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Capitolul I

INTUIÞII
DESPRE DRUM

Am pãºit pe marginea proeminenþei de granit ºi m-am uitat spre
nord, la priveliºtea ce mi se aºternea la picioare. În faþã se întindea o vale
largã a Munþilor Apalaºi, de o frumuseþe izbitoare, lungã de vreo
unsprezece kilometri ºi latã de vreo opt. De-a lungul vãii se rostogolea
un râu sinuos, ce traversa o pajiºte întinsã ºi pãduri dese, pline de culoare
– pãduri seculare, ai cãror copaci aveau câteva zeci de metri înãlþime.
Am aruncat o privire peste schiþa hãrþii pe care o aveam în mânã. Desenul
coincidea întru totul cu locul în care mã gãseam: creasta abruptã pe care
mã aflam, drumul care cobora în vale, descrierea peisajului, râul, colinele ce
se întindeau pe partea opusã. Acesta trebuie sã fie locul schiþat de Charlene
pe bileþelul gãsit în biroul ei. De ce îl desenase oare? ªi de ce o fi dispãrut?
Trecuse mai bine de o lunã de când Charlene nu mai luase legãtura
cu firma de cercetãri la care lucra ºi, între timp, Frank Sims, un coleg de
birou, alarmat de-a binelea, s-a gândit sã mã sune pe mine.
„Mai are obiceiul sã evadeze – îmi spusese el – dar niciodatã nu a
dispãrut atât de mult timp, mai ales dacã avea programate întâlniri cu
clienþii. Ceva nu e în ordine aici.”
„Cum de m-ai sunat tocmai pe mine?” l-am întrebat.
Mi-a spus cã gãsise în biroul Charlenei o scrisoare de-a mea, în care
îi povesteam despre peripeþiile din Peru*. Acolo, pe un bileþel, notasem
în grabã numãrul meu de telefon.
„I-am sunat pe toþi cei care o cunosc”, a adãugat el. „Se pare însã cã
nimeni nu ºtie nimic despre ea. Judecând dupã scrisoare, presupun cã eºti
un prieten de-al Charlenei. Speram ca mãcar tu sã fi auzit ceva de ea.”
„Îmi pare rãu”, i-am zis. „Nu am mai vorbit cu ea de patru luni.”
Spunând acestea, nu mi-a venit sã cred cã trecuse atâta timp. Când
primise acea scrisoare de la mine mi-a telefonat, lãsându-mi un lung mesaj
pe robot, prin care îmi fãcea cunoscutã emoþia ei legatã de Viziuni ºi în
* Este vorba despre întâmplãrile din Profeþiile de la Celestine, de acelaºi autor (n.ed.)

care comenta despre viteza cu care acestea se rãspândeau. Mi-am amintit
cã am ascultat de mai multe ori mesajul ei, dar am tot amânat sã-i rãspund,
spunându-mi cã o voi suna mai încolo, a doua sau a treia zi, când mã voi
simþi pregãtit sã vorbesc despre acel subiect. ªtiam cã o convorbire cu ea
mã va pune în situaþia de a-mi aminti ºi de a explica detalii legate de
Manuscris ºi mi-am spus atunci cã am nevoie de mai mult timp pentru a
mã gândi ºi pentru a digera tot ce se întâmplase.
Adevãrul era cã mã preocupau acele pãrþi ale profeþiilor al cãror
efect mã ocolea. Pãstrasem cu siguranþã abilitatea de a mã conecta la
energia spiritualã – ceea ce era reconfortant pentru mine, având în
vedere cã relaþia cu Marjorie eºuase – ºi acum petreceam perioade
mari de timp în singurãtate. Eram mai conºtient ca niciodatã de
existenþa gândurilor ºi a visurilor intuitive, de strãlucirea unui peisaj
sau a obiectelor dintr-o camerã. Însã mã îngrijora faptul cã acele
coincidenþe despre care vorbea Manuscrisul deveniserã sporadice în
viaþa mea.
De exemplu, mã puteam umple de energie gãsind întrebãrile
importante ale vieþii mele ºi de regulã aveam o intuiþie clarã asupra a
ceea ce trebuia sã fac pentru a afla rãspunsurile la aceste întrebãri, dar,
dupã ce acþionam în consecinþã, de prea multe ori efectele erau
nesemnificative. Nu mi se transmitea nici un mesaj, nu se întâmpla
nici o coincidenþã.
Acest lucru era valabil în special atunci când intuiþia era legatã de
o persoanã pe care o ºtiam întrucâtva – poate o veche cunoºtinþã sau
cineva cu care lucrasem. Câteodatã gãseam puncte comune de interes cu
acea persoanã, dar de cele mai multe ori iniþiativele mele – în ciuda
eforturilor de a transmite energie – nu erau dintre cele mai inspirate, sau,
mai rãu, începeau cu entuziasm, pentru a pieri în cele din urmã într-o
furtunã de enervãri ºi simþãminte neaºteptate.
Aceste eºecuri nu m-au fãcut mai irascibil, dar mi-am dat seama cã
ceva îmi scãpa atunci când încercam sã trãiesc o perioadã mai lungã de
timp conform Viziunilor. În Peru acþionasem deseori spontan, în funcþie
de moment, cu un fel de încredere nãscutã din disperare. Când m-am
întors acasã însã, întâlnind din nou mediul meu obiºnuit, înconjurat
fiind adesea de oameni de un scepticism fãþiº, parcã mi-am pierdut
speranþele subtile ºi încrederea neclintitã, ca ºi cum intuiþiile mele
dispãruserã undeva, în necunoscut. Uitasem parcã ceva foarte important
din acele învãþãturi, sau poate cã nu descoperisem încã…
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„Nu ºtiu ce sã mai fac”, a stãruit colegul Charlenei. „Cred cã are o
sorã în New York. Ai idee cum aº putea sã iau legãtura cu ea, sau cunoºti
pe cineva care-mi poate spune unde o gãsesc?”
„Regret – i-am spus – dar nu ºtiu. Charlene ºi cu mine de-abia acum
readucem la viaþã o veche prietenie. Nu îmi amintesc despre vreo rudã
de-a ei ºi nu-i cunosc prietenii.”
