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ca fiind unul dintre cei mai importanfli reprezentanfli ai New
Wave-ului, alæturi de scriitori ca Brian Aldiss, John Brunner,
Philip José Farmer, M. John Harrison, Ursula K. LeGuin, Robert
Silverberg øi Philip K. Dick.
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Mæ simfleam vag stânjenit, deøi nu puteam spune de ce.
Nu pærea chiar atât de neobiønuit sæ bei cu un Iepure Alb, cu
un tip scund care semæna cu Bertrand Russell*, cu o Pisicæ ce
rânjea øi cu vechiul meu prieten Luke Raynard, care cânta
balade irlandeze în timp ce un peisaj ciudat se schimba dintr°o
picturæ muralæ în realitate evidentæ, în spatele sæu. Ei bine,
eram impresionat de imensa Omidæ albastræ fumând
narghilea, cæflæratæ pe ciuperca giganticæ, deoarece øtiu cât de
greu e sæ flii aprinsæ o pipæ cu apæ. Øi totuøi, nu asta era. Era
scena unei petreceri, øi Luke era recunoscut pentru invitaflii
ciudafli pe care°i aducea. Atunci de ce sæ mæ fi simflit stânjenit?

Berea era bunæ øi exista chiar øi un bufet suedez. Demonii
care o torturau pe femeia roøcatæ legatæ de flæruø fuseseræ atât
de strælucitori încât erau dureros de privit. Dispærufli acum,
dar toatæ scena fusese frumoasæ. Totul era frumos. Când Luke
cântase despre Golful Galway, fusese atât de scânteietor øi
drægufl încât mi°aø fi dorit sæ mæ scufund øi sæ mæ pierd acolo.
Trist, în acelaøi timp.

Ceva legat de sentiment… Da. Ciudat gând. Când Luke
cântæ un cântec trist simt melancolia. Când e unul vesel, mæ
simt extraordinar de fericit. Parcæ în aer plutea o cantitate
neobiønuitæ de empatie. Nu conta, bænuiesc. Spectacolul
luminilor era splendid… 

* Bertrand Russell (1872°1970) — filosof, logician englez, figuræ de bazæ a
miøcærii analitice în filosofia Anglo°americanæ. Laureat al Premiului Nobel în 1950.
(n. t.)



Mi°am sorbit bæutura øi l°am urmærit pe Humpty clætinân-
du°se în capætul barului. Pentru o clipæ am încercat sæ°mi
amintesc când sosisem în acest loc, dar scânteia nu se declanøæ.
O sæ°mi amintesc, în cele din urmæ. Frumoasæ petrecere… 

Am privit øi am ascultat øi am gustat øi am simflit, øi totul
era minunat. Tot ce°mi atrægea atenflia era fascinant. Oare
voiam sæ°l întreb ceva pe Luke? Se pare cæ da, dar el era ocupat
cu cântatul øi, oricum, nu mæ puteam gândi acum la asta.

Ce fæcusem înainte de a ajunge în acest loc? Încercarea de
a°mi reaminti nu pærea sæ merite efortul. În niciun caz când
totul era atât de interesant aici øi acum. 

Totuøi, parcæ era ceva important. Oare din cauza asta mæ
simfleam stânjenit? Din cauzæ cæ læsasem o treabæ neterminatæ
øi trebuia sæ revin la ea? 

M°am ræsucit s°o întreb pe Pisicæ dar aceasta se topea iar,
încæ pærând amuzatæ la culme. Atunci mi°am dat seama cæ øi
eu pot face asta. Sæ mæ topesc, vreau sæ zic, øi sæ merg în altæ
parte. Oare aøa venisem aici øi tot aøa trebuia sæ plec? Posibil.
Am pus bæutura pe tejghea øi mi°am frecat ochii øi tâmplele.
Lucrurile pæreau sæ se amestece în mintea mea. 

Deodatæ, mi°am amintit o imagine de°a mea. Pe o imensæ
carte de joc. Un Atu. Da. Aøa ajunsesem aici. Prin Atu… 

Am simflit o mânæ pe umær øi m°am ræsucit. Mâna era a
lui Luke, care rânji spre mine în timp ce se apleca spre bar
ca sæ°øi umple din nou paharul.

