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Eros iar îmi des face tă ria
Dulce-amar șerpuind... ne în vin sul!

Sappho
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Iată, aici a fost. Aici a stat ea. Aceşti lei de pia tră, acum 
fără ca pete, au pri vit-o. For tă reaţa aceasta, odi ni oară de ne-
cu ce rit, acum o gră madă de pie tre, a fost ul ti mul lu cru pe 
care ea l-a vă zut. Un duş man de mult dat ui tă rii şi se co lele, 
soa rele, plo ile au mă ci nat-o. Ne schim bat e ce rul, un bloc de 
un al bas tru pro fund, înalt, de păr tat. Aproape sunt zi du rile 
ci clo pice, acum ca şi atunci, ară tând în co tro duce dru mul: 
spre poarta pe sub care nu mai curge sânge. Spre te ne bre. 
Spre casa de mă ce luri. Sin gură.

Cu po ves ti rea asta co bor în moarte.
Aici sfâr şesc, lip sită de pu teri, şi ni mic, ni mic din ce-aş fi 

pu tut face, voi sau gândi, nu m-ar fi dus în altă parte. Mai 
adânc de cât orice altă emo ţie, chiar de cât pro pria-mi frică, 
mă cu tre mură, mă ma cină şi mă otră veşte in di fe renţa ze i lor 
faţă de noi, pă mân te nii. Eșuată, în drăz neala de-a opune mica 
noas tră căl dură ră ce lii lor de gheaţă. Ştiu de mult că za dar nic 
în cer căm să ne sus tra gem vi o len ţei lor. Şi to tuşi, într-una din 
nopțile tre cute, în tim pul tra ver să rii, pe când vi je lia dez lăn-
ţu ită ame ninţa din toate păr ţile să ne zdro bească co ra bia, 
mă tu rând de pe punte pe ori cine nu era le gat zdra văn; când 
am ză rit-o pe Marpessa dez le gând pe fu riş no du rile fu ni i lor 
care îi ţi neau le gaţi de ea pe ge meni, şi pe ei toţi de ca targ, 
eu, care eram le gată cu o fu nie mai largă de cât cei lalţi cap-
tivi, m-am arun cat asu pra ei fără şo vă ire, fără să stau o clipă 
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pe gân duri, îm pi e di când-o ast fel să se lase – pe ea şi pe co piii 
mei – pradă ele men te lor na tu rii in di fe rente, încredinţându-i, 
în schimb, ne să bu in ţei oa me ni lor; şi când, retrăgându-mă 
din faţa pri vi ri lor ei, m-am ghe muit pe lo cul meu, lângă 
Aga mem non, care ge mea, scuipându-şi ma ţele, m-am în tre-
bat din ce ma te rial re zis tent sunt fă cute fi rele care ne ţin le-
gaţi de via ţă. Atunci mi-am dat seama că Marpessa, care 
re fuza să-mi vor bească, cum o mai fă cuse şi în tre cut, era 
mai pre gă tită de cât mine, profeta, pen tru ex pe ri enţa prin 
care tre ceam acum; eu sim ţeam un fel de des fă tare pri vind 
lu cru rile din ju rul meu – des fă tare; nu spe ranţă! – şi am ră-
mas în via ţă ca să pot ve dea.

Ciu dat, cum ar mele de care dis pune fi e care – Marpessa, 
de tă cere, Aga mem non, de fu rie – ră mân în tot deauna ace-
leaşi. Eu, în schimb, am de pus pe rând toate ar mele, asta e 
sin gura schim bare de care am fost ca pa bilă.

De ce mi-am do rit atât de mult da rul pro fe ţiei?
Să ros tesc cu pro pria-mi voce: lu crul cel mai de preţ. Ni-

mic alt ceva, ni mic mai mult nu mi-am do rit.. La ne voie aş 
pu tea s-o do ve desc, dar cui? Aces tei se min ţii stră ine, obraz-
nice şi te mă toare tot o dată, ce în con joară ca rul? Un mo tiv de 
râs ar mai fi to tuşi: por ni rea asta de a mă jus ti fica per ma-
nent, e ea oare sor tită să dis pară acum, cu atât de pu ţin timp 
îna in tea mea?

