
Capitolul 1

DRAGĂ BEN

Probabil că ai încetat demult să te mai întrebi ce s-a 
întâmplat cu mine; știu că au trecut mulți ani. Aici am timp 
să-ți scriu, precum și șansa ca scrisoarea asta să ajungă acolo 
unde te afli tu, așa că voi încerca. Dacă ți-aș povesti totul 
doar pe câteva foi de hârtie, nu ți-ar veni să crezi mare lucru. 
Probabil că n-ai crede nimic, fiindcă sunt lucruri pe care și 
eu le accept greu. De aceea am să-ți povestesc totul. E posibil 
să nu mă crezi, chiar și după ce voi fi terminat; dar măcar 
vei ști ce fac. Într-un fel, e foarte mult. Altfel, nu înseamnă 
practic nimic. Când te-am văzut stând lângă focul nostru – 
tu, fratele meu – acolo, pe câmpul de luptă... Nu contează. 
O să ajung și acolo. Doar că sunt convins că de-asta m-am 
hotărât să-ți scriu acum.

Îți aduci aminte de ziua când am ajuns cu mașina la 
cabană? Pe urmă a sunat Geri. A trebuit să te duci acasă și 
n-aveai nevoie de un copil prin preajmă. Așa că am hotărât 
că n-aveam de ce să merg cu tine, că puteam rămâne acolo, 
iar tu aveai să te întorci a doua zi.

Am zis că voi merge la pescuit.
Asta a fost.
Numai că nu m-am dus. Nu mi s-a părut că va fi prea 

amuzant să merg fără tine, dar aerul era răcoros și frunze-
le începuseră să se îngălbenească, așa că am plecat într-o 
drumeție. Poate că a fost o greșeală. Am mers destul de 
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mult, dar nu m-am rătăcit. Nu după multă vreme, am luat 
de jos un băț ca să mă sprijin în timp ce urcam, însă era 
strâmb și nu prea rezistent. Nu mi-a plăcut prea mult, așa 
că am decis să-mi tai unul mai bun, pe care să-l păstrez la 
cabană și să-l folosim ori de câte ori avem nevoie. 

Am văzut un copac diferit de toți ceilalți. Nu era prea 
mare și avea coaja albă și frunze lucioase. Era un porto-
cal spinos, dar pe vremea aia nu auzisem despre aseme-
nea copaci. Mai târziu, Berthold Viteazul mi-a povestit o 
mulțime despre ei. Copacul era totuși prea mare ca să-l tai 
de tot, dar am găsit o ramură aproape dreaptă. Am tăiat-o, 
am curățat-o și așa mai departe. Se poate ca asta să fi fost 
un amănunt hotărâtor, principala mea greșeală. Portocalii 
spinoși nu sunt ca alți copaci. Bărbații din clanul Aelfilor de 
Mușchi țin mult la ei.

Mă abătusem de la cărare când am observat portocalul 
spinos, iar după ce m-am apropiat de el am văzut că era 
chiar la marginea pădurii. Dincolo de pădure se găseau 
dealurile golașe. Unele dintre ele erau destul de abrupte, 
dar erau frumoase, netede și acoperite cu iarbă înaltă. Așa 
că am hoinărit pe acolo cu noul meu baston și am urcat trei 
sau patru dealuri. Era foarte plăcut. În vârful unui deal am 
găsit un izvoraș. Am băut, m-am așezat – eram deja destul 
de obosit – și am început să cioplesc bățul fără să știu exact 
ce voiam să obțin. Doar îl ciopleam. După o vreme, m-am 
întins și am privit norii. Toată lumea vede lucruri în conturul 
norilor, dar în după-amiaza aia eu am zărit mai mult decât 
văzusem până atunci sau de atunci încoace – un bătrân cu 
barbă pe care vântul l-a preschimbat apoi într-un dragon 
negru, un cal minunat cu un corn în frunte și o domniță 
frumoasă care mi-a zâmbit din înaltul cerului.

