, veni]i! O apuc\ de mînec\, o trase
dup\ el. Repede! S-a întîmplat ceva. Am omorît-o.

Pîn\ s\ ajung\ el la cap\tul salonului, Linda
murise.

S\lbaticul încremeni o clip\ t\cut, apoi c\zu
în genunchi lîng\ pat [i, acoperindu-[i fa]a cu
mîinile, începu s\ plîng\ cu sughi]uri.

Infirmiera r\mase nehot\rît\, uitîndu-se cînd
la trupul îngenunchiat lîng\ pat (vai, ce spectacol
scandalos!), cînd la gemeni (bie]ii copila[i!) care
încetaser\ s\-[i mai caute unii altora [li]ul [i
priveau înm\rmuri]i din cap\tul cel\lalt al înc\-
perii, se uitau cu ochii m\ri]i, cu n\rile frem\tînd
la scena [ocant\ jucat\ în jurul patului cu num\-
rul dou\zeci. Infirmiera se întreb\ în sinea ei:
�Oare s\-i vorbeasc\? S\ încerce s\-l readuc\ la
pu]in\ decen]\? S\-i aminteasc\ unde se afl\?
S\-l fac\ s\ fie con[tient de r\ul fatal pe care-l
poate face acestor bie]i copila[i nevinova]i? S\
distrug\ el toat\ s\n\toasa lor instruc]ie [i condi-
]ionare în privin]a mor]ii, prin aceast\ explozie
dezgust\toare � ca [i cum moartea ar fi fost ceva
îngrozitor, ca [i cum vreo persoan\ sau alta ar fi
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contat atît de mult! Scena le putea aduce în minte
copiilor cele mai dezastruoase idei în privin]a
acestui subiect, i-ar putea tulbura atît de mult,
încît s\ le produc\ o reac]ie într-o direc]ie complet
gre[it\, total antisocial\�.

F\cu un pas înainte [i-l atinse pe um\r pe
S\lbatic.

� Nu v\ pute]i purta civilizat? îl întreb\ ea cu
glas aspru, dar f\r\ s\ ridice tonul.

{i totu[i, întorcînd capul, v\zu c\ vreo cinci-
[ase gemeni deja înaintau într-acolo. Copiii î[i
abandonaser\ joaca. O clip\ doar [i... Nu, riscul
era prea mare; s-ar fi putut ca întreaga grup\ s\
fie dat\ înapoi cu [ase sau poate chiar [apte luni
în cadrul procesului de condi]ionare. Se întoarse
în grab\ c\tre bietele fiin]e pe care le avea în grij\
[i pe care le vedea acum amenin]ate.

� Ei, cine vrea un ecler cu ciocolat\? întreb\
ea cu glas tare, pe un ton vesel.

� Eu! url\ în cor întregul grup Bokanovski.
Patul cu num\rul dou\zeci fu dat cu totul

uit\rii.
�O, Doamne, Doamne, Doamne...� î[i tot repeta

în sinea lui S\lbaticul. În haosul acela de mîhnire
[i remu[c\ri care-i umpleau mintea era singurul
cuvînt articulat ce-i mai venea în minte.

� Doamne! [opti el. Dumnezeule!
� Ce tot zice \la? r\sun\ deslu[it [i pi]ig\iat

un glas din apropiere, printre zumzetele sintetiza-
torului.

S\lbaticul tres\ri puternic [i, luîndu-[i mîinile
de pe fa]\, se uit\ în jur. Cinci gemeni kaki, fiecare
cu un rest de ecler în mîna dreapt\, to]i cu fe]ele
identice, mînjite mai mult sau mai pu]in identic
cu ciocolat\ lipicioas\, st\teau în[ira]i cu mutrele
lor de mops [i se holbau la el.
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Îl privir\ în ochi [i rînjir\ to]i deodat\. Unul
dintre ei ar\t\ spre Linda cu bucata de ecler în
mîn\.

� E moart\?
S\lbaticul îi privi o vreme în t\cere. Apoi, tot

în t\cere, se ridic\ în picioare [i, f\r\ s\ scoat\ o
vorb\, se îndrept\ încet spre u[\.

� E moart\? repet\ b\ie]elul curios, trop\ind
pe lîng\ el.

S\lbaticul î[i coborî privirea asupra lui [i, tot
f\r\ o vorb\, îl împinse într-o parte. B\ie]elul c\zu
[i începu imediat s\ urle. S\lbaticul nici m\car
nu mai întoarse capul.
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Capitolul XV

Personalul inferior de la Clinica Park Lane pen-
tru Muribunzi era alc\tuit dintr-o sut\ [aizeci [i
doi de Delta, împ\r]i]i în dou\ grupuri omoge-
nizate de optzeci [i patru de gemene cu p\rul
ro[u [i, respectiv, [aptezeci [i opt de gemeni doli-
cocefali brune]i. La ora [ase, cînd î[i încheiau
ziua de lucru, cele dou\ grupuri se adunau în
vestibulul spitalui [i subadministratorul-adjunct
le distribuia ra]ia de soma.

Coborînd din lift, S\lbaticul p\[i drept în mij-
locul lor. Dar gîndurile îi zburar\ în alt\ parte � la
moartea mamei sale, la mîhnirea [i la remu[c\-
rile lui; automat, f\r\ s\-[i dea seama ce face,
începu s\-[i croiasc\ drum prin mul]ime, cu um\-
rul înainte.

� Hei, ce te împingi a[a? Unde te treze[ti?
Unde te bagi?

Înalte sau joase, dintr-o mul]ime de gîtlejuri
diferite, doar dou\ glasuri p\reau s\ gui]e sau s\
groh\ie. Repetate la infinit, ca de o suit\ de oglinzi,
dou\ chipuri � unul ca o lun\ plin\ pistruiat\ [i
f\r\ p\r, cu halo portocaliu, cel\lalt sub]ire, ca o
masc\ avînd înf\]i[area unei p\s\ri cu ciocul
mare, [i cu barba neras\ de dou\ zile � se-ntoar-
ser\ furioase c\tre el. Cuvintele lor [i coatele pe
care i le traser\ în coaste izbutir\ s\ sparg\ zidul
care-l izola în incon[tien]\. Se trezi din nou la
realitatea exterioar\, se uit\ în jur, în]elese ce
vede, recunoscu � sau mai degrab\ [tiu cu o
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senza]ie înjositoare de oroare [i dezgust � c\ e
vorba de acel delir repetat al zilelor [i nop]ilor lui,
co[marul asem\n\rii, ba chiar al identit\]ii unor
roiuri imposibil de deosebit. Gemeni, gemeni...
Ca ni[te larve viermuiser\ peste tot, întinînd taina
mor]ii Lindei. Alte larve, dar mai mari, ajunse la
maturitate, viermuiau acum peste mîhnirea [i
c\in]a lui. Se opri [i, cu ochii tulburi [i înfior\tori,
se uit\ în jur la gloata aceea kaki în mijlocul
c\reia se afla, dominînd-o cu un cap. �O, ce minune!
Ce de f\pturi alese!� Cuvintele melodioase parc\-[i
b\teau joc de el. �Ce frumoas\-i omenirea, minu-
nat\ lume nou\...�1

� Se distribuie dozele de soma! strig\ un glas
r\sun\tor. V\ rog, p\stra]i ordinea. Hai, \ia de
colo, gr\bi]i-v\ !

Se deschisese o u[\ [i în vestibul fusese aduse
o mas\ [i un scaun. Glasul r\sun\tor apar]inea
unui tîn\r Alfa zglobiu [i degajat, care intrase cu
o caset\ mare de metal negru. Din piepturile
tuturor gemenilor ]inu]i în a[teptare se în\l]\ un
murmur de satisfac]ie. Îl d\dur\ uit\rii pe S\lba-
tic. Aten]ia li se îndrept\ acum spre cutia metalic\,
pe care tîn\rul o pusese pe mas\ [i tocmai o
descuia. Capacul se ridic\.

� Oooo! strigar\ simultan cei o sut\ [aizeci [i
doi de salaria]i, de parc\ ar fi privit ni[te jocuri
de artificii.

Tîn\rul scoase o mîn\ de cutiu]e minuscule
cu pilule.

� Ei, acum un pas înainte, v\ rog, spuse el cu
hot\rîre. Pe rînd, cîte unul, f\r\ s\ v\ împinge]i.

Pe rînd, cîte unul, f\r\ s\ se împing\, gemenii
p\[ir\ înainte. Mai întîi doi gemeni, apoi dou\
gemene, iar doi gemeni, iar dou\ gemene, iar...

1. Furtuna, V, 1, 183-185.
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S\lbaticul r\mase s\ priveasc\ spectacolul.
�O, minunat\ lume nou\, o, minunat\ lume nou\...�
În mintea lui cuvintele melodioase parc\-[i schim-
bau intona]ia. Îl luaser\ în rîs cînd el era chinuit
de mîhnire [i remu[c\ri, [i cu ce ton de hidoas\
[i cinic\ batjocur\! Rîzînd diabolic, vorbele d\du-
ser\ la iveal\ josnicia sordid\, urî]enia gre]oas\ a
co[marului. Acum îns\, parc\ trîmbi]au o che-
mare la arme. �O, minunat\ lume nou\!� Miranda
proclama posibilitatea frumuse]ii, posibilitatea
prefacerii pîn\ [i a unui co[mar în ceva în\l]\tor
[i nobil. �O, minunat\ lume nou\!� Era o chemare
la lupt\, o comand\.

� Ia, ia, nu v\-mpinge]i! strig\ furios sub-
administratorul-adjunct [i închise cu zgomot
capacul cutiei metalice. Dac\ nu v\ purta]i cum
trebuie, opresc distribuirea somei!

Gemenii Delta începur\ s\ morm\ie, se mai
înghiontir\ cu coatele, apoi se potolir\. Amenin-
]area î[i f\cuse efectul. Auzi vorb\ � s\-i lipseasc\
de soma! Ce gînd înfior\tor!

� Ei bravo, v-a]i cumin]it! spuse tîn\rul [i
redeschise cutia.

Linda tr\ise ca o roab\, Linda murise; al]ii
trebuiau s\ tr\iasc\ în libertate [i atunci lumea
putea fi înfrumuse]at\. Era un act de repara]ie,
o datorie. Dintr-o dat\, mintea S\lbaticului se
lumin\; acum [tia ce trebuie s\ fac\. Parc\ s-ar fi
deschis un oblon [i s-ar fi tras la o parte o perdea.

� {i! spuse subadministratorul-adjunct.
Înc\ o femeie kaki p\[i înainte.
� Opri]i-v\! strig\ S\lbaticul cu glas r\su-

n\tor. Opri]i-v\!
Î[i croi drum pîn\ la mas\; gemenii Delta

r\maser\ uimi]i, zgîindu-se la el.
� Sfinte Ford! spuse cu glas sc\zut subadmi-

nistratorul. E S\lbaticul!
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{i i se f\cu fric\.
� Asculta]i-m\, v\ rog din suflet, strig\ cu

toat\ seriozitatea S\lbaticul. �V\ rog s\ m-ascul-
ta]i!�1 

Pîn\ atunci nu mai vorbise nicicînd în public,
a[a c\ i se p\ru foarte greu s\ exprime ceea ce ar
fi vrut s\ spun\.

� Nu mai lua]i pilulele alea îngrozitoare. Sînt
otrav\, otrav\ curat\!

� Asculta]i, domnule S\lbatic, îi spuse sub-
administratorul-adjunct, cu un zîmbet mieros,
dac\ nu v\ sup\ra]i, v\ rog s\ m\ l\sa]i...

� Otrav\ pentru suflet, ca [i pentru trup.
� Da, se poate, dar de ce nu m\ l\sa]i s\

continuu distribuirea? Hai, v\ rog frumos, fi]i
b\iat bun. {i, cu blînde]ea prudent\ cu care mîngîi
un animal recunoscut ca fiind periculos, îl b\tu
pe bra]. Da]i-mi voie doar s\...

� Niciodat\! strig\ S\lbaticul.
� Drag\ prietene, te rog frumos...
� Arunca]i la gunoi otrava aceea groaznic\.
Cuvintele �Arunca]i la gunoi� izbutir\ s\ p\-

trund\ prin straturile succesive de neîn]elegere
pîn\ în str\fundurile con[tiin]ei gemenilor Delta.
Din mul]ime se în\l]\ un murmur de nemul]u-
mire.

� Am venit s\ v\ aduc libertate, spuse S\l-
baticul, întorcîndu-se din nou c\tre gemeni. Am
venit...

Func]ionarul nu-l mai auzi; se strecurase afar\
din vestibul [i c\uta un num\r în cartea de telefon.

� Nu e în apartamentul lui, rezum\ Bernard
situa]ia, nu e la mine, nu e la tine. Nu e la Aphro-
ditaeum; nu e la Centru [i nici la Colegiu. Unde
s-o fi dus?

1. Iuliu Cezar, III, 2,78, trad. Tudor Vianu, ed. cit.,
vol. 5, 1986, p. 52.
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Helmholtz d\du din umeri. Se întorseser\ de la
lucru, convin[i c\-l vor g\si pe S\lbatic a[teptîndu-i
la unul sau cel\lalt din locurile lor obi[nuite de
întîlnire, dar nici urm\ de el. Faptul în sine era
sup\r\tor, deoarece avuseser\ de gînd s\ fac\ o
scurt\ c\l\torie pîn\ la Biarritz în sportcopterul
cu patru locuri al lui Helmholtz. Dac\ nu ap\rea
în cel mai scurt timp, aveau s\ întîrzie la mas\.

� Îl mai a[tept\m cinci minute, zise Helmholtz.
Dac\ nu apare la timp, atunci o s\...

Îl întrerupse telefonul. Ridic\ receptorul:
� Alo!... Da, la telefon. Apoi, dup\ ce ascult\

mai mult\ vreme, trase o înjur\tur\: � Futu-i
Fordul s\-i fut! Vin imediat.

� Ce s-a întîmplat? întreb\ Bernard.
� Era o cuno[tin]\ de-a mea de la Spitalul

Park Lane. S\lbaticul e acolo. S-ar p\rea c\ [i-a
ie[it din min]i. Oricum, e o treab\ urgent\. Vii cu
mine?

Se repezir\ pe coridor spre lifturi.
� Dar de ce v\ place s\ fi]i robi? îl auzir\ ei pe

S\lbatic cînd intrar\ în spital. Fa]a îi era îmbu-
jorat\, ochii îi str\luceau, arzînd de indignare. V\
place s\ fi]i ca ni[te copii de ]î]\? Da, copii de
]î]\, care �scîncesc [i vars\ în bra]ele d\dacei�1.
ad\ug\ el cînd stupiditatea lor animalic\ îl exas-
per\ pîn\ acolo încît îl f\cu s\-i insulte pe cei pe
care venise s\-i mîntuiasc\.

Insultele rico[au îns\ de pe carapacea groas\
a prostiei lor; se uitau ]int\ la el cu ochi inexpre-
sivi, plini de resentimente vagi [i încrîncenate.

� Da, da, �scîncind [i v\rsînd�! strig\ el pur [i
simplu.

D\duse uit\rii [i mîhnirea [i remu[c\rile, [i
compasiunea [i sentimentul datoriei, toate fiind

1. Cum v\ place, II, 7, 155 � celebrul monolog al lui
Jacques �Cele [apte vîrste ale omului�.
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parc\ absorbite acum de o ur\ intens\, cople-
[itoare fa]\ de mon[trii ace[tia subumani.

� Nu vre]i s\ fi]i liberi, s\ fi]i oameni? Nici
m\car nu în]elege]i ce înseamn\ umanitatea [i
libertatea?

Mînia îl ajuta s\ vorbeasc\ mai curg\tor; cuvin-
tele îi veneau mai u[or.