Marpessa tace. Pe co pii nu mai vreau să-i văd. Îi ţine as-
cunşi de pri vi rea mea, sub o pânză.

Ace laşi cer dea su pra Micenei, ca şi dea su pra Tro iei, doar 
gol. Cu lu ciri de email, de ne pă truns, fără urmă de nori. 
Ceva în mine face ecou aces tui cer gol de dea su pra ţi nu tu lui 
duş man. Tot ce mi s-a în tâm plat până acum a ajuns să-şi gă-
sească în mine ecoul. Aceasta e taina care mă îm pre soară 
şi-mi susține ființa, cu ni meni n-am pu tut să vor besc des pre 
ea. Abia aici, la mar gi nea ul timă a vie ţii mele, o pot numi: 
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pen tru că în mine există ceva din fi e care, n-am apar ţi nut cu 
to tul ni mă nui şi am în ţe les chiar şi ura lor faţă de mine. 
Odată, „mai de mult“, da, acesta e cu vân tul ma gic, am în cer-
cat să-i vor besc Mi ri nei, prin alu zii şi frân turi de frază – nu 
ca să-mi uşu rez su fle tul, asta ori cum nu se pu tea. Ci pen tru 
că mă cre deam da toare s-o fac. Sfâr şi tul Tro iei era aproape, 
eram pier duţi. Enea ple case cu oa me nii lui. Mirina îl dis pre-
ţuia. Eu însă am în cer cat să-i spun că – nu doar că îl în ţe le-
geam pe Enea – îl re cu noş team. Ca şi cum aş fi fost în lo cul 
lui. De parcă m-aş fi as cuns în el, hră nind cu pro pri ile-mi 
gân duri ho tă râ rile lui tră dă toare. „Tră dă toare“, a spus Mirina, 
iz bind mâ ni oasă cu to po rul în tu fi şul pi tic din şan ţul ce în-
con jura ci ta dela, Mirina care nici nu mă as culta, poate că nici 
nu în ţe le gea ce spu neam, căci de când am stat în coş, în chisă, 
vor besc în cet. To nul, toc mai asta e. To nul pro fe tic a dis pă rut. 
Din fe ri cire, a dis pă rut.

Mirina ţipa la mine. Ce stra niu că, deşi sunt încă tâ nără, 
tre buie să vor besc la tre cut des pre aproape toţi oa me nii pe 
care i-am cu nos cut. Nu şi de Enea, nu. Enea tră ieşte. Dar e 
nu mai de cât laş un băr bat care ră mâne în via ţă, când toţi cei-
lalţi mor? A fost mai mult de cât un act cu în sem nă tate po li-
tică fap tul că, în loc să-i con ducă la moarte pe ul ti mii ră maşi, 
el s-a re tras cu ei pe mun tele Ida, în ţi nu tul său na tal? Câ ţiva 
tre buie to tuşi să su pra vie ţu iască – aici, Mirina m-a con tra-
zis –, de ce nu Enea şi oa me nii lui?

De ce nu şi eu, îm pre ună cu el? În tre ba rea asta nu s-a pus. 
El, care a vrut să mi-o pună, şi-a reținut-o în cele din urmă. 
Cum şi eu, din pă cate, a tre buit să-mi re prim cu vin tele pe 
care abia acum aş pu tea să i le spun. Ca mă car să le gân desc, 
de-aceea am ră mas în via ţă. Mai ră mân în via ţă, aceste câ teva 
cea suri. Nu cer pum na lul pe care, ştiu bine, Marpessa îl poartă 
asu pra ei. Pe care doar din pri viri mi l-a ofe rit adi nea uri, când 
am vă zut-o pe fe meia aceea, pe re gină. Tot din pri viri l-am 
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refu zat. Cine mă cu noaşte mai bine de cât Marpessa? Ni-
meni, acum. Soa rele a tre cut de ze nit. Tot ceea ce voi în ţe lege 
până se lasă seara va pieri o dată cu mine. Va pieri? Un gând, 
odată ajuns pe lume, nu con ti nuă oare să tră iască în alt om? 
De pildă, în acest vred nic con du că tor de car, că ruia în ce pem 
să-i de ve nim o po vară?