— Reuøitæ petrecere, nu? spuse.
— Mda, reuøitæ. Cum ai gæsit locul æsta? l°am întrebat.
Ridicæ din umeri.
— Am uitat. Cui îi pasæ?
Se ræsuci, o scurtæ sclipire de cristale rotindu°se între noi.

Omida scoase un nor de fum purpuriu. O Lunæ albastræ îøi fæcu
apariflia. 

Ce nu e în ordine cu tabloul æsta? m°am întrebat.
Am avut o bruscæ senzaflie cæ însuøirea mea criticæ dispæ-

ruse pe parcurs, pentru cæ nu mæ puteam concentra asupra
anomaliilor pe care le simfleam prezente. Øiam cæ eram
implicat, dar nu distingeam drumul.

Eram implicat...
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Eram...
Cum?
Ei bine… Totul începuse când dædusem mâna cu mine

însumi. Nu. Greøit. Sunæ ca în Zen* øi nu aøa se întâmplase.
Mâna pe care o strânsesem ieøise din spafliul ocupat de propria
mea imagine de pe cartea de joc care dispæruse. Da, asta a
fost… Dupæ un tipar.

Mi°am încleøtat dinflii. Muzica începu iar. Se auzi un uøor
zgomot ca o zgârieturæ lângæ mâna mea pe bar. Când m°am
uitat, am væzut cæ halba mea fusese umplutæ iar. Poate cæ deja
bæusem prea mult. Poate cæ asta îmi împiedica judecata. M°am
ræsucit. Am privit în stânga, peste locul în care pictura muralæ
devenise peisajul real. Oare asta mæ fæcea øi pe mine parte
din picturæ? m°am întrebat brusc.

Nu conteazæ. Dacæ n°ar mai trebui sæ gândesc aici… Am
început sæ alerg… spre stânga. Ceva despre locul æsta îmi
bântuia prin minte, øi pærea imposibil sæ mæ gândesc la proces
din moment ce fæceam parte din el. Trebuia sæ plec ca sæ pot
gândi normal, sæ aflu ce se petrece.

Mæ aflam vizavi de bar øi în zona aceea a interfeflei unde
stâncile pictate øi arborii deveneau tridimensionali. Mi°am
încordat braflele în timp ce pætrundeam. Am auzit vântul færæ
sæ°l simt. 

Nimic din ceea ce se afla înaintea mea nu pærea sæ se
apropie. Mæ deplasam, dar… 

Luke începu sæ cânte iar.
M°am oprit. M°am ræsucit, lent, pentru cæ suna ca øi cum

Luke s°ar fi aflat, practic, lângæ mine. Se afla. Mæ depærtasem
doar câfliva paøi de bar. Luke zâmbi øi continuæ sæ cânte.

— Ce se°ntâmplæ? am întrebat°o pe Omidæ.
— Eøti prins în laflul lui Luke, ræspunse.
— Pofli sæ repefli? am zis.
Scoase un inel de fum albæstrui, oftæ uøor, øi rosti:
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* traducerea în japonezæ din chinezæ: CHAN. Pune accentul pe experienfla
înflelepciunii øi a fost inifliatæ de un prinfl indian devenit cælugær pe nume
Bodhidharma. (n. t.)



— Luke e prins într°un lafl øi tu eøti pierdut în versuri.
Asta°i tot.

— Cum s°a°ntâmplat? am întrebat.
— Habar n°am, ræspunse.
— Îîî, cum scapæ cineva din lafl?
— Nici asta nu pot sæ°fli spun.
M°am ræsucit spre Pisicæ, în timp ce începuse iar sæ°øi

lærgeascæ rânjetul.
— Bænuiesc cæ nu øtii… am început.
— L°am væzut intrând øi, mai târziu, te°am væzut intrând

pe tine, rosti Pisica, zâmbind superior. Øi chiar øi pentru locul
æsta venirile voastre au fost cumva… neobiønuite — ducând°mæ
la concluzia cæ mæcar unul din voi are de°a face cu magia.