� Nu vre]i? Nu în]elege]i? repet\ el, f\r\ a
primi r\spuns. Ei bine, atunci am s\ v\ înv\] eu,
continu\ el crîncen. Am s\ v\ fac liberi chiar [i
f\r\ voia voastr\.

{i, deschizînd brusc o fereastr\ care d\dea spre
curtea interioar\ a spitalului, începu s\ arunce
afar\ cîte un pumn de cutiu]e cu tablete de soma.

O clip\ gloata kaki r\mase t\cut\, înm\rmu-
rit\, asistînd la spectacolul acestui sacrilegiu inutil,
privindu-l cu uimire [i groaz\.

� E nebun, [opti Bernard, f\cînd ochii mari.
Au s\-l omoare. Au s\-l... Deodat\ din mul]ime
se în\l]\ un strig\t puternic; un val de trupuri se
apropie amenin]\tor de S\lbatic. Ford s\-l ajute!
zise Bernard [i întoarse capul îngrozit.

� Ford îi ajut\ pe cei care se ajut\ singuri,
zise Helmholtz Watson [i rîzînd � efectiv rîzînd
entuziasmat � î[i croi drum prin mul]ime.

� Liberi, slobozi! strig\ S\lbaticul [i, în timp
ce cu o mîn\ continua s\ arunce pe fereastr\
cutiu]ele cu soma, cu cealalt\ lovea fe]ele uniforme
ale celor ce se n\pustiser\ asupra lui. Liberi! [i
deodat\ se trezi cu Helmholtz lîng\ el. Bunul meu
prieten Helmholtz! � exclam\ el continuînd s\ dea
cu pumnii. În sfîr[it, oameni adev\ra]i! mai strig\
S\lbaticul aruncînd tot timpul cîte un pumn de
otrav\ pe fereastr\. Da, oameni! Oameni! Cînd nu
mai r\m\sese deloc otrav\, în\l]\ cutia metalic\
[i le-o ar\t\ golit\ de con]inut, neagr\.

� Sînte]i liberi!
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Urlînd, gemenii Delta îl atacar\ cu [i mai mare
furie.

{ov\ind, la marginea cîmpului de lupt\, Bernard
î[i zise: �S-a sfîr[it cu ei� [i, mînat de un impuls
spontan, încerc\ s\ le vin\ în ajutor; apoi se r\z-
gîndi [i se opri; pe urm\, ru[inat, f\cu iar\[i un
pas înainte; pe urm\ iar z\bovi în cump\n\ [i
r\mase chinuit de umilitoarea incapacitate de
decizie � gîndindu-se ba c\ ei ar putea fi uci[i
dac\ nu-i ajut\, ba c\ ar putea fi ucis el dac\ le
vine lor în ajutor � [i tocmai atunci (Slav\ lui
Ford!) d\dur\ buzna în\untru poli]i[tii, cu vizorul
bulbucat [i botul de purcel al m\[tilor de gaze.

Bernard se repezi în întîmpinarea lor. Începu
s\-[i agite bra]ele: era [i asta o ac]iune, f\cea [i el
ceva. Strig\ de mai multe ori �Ajutor!�, tot mai tare
[i mai tare, ca s\ aib\ iluzia c\ ajut\ [i el cu ceva:

� Ajutor, Ajutor! AJUTOR!
Poli]i[tii îl împinser\ la o parte [i se apucar\

de treab\. Trei dintre ei, cu sprayuri imense prinse
pe umeri, pompar\ în aer nori gro[i de vapori de
soma. Al]i doi puser\ în func]iune sintetizatorul
portabil de muzic\ pe care-l aduseser\ cu ei. Cu
pistoale cu ap\ înc\rcate cu un anestezic puternic,
al]i patru î[i croiau drum prin mul]ime [i-i dobo-
rau la p\mînt, cu fiecare nou jet de lichid, pe
lupt\torii cei mai înver[una]i.

� Repede, repede! url\ Bernard. O s\-i omoare
dac\ nu v\ gr\bi]i. O s\-i... Oh!

Enervat de tr\nc\neala lui, unul dintre poli-
]i[ti îl stropi [i pe el cu pistolul cu ap\. Bernard
se cl\tin\ o secund\ sau dou\ pe picioarele care
p\reau s\-[i fi pierdut oasele, tendoanele, mu[chii,
pref\cîndu-se în gelatin\, [i pîn\ la urm\ în ceva
înc\ [i mai lichid � ap\: c\zu flea[c\ la p\mînt.

Deodat\, din sintetizator începu s\ vorbeasc\
un glas. Glasul Ra]iunii, Glasul În]elepciunii,
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Glasul Bun\st\rii. Banda sonor\ se derula trans-
mi]înd cuvîntarea sintetic\ antidezordine num\rul
doi (de for]\ medie). Din str\fundurile unei inimi
inexistente, Glasul strig\:

� Prieteni, prieteni scumpi, r\suna Glasul atît
de patetic pe un ton de repro[ atît de tandru încît
dind\r\tul m\[tilor lor de gaze pîn\ [i ochii poli-
]i[tilor se înce]o[ar\ pentru o clip\ îneca]i în
lacrimi. Ce înseamn\ toate acestea? De ce nu
sînte]i ferici]i [i buni laolalt\? Ferici]i [i buni,
repet\ Glasul. Tr\i]i în pace, în pace.

Tremurînd, preschimbîndu-se în [oapt\, amu]i
pentru o clip\.

� Ah, ce tare a[ vrea s\ fi]i ferici]i, reîncepu
Glasul cu seriozitate [i blînde]e infinit\. Tare a[
vrea s\ fi]i buni! V\ rog, v\ rog mult, fi]i buni [i...

În dou\ minute glasul [i vaporii de soma î[i
f\cur\ deja efectul. Cu ochii în lacrimi, gemenii
Delta se s\rutau [i se strîngeau afectuos în bra-
]e � cîte [ase gemeni deodat\ cuprin[i într-o larg\
îmbr\]i[are. Pîn\ [i Helmholtz [i S\lbaticul aproape
c\ plîngeau. De la Administra]ie se aduse o cot\
nou\ de cutiu]e cu pilule; urm\ o nou\ distribu]ie
gr\bit\ [i, în sunetul ur\rilor de r\mas-bun rostite
cu mult\ afec]iune de Glasul amplu, baritonal,
gemenii se împr\[tiar\, vorbind printre suspine
care ai fi zis c\ le frîngeau inimile:

� La revedere, dragii mei, scumpii mei prie-
teni; [i Ford s\ v\ aib\ în paz\! La revedere, dragii
mei, scumpii mei prieteni, [i Ford s\ v\ aib\ în
paz\! Pe curînd, dragii mei, scumpii mei...

Dup\ plecarea ultimilor gemeni Delta, poli-
]istul întrerupse curentul. Glasul îngeresc t\cu.

� Veni]i de bun\ voie, f\r\ s\ v\ opune]i, sau
trebuie s\ v\ facem anestezie? întreb\ poli]istul
fluturîndu-[i amenin]\tor pistolul cu ap\.
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� O, venim f\r\ s\ ne opunem, r\spunse S\l-
baticul tamponîndu-[i cînd buza spart\, cînd
zgîrietura de pe gît, cînd mu[c\tura de la mîna
stîng\.

Cu batista lipit\ de nasul care-i sîngera,
Helmholtz d\du [i el din cap a încuviin]are.

De-acuma treaz [i în stare s\ se ]in\ iar\[i pe
picioare, Bernard î[i alesese tocmai acest moment
pentru a se furi[a spre u[\ cît mai discret cu
putin]\.

� Hei, tu \la de colo! strig\ plutonierul, [i un
poli]ist cu masc\ de porc se repezi [i-l apuc\ pe
Bernard de um\r.

Bernard se întoarse cu un aer de candoare
jignit\, indignat\. S\ fug\? Nici prin cap nu-i
trecuse una ca asta.

� De[i, z\u dac\ în]eleg ce ave]i cu mine? îi
spuse el plutonierului.

� E[ti prieten cu de]inu]ii ace[tia, nu?
� Mda... începu Bernard [i [ov\i. De fapt, nu

putea s\ nege: � Da, de ce n-a[ fi?
� Atunci vino cu noi, zise poli]istul [i o lu\

înainte c\tre ie[ire [i c\tre ma[ina de poli]ie care
a[tepta jos.
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Capitolul XVI

Înc\perea în care fur\ b\ga]i cei trei era biroul
Controlorului.

� Forditatea Sa va coborî într-o clip\, le spuse
majordomul Gama [i-i l\s\ singuri.

Helmholtz rîse zgomotos.
� Parc\ ar fi o petrecere cu surogat de cofein\

mai degrab\ decît un proces, zise el [i se l\s\
comod în cel mai luxos dintre fotoliile pneuma-
tice. Hai, nu mai f\ mutra asta trist\, Bernard!
ad\ug\ el, observînd fa]a palid\ [i dezn\d\jduit\
a prietenului s\u.

Dar Bernard nu se l\s\ înveselit; f\r\ s\ r\s-
pund\, f\r\ m\car s\ se uite la Helmholtz, se
duse [i se a[ez\ pe cel mai incomod scaun din
înc\pere, ales anume cu speran]a vag\ c\ ar putea
într-un fel sau altul s\ domoleasc\ mînia puterilor
superioare.

Între timp, S\lbaticul umbla f\r\ astîmp\r prin
camer\, cercetînd cu o vag\ curiozitate superficial\
c\r]ile de pe rafturi, rolele de band\ magnetic\ [i
sulurile de hîrtie pentru ma[ina de citit, aflate
în firide numerotate cu grij\. Pe masa de sub
fereastr\ se afla un volum masiv legat în imita]ie
de piele neagr\ [i purtînd mai multe T-uri de aur
ambosate. Lu\ cartea [i o deschise. Era Via]a [i
opera mea, de Marele Nostru Ford. Cartea fusese
publicat\ la Detroit de Societatea pentru R\spîndi-
rea Cuno[tin]elor Fordiene. Întoarse alene paginile,
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citi cîte o propozi]ie de ici, cîte un paragraf de
colo [i tocmai tr\sese concluzia c\ nu-l intereseaz\
cartea, cînd se deschise u[a [i intr\ cu pas degajat
[i vioi Controlorul Rezident în Europa Occidental\.

Mustafa Mond d\du mîna cu fiecare, dar i se
adres\ doar S\lbaticului:

� Vas\zic\ nu-]i prea place civiliza]ia, domnule
S\lbatic?

S\lbaticul se uit\ la el. Se preg\tise s\ mint\,
s\ spun\ vrute [i nevrute sau s\ tac\ posac; dar,
încurajat de inteligen]a jovial\ pe care o r\s-
pîndea chipul Controlorului, se hot\rî s\ spun\
sincer adev\rul:

� Nu.
{i cl\tin\ din cap.
Bernard tres\ri [i pe fa]\ i se întip\ri groaza.

Ce avea s\ cread\ Controlorul? A fi etichetat drept
prieten al unui om care spunea c\ nu-i place
civiliza]ia � o spunea deschis, [i cui? Tocmai Con-
trolorului � era teribil.

� Bine, John, dar... începu el, îns\ o privire a
lui Mustafa Mond îl reduse la o t\cere smerit\.

� Bineîn]eles, recunoscu în continuare S\lba-
ticul, exist\ cîteva lucruri foarte dr\gu]e. De
exemplu, toat\ muzica aia care plute[te în aer...

� �Îmi zumz\ie-n urechi cînd lene[e-al\ute,
mii, cînd glasuri care, dac\ m-a[ trezi din somn
prelung, m-ar adormi din nou.�1 

Fa]a S\lbaticului se lumin\ dintr-o dat\ de
pl\cere.

� A]i citit-o [i dumneavoastr\? Credeam c\
aici, în Anglia, nu cunoa[te nimeni cartea asta.

� Mai nimeni. Sînt unul dintre pu]inii cititori
ai ei. {tii, e interzis\. Dar, întrucît aici eu fac

1. Caliban în Furtuna, III, 2, 146-148, ed. cit., vol. 8,
1990, p. 388.
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legile, îmi pot îng\dui s\ le mai [i încalc. F\r\ a fi
pedepsit, domnule Marx, ad\ug\ el, întorcîndu-se
spre Bernard. Numai c\ dumneata n-o po]i face,
m\ tem.

Bernard se cufund\ într-o dezn\dejde [i mai
chinuitoare.

� Dar de ce e interzis\? întreb\ Salbaticul.
Emo]ia întîlnirii cu un om care-l citise pe

Shakespeare îl f\cuse s\ uite într-o clip\ de orice
altceva.

Controlorul d\du din umeri.
� Pentru c\ e veche, \sta e principalul motiv.

Aici nu ne trebuie lucruri vechi.
� Chiar dac\ sînt frumoase?
� Mai ales dac\ sînt frumoase. Frumuse]ea e

atr\g\toare [i noi nu vrem ca oamenii s\ fie atra[i
de lucruri vechi. Noi vrem s\ le plac\ cele noi.

� Bine, dar cele noi sînt atît de tîmpite [i de
urîte. Filmele alea în care nu vezi decît elicoptere
agitîndu-se de colo pîn\ colo [i-i sim]i pe oameni
s\rutîndu-se � zise el strîmbîndu-se. �}api [i mai-
mu]oi!�1 

Doar în vorbele lui Othello putea g\si un mijloc
adecvat de a-[i transmite dispre]ul [i ura.

� Oricum, ni[te animale dr\gu]e [i blînde,
murmur\ Controlorul într-o doar\.

� De ce nu-i l\sa]i s\ vad\ mai degrab\ Othello?
� }i-am mai spus, e o vechitur\. {i, pe urm\,

nici nu l-ar putea în]elege.
Da, asta era adev\rat. Î[i aminti cum rîsese

Helmholtz Watson de Romeo [i Julieta. Dup\ o
pauz\ spuse:

� Atunci, m\car un lucru nou care s\ semene
cu Othello [i pe care oamenii l-ar putea în]elege.

� Asta vrem cu to]ii s\ scriem, de mult, zise
Helmholtz, rupînd astfel t\cerea lui de pîn\ atunci.

1. Othello, III, 3, 403.
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� Dar nu-l ve]i scrie niciodat\, zise Controlorul.
Pentru c\ dac\ ar sem\na într-adev\r cu Othello,
nimeni nu l-ar în]elege, oricît de nou ar fi. Iar
dac\ ar fi cu adev\rat nou, n-ar putea în nici un
caz sem\na cu Othello.

� De ce nu?
� Chiar a[a, de ce nu? relu\ ca un ecou

Helmholtz, începînd [i el s\ uite de realit\]ile
nepl\cute ale situa]iei în care se aflau. (Palid de
spaim\ [i îngrijorare, numai Bernard [i le aducea
aminte; dar ceilal]i nu le b\gau în seam\.) De ce
nu?

� Pentru c\ lumea noastr\ nu mai e aceea[i
ca a lui Othello. Nu po]i face automobile populare
f\r\ o]el � [i nu po]i face tragedii f\r\ instabi-
litate social\. Dar acum lumea e stabil\. Oamenii
sînt ferici]i; cap\t\ ceea ce vor [i nu cer niciodat\
ceea ce nu pot c\p\ta. Sînt înst\ri]i; tr\iesc în
siguran]\; nu se îmboln\vesc niciodat\; nu se
tem de moarte; voio[i, nu le pas\ de patimi [i de
b\trîne]e; n-au mame [i ta]i care s\-i nec\jeasc\
[i s\-i sîcîie; n-au so]ii, ori copii, ori iubi]i [i
iubite care s\ le stîrneasc\ sentimente puternice;
sînt condi]iona]i în a[a fel încît practic nu pot s\
se poarte decît a[a cum trebuie. {i dac\ ceva nu
e în regul\, au la dispozi]ie soma. Soma, pe care
dumneata, domnule S\lbatic, te apuci s-o arunci
pe fereastr\ în numele libert\]ii. Libertate! spuse
rîzînd Controlorul. Ca [i cum te-ai putea a[tepta
de la ace[ti Delta s\ [tie ce-i aia libertate! Iar
acum ai vrea ca ei s\ în]eleag\ [i tragedia lui
Othello. Dragul meu b\iat!