Uite-o cum râde, le aud spu nând pe fe me ile aces tea care 
nu ştiu că eu vor besc limba lor. Se dau în a poi din faţa mea, 
în fi o rate, peste tot e ace laşi lu cru. Mirina, care m-a vă zut su-
râ zând în timp ce vor beam de Enea, a ţi pat la mine: O în că-
pă ţâ nată, asta eram! I-am cu prins ceafa cu mâna, și atunci a 
ră mas tă cută şi am pri vit amân două, de pe zi dul de lângă 
Poarta Schee, soa rele scufundându-se în mare. Era ul tima 
oară când stă team aşa îm pre ună, şi ştiam asta.

Fac proba du re rii. Ase me nea me di cu lui care îm punge cu 
acul într-un mă du lar ca să vadă dacă e an chi lo zat, aşa-mi îm-
pung eu me mo ria. Poate că du re rea va muri îna in tea noas tră. 
Dacă e ade vă rat, lu crul ăsta ar tre bui trans mis mai de parte, 
dar cui? Aici nu e ni meni care-mi ştie limba şi care nu va 
muri o dată cu mine. Fac proba du re rii şi mă gân desc la des-
păr ţiri, fi e care a fost alt fel. La sfâr şit ne re cu noş team prin 
fap tul că ştiam că ur mează să ne des păr ţim. Une ori, doar ri-
di cam uşor mâna, în chip de sa lut. Al te ori ne îm bră ţi şam. Eu 
şi Enea nu ne-am mai atins. Ne sfâr şit de lungă mi s-a pă rut 
clipa în care pri vi rea lui a ză bo vit asu pra mea, cu loa rea ochi-
lor săi pe care n-o pu team pă trunde. Une ori vor beam, cum 
vor beam şi cu Mirina, ca să ros tim, în sfâr şit, nu mele pe care 
atâta timp îl tre cu sem sub tă cere: Pentesileea.

Când o vă zu sem pe Mirina, cu trei-pa tru ani în urmă, in-
trând pe poarta aceasta ală turi de Pentesileea, cu ceata ei de 
fe mei înveșmântate în zale. Când văl mă şa gul de sen za ţii 
con tra dic to rii care m-au asal tat atunci – ui mire, du io şie, ad-
mi ra ţie, groază, stân je neală şi, da, şi o ve se lie ne să bu ită – s-a 
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eli be rat într-un ho hot de râs, de care eu în sămi m-am sim ţit 
ru şi nată şi pe care Pentesileea, bă nu i toare cum era, nu mi l-a 
ier tat nici o dată, Mirina în săşi mi-a con fir mat-o. O jignisem. 
Asta doar, şi ni mic alt ceva, era ca uza ră ce lii pe care mi-o 
arăta. I-am măr tu ri sit Mirinei că în cer că rile mele de îm pă-
care nu ve ni seră nici ele din inimă: deşi ştiam prea bine că 
Pentesileea va fi ucisă. De unde ştiam? m-a în tre bat Mirina, cu 
o urmă din în ver şu na rea ei de al tă dată, dar eu nu mai eram in-
vidioasă pe Pentesileea. Mor ţii nu mai sunt invidioși unul pe 
al tul. A fost ucisă pen tru că a vrut să moară. Sau de ce crezi că 
a ve nit la Troia? Aveam toate mo ti vele să o ob serv în dea-
proape, şi ast fel mi-am dat seama. Mirina a tă cut. Mai pre sus 
de orice, mă fer meca ura ei faţă de pro fe ţi ile mele, că rora 
nici o dată nu le dă deam glas în pre zenţa ei, dar care îi ajun-
geau nu mai de cât la urechi, cum i-a ajuns şi afir ma ţia pe care 
am fă cut-o odată, în trea căt, că nu voi muri de moarte bună, 
şi pe care ea, spre de o se bire de cei lalţi, n-o lua de loc de bună. 
De unde îmi luam drep tul să fac ast fel de afir ma ţii? Nu i-am 
răs puns, am în chis ochii de fe ri cire. În sfâr şit, după atâta amar 
de vreme, îmi sim ţeam ia răşi tru pul. O în ţe pă tură fier binte 
care îmi stră pun gea mă run ta iele. Slă bi ciu nea aceea to tală pen-
tru un om. Cum mă sfida din pri viri. Aşa e că Pentesileea, răz-
boi nica, uci gaşa de băr baţi, nu-mi fu sese pe plac? Dar să nu 
cred că ea, Mirina, omo râse mai pu ţini băr baţi de cât coman-
danta ei de oaste. Ba dim po trivă, chiar mai mulţi, după moar-
tea Pentesileei, ca s-o răz bune.

