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Capi to lu l  1

Ista se aplecæ printre crenelurile din vârful turnului
porflii, sprijinindu°se pe piatra grunjoasæ cu mâinile ei
albe, øi privi în jos cu o sfârøealæ mutæ în vreme ce
ultimii ræmaøi la priveghi se fæceau nevæzufli pe poarta
castelului. Caii lor bæteau cu copitele pe lespezile roase
de timp ale pavajului, iar strigætele lor de ræmas°bun
ræsunau prin portalul boltit. Preacinstitul ei frate,
Provincarul de Baocia, împreunæ cu familia øi suita sa,
erau ultimii ræmaøi din mulflimea care trebuia sæ plece,
la douæ sæptæmâni încheiate dupæ ce preoflii sfârøiseræ
ritualurile funerare øi ceremoniile de înmormântare. 

Dy Baocia mai stætea încæ de vorbæ pe un ton
moderat cu intendentul castelului, Ser dy Ferrej, care
se îndrepta spre scara øeii acestuia, cu o minæ gravæ
pe chipul ridicat în timp ce asculta, færæ îndoialæ, øuvoiul
unor ultime porunci. Credinciosul dy Ferrej, cel care
fusese în slujba ræposatei Væduve Moøtenitoare Provin-
cara în ultimii douæzeci de ani ai îndelungatei sale øederi
aici, la Valenda. Cheile castelului øi ale donjonului
sclipeau la chimirul care°i încingea mijlocul robust.
Cheile mamei ei, pe care Ista le adunase øi le pæstrase,
pe care mai apoi le încredinflase fratelui ei mai mare
laolaltæ cu toate celelalte documente, inventare øi
instrucfliuni care au ræmas în urma morflii acelei mærefle
femei. Øi pe care dy Baocia le înapoiase, pentru a fi
pæstrate în deplinæ siguranflæ øi pentru totdeauna, nu
surorii lui, ci bunului, bætrânului, cinstitului dy Ferrej.



Chei care sæ ferece porflile castelului în fafla oricærei
primejdii… øi, la nevoie, care sæ o flinæ ferecatæ pe Ista. 

E doar un obicei, zæu. Iar eu nu mai sunt nebunæ,
pe cuvânt. 

Nu cæ ar fi vrut înapoi cheile mamei ei, nici viafla
mamei ei care s°a dus odatæ cu ele. Nici mæcar nu øtia
prea bine ce vroia. Øtia de ce se temea în schimb — sæ
fie închisæ într°un spafliu strâmt, întunecat, de oameni
care o iubeau. Un duøman øi°ar fi putut slæbi vigilenfla,
istovit de atâta pazæ, ar fi læsat garda jos; dragostea însæ
n°ar fi putut da greø. Îøi fræmântæ cu neliniøte degetele
pe piatra zgrunfluroasæ a zidului. 

Cavalcada lui dy Baocia se împræøtie pe coasta
dealului, coborându°se la vale, înspre cetate, iar în
curând se pierdu în zare, prin mulflimea de acoperiøuri
din fliglæ roøie. Întorcându°se, Dy Ferrej pæøi istovit
înæuntru, pe poartæ, dispærând øi el din vedere. 

Adierea vântului ræcoros de primævaræ desprinse o
øuviflæ din pærul cenuøiu al Istei, abætându°i°o peste faflæ
øi prinzându°i°o de buze; fæcu o grimasæ øi îøi îndesæ
øuvifla la loc în împletitura meticulosæ care°i încununa
creøtetul. Era atât de strânsæ încât o durea scalpul. 

Vremea se încælzise în aceste ultime douæ sæptæmâni,
prea târziu ca sæ°i mai aducæ uøurare unei bætrâne,
doborâtæ la pat de boalæ øi dureri. Dacæ mama ei n°ar
fi fost atât de bætrânæ, oasele ei zdrobite s°ar fi vindecat
mai uøor, iar plæmânii nu i s°ar mai fi inflamat atât de
ræu. De n°ar fi fost atât de plæpândæ, poate cæ acea
cæzæturæ de pe cal nu i°ar fi færâmat oasele înainte de
toate. De n°ar fi fost atât de cumplit de încæpæflânatæ,
poate cæ n°ar fi avut ce cæuta pe acel cal la vârsta ei…
Ista privi în jos la degetele care°i sângerau øi le ascunse
degrabæ în faldurile fustei. 