„Atunci, dacã nu ai o idee mai bunã, cred cã o sã anunþ la poliþie.”
„Nu am. Consider cã este cea mai înþeleaptã soluþie. Existã cumva
ºi alte fire?”
„Doar un desen, care ar putea reprezenta descrierea unui anume loc,
dar e greu de spus.”
Mai târziu mi-a transmis prin fax biletul pe care îl gãsise în biroul
Charlenei ºi o schiþã cu niºte linii, numere ºi însemnãri. Stând apoi la
birou ºi comparând desenul cu drumurile numerotate pe care le-am gãsit
într-un atlas al Americii de Nord, am dat peste ceea ce bãnuisem: era
chiar locul unde mã aflam acum. Dupã aceea mi-a apãrut în minte o
imagine intensã cu Charlene, aceeaºi pe care o percepusem ºi în Peru,
atunci când ni s-a povestit despre existenþa unei A Zecea Viziuni. Era
oare dispariþia Charlenei legatã în vreun fel de Manuscris?
O boare de vânt mi-a atins faþa ºi am privit din nou la peisajul de jos.
Undeva, departe, în stânga, spre partea de vest a vãii, se putea distinge
un rând de terase. Acolo trebuie cã se gãseºte oraºul marcat de Charlene
pe hartã. Am bãgat hârtia în buzunarul vestei ºi m-am întors la ºoseaua
care urca spre Pathfinder.
Oraºul era mic – douã mii de locuitori, dacã e sã dãm crezare tãbliþei
indicatoare montatã înaintea unicului semafor de acolo. Majoritatea
magazinelor erau aliniate de-a lungul unei singure strãzi, paralelã cu
râul. Am condus pânã când am gãsit un motel lângã intrarea în Parcul
Naþional, apoi am tras maºina vizavi de un restaurant, unde am vãzut cã
intrã mulþi oameni. Printre ei era ºi un bãrbat înalt, cu tenul închis la
culoare, cu un pãr negru, vâlvoi, care avea în mânã un rucsac mare. S-a
uitat rapid la mine ºi privirile ni s-au întâlnit pentru o clipã.
M-am dat jos din maºinã, am încuiat ºi, având o presimþire, am decis
sã intru mai întâi în restaurant, apoi sã verific dacã mai au camere libere
la motel. Înãuntru, în afarã de câþiva turiºti ºi localnici care intraserã
înaintea mea, nu mai era nimeni. Cei mai mulþi dintre ei nu mi-au luat în
seamã privirea insistentã, dar, continuând sã cercetez încãperea, ochii
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mi s-au întâlnit din nou cu cei ai bãrbatului înalt de mai înainte, care se
îndrepta acum spre partea din spate a încãperii. Mi-a zâmbit uºor, s-a
uitat la mine încã o clipã, apoi a ieºit pe uºa din dos.
L-am urmat. Stãtea la vreo ºapte metri mai încolo ºi se uita la rucsacul
pe care îl avea în mânã. Era îmbrãcat în jeanºi, purta cãmaºã ºi cizme de
cowboy ºi avea vreo cincizeci de ani. În spatele lui, soarele de dupãamiazã târzie trimitea umbre lungi peste copaci ºi ierburi, iar la patruzeci
ºi cinci de metri mai încolo curgea râul, care îºi începea aici cãlãtoria lui
de-a lungul vãii.
Omul a zâmbit fãrã prea multã convingere ºi a ridicat privirea cãtre
mine.
– Încã un turist? a întrebat.
– Sunt în cãutarea unei prietene ºi presimt cã mã poþi ajuta.
A clãtinat din cap, studiindu-mã cu atenþie. S-a apropiat ºi mi-a
spus cã îl cheamã David Lone Eagle, apoi mi-a explicat – de parcã ar fi
trebuit sã ºtiu ºi eu – cã este urmaº direct al indienilor ce trãiau la
început în aceastã vale. Am observat acum o cicatrice subþire pe faþa lui,
care pornea de la marginea sprâncenei stângi ºi ajungea la bãrbie, ocolind
ochiul.
– Vrei o cafea? a întrebat. Fac o cafea bunã la Perrier, la restaurantul
de acolo. În schimb, la cafenea este îngrozitoare.
A înclinat capul, arãtând spre râu, unde se vedea un cort ce fusese
instalat în mijlocul a trei plopi uriaºi. Zeci de oameni se îndreptau spre
acel loc, unii dintre ei mergând pe drumul ce trecea peste pod ºi intra
apoi în Parcul Naþional. Totul pãrea sã se desfãºoare în deplinã siguranþã.
– Sigur cã da, am rãspuns. Mi-ar face plãcere.
Ajunºi la locul de campare, a aprins focul la o butelie de voiaj, a
turnat apã într-un ibric ºi l-a pus pe foc.
– Cum o cheamã pe prietena ta? m-a întrebat în cele din urmã.
– Charlene Billings.
S-a oprit, s-a uitat la mine ºi, în timp ce ne priveam lung, am vãzut cu
ochii minþii o imagine clarã a lui, din alte vremuri. Îmi apãrea tânãr, îmbrãcat
în piele de cãprioarã, stând lângã un foc mare. Faþa îi era pictatã cu însemnele
rãzboiului. Indigenii fãcuserã un cerc în jurul lui, dar se mai aflau acolo ºi
doi albi: o femeie ºi un bãrbat foarte corpolent. Discuþia era încinsã.
Câþiva din grup pledau pentru rãzboi. Alþii doreau o împãcare. I-a întrerupt,
bãtându-ºi joc de cei care vroiau pace. „Cum puteau sã fie atât de naivi –
le spunea el – dupã ce fuseserã trãdaþi de atâtea ori?”

13

A zecea viziune

Femeia albã înþelegea ce se vorbea ºi cerea sã fie ascultatã ºi ea.
Insista sã spunã cã rãzboiul putea fi evitat ºi valea protejatã cum se
cuvine, dacã terapia spiritualã era suficient de puternicã. El i-a respins
toate argumentele ºi dupã ce s-a certat cu ceilalþi a încãlecat ºi a plecat.