Da, că lu ţule, dar asta e cu to tul alt ceva.
Era vorba de în dă răt ni cia ta aprigă, du re rea ar ză toare după 

pier de rea Pentesileei pe care eu, ce crezi tu, am în ţe les-o. Ti mi-
di ta tea cui bă rită adânc în ea, teama de cea mai uşoară atin gere, 
pe care am res pec tat-o me reu, până când, atunci, m-a lă sat 
să-mi în fă şor mâna în coama ei au rie, făcându-mă să-mi dau 
seama ce fier binte era do rinţa care mă în cerca de atâta vreme. 
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Su râ sul tău, în clipa mor ţii mele, mi-am spus şi, dând frâu li-
ber ela nu ri lor mele de tan dreţe, am alun gat pen tru multă 
vreme spaima. În tu ne cată, acum îmi dă din nou târ coale.

Mirina mi-a mers la inimă din prima clipă când am vă-
zut-o, blondă, lu mi noasă, plină de în drăz neală, ar zând de pa-
timă lângă bruna Pentesileea, care moc nea în sine. De avea 
să-mi aducă bucurie sau du rere, nu-mi pu team lua ochii de la 
ea, dar acum n-aş vrea s-o am lângă mine. M-am bucurat vă-
zând că ea, o fe meie, a fost sin gura care s-a în ar mat, când, în 
ciuda îm po tri vi rii mele, băr ba ţii din Troia au adus ca lul în 
oraş; am în tă rit-o în ho tă râ rea ei de a ră mâne de strajă lângă 
mon stru şi am ră mas cu ea şi eu, ne în ar mată. M-am bucurat – 
tot în sen sul acesta ana poda – când am vă zut-o aruncându-se 
pe pri mul grec care a ie şit din ca lul de lemn că tre mie zul 
nop ţii; da, m-am bucurat! să o văd că zând şi mu rind dintr-o 
sin gură lo vi tură. Pe mine, care râ deam, m-au cru ţat, aşa cum 
sunt cruţați ne bu nii.

Nu vă zu sem des tul.
Nu vreau să mai vor besc. Mi-am pier dut toate va ni tă ţile şi 

obiş nu in ţele, pe ce tlu ite sunt locurile din su flet unde ar putea 
să mai în col ţească. Nu mi-e mai multă milă de mine de cât de 
cei lalţi. Nu vreau să mai do ve desc ni mic. În fața râ su lui aces-
tei re gine, în clipa când Aga mem non a pă şit pe co vo rul roşu, 
orice do vadă e de pri sos.

Cine va re găsi cu vin tele şi când.
Un om că ruia îi va crăpa ca pul de du rere. Şi până atunci, 

până la el, doar ur le tele şi po run cile, scân ce lile şi ple că ciu-
nile su pu şi lor. Ne vol ni cia în vin gă to ri lor, care, amu ţind, apoi 
şoptindu-şi unul al tuia nu mele meu, în con joară ca rul. Bă-
trâni, fe mei, co pii. Cum plită e vic to ria. Cu ur mă rile ei, pe 
care le ci tesc deja în ochii lor orbi. Lo viţi de or bire, da. Tot ce 
tre buie să ştie se va pe trece sub ochii lor, dar ei nu vor ve dea 
ni mic. Aşa stau lu cru rile.
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Acum am ne voie de ceea ce am exer sat toată via ţa: să-mi 
în frâ nez sen ti men tele prin gân dire. Dra gos tea, mai de mult, 
acum, frica. M-a cu prins în clipa când ca rul nos tru, pe care 
caii obo siţi abia l-au tâ rât în urma lor pe dru mul în pantă, s-a 
oprit în tre zi du rile sum bre. În faţa aces tei ul time porţi. Când 
s-a lu mi nat ce rul şi ra zele soa re lui au că zut pe leii de pia tră, 
care se ui tau – și se vor uita me reu – din colo de mine, spre alte 
zări. Ştiu ce e frica, dar asta de aici e alt ceva. Poate că e prima 
dată când apare în mine, doar pen tru a fi şi ea ucisă în cu rând. 
Acum i se şle fu ieşte mie zul.

