
Insula căr]ilor





Ca [i cum am fi într-un alt timp,

Totu-i scris în limbi necunoscute.

Lumea-ntreag` e-un morman de c`r]i

Care se destram` pe t`cute.





– Ce mama dracului e asta? 

Întrebarea inspectorului-[ef Demetrios Papanicolau nu primi

niciun r`spuns.

– N-auzi]i ce v`-ntreb?

Chiar dac` tonul îi era amenin]`tor, to]i cei afla]i în înc`pere

r`maser` în continuare t`cu]i, privind neputincio[i unii la al]ii [i

dând din umeri, cuprin[i de oroare.





Partea |NtÂi

AI GRIJ~ CE-}I DORE{TI!

Povestea acestui b`rbat începe, ca orice poveste, cu un prim cuvânt,

a[ternerea lui pe hârtie având darul de a atrage alte [i alte cuvinte, care i se

al`tur`, interesate de proiectul ce se contureaz`, se ordoneaz` într-un text,

treptat-treptat totul c`p`tând un sens [i o coeren]` care n-au mai existat  nici -

odat`. Ca printr-un miracol, vocabularul limbii în care se scrie este cuprins de

un fream`t, „Ai auzit? Cineva a-nceput o nou` carte!“, „Ei, nu z`u! Despre ce e

vorba?“, „Nu [tiu, tocmai încerc s` aflu.“, „O fi loc [i pentru noi?“, „Hai s` ne in-

teres`m împreun`“. „Hai!“ Unele cuvinte se înghesuie ]an]o[e s` ias` în fa]`, s`

fie alese, se autopropun cu insolen]`, chiar dac` nu sunt necesare, ca ni[te in[i

dând din coate la o coad` ca s` în[face mai repede produsele râvnite. Altele,

în schimb, sunt mai sfioase, se ascund – de[i tocmai unele dintre ele ar fi mai

potrivite – [i apar dup` mult` cazn` din partea autorului, câteodat` acesta

ajungând la exasperare, fiind pe punctul de a abandona, sastisit, s` le caute.

Desigur, sunt [i cuvinte care r`mân indiferente, stau în expectativ`, dovedesc

indolen]`, vânzoleala din jurul lor le las` rece, a[teptând propuneri mai ten-

tante care s` le smulg` din letargie. 

Lucrurile sunt diferite [i în func]ie de limba în care se scrie. De pild`, dac`

e vorba de englez`, ai de ales dintr-un milion de cuvinte, o adev`rat` armat`

de conchistadori viguro[i, bine antrena]i, asta explicând [i expansiunea lor în

toate col]urile lumii. Dac`, îns`, e vorba de român`, cu un vocabular mai pu]in
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spectaculos ca bog`]ie, doar în aparen]` sarcina autorului e mai u[oar`, având

la dispozi]ie o baz` de selec]ie mai restrâns`, ca un antrenor de fotbal cu pu]ine

op]iuni înainte de meci, tu în poart`, voi funda[i, voi mijloca[i, voi la înaintare,

uitându-se cu jale la banca de rezerv` unde au mai r`mas pu]ini juc`tori pen-

tru a-i schimba pe cei din teren în caz de accident`ri sau presta]ii necores -

punz`toare. Deseori se întâmpl` s` ai nevoie de un termen pe care nu-l g`se[ti

decât într-o alt` limb` [i te dai cu capul de pere]i s`-i descoperi echivalentul.

{i totu[i, o poveste scris` în limba român` n-ar diferi prea mult de aceea[i

poveste scris` în portughez`, s` zicem, dar între ele ar fi deosebiri de nuan]e,

unele expresii sunt mai plastice într-un idiom decât în altul. Iar dac` ar fi ros-

tit`, schimb`rile ar fi majore, povestitorii având tendin]a de a face multe di-

gresiuni, nefiind capabili s` ]in` în permanen]` firul logic a ceea ce relateaz`,

se las` fura]i de am`nunte parazitare sau, la îndemnul asisten]ei, bând un

pahar de vin, ca s`-[i trag` sufletul, pierd [irul, nu mai [tiu unde au r`mas, [i

atunci improvizeaz`, pentru a nu se face de râs, ascult`torii lor din hanuri,

 taverne, birturi – locuri propice pentru dep`nat istorii – neobservând nimic,

fiind ei în[i[i preocupa]i s` goleasc` pahar dup` pahar, ajungând într-o stare

euforic`, ipostaz` în care accept` cu deliciu orice ar auzi. 

