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Nota autorului

De-a lungul secolului al XVII-lea, Ghilda Sfântului Luca 
din Olanda și-a exercitat controlul asupra tuturor aspectelor din 
mediul artistic profesionist, inclusiv asupra celor care aveau drep-
tul să semneze și să dateze tablouri. Printre membrii ghildei se 
numărau artiști precum Rembrandt, Vermeer, Frans Hala și Jan 
van Goyen. Însemnările istorice arată că aproape douăzeci și cinci 
de femei au fost membre ale ghildei în secolul al XVII-lea. Doar 
câteva dintre aceste artiste au creat însă opere care să dăinuie sau 
care să le fie atribuite în mod corect. Timp de mai bine de un 
secol, tablourile lui Judith Leyster i-au fost atribuite lui Frans Hala. 

Din însemnările istorice lipsesc referințele cu privire la Sarah 
van Baalbergen, prima femeie care a fost acceptată în Ghilda 
Sfântului Luca de la Harleem. Ea a obținut accesul în ghildă în 
anul 1631, cu doi ani înaintea lui Judith Leyster. Niciuna dintre 
operele lui van Baalbergen nu a rezistat timpului.

Cu toate că acest roman este o operă de ficțiune, autorul folo-
sește astfel de lacune istorice reale pentru a da frâu liber imagi-
nației. Pentru a construi o poveste, în roman sunt puse laolaltă 
date biografice din viața unor femei care au trăit în timpul Epocii 
de Aur olandeze.



Ultima pictură a Sarei de Vos



La marginea unei păduri (1636)
30”×24”
Sara de Vos
Olanda, 1607-16??

Un peisaj de iarnă la asfințit. În prim-plan, o fată stă în 
picioare lângă un mesteacăn argintiu, sprijinindu-și mâna palidă 
de scoarța copacului, privind fix la cei care patinează pe râul 
înghețat. Pe râu, cei șase patinatori înfofoliți, ca să reziste geru-
lui, par niște pete maronii și galbene, plutind pe gheață. Un câine 
aleargă pe lângă un băiat, în timp ce acesta face o piruetă largă. 
Cu o mănușă în aer, băiatul parcă adresează fetei o chemare și, 
în același timp, și nouă, tuturor. Mai sus, pe malul râului, dor-
mitează un sat prin ale cărui coșuri, focul din cămine își trimite 
alene fumul spre cerul plumburiu. În zare se vede doar o fâșie de 
lumină, o pajiște strălucind dedesubtul unei porțiuni de cer nea-
coperite de nori, după care descoperim că fata stă cu picioarele 
goale în zăpadă. Un corb cu pene violete și slab irizate croncăne 
pe o creangă de-alături. Fata ține într-o mână o panglică roasă, 
înfășurată între degetele ei grațioase, iar tivul rochiei, care se vede 
pe sub șalul lung și cenușiu, e zdrențuit. Chipul fetei e surprins 
din profil, părul negru îi cade liber pe umeri și e încâlcit. Ochii 
ei privesc undeva în depărtare. Dar, oare, ce o țintuiește locului: 
teama sau aureola bizară a asfințitului de iarnă? Pare că nu poate 
sau nu vrea să ajungă pe malul râului înghețat. Urmele pașilor ei 
se îndreaptă înapoi prin zăpadă, spre pădure, dincolo de rama 
tabloului. Ca și cum ar fi pășit în acest peisaj de undeva din afară, 
înaintând cu greu pe pânză din lumea noastră, și nu din a ei.



Partea întâi



Upper East Side
Noiembrie 1957

Tabloul e furat fix în aceeași săptămână în care rușii trimit 
un câine în spațiu. E smuls de pe perete chiar de deasupra patului 
matrimonial în timpul unei cine de caritate. Așa avea să poves-
tească Marty de Groot în anii următori, așa avea să le spună par-
tenerilor lui de la firma de avocatură și chiar va face o adaptare 
comică a întâmplării pentru seratele și cocktailurile de la Clubul 
Racquet. „În timp ce noi înmuiem creveți în sos de cocktail și 
scoatem pe terasă cel mai bun serviciu de porțelan al lui Rachel, 
pentru că era un început blând de noiembrie, înțelegeți, doi ban-
diți, samsari deghizați în chelneri, să zicem, înlocuiesc tabloul ori-
ginal cu un fals meticulos.“ O să fie mândru mai ales de ultimele 
cuvinte – fals meticulos. Le va folosi vorbind cu prietenii săi, cu 
agenții de asigurare și cu detectivul particular, pentru că în jurul 
acestor cuvinte s-a țesut întreaga intrigă a poveștii, sugerând că 
vreun geniu sau cine știe ce minte strălucită a complotat cu per-
severență împotriva lui, așa cum rușii au conspirat în toți acești 
ani să colonizeze stratosfera. Aceleași două cuvinte îl vor ajuta pe 
Marty să justifice și faptul că, luni întregi, n-a băgat de seamă că 
tabloul său a fost înlocuit cu un fals excelent.