S\lbaticul t\cu o vreme.
� {i totu[i, insist\ el cu înc\p\]înare, Othello

e bun\, e mai bun\ decît filmele alea senzoriale.
� Bineîn]eles, conveni Controlorul. Dar acesta

este pre]ul pe care trebuie s\-l pl\tim pentru
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stabilitate. Trebuie s\ alegi între fericire [i ceea
ce pe vremuri oamenii numeau �art\ superioar\�.
Pe aceasta noi am sacrificat-o. Am înlocuit-o cu
filmele senzoriale [i cu orga de parfumuri.

� Bine, dar acestea nu spun nimic.
� Se spun doar pe sine; semnific\ o mul]ime

de senza]ii agreabile pentru public.
� Bine, dar sînt... sînt spuse de un n\tîng1 .
Controlorul rîse:
� Nu e[ti prea politicos cu prietenul dumitale,

domnul Watson. Unul dintre cei mai distin[i ingi-
neri ai emo]iilor pe care-i avem...

� Ba are dreptate, zise încruntat Helmholtz.
Pentru c\ e, într-adev\r, o treab\ n\tîng\. S\ scrii
cînd n-ai nimic de spus...

� Tocmai. Asta cere o enorm\ ingeniozitate.
Fabrici automobile populare dintr-o cantitate mi-
nim\ de o]el � [i opere de art\ din nimic altceva
decît senza]iile pure.

S\lbaticul cl\tin\ din cap:
� Mie toate astea mi se par oribile.
� Fire[te. Adev\rata fericire pare întotdeauna

destul de palid\ [i sordid\ în compara]ie cu su-
pracompensa]iile chinurilor [i mizeriei suflete[ti.
{i, bineîn]eles, stabilitatea nu e nici pe departe
atît de spectaculoas\ ca instabilitatea. Iar mul]u-
mirea nu are nimic din str\lucirea [i splendoarea
unei lupte eficace împotriva nenorocirii, n-are
nimic din pitorescul unei înfrunt\ri cu ispita sau
al unei pr\bu[iri fatale adus\ de patim\ [i îndoial\.
Fericirea nu e niciodat\ m\rea]\.

� Presupun c\ ave]i dreptate, încuviin]\ dup\
o pauz\ S\lbaticul. Dar trebuie neap\rat s\ îmbrace
forma atît de îngrozitoare a acelor gemeni?

1. �E o poveste spus\ de un n\tîng�, citat din Macbeth,
V, 5, 27, ed. cit., vol. 7, 1988, p. 323.
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Î[i trecu mîna peste ochi de parc\ ar fi încercat
s\ [tearg\ imaginea retrospectiv\ a acelor lungi
[iruri de pitici identici de la mesele comune, tur-
mele acelea de gemeni care st\teau la coad\ la
intrarea G\rii Brentford a monoraiului, a acelor
gîng\nii umane care viermuiau în jurul patului
de moarte al Lindei, fa]a repetat\ la infinit a
atacatorilor lui. Î[i privi mîna stîng\ bandajat\ [i
fu scuturat de un fior!

� Oribil! exclam\ el.
� Da, dar cît de util! V\d c\ nu-]i plac gru-

purile noastre bokanovskificate; dar te asigur c\
ele constituie temelia pe care se construie[te tot
restul. Ei sînt giroscopul care stabilizeaz\ racheta
statului nostru în zborul ei neab\tut.

Glasul profund al Controlorului vibra palpi-
tant; gesturile lui cuprindeau întregul spa]iu inter-
stelar [i impulsul irezistibil al ma[inii. Retorica
lui Mustafa Mond se ridica aproape la nivelul
Glasului Sintetic.

� M\ întrebam, spuse S\lbaticul, de ce i-a]i
mai f\cut � din moment ce din eprubetele alea
pute]i scoate tot ce vre]i? Dac\ tot munci]i la ele,
de ce nu-i scoate]i pe to]i numai Alfa-Dublu-Plus?

Mustafa Mond rîse:
� Pentru c\ nu dorim cîtu[i de pu]in s\ ni se

taie beregata. Noi credem în fericire [i stabilitate.
O societate de Alfa n-ar putea fi decît instabil\ [i
nefericit\. Închipuie[te-]i o fabric\ în care s\ lucreze
numai Alfa � adic\ indivizi separa]i [i neînrudi]i,
cu ereditate bun\ [i condi]iona]i pentru a fi capa-
bili (în anumite limite) s\ aib\ o alegere liber\ [i
s\-[i asume r\spunderi. Ia închipuie[te-]i cum
ar ar\ta, repet\ el.

S\lbaticul încerc\ s\ [i-o închipuie, dar nu reu[i.
� E o absurditate. Un om Alfa-Decantat, Alfa-

Condi]ionat ar înnebuni dac\ ar trebui s\ fac\
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munca unor semicretini Epsilon � ar înnebuni
sau ar începe s\ sparg\ totul în jur. Ni[te Alfa pot
fi socializa]i total, dar cu condi]ia s\-i pui s\ fac\
o treab\ demn\ de un Alfa. Numai de la un Epsilon
te po]i a[tepta s\ fac\ ni[te sacrificii de Epsilon,
pentru simplul motiv c\ lui nu i se par a fi jertfe;
ele constituie doar linia de minim\ rezisten]\.
Condi]ionarea unui Epsilon i-a trasat ni[te [ine
pe care trebuie s\ se deplaseze. Nu se poate opri;
e predestinat. Chiar [i dup\ decantare, el se afl\
tot într-o eprubet\ � o eprubet\ invizibil\ de fixa]ii
infantile [i embrionice. Bineîn]eles c\ fiecare dintre
noi (continu\ dus pe gînduri Controlorul) trece
prin via]\ într-o eprubet\ sau un flacon. Dac\ se
întîmpl\ s\ fim Alfa, aceste recipiente în care ne
afl\m sînt relativ enorme. Am suferi cumplit dac\
am fi închi[i într-un spa]iu restrîns. Nu po]i turna
surogat de [ampanie pentru casta superioar\ în
flacoane pentru castele inferioare. E un lucru
evident din punct de vedere teoretic [i a fost
dovedit [i în practic\. Rezultatul experimentului
din Cipru a fost întru totul conving\tor.

� Ce experiment? întreb\ S\lbaticul.
Mustafa Mond zîmbi:
� M\ rog, i-am putea spune o experien]\ în

domeniul reîmbutelierii, dac\ vrei. A început în
anul 473 dup\ Ford. Controlorii au cur\]at insula
Cipru de to]i locuitorii ei [i au recolonizat-o cu
un grup special preparat de dou\zeci [i dou\ de
mii de Alfa. Li s-a frunizat întregul utilaj agricol
[i industrial de care aveau nevoie [i au fost l\sa]i
s\ se administreze singuri. Rezultatul a confirmat
toate previziunile teoretice: p\mîntul n-a fost lucrat
cum trebuia; în toate fabricile izbucneau greve;
legile erau c\lcate în picioare, ordinele erau neso-
cotite; to]i oamenii repartiza]i temporar la o munc\
inferioar\ se ]ineau numai de intrigi pentru a
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ob]ine posturile înalte, iar cei care de]ineau aceste
posturi unelteau, la rîndul lor, pentru a [i le
p\stra cu orice pre]. În mai pu]in de [ase ani a
izbucnit un r\zboi civil a-ntîia. Dup\ ce au fost
uci[i nou\sprezece mii din cei dou\zeci [i dou\
de mii de Alfa, supravie]uitorii au semnat în
unanimitate o peti]ie c\tre Controlorii Mondiali,
rugîndu-i s\ ia guvernarea insulei. Ceea ce s-a [i
întîmplat. {i uite a[a a sfîr[it singura societate de
Alfa pe care a cunoscut-o vreodat\ omenirea.

S\lbaticul oft\ din r\runchi.
� Popula]ia optim\, relu\ Mustafa Mond, are

ca model aisbergul: opt p\r]i din nou\ sînt sub
ap\, numai a noua parte e la suprafa]\.

� {i sînt ferici]i acolo sub ap\?
� Mai ferici]i decît deasupra ei. Mai ferici]i

decît, de exemplu, prietenii dumitale de aici, ad\ug\
el ar\tîndu-i cu degetul pe Helmholtz [i Bernard.

� În pofida muncii aceleia îngrozitoare?
� Îngrozitoare? Lor nu li se pare a[a. Dim-

potriv\, le place. E u[oar\, e simpl\ ca o joac\ de
copii. Nici un fel de încordare pentru mintea sau
mu[chii lor. {apte ore [i jum\tate de munc\
neistovitoare [i apoi ra]ia de soma, [i jocurile, [i
copula]ia f\r\ restric]ii, [i filmele senzoriale, ce
altceva [i-ar mai putea dori? E adev\rat, ar putea
cere reducerea orelor de lucru. {i, bineîn]eles,
le-am putea oferi un program redus. Din punct
de vedere tehnic, ar fi cum nu se poate mai simplu
s\ reducem orarul de lucru al tuturor castelor
inferioare la trei sau patru ceasuri pe zi. Dar asta
i-ar face oare mai ferici]i? A[, de unde ! S-a expe-
rimentat [i acest lucru, acum mai bine de un secol
[i jum\tate. În întreaga Irland\ s-a instaurat ziua
de lucru de patru ore. {i care au fost rezultatele
ei? Nelini[te social\ [i un spor considerabil al
consumului de soma; asta a fost tot. Cele trei ore
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[i jum\tate de loisir � timp liber � în plus erau
departe de a constitui un izvor de fericire � pîn\
într-atît încît oamenii se sim]eau constrîn[i s\-[i
ia vacan]\ de la ele. Biroul nostru de inven]ii
geme de planuri pentru economisirea eforturilor.
Sînt mii de proiecte, ad\ug\ Mustafa Mond cu un
gest generos. {i de ce nu le punem în aplicare?
Tocmai de dragul muncitorilor. Ar fi de-a dreptul
o cruzime s\-i lovim cu un loisir excesiv. La fel [i
cu agricultura. Dac\ am vrea, am putea fabrica
sintetic toate alimentele, pîn\ la ultima buc\]ic\.
Dar n-o facem. Prefer\m s\ p\str\m pe ogoare o
treime din popula]ie. {i asta pentru binele ei �
c\ci ia mai mult timp producerea hranei din
p\mînt decît din fabric\. {i, pe urm\, trebuie s\
ne gîndim [i la stabilitatea noastr\. Noi nu vrem
s\ ne schimb\m. Fiecare schimbare reprezint\ o
amenin]are la adresa stabilit\]ii. Iat\ un motiv în
plus pentru care aplic\m cu atîta zgîrcenie noile
inven]ii. Orice descoperire în domeniul [tiin]ei
pure este poten]ial subversiv\; pîn\ [i [tiin]a tre-
buie uneori s\ fie tratat\ ca un posibil inamic.
Da, da, chiar [i [tiin]a.

{tiin]a? S\lbaticul se încrunt\. Cuno[tea cuvîn-
tul, dar n-ar fi putut spune exact ce înseamn\.
Shakespeare [i b\trînii din pueblo nu pomeni-
ser\ niciodat\ de [tiin]\, iar de la Linda nu pri-
mise decît ni[te vagi aluzii: [tiin]a era o chestie
cu care f\ceai elicoptere, ceva care te f\cea s\ rîzi
la S\rb\toarea Recoltei, ceva care te împiedica s\
te zbîrce[ti [i s\-]i pierzi din]ii. S\lbaticul f\cu
un efort disperat de a prinde în]elesul vorbelor
Controlorului.

� Da, da, continu\ Mustafa Mond, iat\ înc\
un element al rubricii �Costul stabilit\]ii�. Nu
numai arta este incompatibil\ cu fericirea, ci [i
[tiin]a. {tiin]a e periculoas\; trebuie s\ avem
mult\ grij\, s-o ]inem în lan] [i cu botni]\.
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� Cum a[a? se minun\ Helmholtz. Bine, dar
noi mereu spunem c\ [tiin]a e totul. E una dintre
platitudinile repetate în cadrul hipnopedagogiei.

� De trei ori pe s\pt\mîn\ între orele trei-
sprezece [i [aptesprezece, se amestec\ Bernard.

� {i toat\ propaganda pe care o facem [tiin]ei
la Colegiu...

� Da; dar c\rei [tiin]e? întreb\ sarcastic
Mustafa Mond. Voi n-ave]i nici un fel de preg\tire
[tiin]ific\, a[a c\ nu pute]i judeca problema. Eu,
în schimb, am fost la vremea mea un fizician
destul de bun. Chiar prea bun � în orice caz,
destul de bun ca s\-mi dau seama c\ toat\ [tiin]a
noastr\ e doar o carte de bucate, cu o teorie
gastronomic\ ortodox\, pe care nimeni n-are voie
s-o pun\ la îndoial\, [i o list\ de re]ete la care nu
se poate ad\uga nimic decît cu permisiunea spe-
cial\ a buc\tarului-[ef. Dar pe vremuri am fost
un tîn\r ajutor de buc\tar ros de curiozitate. Am
început s\ g\tesc pu]in pe cont propriu. Am g\tit
pe o linie neortodox\, în tain\. De fapt, am f\cut
un pic de [tiin]\ adev\rat\, ad\ug\ el [i apoi
t\cu.

� {i ce s-a întîmplat? îl întreb\ Helmholtz
Watson.

Controlorul oft\:
� Cam ceea ce o s\ vi se întîmple [i vou\,

tinerilor. Era cît pe-aci s\ fiu trimis pe o insul\.
Cuvintele acestea avur\ un efect galvanic asu-

pra lui Bernard, stîrnindu-i o ie[ire violent\ [i
lipsit\ de decen]\:

� S\ m\ trimite]i pe o insul\? Tocmai pe mine?
S\ri în sus, str\b\tu înc\perea [i începu s\

gesticuleze în fa]a Controlorului.
� Pe mine nu m\ pute]i trimite. N-am f\cut

nimic. Ceilal]i au fost de vin\. Jur c\ ceilal]i au
fost.
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{i întinse un deget acuzator c\tre Helmholtz [i
c\tre S\lbatic.

� Vai, v\ rog, nu m\ trimite]i în Islanda, pro-
mit solemn s\ fac tot ce trebuie. V\ rog mult
s\-mi acorda]i o [ans\. V\ rog, acorda]i-mi o
[ans\.

{i lacrimile începur\ s\-i [iroiasc\ pe obraji.
� V\ rog s\ m\ crede]i c\ e vina lor, suspin\

el. {i nu în Islanda. Ah, o rog pe Forditatea Voastr\,
o rog mult...

{i, într-un paroxism de umilin]\ abject\, se
arunc\ în genunchi la picioarele Controlorului.
Mustafa încerc\ s\-l ridice; dar Bernard se înc\-
p\]în\ s\ se gudure ca un cîine b\tut; vorbele îi
ie[eau din gur\ [uvoi, f\r\ încetare. Pîn\ la urm\
Controlorul se v\zu silit s\ sune dup\ al patrulea
secretar, c\ruia îi porunci:

� Adu trei oameni [i du-l pe domnul Marx
într-un dormitor. F\-i o vaporizare bun\ cu soma,
pe urm\ pune-l în pat [i las\-l s\ se lini[teasc\.