Am încuviinflat.
— Venirile øi plecærile tale ar trebui sæ se opreascæ un timp,

am remarcat.
— E treaba mea, ræspunse. Ceea ce e mai mult decât poate

spune Luke. 
— Ce vrei sæ spui? 
— Cæ e prins într°o capcanæ contagioasæ.
— Cum acflioneazæ? am întrebat.
Numai cæ pisica dispæruse øi, de data asta, øi rânjetul.
Capcanæ contagioasæ? Asta pærea sæ arate cæ problema era

a lui Luke, øi cæ eu fusesem cumva absorbit în ea într°un fel
oarecare. Bun raflionament, deøi încæ habar n°aveam care era
problema øi ce°ar fi trebuit sæ fac.

Am întins mâna dupæ halbæ. Dacæ tot nu pot sæ°mi rezolv
problema, mæcar sæ mæ bucur de ea. În timp ce sorbeam liniøtit,
am simflit cum o pereche stranie de ochi palizi, incandescenfli,
se holbeazæ la ai mei. Nu°i observasem înainte, øi ceea ce°i fæcea
sæ fie stranii e cæ se aflau într°un colfl întunecat al picturii
murale vizavi de mine — asta, øi faptul cæ se deplasau, îndrep-
tându°se lent spre stânga mea. 

Era ceva fascinant, când i°am pierdut din vedere, dar încæ
reuøeam sæ°i urmæresc dupæ agitaflia ierburilor în timp ce
treceau spre zona cætre care mæ îndreptasem eu ceva mai
devreme. Øi departe, departe în dreapta mea — dincolo de Luke
— am descoperit un domn subfliratic într°o vestæ neagræ, cu
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o paletæ øi o pensulæ în mânæ, care continua sæ extindæ pictura
muralæ. Am luat încæ o înghiflituræ øi mi°am întors atenflia cætre
evoluflia a ceea ce se transformase din realitate planæ în tri-
dimensional. fieava metalicæ a unei arme se ivea între o stâncæ
øi un arbust; ochii palizi stræluceau deasupra; o salivæ albastræ
se scurgea din botul negru øi se evapora la contactul cu solul.
Fæptura era fie prea scundæ fie foarte ghemuitæ, øi nu°mi
dædeam seama dacæ îi studiazæ pe tofli cei de faflæ sau numai
pe mine. M°am aplecat într°o parte øi l°am prins pe Humpty
de centuræ sau de cravatæ, nu øtiu exact, chiar în clipa în care
era pe punctul de a se præbuøi într°o parte.

— Scuzæ°mæ, am spus. Ai putea sæ°mi spui ce fel de crea-
turæ e asta?

Am arætat într°acolo în timp ce°øi fæcea apariflia — multe
picioare, coadæ lungæ, solzi negri, unduindu°se, øi foarte iute.
Ghearele erau roøii, øi îøi înælflæ coada când porni spre noi.

Privirea încefloøatæ a lui Humpty se îndreaptæ spre mine,
trecu mai departe.

— Nu mæ aflu aici, domnule, începu, ca sæ remediez igno-
ranfla dvs. zoologicæ — Dumnezeule! E… 

Creatura stæbætu fulgerætor distanfla, apropiindu°se rapid.
Oare curând va ajunge într°un punct în care fuga sa va deveni
o acfliune mecanicæ — sau efectul se manifesta numai asupra
mea pentru cæ încercam sæ fug din acest loc?

Segmentele trupului ei alunecau dintr°o parte în alta,
øuierând ca o oalæ sub presiune neetanøæ, øi aburii balelor îi
marcau traseul pe ficfliunea picturii. În loc sæ se reducæ, viteza
parcæ se mærea.

Mâna mea stângæ se repezi înainte din proprie inifliativæ
øi o serie de cuvinte flâøni spontan de pe buze. Le°am pronunflat
exact în clipa în care creatura traversæ interfafla pe care eu
reuøisem s°o stræpung mai devreme, retrægându°se lângæ o
masæ goalæ øi grupându°øi membrele ca øi cum s°ar fi pregætit
sæ saræ.

— Un Bandersnatch!* strigæ cineva.
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* Creaturæ fantasticæ menflionatæ în poemul Jabberwocky al lui Lewis Carroll.
Forma sau mærimea creaturii nu e precizatæ.