Cei mai mulþi dintre cei prezenþi acolo l-au urmat.
– Intuiþia ta este corectã, m-a adus el rapid la realitate.
A întins pe jos o pãturã þesutã în casã, invitându-mã sã iau loc.
– O cunosc.
M-a privit apoi întrebãtor.
– Sunt îngrijorat. Nimeni nu mai ºtie nimic despre ea ºi nu vreau
decât sã mã asigur cã este bine ºi sã stau de vorbã cu ea.
– Despre cea de A Zecea Viziune? m-a întrebat, zâmbind.
– De unde ºtii?
– Am ghicit. Mulþi dintre cei care vin aici, în vale, nu o fac doar
pentru a vedea frumuseþile rezervaþiei, ci mai ales pentru a discuta despre
Viziuni. Se bãnuieºte cã A Zecea Viziune se aflã pe undeva, pe aici. Unii
pretind chiar cã ºtiu ºi ce conþine.
S-a întors ºi a pus cafeaua în apa care fierbea. Ceva din tonul vocii
lui mã fãcea sã cred cã mã testeazã, încercând sã verifice dacã sunt cine
am pretins cã sunt.
– Unde este Charlene? am întrebat.
A arãtat cu degetul înspre est.
– În pãdure. De fapt, nu am cunoscut-o personal pe prietena ta, dar
într-o searã, la restaurant, am auzit când a fost prezentatã cuiva, apoi am
vãzut-o de mai multe ori. Cu câteva zile în urmã am zãrit-o din nou. Era
singurã. Se ducea în vale ºi, judecând dupã bagajele pe care le avea, aº
putea spune cã ºi acum se mai aflã acolo.
Am privit înspre vale. Din acest loc pãrea imensã, întinzându-se în
toate direcþiile.
– Unde crezi cã s-ar fi putut duce? am întrebat.
M-a þintuit o clipã cu privirea.
– Probabil cã spre Canionul Sipsey. Acolo a fost gãsitã una dintre porþi.
Mi-a studiat reacþia.
– Una dintre porþi?
A zâmbit misterios.
– Întocmai. O poartã spre o altã dimensiune.
M-am aplecat cãtre el, amintindu-mi de experienþa de la ruinele
Celestine.
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– Cine mai ºtie despre asta?
– Foarte puþini oameni. Pânã acum nu au fost decât zvonuri,
informaþii disparate, intuiþii. Nimeni nu a vãzut nimic scris. Mulþi dintre
cei care vin sã caute cea de A Zecea Viziune simt cã au fost conduºi
intenþionat aici, pentru a se întâlni, ºi încearcã în mod sincer sã
experimenteze Viziunea A Noua, chiar dacã se plâng cã un timp au fost
ghidaþi de coincidenþe, apoi acestea au încetat sã se mai producã.
A chicotit uºor:
– Cu toate astea, iatã cã ne aflãm cu toþii aici, nu-i aºa? Cea de A
Zecea Viziune se referã la înþelegerea acestei treziri – perceperea
coincidenþelor misterioase, dezvoltarea conºtiinþei spirituale pe Pãmânt,
dispariþiile provocate de A Noua Viziune – totul fiind vãzut din perspectiva
unei alte dimensiuni, astfel încât sã putem înþelege de ce au loc aceste
transformãri ºi de ce participarea noastrã la ele trebuie sã fie deplinã.
– De unde ºtii toate astea? am întrebat.
S-a uitat la mine cu ochi pãtrunzãtori, înfuriindu-se brusc:
– ªtiu, pur ºi simplu!
A rãmas grav încã o clipã, apoi expresia feþei i s-a îmblânzit din
nou. S-a întins ºi a turnat cafeaua în douã ceºti, apoi mi-a dat una din ele.
– Strãmoºii mei au trãit aici de mii de ani, a continuat el. Credeau cã
aceastã pãdure este un loc sacru, care face legãtura între o altã lume,
superioarã, ºi cea pãmânteascã. Oamenii noºtri trebuie sã posteascã înainte
de a intra în vale pentru a cãuta leacurile ce le-au fost dãruite, dar ºi calea
pe care o au de urmat în aceastã viaþã. Bunicul mi-a povestit despre un
ºaman* care a venit aici dintr-un trib îndepãrtat ºi i-a învãþat pe ai noºtri
sã caute ceea ce el numea „o stare purificatoare”. ªamanul le-a arãtat cum
sã urmeze animalele – având asupra lor doar un cuþit – pânã când acestea
îi conduceau la „poarta sacrã spre lumea superioarã”. Dacã se dovediserã
vrednici, dacã se eliberaserã de simþãmintele josnice, atunci poate li s-ar fi
permis sã pãºeascã pe aceastã poartã, sã-ºi întâlneascã strãmoºii. Acolo ar
fi vãzut nu numai propriul trecut, ci ºi pe cel al întregii omeniri. Desigur
cã toate acestea au dispãrut odatã cu venirea omului alb. Bunicul nu-ºi
mai aminteºte cum se poate ajunge la porþi, iar eu nici atât. Nu putem face
altceva decât sã ne folosim imaginaþia, aºa cum fac toþi ceilalþi.
* ºaman – slujitor al ºamanismului (o religie primitivã, care are la bazã credinþa cã
slujitorii cultului pot influenþa spiritele bune sau pe cele rele printr-un ritual special,
manifestat prin extaz religios, prin dansuri ºi prin formule magice, practicatã de unele
populaþii din nordul ºi centrul Asiei, de diverse triburi de eschimoºi ºi de indienii din
America de Nord, din America de Sud, din Indonezia ºi din Africa); vrãjitor (n. ed.)
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– Ai venit aici pentru a cãuta A Zecea Viziune, nu-i aºa? am întrebat.
– Desigur… desigur. Dat tot ce fac nu este decât o penitenþã pentru
obþinerea iertãrii.
Vocea i-a devenit din nou ascuþitã ºi pãrea cã vorbeºte mai mult pentru sine.