Al patrulea secretar ie[i [i se întoarse cu ni[te
vale]i gemeni, în uniforme verzi. Bernard fu scos
din înc\pere, în pofida ]ipetelor [i suspinelor lui
jalnice.

� Parc\ ar fi vrut cineva s\-i taie capul, a[a
de tare se v\ic\re[te, zise Controlorul cînd se
închise u[a. Pe cînd, de fapt, dac\ ar avea m\car
un pic de minte în cap, ar în]elege c\ pedeapsa
aceasta e în realitate o r\splat\ pentru el. E tri-
mis pe o insul\, adic\ într-un loc unde va întîlni
grupurile cele mai interesante de b\rba]i [i femei
care pot fi g\si]i undeva pe lume. To]i oamenii
care, dintr-un motiv sau altul, au devenit prea
individuali[ti, prea plini de sine pentru a se mai
încadra în via]a unei comunit\]i. To]i oamenii
care nu sînt mul]umi]i de ortodoxie, care au idei
proprii, independente. Cu alte cuvinte, to]i cei
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care sînt cineva. Aproape c\ te invidiez, domnule
Watson.

Helmholtz pufni în rîs:
� Atunci, de ce nu sînte]i [i dumneavoastr\

pe o insul\?
� Pentru c\, în cele din urm\, am preferat

locul \sta. Mi s-a dat s\ aleg: ori s\ fiu trimis pe
o insul\ unde a[ putea s\-mi continuu cercet\rile
în domeniul meu, al [tiin]ei pure, ori s\ fiu anga-
jat al Consiliului Controlorilor, cu perspectiva de
a urca treptat pîn\ la un post de Controlor. Am
ales aceast\ variant\ [i am l\sat balt\ [tiin]a.

Dup\ o scurt\ pauz\ ad\ug\:
� Uneori tînjesc dup\ [tiin]\. Fericirea e un

st\pîn aspru � mai ales fericirea altora. Un st\pîn
mult mai aspru � dac\ nu e[ti condi]ionat în a[a
fel încît s-o accep]i f\r\ s\ pui nici un fel de
întreb\ri � decît e adev\rul.

Oft\, t\cu din nou, apoi relu\ pe un ton mai
vioi:

� M\ rog, datoria e datorie. Nu po]i s\ ]ii seama
numai de preferin]e. M\ intereseaz\ adev\rul, îmi
place [tiin]a. Dar adev\rul e o amenin]are, iar
[tiin]a e un pericol public. E la fel de periculoas\
pe cît a fost de benefic\ înainte. Ne-a oferit echi-
librul cel mai stabil din întreaga istorie a omenirii.
Prin compara]ie, chiar [i cel al Chinei p\rea îngro-
zitor de nesigur; nici m\car matriarhatul primitiv
n-a fost mai stabil decît epoca noastr\. {i toate
astea, repet, mul]umit\ [tiin]ei. Dar nu-i putem
îng\dui [tiin]ei s\ duc\ de rîp\ toat\ treaba bun\
pe care am f\cut-o. Tocmai de aceea îi limit\m cu
atîta grij\ aria cercet\rilor � [i de aceea era cît
pe-aci s\ fiu trimis pe o insul\. Noi nu-i putem
permite [tiin]ei s\ se ocupe de altceva decît de
problemele cele mai imediate ale momentului.
Toate celelalte studii [tiin]ifice sînt descurajate
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cu mult\ grij\ [i sîrguin]\. E foarte curios � conti-
nu\ el dup\ o scurt\ pauz\ � s\ cite[ti ce scriau
oamenii din vremea Marelui Ford despre pro-
gresul [tiin]ei. Dup\ cît se pare, ei î[i închipuiau
c\ aceasta ar putea fi l\sat\ s\ mearg\ înainte
la nesfîr[it, indiferent de toate celelalte lucruri.
Cunoa[terea era binele cel mai înalt, adev\rul
constituia valoarea suprem\; tot restul era secun-
dar [i subordonat lor. Dar, într-adev\r, înc\ de
pe atunci ideile începeau s\ se schimbe. Însu[i
Marele Ford a f\cut foarte mult pentru a deplasa
accentul de la adev\r [i frumuse]e c\tre confort
[i fericire. Schimbarea era cerut\ de produc]ia de
mas\. Fericirea universal\ face s\ se învîrteasc\
mereu ro]ile; adev\rul [i frumuse]ea n-o pot face.
{i, bineîn]eles, ori de cîte ori masele puneau mîna
pe puterea politic\, ceea ce conta era fericirea, mai
degrab\ decît adev\rul [i frumuse]ea. {i totu[i,
în pofida tuturor lucrurilor, se permiteau înc\
f\r\ nici o restric]ie cercet\rile [tiin]ifice. Oamenii
mai vorbeau de adev\r [i frumuse]e, ca [i cum ar
fi fost bunurile cele mai de pre]. Asta pîn\ la
R\zboiul de nou\ ani. Acest r\zboi i-a f\cut îns\
cu adev\rat s\-[i schimbe mentalitatea. Ce rost
mai are adev\rul, sau frumuse]ea, sau cunoa[te-
rea, cînd de jur-împrejurul t\u explodeaz\ bombe
bacteriologice? Atunci a început s\ fie întîia oar\
controlat\ [tiin]a � dup\ R\zboiul de nou\ ani.
Atunci s-au ar\tat oamenii dispu[i s\ li se contro-
leze pîn\ [i poftele. Totul pentru o via]\ lini[tit\.
{i de atunci încoace nu facem decît s\ control\m.
Bineîn]eles c\ adev\rul a avut de suferit. Dar
fericirea a avut numai de cî[tigat. Nu po]i c\p\ta
totul pe gratis. Fericirea are [i ea un pre], care
trebuie pl\tit. Dumneata, domnule Watson, pl\-
te[ti pentru ea � pl\te[ti pentru c\ întîmpl\tor te
intereseaz\ prea mult frumuse]ea. Pe mine m-a
interesat prea mult adev\rul; [i am pl\tit [i eu.
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� Dar dumneavoastr\ n-a]i fost trimis pe o
insul\, spuse S\lbaticul, care nu mai vorbise de
mult.

Controlorul zîmbi:
� Tocmai a[a am pl\tit. Alegîndu-mi s\ slujesc

fericirea. Altora � nu a mea. Dup\ o pauz\ ad\ug\:
norocul face s\ fie foarte multe insule pe lume.
Nu [tiu ce ne-am face f\r\ ele. Probabil v-am b\ga
pe to]i în camera de exterminare. Apropo, domnule
Watson, ai prefera clima tropical\? De exemplu,
insulele Marchize? Ori arhipelagul Samoa? Sau,
dimpotriv\, o clim\ mai învior\toare?

Helmholtz se ridic\ de pe scaunul pneumatic:
� A[ prefera o clim\ foarte rea. Cred c\ într-o

asemenea clim\ omul ar putea scrie mai bine. De
exemplu, dac\ ar bate vînturi puternice [i ura-
gane...

Controlorul încuviin]\ din cap:
� Îmi place dîrzenia dumitale, domnule Watson.

O apreciez chiar foarte mult. Tot atît de mult pe cît
o dezaprob în calitatea mea oficial\. Zîmbi: � Ce-ai
zice de insulele Falkland?

� Da, cred c\ mi-ar conveni, spuse Helmholtz.
Dar acum, dac\ nu v\ sup\ra]i, m-a[ duce s\ v\d
ce face bietul Bernard.
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Capitolul XVII

� Arta, [tiin]a � s-ar p\rea c\ a]i pl\tit cu un
pre] foarte mare fericirea dumneavoastr\, spuse
S\lbaticul cînd r\mase singur cu Controlorul.
Mai exist\ [i altceva?

� M\ rog, religia, fire[te, r\spunse Mustafa
Mond. A existat pe vremuri ceva care se numea
Dumnezeu � înainte de R\zboiul de nou\ ani. A,
dar era s\ uit; presupun c\ dumneata [tii totul
despre Dumnezeu.

� P\i...
S\lbaticul [ov\i. Ar fi vrut s\ spun\ ceva despre

singur\tate, despre noapte, despre mesa întinzîn-
du-se palid\ în lumina lunii, despre pr\pastie,
despre pr\bu[irea în umbr\ [i întuneric, despre
moarte. Ar fi vrut s\ vorbeasc\; dar nu g\sea
cuvinte potrivite. Nici m\car din Shakespeare.

Între timp, Controlorul trecuse în partea cea-
lalt\ a înc\perii, iar acum deschidea un seif mare
plasat în perete între dou\ biblioteci. U[a grea de
metal se deschise de tot. Scotocind prin întune-
ricul din\untru, Mustafa Mond spuse:

� E un subiect care m-a interesat întotdeauna.
Scoase afar\ un volum mare, cu coperte negre: �
 De exemplu, n-ai citit niciodat\ asta.

S\lbaticul lu\ cartea [i citi cu glas tare pe
pagina de titlu:

� Sfînta Scriptur\, cuprinzînd Vechiul [i Noul
Testament.
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� {i nici asta.
Era o c\rticic\ micu]\, r\mas\ f\r\ coper]i.
� De Imitatione Christi.1 

� {i nici asta.
Îi mai d\du un volum.
� Varia]iile experien]ei religioase de William

James2 , citi S\lbaticul.
� {i mai am [i altele din astea, continu\

Mustafa Mond, a[ezîndu-se la loc pe scaun. O
întreag\ colec]ie de c\r]i pornografice de pe vre-
muri. Dumnezeu în seif [i Ford pe raft � coment\
el rîzînd [i ar\tînd c\tre biblioteca lui aflat\ la
vedere � rafturile cu c\r]i, rastelele de bobine
pentru ma[ini de citit [i role de magnetofon.

� Dar dac\ [ti]i despre Dumnezeu, de ce nu
le spune]i [i lor? întreb\ indignat S\lbaticul. De
ce nu le da]i c\r]ile acestea despre Dumnezeu?

� Din acela[i motiv pentru care nu le d\m
nici Othello: sînt vechi; sînt despre Dumnezeul de
acum nu [tiu cîte veacuri. Nu despre Dumnezeul
de acum.

� Dar Dumnezeu nu se schimb\.
� Oamenii, îns\, da.
� {i ce conteaz\?
� Conteaz\ enorm, spuse Mustafa Mond. Se

ridic\ din nou [i se îndrept\ spre seif. A existat
un individ numit Cardinalul Newman3 , exclam\
el în treac\t, un fel de Cantor-{ef al unui Cor
Comunitar.

1. Despre imitarea lui Hristos sau Drumul sufletului c\tre
des\vîr[ire, oper\ mistic\ vestit\, scris\ în latin\ de
c\lug\rul german Thomas à Kempis (1380-1471).

2. Filosof american (1842-1910), fratele romancierului
Henry James.

3. John Henry Newman (1801-1890), prelat, filosof [i
scriitor britanic, reformator al Evanghelismului,
ca promotor al �mi[c\rii oxfordiene�.
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� �Eu, Pandolfo, Cardinalul frumosului Milano.�1

Am citit despre ei în Shakespeare.
� Bineîn]eles. Ei, dup\ cum spuneam, a exis-

tat un individ numit cardinalul Newman. A, uite-i
cartea. {i o scoase afar\. Acum, dac\ tot am
umblat, am s-o scot [i pe asta. E scris\ de un
oarecare Maine de Biran2. A fost filosof, dac\ [tii
ce înseamn\ asta.

� �Un om care viseaz\ mai pu]ine lucruri decît
se afl\ în cer [i pe p\mînt�3, r\spunse prompt
S\lbaticul.

� Chiar a[a. Uite, am s\-]i citesc unul dintre
lucrurile la care chiar �visa� la un moment dat.
Între timp, ascult\ ce spunea acest vechi Cantor-
{ef... Deschise cartea într-un loc unde pusese
un semn [i începu s\ citeasc\: �Noi nu ne apar-
]inem nou\ în[ine, dup\ cum nici ceea ce avem
nu este al nostru. Noi nu ne-am creat pe noi
în[ine, nu putem avea putere suprem\ asupra
noastr\. Nu sîntem propriii no[tri st\pîni. Sîntem
proprietatea lui Dumnezeu. Nu e oare o fericire
pentru noi s\ vedem lucrurile astfel? E oare vreo
fericire sau vreo mîngîiere s\ socotim c\ noi
«sîntem ai no[tri»? Se prea poate s\ gîndeasc\
astfel cei tineri [i prosperi. Acestora s-ar zice c\ li
se pare mare lucru s\ aib\ totul, dup\ cum gîn-
desc ei, [i toate s\ mearg\ dup\ capul lor � s\ nu
depind\ de nimeni � s\ nu trebuiasc\ s\ se gîn-
deasc\ la nimic din ceea ce nu v\d cu ochii, s\

1. Pandulph (Pandolfo), emisarul Papei care-l excomu-
nic\ pe Regele Ioan (F\r\ de ]ar\) în piesa omonim\
a lui Shakespeare.

2. Maine de Biran (1766-1824), filosof [i politician
francez.

3. Interpretare a cuvintelor spuse de Hamlet lui Horatio:
�Mai multe-s pe p\mînt [i-n cer, Hora]io, decît
închipuie filosofia ta� (Hamlet, I, 1, 167).
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scape de b\taia de cap plictisitoare a permanentei
recunoa[teri, a permanentei rug\ciuni, a perma-
nentei raport\ri a ceea ce fac din vrerea altcuiva.
Dar, pe m\sur\ ce timpul trece, [i ei, la fel ca to]i
oamenii, vor constata c\ independen]a nu e f\cut\
pentru om � c\ este o stare nefireasc\ � care merge
o vreme, dar nu ne poate duce în siguran]\ pîn\
la cap\t...�

Mustafa Mond f\cu o pauz\, l\s\ jos prima
carte [i, ridicînd-o pe cealalt\, o r\sfoi:

� Ia s\ lu\m pasajul \sta, de exemplu, zise el,
[i începu lectura cu glasul lui profund: �Omul
îmb\trîne[te; simte în el acea senza]ie funda-
mental\ de sl\biciune, de apatie, de nepl\cere
care înso]e[te îmb\trînirea; [i, sim]indu-se astfel,
î[i închipuie c\ e pur [i simplu bolnav, [i-[i alin\
temerile cu gîndul c\ aceast\ situa]ie tulbur\-
toare se datoreaz\ unei cauze anume, de care
sper\ s\ scape, ca de o boal\. Închipuiri de[arte!
Boala aceasta este b\trîne]ea; [i e o boal\ cum-
plit\. Se zice c\ tocmai teama de moarte [i de
ceea ce vine dup\ moarte îi face pe oameni s\ se
întoarc\ spre credin]a religioas\ pe m\sur\ ce
înainteaz\ în vîrst\. Dar propria mea experien]\
mi-a adus convingerea c\, pe lîng\ asemenea spaime
ori închipuiri, sentimentul religios tinde s\ se
dezvolte pe m\sur\ ce înaint\m în vîrst\; s\ se
dezvolte pentru c\, pe m\sur\ ce patimile se poto-
lesc, pe m\sur\ ce fantezia [i sensibilit\]ile sînt
mai pu]in stîrnite [i mai greu de stîrnit, ra]iunea
noastr\ e tot mai pu]in tulburat\ în func]ionarea
ei, mai pu]in întunecat\ de imaginile, dorin]ele [i
abaterile care o absorbeau pe vremuri; drept care,
Dumnezeu apare ca dind\r\tul unui nor; sufletul
nostru simte, vede izvorul tuturor luminilor [i se
întoarce c\tre el, în mod firesc [i inevitabil; c\ci
acum, cînd tot ceea ce i-a dat lumii senzoriale
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via]\ [i farmec a început s\ se scurg\ tot mai
departe de noi, acum, cînd existen]a fenomenal\
nu mai este sus]inut\ de impresii din interior sau
din exterior, sim]im nevoia s\ ne sprijinim pe ceva
care d\inuie, ceva care n-o s\ ne tr\deze nicio-
dat\ � o realitate, un adev\r absolut [i etern. Da,
în mod inevitabil ne întoarcem c\tre Dumnezeu;
c\ci acest sentiment religios este prin îns\[i natura
lui atît de pur, atît de încînt\tor pentru sufletul
care îl cunoa[te, încît ne desp\gube[te pentru
toate celelalte pierderi suferite�.

