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Ani la rînd, femei øi bærbafli taie o linie peste pustie
øi trag istoria dupæ ei. Sînt nemiøcafli, cu gurile deschise
în strigæte de luptæ. Scurmæ în pietriø øi øanfluri de
stîncæ, în pæduri, în tufæriø, în umbra cæræmizilor. Se
tot apropie.

Iar în anii de mult trecufli cineva stæ pe un ciot de
granit, un pumn strîns al muntelui. Copacii acoperæ
piscul ca o spumæ de pædure. El stæ deasupra unei lumi
verzi, în timp ce fauna cu pene øi cu piele groasæ pæteazæ
aerul de sub el øi nu°l bagæ în seamæ.

Peste stîlpii de batolit se aflæ calea pe care a
construit°o øi a mærginit°o cu corturi de prelatæ. Sînt
oameni øi foc, veriøor inofensiv al conflagrafliilor ce
fertilizeazæ pædurile.

Omul singur stæ în bætaia vîntului care îngheaflæ
acest vechi monument pentru totdeauna, în timp ce
ræsuflarea îi coaguleazæ flurfluri în barbæ. Consultæ
mercurul leneø din sticlæ, un barometru cu un deget de
sfoaræ marcatæ. Se localizeazæ pe sine øi pe oamenii lui
de pe pîntecele lumii øi în toamna muntelui.

Au urcat. Coloane de oameni au luat pieptiø gravi-
taflia, atîrnînd legafli cu frînghii în cræpæturile øi în
colflurile zidurilor de siliciu. Servitori ai echipamentului
lor, au cærat ciudæfleniile de alamæ, lemn øi sticlæ ca pe
niøte nababi færæ minte peste lume.

Omul singur ræsuflæ în momentul de mult trecut,
ascultæ tusea animalelor de munte, ritmul copacilor
miøcafli de vînt. Unde sînt præpæstii el a aruncat linii
ca sæ le disciplineze øi sæ le cunoascæ, le°a marcat øi le°a
notat pe desenele lui, a aflat parametrii peneplenei sau



ai pereflilor liberi, ai canioanelor tributare, ai pîraielor,
rîurilor øi pampasului acoperit cu ferigi, le°a înfru-
museflat. Unde pinii sau frasinii se apleacæ în gol, el
noteazæ raza unei curbe, umilit de teren.

Frigul îi ia øase oameni øi îi lasæ albi øi tari în
morminte improvizate. Aripate mînjesc expediflia cu sînge
øi urøi øi tenebre îi împuflineazæ øi oameni frînfli øi
strigînd negæsifli în întuneric øi catîri cad øi excavaflii
cedeazæ øi se petrec înecuri øi indigeni neîncrezætori ucid,
dar astea sînt alte momente. În vremea aceea de mult
trecutæ se aflæ doar un om deasupra copacilor. La vest,
munflii îi blocheazæ calea, dar în acest moment mai sînt
kilometri întregi pînæ acolo.

Doar vîntul îi vorbeøte, dar øtie cæ numele lui este
înjurat øi respectat. Calea lui e o luptæ. În dealurile
construite ale oraøului lui strædaniile sale dezbinæ
familii. Unii spun cæ face lucrarea zeilor øi el e mîndru
de asta. Este o insultæ pe chipul lumii iar planurile lui
øi drumul sînt o monstruozitate.

Omul priveøte noaptea colonizînd. (A trecut mult timp
de la acel moment.) Priveøte cioturile de umbræ øi înainte
sæ audæ zgomotul cratiflelor oamenilor lui pregætind cina
sau mirosul de animale de stîncæ præjite pe care le va
mînca alæturi de ei, e numai el øi muntele øi noaptea øi
cærflile lui cu descrieri a tot ce a væzut øi mæsurætorile
acestor neinteresante înælflimi øi voinfla lui.

Zîmbeøte nu viclean nu plictisit nu sigur pe sine, ci
bucuros pentru cæ øtie cæ planurile lui sînt sfinte.
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PARTEA ÎNTÎI

Ornamente





1

Aleargæ un om. Îøi forfleazæ drum prin ziduri de
crengi øi frunze, prin încæperile færæ rost ale Codrului
Adînc. Copacii se înghesuie în jurul lui.

Atît de adînc în pædure se aud zgomote aborigene.
Coroanele copacilor se clatinæ. Omul este împoværat øi
încins de soarele nevæzut. Încearcæ sæ urmæreascæ o
potecæ.