După aceea am văzut un castel zburător care aducea cu 
o stea, căci avea turnuri și turnulețe ce se înălțau de pe toate 
laturile. Mi-am tot zis că probabil era un nor, însă nu arăta 
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ca un nor, Ben. Părea de piatră. M-am ridicat și am alergat 
după el, așteptând să-l spulbere vântul. Dar nu s-a întâm-
plat așa.

A venit noaptea și n-am mai putut să văd castelul. Știam 
că eram departe de cabana noastră. Am pornit înapoi peste 
dealuri, mergând repede; dar m-am trezit coborând o pantă 
fără sfârșit. Cineva m-a înșfăcat din întuneric și altcineva 
m-a prins de gleznă după ce am reușit să mă eliberez de 
mâna care mă înhățase. În momentul acela am auzit:

— Cine a venit în Aelfrice? 
Îmi amintesc încă vorbele alea și multă, multă vreme apoi 

ele au fost singurele lucruri pe care mi le aminteam. Doar 
întrebarea aceea și senzația că sunt înșfăcat de o mulțime 
de oameni.

* * *

M-am trezit într-o peșteră lângă mare, unde torcea o 
femeie bătrână care avea mult prea mulți dinți; după ce 
mi-am revenit și mi-am găsit bastonul, am întrebat-o unde 
ne aflăm, încercând să fiu cât se poate de politicos.

— Puteți să-mi spuneți ce loc e ăsta, doamnă, și cum să 
ajung de aici la Vadul Grifonului? 

Nu știu de ce, dar credeam că Vadul Grifonului era locul 
în care locuiam noi, Ben. Și nu-mi amintesc nici acum nume-
le adevărat. Poate că e totuși Vadul Grifonului. Totul mi se 
amestecă în minte.

Bătrâna a clătinat din cap.
— Știți cumva cum am ajuns aici? 
A râs, iar în hohotele ei erau vântul și marea; femeia era ca 

valurile care se spărgeau la intrarea în peșteră, împroșcând 
picături minuscule de apă. Când i-am vorbit, parcă le vor-
beam lor, valurilor. Așa m-am simțit. Ţi se pare o nebunie? 
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Am fost nebun încă de când m-am născut, dar acum eram 
sănătos și mă simțeam minunat. Vântul și valurile stăteau cu 
mine în peștera aceea torcând din caier – natura nu mai era 
ceva aflat în afară. Femeia aceea era o parte mare din natură, 
iar eu eram o parte mică și fusesem plecat de prea multă 
vreme. Mai târziu, Garsecg a zis că marea mă vindecase.

Am mers la gura peșterii și-am înaintat până când apa 
mi-a ajuns la talie, dar singurele lucruri pe care le-am putut 
vedea erau stâncile de deasupra grotei, apa albastră din fața 
mea, pescărușii și niște țancuri negre de piatră ca dinții unui 
dragon. Atunci bătrâna mi-a zis:

— Trebuie să aștepți refluxul.
M-am întors, cu cămașa udă până la subsuori.
— Mai durează mult?
— Destul de mult.
Apoi m-am sprijinit în baston și am privit-o cum toarce, 

încercând să îmi dau seama din ce era făcut acel fir și de ce 
producea sunetele acelea. Uneori mi se părea că văd fețe și 
brațe, și picioare ieșind din firul tors.

— Tu ești Able. Able de Inimă Înflăcărată.
Asta mi-a captat atenția, așa că i-am spus vechiul meu 

nume.
Până în momentul acela nu-și ridicase privirea de la firul 

pe care-l torcea.
— Ce spun eu cu temei, tu în deșert să nu iei! mi-a zis.
I-am spus că-mi pare rău.
— O pierdere trebuie să fie, hotărăsc deci cu tărie: cu cât 

doamna e mai rea, cu atât mai mare e iubirea ta.
S-a oprit din tors ca să-mi zâmbească. Știam că încerca să 

fie prietenoasă, dar dinții ei erau îngrozitori și păreau tăioși 
ca niște lame. Apoi mi-a zis: 