Mustafa Mond închise cartea [i se l\s\ pe spe-
teaza scaunului.

� Unul dintre numeroasele lucruri din cer [i
de pe p\mînt la care ace[ti filosofi n-au visat este
acesta ([i f\cu un gest larg cu mîna), adic\ noi,
lumea modern\. Citi iar: �Nu po]i fi independent
de Dumnezeu decît atîta vreme cît te bucuri de
tinere]e [i prosperitate; independen]a nu e sufi-
cient\ pentru a te duce f\r\ primejdii pîn\ la
cap\t�. Ei bine, acum noi ne bucur\m de tinere]e
[i prosperitate pîn\ la cap\t. Ce urmeaz\? F\r\
doar [i poate, faptul c\ ne putem permite s\ fim
independen]i de Dumnezeu. �Sentimentul religios
ne va desp\gubi pentru toate pierderile suferite.�
Dar, de fapt, noi nu suferim nici un fel de pierderi
care s\ trebuiasc\ s\ ne fie compensate; senti-
mentul religios este de prisos. {i de ce ar trebui
s\ mai alerg\m în c\utarea unui înlocuitor al
dorin]elor tinere[ti, cînd acestea nu ne lipsesc
niciodat\? De ce s\ c\ut\m un surogat pentru
distrac]ii, cînd continu\m s\ ne bucur\m pîn\ în
ultima clip\ de toate prostioarele [i n\zbîtiile de
alt\dat\? Ce nevoie mai avem de repaus, cînd
min]ile [i trupurile noastre continu\ s\ savureze
din plin activitatea? Ce nevoie mai avem de con-
sol\ri, cînd avem soma? De ce ne mai trebuie
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ceva constant [i neschimb\tor, cînd exist\ ordinea
social\?

� Deci dumneavoastr\ crede]i c\ nu exist\
Dumnezeu?

� Ba nu, eu cred c\ probabil exist\ un Dum-
nezeu.

� Atunci de ce...?
Mustafa Mond îl opri cu un gest [i continu\:
� Dar el se manifest\ în moduri diferite pentru

oameni diferi]i. În vremurile premoderne s-a mani-
festat sub forma fiin]ei descrise în aceste c\r]i.
Acum îns\...

� Cum se manifest\ acum?
� P\i se manifest\ ca o absen]\; ca [i cum

nici nu ar exista.
� Asta e din vina voastr\.
� Hai s\ zicem din vina civiliza]iei. Dumnezeu

nu e compatibil cu ma[inile, cu medicina [tiin]i-
fic\ [i cu fericirea universal\. Trebuie s\ faci o
op]iune. Civiliza]ia noastr\ a ales ma[inile, [i
medicina, [i fericirea. Tocmai de aceea trebuie s\
]in încuiate în seif c\r]ile astea. Sînt obscene.
Oamenii ar fi [oca]i dac\...

S\lbaticul îl întrerupse:
� Bine, dar nu este firesc s\ sim]i c\ exist\ un

Dumnezeu?
� Ai putea la fel de bine s\ te întrebi dac\ e

firesc s\ te închei la pantaloni cu fermoare, zise
sarcastic Controlorul. Dumneata îmi aminte[ti de
un alt individ din \ia de demult, numit Bradley1 .
El definea filosofia drept descoperirea unei ra]iuni
gre[ite pentru ceea ce omul crede în mod instinctiv.
De parc\ omul ar crede în ceva în mod instinctiv!
Omul crede anumite lucruri pentru c\ a fost con-
di]ionat s\ le cread\. Descoperirea unor ra]iuni

1. Francis Herbert Bradley (1846-1924), filosof irlandez.
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gre[ite ale lucrurilor pe care le crezi, din alte
ra]iuni, gre[ite � asta înseamn\ filosofia. Oamenii
cred în Dumnezeu pentru c\ au fost condi]iona]i
s\ cread\ în el.

� {i totu[i, insist\ S\lbaticul, e firesc s\ crezi
în Dumnezeu cînd e[ti singur � singur de tot în
toiul nop]ii, gîndindu-te la moarte...

� Dar acum oamenii nu sînt niciodat\ singuri!
zise Mustafa Mond. Noi îi facem s\ urasc\ singu-
r\tatea; [i le aranj\m vie]ile astfel încît le e aproape
imposibil s\ mai fie vreodat\ singuri.

S\lbaticul cl\tin\ posomorît din cap. La Malpais
suferise pentru c\ fusese ostracizat de la activi-
t\]ile ob[te[ti din pueblo, în Londra civilizat\ sufe-
rea pentru c\ nu mai putea sc\pa de activit\]ile
acestea comunitare, nu putea s\ se bucure nici-
odat\ de tihna singur\t\]ii.

� V\ aminti]i fragmentul acela din Regele Lear?
întreb\ într-un tîrziu S\lbaticul: �Ciudat de drep]i
sînt zeii, cînd p\catul ce ne-a pl\cut s\-l facem
ni-i pedeapsa: cu ochii lui pl\ti [i tata noaptea
p\catului din care te-ai n\scut�1, iar Edmund
r\spunde � nu uita]i c\ e r\nit, pe moarte: �E
prea adev\rat ce spui, [i roata norocului oprit\-i
pentru mine�2. Ei, de asta ce spune]i? Nu s-ar
p\rea c\ exist\ un Dumnezeu care chivernise[te
lucrurile, împ\r]ind pedepse [i r\spl\]i?

� Da, chiar a[a ]i se pare? îl întreb\ la rîndul
s\u Controlorul. Î]i po]i îng\dui tot soiul de vicii
pl\cute cu o femeie stearp\, f\r\ s\ ri[ti s\-]i
scoat\ ochii amanta fiului t\u: �Roata norocului
oprit\-i pentru mine�. Dar unde ar fi ast\zi
Edmund? S-ar l\f\i pe un fotoliu pneumatic, cu

1. Regele Lear, V, 3, 170-174, trad. Mihnea Gheorghiu,
ed. cit., vol. 7, 1988, p. 206.

2. Ibid., V, 3, 175-176.



251

mîna pe dup\ talia unei fete, sugîndu-[i guma de
mestecat cu hormoni sexuali [i privind un film
senzorial. Zeii sînt drep]i, nu încape nici o îndo-
ial\, dar codul legilor lor este dictat, în ultim\
instan]\, de oamenii care organizeaz\ societatea,
Providen]a ia exemplu de la oameni.

� Sînte]i sigur? întreb\ S\lbaticul. Sînte]i chiar
atît de sigur c\ Edmund cel din fotoliul pneumatic
n-a fost pedepsit tot atît de aspru ca [i Edmund
care e r\nit [i c\ruia o dat\ cu sîngele i se scurge
din trup [i via]a? Zeii sînt drep]i. N-au folosit ei
viciile pl\cute lui ca un mijloc de a-l degrada [i
înjosi?

� De a-l degrada? Din ce situa]ie? De pe ce
treapt\? Ca cet\]ean fericit, muncitor [i, totodat\,
ca bun consumator, este perfect. Bineîn]eles, dac\
alegi vreun alt etalon decît al nostru, atunci ai
putea eventual s\ spui c\ a fost înjosit. Dar trebuie
s\ te men]ii în limitele aceluia[i cod de postulate.
Nu po]i s\ joci golf electromagnetic dup\ regulile
Popicelor centrifuge.

� �Fiindc\ vitejia [i onoarea au inimi iepure[ti
cînd ra]iunea le-ndoap\ gîndul; multa judecat\
înfrico[eaz\ inima b\rbat\.�1 

� Ei haide, haide, ripost\ Mustafa Mond, împingi
lucrurile cam prea departe, nu crezi?

� Dac\ v-a]i îng\dui s\ v\ gîndi]i la Dumnezeu,
nu v-a]i l\sa degrada]i de viciile pl\cute. A]i avea
un motiv s\ îndura]i r\bd\tori lucrurile, s\ le
face]i cu mult\ b\rb\]ie. Am v\zut asta la indieni.

� Nu m\-ndoiesc, îi replic\ Mustafa Mond.
Numai c\ noi nu sîntem indieni. Nu e cîtu[i de
pu]in nevoie ca un om civilizat s\ suporte vreun
lucru de-a dreptul nepl\cut. Iar în ceea ce prive[te

1. Troilus [i Cresida, II, 2, 54-55, ed. cit., vol. 6, 1987,
p. 35.
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facerea unor lucruri � fereasc\ Ford s\-i intre
cumva în cap o asemenea idee. Întreaga ordine
social\ s-ar r\sturna dac\ oamenii ar începe s\
fac\ lucrurile dup\ capul lor.

� Bine, dar atunci cum r\mîne cu abnega]ia?
Dac\ a]i avea un Dumnezeu, a]i avea un motiv de
abnega]ie.

� Dar civiliza]ia industrial\ nu este posibil\
decît în absen]a abnega]iei. Desf\tarea indivi-
dului trebuie împins\ pîn\ la limitele impuse de
igien\ [i de economie. Altfel, roti]ele mecanis-
mului ar înceta s\ se mai învîrteasc\.

� Dar a]i avea un motiv de castitate! spuse
S\lbaticul ro[ind pu]in în timp ce rostea aceste
cuvinte.

� Castitatea înseamn\ patim\, castitatea în-
seamn\ neurastenie. Patima [i neurastenia înseam-
n\ instabilitate. Iar instabilitatea înseamn\ sfîr[itul
civiliza]iei. Nu po]i avea o civiliza]ie durabil\ f\r\
o mul]ime de vicii pl\cute.

� Dar Dumnezeu este cauza a tot ce e nobil [i
frumos [i eroic. Dac\ a]i avea un Dumnezeu...

� Tinere drag\, îi zise prietenos Mustafa Mond,
civiliza]ia n-are cîtu[i de pu]in nevoie de noble]e
sau de eroism. Chestiile astea sînt doar simptome
ale ineficacit\]ii politice. Într-o societate ca a noas-
tr\, organizat\ corespunz\tor, nimeni nu are prilejul
de a deveni nobil sau erou. Pentru ca s\ se nasc\
un asemenea prilej, ar trebui s\ se destabilizeze
de tot situa]ia. Acolo unde sînt r\zboaie, unde
oamenii sînt dezbina]i în convingerile sau ata[a-
mentele lor, unde apar ispite c\rora trebuie s\ li
se împotriveasc\, lucruri îndr\gite care trebuie
ob]inute ori ap\rate prin lupt\ � acolo, evident,
cap\t\ oarecare sens noble]ea [i eroismul. Dar
azi nu mai avem r\zboaie. {i se iau cele mai mari
precau]ii pentru a-i împiedica pe oameni s\ se
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îndr\gosteasc\ prea tare de cineva. Nu mai exist\
dezbin\ri în materie de convingeri sau ata[a-
mente; e[ti condi]ionat astfel încît s\ nu po]i s\
nu faci ceea ce trebuie. Iar ceea ce trebuie s\ faci
este în general atît de agreabil � [i li se d\ frîu
liber atîtor impulsuri fire[ti � încît, de fapt, nu
exist\ ispite c\rora s\ li te împotrive[ti. Iar dac\
vreodat\, din cine [tie ce ghinion nemaipomenit,
s-ar întîmpla cumva ceva nepl\cut, p\i, na, exist\
întotdeauna soma care s\-]i ofere o s\rb\toare
sau o vacan]\, posibilitatea de a fugi de realitate.
Ai întotdeauna la îndemîn\ soma ca s\-]i poto-
leasc\ furia, s\ te împace cu du[manii, s\ te fac\
r\bd\tor [i capabil s\ înduri mult\ vreme orice.
În trecut nu puteai realiza aceste lucruri decît cu
mari eforturi [i dup\ ani îndelunga]i de educa]ie
moral\ chinuitoare. Acum înghi]i dou\-trei tablete
de o jum\tate de gram [i gata. Acum oricine poate
fi virtuos. Po]i duce cu tine într-o sticlu]\ cel pu]in
jum\tate din etic\. Cre[tinismul f\r\ lacrimi �
asta este soma.

� Bine, dar lacrimile sînt necesare. Nu v\
aduce]i aminte ce spunea Othello? �Furtuna tot
mereu de mi-ar aduce atît senin, atunci s\ sufle
vîntul trezind moartea.�1  Era o poveste pe care
ne-o spunea un indian b\trîn, despre Fata de la
Mátsaki. Fl\c\ii care voiau s-o ia de nevast\ tre-
buiau s\ sape gr\dina o diminea]\ întreag\.
Treaba p\rea un fleac; dar roiau pe acolo mu[te
[i ]în]ari � gîng\nii din acelea vr\jite. Cei mai
mul]i dintre fl\c\i pur [i simplu nu rezistau la
în]ep\turile [i mu[c\turile lor. Dar cel care a
rezistat � acela a cî[tigat mîna fetei.

� Fermec\tor! Dar în ]\rile civilizate, spuse
Controlorul, po]i s\ posezi fetele f\r\ s\ fii nevoit

1. Othello, II, 1, 187-188, ed. cit., vol. 6, 1987, p. 291.
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s\ le sapi gr\dina; în schimb, nu mai sînt nici
mu[te, nici ]în]ari care s\ te în]epe. De veacuri
întregi am sc\pat de aceste gîng\nii.

S\lbaticul încuviin]\ din cap, dar încrunt\ din
sprîncene:

� A]i sc\pat de ele. Da, a[a face]i cu toate.
Sc\pa]i de toate nepl\cerile, în loc s\ înv\]a]i s\
le face]i fa]\. �Mai vrednic oare e s\ rabzi în cuget
ale vitregiei pra[tii [i s\ge]i, sau fierul s\-l ridici
asupra m\rii de griji � [i s\ le curmi?�1... dar voi
nu face]i nici una, nici alta. Nici nu r\bda]i, nici
nu ridica]i sabia asupra lor. Doar desfiin]a]i pra[-
tiile [i s\ge]ile. E prea u[or asta.

Amu]i brusc, cu gîndul la maic\-sa. În rezerva
ei de la etajul treizeci [i [apte, Linda plutise pe o
mare de lumini cînt\toare [i de mîngîieri par-
fumate � plutise departe, dincolo de spa]iu, dincolo
de timp, departe de închisoarea amintirilor ei, a
obiceiurilor ei, a trupului ei îmb\trînit [i buh\it.
Iar Tomakin, ex-Director al Incubatoarelor [i Con-
di]ion\rii, Tomakin era înc\ în concediu � în
vacan]\, departe de umilin]e [i dureri, într-o lume
în care nu putea auzi cuvintele acelea, rîsul acela
batjocoritor, nu putea vedea fa]a aceea hidoas\,
nu putea sim]i bra]ele acelea umede [i flasce în
jurul gîtului, într-o lume frumoas\...

� Ceea ce v-ar trebui, m\car din cînd în cînd,
ca o schimbare, ar fi ceva care s\ stîrneasc\ lacrimi,
continu\ S\lbaticul. Aici nimic nu cost\ destul.

(� Dou\sprezece milioane [i jum\tate de do-
lari � i se împotrivise Henry Foster cînd S\lbaticul
îi spusese [i lui acela[i lucru. Dou\sprezece mili-
oane [i jum\tate � atît a costat noul Centru de
Condi]ionare. Nici un cent mai pu]in.)