La ceremonia funeraræ, zeii arætaseræ cæ sufletul
bætrânei fusese luat la cer de Maica Verii, aøa cum era
de aøteptat øi cum era cuvenit. Nici mæcar zeii nu în-
dræzneau sæ°i încalce pærerile acesteia asupra protoco-
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lului. Ista øi°o imaginæ pe bætrâna Provincaræ poruncind
cerurilor øi zâmbi un pic sinistru. 

Øi uite cæ am ræmas singuræ în cele din urmæ. 
Cugetæ la spafliile goale ale acelei singurætæfli, la

preflul ei teribil. Soflul, tatæl, fiul øi mama îi plecaseræ
cu toflii în mormânt, înaintea ei, fiecare când i°a venit
sorocul. Fiica îi fusese revendicatæ de regatul Chalionu-
lui, într°o îmbræfliøare la fel de strânsæ ca cea a unui
mormânt øi era tot atât de puflin probabil cæ se va
reîntoarce din poziflia ei înaltæ, prin voia celor cinci zei,
ca øi ceilalfli de sub pæmânt. Cu siguranflæ cæ am termi-
nat cu toate. Datoriile care o definiseræ, erau în întregi-
me duse pânæ la capæt. Pe vremuri, fusese fiica
pærinflilor ei. Apoi, soflia mæreflului øi nefericitului Ias.
Mama copiilor ei. În cele de pe urmæ, pæzitoarea mamei
ei. Ei bine, nu mai sunt nimic din toate astea acum. 

Cine sunt eu, atunci când nu mai sunt înconjuratæ
de zidurile vieflii mele? Când s°a ales de toate praful øi
pulberea?

În orice caz, ræmânea în continuare ucigaøa Lordului
dy Lutez. Cea de pe urmæ ramæøiflæ a micii øi secretei
ei toværæøii ræmasæ în viaflæ acum. Cea în care se trans-
formase øi tot ceea ce mai ræmânea din ea.

Se sprijini din nou printre creneluri, tocindu°øi
mânecile de culoarea lavandei, ale rochiei de doliu curte-
nesc, de piatra aspræ care°i agæfla firele de mætase.
Urmæri cu privirea în lumina dimineflii drumul care
pornea de la stâncile din vale øi care curgea în jos pe
coasta dealului, prin cetate, peste râu… øi care ducea
unde oare? Toate drumurile se uneau într°unul singur,
se spunea. O mare reflea aruncatæ peste lume, care se
despærflea øi se reunea. Toate drumurile aveau douæ
sensuri. Se spunea. Eu vreau o cale færæ de întors.

Un suspin îngrozit care se auzi în spatele ei o fæcu
sæ°øi întoarcæ capul. Una dintre doamnele ei de com-
panie stætea pe meterezele castelului, cu mâna la guræ,
fæcând ochii mari øi gâfâind din pricina urcuøului. Zâmbi
silit. 
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— Milady, v°am cæutat peste tot. Dafli°væ… dafli°væ
la o parte de marginea aia, haidefli…

Ista îøi ræsfrânse buzele într°un surâs ironic. 
— Fii pe pace. Nu tânjesc sæ dau ochii cu zeii pe ziua

de azi. 
Ori în vreo altæ zi. Nu mai vreau deloc. 
— Nu mæ aflu în cele mai bune relaflii cu ei.
O læsæ pe femeie sæ o apuce de brafl øi sæ porneascæ

cu ea ca într°o plimbare întâmplætoare de°a lungul
meterezelor castelului, înspre scærile interioare, cu grijæ,
observæ Ista, ocupând locul din afaræ, dintre Ista øi hæul
în care ar fi putut cædea. Fii pe pace, femeie. Nu°mi
doresc stâncile.

Îmi doresc sæ iau calea pribegiei.
Gândul acela o fæcu sæ tresaræ, aproape o øocæ. Era

un gând nou. Un gând nou, eu? Toate gândurile ei cele
vechi pæreau a fi la fel de firave øi sfâøiate ca o bucatæ
de împletituræ lucratæ øi apoi sfâøiatæ øi lucratæ øi
sfâøiatæ din nou pânæ când urzeala se rodea, devenind
tot mai uzatæ, însæ nicidecum mai mare. Dar cum i°ar
fi fost ei cu putinflæ sæ plece la drum? Drumurile erau
fæcute pentru bærbafli tineri, nu pentru femei trecute de
prima tinerefle. Særmanul orfan îøi strânse desaga øi
porni la drum în cæutarea speranflei pe care°o purta în
suflet… o sumedenie de poveøti începeau în felul acela.
Ea nu era særacæ, nu era un bæiat, iar inima îi era cu
siguranflæ la fel de golitæ de orice nædejde aøa cum numai
viafla øi moartea erau în stare sæ redea speranfla. Dar
am ræmas øi eu orfanæ, cu toate astea. N°o fi de°ajuns
sæ mæ facæ vrednicæ de a porni la drum?