Ceea ce va omite de fiecare dată când va spune povestea este 
faptul că tabloul La marginea unei păduri aparținuse familiei sale 
pentru mai mult de trei secole și că-i fusese lăsat moștenire de 
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tatăl său pe patul de moarte. Nu va spune nici că era singurul 
tablou rămas de la Sara de Vos, prima femeie care a fost acceptată 
în anul 1631 ca maestru în Ghilda Sfântului Luca din Olanda. Și 
cui ar fi putut să-i destăinuie că-i plăcea să se uite la chipul palid și 
misterios al fetei în timp ce făcea dragoste, lent și contemplativ, cu 
melancolica sa soție în anii după ce aceasta pierduse cea de-a doua 
sarcină? Nu, avea să țină toate astea pentru sine, ca pe-o credință 
intimă într-un zeu capricios. Era agnostic, însă predispus adesea 
în a fi excesiv de superstițios, exagerare a personalității sale pe 
care încerca să o ascundă. Ajunsese să pună pe seama dispariției 
tabloului faptul că Rachel reușise să iasă din lunga depresie și că, 
în sfârșit, fusese făcut partener la firmă. Sau că tabloul blestemat 
era o explicație pentru cei trei sute de ani de gută, reumatism, 
atacuri de cord, sterilitate și atacuri cerebrale ale descendenți-
lor săi. Oriunde s-a aflat tabloul, la Londra, la Amsterdam sau la 
New York, foștii proprietari, își dă el seama, nu au trăit mai mult 
de șaizeci de ani.

Rent-a-Beats este modalitatea prin care Rachel încearcă să 
revină la viață. Plictisită de perspectiva unor avocați ușor abți-
guiți, cu manșete franțuzești, discutând despre afaceri imobili-
are și plimbări cu vaporul spre insula Nantucket, își amintise de 
reclama pe care o tăiase dintr-o revistă a absolvenților și o luase 
din cutia ei cu rețete: 

Condimentează-ți petrecerea Tuxedo Park... închi-
riază un Animator/Beatnic1. Complet echipat cu barbă, 
cozoroc, jachetă militărească, blugi Levi’s, cămașă jerpelită, 

1 Generația beat a fost o mișcare social-literară inițiată de un grup de scriitori 
americani din anii ’50 și ’60. Adepții acestui curent, uneori numiți „beatnici“, își 
exprimau aderearea la societatea convențională, „pătrată“, prin adoptarea unui 
stil de îmbrăcăminte oarecum neîngrijit și a unui vocabular împrumutat de la 
muzicienii de jazz. (n.tr.)
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bascheți sau sandale (opțional). Se acordă reduceri dacă 
doriți un beatnic fără barbă, nespălat, desculț sau netuns. 
Avem și animatoare/beatnice disponibile.

Dacă tot aveau de gând să strângă bani pentru orfanii orașului 
în fiecare an – chiar și ei i se părea că sună dickensian –, atunci de 
ce să nu lase orașul să participe la asta, să aducă un pic de culoare și 
de spirit neîmblânzit din Lower East Side. Când a format numărul 
din reclamă, i-a răspuns o femeie cu o voce guturală, citind parcă 
dintr-un scenariu. Pentru un tarif fix de 250 de dolari, femeia i-a 
promis pe un ton fără inflexiuni că, la ora stabilită, poate primi doi 
artiști, doi poeți și doi intelectuali. Rachel și-a imaginat atunci un 
subsol în Queens unde persoane divorțate, având căști pe urechi, 
stăteau ca violetele africane sub lumini fluorescente. Și-a închi-
puit actori șomeri pescuiți din Hoboken, cu adresa ei scrisă pe o 
cutie de chibrituri. 

- Câți animatori ați dori, doamnă? a întrebat-o femeia. 
Preferați femei cu șaluri mexicane sau cu bolerouri?

Înainte să încheie convorbirea telefonică, Rachel le alesese 
garderoba completă, până la balerini, berete, ochelari de soare și 
cercei de argint. Asta se întâmplase cu multe săptămâni în urmă, 
iar acum, în ziua evenimentului, se întreba dacă toată tărășenia 
nu era de prost gust. Un câine rusesc orbitează planeta, iar ea se 
teme că farsa ei nevinovată va fi considerată frivolă și lipsită de 
patriotism. Se gândește la asta toată dimineața, fără să fie în stare 
să-i spună lui Marty că o trupă de vagabonzi va sosi la ora nouă 
fix, în timpul cocktailurilor de după dineu. 

Marty pusese și el la cale ceva distractiv, o mică demonstrație 
pentru invitații și colegii săi. Nu-i spune însă nimic lui Rachel, care 
se agită printre oamenii care pregătesc mâncarea. Până la ora cinci, 
toate cele trei etaje ale apartamentului cu terasă care parcă se pre-
gătea de război miroseau a crini și a pâine, stârnindu-i simțurile. 
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Marty stă lângă ușile pliante de la etaj, având grijă să nu încurce 
pe cineva, privind încăperile scăldate în lumina după-amiezii 
târzii. Are un sentiment efemer de nostalgie și de satisfacție, pe 
măsură ce asfințitul invadează spațiul. Totul pare neverosimil de 
solid și real în acest moment al zilei, în acest anotimp, fiecare 
obiect pare încărcat de semnificație. În copilărie, camera aceea i 
se păruse întotdeauna rece, ca un fel de muzeu. Interioarele din 
lemn, crepusculare, având în fundal portrete olandeze din seco-
lul al XVII-lea, îi dădeau o senzație de sufocare, cutiile orientale 
lăcuite păreau austere și grandioase, dar acum că aceste lucruri 
îi aparțineau, i se părea odihnitor să le privească în ora care mai 
rămăsese până la asfințit. Conținutul unei vieți, analizat pe bucăți. 
Dacă închide ochii, simte mirosul uleiului de semințe de in din 
peisajele marine sau al rogojinilor turcești pentru rugăciune, care 
răspândesc parcă un iz de fân proaspăt cosit. Își toarnă două degete 
de scotch (single malt) și se afundă în șezlongul danez de piele, 
scaunul lui de Hamlet, cum îi spune Rachel. Câinele lor beagle, 
Carraway, în vârstă de zece ani, vine de pe hol, alergând de colo 
colo pe podeaua cu parchet, cu medalionul său care scoate un 
clinchet metalic. Marty lasă o mână în jos și-i dă voie să-i lingă 
vârfurile degetelor. Atunci o vede pe Rachel, prin ușa bucătăriei 
improvizate, mișcându-se printre chelnerii cu șorțurile apretate.