— Trebuie să existe o pedeapsă pentru insolență. Și cum 
de obicei chiar așa stau lucrurile, asta n-ar trebui să provoace 
prea mult rău.
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Și uite-așa mi-am schimbat numele.
A început din nou să toarcă, însă acum părea să citească 

cumva în firul ei.
— Vei apune înainte să răsari și vei răsări înainte să apui.
Asta m-a speriat și am întrebat-o dacă pot să-i pun o 

întrebare.
— Ar fi cazul să fie bună, de vreme ce e una singură. Ce 

vrei să știi, Able de Inimă Înflăcărată?
Aveam atâtea de întrebat, dar nu reușeam să mă hotărăsc. 

În schimb, am zis:
— Cine ești?
— Parka.
— Ești prezicătoare?
A zâmbit din nou.
— Unii așa zic.
— Cum am ajuns aici?
A ridicat furca, bățul acela pe care ținea caierul, și a arătat 

spre fundul peșterii, unde totul era cufundat în întuneric.
— Nu-mi amintesc să fi fost acolo, i-am zis.
— E o amintire care ți-a fost luată.
Din momentul în care a zis-o, am știut că avea dreptate. 

Îmi puteam aminti unele lucruri. Îmi puteam aminti de tine, 
de cabană și de nori, dar parcă toate astea fuseseră cu multă 
vreme în urmă, iar după ele se întâmplaseră o mulțime de 
lucruri pe care nu mi le mai puteam aminti deloc.

— Aelfii te-au adus la mine.
— Cine sunt Aelfii?
Am simțit c-ar fi trebuit să știu.
— Chiar nu știi, Able de Inimă Înflăcărată? 
A fost ultimul lucru pe care l-a spus pentru multă vre-

me. M-am așezat jos ca să o privesc, însă uneori mă uitam 
spre capătul întunecat al peșterii, de unde spusese ea că ve -
nisem. Când nu mă uitam la ea, bătrâna se mărea din ce în 
ce mai mult, așa că știam că în spatele meu era ceva imens.  
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Când mă întorceam și mă uitam din nou la ea, nu era nici 
măcar cât mine de mare.

Ăsta a fost un aspect. Altul a fost că știam că atunci când 
am fost mic știusem totul despre Aelfi, dar amintirile erau 
amestecate cu imaginea cuiva, a unei fetițe care se juca cu 
mine; și erau copaci mari, mari de tot, și ferigi mult mai 
înalte decât noi și izvoare limpezi. Și mușchi. Mult mușchi. 
Moale, verde, mușchi precum catifeaua.

— Te-au trimis cu povestea greșelilor lor, a zis Parka, și cu 
venerația lor.

— Venerație?
Nu eram sigur ce voia să spună.
— Te venerează. Pe tine.
Asta m-a făcut să-mi amintesc alte lucruri. De fapt, nu 

lu cruri, ci sentimente.
— Nu-mi plac Aelfii, am zis cu voce tare.
Și ăsta era adevărul.
— Plantează o sămânță, mi-a zis femeia.
Am așteptat multă vreme să-mi mai spună ceva. Am 

așteptat fiindcă nu voiam să-i pun întrebări. Dar nu mi-a 
mai zis nimic, așa că a trebuit s-o întreb:

— N-ai de gând să-mi povestești despre lucrurile alea? 
Despre greșeli și restul? 

— Nu.
Am oftat din greu. Îmi fusese frică de ceea ce-aș fi putut 

auzi.
— E un lucru bun.
— Așa e. Un câștig trebuie să fie, hotărăsc deci cu tărie: 

De fiecare dată când împlinești a inimii plăcere, sufletul tău 
ceva mai mult va cere.

Am avut senzația că, dacă aș fi pus mai multe întrebări, 
nu mi-ar fi plăcut răspunsurile. Soarele își întinsese mâi-
nile în peștera noastră și ne binecuvânta pe amândoi, sau 
cel puțin așa mi se părea mie; apoi s-a scufundat în mare, 
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iar marea a încercat să-l urmeze. Curând, locul în care mă 
oprisem când intrasem în mare abia dacă mai era ud.