— Un cumplit Bandersnatch! rectificæ Humpty.
În timp ce pronunflam cuvântul final øi executam gestul

ultim, imaginea Logrusului înota dinaintea viziunii mele
interioare. Creatura întunecatæ, care tocmai îøi întinsese
ghearele din faflæ, le retrase brusc, se agæflæ cu ele de partea
din stânga sus a pieptului, îøi roti ochii, scoase un geamæt uøor,
expiræ greoi, se præbuøi pe podea øi se rostogoli pe spate, cu
nenumæratele picioare întinse în sus în aer. 

Rânjetul Pisicii se ivi deasupra creaturii. Gura i se miøcæ.
— Un cumplit Bandersnatch mort! rosti.
Rânjetul se îndreptæ spre mine, restul Pisicii urmându°l

ca un fel de reflex tardiv.
— Asta a fost o vrajæ pentru atac de cord, nu°i aøa? întrebæ.
— Presupun cæ da, am spus. A fost un fel de reflex. Mda,

acum îmi amintesc. Aveam totuøi pregætitæ vraja asta.
— Aøa am zis øi eu, remarcæ Pisica. Eram siguræ cæ e vorba

de ceva magic în toatæ petrecerea asta.
Imaginea Logrusului care îmi apæruse în timpul vræjii de-

clanøase în acelaøi timp o luminiflæ în podul colbuit al minflii
mele. Vræjitorie. Bineînfleles.

Eu — Merlin, fiu al lui Corwin — sunt un vræjitor, dintr°o
specie întâlnitæ adesea în zonele pe care le°am frecventat în
ultimii ani. Lucas Raynard —cunoscut øi drept Prinflul Rinaldo
din Kashfa — este øi el vræjitor, deøi de un stil diferit faflæ de
al meu. Iar Pisica, care pærea cumva versatæ în asemenea
chestiuni, se prea poate sæ fi avut dreptate când evaluase
situaflia noastræ ca fiind conflinutul unei vræji. Un asemenea
loc e unul dintre puflinele medii în care sensibilitatea øi antre-
namentul meu nu prea mæ ajutæ informându-mæ despre natura
situafliei dificile. Aceasta pentru cæ însuøirile mele vor fi øi ele
implicate în manifestare, øi subiect al forflelor acesteia, dacæ
ceea ce se petrece ar fi mæcar ceva logic. M°a øocat asemeni
unei orbiri în culori. Nu gæseam nicio cale de a spune sigur ce
se petrece, færæ un ajutor din afaræ. 

În timp ce meditam la toate acestea, caii øi oamenii Regelui
sosiræ dincolo de uøile batante de la intrare. Bærbaflii intraræ
øi legaræ frânghii pe carcasa Bandersnatch°ului. Caii traseræ
creatura afaræ. Humpty coborâse sæ facæ o vizitæ la toaletæ în
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ræstimp. La întoarcere, constatæ cæ nu reuøeøte sæ°øi reia poziflia
pe tejghea. Strigæ spre oamenii Regelui sæ°i dea o mânæ de
ajutor, dar aceøtia erau ocupafli cu târâtul Bandersnatch°ului
mort printre mese øi îl ignoraræ. 

Luke se plimba tacticos, zâmbind.
— Deci æsta a fost un Bandersnatch, remarcæ. Întotdeauna

m°am întrebat cum aratæ. Acum, dacæ am putea pune mâna
pe un Jabberwock care sæ...

— Sst! avertizæ Pisica. S°ar putea sæ fie undeva în pictura
muralæ øi s°ar putea sæ tragæ cu urechea. Nu°l stârnifli! S°ar
putea sæ bântuie prin pædure* øi sæ dea de noi. Amintifli°væ
fælcile care muøcæ, ghearele care apucæ! N°o cæutafli cu lumâna...