Cu capul înclinat într-o parte, jucându-se cu o mână cu coli-
erul din perle, ea discută cu atâta diplomație, de parcă ar vorbi 
despre o chestiune de siguranță națională și nu despre pilaf de orez 
și somon sălbatic. Dintr-odată, Marty își dă seama că ea s-a simțit 
întotdeauna în elementul ei atunci când se afla în toiul pregăti-
rilor – a unei călătorii, a unei cine sau a unei petreceri. În ultima 
vreme, se instalase între ei o rutină tăcută pe care amândoi o 
ignorau. Ea are mereu senzația că e pe cale să se sufoce și, de fie-
care dată când intră într-o încăpere, parcă trebuie să se oprească 
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pe coridor înainte, ca să se adune, precum un actor care intră pe 
scenă. Câteodată, când se întoarce târziu de la birou, o găsește 
adormită în camera de zi cu toate luminile stinse și cu Carraway 
ghemuit lângă ea. Sau găsește pahare de vin goale prin toată casa, 
în bibliotecă, pe lângă pat, și romane rusești îndesate printre perne 
sau lăsate afară pe terasă ca să se decoloreze și să se uzeze.

Ea surprinde privirea lui Marty și se îndreaptă spre el. Marty 
îl mângâie pe Carraway pe după urechi și-i zâmbește. Ultimii cinci 
ani, gândește el, parcă au trecut ca douăzeci. Împlinise patruzeci 
de ani în primăvară, atingând un punct culminant al carierei lui 
mereu amânate și al încercărilor lor zadarnice de a aduce pe lume 
un copil. Își dă seama că pe toate le începuse târziu – facultatea de 
drept, cariera, primii pași către întemeierea unei familii. Averea pe 
care o moștenise îl ținuse pe loc, fusese o piedică pentru el până 
puțin după ce împlinise treizeci de ani. După șapte ani, fie avan-
sezi, fie demisionezi, asta era regula de bun-simț pentru partene-
rii aspiranți ai firmei, iar el se afla acum în cel de-al șaptelea an. 
Citește aceleași gânduri și în privirea lui Rachel, în timp ce aceasta 
se apropie: „De ce am așteptat atât?“ E mai tânără decât el cu opt 
ani, dar nu e la fel de puternică. Nu e fragilă, dar e precaută și ușor 
de rănit. Pentru o fracțiune de secundă, are impresia că vrea să-l 
sărute convențional, așa cum ar face o nevastă, unul dintre acele 
gesturi exersate pe care uneori le scoate din cotloanele depresiei 
ei. În loc de asta, ea îi spune să aibă grijă să nu se umple de păr 
de câine pe pantaloni. Trece pe lângă el îndeajuns de aproape ca 
să-i simtă respirația mirosind a coniac și brusc se întreabă ce cred 
chelnerii despre ea, dar apoi se disprețuiește că-i pasă. O privește 
cum se îndepărtează pe holul care duce spre dormitor și apoi dis-
pare. El rămâne acolo până când încăperea e cuprinsă de întune-
ric. În cele din urmă, se ridică și se duce dintr-o cameră într-alta, 
aprinzând luminile.
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Puțin înainte de ora șapte, Hart Hanover, portarul clădirii, 
sună la familia de Groot pentru a anunța că au sosit primii invitați, 
Clay și Celia Thomas. Marty îi mulțumește și își amintește să-l 
întrebe pe Hart despre mama lui, o femeie care se stingea discret 
de cancer în Queens. 

- Luptă în continuare, domnule de Groot, mulțumesc pen-
tru întrebare.

Hart era portarul de la intersecția East Eightieth cu Fifth 
Avenue încă dinainte ca tatăl lui Marty să cumpere apartamentul 
la sfârșitul anilor ’20. Clădirea îngustă cu paisprezece etaje are doar 
șase apartamente și fiecare dintre locatarii acestora se poartă cu 
Hart de parcă ar fi unchiul lor de treabă, aflat la ananghie. Marty îi 
spune că o să-i trimită cina, apoi închide. El și cu Rachel coboară 
pe scări la etajul inferior și așteaptă liftul. Directorul executiv aso-
ciat și soția lui sunt întotdeauna primii care sosesc și primii care 
pleacă, un cuplu sexagenar care, în timpul verii, găzduiește dineuri 
ce se încheie când încă mai e lumină afară. 

Ușa liftului se deschide și familia Thomas coboară în foaie-
rul de marmură neagră. Rachel insistă întotdeauna să fie ea cea 
care ia paltoanele și pălăriile oaspeților, iar acest ritual, această 
așa-zisă smerenie domestică, are ceva care-l scoate din sărite pe 
Marty. Menajera lor, Hester, e probabil sus în camera ei și se uită 
la televizor, căci Rachel îi dăduse liber pentru cea mai mare parte 
a serii, în mod ostentativ. Stă în picioare și privește cum soția sa 
ia paltonul din păr de cămilă al șefului său – e prea cald pentru 
o asemenea haină –, apoi șalul de cașmir al Celiei. În primele 
momente de după sosirea lor, Marty își amintește cât de stingher 
pare Clay de fiecare dată când îi vizitează. Clay se trage din descen-
denții pioși ai brahmanilor din Noua Anglie, e urmașul clericilor, 
al intelectualilor și al privilegiului taciturn. Pare că pizmuiește în 
tăcere averea moștenită a lui Marty, își mișcă maxilarele de parcă 
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ar simți gust de fiere în gură de fiecare dată când îi vizitează. 
Marty bănuiește că ăsta e motivul pentru care nu a fost făcut încă 
partener la firmă – apartamentul său pe trei etaje cu vedere liberă 
către Met și Central Park ofensează spiritul de moderație patri-
ciană al șefului său. 