În cazul unei pove[ti transmise oral, din genera]ie în genera]ie, modific`rile

ar fi [i mai dramatice. Unele ad`ugiri poate ar înfrumuse]a-o, i-ar da o savoare

necunoscut` ini]ial, altele, dimpotriv`, ar s`r`ci-o, ar face-o searb`d`, de nere-

cunoscut.

Pân` [i o carte pe care cititorul a mai parcurs-o din scoar]` în scoar]` are un

alt impact asupra acestuia într-o nou` edi]ie, având o alt` grafic` pe copert`,

un alt format, o alt` calitate a hârtiei, un alt corp de liter`. Unii  îm ping ideea la

extrem, afirm`, de pild` – ]ine]i-v` bine! – c` edi]ia princeps a lui El ingenioso

hidalgo Don Quijote de la Mancha din anul 1605 ar spune altfel aventurile

 vajnicului Cavaler al Tristei Figuri, decât romanul pe care îl cumperi azi dintr-o

libr`rie, sau îl comanzi de pe Amazon, nou` îns` ni se pare a fi o  exagerare a

unor exege]i amatori de paradoxuri [i înseta]i de aplauze ob]inute ca pres-

tidigitatorii de la circ, prin iu]eal` de mân` [i neb`gare de seam`, cum adec-

vat se spune.

{i totu[i, exist` un sâmbure de adev`r în aser]iunea pe care tocmai am  ca -

talogat-o, oarecum pripit, cu mali]ie, drept o deformare a realit`]ii. O carte care
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c`l`tore[te prin veacuri a fost într-un fel în]eleas` acum trei sute de ani [i alt-

fel o pricepe un cititor din ziua de azi. În trecut era acordat` aten]ie unor sem-

nifica]ii, ast`zi acestea s-au pierdut, descoperindu-se, în schimb, altele, poate

mai pline de miez – iat` miracolul operelor valoroase, capabile mereu s` des-

fete, oferind noi [i noi tâlcuri [i invitându-te s` meditezi îngândurat asupra lor,

un hermeneut ne-ar putea l`muri mai exact cum e posibil un astfel de

fenomen, dac` vom g`si unul binevoitor, ne vom adresa lui. 

Alegerea primului cuvânt într-o poveste aminte[te de cazul celebrului Big

Bang, to]i au auzit despre asta, uria[a explozie care, dac` d`m crezare

savan]ilor – de ce nu i-am crede, sunt oameni serio[i, tob` de carte, cu Premii

Nobel în CV –, a provocat na[terea Universului, când, dintr-o f`râm` de ma-

terie care ar fi înc`put într-o coaj` de nuc`, nu, nu într-o coaj` de nuc`, wrong,

totul a pornit altfel, de la o a[a-numit` singularitate f`r` dimensiuni, dar cu o

energie infinit`, înghesuit` acolo la presiuni formidabile, din care au ap`rut

miliarde [i miliarde de corpuri cere[ti, de constela]ii [i galaxii, de stele, planete,

asteroizi, o puzderie de comete [i de meteori]i, toate evoluând pe traiectorii

stabilite prin legi insuficient deslu[ite, populând doar în câteva clipe spa]ii

imense, pe care nu le vom cunoa[te niciodat`, noi fiind sechestra]i într-o zon`

cu o suprafa]` ridicol de minuscul` în compara]ie cu neînchipuit de vastele

t`râmuri pe care nu le pot scruta nici cele mai performante telescoape, nici

m`car faimosul Hubble, [i unde n-au ajuns nici aparatele pe care le-am trimis

pân` acum în Cosmos – ce s-o fi ales de ele, multe nu mai emit niciun semnal,

s-or fi rupt în buc`]i sub bombardamentul rocilor r`t`citoare, s-or fi lichefiat

trecând prin apropierea unor sori ajun[i la o maxim` incandescen]`.