1. Hamlet, III, 1, 58-61, ed. cit., vol. 5, 1986, p. 371.
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� �Încredin]înd ce-i muritor [i [ubred noro-
cului, primejdiei [i mor]ii, pentru un ciob.�1 Asta
nu înseamn\ nimic? întreb\ el, ridicînd ochii
c\tre Mustafa Mond. {i asta l\sîndu-l la o parte
pe Dumnezeu � de[i fire[te c\ Dumnezeu ar putea
fi motivul. A tr\i înfruntînd primejdia nu înseamn\
nimic?

� Ba da, chiar foarte mult, r\spunse Contro-
lorul. B\rba]ilor [i femeilor trebuie s\ li se stimu-
leze din cînd în cînd secre]ia de adrenalin\.

� Cum? îl întreb\ S\lbaticul, f\r\ s\ în]eleag\.
� E una dintre condi]iile s\n\t\]ii perfecte.

Tocmai de aceea am impus ca obligatorii trata-
mente cu SPV.

� SPV?
� Surogat de Pasiune Violent\. Administrat

cu regularitate o dat\ pe lun\. Inund\m întregul
sistem al organismului cu adrenalin\. Este echi-
valentul fiziologic complet al spaimei [i al furiei.
Are toate efectele tonice ale uciderii Desdemonei
[i ale suferin]elor ei cînd o strînge de gît Othello �
dar f\r\ nici unul dintre inconvenientele acestora.

� Dar mie îmi plac inconvenientele.
� Nou\ nu. Noi prefer\m s\ facem totul într-un

mod confortabil.
� Eu unul nu vreau confort. Îl vreau pe Dum-

nezeu, vreau poezie, vreau primejdie adev\rat\,
vreau libertate, vreau bun\tate. Vreau p\catul.

� De fapt, dumneata pretinzi dreptul de a fi
nefericit, îi spuse Mustafa Mond.

� M\ rog, fie [i a[a! îl sfid\ S\lbaticul. Cer
dreptul la nefericire.

� Ca s\ nu mai pomenim de dreptul de a
îmb\trîni, de a te urî]i [i de a ajunge neputincios.
Dreptul de a suferi de sifilis [i cancer; dreptul de

1. Ibid., IV, 4, 51-53, p. 400.
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a avea prea pu]in\ hran\; dreptul de a te umple
de p\duchi; dreptul de a tr\i grija permanent\ a
zilei de mîine; dreptul de a te îmboln\vi de tifos;
dreptul de a fi chinuit de tot felul de dureri inima-
ginabile.

Urm\ o lung\ t\cere.
� Da, da, cer toate astea! exclam\ într-un

tîrziu S\lbaticul.
Mustafa Mond d\du din umeri:
� S\-]i fie de bine.
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Capitolul XVIII

U[a era întredeschis\. Intrar\.
� John!
Din baie veni un zgomot nepl\cut [i caracte-

ristic.
� S-a întîmplat ceva? strig\ Helmholtz.
Nici un r\spuns. Sunetul nepl\cut se repet\ �

o dat\ [i înc\ o dat\; apoi t\cere. Pe urm\ se trase
z\vorul, se deschise u[a de la baie [i din\untru
ap\ru S\lbaticul, palid ca moartea.

� Hei, John, dar ar\]i groaznic! exclam\ îngri-
jorat Helmholtz.

� Ai mîncat ceva care ]i-a c\zut greu la sto-
mac? îl întreb\ Bernard.

S\lbaticul încuviin]\ din cap:
� Am mîncat civiliza]ie.
� Cum?
� M-a otr\vit, m-a pîng\rit. {i pe urm\ �

ad\ug\ el cu glas sc\zut � mi-am mîncat propria
tic\lo[ie.

� Bine, bine, dar fii mai explicit... Adic\, vreau
s\ spun, adineauri tocmai...

� Acum m-am purificat, spuse S\lbaticul. Am
înghi]it ni[te mu[tar cu ap\ cald\.

Cei doi se uitar\ uimi]i la el.
� Adic\, vrei s\ spui c\ ai f\cut-o inten]ionat?

întreb\ Bernard.
� A[a se purific\ întotdeauna indienii. Se a[ez\

[i, oftînd, î[i trecu mîna peste frunte. Am s\ m\
odihnesc un minut-dou\. Sînt cam obosit.
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� P\i nici nu m\ mai mir, zise Helmholtz [i,
dup\ o pauz\, ad\ug\ pe un alt ton:

� Am venit s\ ne lu\m r\mas bun de la tine.
Plec\m mîine diminea]\.

� Da, plec\m mîine diminea]\, zise Bernard,
pe fa]a c\ruia S\lbaticul remarc\ o expresie nou\,
de resemnare. {i apropo, John, continu\ acesta,
aplecîndu-se înainte [i punînd mîna pe genun-
chiul S\lbaticului, vreau s\-]i spun c\-mi pare
foarte r\u de tot ce s-a întîmplat ieri. Ro[i. Vreau
s\-]i spun cît de ru[inat sînt � [i continu\ cu glas
foarte nesigur � cît de... cît de...

S\lbaticul îi retez\ vorba [i luîndu-i mîna într-a
lui i-o strînse cu afec]iune.

� Helmholtz s-a purtat admirabil cu mine,
relu\ Bernard dup\ o scurt\ pauz\. F\r\ el, cred
c\ a[ fi...

� Ei las\, las\, se împotrivi Helmholtz.
T\cur\ o vreme. În pofida triste]ii lor � sau, poate,

tocmai datorit\ ei; c\ci triste]ea lor era expresia
afec]unii lor reciproce � cei trei tineri erau ferici]i.

� Am fost azi-diminea]\ în audien]\ la Con-
trolor, spuse într-un tîrziu S\lbaticul.

� Pentru ce?
� Ca s\-l rog s\-mi dea voie s\ vin cu voi pe

insule.
� {i ce ]i-a r\spuns? îl întreb\ cu sufletul la

gur\ Helmholtz.
S\lbaticul cl\tin\ din cap:
� Nu m-a l\sat.
� De ce?
� Zicea c\ vrea s\-[i continue experien]ele.

Dar s\ fiu al dracului, ad\ug\ S\lbaticul înfuriin-
du-se brusc, dac\-i mai las s\ fac\ experien]e pe
pielea mea. Pu]in îmi pas\ de to]i Controlorii de
pe lume. {i eu plec mîine.

� Unde? întrebar\ la unison cei doi.
S\lbaticul d\du din umeri:
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� Oriunde. Nu-mi pas\. Atîta timp cît pot fi
singur.

De la Guildford, coridorul aerian str\b\tea Valea
Wey pîn\ la Godalming, apoi, trecînd prin Milford [i
Witley, ajungea la Haslemere [i apoi mai departe,
prin Petersfield, c\tre Portsmouth. Aproape paralele
cu el, coridorul de întoarcere spre Londra trecea
peste Worplesdon, Tongham, Puttenham, Elstead
[i Grayshott. Între Spinarea Porcului [i Capul
Ciutei erau cîteva locuri unde distan]a dintre cele
dou\ linii nu era mai mare de [ase-[apte kilometri.
O dep\rtare prea mic\ pentru pilo]ii neglijen]i �
mai ales noaptea [i mai ales dac\ înghi]iser\ o
jum\tate de gram în plus. Avuseser\ loc accidente.
Grave de tot. Se luase hot\rîrea de a se devia
coridorul de întoarcere spre Londra cu cî]iva kilo-
metri mai spre vest. Între Grayshott [i Tongham,
patru faruri aeriene p\r\site marcau vechiul drum
dintre Portsmouth [i Londra. În t\rii, deasupra lor,
cerul era mut [i pustiu. Acum elicopterele bîzîiau
[i huruiau f\r\ încetare deasupra localit\]ilor
Selborne, Bordon [i Farnham.

S\lbaticul î[i alesese drept sih\strie vechiul far
care se în\l]a pe creasta dealului dintre Puttenham
[i Elstead. Cl\direa din beton armat era excelent
între]inut\ � aproape prea confortabil\, gîndise
S\lbaticul cînd explorase prima dat\ locul. Aproape
prea luxoas\ [i civilizat\. C\ut\ s\-[i împace con-
[tiin]a f\g\duindu-[i c\ î[i va impune în com-
pensa]ie o autodisciplin\ mai aspr\, purific\ri
depline, absolute. În prima noapte petrecut\ la
sih\strie nu închise ochii nici o clip\ � [i asta
anume. St\tu ceasuri de-a rîndul în genunchi,
rugîndu-se cînd Cerurilor de la care, cople[it de
vinov\]ie, implorase iertare Regele Claudiu1 , cînd,

1. Unchiul lui Hamlet luase [i coroana, [i pe so]ia
fratelui s\u, dup\ ce-l otr\vise.
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pe limba zuni, lui Awonawilona, cînd lui Iisus [i
lui Pookong, cînd propriului s\u animal p\zitor �
vulturul. Din ceas în ceas î[i mai întindea bra]ele
în l\turi de parc\ ar fi fost r\stignit, [i le ]inea
astfel minute lungi, str\b\tut de o durere care
cre[tea treptat pîn\ se pref\cu într-un chin [i un
tremur de nesuportat; [i le ]inea ca într-o cru-
cificare voluntar\, repetînd printre din]i ([i cu
sudoarea curgîndu-i [iroaie pe fa]\) �O, iart\-m\!
O, purific\-m\! O, ajut\-m\ s\ fiu bun!� Spuse la
nesfîr[it aceste vorbe pîn\ cînd aproape c\ le[in\
de durere.

La rev\rsatul zorilor, sim]i c\ [i-a cî[tigat drep-
tul de a locui în farul acela; da, da, chiar dac\
mai erau geamuri la majoritatea ferestrelor, chiar
dac\ vederea de pe terasa de sus era atît de fru-
moas\. C\ci îns\[i ra]iunea pentru care alesese
farul devenise aproape imediat un motiv de a
pleca în alt\ parte. Se hot\rîse s\ stea acolo pentru
c\ priveli[tea era atît de încînt\toare, pentru c\,
din acest loc privilegiat, p\rea s\ vad\ încarnarea
unei fiin]e divine. Dar cine era el ca s\ se ghif-
tuiasc\ zilnic [i ceas de ceas cu priveli[tea fru-
muse]ii? Cine era el ca s\-[i îng\duie s\ tr\iasc\
în preajma prezen]ei vizibile a lui Dumnezeu? El
nu merita altceva decît s\ stea într-o cocin\ împu-
]it\, într-o gaur\ întunecat\ s\pat\ în p\mînt.
Cu trupul ]eap\n, care-l durea peste tot dup\
lunga noapte de martiriu autoimpus, dar împ\cat
cu sine tocmai datorit\ acestui lucru, se c\]\r\
pîn\ pe terasa de sus a turnului, îmbr\]i[\ cu
privirea lumea sc\ldat\-n str\lucire la r\s\ritul
soarelui în care-[i recî[tigase dreptul de a locui.
Spre miaz\noapte vederea îi era m\rginit\ de
creasta lung\ de calcar a Spin\rii Porcului, iar de
dup\ extremitatea estic\ a acesteia se în\l]au
turnurile celor [apte zgîrie-nori din care era alc\tuit
ora[ul Guildford. V\zîndu-le, S\lbaticul se strîmb\;
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dar cu timpul avea s\ se împace cu ele; c\ci noaptea
ele clipeau vesel, alc\tuind constela]ii geometrice
sau, sc\ldate în lumin\, î[i întindeau solemn dege-
tele str\lucitoare (într-un gest a c\rui semnifica]ie
doar el singur din toat\ Anglia o în]elegea acum)
c\tre misterele insondabile ale cerurilor.

În valea care desp\r]ea Spinarea Porcului de
dealul nisipos unde se afla farul, Puttenham era
doar un s\tuc modest, cu c\su]e de nou\ etaje,
cu silozuri, cu o ferm\ de p\s\ri [i o mic\ fabric\
de vitamina D. De cealalt\ parte a farului, spre
sud, terenul cobora în pante lungi, acoperite de
stuf\ri[, c\tre un [irag de iazuri.

Dincolo de acestea, deasupra p\durilor dintre
ele, se în\l]a turnul cu paisprezece etaje numit
Elstead. Pu]in întunecate de aerul pîclos al Angliei,
Capul Ciutei [i Selborne î]i ar\geau privirile c\tre
azurul romantic al dep\rt\rilor. Dar nu numai
dep\rtarea îl atrase pe S\lbatic la acest far unde
se instalase; [i vecin\tatea lui era la fel de sedu-
c\toare. Codrii, cîmpiile întinse acoperite cu ierburi
s\lbatice de grozam\, pîlcurile de brazi sco]ieni,
iazurile st\lucitoare cu crengile mestecenilor atîr-
nînd deasupra lor, cu nuferii, cu armatele lor de
trestii � toate acestea erau frumoase [i de-a drep-
tul uluitoare pentru ochii lui deprin[i doar cu
ariditatea de[ertului american. {i pe urm\, singu-
r\tatea! Zile întregi trecur\ f\r\ s\ vad\ vreo fiin]\
omeneasc\. Farul era la o dep\rtare de numai un
sfert de or\ de zbor de Turnul de la Charing-T;
dar nici dealurile din Malpais nu erau mai pustii
decît acest b\r\gan din comitatul Surrey. Mul]imile
care p\r\seau zilnic Londra n-o f\ceau decît ca s\
se duc\ s\ joace Golf sau Tenis electromagnetic.
Puttenham nu avea nici un fel de terenuri de golf;
cele mai apropiate suprafe]e Riemann se aflau la
Guildford. Florile [i peisajul reprezentau singu-
rele atrac]ii ale acestui loc. Drept care, neexistînd
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nici un motiv temeinic pentru a-l vizita, nu venea
nimeni. În cursul primelor zile, S\lbaticul tr\i
singur, netulburat de nimeni.

Din banii pe care îi primise pentru cheltuielile
personale la sosire, John d\duse cea mai mare
parte pentru echipament. Înainte de a p\r\si Londra
î[i cump\rase patru p\turi de lîn\ artificial\,
funii [i sfori, cuie, clei, cîteva unelte, chibrituri
(de[i inten]iona s\-[i fac\ mai tîrziu un aprinz\tor
primitiv), cîteva vase de buc\t\rie [i ghivece, vreo
dou\zeci de pachete de semin]e [i zece kilograme
de f\in\ de grîu.

� Nu, nu amidon sintetic [i nici surogat de
f\in\ de bumbac, insistase el la magazin. Cu toate
c\ acestea sînt mai nutritive.

Dar cînd ajunsese la biscui]ii cu extracte multi-
glandulare [i la surogatul vitaminizat de carne de
vac\, nu mai izbutise s\ se împotriveasc\ recoman-
d\rilor persuasive ale negustorului. Uitîndu-se
acum la cutiile de conserve, î[i repro[\ amarnic
sl\biciunea de care d\duse dovad\. Gre]oasele
produse ale civiliza]iei! Se hot\rîse s\ nu le m\nînce
niciodat\, nici dac\ ar fi s\ moar\ de foame. �Am
s\ le dau eu o lec]ie�, î[i zise el r\zbun\rtor. {i
lec]ia avea s\ [i-o dea lui.

Începu s\-[i numere banii. Pu]inii care-i mai
r\m\seser\ aveau s\-i ajung\ cît s\ ias\ din
iarn\ � sau cel pu]in a[a spera. Pîn\ în prim\vara
viitoare, gr\dina lui avea s\ produc\ destul pentru
a-l face independent de lumea exterioar\. Iar între
timp, mai era [i vînatul. V\zuse o mul]ime de
iepuri [i iazurile erau pline de p\s\ri de balt\. Se
apuc\ imediat s\-[i fac\ un arc cu s\ge]i.