Clay își îndeasă mâinile în buzunarele pantalonilor săi de la 
smoching și se înclină pe călcâie, fața lui emană o bună dispoziție 
forțată. Lui Marty i se pare că arată ca un bărbat care a stat afară 
tăind lemne de foc în sacou, revigorat de un moment tonic de 
conectare cu forțele naturii.

- Ai mai adăugat un etaj, Marty? întreabă Clay. Jur că de fie-
care dată când vin la voi mi se pare că locul ăsta e din ce în ce 
mai mare. 

Marty chicotește, dar nu răspunde nimic. Îi strânge mâna lui 
Clay – un gest pe care nu l-ar face niciodată la muncă – și o sărută 
pe Celia pe obraz. Din spatele oaspeților lui, o vede pe Rachel pe 
jumătate înghițită de umbra garderobei, trecându-și mâna peste 
suprafața moale a șalului Celiei. „Ar putea să intre în dulapul ăla 
și să nu se mai întoarcă niciodată“, gândește el.

- Ne-a făcut să traversăm tot parcul, spune Celia.
- Haideți sus să vă dau ceva de băut, spune Rachel, condu-

cându-i spre casa scării.
Clay își dă jos ochelarii și șterge lentilele cu o batistă. În 

lumina veiozei de pe coridor, Marty observă o bubiță infectată 
în vârful nasului lui Clay și asta-l duce cu gândul la un pastor de 
țară pe cale să țină o predică înfocată.

- Dacă tot finanțăm orfani, m-am gândit că ar trebui să mer-
gem pe jos, spune Clay. În plus, e o seară minunată. Stai liniștită, 
dragă, o să ne întoarcem cu taxiul. Te avertizez, Marty, sunt lih-
nit de foame după plimbarea asta. Am de gând să mănânc ca un 
viking.
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- Ai noroc, zice Marty. Rachel a angajat toți furnizorii de 
mâncare din statul ăsta.

Ajung la etajul paisprezece și merg pe coridorul ce duce spre 
terasă, trecând pe lângă ușile închise ale dormitoarelor. Marty 
moștenește această ciudățenie de la tatăl său, un bancher olandez 
care ținea foarte mult la separarea spațiului public de cel intim. 
Marty își ține în dormitor chiar și cărțile preferate, în loc să le țină 
în bibliotecă, pentru că le consideră un fel de mărturisire. După 
ce trec de bucătărie și ajung în marele salon, Marty aude cvartetul 
de coarde începând să cânte afară și vede deasupra zidului terasei 
blocurile-turn de vizavi de parc luminate precum vasele oceanice 
de linie, ca niște puncte albe în întunericul de deasupra copacilor. 
O aude pe Celia scăpând un oftat aproape imperceptibil și știe că 
ce aude e sunetul invidiei. Se gândește la casa sobră, din piatră, a 
familiei Thomas, cu ferestrele ei înguste și cu mirosul de calcar al 
unei case parohiale. Clay își drege vocea în timp ce cu toții trec în 
revistă mesele de banchet pline cu antreuri și piramida de gheață 
strălucitoare și de creveți.

- Ca de obicei, arată încântător, Rachel, spune Celia, înghi-
țind în sec.

- N-am făcut decât să dau niște telefoane.
- Nicidecum, spune Marty. Săptămâni întregi a fost ca și când 

aici se planifica invazia Normandiei. În orice caz, ne-am gândit să 
profităm de vreme. Puteți la fel de bine să stați înăuntru sau afară.

- Arată-mi drumul către un cocktail și o mână de alune, zice 
Clay.

Marty aude cum Clay zdrăngăne niște mărunțiș din buzunar 
și și-l imaginează stând în fața unui birou auster sau a vreunui 
minister, zornăind monede de zece și de douăzeci și cinci de cenți 
în pantalonii lui la dungă. E sigur că are și un briceag într-unul 
din buzunarele pantalonilor. 
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- Îmi pare rău, Clay, îi răspunde, va trebui să te mulțumești 
cu brânză brie și creveți. 

Îi face semn cu mâna spre terasă. Se aude soneria de la ușă 
și Rachel se grăbește pe coridor înainte ca Marty să apuce s-o 
oprească. 

La un tarif de două sute de dolari pe farfurie, dineul Societății 
Umanitare atrage cam aceiași șaizeci de oameni în fiecare an – 
avocați din zona selectă a orașului, chirurgi, directori executivi, 
neveste de filantropi și un diplomat pensionat. Ținuta formală e 
obligatorie, iar locul fiecărui oaspete la cele zece mese rotunde este 
indicat cu ajutorul unui card pe care este atent caligrafiat numele 
invitatului. O dată pe an, Rachel face o vizită unui artist japonez 
din Chelsea, înmânându-i lista. Trei zile mai târziu, cardurile cu 
numele oaspeților sosesc într-un plic din hârtie de orez. Marty 
face o hartă a locurilor, un truc pe care l-a învățat de la un prieten 
care organizează licitațiile de artă europeană pentru Sotheby’s. El 
îi așază pe cei mai bogați invitați mai aproape de masa de licitație 
tăcută și îi instruiește pe chelneri să le reumple paharele de vin la 
fiecare cincisprezece minute. Această strategie a făcut ca, timp de 
un deceniu, dineurile organizate de Societatea Umanitară să fie, în 
mod oficial, cele mai profitabile. Bate de departe la profitabilitate 
licitații bombastice exagerate pentru croaziere în Caraibe, bilete la 
operă, stilouri sau abonamente la revista Yachting. O dată, Marty 
a calculat că Lance Corbin, un chirurg ortoped care nici măcar 
nu avea o ambarcațiune, plătea o sută douăzeci de dolari pentru 
fiecare număr din revista sa maritimă lunară.