Dæduræ ocol culmii castelului, îndreptându°se cætre
turnul rotund în care se afla scara îngustæ ce cobora în
spiralæ pânæ în grædina interioaræ. Ista aruncæ o ultimæ
privire în zare, peste tufiøurile ogârjite øi copacii piper-
nicifli care se întindeau pânæ sus, la zidul de apærare.
Pe cærarea ce urca dinspre râpa nu prea adâncæ ce
înconjura castelul, un servitor târa dupæ el un mægæruø,
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încærcat cu lemne de foc, îndreptându°se cætre poarta
din dos. 

În grædina de trandafiri a ræposatei sale mame, Ista
încetini pasul, împotrivindu°se mâinii care°i forfla bra-
flul øi o luæ cu încæpæflânare înspre tufiøul de trandafiri
încæ desfrunzit. 

— Sunt istovitæ, fæcu ea. Am sæ mæ odihnesc aici un
pic. Pofli sæ°mi aduci un ceai.

Îøi observæ însoflitoarea întorcând în minte pe toate
feflele riscurile ce øi le asuma, privindu°øi preflioasa po-
varæ cu suspiciune. Ista se încruntæ cu ræcealæ. Femeia
fæcu o reverenflæ. 

— Da, milady, am sæ°i spun uneia din slujnice. Øi
am sæ mæ întorc de îndatæ. 

Nici nu mæ aøteptam sæ faci altcumva. Ista aøteptæ
numai atât cât dædu femeia colflul donjonului, cæ flâøni
imediat în picioare øi alergæ înspre poarta din dos. 

Stræjerul tocmai dædea drumul înæuntru servitorului
øi mægarului. Maiestuoasæ, Ista trecu val°vârtej pe lângæ
ei, færæ sæ întoarcæ capul, prefæcându°se cæ nu aude
întrebarea øovæielnicæ a stræjerului care fæcu dupæ ea:

— Milady…?
O luæ iute la picior pe cærarea abruptæ. Buruienile

øi mæræciniøul pe lângæ care trecea îi agæflau trena
rochiei øi mantaua învolburatæ, ca niøte mâini încleøtate
care încercau sæ o flinæ din drumul ei. Odatæ ieøitæ din
raza vizualæ øi pierdutæ printre primii copaci, îøi iufli
øi mai tare paøii, aproape fugind. Obiønuia sæ alerge pe
acea potecæ care ducea la râu, pe vremea când era numai
o fetiflæ. Înainte sæ devinæ ceva în raport cu ceilalfli. 

Nu mai era o fetiflæ acum, fu nevoitæ sæ recunoascæ.
Era ameflitæ øi tremura atunci când strælucirea râului
se ivi printre hæfliøuri. Se întoarse øi o luæ la pas de°a
lungul malului. Cærarea îøi pæstrase direcflia pe care øi°o
amintea ea, ducând tot cætre podeflul cel vechi de peste
apæ, iar apoi urcând din nou, cætre unul din drumurile
principale care øerpuiau în jurul dealului cætre — sau
dinspre — cetatea Valendei. 
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Drumul era plin de noroi øi înfundat de urmele copi-
telor de cai; pesemne cæ ceata fratelui ei tocmai trecuse
în drumul sæu cætre cetatea de scaun a provinciei
Taryoon. El îøi petrecuse mult timp, în ultimele douæ
sæptæmâni, încercând sæ o convingæ sæ°l însofleascæ acolo,
promiflându°i odæi øi doamne de companie în palatul lui,
sub oblæduirea ochiului sæu protectiv øi binevoitor, ca
øi cum n°ar fi avut ea destule încæperi, însoflitoare øi
ochi iscoditori øi aici. O apucæ în direcflia opusæ. 