Chiar înainte de læsarea întunericului îøi gæsi locul.
Poteci vagi fæcute de hotchi l°au condus la un bazin
înconjurat de rædæcini øi sol pietros. Copacii au cedat.
Pæmîntul a fost bætucit øi pætat cu urme de foc øi de
sînge. Omul îøi desfæcu rucsacul øi pætura, cîteva cærfli
øi haine. Puse jos ceva bine învelit øi greu printre rîme
øi miriapozi.

Codrul Adînc era rece. Omul fæcu un foc øi se aøezæ
aproape, ferindu°se de întunericul care îl înconjura, dar
privind înspre beznæ de parcæ ar fi aøteptat sæ iasæ ceva
de acolo. Toate erau mai aproape. Se auzeau permanent
zgomote, chemæri guturale ale pæsærilor de noapte sau
ræsuflarea øi mîrîitul vreunui prædætor nevæzut. Omul
era atent. Avea la el, ca arme, un pistol øi o puøcæ, øi
cel puflin pe una dintre ele o flinea mereu în mînæ.

Væzu, la lumina focului, orele trecînd. Somnul puse
stæpînire pe el øi îl duse în altæ parte în valuri mici. De
fiecare datæ se trezea øi trægea aer în piept de parcæ ar
fi ieøit din apæ. Era øocat. Chipul îi era cuprins de
tristefle øi mînie.



— Te gæsesc eu, spuse.
Nu remarcæ momentul ræsæritului, dar clipa aceea

trecu øi începu sæ vadæ marginea luminiøului. Se miøcæ
de parcæ ar fi fost fæcut din crengufle, de parcæ ar fi
acumulat umezeala nopflii. Mestecînd carnea uscatæ,
ascultæ foønetul pædurii øi se plimbæ prin locul færæ
iarbæ.

Cînd auzi, în sfîrøit, voci, se aruncæ pe burtæ øi privi
printre trunchiuri. Trei oameni se apropiau pe poteca
acoperitæ cu frunze putrede øi uscæturi. Bærbatul îi
urmæri din priviri, cu puøca pregætitæ. Cînd ajunseræ
la luminæ puternicæ, îi væzu limpede øi îøi læsæ puøca
deoparte.

— Aici, strigæ el.
Ei se aruncaræ prosteøte la pæmînt øi îl cæutaræ din

ochi. El ridicæ mîna deasupra movilei de pæmînt.
Erau doi bærbafli øi o femeie, îmbræcafli mai nepotrivit

decît el pentru Codrul Adînc. Ræmaseræ în mijlocul
arenei øi îi zîmbiræ.

— Cutter.
Îi strînseræ mîna øi îl bæturæ pe spate. 
— V°am auzit de la distanflæ. Dacæ afli fost urmærifli?

Cine mai e de venit?
Nu øtiau.
— Am primit mesajul tæu, spuse bærbatul mai mæ-

runflel, vorbind repede øi privind împrejur. Am mers øi
am væzut. Ne°am certat. Ceilalfli au spus, øtii tu, cæ ar
trebui sæ stæm pe loc. Øtii ce au spus.

— Mda, Drey. Au spus cæ sînt nebun.
— Nu tu.
Nu°l priveau. Femeia se ridicæ, iar vîntul îi umflæ

fusta. Respira iute, temætoare. Îøi muøcæ unghiile.
— Mulflumesc. Pentru cæ afli venit.
Dæduræ din cap de parcæ ar fi vrut sæ se scuture de

gratitudinea lui Cutter: vorbele acelea nu i se potriveau,
i se pæreau ciudate øi lui, øi lor. Încercæ sæ nu capete
un ton sardonic.

— Înseamnæ foarte mult pentru mine.
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Aøteptaræ în depresiunea din luminiø, zgîriind desene
în flærînæ sau scrijelind în lemn. Erau prea multe de
spus.

— Deci v°au spus sæ nu venifli?
Femeia, Elsie, îi spuse cæ nu, nu chiar aøa, nu cu

cuvintele astea, dar Caucus fusese împotriva chemærii
lui Cutter. Ridicæ privirile spre el øi le coborî iute cînd
vorbi. El dædu din cap øi nu fæcu nici o remarcæ.

— Eøti siguræ? spuse el, færæ sæ accepte semnele ei
vagi din cap. La naiba, chiar eøti siguræ? Afli plecat de
la Caucus? Sîntefli pregætifli pentru asta? Pentru el? E
cale lungæ pînæ unde trebuie sæ ajungem.

— Deja am intrat kilometri întregi în Codrul Adînc,
spuse Pomeroy.