– De fiecare datã când încerc sã merg mai departe, ceva din mine nu
poate da uitãrii resentimentele ºi furia pentru ceea ce s-a întâmplat cu poporul
meu. ªi lucrurile continuã sã se înrãutãþeascã. Cum de ne-au fost furate
pãmânturile, cum a putut fi distrus un mod de viaþã? Cum de s-a îngãduit
aºa ceva?
– Aº fi vrut ca nimic din toate astea sã nu se fi întâmplat, am spus.
A privit în pãmânt ºi a râs satisfãcut.
– Te cred. Totuºi, nu mã pot abþine sã nu fiu furios atunci când mã
gândesc cã aceastã vale a fost greºit folositã. Vezi cicatricea asta? a întrebat
arãtând spre faþa lui. Nu am putut evita o bãtaie atunci când s-a întâmplat
ceea ce þi-am povestit. Cowboii texani bãuserã foarte mult. Aº fi putut sã
fug, dar mânia fierbea înãuntrul meu.
– Cea mai mare parte a vãii este protejatã acum prin includerea ei în
Parcul Naþional, nu-i aºa? am întrebat.
– Doar jumãtate din ea, cea din partea de nord a râului. Politicienii
cautã însã în permanenþã sã o vândã sau sã aducã „civilizaþia” aici.
– ªi cealaltã jumãtate a cui este?
– Mult timp a aparþinut unor persoane, dar acum vrea s-o cumpere o
corporaþie strãinã. Nu ºtim cine este în spatele ei, însã unora dintre proprietari
le-au fost oferite sume imense ca sã vândã.
A privit în zare un moment, apoi a spus:
– Ceea ce mã frãmântã pe mine este cã aº fi vrut ca ultimele trei secole
sã se fi petrecut altfel. Mã simt ofensat de faptul cã europenii au venit ºi s-au
aºezat pe acest continent, fãrã sã aibã nici o consideraþie pentru oamenii
care se aflau deja aici. A fost o crimã. Aº fi vrut ca totul sã se fi întâmplat
altfel, de parcã aº mai putea sã schimb cumva trecutul… Modul nostru de
viaþã era important. Învãþasem sã ne amintim. Acesta ar fi fost mesajul
extraordinar pe care europenii l-ar fi putut primi de la poporul meu, dacã ar
fi stat mãcar sã asculte.
În timp ce vorbea, în mintea mea a apãrut o altã imagine: doi oameni –
un indigen ºi femeia albã de mai înainte – stãteau de vorbã pe malul unui
pârâu. În spatele lor era o pãdure deasã. Dupã un timp, alþi indigeni s-au
adunat în jurul lor pentru a asculta ce vorbeau.
„Putem sã îndreptãm lucrurile”, a spus femeia.
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„Nu ºtim încã suficient despre asta”, a rãspuns indigenul ºi pe faþa
lui se putea citi un mare respect pentru femeie. „Cele mai multe cãpetenii
au plecat deja.”
„De ce nu? Gândeºte-te la ce am discutat. Chiar tu spuneai cã dacã
existã credinþã, totul se poate îndrepta.”
„Da”, a rãspuns el. „Dar credinþa este o certitudine care vine din
cunoaºterea lucrurilor. Strãmoºii aveau aceastã cunoaºtere, însã puþini
dintre noi au ajuns la ea.”
„Poate cã a venit momentul sã ajungem ºi noi la aceastã cunoaºtere”,
a insistat femeia. „Trebuie sã încercãm!”
Scena din mintea mea a fost întreruptã de vederea câtorva paznici
ai rezervaþiei, care s-au apropiat de un bãrbat în vârstã, ce se afla pe
pod. Acesta avea pãrul grizonat, tuns îngrijit ºi era îmbrãcat cu niºte
pantaloni marinãreºti ºi o cãmaºã scrobitã. Când s-a miºcat, mi s-a
pãrut cã ºchiopãteazã.
– Îl vezi pe omul de acolo, cel cu paznicii? a întrebat David.
– De vreo douã sãptãmâni îl tot vãd prin zonã. Cred cã numele mic
este Feyman, dar nu ºtiu cum îl mai cheamã.
David s-a aplecat spre mine ºi pentru prima datã mi s-a pãrut cã îmi
acordã încredere totalã.
– Ascultã-mã pe mine, aici se petrec lucruri foarte ciudate. Am
impresia cã de câteva sãptãmâni paznicii þin socoteala turiºtilor care
intrã în rezervaþie. N-au mai fãcut aºa ceva pânã acum. Cineva mi-a spus
ieri cã au închis partea de est a parcului. Sunt acolo unele zone care se
aflã la cincisprezece kilometri depãrtare de ºoseaua principalã ºi totuºi
existã persoane care se aventureazã pânã la ele, iar unii dintre noi am
început sã auzim zgomote ciudate venind din direcþia aceea.
– Ce fel de zgomote?
– Zgomote stridente, pe care cei mai mulþi nu le pot percepe.
S-a ridicat brusc în picioare, strângându-ºi la repezealã cortul.
– Ce faci? l-am întrebat.
– Nu mai pot sta aici, mi-a rãspuns. Trebuie sã ajung în vale!
S-a oprit dupã o clipã ºi s-a uitat din nou la mine.
– Ascultã – mi-a zis – trebuie sã-þi spun ceva. Am vãzut-o de câteva
ori pe prietena ta împreunã cu Feyman.
– Ce fãceau?
– Stãteau de vorbã, dar sunt sigur cã ceva nu e în ordine.
A continuat sã-ºi strângã lucrurile.
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L-am privit o clipã în tãcere. Nu ºtiam ce sã cred despre ceea ce-mi
spusese, dar simþeam cã avea dreptate când afirma cã Charlene trebuie sã
fie undeva, în vale.
– Aºteaptã sã-mi iau ºi eu echipamentul, am spus. Vreau sã merg
cu tine.
– Nu, a zis el repede. E necesar ca fiecare sã-ºi aibã propria experienþã
în aceastã vale. Deocamdatã nu te pot ajuta. Este intuiþia mea ºi eu sunt
cel care trebuie s-o urmeze.