Doliul curtenesc øi papucii din mætase nu erau veø-
minte cu care sæ mergi pe un drum de flaræ. Faldurile
rochiei îi foøneau în jurul picioarelor de parcæ se chinuia
sæ ræzbatæ prin niøte ape adânci. Smârcurile îi îngre-
unau încælflærile uøoare. Soarele care urca la zenit îi
încælzea spatele înfæøurat în mætase, fæcând°o sæ asude
aøa cum nu se cuvenea unei adeværate doamne. Pæøi
înainte, simflindu°se din ce în ce mai incomodatæ øi mai
ridicolæ. Era o nebunie ce fæcea ea. Era taman acel
comportament care le punea pe unele femei sub cheie,
în vârfuri de turnuri, pæzite de însoflitoare særace cu
duhul, øi oare nu avusese ea parte destul de asemenea
lucruri toatæ viafla ei? Nu avea nici mæcar haine de
schimb la ea, vreun plan, vreun ban, baremi vreo vaidæ
de aramæ. Îøi duse mâna la giuvaierurile pe care le purta
la gât. Putea scoate bani pe ele. Da, de°o valoare prea
mare însæ — ce cæmætar de la flaræ putea face faflæ unei
asemenea valori? Nu erau o sursæ de bani; erau doar o
flintæ, o momealæ pentru tâlhari.

Huruitul unei cærufle o fæcu sæ°øi ridice privirile de
pe prundiøul prin care îøi croia drum. Un flæran mâna
un cal rotofei, trægând din urmæ o încærcæturæ de bælegar
putred, cu care sæ°øi îngraøe ogorul. Omul întoarse capul
ca sæ se uite næucit la apariflia ei pe drum. Ea îi ræspunse
printr°o înclinare plinæ de eleganflæ a capului — la urma
urmei, ce altceva putea sæ facæ? Era mai°mai sæ ræ-
bufneascæ într°un hohot de râs zgomotos, dar îøi înæbuøi
acea pornire indecentæ øi îøi væzu mai departe de mers.
Færæ sæ se uite înapoi. Neîndræznind sæ o facæ. 
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Bætuse cale mai bine de°un ceas când, în cele din
urmæ, simflindu°øi picioarele ostenite de povara veø-
mântului lung, se împiedicæ, oprindu°se. Aproape cæ°i
venea sæ plângæ, copleøitæ de neputinflæ. Nu merge aøa.
Nu mæ pricep cum sæ fac. N°am avut nicicând øansa sæ
învæfl sæ fac asta, iar acum sunt prea bætrânæ. 

Se auziræ din nou zgomotele copitelor unor cai øi un
strigæt. O stræfulgeræ gândul cæ, printre altele, nu izbu-
tise sæ°øi facæ rost de o armæ, mæcar un cuflit de purtat
la cingætoare, cu care sæ se apere în fafla unor atacuri.
Se øi væzu mæsurându°øi puterile cu un spadasin, orice
spadasin, cu orice fel de armæ ar fi fost ea în stare sæ
apuce si sæ roteascæ în aer, øi pufni. Nu reuøi sæ°øi
imagineze decât o scurtæ scenæ, care nici mæcar nu
merita un efort de imaginaflie. 

Aruncæ o privire scurtæ peste umær øi oftæ. Ser dy
Ferrej øi un servitor veneau la trap apæsat în urma ei,
fæcând noroiul sæ saræ în stropi de pe copitele cailor lor.
Ista nu era, îøi spuse ea, îndeajuns de mânioasæ, ori de
nebunæ, încât sæ°øi doreascæ sæ dea cu ochii de niøte
bandifli în locul lor. Poate cæ æsta era baiul; poate cæ îi
lipsea acea dozæ de nebunie. Adeværata smintealæ nu
cunoøtea granifle. Era îndeajuns de nechibzuitæ încât
sæ°øi doreascæ sæ se avânte într°o nebunie de care nu
era în stare — aøa cæ tot ceea ce°i ræmânea era o idee
nebuneascæ care nu°i folosea la nimic. 

Sentimentul de vinæ îi strânse inima la vederea
chipului roøu, trecut de sudori al lui Ser dy Ferrej, în
timp ce acesta se oprise lângæ ea.

— Roina! strigæ el. Milady, ce cæutafli aici?
Aproape cæ picæ de°a rostogolul din øa, ca sæ o apuce

de mâini, holbându°se la fafla ei. 
— M°a istovit toatæ jalea de la castel. M°am hotærât

sæ fac o plimbare prin soarele primæverii, ca sæ°mi mai
uøurez mâhnirea. 