Mesele dineului din salonul cel mare, cu vedere la terasă, sunt 
decorate cu crini și cu tacâmuri de argint prețioase. Fiind atât de 
cald, cocktailurile, șampania și desertul pot fi servite afară, unde 
lumina e mai bună pentru semnarea cecurilor, unde tablourile și 
peisajele în stil olandez și flamand te duc cu gândul dacă nu la 
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orfani, atunci măcar la clasele de jos – țăranul care târăște o pulpă 
de carne într-o pivniță de piatră pe o vreme teribilă, bețivii dintr-o 
cârciumă aruncând cu linguri într-o pisică, tabloul lui Avercamp 
cu țărani îmbujorați, patinând pe un canal înghețat.

Când Rachel îi cheamă pe toți înăuntru pentru cină, cvarte-
tul de coarde schimbă muzica, trecând de la sonatele lui Rossini 
la concertele de Bach. Ca de obicei, Rachel și Marty stau la mese 
diferite pentru a socializa cât mai mult cu oaspeții, dar, de câteva 
ori în timpul mesei, Marty o surprinde pe soția sa uitându-se lung 
în paharul ei cu vin. Clay Thomas spune poveștile sale obișnuite 
de pe vremea când era medic în Primul Război Mondial, când 
juca fotbal cu italienii pe un teren plin cu noroi. Marty schimbă 
cu regularitate oaspeții de la masa lui Clay Thomas, dar pe el se 
trece cu conștiinciozitate pe listă. Până când o să devină asociat la 
firmă, se va preface că aude aceste povești de război pentru prima 
dată în fiecare an.

După cină, oaspeții se întorc pe terasă. Afară a fost aranjată 
o masă lungă pe care sunt cupe de șampanie, profiteroluri pe 
suporturi etajate, platouri cu cremă de zahăr ars, ciocolată belgi-
ană. La fel ca și în anii precedenți, Rachel lasă în seama lui Marty 
socializarea cu adevărat importantă. Ea nu știe niciodată cum să 
intre în conversația zeflemitoare a bărbaților sau a soțiilor asoci-
aților care-și trimit copiii la aceleași școli, așa că se mulțumește să 
interacționeze cu intrușii de la petrecere. Sora vreunei persoane 
mondene importante sau vărul din provincie al vreunui membru 
de consiliu de caritate – aceștia sunt oamenii în compania cărora 
se simte în largul ei, cei care nu o întreabă dacă nu și-a dorit vreo-
dată să aibă copii. Marty o acuză că se ascunde în propria ei casă, 
că are conversații neinteligibile și nepotrivite cu oameni care-i 
sunt absolut străini. Îi spune că asociații lui cred despre ea că e 
nesociabilă, nu că e timidă și sensibilă. De la marginea terasei, din 
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toiul unei conversații despre câinele vagabond pe care oamenii de 
știință ruși l-au găsit pe o stradă din Moscova, Rachel vede ceasul 
bogat ornamentat din marele salon și își dă seama că grupul de 
la Rent-a-Beats trebuie să sosească în mai puțin de jumătate de 
oră. Analizează mulțimea, încercând să-și dea seama cam cum 
ar fi primiți. Nu se poate hotărî dacă încearcă să adauge un iz de 
frivolitate serii sau dacă încearcă să distrugă întregul eveniment. 
Dacă a interpretat greșit situația, o să se întâlnească cu artiștii în 
foaier, o să le plătească onorariul și o să scape de ei. 

Temperatura a scăzut cu zece grade și mulți dintre oaspeți 
și-au cerut hainele. Mai devreme, în timpul cocktailurilor, Marty 
a făcut focul în căminul de cărămidă de afară și ea a privit cum 
Clay și ceilalți asociați se întreceau să-i ofere sfaturi și băutură. 
La un moment dat, Clay și-a pus o pereche de mănuși de azbest 
și a luat un vătrai de fontă, încercând să aranjeze butucii din mij-
loc, spunându-le bărbaților mai tineri că era nevoie de mai multe 
flăcări albastre și de aer la baza focului. Acum se strâng toți în 
jurul focului întețit, avocați cu trabucuri și discuții relaxate, vor-
bind despre filosofie, decadență urbană, facturarea clienților. Prin 
glasvanduri, ea urmărește cum chelnerii duc platourile în care s-a 
servit cina către o spălătorie pe care au amenajat-o pe holul din 
spate, vechiul coridor al servitorilor, care străjuiește ușile din spate 
ale dormitorului. Marty numea acel coridor aleea ploscă și susținea 
că-și amintește cum bunica sa olandeză senilă – o băutoare de gin 
înrăită – își punea oala de noapte acolo, să i-o aducă servitorii la 
nevoie. Dar nu mai era niciun servitor, doar o menajeră extenuată 
care dezafectase coridorul de mulți ani și care nu găsea ploștile 
decât atunci când mirosul răzbătea prin perete. Probabil că s-au 
adunat acolo, în spate, o duzină de chelneri până acum. Îi trece 
prin minte că ar trebui să se ducă să vadă cum stau lucrurile, să se 
asigure că nu sunt pahare sparte sau chelneri care beau din sticle, 
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dar apoi îl observă pe Marty stând de vorbă cu Hester. După ce 
florile fuseseră aranjate, îi dăduse liber lui Hester pentru restul 
serii, pentru că oricum era destul de bătrână, așa că se întrebă dacă 
Marty e cel care a scos-o pe sărmana femeie din dormitorul ei.