Pãrea cã suferã în timp ce spunea asta.
– Dar ai putea sã-mi indici locul exact unde se aflã canionul?
– Urmeazã cursul apei vreo trei kilometri. Vei ajunge la un pârâiaº
care se varsã în râu, venind dinspre nord. Mergi apoi pe firul lui încã
vreun kilometru ºi jumãtate ºi vei fi chiar la gura Canionului Sipsey.
Am dat din cap în semn cã am înþeles ºi am vrut sã plec, dar m-a
prins de braþ.
– Ascultã – mi-a spus din nou – poþi sã-þi gãseºti prietena dacã îþi
mãreºti nivelul energetic. Sunt în vale anumite locuri care te vor ajuta sã
faci asta.
– Porþile spre o altã dimensiune? am întrebat.
– Da. Acolo poþi descoperi A Zecea Viziune, însã pentru a gãsi
aceste locuri, trebuie sã înþelegi esenþa intuiþiilor tale ºi sã ºtii sã menþii
imaginile mentale. Priveºte cu atenþie animalele ºi vei începe sã-þi
„aminteºti” ce cauþi tu în aceastã vale, de ce ne aflãm cu toþii aici… Ai
însã grijã sã nu fii vãzut atunci când intri în pãdure.
A cãzut pe gânduri o clipã.
– O sã-l gãseºti acolo pe un prieten de-al meu. Îl cheamã Curtis
Webber. Dacã-l vezi, spune-i cã m-ai întâlnit ºi cã am sã dau eu de el.
A zâmbit uºor ºi a continuat sã-ºi strângã cortul.
Aº fi dorit sã-l întreb ce a vrut sã spunã când a pomenit de „esenþa
intuiþiilor” ºi de animale, dar a evitat sã mã mai priveascã ºi s-a concentrat
asupra lucrului.
– Mulþumesc, am spus.
A dat uºor din mânã.
Am închis fãrã zgomot uºa de la camera motelului ºi am ieºit uºurat
afarã, în noaptea cu lunã. Aerul rece ºi tensiunea momentului m-au fãcut
sã mã înfior. M-am întrebat de ce fac toate astea? Nu exista nici o dovadã
cã Charlene se mai afla în vale sau cã bãnuielile lui David ar fi corecte.
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Totuºi, în adâncul sufletului ºtiam cã ceva nu era în regulã. Timp de
câteva ore am cugetat dacã este bine sã-l sun pe ºeriful de acolo. Ce i-aº fi
putut spune însã? Cã prietena mea dispãruse de acasã ºi cã a fost vãzutã
intrând în pãdure de bunãvoie, cã se afla probabil în pericol? Toate astea
nu aveau la bazã decât un bileþel gãsit la sute de kilometri de aici. Ar fi
fost nevoie de foarte mulþi oameni pentru a o cãuta în aceastã sãlbãticie ºi
ºtiam cã nimeni nu ar fi fãcut asta fãrã a avea niºte date sigure.
M-am oprit ºi m-am uitat la luna care se înãlþa deasupra copacilor.
Mi-am propus sã traversez râul prin partea de est a secþiei de poliþie ºi apoi
sã urmez ºoseaua principalã pânã când voi intra în vale. Contasem pe
faptul cã luna îmi va lumina drumul, dar nu aº fi vrut totuºi sã o facã atât
de bine: se putea vedea la o sutã de metri în faþã.
Am trecut pe lângã restaurant ºi m-am îndreptat spre locul de campare
al lui David, care era neocupat. Omul împrãºtiase chiar frunze ºi cetinã,
pentru a îndepãrta orice semn al prezenþei sale acolo. Ca sã ajung unde
plãnuisem, trebuia sã parcurg o porþiune de vreo patruzeci de metri, ce se
afla în raza vizualã a poliþiºtilor, însã numai aici mi-am dat seama de asta.
Prin fereastra clãdirii am vãzut doi ofiþeri stând de vorbã. Unul dintre ei sa sculat în picioare ºi a ridicat receptorul unui telefon.
M-am ghemuit, aºezându-mi rucsacul pe umeri ºi m-am îndreptat
spre zona nisipoasã de pe malul râului, apoi am intrat în apã, „înotând”
printre pietre de râu ºi buºteni putrezi. Un cor de broaºte ºi de greieri s-a
dezlãnþuit în jurul meu. Am aruncat iute o privire spre poliþiºti: continuau
sã stea de vorbã, nebãgând de seamã cã cineva se furiºa pe lângã ei. La un
moment dat apa mi-a ajuns în partea de sus a coapsei, dar în câteva secunde
am parcurs cei douãzeci ºi cinci de metri care mã despãrþeau de un loc de
pe mal unde creºteau pini.
Am înaintat cu atenþie, pânã când am gãsit traseul turistic ce ducea în
vale. Spre est, acesta se pierdea în întuneric ºi aveam reþineri sã o pornesc
într-acolo. De unde venea zgomotul acela misterios, de care David se
temea atât de tare? Peste ce aº fi putut da în întuneric?
Am înlãturat teama, ºtiind cã trebuie sã merg mai departe, dar fãcând
un compromis cu mine însumi, m-am abãtut de la traseu cu doar vreo opt
sute de metri, intrând în pãdurea deasã, unde urma sã-mi instalez cortul ºi
sã-mi petrec restul nopþii ºi fiind bucuros cã puteam sã mã descalþ de
cizmele ude ºi sã le pun la uscat. Era mai înþelept sã pornesc la drum ziua.
M-am trezit în zori, gândindu-mã la misterioasa remarcã a lui David,
referitoare la menþinerea intuiþiilor ºi, întins încã în sacul de dormit, am
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trecut în revistã ceea ce înþelesesem eu din A ªaptea Viziune, în special
partea care se referea la conºtientizarea faptului cã în viaþa noastrã
coincidenþele se petrec dupã un anumit program. Conform celei de A
ªaptea Viziuni, odatã ce am ajuns sã ne vedem limpede teatrul de control*,
vom putea identifica anumite întrebãri legate de viaþa noastrã, mai precis
de carierã, de relaþiile cu ceilalþi, de locul unde ar trebui sã trãim, de felul
cum ne vom urma calea. Apoi, rãmânând în aceastã stare de conºtienþã,
presimþirile, intuiþiile, flerul, ne vor sugera unde sã mergem, ce sã facem,
cu cine sã stãm de vorbã, pentru a gãsi rãspunsurile la acele întrebãri.