— Milady, dar afli mers cale de cinci mile! Drumul
æsta nu°i potrivit pentru domnia voastræ…

Da, nu°s potrivitæ eu pentru el. 
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— Færæ nicio însoflitoare, færæ gærzi — pe tofli zeii,
dar gândifli°væ la rangul øi la siguranfla domniei voastre!
Gândifli°væ la pærul meu alb! Mi°afli fæcut pærul mæciu-
cæ cu plecarea asta!

— Îmi cer scuze din respect pentru pærul dumitale
alb, zise Ista cu o realæ smerenie. Nu merit atâta grijæ
din partea dumitale, bunul meu dy Ferrej. Am vrut
doar… sæ fac o plimbare. 

— De altæ datæ sæ mæ înøtiinflafli, am sæ mæ ocup eu
de asta…

— De una singuræ!
— Suntefli væduva Rigæi Chalionului, declaræ ferm

dy Ferrej. Suntefli nici mai mult, nici mai puflin decât
mama Roinei Iselle, pentru numele zeilor! Nu se poate
s°o luafli la sænætoasa pe drum, ca o lele de la flaræ. 

Ista suspinæ la gândul de a°øi lua picioarele la spi-
nare ca o fetiøcanæ de la flaræ, nemaigândindu°se la
ipostaza ei tragicæ. Cu toate cæ nu se îndoia cæ leliflele
de la flaræ îøi aveau øi ele tragediile lor øi prea puflinæ
simpatie idilicæ, aøa cum aveau parte femeile de rangul
ei. Dar nu avea nimic de câøtigat dacæ s°ar fi certat cu
el în mijlocul drumului. Dy Ferrej îi porunci slujitorului
sæ renunfle la calul lui, iar ea încuviinflæ sæ fie urcatæ
în øa. Poalele veømântului pe care°l purta nu erau
despicate ca pentru echitaflie, aøa cæ i se strânseræ
incomod în jurul pulpelor când încercæ sæ se aøeze în
scæri. Ista se încruntæ din nou în vreme ce slujitorul îi
luæ hæflurile din mânæ ca sæ dirijeze el calul. 

Dy Ferrej se aplecæ în øa øi o apucæ de mânæ ca sæ
o consoleze, când o væzu cu ochii înlæcrimafli.

— Øtiu, murmuræ el cu blândefle. Moartea mamei
dumneavoastræ este o pierdere grea pentru fiecare
dintre noi. 

Eu am încetat sæ o mai jelesc de acum câteva sæptæ-
mâni, dy Ferrej. Cândva îøi jurase cæ n°o sæ mai plângæ
øi n°o sæ se mai roage vreodatæ, dar îøi încælcase ambele
juræminte în acele ultime zile îngrozitoare din odaia în
care bolea mama ei. Dupæ aceea, nici plânsul, nici rugæ-
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ciunea nu mai pæreau sæ°øi aibæ rostul. Se hotærî sæ nu°l
mai tulbure pe intendentul castelului cu explicaflii, cum
cæ plângea acum pentru ea øi nu de durerea pricinuitæ
de moartea mamei, nici de mânie. Mai bine sæ creadæ
cæ era afectatæ din cauza doliului; ea îøi consumase deja
doliul.

Aproape la fel de istovit ca øi ea de ultimele sæptæ-
mâni de jale øi oaspefli, nu o mai tulburæ nici el cu alte
discuflii, iar servitorul nu îndræzni sæ o facæ. Ræmase
aøezatæ în øaua calului care bætea din copite øi læsæ
drumul sæ se aøtearnæ din nou sub picioarele ei, asemeni
unui covor care era strâns øi pus la pæstrare, refu-
zându°i°se întrebuinflarea. Se întrebæ la ce mai servea
ea acum. Îøi muøcæ buza øi ræmase cu privirea pierdutæ
înainte, printre urechile ciulite ale calului. Dupæ un
timp, calul fluturæ din urechi. Ista urmæri direcflia în
care fornæi animalul øi dædu cu ochii de o altæ caval-
cadæ care se læsa la vale pe un drum læturalnic, vreo
duzinæ°douæ de oameni cælare pe cai øi catâri. Dy Ferrej
se ridicæ în scæri øi privi suspicios, dar apoi se læsæ
uøurat înapoi în øa la vederea celor patru cælærefli din
avangardæ, înveømântafli în tunici albastre øi pelerine
cenuøii, uniforma oøtenilor din fræflia Ordinului Fiicei,
a cæror menire includea øi transportul pelerinilor pe
drum. Pe mæsuræ ce alaiul se apropia, se putea vedea
cæ membrii acestuia erau atât bærbafli, cât øi femei, cu
toflii gætifli în culorile zeitæflii lor alese, sau cel puflin în
mæsura în care le permitea garderoba proprie, cæci
purtau panglici colorate la mâneci, ca simbol al sfintei
lor destinaflii. 