Hester se duce de pe terasă spre bibliotecă și apoi se întoarce 
cu un cărucior metalic acoperit cu folie și cu prelungitoare atâr-
nând încurcate în spate. Între timp, Marty îl ia pe Carraway în 
brațe și pare că urmează să adreseze câteva cuvinte oaspeților lui. 
Erau de ajuns câteva pahare de vin ca să se transforme în tatăl lui, 
gata să țină discursuri cum se ivește ocazia. Când ies prost, aceste 
discursuri sunt plictisitoare și sentimentale. Mai fusese el lacrimo-
gen și cu alte ocazii, pentru cauze mai puțin impresionante decât 
cea a orfanilor, așa că Rachel se temea de ce era mai rău, pe măsură 
ce oaspeții începeau să se adune. Notele finale ale unui adagio de 
Bach se aud dintr-un colț al terasei, apoi muzica se oprește brusc. 

Marty se uită pentru o clipă la fețele luminate de foc și își 
întinse buza de jos. 

- Ei bine, m-am gândit să vă adresez câteva cuvinte... Vă mul-
țumesc tuturor pentru că ați venit aici și pentru că sprijiniți această 
cauză onorabilă. Ca de obicei, în astă-seară, am strâns o sumă de 
bani considerabilă. 

Îl mângâie pe Carraway, pe care îl ține sub braț, iar în cealaltă 
mână ține un trabuc. 

- După cum știți cu toții, săptămâna aceasta a fost lansată 
pe orbita spațială prima ființă, într-o călătorie fără întoarcere...

Rachel ia o cupă de șampanie de pe o tavă. „Chiar o să ajungă 
de la orbita spațială la orfani?“ gândi ea.

- Mi s-a spus că, în câteva zile, atunci când cățelușa își va lua 
ultima porție de hrană, mâncarea ei o să fie amestecată cu otravă 
sau că o să fie eutanasiată prin gazare. După cum se pare, așa își 
tratează rușii exploratorii spațiali canini.
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Un tremur răzbate din vocea lui pe măsură ce continuă. 
Câțiva dintre asociați sorb din băuturi, fixând cu privirea tăciu-
nii din foc. Rachel se întrebă dacă-și feresc privirile din cauza 
stânjenelii sau dintr-un sentiment patriotic.

- N-am cum să nu mă gândesc la Carraway, micul nostru 
beagle. Trebuie să-l implicăm și pe el în acest moment istoric.

Hester a adus un scaun de la bucătărie și Marty așază ușor 
câinele pe scaun. Dă la o parte folia de pe cărucior și dezvăluie 
stația sa de radioamator cu căști și cu un microfon placat cu crom. 

- Din întâmplare, nava spațială Sputnik 2 emite același sem-
nal ca și cea dinainte, așa că, dacă o să găsesc frecvența corectă, 
o să putem auzi corcitura rusă deplasându-se pe orbită deasupra 
noastră. Potrivit spuselor unor prieteni de-ai mei, radioamatori 
din Chicago, semnalul ar trebui să fie suficient de aproape chiar 
în momentul ăsta...

Marty se uită la ceas și mută scaunul lui Carraway mai aproape 
de microfon. 

- O să-l las pe Carraway să-și asculte concurența pentru că nu 
i-ar strica un avertisment. Adică, să fim serioși, abia reușesc să-l 
conving să-l scot la o plimbare în parc în decembrie.

Această remarcă stârnește un ușor hohot de râs.
Rachel își examinează oaspeții. Femeile zâmbesc, privindu-l 

pe Carraway care-și freacă năsucul de plasa metalică a micro-
fonului. Bărbații sunt mai puțin entuziasmați, comentând între 
ei. Marty pune mașinăria în funcțiune apăsând niște butoane și 
rotind un cadran mare din mijloc. Se aud niște perturbații, apoi 
un buletin de știri din Canada și o explozie de polcă, până când, 
într-un final, aud semnalul – un ton întrerupt, venit parcă de sub 
apă. E aproape imposibil să asculți acest sunet ascuțit, lunar, care 
conține un fel de amenințare sovietică implicită.

- Auziți? întreabă Marty. Ei sunt.
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Oaspeții începură să se apropie puțin câte puțin, iar Rachel 
observă că bărbații sunt fascinați, uitând de trabucurile lor. Un 
minut întreg ascultă semnalul. Marty conectează căștile și le pune 
în jurul urechilor lui Carraway, reducând volumul. Beagle-ul tre-
sare și latră. Marty le spune oaspeților că microfonul e închis, că 
nu are autorizație să-i permită câinelui să scoată niciun sunet pe 
indicativul lui, fiindcă ar fi expulzat din fraternitatea radioamato-
rilor, dar în curând oaspeții îl încurajează pe Carraway să-i tragă 
o sperietură corciturii rusești. 