Dupã aceasta, ar trebui sã se petreacã o coincidenþã, care ne va dezvãlui
motivul ce ne-a determinat sã urmãm acel drum ºi ne va da noi informaþii
legate de întrebarea noastrã, conducându-ne astfel mai departe pe drumul
vieþii. Cum am putea menþine ajutorul intuiþiilor?
Ieºind din sacul de dormit, am scos capul din cort, verificând din ochi
împrejurimile. Neobservând nimic neobiºnuit, am înfruntat aerul rãcoros
de afarã, m-am dus la râu ºi m-am spãlat pe faþã cu apã rece. Apoi am
împachetat ºi m-am îndreptat din nou spre rãsãrit, ciugulind dintr-un
sandvici ºi având grijã sã rãmân ascuns printre copacii înalþi de pe malul
râului. Dupã vreo cinci kilometri, m-a nãpãdit un val de teamã ºi de
neliniºte, apoi m-am simþit obosit, aºa cã m-am aºezat sub un copac,
încercând sã mã concentrez asupra mediului ºi sã câºtig energie. Cerul era
senin ºi razele soarelui dansau printre copaci ºi în jurul meu, pe pãmânt.
La vreo trei metri mai încolo am observat o plantã micuþã, cu boboci
galbeni ºi m-am concentrat asupra frumuseþii ei. În lumina soarelui pãrea
mai strãlucitoare, iar frunzele îi erau de un verde intens. I-am simþit deodatã
parfumul, dimpreunã cu mirosul frunzelor ude ºi al pãmântului reavãn.
În acelaºi timp, din copacii dinspre nord s-a auzit chemarea unei
ciori. M-a uimit bogãþia acelor sunete ºi, spre surprinderea mea, nu am
putut sã le localizez cu exactitate. Concentrat asupra lor, am devenit
conºtient de zecile de sunete care alcãtuiau corul acelei dimineþi: cântecul
pãsãrelelor, bâzâitul unui bondar care zbura printre margaretele de pe
malul apei, clipocitul râului peste pietre ºi ramuri rupte, dar ºi altceva, un
zgomot de-abia perceptibil, care fãcea notã discordantã. M-am ridicat ºi
m-am uitat în jur. De unde venea acest zgomot, ce era cu el?
Am luat rucsacul de jos ºi mi-am continuat drumul spre est. Din cauza
zgomotului fãcut de propriii paºi, trebuia sã mã opresc din când în când
* teatrul de control – scenariul pe care ni-l compunem în minte ºi pe care apoi îl punem
în practicã, pentru a controla oamenii ºi situaþiile, în scopul de a câºtiga energie; a se
vedea capitolul „Luminã asupra trecutului” din Profeþiile de la Celestine (n. trad.)
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pentru a putea auzi acel bâzâit, care era încã prezent. În faþã, pãdurea se
sfârºea ºi am început sã merg pe o pajiºte întinsã, lungã de vreo opt sute
de metri, plinã cu salvie deasã, înaltã de vreo ºaptezeci de centimetri ºi
coloratã cu flori de câmp. Vântul unduia vârfurile salviei. Ajunsesem
aproape de capãtul pajiºtei, când am observat, în spatele unui copac
cãzut la pãmânt, un rug de mure. Frumuseþea lui mi s-a pãrut izbitoare ºi
am pornit într-acolo pentru a-l privi mai de aproape, gândindu-mã cã
trebuie sã fie plin de mure.
Fãcând acest lucru, am avut o senzaþie acutã de «déja vu».
Împrejurimile mi s-au pãrut dintr-o datã foarte cunoscute, ca ºi când mai
mâncasem cândva mure aici. Cum era posibil? M-am aºezat pe un buºtean.
În minte mi-a apãrut imaginea clarã a unui lac ºi, pe fundal, mai multe
cãderi de apã, ceea ce, de asemenea, mi se pãrea cunoscut. M-am simþit din
nou neliniºtit. Deodatã, un animal a fugit zgomotos de lângã rugul de
mure, fãcându-mã sã tresar, ºi s-a îndepãrtat vreo ºapte metri spre nord,
dupã care s-a oprit brusc. Fusese ascuns între salvii ºi habar n-am ce era,
dar îi puteam vedea urmele în iarbã. Dupã câteva minute a þâºnit înapoi
câþiva metri, rãmânând din nou nemiºcat preþ de mai multe secunde, apoi
s-a repezit iarãºi vreo trei metri spre nord, pentru a se opri din nou. M-am
gândit cã ar putea fi un iepure, deºi fãcea niºte miºcãri foarte ciudate.
Timp de cinci sau ºase minute am privit spre locul unde animalul
fãcuse ultima miºcare, apoi m-am îndreptat într-acolo. Când m-am apropiat
la vreo trei metri, a þâºnit din nou spre nord. Înainte sã disparã, am reuºit sã
zãresc codiþa albã ºi picioarele dinapoi ale unui iepure foarte mare.
Am zâmbit ºi mi-am continuat drumul spre est, urmând cãrarea ºi
ajungând în sfârºit la marginea pajiºtii, de unde am intrat din nou într-o
pãdure deasã. Acolo am gãsit un pârâiaº, de vreun metru lãþime, care se
vãrsa în râul din stânga. Am ºtiut cã acesta este locul despre care-mi
spusese David. Acum ar fi trebuit s-o iau spre nord. Din pãcate, în direcþia
aceea nu era nici o potecã ºi, mai rãu, de-a lungul pârâului creºteau
arbori tineri, deºi, precum ºi tufiºuri de mãceºi, pline de ghimpi. Nu
puteam sã trec pe acolo. Trebuia sã mã întorc la pajiºte ºi sã gãsesc o cale
de a ocoli acel loc.