{i totu[i, f`r` a încerca s`-i denigr`m pe emeri]ii pomeni]i mai sus, la în-

ceput a fost Cuvântul, ne face pl`cere s` ne-aducem aminte de aceast` pre-

cizare lipsit` de echivoc, inconturnabil`, venit` din partea unei autorit`]i de

mare prestigiu.

În cazul istoriei noastre, acest cuvânt primordial atât de important este

chiar cuvântul „poveste“, dar nu în sensul de basm, unde personajele sunt zmei

[i Fe]i-Frumo[i încle[ta]i în lupte acerbe pentru a cuceri mâna unor prin]ese,

sau teritorii, sau bog`]ii, premii care le recompenseaz` cutezan]a [i rezultatele

eclatante, inaccesibile muritorilor de rând. Relatarea noastr` este despre un

om insignifiant, târât de valurile vie]ii sale într-o aventur` extraordinar`, mai
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potrivit` pentru un individ cu alte însu[iri, cu înzestr`ri care s` provoace ad-

mira]ie, nu compasiune, dorin]` de a-l urma ca pe un model impresionant, nu

de a-i plânge înfrângerea [i nimicnicia, fiindc`, într-un moment de restri[te,

s-a dezis de tot ceea ce adorase pân` atunci cu fervoare, ca un zelot. 

Povestea acestui b`rbat (numele lui va fi dezv`luit în curând) începe într-o

zi de sâmb`t` a lunii aprilie. Nu-i nevoie de alte preciz`ri, ar fi putut s` înceap`

în oricare alt` zi a oric`rui alt anotimp – trebuie totu[i s` facem rapid o rectifi-

care, dac` istoria ar fi început mai devreme sau mai târziu, întâmpl`rile s-ar fi

petrecut, f`r` doar [i poate, într-un alt fel, [i nimeni nu poate garanta c` ar fi

fost mai captivante sau, dimpotriv`, mai pu]in interesante.

Toate ceasurile din apartament ar`tau ora [ase, mai precis [ase f`r` un

minut. N-avea o pendul` care s` marcheze sonor orele, nici vreun orologiu

de[tept`tor. Ca s` fim mai exac]i, nu poseda nici m`car ceas de mân`, nu  avu -

sese niciodat`. N-avea nevoie de niciun instrument de m`surare a timpului

care s`-i dea de[teptarea. De zeci de ani se trezea fix la ora asta, de parc` un-

deva, în creierul lui, era setat cu exactitate momentul în care trebuia s`-[i

înceap` ziua. Când era la [coal`, la facultate, sau mergea la serviciu, un semnal

transmis de undeva, dintr-o „celul` cenu[ie“, dup` vorba lui Hercule Poirot, un

detectiv arogant, dar inteligent, infailibil, str`b`tea complicatele ramifica]ii ner-

voase [i îl smulgea din somnul cel mai profund. Nici dup` ce ie[ise la pensie nu

renun]ase la trezirea la aceast` or` – e drept, nici nu încercase vreo stratagem`

care s`-l ajute s` mai trând`veasc` în pat, a[a cum i s-ar cuveni cuiva care toat`

via]a a tras la [aib`.

Oricât de târziu s-ar fi culcat, reu[ea s` se trezeasc` la orice or` vroia. Mai

mult, ori de câte ori cineva îl întreba cât e ceasul, indica aproape f`r` gre[ ora,

chiar dac`, dup` cum am mai spus, nu purtase niciodat` vreun ceas la mân`,

v` putem recomanda, la cerere, un studiu demn de încredere despre indivizi

cu un astfel de har. 

|n loc s` dea de pe el cuvertura, se cuib`ri mai bine pe canapeaua pe care

dormea – un semn indubitabil c` va urma o zi insolit`, pe care el nu-l b`g` în

seam` – iat` înc` o dovad` a înzestr`rii sale precare, deja ne întreb`m dac`

ne-am ales eroul potrivit pentru ceea ce va urma. 
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