— Mai sînt sute. Sute de kilometri. O sæ fie groaznic
de greu. Mult timp. Nu pot promite cæ ne mai
întoarcem.

Nu pot promite cæ ne mai întoarcem.
Pomeroy spuse:
— Mai spune°mi o datæ cæ mesajul tæu era adeværat.

Spune°mi cæ a plecat, unde a plecat øi pentru ce. Spu-
ne°mi cæ e adeværat.

Bærbatul cel mare aøteptæ încordat øi, la încuviin-
flarea scurtæ a lui Cutter, spuse:

— Bine atunci.

Atunci sosiræ ceilalfli. Mai întîi o altæ femeie, Ihona;
apoi, în timp ce îi urau bun venit, auziræ pocnete de
uscæturi frînte sub paøi grei, iar în luminiø apæru un
vodyanoi. Stætea aplecat ca tofli cei din rasa lui broø-
teascæ øi ridicæ mîinile cu membrane între degete. Cînd
særi de pe corniøæ, trupul ca un sac cu græsime fæcu
valuri din pricina impactului. Fejhechrillen era murdar
øi obosit, neadaptat la deplasarea prin pædure.

Erau încordafli, nu øtiau cît sæ mai aøtepte, nu øtiau
dacæ mai aveau sæ vinæ øi alflii. Cutter tot întreba cum
de primiseræ mesajul lui. Îi nefericea. Nu voiau sæ se
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mai gîndeascæ la decizia lor de a°l urma: øtiau cæ erau
mulfli cei care considerau gestul lor drept o trædare.

— O sæ ne fie recunoscætor, spuse Cutter. E un hîtru
øi s°ar putea sæ n°o arate, dar asta o sæ însemne mult,
atît pentru mine cît øi pentru el.

Dupæ o clipæ de tæcere, Elsie spuse:
— N°ai de unde sæ øtii. Nu ne°a solicitat, Cutter. N°a

fæcut decît sæ primeascæ un mesaj, dupæ cum spui tu.
S°ar putea sæ se înfurie cæ am venit.

Cutter nu o putea convinge cæ greøeøte. În loc de
asta, spuse:

— Nu°mi închipui, însæ, cæ o sæ plecafli înapoi. Poate
cæ ne aflam aici øi pentru noi, nu numai pentru el.

Începu sæ le povesteascæ despre ce aveau de înfrun-
tat, accentuînd asupra primejdiilor. Parcæ ar fi vrut sæ°i
descurajeze, deøi ei øtiau cæ nu asta era intenflia lui.
Drey se sfædi cu el pe un ton nervos. Îl asiguræ pe Cutter
cæ înflelegeau. Cutter îl væzu cum încearcæ sæ se îmbær-
bæteze øi tæcu. Drey afirmæ repetat cæ se hotærîse deja.

— Mai bine am pleca, spuse Elsie dupæ ce trecu
miezul zilei. Nu putem aøtepta la nesfîrøit. Oricine
altcineva a mai plecat încoace, se vede treaba cæ s°a
rætæcit. Vor trebui sæ se întoarcæ la Caucus, sæ facæ ce
trebuie de fæcut în oraø.

Cineva scoase un strigæt slab øi tot grupul se
întoarse.

La marginea luminiøului îi urmærea un hotchi cælare
pe gallusul lui. Cocoøul de luptæ uriaø îøi umfla penele
de pe piept øi ridicæ un picior pintenat într°o poziflie
ciudatæ. Hotchi, un soi de bærbat scund øi îndesat, flepos
ca un arici, mîngîia creasta bidiviului lui.

— Vine miliflia.
Accentul îi era puternic, ca un mîrîit.
— Vin doi miliflieni, ajung aici într°un minut sau

douæ.
Se aplecæ în faflæ în øaua ornatæ øi întoarse pasærea.

Aproape færæ zgomot, din pricina harnaøamentului lipsit
de piese metalice care sæ zængæne, cocoøul se repezi cu
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ghearele înainte øi cu atitudine ræzboinicæ, dispærînd
într°o clipæ în pædure.

— Ce°a fost...? Ce...? La naiba...
Dar Cutter øi tovaræøii lui tæcuræ la sunetele ce se

apropiau. Arætau cuprinøi de panicæ, prea tîrziu sæ se
mai ascundæ.