În preajma farului erau ni[te frasini, iar pentru
s\ge]i un deal întreg cu puie]i de alun, cu nuiele
perfect drepte. Începu prin a doborî un frasin
tîn\r, t\ie cam vreo doi metri din tulpina f\r\
ramuri, jupui coaja [i cur\]ind lemnul alb strat
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cu strat, a[a cum îl înv\]ase b\trînul Mitsima,
ob]inu o pr\jin\ cam de în\l]imea lui, ]eap\n\ în
partea mai groas\ din mijloc, dar cu vîrfurile
sub]iri [i elastice. Munca aceasta îi aduse o pl\-
cere nemaipomenit\. Dup\ toate s\pt\mînile acelea
de trînd\vie de la Londra, f\r\ s\ aib\ nimic de
f\cut decît s\ apese pe un buton sau s\ r\su-
ceasc\ un mîner � ori de cîte ori îi trebuia ceva �,
acum era o adev\rat\ încîntare s\ munceasc\
într-un fel care-i solicita iscusin]\ [i r\bdare.

Aproape terminase de fasonat pr\jina cînd tre-
s\ri dîndu-[i seama c\, f\r\ voia lui, începuse s\
cînte � da, s\ cînte! Era ca [i cum, venind ca un
intrus de afar\, s-ar fi surprins pe sine însu[i în
flagrant delict. Ro[i vinovat. La urma urmei, nu
pentru a cînta [i a se desf\ta venise el aici, ci
doar pentru a nu mai fi contaminat de murd\ria
vie]ii civilizate; pentru a se purifica [i a deveni
mai bun; prin activitate trebuia s\-[i r\scumpere
vina. Spre spaima lui, constat\ c\, absorbit fiind
de f\urirea arcului, uitase c\ în sinea lui jurase
s\ nu o uite nici o clip\ pe biata Linda, nici
purtarea lui hain\, criminal\, fa]\ de ea, [i nici
pe gemenii aceia scîrbo[i, care mi[unaser\ ca
p\duchii peste misterul mor]ii ei, profanînd cu
prezen]a lor nu numai mîhnirea [i c\in]a lui, ci [i
pe zeii în[i[i. F\cuse jur\mînt s\ nu uite nimic
din toate astea, jurase necontenit s\ îndrepte
lucrurile. {i cînd-colo, iat\-l aplecat cu zîmbetul
pe buze asupra viitorului s\u arc, cîntînd, da, da,
cîntînd!...

Intr\ în far, deschise borcanul cu mu[tar [i
puse ni[te ap\ la fiert.

O jum\tate de or\ mai tîrziu, trei muncitori
agricoli Delta-Minus dintr-un grup Bokanovski
de la Puttenham treceau întîmpl\tor cu ma[ina în
drum spre Elstead [i, ajungînd în vîrful dealului,
v\zur\ cu uimire un tîn\r dezbr\cat pîn\ la brîu



264

stînd în fa]a farului p\r\sit [i flagelîndu-se cu un
bici din corzi împletite cu noduri. Toat\ spinarea
îi era br\zdat\ de dungi stacojii [i din aceste linii
orizontale se scurgeau firicele de sînge. {oferul
camionului opri la marginea [oselei [i, împreun\
cu înso]itorii lui, se holb\ cu gura c\scat\ la acest
spectacol ie[it din comun. Una, dou\, trei � num\-
rar\ loviturile de bici. Dup\ cea de-a opta, tîn\rul
î[i întrerupse autoflagelarea. Pe urm\ apuc\ iar
biciul [i începu s\ se loveasc\ din nou. Nou\,
zece, unsprezece, dou\sprezece...

� Ford! [opti camionagiul, [i gemenii lui îi
împ\rt\[ir\ opinia.

� Sfinte Ford! ziser\ [i ei.
Trei zile mai tîrziu, ca ni[te vulturi roind în

jurul unui hoit, î[i f\cur\ apari]ia reporterii.
Între timp, uscat [i înt\rit la un foc mic aprins

cu lemne verzi, arcul era gata. S\lbaticul se ocupa
acum de s\ge]i. Ascu]ise [i uscase treizeci de
nuiele de alun, le pusese cuie în vîrf [i le crestase
cu mult\ grij\. Într-o noapte d\duse o rait\ pe la
ferma de p\s\ri din Puttenham [i acum avea des-
tule pene ca s\ poat\ echipa o tolb\ întreag\. Cel
dintîi reporter îl g\si împodobindu-[i s\ge]ile cu
pene. F\r\ s\ fac\ vreun zgomot cu înc\l]\mintea
lui pneumatic\, individul se apropie pî[-pî[ pe la
spate.

� Bun\ diminea]a, domnule S\lbatic! Sînt re-
porter la The Hourly Radio.

Tres\rind ca mu[cat de un [arpe, S\lbaticul
s\ri în picioare, împr\[tiindu-[i peste tot s\ge]ile,
penele, pensulele [i r\sturnînd borcanul cu clei.

� V\ rog s\ m\ ierta]i, zise reporterul, c\in-
du-se sincer. N-am avut de gînd...

Duse mîna la p\l\rie � de fapt o casc\ de
aluminiu de forma unui burlan, în care avea recep-
torul [i emi]\torul radio.
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� V\ rog s\ m\ ierta]i c\ nu m\ descop\r,
ad\ug\ el. E cam grea p\l\ria. Deci, cum v\ spu-
neam, reprezint The Hourly Radio...

� Dar ce vre]i de la mine? întreb\ S\lbaticul
fulgerîndu-l cu privirea.

Reporterul îi r\spunse cu zîmbetul cel mai lipi-
cios cu putin]\:

� Mda, [ti]i, fire[te, pe cititorii no[tri i-ar inte-
resa enorm... Î[i înclin\ capul [i zîmbetul lui
deveni aproape cochet: � Doar cîteva vorba din
partea dumneavoastr\, domnule S\lbatic.

{i, cu mi[c\ri iu]i, de fapt o serie de gesturi
rituale, desf\[ur\ dou\ sîrme legate la bateria
portativ\ pe care o avea prins\ la centur\; le puse
pe amîndou\ în priza lateral\ a p\l\riei de alumi-
niu; ap\s\ pe un buton din vîrful acesteia � [i o
anten\ împunse v\zduhul; ap\s\ pe un alt buton
de pe cozorocul te[it � [i, ca un Hopa-Mitic\, ]î[ni
în sus un microfon care atîrna pendulînd, cam la
o palm\ de nasul lui; î[i trase peste urechi recep-
toarele; mi[c\ un comutator aflat pe partea stîng\
a p\l\riei � din care începu s\ se aud\ un bîzîit
slab, ca de viespi; r\suci un buton din dreapta [i
bîzîitul fu întrerupt de un gîfîit [i un scrî[nit
stetoscopic, de sughi]uri [i gui]\turi.

� Alo! zise el în microfon. Alo! Alo!... Deodat\
înl\untrul p\l\riei se auzi o sonerie. Tu e[ti, Edzel?
Aici e Primo Mellon. Da, l-am g\sit. Domnul S\l-
batic va lua acum microfonul [i va spune cîteva
cuvinte. Nu-i a[a, domnule S\lbatic? Ridic\ ochii
spre John zîmbindu-i din nou înv\luitor. V\ rug\m
s\ le spune]i cititorilor no[tri de ce a]i venit aici.
Ce v-a f\cut s\ p\r\si]i atît de brusc (R\mîi la
aparat, Edzel!) Londra? {i, bineîn]eles, ce e cu
biciul acela? (S\lbaticul tres\ri. De unde [tiau ei
de bici?) To]i ne d\m în vînt s\ afl\m cît mai
multe despre bici. {i pe urm\, ceva în leg\tur\ cu
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civiliza]ia. Cunoa[te]i textele de genul \sta: �Ce
cred eu despre fata civilizat\�. Doar cîteva fraze,
cîteva cuvinte...

S\lbaticul îi lu\ literal spusele, deconcertîn-
du-l. Nu rosti decît cinci cuvinte � acelea[i cinci
pe care i le spusese [i lui Bernard despre Can-
torul-{ef al Cantatoriului din Canterbury:

� Hánu! sone éso tse-ná!
{i, luîndu-l de umeri pe reporter, îl r\suci pe

picioare (tîn\rul se ar\t\ a fi apetisant în ceea ce
prive[te [unculi]ele lui), î[i lu\ avînt [i, cu for]a
[i precizia unui campion de fotciocbal, îi trase un
[ut uluitor.

Opt minute mai tîrziu, pe str\zile Londrei, se
vindea o nou\ edi]ie din The Hourly Radio �Repor-
terul de la The Hourly Radio lovit în coccis de
s\lbaticul misterios� � suna titlul de pe prima
pagin\, cu subtitlul �Senza]ie în Surrey�.

�Senza]ie chiar [i la Londra�, î[i spuse reporterul
cînd citi aceste cuvinte la revenirea în capital\. {i, pe
deasupra, o senza]ie foarte dureroas\. Se a[ez\ cu
mult\ grij\ pe scaun ca s\ m\nînce de prînz.

F\r\ s\ se lase intimida]i de avertismentul ce
luase forma vîn\t\ii de pe coccisul colegului lor, al]i
patru reporteri, reprezentînd ziarele New York Times,
Continuum Cvadridimensional din Frankfurt, The
Fordian Science Monitor1  [i The Delta Mirror, se
înfiin]ar\ la far chiar în dup\-amiaza aceea [i
avur\ parte de o primire din ce în ce mai violent\.

}inîndu-se la o distan]\ prudent\ [i frecîn-
du-[i înc\ fundul, reprezentantul publica]iei The
Fordian Science Monitor îi strig\:

� B\, tîmpitule, de ce nu iei ni[te soma?
� Pleac\ de aici! îl amenin]\ S\lbaticul.
Individul se retrase cî]iva pa[i, dar apoi reveni:

1. Aluzie la ziarul american tradi]ional Christian Science
Monitor (�Monitorul sectei {tiin]a Cre[tin\�).
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� Dac\ iei vreo dou\ grame, r\ul devine ireal.
� Kohakwa iyathtokyai! i-o întoarse S\lbati-

cul pe un ton de amenin]are, dar [i de batjocur\.
� Durerea e o am\gire.
� A, da, chiar a[a? îl întreb\ S\lbaticul [i,

luînd de jos o ramur\ mai groas\ de alun, f\cu
cî]iva pa[i înainte.

Ziaristul se repezi spre elicopter.
Dup\ aceea S\lbaticul fu l\sat o vreme în pace.

Mai venir\ cîteva elicoptere [i roir\ pline de curio-
zitate în jurul turnului. S\lbaticul trase o s\geat\
în direc]ia celui mai insistent dintre ele. S\geata
g\uri podeaua de aluminiu a cabinei; se auzi un
]ip\t strident [i aparatul ]î[ni în sus ca o rachet\,
cu toat\ for]a accelera]iei pe care i-o putea da
supercompresorul. Ulterior, celelalte elicoptere se
]inur\ la distan]\ respectuoas\. F\r\ s\ mai ]in\
seam\ de zumz\itul lor obositor (în imagina]ia
lui, S\lbaticul se asemuia unuia dintre curtezanii
fecioarei din Mátsaki, netulburat în str\daniile
lui de gîng\niile înaripate), continu\ s\-[i sape
viitoarea lui gr\din\. Dup\ o vreme, gîng\niile
pis\loage ajungeau s\ se plictiseasc\ [i plecau;
ceasuri de-a rîndul, cerul r\mînea pustiu [i în
slav\ nu mai r\sunau decît trilurile ciocîrliilor.

Era o c\ldur\ în\bu[itoare, în aer plutea ame-
nin]area tunetelor. S\pase toat\ diminea]a, iar
acum întins pe podea, se odihnea. Deodat\ gîndul
la Lenina deveni o prezen]\ real\, nud\ [i tangi-
bil\ � cu pantofi [i [osete, parfumat\ � spunîn-
du-i �Dulcea]a mea!� [i �Strînge-m\ în bra]e!�
Sfruntat\ tîrf\! Dar, vai, vai, bra]ele ei ]inîndu-l
de dup\ gît, sînii ei tr\s\ltînd provocator, gura ei!
�Pe buze-n ochi era vecia.�1  Lenina... Nu, nu, nu,
nu! s\ri în picioare [i, aproape gol cum era, ie[i

1. Antoniu [i Cleopatra, I, 3, 35, ed. cit., vol. 7, 1988,
p. 376.
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în fug\ din cas\. La marginea b\r\ganului erau
cîteva tufi[uri de ienup\r argintiu. Se arunc\ în
h\]i[ul lor, [i îmbr\]i[\ � nu trupul m\t\sos al
dorin]elor lui, ci un bra] de ]epi verzi. Îl în]epar\
dureros în mii de locuri. Încerc\ s\ se gîndeasc\
la biata Linda, mut\ [i f\r\ suflare, cu zvîrcolirile
neputincioase ale mîinilor ei [i cu spaima aceea
imperceptibil\ în ochi. Biata Linda, pe care jurase
s\ n-o dea uit\rii. Dar tot prezen]a Leninei îl
obseda. Lenina, pe care î[i f\g\duise s-o uite.
Chiar [i în pofida în]ep\turilor [i mu[c\turilor
acelora de ienup\r, carnea lui chinuit\ era con-
[tient\ de prezen]a ei, o realitate de care nu putea
sc\pa. �Dulcea]a mea, dulcea]a mea!... P\i dac\
[i tu m\ voiai, de ce nu m-ai...�

Biciul atîrna într-un cui, lîng\ u[\, aflat la
îndemîn\ în caz c\ mai soseau reporterii. Cuprins
de o adev\rat\ frenezie, S\lbaticul alerg\ înapoi
în cas\, smulse biciul din cui [i-l învîrti prin aer.
Cozile împletite îl mu[car\ din carne.

� Stricato! Tîrf\! strig\ el la fiecare lovitur\,
de parc\ aceasta ar fi fost Lenina ([i nebune[te,
f\r\ s\-[i dea seama, tare ar fi vrut s\ fie chiar
ea!), Lenina cea alb\, cald\, parfumat\ [i neru[i-
nat\ � pe care o biciuia astfel. Stricato! {i apoi, cu
disperare în glas: � Ah, Linda, iart\-m\. Iart\-m\,
Doamne! Sînt r\u. Sînt p\c\tos. Sînt... Nu, nu,
nu, tîrf\, tîrf\ ce e[ti!

Din ascunz\toarea pe care [i-o construise cu
grij\ în p\dure la o dep\rtare de numai trei sute
de metri, Darwin Bonaparte, cel mai iscusit foto-
reporter specializat în [tiri senza]ionale, angajatul
Trustului Cinesenzorial, urm\rise toat\ aceast\
scen\. În sfîr[it, r\bdarea [i iste]imea îi fuseser\
pe deplin r\spl\tite. St\tuse ascuns trei zile în
trunchiul unui stejar artificial, trei nop]i se tîrîse
pe burt\ printre ierburi, ascunzînd microfoane
printre tufele de grozam\, îngropînd fire în nisipul
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moale cenu[iu. {aptezeci [i dou\ de ore de trud\
[i chinuri. Dar acum sosise momentul cel mare �
cel mai mare, î[i zise Darwin Bonaparte, care avea
r\gazul s\ reflecteze, mi[cîndu-se printre instru-
mentele lui, cel mai mare de cînd filmase el celebra
pelicul\ senzorial-stereoscopic\ a nun]ii gorilelor,
cu toate urletele de rigoare.