Pisica aruncæ o privire rapidæ cætre perete øi pætrunse øi
ieøi din existenflæ de mai multe ori într°o succesiune rapidæ.
Ignorând asta, Luke remarcæ:

— Tocmai mæ gândeam la ilustraflia lui Tenniel**.
Pisica se materializæ la celælalt capæt al barului, dædu pe

gât bæutura Pælærierului øi rosti:
— Aud bolboroseala, øi în stânga apar ochi de foc.
Am privit spre perete øi, la rândul meu, am væzut ochii

incandescenfli øi am auzit un sunet neobiønuit.
— Ar putea fi orice, remarcæ Luke.
Pisica se îndreaptæ spre un rastel din dosul barului øi

întinse læbufla în sus unde pe perete atârna o armæ ciudatæ,
sclipind øi miøcându°se în umbræ. Luæ arma øi o fæcu sæ alunece
de°a lungul barului; ajunse în fafla lui Luke.

— Mai bine sæ ai Spada Vorpal*** în mânæ, asta°i tot ce
pot sæ spun.

Luke izbucni în râs, dar eu priveam fascinat dispozitivul
care aræta ca øi cum ar fi fost fæcut din aripi de fluture øi luminæ
de Lunæ împæturitæ.
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* În original: whiffling through the tulgey wood. Citat din Lewis Carroll, „Alice
dincolo de oglindæ“. Un fel de pædure fermecatæ, ciudatæ (n. t.)

** Tenniel, Sir John — celebrul ilustrator al seriei ,,Alice,“. (1820°1914) 
(n. t.).

*** Spada Vorpal apare în poemul nonsens ,,Jabberwock“ al lui Lewis Carroll,
simbolizând o spadæ cu puteri magice. Cuvântul provine din amestecul cuvintelor
,,verbal“ øi ,,gospel“. (n. t.)



Atunci am auzit din nou bolboroseala.
— Nu stafli acolo øi væ holbafli! spuse Pisica, golind paharul

lui Humpty øi dispærând iar.
Continuând sæ chicoteascæ, Luke întinse halba pentru încæ

un rând. Stæteam acolo øi mæ gândeam la nimic. Vraja pe care
o folosisem pentru a distruge Bandersnatch°ul îmi modificase
gândirea într°o manieræ neobiønuitæ. Pentru o clipæ, consecinfla
a fost cæ lucrurile începeau sæ mi se limpezeascæ în minte. Am
atribuit asta imaginii Logrusului pe care o privisem o clipæ.
Øi astfel, l°am chemat iar.

Semnul se ridicæ înaintea mea, pluti în aer. L°am flinut
acolo. L°am privit. Era ca øi cum un vânt rece începea sæ°mi
sufle prin minte. Mici fragmente schimbætoare de memorie erau
aduse la un loc, se asamblau ele însele într°o flesæturæ totalæ,
se umpleau de înflelesuri. Bineînfleles… 

Bolboroseala deveni mai tare øi am væzut umbra Jabber-
wock°ului strecurându°se printre copacii îndepærtafli, cu ochii
ca niøte lumini de aterizare, cu o mulflime de margini tæioase
pentru muøcat øi apucat… 

Øi nu conta deloc. Pentru cæ acum îmi dædeam seama ce
se petrece, cine era responsabil, cum øi de ce.

M°am înclinat mult în faflæ, astfel încât articulaflia dege-
tului sæ atingæ uøor vârful cizmei drepte.

— Luke, am rostit, avem o problemæ.
Se depærtæ de bar øi îmi aruncæ o privire.
— Ce s°a°ntâmplat? întrebæ.
Cei din neamul Amberului sunt capabili de eforturi cum-

plite. Suntem de asemeni în stare sæ înduræm øi lovituri destul
de nasoale. Astfel cæ, printre noi, aceste lucruri tind sæ se
neutralizeze într°o anumitæ mæsuræ. În consecinflæ, cineva
trebuie sæ punæ la punct aceste treburi, mai ales dacæ te aøtepfli
la ele… 

Mi°am repezit pumnul cu toatæ forfla øi l°am surprins pe
Luke cu o lovituræ în falcæ, lovituræ care l°a ridicat de la
pæmânt, l°a rotit øi l°a azvârlit pe o masæ care s°a sfærâmat
sub greutatea lui, continuând sæ alunece pe toatæ lungimea
tejghelei unde, în sfârøit, se opri græmadæ la picioarele unui
liniøtit gentleman cu–înfæfliøare– victorianæ — care læsase sæ°i
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