Peste trunchiurile acoperite cu muøchi îøi fæcuræ
apariflia doi oameni. Purtau mæøti øi erau îmbræcafli cu
uniformele cenuøii ale milifliei. Fiecare avea cîte un scut
de oglindæ øi cîte un revolver ca o solniflæ la øold. Se
opriræ la marginea luminiøului øi ræmaseræ nemiøcafli,
cercetîndu°i pe cei ce îi aøteptau.

Prefl de o clipæ ce pæru foarte lungæ, nimeni nu fæcu
nici o miøcare, parcæ flinînd sfat în tæcere — sîntem, sînt,
ce, oare sæ, oare sæ...? — pînæ ce unul trase. Apoi se
stîrniræ pocnete, flipete øi focuri de armæ. Unii cæzuræ.
Cuter nu°øi dædea seama care e poziflia fiecæruia øi era
îngrozit cæ poate fusese atins de glonfl øi încæ nu simflea.
Cînd sincopa hainæ a armelor se opri, îøi descleøtæ fælcile.

Cineva striga Doamne, o doamne. Era un miliflian,
cæzut cu un glonfl în burtæ lîngæ prietenul lui mort øi
încercînd sæ ridice pistolul greu. Cutter auzi zbîrnîitul
scurt, ca o bucatæ de pînzæ ruptæ, al unei sægefli, iar
miliflianul cæzu pe spate cu o sægeatæ înfiptæ în el, tæcînd
pe loc.

Din nou un moment de tæcere, apoi:
— Sfinte GuræMultæ... Sîntefli tofli...? Drey? Pomeroy?
La început, Cutter crezu cæ nici unul dintre ai lui

nu fusese lovit. Apoi îl væzu pe Drey alb la faflæ øi fli-
nîndu°se de umær, cu sîngele pætîndu°i mîinile
încleøtate.

— Pentru numele lui Dumnezeu, omule.
Cutter îl ridicæ în capul oaselor pe Drey (S°a terminat

cu bine? tot întreba omuleflul). Glonflul îi sfîøiase
muøchiul. Cutter rupse cæmaøa lui Drey øi legæ rana
cu fîøii curate de pînzæ. Durerea îl fæcea pe Drey sæ se
zbatæ, iar Pomeroy øi Fejh trebuiau sæ°l flinæ. Îi dæduræ
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o bucatæ de lemn groasæ de un deget din care sæ muøte
în timp ce îl bandajaræ.

— Probabil cæ v°au urmærit, tîmpiflilor.
Cutter fæcea spume de furie în timp ce°øi termina

treaba.
— V°am spus sæ fifli atenfli, la naiba...
— Am fost, strigæ Pomeroy, împungîndu°l cu un

deget pe Cutter.
— Nu°i urmæreau pe ei.
Hotchi reapæru, pe cocoøul lui.
— Patrulau. Afli stat aici mult timp, aproape o zi

întreagæ.
Descælecæ øi pæøi de°a lungul marginii arenei.
— Afli stat prea mult.
Îøi arætæ dinflii într°o expresie nelæmuritæ. Abia dacæ

îi ajungea lui Cutter la piept, dar era îndesat øi mus-
culos, pæøind ca un om de staturæ mai mare. Se opri
lîngæ miliflieni øi adulmecæ. Îl ridicæ în capul oaselor pe
cel pe care îl ucisese cu sægeata øi începu sæ o împingæ
în trup.

— Cînd au sæ vadæ cæ nu se mai întorc, o sæ trimitæ
alflii, spuse el. Au sæ vinæ dupæ voi. Poate cæ au pornit
deja.

Îøi ghidæ sægeata printre oasele pieptului celui mort.
O prinse de tijæ atunci cînd ieøi prin spatele cadavrului
øi o trase afaræ cu un sunet ud. Hotchi o puse în tolbæ
aøa însîngeratæ cum era, ridicæ pistolul din degetele
înflepenite ale miliflianului øi trase în gaura læsatæ de
sægeatæ.

Pæsæri speriate de împuøcæturæ se ridicaræ în zbor.
Hotchi mîrîi din pricina reculului la care nu se aøtepta
øi îøi scuturæ mîna. Gaura læsatæ de sægeatæ devenise
o cavitate.

Pomeroy spuse:
— La naiba... tu cine dracu’ mai eøti?
— Eu sînt hotchi. Ræzboinic cu cocoø de luptæ.

Alectryomach. Væ ajut.
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— Tribul tæu... spuse Cutter. E de partea noastræ?
Unii hotchi sînt de partea lui Caucus, spuse el cætre
ceilalfli. De aceea locul æsta e în regulæ. Sau ar fi trebuit
sæ fie. Clanul lui nu e amestecat cu miliflia. Ne°a dat
voie sæ trecem. Dar... nu pot risca o luptæ cu cei din oraø,
aøa cæ a fæcut sæ paræ cæ noi am omorît miliflienii, nu
sægeflile lor.