Cele douæ grupuri ajunseræ în locul în care se uneau
cele douæ drumuri, în acelaøi timp, iar dy Ferrej schimbæ
saluturi liniøtitoare din cap cu oøtenii din fræflie, oameni
neclintifli în sentimentul conøtiinflei ce°i anima, la fel
ca øi el. Pelerinii se uitaræ lung, cu neîncredere, la Ista,
îmbræcatæ în veømintele ei fine øi sobre. O femeie
voinicæ, cu fafla roøie — cu siguranflæ cæ nu°i mai în
vârstæ decât mine — îi zâmbi voioasæ Istei. Dupæ o clipæ
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de nesiguranflæ, buzele Istei se arcuiræ în chip de ræs-
puns øi înclinæ øi ea din cap. Dy Ferrej se interpuse cu
calul între pelerini øi Ista, însæ scopul lui de a sta scut
fu învins, atunci când femeia cea voinicæ trase de hæfluri
pentru a°øi sili calul sæ dea înapoi, ca apoi sæ°l îmbol-
deascæ cu genunchii pentru a porni la galop pe lângæ
el.

— Fie ca cei cinci zei sæ væ dea o zi bunæ, doamnæ,
pufæi femeia. 

Calul ei bælflat øi rotofei era supraîncærcat cu desagi
îndesafli øi totuøi, alfli desagi erau atârnafli de aceøtia,
legænându°se øi clætinându°se la fel de nesigur ca øi
posesoarea lor. Calul se opri din galop, ræmânând la pas,
iar femeia îøi recæpætæ suflul, îndreptându°øi pælæria de
paie. Purta verdele Mamei, asortat la niøte nuanfle mai
închise, cuvenite unei væduve, însæ panglicile împletite
care°i înconjurau mânecile indicau tot panteonul:
albastru împletit cu alb, verde cu galben, roøu cu porto-
caliu, negru cu gri øi alb cu crem. 

Dupæ un moment de ezitare, Ista dædu din nou din
cap:

— Øi dumitale.
— Suntem pelerini din flinuturile Baociei, anunflæ

liniøtitor femeia. Cælætorim spre altarul morflii miracu-
loase a Cancelarului dy Jironal, din Taryoon. Mæ rog,
cu excepflia bunului Ser dy Brauda de colo. 

Fæcu un semn cu capul înspre un om mai în vârstæ,
în nuanfle maronii stinse, care purta o emblemæ roøu-
cu-portocaliu, ce°i aræta supunerea faflæ de Fiul Toam-
nei. Un tânær echipat în culori mult mai vii mergea
cælare alæturi de acesta, aplecat în øa, cu o cæutæturæ
urâtæ, abia stæpânitæ în direcflia femeii îmbræcate în
verde. 

— El îøi duce bæiatul, cel de colo — nu°i aøa cæ°i un
flæcæu frumuøel, ei?

Bæiatul se trase un pic înapoi øi îøi fixæ privirea
înainte, îmbujorându°se tot, ca pentru a se armoniza
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cu fundele pe care le purta pe mâneci; tatæl lui nu reuøi
sæ°øi reprime un zâmbet. 

— …tocmai la Cardegoss ca sæ fie învestit în Ordi-
nul Fiului, aøa cum a fost øi tæticul lui înainte, precis.
Ceremonia o sæ fie celebratæ de însuøi sfântul general,
Principele°Consort Bergon! Ce n°aø da sæ°l væd øi eu.
Se zice cæ°i un bærbat tare chipeø. fiærmul ibranez, de
unde vine el, este vestit pentru creøterea aleasæ a
tinerilor. Va trebui sæ°mi caut un motiv ca sæ mæ rog
în Cardegoss øi eu, øi sæ°mi desfæt privirile°mi bætrâne
cu aøa o frumusefle. 

— Într°adevær, fæcu Ista pe un ton neutru la auzul
acelei descrieri anticipative, dar, în linii mari, destul
de exactæ, fæcutæ ginerelui ei. 