Am fãcut drum întors prin iarbã, mergând pe liziera pãdurii ºi cãutând
o breºã în acel puiet stufos. Spre surprinderea mea, mi-am dat seama cã o
luasem pe urmele iepurelui, apoi am vãzut din nou pârâiaºul. Aici puietul
ºi tufiºurile se mai rãreau, permiþându-mi sã ajung într-un loc mai aerisit,
cu copaci bãtrâni, de unde am putut urma apoi pârâul spre nord.
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Dupã vreun kilometru ºi jumãtate, pe ambele pãrþi ale pârâului au
început sã se înalþe coline ºi, mergând mai departe, dealurile se
transformau în pereþi abrupþi, ce formau intrarea într-un canion.
Când am ajuns acolo, m-am aºezat la umbra unui hicori* mare ºi am
privit ceea ce se desfãºura în faþa ochilor mei: pe o distanþã de o sutã de
metri, pe ambele pãrþi ale pârâului, dealurile aveau proeminenþe abrupte
de calcar, înalte de vreo cincisprezece metri, apoi se arcuiau în afarã,
formând un canion uriaº, lat cam de trei kilometri ºi lung de cel puþin
ºase ºi jumãtate. Prima jumãtate de kilometru era uºor împãduritã ºi
acoperitã cu multã salvie. Mi-am amintit de bâzâitul acela bizar de mai
înainte ºi am ascultat cu mare atenþie timp de aproape zece minute, dar
nu se mai auzea nimic.
În cele din urmã am scos din bagaje butelia de voiaj, am aprins
focul, am pus într-un vas apã din bidon, am golit în el conþinutul unui
plic de supã ºi am pus vasul pe foc. Am privit câteva clipe cum râul
ºerpuia în sus, apoi se pierdea. Am vãzut din nou cu ochii minþii lacul ºi
cãderile de apã, numai cã de aceastã datã parcã eram ºi eu acolo, pãrând
cã vreau sã întâmpin pe cineva. Am revenit la realitate. Ce se întâmpla
oare? Parcã aceste imagini erau tot mai reale. Îl vãzusem întâi pe David
într-un alt timp ºi acum cascadele acelea…
Atenþia mi-a fost atrasã de ceea ce se întâmpla în canion. Am
aruncat o privire înspre pârâu, apoi dincolo de el, spre un copac
singuratic ºi golaº, ce se afla la vreo douã sute de metri depãrtare.
Acum era acoperit doar de ciori. Câteva dintre ele au zburat ºi s-au
aºezat pe pãmânt. Cred cã erau aceleaºi ciori pe care le auzisem mai
devreme. Dintr-o datã, ºi-au luat toate zborul ºi au început sã se roteascã
agitate deasupra copacului. În acel moment le-am putut auzi din nou
croncãniturile ºi, la fel ca mai înainte, mi s-a pãrut cã acele sunete vin
de undeva, mult mai de aproape.
Apa care clocotea ºi ºuieratul aburului mi-au îndreptat din nou
atenþia spre butelia mea de voiaj. Apa cãzuse în lãturi ºi stinsese focul.
În timp ce închideam gazul, cu cealaltã mânã am apucat vasul cu un
ºtergar. Dupã ce lichidul s-a potolit, am pus din nou vasul pe foc, apoi
m-am uitat iarãºi la copacul din depãrtare. Ciorile dispãruserã.
Am mâncat la repezealã, am spãlat vasele, am împachetat, apoi am
intrat în canion. Am bãgat de seamã cã aici culorile erau mult mai intense.

Salvia pãrea de un auriu uimitor ºi era presãratã cu sute de flori de câmp
– albe ºi galbene ºi portocalii. Dinspre stâncile din partea de est, vântul
aducea miresme de cedru ºi de pin.
Deºi am continuat sã urmez pârâul, mergând spre nord, am þinut sub
observaþie copacul înalt din stânga mea. Când acesta s-a aflat exact în
partea de vest, am vãzut cã pârâul se lãþea brusc. Mi-am croit drum
printre sãlcii ºi mi-am dat seama cã ajunsesem la un lac ce alimenta nu
numai pârâul de-a lungul cãruia mersesem pânã acum, ci ºi un altul, care
mai încolo cotea spre sud-est. La început am crezut cã acesta era lacul
care-mi apãruse în minte, numai cã aici nu existau cascade.
Mai încolo mã aºtepta încã o surprizã: spre partea de nord a lacului,
pârâul meu dispãrea complet. Atunci, de unde venea apa? Mi-a trecut
prin minte gândul cã atât lacul, cât ºi pârâul pe care-l urmasem proveneau
dintr-un imens izvor subteran, care ieºea la suprafaþã în acest loc.
La vreo cincisprezece metri în stânga am observat o ridicãturã linã,
pe care creºteau trei sicomori*, având trunchiurile de vreo ºaptezeci de
centimetri în diametru fiecare. Era un loc perfect pentru popas ºi pentru
a cugeta câteva minute. Am mers într-acolo ºi mi-am fãcut culcuº între
ei, apoi m-am rezemat de unul dintre cei trei copaci. În faþa mea, la vreo
doi metri ºi jumãtate se aflau ceilalþi doi arbori, în stânga se vedea
copacul cu ciori, iar în dreapta pârâul de care am amintit. Întrebarea
cheie era urmãtoarea: încotro ar fi trebuit sã mã îndrept? Puteam sã stau
aici zile întregi, fãrã a avea vreun semn despre Charlene. Pe de altã parte,
ce însemnau acele imagini care-mi apãreau în minte?
Am închis ochii, încercând sã refac imaginea lacului ºi a cascadelor,
dar oricât mã strãduiam, nu îmi mai puteam aminti exact toate detaliile.
În cele din urmã m-am lãsat pãgubaº ºi m-am uitat pierdut la iarbã ºi la
florile de câmp, apoi la cei doi sicomori din faþa mea. Trunchiurile lor
aveau scoarþa de un cenuºiu închis, amestecat cu alb ºi strãbãtut de
dungi cafenii ºi de culoarea chihlimbarului. În timp ce mã concentram
asupra acestei frumuseþi, culorile pãreau cã se intensificã ºi cã devin mai
irizate. Am tras adânc aer în piept ºi am privit din nou pajiºtea ºi florile.