- Spune-le că venim după ei, strigă unul dintre asociați.
Marty se preface că dă drumul la microfon și, cu toată agita-

ția din jurul lui, câinele începe să latre și să schelălăie. În cele din 
urmă, Marty îi dă lui Carraway un crevete decojit de pe o masă 
alăturată și-l lasă să fugă înăuntru mâncând pământul, în timp ce 
toată lumea îl aplaudă și îl aclamă pe micul patriot. Marty ține un 
toast pentru explorarea spațiului și pentru steaua în ascensiune a 
Americii. Rachel se întoarce și, pe deasupra marginilor paharului, 
îi vede pe cei de la Rent-a-Beats intrând pe terasă prin glasvand, 
cu Hester venind pe urmele lor, exasperată. Își imaginează nedu-
merirea lui Hart Hanover când i-a văzut în holul de la intrare, 
telefonul la care a răspuns Hester și acum îi privește pe cei de 
la Beats apropiindu-se – replica Americii la aspirațiile cosmice 
ale rușilor. Libertatea cu barbă, fără sutien și cu picioarele goale. 
Sunt șase: trei bărbați și trei femei. Unul dintre bărbați – un poet 
marxist sau un filosof vegetarian – pare de-a dreptul înfuriat de 
ceea ce vede pe acoperiș. 

Animatorii aduc publicul în culmea entuziasmului purtând 
conversații despre spectacole ținute în reprezentanțe electrice 
abandonate, despre cine cu clătite în mansarde neîncălzite de pe 
strada Thomson. La început sunt destul de simpatici, așa că până 
și Marty trebuie să fie de acord că e o idee genială. Femeile în 
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sandale sorb vinul roșu și dansează exotic lângă foc. Una dintre ele 
o învață pe soția unuia dintre asociați cum să danseze fandango, 
în timp ce cvartetul a revenit pe terasă ca să improvizeze. Bărbații 
cu barbă, în sacouri de catifea și haine de lână, leagă conversații 
cu cei din cartierele selecte, manifestând un interes antropologic 
față de ritualurile acestor nordici enigmatici și avuți. Măgulesc și 
se lasă cuceriți, chicotesc la glumele nervoase ale unui dentist. O 
femeie cu cercei-dragon face schimb de cărți de vizită cu un inves-
titor bancar, numai că pe cartea ei de vizită e imprimat în relief 
cuvântul Jale. Timp de cincisprezece minute, nimeni nu-și revine 
din surpriza acestui truc de petrecere și Marty se duce în spatele 
lui Rachel să-i spună că a însuflețit atmosfera într-un mod plăcut. 
Dar apoi Marty îl vede pe unul dintre bărbați, un tip cu o beretă 
roșie și jachetă militară, ținând ostatic un mic grup de oaspeți în 
camera de zi. De afară de pe terasă, îl vede pe acesta așezat pe un 
scaun vechi de valoare, în timp ce ridică în aer bolul de fructe al 
familiei de Groot, în fața publicului său vag înspăimântat. Marty 
pornește spre casă, când Jale îl acostează brusc cu o farfurie plină 
vârf cu creveți. El se întreabă de ce chelnerii n-au strâns aperitivele 
până acum. Oare vagabonzii ăștia o să se aleagă cu o toxiinfecție 
alimentară pe acoperișul lui? 

- Numele meu adevărat e Honey, spune femeia, și am de gând 
să mănânc o cantitate de crustacee egală cu greutatea mea. Tu tre-
buie să fii gazda. Mă bucur să te cunosc, gazdă. 

E beată și desculță, poartă o fustă vaporoasă care pare a fi 
făcută din vechile haine Amish1. Marty îi răspunde cu un zâmbet 
anemic și se întinde să vadă ce se întâmplă înăuntru. 
1  Este o grupare religioasă creștină, caracterizată mai ales prin traiul simplu 
și tradițional și rezistența pe care o opune în fața adoptării obiceiurilor și utili-
tăților moderne. (n.tr.)
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- Care-i faza cu prietenul tău, de ce s-a așezat cu picioarele 
pe scaun?

- Benji? E amețit rău de tot de la Benzedrină. O să dea de 
pământ cu bolul ăla de fructe dacă nu faci ceva.

Marty se simte încordat în timp ce se îndreaptă spre bala-
muc. Muzica spaniolă e asezonată cu hohote de râs și strigăte de 
ole când el intră în grabă și virează la dreapta.

- Serviți această pară Bartlett, doamnelor și dronelor, sucu-
lentă și debordând de senzualitate, pusă lângă merele Granny 
Smith... ea așteaptă să-și atingă vocația.

Bărbatul ia para din bol și o duce la gură, mușcând atât de 
tare din ea, încât stropește în toate părțile. 

- Scuzați-mă, cred că e de ajuns, spune Marty.
Bărbatul privește autoritar în jos de pe scaun, având în barbă 

bucăți de pulpă de pară. Marty nu știe nimic despre amfetamine, 
dar recunoaște un lunatic alienat mental atunci când îl vede. 
Pupilele bărbatului sunt mari și strălucesc. 

- El este capul pătrat? își întreabă publicul.
- Cred că mai bine chem poliția, spune Marty. 
Simte cum ceilalți oaspeți vin de pe terasă și se aliniază în 

tăcere în spatele lui ca să privească.
Omul clatină din cap, nevenindu-i să creadă.
- Tu plătești pentru asta, amice. Credeai că circul o să vină 

doar ca să-ți bea șampania și să recite niște poezii despre auto-
stop și dormitul în pădure și dup-aia o să-și ia tiptil tălpășița. 
Presupunere greșită, amigo. Te-ai înșelat, prietene. Acum suntem 
oaspeți în acest muzeu al înaltei societăți fără să fim parte din sce-
nariu. Propriii tăi demoni și răul din tine te urmăresc, așa cum 
te-au urmărit de-a lungul pateticei tale vieți, frate. Acum suntem 
aici. Ne pare bine să te cunoaștem.
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Honey stă lângă Marty și-i spune lunaticului să se liniștească, 
de parcă ar fi un cal nervos.