Cu ri o zi ta tea care m-a stă pâ nit din tot dea una, chiar şi în-
drep tată spre mine în sămi, acum se poate des fă şura ne stin-
ghe rită. În tim pul tra ver să rii, când mi-am dat seama de asta, 
am scos un stri găt pu ter nic, eu care, ca şi cei lalţi, eram într-o 
stare jal nică, zgâl ţâ ită de fur tună, udă până la pi ele de spuma 
va lu ri lor care mă tu rau pun tea, sâ câ ită de bo ce tele şi mi as-
mele ce ve neau din spre ce le lalte tro iene, de loc bi ne vo i toare 
faţă de mine, căci din tot dea una au ştiut cine sunt. Nici o dată 
nu mi-a fost dat să mă pierd în gloata lor, prea târ ziu mi-am 
do rit-o, prea am fă cut to tul, în via ţa mea de di na inte, pen tru 
a mă face cu nos cută. In clu siv re pro şu rile pe care ţi le faci ţie 
în săţi îm pi e dică în tre bă rile im por tante să se adune. Acum 
în tre ba rea a cres cut ca un lăs tar plan tat într-o ţă rână rod-
nică, iar când s-a des prins şi mi-a apă rut în faţă, am stri gat 
tare, de du rere sau de bucurie:

De ce mi-am do rit atât de mult da rul pro fe ţiei?
S-a ni me rit că, în noap tea aceea fur tu noasă, re gele Aga-

mem non, „cel Ne clin tit“ (zei!), m-a smuls din gră mada de 
tru puri ale ce lor lalţi cap tivi toc mai în clipa când stri gă tul mi-a 
ie şit din gâ tlej, ne mai a vând ast fel ne voie de alte in ter pre tări. 
Eu, eu aş fi fost aceea, a ţi pat el la mine, în ne bu nit de spaimă, 
care l-a în tă râ tat pe Po sei don îm po triva lui. Nu îi jert fise el ze-
u lui trei din tre cei mai buni cai ai lui îna inte de tra ver sare? 
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Dar Ate nei? am în tre bat eu, rece. Ei ce jertfă i-ai adus? L-am 
vă zut pă lind. Băr ba ţii sunt cu to ţii nişte co pii ego işti.

(Enea? Ab surd. Enea e un om ma tur.) Bat jocură? În ochii 
unei fe mei? E toc mai ceea ce nu su portă ei. Re gele în vin gă tor 
m-ar fi ucis – şi chiar asta vo iam – dacă nu i-ar fi fost frică şi 
de mine. Omul ăsta în tot deauna m-a so co tit vră ji toare. Să-l 
îm blân zesc pe Po sei don! M-a îm pins la provă şi mi-a ri di cat 
cu forţa bra ţele într-un gest pe care îl cre dea el po tri vit. Mi-am 
miş cat bu zele. Ah, pi ti cule, ce-ţi pasă dacă te îneci aici sau 
vei fi ucis acasă?

Dacă era aşa cum mi-o în chi pu iam, Cli tem nes tra nu pu-
tea să îm partă tro nul cu o ase me nea nu li tate. Şi e aşa cum 
mi-am în chi puit-o. Şi plină de ură, pe dea su pra. De bună 
seamă că slă bă no gul ăsta, pe când încă îi mai era stă pân, s-a 
pur tat cu ea ca un ne treb nic, aşa cum fac toţi. Şi cum eu nu 
cu nosc doar băr ba ţii, ci, ceea ce e mai greu, şi fe me ile, ştiu că 
nu e cu pu tinţă ca re gina să mă cruţe. Mi-a spus-o adi neauri 
din pri viri.