Pomeroy øi hotchi aruncaræ cadavrele unul peste
altul. Pomeroy îi dædu un pistol lui Elsie øi pe celælalt
lui Cutter. Erau arme moderne øi scumpe, iar Cutter
nu flinuse niciodatæ aøa ceva în mînæ. Era greu, cu cele
øase butoiaøe aranjate într°un cilindru gros, rotativ.

— Nu sînt rezistente, spuse Pomeroy, adunînd mu-
niflia. Dar sînt rapide.

— La naiba... mai bine am pleca.
Vocea lui Drey era marcatæ de durere.
— Zgomotul armelor s°a auzit la kilometri distanflæ...
— Nu sînt mulfli prin preajmæ, spuse hotchi. Poate

cæ nu a auzit nimeni. Dar ar trebui sæ plecafli, da. Ce
facefli? De ce afli plecat din oraø? Îl cæutafli pe acela cu
lutul?

Cutter îi privi pe ceilalfli, iar ei îl priviræ atenfli,
læsîndu°l sæ vorbeascæ.

El spuse:
— L°ai væzut?
Pæøi spre ræzboinicul hotchi care îøi fæcea de lucru.
— L°ai væzut?
— Nu l°am væzut, dar øtiu de el. Au trecut ceva zile,

poate mai mult de o sæptæmînæ. A trecut prin pædure
pe un uriaø cenuøiu. Fugea. Miliflia îl urmærea.

Lumina amiezii cædea peste ei øi animalele pædurii
porniræ din nou sæ facæ zgomot. Cutter era înconjurat
de kilometri întregi de pædure. Deschise gura de mai
multe ori înainte sæ vorbeascæ.

Cutter spuse:
— Miliflia îl urmærea?
— Pe cai Refæcufli. Am auzit.

CONSILIUL DE FIER 17



Pe cai Refæcufli cu copite de fier sau cu gheare de
tigru sau cu cozi prehensile øi acoperifli cu glande ve-
ninoase. Cu pistoane hidraulice care dædeau picioarelor
lor o putere ridicolæ sau cu boilere în spatele øeii,
dîndu°le rezistenflæ la efort. Carnivore øi cu colfli lungi.
Cai°lupi sau cai°bouri, cai°maøini.

— N°am væzut, spuse hotchi, urcînd pe cocoø. Au
plecat dupæ omul cu lutul, la sud de Codrul Adînc. Mai
bine afli pleca. Repede.

Îøi întoarse pasærea de luptæ øi arætæ cu un deget
maroniu din pricina fumului.

— Fifli atenfli. Æsta e Codrul Adînc. Acum plecafli.
Dædu pinteni gallusului øi dispæru printre tufe øi

trunchiuri de copaci.
— Plecafli, strigæ el, deja nevæzut.
— La naiba, spuse Cutter. Haidefli.
Îøi strînseræ tabæra. Pomeroy luæ bocceaua lui Drey

o datæ cu a lui øi cei øase ieøiræ din arena de luptæ a
cocoøilor øi intraræ în pædure.

Se îndreptaræ spre sud°vest dupæ busola lui Cutter,
pe drumul pe care o luase øi ræzboinicul hotchi.

— Ne°a arætat calea, spuse Cutter.
Tovaræøii lui aøteptau ca el sæ°i dirijeze. Trecuræ

printre rædæcini øi desiøuri, læsînd urme peste tot.
Curînd, oboseala lui Cutter deveni atît de profundæ încît
se transformæ într°o senzaflie cu totul stræinæ.

Cînd observaræ cæ se læsase întunericul, se læsaræ
sæ cadæ la pæmînt între niøte copaci. Vorbeau cu glas
slab, afectat de zgomotul de fond al pædurii. Era prea
tîrziu sæ vîneze: nu aveau decît carnea uscatæ øi pîinea
din bagaj, øi fæcuræ glume pe seama mîncærii.

La lumina focului, Cutter observæ cæ Fejh se usca.
Nu øtiau unde sæ gæseascæ apæ proaspætæ øi Fejh turnæ
doar puflin din apa pe care o aveau cu ei, deøi se vedea
cæ era turbat. Gîfîia.

— O sæ°mi fie bine, Cutter, spuse el, iar bærbatul îl
bætu prieteneøte pe obraz.
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