— Să fie ăsta nivelul cel mai scăzut al apelor? am între-
bat-o pe Parka.

— Stai, a zis ea și apoi a rupt cu dinții firul pe care îl 
torcea, a învârtit un pic în jurul mâinii, a retezat din nou cu 
dinții și mi l-a dat spunând: Pentru arcul tău.

— Dar n-am niciun arc.
A arătat spre bastonul meu, Ben, pe care l-am văzut 

cum începuse să se transforme într-un arc. La mijloc apă-
ruse un fel de îndoitură; în afară de asta, era perfect drept 
și, fiindcă-i cioplisem capătul mai gros, ambele capete erau 
mai subțiri decât mijlocul.

I-am mulțumit și-am ieșit în fugă din peșteră. Afară, pla-
ja de sub stâncă devenise rugoasă. Când i-am făcut semn 
de rămas-bun Parkăi, mi s-a părut că toată peștera era pli-
nă de păsări albe care fâlfâiau din aripi. Mi-a răspuns la 
salut dând din mână. Părea foarte mică, precum flacăra 
unei lumânări.

La sud de peșteră, am dat de o cărare abruptă care ducea 
spre vârful stâncilor. Acolo sus erau niște ziduri dărâmate și 
ciotul unui turn. De-acum apăruseră deja stelele și era destul 
de frig. Mi-am căutat repede un adăpost și, după ce l-am 
găsit, am urcat pe ceea ce mai rămăsese din turn.

Turnul fusese ridicat pe o insulă stâncoasă conectată cu 
restul uscatului de o limbă de nisip și pietre atât de joasă, 
încât era sub nivelul mării chiar și în vremea refluxului. Cred 
că m-am uitat mai bine de cinci minute la valurile luminate 
de stele care se spărgeau deasupra ei, până când am fost 
sigur că limba aia de nisip era cu adevărat acolo. Era, și 
mi-am dat seama că trebuia să plec de pe insulă cât mai 
puteam și să-mi găsesc un loc de înnoptat pe țărm.

Eram convins de asta, dar n-am făcut-o. În primul rând, 
fiindcă eram deja obosit. Nu-mi era foame și nici prea sete, 
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însă eram atât de obosit, că nu-mi mai doream decât să mă 
întind undeva. În al doilea rând, îmi era frică de ceea ce-aș 
fi putut găsi pe mal și de ceea ce m-ar fi putut găsi pe mine.

În plus, aveam nevoie de timp de gândire. Erau atâtea 
lucruri pe care nu mi le puteam aminti, iar ceea ce-mi amin-
team (de tine, Ben, de cabana și casa în care am trăit și de 
fotografiile tale cu mama și tata) se întâmplase cu multă, 
multă vreme în urmă. Voiam să încerc să-mi aduc aminte 
mai mult și să mă gândesc la înțelesul vorbelor pe care mi 
le spusese Parka.

Așa că m-am întors la adăpostul pe care-l găsisem prin-
tre niște pietre albastre și m-am întins acolo. Eram desculț 
și, stând culcat așa, mi-am dat seama că ar fi trebuit să am 
bocanci și șosete. Nu-mi puteam aminti ce se-ntâmplase cu 
ele. Purtam o cămașă de lână gri fără nasturi și pantaloni din 
același material, care nu aveau buzunare, ceea ce nu mi se 
părea a fi tocmai în regulă. Aveam o centură de care atârna 
un săculeț din piele, legat cu un șiret. Dar în el erau doar 
firul pentru arc pe care mi-l dăduse Parka, trei semințe negre 
și tari și un cuțit micuț cu mâner de lemn, pus într-o teacă 
de lemn. Cuțitul mi se potrivea în palmă de parcă ar fi fost 
făcut special pentru mine, însă nu-mi aminteam deloc de el.