Mie însă mi-a dis pă rut chiar şi ura, când oare? Acum îmi 
lip seşte ura mea scân te ie toare, ze moasă. Ştiu nu mele care ar 
pu tea-o stârni, dar mai bine să nu-l gân desc acum. Dacă 
asta mi-ar sta în pu teri. De l-aş pu tea şterge, nu doar din 
me mo ria mea, ci şi a tu tu ror oa me ni lor care ră mân în via ţă. 
De l-aş pu tea arde com plet din min ţile noas tre – n-aş fi trăit 
de geaba. Ahile.

Cum de mi-a ve nit în minte toc mai mama, Hecuba, acum, 
pe una din tre co ră bi ile lui Odi seu, în drum spre alte ţăr muri? 
Dar cine e stă pân pe pro pri ile-i gân duri? Faţa ei ră vă şită, 
când au tâ rât-o cu ei. Gura ei. Bles te mul cel mai groaz nic ie şit 
vreo  dată din gura unui mu ri tor atârnă asu pra gre ci lor şi 
mama mea, Hecuba, l-a ros tit. Tim pul îi va da drep tate, tre-
buie doar să ştii să aş tepţi. Bles te mul tău se va îm plini, i-am stri-
gat. Atunci am au zit-o strigându-mi nu mele, era un stri găt de 



15

tri umf, ul ti mul ei cu vânt. Când m-am ur cat pe co ra bie, to tul 
amu ţise în mine.

În tim pul nopții, după ce am „con ju rat-o“ eu, vi je lia s-a 
po to lit cu rând, acum nu doar cei lalţi cap tivi, ci şi gre cii, ba 
chiar şi vâs la şii cei pri mi tivi şi hră pă reţi se re tră geau din ca lea 
mea, te mă tori și res pec tu oşi. Lui Aga mem non i-am spus că 
îmi pierd pu te rile dacă mă si leşte să îm part cu el pa tul. Mi-a 
dat pace. El în suşi era de mult ne pu tin cios, mi-a spus-o chiar 
fata care a lo cuit cu el în cort în ul ti mul an. A ame nin ţat-o că, 
dacă-i va trăda taina, va pune oş ti rea, sub un pre text oa re care, 
s-o omoare cu pie tre. Atunci am în ţe les brusc de ce să vâr şea 
toate acele atro ci tăţi pe câm pul de luptă, după cum am în ţe les 
şi de ce se fă cea tot mai tă cut pe mă sură ce, ve nind din spre 
Nauplion, pe dru mul lung şi pră fuit de câm pie, prin Ar gos, ne 
apro piam cu to ţii de ci ta dela lui: Micene. De fe meia lui, că reia 
nu-i dă duse nici o dată vreun mo tiv să se în dure de el când va 
fi slab. Cine ştie de ce chin îl va scăpa ea când îl va ucide.

Oh, de ce nu ştiu să tră iască. N-am în ţe les de cât trep tat că 
asta e ade vă rata ne no ro cire, pe ri co lul fa tal. Eu, si bila! Fiica 
lui Priam. Oarbă atâta vreme faţă de un lu cru to tuşi atât de 
vă dit: că tre buia să aleg în tre ori gi nea şi funcția mea. În de-
lung m-am te mut de fio rii de groază pe care tre buia să-i tre-
zesc la ai mei dacă vo iam să fiu eu în sămi. Acum, groaza 
aceasta a tra ver sat îna in tea mea ma rea. Oa me nii de aici – na-
ivi, dacă e să-i com par cu tro ie nii; n-au trăit răz bo iul – îşi 
arată sen ti men tele, pi păie ca rul în care ne aflăm; obi ec tele 
stră ine; ar mele lu ate ca pradă de răz boi; chiar şi caii. Nu şi pe 
mine. Con du că to rul ca ru lui, care pare să se ru şi neze de com-
pa tri o ţii lui, le-a spus nu mele meu. Atunci am vă zut ceea ce 
mă aş tep tam să văd: cum se înfioară toţi de teamă. Cei mai 
buni, spune con du că to rul ca ru lui, nu sunt nici de cum cei 
rămași acasă. Fe me ile s-au apro piat din nou. Nu şo văie să mă 
scru teze cu pri vi rea, să mă pân dească pe sub voa lul cu care 
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mi-am aco pe rit ca pul şi ume rii. Se con tra zic una pe alta în 
pri vinţa în fă ţi şă rii mele; cele mai vârst nice spun că aş fi fru-
moasă, ti ne rele o tă gă du iesc.