— Eu sunt Caria din Palma. Am fost nevasta unui
øelar de°acolo, pânæ de curând. Acum sunt væduvæ. Øi
dumneata, preabunæ doamnæ? Tovaræøul æsta posac al
dumitale, fli°e bærbat?

Ascultând cu o evidentæ dezaprobare asemenea fami-
liaritæfli pe care øi le îngæduia obositoarea femeie, in-
tendentul castelului avu o tentativæ de a°øi trage calul
înapoi de cæpæstru ca sæ o facæ sæ înceteze, dar Ista îl
opri, ridicând o mânæ. 

— Fii pe pace, dy Ferrej.
El ridicæ din sprâncene, dar dædu din umeri øi îøi

flinu gura. 
Ista zise în continuare cætre femeia pelerin:
— Sunt o væduvæ… din Valenda. 
— Chiar aøa? Ca sæ vezi, øi eu la fel, îi întoarse fe-

meia vorba, cu vioiciune. Primul meu bærbat era de
acolo. Cu toate cæ am îngropat trei sofli la un loc, declamæ
femeia ca øi cum asta ar fi fost vreo realizare. Adicæ nu
laolaltæ, bineînfleles. Fiecare pe rând. 

Îøi ifli capul, plinæ de curiozitate la vederea veømin-
telor de doliu ale Istei, ce°i trædau clasa socialæ. 

— Abia l°ai îngropat pe°al dumitale, coniflæ? Pæcat.
Nu°i de mirare cæ aræfli aøa de tristæ øi de palidæ, atunci.
Ei, dræguflæ, sæ øtii cæ°i greu, mai ales cu primul. La
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început, îfli vine sæ mori — aøa am pæflit eu — dar atunci
vorbeøte doar frica din tine. Lucrurile intræ pe fægaø din
nou, n°ai grijæ!

Ista schiflæ un zâmbet øi clætinæ din cap în semn de
uøoaræ dezaprobare, dar nu simfli impulsul de a°i corecta
femeii impresia greøitæ. Pe dy Ferrej îl mâna clar im-
boldul de a°i dezumfla acelei fiinfle tot avântul de a o
aborda pe roinæ atât de direct, fæcându°i acesteia cunos-
cut rangul Istei, øi prin urmare, øi pe al sæu, øi poate
cæ ar fi pus°o pe goanæ, însæ Ista îøi dædu seama, uøor
surprinsæ, cæ o gæsea amuzantæ pe Caria. Gargariseala
væduvei nu°i displæcea øi nu vroia ca aceasta sæ se
opreascæ. 

Øi dupæ câte se vædea, nici nu avea de gând sæ se
opreascæ. Caria din Palma arætæ înspre tovaræøii ei de
cælætorie, fæcându°i Istei o relatare cu verzi øi uscate
despre popasurile, originile øi sfintele lor fleluri, iar dacæ
aceøtia s°ar fi îndepærtat din raza auditivæ, i°ar fi
împuiat capul øi cu pæreri gratuite, referitoare la mora-
vurile øi comportamentul lor. În afaræ de amuzatul
veteran, devot al Fiului Toamnei, øi bæiatul îmbujorat
al acestuia, procesiunea mai includea patru bærbafli care
fæceau parte dintr°o fræflie a flesætorilor, ce mergeau sæ
se roage la Pærintele Iernii pentru un rezultat favorabil
al unui proces în justiflie; un bærbat care purta pangli-
cile Maicii Verii, ce se ruga pentru siguranfla uneia din
fiicele sale, cæreia i se apropia sorocul sæ nascæ; øi o
femeie ale cærei mâneci arætau supuøenia faflæ de Fiica
Primæverii, ce îøi dorea un bærbat pentru fiica ei. O
femeie zveltæ în niøte robe frumos croite, de acolitæ a
Ordinului Mamei, care avea o slujnicæ øi doi servitori
numai ai ei, se dovedi a fi nu moaøæ, nici doftoreasæ, ci
revizor. Un neguflætor de vinuri cælætorea ca sæ aducæ
mulflumiri øi sæ°øi reînnoiascæ juræmântul de credinflæ
faflæ de Tatæ pentru cæ se întorsese teafær øi nevætæmat
acasæ cu caravana sa, pe care fusese la un pas sæ øi°o
piardæ cu o iarnæ în urmæ în trecætorile înzæpezite din
munflii de la granifla cu Ibra. 
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