Copacul cu ciori pãrea de o strãlucire aparte.
M-am ridicat, mi-am luat bagajul ºi m-am îndreptat cãtre el. În acel
moment, într-o strãfulgerare, am avut din nou în minte imaginea lacului ºi
a cascadelor. De astã datã am încercat sã vãd toate detaliile: lacul era mare,
de aproape o jumãtate de hectar, ºi apa care îl alimenta venea de undeva

* hicori – arbore din America de Nord, asemãnãtor cu nucul, din al cãrui lemn greu,
foarte tare ºi flexibil, se fac diverse obiecte, mai ales schiuri (n. ed.)

* sicomor – arbore exotic gigant, cu lemn tare ºi cu fructe comestibile, asemãnãtoare
cu smochinele (n.ed.)
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din spate, cãzând în mai multe trepte. Cãderea cea mai micã era de vreo
cinci metri. Ultima însã era de pe o stâncã abruptã, înaltã de vreo zece
metri. ªi în aceastã imagine pãrea cã merg în întâmpinarea cuiva. Zgomotul
unui vehicul care venea din stânga m-a întrerupt brusc din reverie. M-am
lãsat pe vine, în spatele unor tufiºuri. Dinspre pãdurea din stânga venea un
jeep, care a traversat pajiºtea ºi s-a îndreptat spre sud-est. ªtiam cã paznicii
rezervaþiei interziseserã prezenþa vehiculelor în aceastã zonã, aºa cã pe
maºinã nu puteau fi decât însemnele lor. Spre surprinderea mea, pe jeep nu
era inscripþionat nimic. Când a ajuns la vreo cincisprezece metri de mine,
vehiculul a oprit. Prin frunziºul din faþã, am putut distinge înãuntru o
singurã persoanã, care, la rândul ei, observa zona cu un binoclu, aºa cã mam fãcut una cu pãmântul. Oare cine era individul?
Maºina a pornit din nou, dispãrând rapid printre copaci. M-am întors
ºi am rãmas locului, ascultând dacã se mai aude bâzâitul acela bizar de
mai înainte, dar nici de data asta nu am mai auzit nimic. Mi-a trecut prin
minte sã mã întorc în oraº ºi sã caut o altã modalitate de a o gãsi pe
Charlene. Însã în adâncul sufletului ºtiam cã nu este posibil, cã aceasta
era singura cale. Am închis ochii ºi mi-am amintit din nou de ceea ce îmi
spusese David în legãturã cu menþinerea intuiþiilor, apoi am revãzut
imaginea lacului ºi a cascadelor. M-am ridicat ºi mi-am continuat drumul
spre copacul cu ciori, încercând sã pãstrez în minte scena de mai înainte.
Deodatã, am auzit þipãtul strident al unei alte pãsãri. Îi puteam
distinge cu greu forma, undeva, în stânga mea, departe de copac. Am
mãrit pasul, încercând pe cât posibil sã pãstrez pasãrea în raza vizualã.
Apariþia ei a determinat parcã o creºtere a energiei mele, chiar dacã la
un moment dat pasãrea a dispãrut dincolo de orizont. Am continuat sã
merg încã vreo doi kilometri în direcþia în care ea zburase, strãbãtând
un ºir de coline stâncoase. Ajuns în vârful celei de-a treia, am încremenit
din nou când am auzit în depãrtare alt sunet, ce pãrea sã fie fãcut de o apã
curgãtoare. De fapt era vorba de o cascadã. Am coborât cu grijã versantul
ºi am ajuns la un defileu adânc, având iarãºi senzaþia de «déja vu». Am
urcat apoi dealul urmãtor ºi, dincolo de creasta lui, am vãzut lacul ºi
cãderile de apã: erau mult mai frumoase decât îmi apãruserã mie în minte
ºi se întindeau pe o suprafaþã mult mai mare. Numai lacul ocupa aproape
un hectar, fiind cuibãrit între bolovani uriaºi, iar apa lui – limpede precum
cristalul – era de un albastru strãlucitor în soarele dupã-amiezii. În dreapta
ºi în stânga lacului erau o mulþime de stejari gigantici, înconjuraþi de
arþari, arbori de cauciuc ºi sãlcii.
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În celãlalt capãt al lacului se vedea o explozie de lichid alb,
pulverizat, opac, spuma fiind cauzatã de douã cascade învolburate, care
cãdeau de pe o stâncã ce se înãlþa mult deasupra lacului. Mi-am dat
seama cã lacul nu alimenta nici o apã curgãtoare. De aici, apa îºi urma
cursul în tãcere, pe sub pãmânt, pentru a ieºi la suprafaþã lângã copacul
cu ciori, dând naºtere astfel pârâului de acolo.
Pe când observam frumuseþea acelui loc, senzaþia de «déja vu» s-a
amplificat. Sunetele, culorile, imaginea pe care o aveam în faþa ochilor,
totul mi se pãrea extrem de cunoscut. Era clar cã mai fusesem în aceste
locuri. Dar când?
Am coborât spre lac ºi am strãbãtut întreaga zonã: am gustat din apa
lui, am mers la cascade pentru a mã lãsa atins de picãturile lor, m-am urcat
pe bolovanii aceia uriaºi ºi am atins copacii. Aº fi vrut sã mã „scufund” ºi
eu în acel loc, sã fac parte din el. În cele din urmã, am grãbit pasul spre
unul dintre bolovanii aceia netezi, ce se înãlþau la vreo ºapte metri deasupra
lacului ºi acolo am stat cu ochii închiºi în soarele dupã-amiezii, simþindui razele care cãdeau pe faþa mea. În acel moment o altã senzaþie cunoscutã
mi-a strãbãtut corpul: sentimente de afecþiune ºi de consideraþie pe care
nu le mai trãisem de luni de zile. De fapt, le uitasem cu totul, deºi acum
recunoºteam aceastã manifestare a lor. Am deschis ochii ºi m-am întors
rapid, ºtiind exact pe cine voi vedea.