Fru moasă? Eu, pe cât sunt de în gro zi toare. Eu, care am 
do rit că de rea Tro iei.

Aşa cum a tra ver sat mă rile, zvo nul acesta va stră bate şi 
tim pu rile. Gre cul Panthoos a avut drep tate. Tu minţi, draga 
mea, mi-a spus în timp ce, la al ta rul lui Apolo, în de pli neam 
amân doi ges tu rile pre scrise pen tru pre gă ti rea ce re mo ni i lor, 
minţi când ne pre zici la toţi sfâr şi tul. Prezicându-ne nouă 
sfâr şi tul, tu însăți vei avea parte de ne mu rire. Şi de ea ai mai 
multă ne voie de cât de pu ţina fe ri cire de aici, de la sâ nul alor 
tăi. Nu mele tău va dăi nui. Iar tu o ştii prea bine.

N-am pu tut să-l lo vesc a doua oară peste faţă. Panthoos 
era invidios, se fă cuse rău şi avea limba as cu ţită. Oare avea şi 
drep tate? În orice caz, m-a fă cut să gân desc un lu cru de ne-
con ce put: lu mea va con ti nua să existe şi după pră bu şi rea 
noas tră. Nu l-am lă sat să vadă cât m-a cu tre mu rat lu crul 
acesta. De ce nu pu tu sem să-mi ima gi nez de cât că, o dată cu 
nea mul nos tru, va pieri în treaga ome nire? Oare nu ştiam 
cum scla vele se min ţi i lor în vinse erau si lite să spo rească rod-
ni cia în vin gă to ri lor? Să fi fost de vină tru fia mea de fiică de 
rege că n-am pu tut să le văd pe ele, pe tro iene – de tro ieni, 
nu mai spun –, de cât pie rind o dată cu casa re gală? Târ ziu 
abia, şi ane voie, m-am de prins să de o se besc în su şi rile pe 
care le poţi cu noaşte la tine în săţi de ace lea în năs cute şi 
aproape im po si bil de re cu nos cut. Bi ne vo i toare, mo destă, ne-
pre ten ţi oasă – aceasta era ima gi nea pe care mi-o fă cu sem 
des pre mine şi care ră mâ nea aproape ne a tinsă după fi e care 
ca tas trofă prin care tre ceam. Mai mult: ime diat ce se ivea 
ast fel, me reu ace eaşi, în semna că de pă şi sem ca tas trofa. Oare 
nu pen tru a-mi salva or go liul – căci dem ni ta tea, mân dria şi 
dra gos tea de ade văr fă ceau şi ele parte din această ima gine 
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de sine – am ră nit prea adânc or go liul alor mei? Ros tind me-
reu, ne în du ple cată, ade vă rul, nu m-am răz bu nat oare pen tru 
ră nile pe care mi le-au fă cut? Asta este, cred, ceea ce gân dea 
gre cul Panthoos des pre mine. El se cu noş tea, se su porta ane-
voie, cum am ob ser vat mai târ ziu, şi în cerca să iasă din acest 
im pas, ac cep tând ca unic mo tiv pen tru orice ac ţi une şi pen-
tru orice scă pare dra gos tea de sine. Prea era pă truns de ideea 
că rân du iala lu mii nu în gă duia să-ţi fii în ace laşi timp de fo-
los şi ţie, şi al tora. Nu, ni meni, nici o dată, nu i-a ri si pit sin gu-
ră ta tea. Şi to tuşi, acum o ştiu, nu avea drep tul să mă 
con si dere ai doma lui. La în ce put, poate, într-o sin gură pri-
vinţă, în ceea ce Marpessa nu mea or go liul meu. Fe ri ci rea de 
a de veni eu în sămi, fiindu-le, ast fel, şi mai fo lo si toare se me-
ni lor mei – pe ea mi-a fost dat s-o tră iesc. Ştiu şi că foarte 
pu ţini ob servă când te schimbi. Mama, Hecuba, m-a re cu-
nos cut de tim pu riu şi după aceea nu s-a mai ocu pat de mine. 
Co pila nu are ne voie de mine, a spus ea. Pen tru asta am ad-
mi rat-o şi am urât-o în ace laşi timp. Ta tăl meu, Priam, avea 
ne voie de mine.