- V-am plătit cursa de taxi de întoarcere, spune Rachel de 
undeva din mulțime. Vă punem pe toți într-un taxi și vă dăm tot 
ce-a mai rămas din mâncare.

Această bunăvoință îl face pe omul de pe scaun să se încline 
și să gesticuleze, ca un evanghelist de la colțul străzii care se pre-
gătește de Apocalipsă. 

- Asta-i chiar culmea. Nu ne trebuie afurisita ta de mâncare 
pusă-n staniol, Lady Macbeth. Nu suntem aici pentru mâncare și 
pentru vin, suntem aici pentru că Amerika cu k e cât pe ce să sugă 
falusul lui Uncle Ruskie și vrem ca voi toți să vedeți cum arată de 
aproape o puță roșie de comunist.

În acel moment, Clay Thomas apare agitându-se prin mul-
țime. Mai târziu, lui Marty i se va părea că arată la fel de furios 
ca un om care tocmai a fost trezit brusc din somn. Pare iritat, dar 
nu e nici urmă de violență în atitudinea sa. Din mers, își dă jos 
sacoul, își desface butonii și își suflecă mânecile de parcă s-ar pre-
găti să spele vasele. Dar Clay, fostul boxer de la Princeton, stă ca 
un războinic, ferm pe picioarele sale agile. Marty tocmai se pre-
gătește să-l întrebe dacă e cazul să cheme poliția, când se trezește 
că ține în mână sacoul șefului său. Fără să se uite în sus la bărbat, 
Clay se așază în spatele scaunului și trage de picioarele din spate, 
forțându-l pe beatnic să plonjeze pe podea în genuflexiune. În 
cădere, scapă bolul cu fructe, iar merele verzi și perele se rosto-
golesc pe sub mobilă. 

- Ce naiba ți-a venit, moșule?
Clay îi dă o lovitură puternică cu umărul în piept.
- E timpul să plecați cu toții.
Omul cu beretă se oprește pentru o clipă. Are privirea indes-

cifrabilă, iar mâinile-i atârnă pe lângă corp. E la fel de posibil să 
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spargă un vas antic în capul lui Clay sau s-o ia la fugă din casă 
într-un acces de teroare stupefiantă. Honey și ceilalți membri ai 
grupului de animatori se adună pe hol și-l cheamă pe tovarășul 
lor cu voci rugătoare.

- Poliția e pe drum, spune Rachel. 
Individul reflectează asupra informației, o întoarce pe toate 

părțile prin ceața care-i cuprinde mintea. În cele din urmă, se 
sprijină pe călcâie și se lasă înduplecat, urmându-și prietenii pe 
hol. Clay îi supraveghează în timp ce se îndreaptă către casa scă-
rii. Marty îl sună pe Hart Hanover prin interfon și-i spune să se 
asigure că intrușii părăsesc clădirea odată ajunși în holul princi-
pal. Abia după ce se convinge că grupul s-a urcat în lift la etajul 
al doisprezecelea, Clay reapare la ultimul etaj într-un ropot de 
aplauze însuflețite. Marty aplaudă și el, dar se simte disprețuitor și 
stânjenit. Tocmai l-a privit pe șeful său de șaizeci de ani descotoro-
sindu-se de grupul de animatori ca de o adunătură de adolescenți 
vulgari care fac ravagii în timpul vreunui matineu. Ca situația să 
fie și mai gravă, Rachel a și plătit pentru toată această umilire – a 
sunat și a comandat-o așa cum faci cu room-service-ul.

Clay stă în picioare lângă Marty, punându-și înapoi butonii 
la manșete. Își ia sacoul și-l îmbracă. 

- Dacă inviți leii la cină, trebuie să te aștepți să te și muște, 
spune el.

Marty știe că s-ar cuveni să-i mulțumească lui Clay pentru 
modul în care a făcut față situației, dar nu poate. Privește cum 
familia Thomas se îndepărtează pe coridor. Ceilalți oaspeți dau 
din cap în semn de la revedere și ies după ei. Rachel nu se vede 
pe nicăieri și oaspeții sunt întâmpinați la garderobă de mohorâta 
Hester, cu privirea plecată. Când ultimul invitat pleacă, Hester îi 
spune noapte bună. Marty stă pentru o clipă cu spatele lipit de 
ușile liftului și apoi urcă scările, orbecăind prin întuneric spre 
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dormitorul lui. Abia după ce se dezbracă, stând gol în lumina care 
vine din baia alăturată, abia atunci se gândește la ziua care tocmai 
a trecut ca la o farsă cumplită. E încă plin de revoltă, simte cum 
aceasta îi palpită în articulații și în dinți. Se uită în sus la tablou, 
sperând că tăcerea lui înghețată o să-l calmeze. Fata e așa de firavă, 
împotmolită între pădure și râul înghețat. Fețele și mâinile pati-
natorilor s-au îmbujorat din cauza gerului. Se uită la câinele care 
aleargă pe gheață în urma băiatului și îi vine în minte corcitura 
rusă, învârtindu-se prin spațiu. Aveau să treacă mulți ani până să 
descopere că, imediat după ce părăsise atmosfera, cățelușa murise, 
că presiunea puternică și temperatura ridicată fuseseră mai mult 
decât putuse ea să suporte. Avea să privească în trecut la explora-
toarea spațială dispărută și la tabloul fals atârnând la vedere și se 
va gândi la cât de naiv putuse să fie. Acum însă, observă că rama 
tabloului este un pic strâmbă, mai lăsată cu vreo cinci centimetri 
în colțul din dreapta. Îl îndreaptă înainte să stingă lumina de la 
baie și apoi se bagă în pat.