Splendid, î[i zise în sinea lui cînd S\lbaticul
î[i începu spectacolul uluitor. Splendid! Î[i ]inu
camerele telescopice de luat vederi bine focali-
zate � fixate asupra obiectivului aflat în continu\
mi[care; m\ri puterea aparatelor pentru a ob]ine
un prim-plan al fe]ei aceleia schimonosite de furie
(admirabil!); jum\tate de minut comut\ pe fil-
marea cu încetinitorul (�|sta o s\ fie de un efect
comic irezistibil!� î[i spuse); între timp, ascult\
loviturile de bici, gemetele [i cuvintele demen-
]iale, rostite ca de un bolnav de friguri cuprins de
delir, înregistrate între timp de banda sonor\ a
filmului, încerc\ un mic efect de amplificare (�Da,
mult mai bine, hot\rît lucru!�); fu încîntat s\ aud\,
într-un moment cînd ]ipetele se potoliser\, trilurile
unei ciocîrlii; se rug\ în sinea lui ca S\lbaticul s\-i
întoarc\ spatele pentru a putea ob]ine un prim-plan
al spin\rii sale însîngerate � [i aproape imediat
(�Ce noroc formidabil!�), binevoitor, S\lbaticul se
întoarse [i-i oferi o imagine perfect\!

�Phii, \sta a fost formidabil!� î[i spuse în sinea
lui cînd termin\. �Efect formidabil!� Î[i [terse fa]a
de sudoare. O s\ fie un film extraordinar, dup\ ce
o s\-i pun\ \ia din studio efectele tactile. Aproape
la fel de bun, gîndi Darwin Bonaparte, ca [i Via]a
amoroas\ a Ca[alotului � [i asta înseamn\ grozav
de mult, a[a s\-mi ajute Ford!

Dou\sprezece zile mai tîrziu, filmul S\lbaticul
din Surrey fusese deja distribuit [i putea fi v\zut,
auzit [i sim]it în toate cinematografele senzoriale
de prim rang din Europa Occidental\.
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Efectul filmului realizat de Darwin Bonaparte
a fost imediat [i imens. În dup\-amiaza ce a urmat
premierei, solitudinea acustic\ a lui John fu între-
rupt\ brusc de sosirea unui uria[ roi de elicoptere.

El tocmai s\pa în gr\din\ � [i s\pa [i în memo-
rie, în propriile amintiri, r\sturnînd brazd\ dup\
brazd\ din esen]a gîndurilor lui. Moartea � [i
înfipse cazmaua înc\ o dat\, [i înc\ o dat\, [i
înc\ o dat\. �{i fiecare ieri a luminat nebunilor
pe-al mor]ii drum de colb.�1  Cuvintele lui erau
str\b\tute de bubuitul conving\tor al unui tunet.
Mai ridic\ o cazma de p\mînt. De ce murise Linda?
De ce o l\saser\ s\ devin\ treptat-treptat mai
pu]in uman\, iar în cele din urm\... Îl trecur\
fiorii. �Un hoit bun de s\rutat.�2  Ap\s\ piciorul pe
cazma [i o înfund\ cu furie în p\mîntul tare.
�Ca mu[tele, pentru-un copil zburdalnic, a[a, pe
lîng\ zei, sînt muritorii. Ne nimicesc în joac\.�3 

Iar\[i un tunet; cuvinte care se proclamau singure
ca fiind adev\rate � într-un fel, mai adev\rate
decît adev\rul însu[i. {i totu[i, acela[i Gloucester
îi numise �zei ve[nic buni�.4 Pe urm\, nu uita
�marea-]i odihn\: somnul. {i-l chemi ades; dar
te-nsp\imînt\ moartea, ce-i tot un somn.�5 �Nimic
mai mult decît un somn. S\ mori; s\ dormi �
visînd, mai [tii?�6 Cazmaua izbi iar\[i într-un
bolovan. Se aplec\ s\-l ridice. �Ce vise pot r\s\ri-n
acest vis al mor]ii?...�7

1. Macbeth, V, 5, 22-23, ed. cit., vol. 7, 1988, p. 323.
2. Hamlet, I, 2, 182.
3. Regele Lear, IV, 1, 38-39, ed. cit., vol. 7, 1988, p. 174.
4. Ibid., IV, 6, 221, p. 191.
5. M\sur\ pentru m\sur\, III, 1, 18-20, trad. Leon D.

Levi]chi, ed. cit., vol. 6, 1987, p. 436.
6. Hamlet, III, 1, 64, ed. cit., vol. 5, 1986, p. 372.
7. Ibid., III, 1, 65-67.
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Zumzetul de deasupra capului se pref\cu într-un
huruit; [i deodat\ se trezi înv\luit în umbr\, parc\
se interpusese ceva între el [i soare. Tres\ri [i
ridic\ ochii de la cazma, se întrerupse din gîndu-
rile lui; se uit\ în sus, uluit, cu mintea r\t\cindu-i
înc\ în cealalt\ lume, mai adev\rat\ decît adev\rul,
concentrat\ înc\ asupra imensit\]ilor mor]ii [i
divinit\]ii; ridicînd privirea v\zu, la mic\ în\l]ime
deasupra lui, roiul de aparate zbur\toare. Veneau
ca l\custele, r\mîneau atîrnate în aer [i coborau
de jur-împrejurul lui, pe b\r\gan. Iar din bur]ile
acestor l\custe gigantice coborau b\rba]i în cos-
tume albe de flanel\ artificial\, femei în pijamale
de [antung sintetic (c\ci era z\pu[eal\) sau în
[orturi de diftin\ [i h\inu]e f\r\ mîneci, cu fer-
moarele semideschise � cîte un cuplu din fiecare
elicopter. Peste cîteva minute se f\cur\ mai multe
duzini, formînd un cerc larg de jur-împrejurul
farului, holbîndu-se la el, rîzînd, pocnind din apa-
ratele de fotografiat, aruncîndu-i (ca unei maimu]e)
arahide, pache]ele de gum\ de mestecat cu hor-
moni sexuali, biscui]i petit beurres cu extract de
multiglandular. Cu fiecare moment ce trecea nu-
m\rul lor cre[tea � c\ci acum [uvoiul traficului
peste Spinarea Porcului era neîntrerupt. Ca într-un
co[mar, zecile se pref\ceau în sute [i apoi în noi
[i noi sute.

S\lbaticul se retr\sese c\utînd ad\post, iar
acum, aflîndu-se în postura unui animal încol]it,
î[i sprijinea spinarea de zidul farului, uitîndu-se
pe rînd la toate chipurile, cu o groaz\ mut\, ca
un om scos din min]i.

Fu smuls din aceast\ stupoare paralizant\ [i
trezit la realitatea imediat\ de un chewing-gum
bine ]intit, care-l lovi în obraz. Un [oc de durere �
[i iat\-l treaz, treaz pe deplin [i furios la culme.

� Pleca]i! strig\ el.
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Maimu]a vorbise; se în\l]\ un hohot de rîs
imens, urmat de un ropot de aplauze.

� Bunul nostru S\lbatic! Ura! Ura!
{i prin babilonia aceea de strig\te deosebi unele

care îi cereau deslu[it:
� Biciul! Biciul! Biciul!
Ac]ionînd imediat sub impulsul acestui îndemn

lu\ de dup\ u[\ m\nunchiul de corzi împletite
[i-[i amenin]\ tor]ionarii.

Rezultatul fu un urlet înso]it de aplauze ironice.
Înaint\ amenin]\tor spre ei. O femeie scoase un

]ip\t de spaim\. Primul rînd de spectatori începu
s\ dea înapoi din punctul amenin]at direct, dar
imediat se ciment\ la loc [i r\mase ferm. Con-
[tiin]a superiorit\]ii numerice cople[itoare le d\dea
privitorilor curio[i un curaj la care S\lbaticul nu
se a[teptase din partea lor. Surprins de comporta-
mentul lor, se opri [i-i îmbr\]i[\ cu privirea.

� De ce nu m\ l\sa]i în pace? rosti el sup\rat,
dar cu o not\ plîng\rea]\ în glas.

� Ia, b\, ni[te migdale cu s\ruri de magneziu,
îi zise b\rbatul care ar fi fost prima victim\ a
atacului dac\ S\lbaticul ar mai fi înaintat. {i-i
întinse un pache]el, ad\ugînd cu un zîmbet lingu-
[itor, pu]in speriat: � Afl\ de la mine c\-s grozave.
{i s\rurile de magneziu or s\-]i men]in\ tinere]ea.

S\lbaticul nesocoti darul ce i se oferea:
� Ce vre]i de la mine? îi întreb\ el, privind pe

rînd chipurile ce se rînjeau la el. Ce vre]i de la mine?
� Biciul! r\sunar\ de-a valma o sut\ de gla-

suri. F\ figura aia cu biciul. S\ vedem [i noi
chestia aia cu biciul.

{i apoi, la unison, [i într-un ritm, încet, greoi:
� Noi-vrem-biciul! strig\ mai întîi un grup din

cap\tul primului rînd. Noi-vrem-biciul!
Ceilal]i preluar\ imediat lozinca [i aceasta fu

repetat\ papagalice[te, de nenum\rate ori, într-un
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crescendo, pîn\ cînd, dup\ cea de a [aptea sau a
opta repeti]ie, nu se mai rosti nici un alt cuvînt decît:

� Noi-vrem-biciul!
Acum strigau cu to]ii laolalt\; [i, îmb\tîndu-se

singuri cu zarva aceea, cu unanimitatea lor, cu
sim]ul ritmului care le aducea izb\virea, s-ar fi zis
c\ ar fi putut s-o ]in\ a[a ceasuri întregi � la infinit.
Dar, cam pe la a dou\zeci [i cincea repetare a
lozincii, ac]iunea fu întrerupt\ în mod surprin-
z\tor. Peste Spinarea Porcului sosise înc\ un
elicopter, care r\mase suspendat deasupra gloatei,
iar apoi ateriz\ la cî]iva metri de S\lbatic, în spa-
]iul gol dintre [irurile de curio[i [i far. Uruitul
asurzitor al elicelor acoperi pentru moment stri-
g\tele; apoi, de îndat\ ce aparatul atinse p\mîntul
[i motoarele se stinser\, lozinca r\sun\ din nou,
cu aceea[i insisten]\ monoton\ [i r\sun\toare:

� Noi-vrem-biciul! Noi-vrem-biciul!
U[a elicopterului se deschise [i din el coborî

mai întîi un tîn\r blond cu fa]a ro[covan\ [i apoi �
în [ort de diftin\, cu bluz\ alb\ [i [apc\ de jocheu �
o tîn\r\.

V\zînd-o, S\lbaticul tres\ri puternic, se trase
înapoi [i se f\cu alb ca varul.

Tîn\ra r\mase în fa]a lui surîzîndu-i � [i zîm-
betul ei era [ov\ielnic, implorator, aproape umil.
Trecur\ cîteva secunde. Buzele i se mi[car\ �
probabil c\-i spunea ceva, dar [oapta ei fu aco-
perit\ de refrenul infernal al spectatorilor:

� Noi-vrem-biciul!
Tîn\ra î[i ap\s\ partea stîng\ a pieptului cu

amîndou\ mîinile [i pe fe]i[oara ei frumoas\, de
p\pu[\, cu obrajii trandafirii, se ivi o expresie
neclar\, confuz\, ciudat\, de dorin]\ tulbur\toare.
Ochii alba[tri p\reau s\ i se dilate [i str\lucir\
mai tare; [i deodat\, pe obraji i se prelinser\ dou\
lacrimi. Vorbi din nou, tot f\r\ s\ fie auzit\; apoi,
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într-un gest brusc de patim\, întinse mîinile c\tre
S\lbatic [i f\cu un pas înainte:

� Noi-vrem-biciul! Noi-vrem-biciul!
{i dintr-o dat\ c\p\tar\ ceea ce voiau.
� Tîrf\!
S\lbaticul se repezise la ea ca turbat.
� Dihori]\!
{i, ca scos din min]i, începu s-o biciuiasc\

necru]\tor cu gîrbaciul.
Însp\imîntat\, ea d\du s\ fug\, se împiedic\

[i c\zu în iarb\.
� Henry! Henry! strig\ ea, dar înso]itorul ei

îmbujorat la fa]\ fugise [i se ascunsese dup\
elicopter, în afara oric\rei primejdii.

Cu un urlet triumf\tor, de încîntare, specta-
torii rupser\ rîndurile. Se produse o adev\rat\
n\val\ care convergea spre acel pol magnetic al
atrac]iei. Durerea era o oroare fascinant\.

� �Dospe[te, dezm\]ule, dospe[te!�1  strig\ fre-
netic S\lbaticul mînuind din nou biciul.

Curio[ii se strînser\ în jur fl\mînzi de senza]ii
tari, împingîndu-se [i c\lcîndu-se în picioare ca
porcii la troac\.

� Ah, carnea, carnea! scrî[ni printre din]i S\l-
baticul.

De data asta biciul se ab\tu asupra propriilor
lui umeri.

� Ucide carnea, ucide-o!
Atra[i de fascina]ia pe care o exercita asupra

lor oroarea durerii, iar pe din\untru îmboldi]i de
acea deprindere a cooper\rii, de acea dorin]\ de
unanimitate [i izb\vire pe care le-o implantase
atît de adînc, f\r\ putin]\ de eradicare, condi]io-
narea îndelungat\, începur\ cu to]ii s\ mimeze
frenezia dement\ a gesturilor lui, lovindu-se unul

1. Troilus [i Cresida, V, 2, 57, ed. cit., vol. 6, 1987,
p. 89.
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pe altul pe m\sur\ ce S\lbaticul î[i pedepsea
propria carne r\zvr\tit\ sau biciuia încarnarea
aceea dolofan\ a josniciei care se zbuciuma în
iarb\ la picioarele lui.

� Ucide-o! Ucide-o! Ucide-o!... continu\ s\
strige S\lbaticul.

Apoi, brusc, cineva începu s\ cînte �Orgie-be]ie�
[i într-o clip\ preluar\ cu to]ii refrenul [i, cîntînd,
începur\ s\ danseze. �Orgie-be]ie� iar, [i iar, [i
iar, lovindu-se u[urel, în m\sura de [ase pe opt.
�Orgie-be]ie�...

Abia dup\ miezul nop]ii î[i lu\ zborul ultimul
elicopter. Abrutizat de soma [i istovit de un acces
îndelung de senzualitate, S\lbaticul dormea în
tuf\ri[. Cînd se trezi, soarele era sus pe cer. Cîteva
momente clipi ca o bufni]\ n\ucit\ de lumin\;
apoi, brusc, î[i aminti totul.

� O, Dumnezeule! Dumnezeul meu! � [i-[i
acoperi ochii cu mîna.

În seara aceea, roiul de elicoptere care travers\
bîzîind Spinarea Porcului forma un nor întunecat
de zece kilometri. Toate ziarele fuseser\ pline de
descrieri ale orgiei izb\virii din seara trecut\.

� S\lbaticule! strigar\ primii sosi]i, coborînd
din elicopter. Domnule S\lbatic!

Nici un r\spuns.
U[a farului era întredeschis\. O d\dur\ de

perete [i intrar\ în penumbra iscat\ de obloanele
coborîte. Printr-o arcad\ din cap\tul înc\perii z\rir\
scara ce urca spre etajele superioare. Exact sub
plafonul arcadei se leg\na o pereche de picioare.

� Domnule S\lbatic!
Încet, înceti[or, f\r\ grab\, ca dou\ ace de

busol\, picioarele se-ntoarser\ spre dreapta; nord,
nord-est, est, sud-est, sud, sud-sud-vest. Apoi
f\cur\ o pauz\ [i, dup\ cîteva clipe, tot f\r\ pic
de grab\, se r\sucir\ spre stînga: sud-sud-vest,
sud, sud-est, est...
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