Dacă în torc ca pul, o văd pe Marpessa su râ zând. De când 
sun tem la greu, aproape că n-o văd de cât cu su râ sul pe buze. 
Co piii nu vor scăpa, Marpessa, fi indcă sunt ai mei. Tu, cred 
că da. Ştiu, îmi spune. Nu spune şi dacă vrea să scape sau nu. 
Va tre bui să-i smulgă co piii de la piept. Poate că va tre bui 
să-i zdro bească bra ţele. Nu pen tru că sunt ai mei, pen tru că 
sunt co pii. În tâi e rân dul meu, Marpessa. Ime diat după 
rege. Marpessa îmi răs punde: Ştiu. Tru fia ta, Marpessa, o 
pune în um bră pe a mea. Şi ea, su râ zând, ri pos tează: Aşa tre-
buie să fie, stă până.

De câţi ani nu mi-a mai spus stă până. Acolo unde m-a 
dus ea n-am fost nici stă până, nici pre o teasă. Fap tul că mi-a 
fost dat să tră iesc asta îmi face moar tea mai uşoară. Mai 
uşoară? Oare ştiu ce spun?
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Nu voi şti nici o dată dacă fe meia asta, de care am că u tat să 
mă fac în dră gită, m-a iu bit cu ade vă rat. La în ce put, din do-
rinţa de-a plă cea, se prea poate, ceva în mine avea ne voie de 
asta, îna inte vreme. Mai apoi, pen tru că vo iam s-o cu nosc. 
Pen tru că mă slu jea până la sa cri fi ciul de sine, de bună seamă 
că a avut ne voie să mă ţină la dis tanţă.

Când ce dează frica, ca acum, îmi vin în minte tot fe lul de 
lu cruri din tre cut. De ce, că zuţi la noi în cap ti vi tate, băr ba ţii 
din Micene de scriau poarta lor cu lei cu mult mai im pu nă-
toare de cât mi se pare mie acum? De ce zu gră veau zi du rile 
ci clo pice şi mai în fri co şă toare de cât sunt, nea mul lor, mai vi-
o lent şi mai răz bu nă tor de cât e în re a li tate? Le plă cea să po-
ves tească pe în de lete des pre pa tria lor, cum fac toţi cap ti vii 
când sunt de parte de ea. Ni meni nu m-a în tre bat vreo dată de 
ce cu le geam in for ma ţii atât de amă nun ţite des pre ţi nu tul duş-
man. Şi chiar, de ce o fă ceam, într-o vreme în care vic to ria mi 
se pă rea şi mie si gură? Doar pe duş man tre buia să-l în vin-
gem, nu să-l cu noaş tem. Ce mă în demna să-i cu nosc, mai 
ales că tre buia să ţin pen tru mine şo cul des co pe ri rii pe care o 
fă cu sem: că şi ei sunt ase me nea nouă! Vo iam să ştiu unde voi 
muri? Mă gân deam deja la moarte? Nu eram şi eu îm bă tată 
de tri umf, ca toţi cei lalţi?

Ce re pede şi te mei nic ui tăm.
Răz bo iul îşi for mează oa me nii. Dar nu aşa, în sem naţi şi 

dis truşi de răz boi cum erau, vreau să mi-i amin tesc acum. Ae-
du lui care nu mai con te nea să slă vească fa ima lui Priam, i-am 
tras una peste bot, un lin gău ne o bră zat. Nu. Nu vreau să-l uit 
pe ta tăl meu, așa zdro bit şi is to vit. Nici pe re gele pe care, co pil 
fi ind, îl iu beam mai pre sus de orice. Pe el, care nu prea lua în 
se rios re a li ta tea. Trăia în lumi fan tas tice; nu în ţe le gea prea 
lim pede con di ţi ile de exis tenţă ale sta tu lui său, nici mă car pe 
cele care îl ame nin ţau. Toate as tea nu fă ceau din el re gele 
ideal, dar, pen tru că era so ţul re gi nei ide ale, se bucura de nişte 


