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I. Domeniul Chamont
Cu trei ani în urmă
Balul toamnei a fost organizat în sala de recepţii a
Complexului expoziţional din Nice şi la el participau aproape
două sute de persoane din lumea notabilă de pe Rivieră. Era
un bal de caritate organizat de Asociaţia caritabilă “Sfântul
Ioan“ din Marseille, condusă de doctorul Armand de St. DenisChamont. Potrivit vechilor tradiţii, asociaţia organiza patru
baluri de caritate pe an, în fiecare anotimp câte unul, în
Marseille şi Nice, prin rotaţie. Prestigiul balului, câştigat în ani
de zile, prin rangul şi notorietatea persoanelor participante,
programul de o calitate deosebită şi sumele ce erau adunate,
au depăşit de mult regiunea Provence, astfel că erau
participanţi veniţi din Roma, din Paris, dar şi din alte mari
oraşe, aşa cum se întâmplase şi de această dată.
În sala mare, aranjată şi pavoazată cu grijă, chiar cu
artă, erau trei rânduri de mese puse în lungime, iar în partea
de est a sălii fusese ridicat un podium pentru orchestra Operei,
care susţinea programul muzical.
În dreapta sălii, era holul mare pentru dans, despărţit de
sală prin nenumărate arcade, hol ce a fost proiectat şi
construit după modelul celui aflat în palatul imperial din Viena,
astfel că perechile de dansatori beneficiau de muzica din sală
şi nu–i deranjau pe cei care stăteau la mese.
Doctorul Armand a venit la bal împreună cu soţia
Sophie, cu fiica Evelyne şi fiul său Phillip, având rezervate
locuri, împreună cu ceilalţi membri ai asociaţiei şi cu invitaţii de
onoare, în partea de lângă orchestră.
Ambii copii l-au urmat pe tatăl lor în profesie, fiind
medici. Era o bucurie pentru ei ori de câte ori mergeau la
concert, de aceea aşteptau şi acum cu nerăbdare recitalul la
pian susţinut de celebrul Mathias Brenuille şi cel susţinut la
vioară de tânăra Yvette Saullieu, din Marseille.
Nu erau singurii care aşteptau cele două recitaluri,
majoritatea celor prezenţi iubeau muzica instrumentală. Şi nu
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au aşteptat în zadar, a fost un adevărat eveniment muzical al
anului. Pianistul Mathias Brenuille nu s-a dezminţit, fiind
aplaudat minute în şir. Iar tânăra Yvette Saullieu, asistentă la
Conservator, a făcut senzaţie interpretând piese muzicale de
Wagner cu un talent ce a surprins pe toţi ascultătorii.
Frumoasă şi modestă, după ce terminase recitalul în ropotele
de aplauze ale ascultătorilor, au cuprins-o emoţiile încât nu
ştia ce să facă, pe unde să plece de pe podium. A fost salvată
de dirijor, care a luat-o de braţ şi a condus-o în spate, spre
sala garderobei, unde o aşteptau părinţii acesteia.
Doctorul Phillip de Chamont a urmărit recitalul cu
plăcere încă de la primele acorduri, cunoscând bine opera lui
Wagner, mai ales piesele ce aveau ca subiect legendele
cavalerismului medieval, ca Parsifal. Era cu adevărat o
plăcere să le reasculte. Pe măsură ce violonista interpreta
părţile cele mai dificile ale operei muzicale, Phillip devenea tot
mai atent, apoi a rămas uimit de interpretarea personală, plină
de pasiune, de dramatism. Şi-a luat privirea de la interpretă şi
s-a întors către părinţii săi, apoi spre cei din sală. Uimirea se
citea în ochii tuturor, iar mama sa, Sophie, a înclinat uşor din
cap, semn că interpretarea era magnifică.
Phillip a rămas cu ochii pe violonistă până la terminarea
recitalului şi s-a ridicat în picioare aplaudând-o, la fel ca şi
ceilalţi ascultători. A văzut că datorită emoţiei nu ştia ce să
facă, dar a mai văzut şi epuizarea fizică şi psihică ce punea
stăpânire, încet, pe tânăra violonistă. S-a ridicat de la masă,
şi-a cerut scuze părinţilor şi a plecat spre sala unde erau
dirijorul şi tânăra violonistă, în spatele podiumului. A ajuns
exact în momentul când aceasta s-a clătinat, apoi a cuprins-o
o stare de leşin şi s-a prăbuşit. A făcut un pas înainte rapid şi
a reuşit să o prindă în braţe, a ridicat-o uşor şi a aşezat-o
într-un fotoliu.
-Sunt medic, le–a spus el părinţilor tinerei violoniste,
cred că trece printr-o stare de epuizare fizică.
-A muncit mult în cursul anului, chiar şi pentru acest
recital, la care s-au adăugat emoţiile, a spus doamna Saullieu.
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-Dacă sunteţi de acord, o vom transporta la Spitalul
Universitar şi-i vom face toate analizele. Ar trebui să rămână
în spital până mâine.
-Sper să nu fie ceva grav, a spus domnul Saullieu.
Desigur, dacă dumneavoastră consideraţi că trebuie dusă la
spital, vă vom însoţi şi noi.
-Voi chema o ambulanţă, va primi ajutorul de urgenţă
necesar şi vom merge împreună la spital. Doar să-mi anunţ
părinţii, s-a scuzat el.
Apropiindu-se de părinţii săi, le-a relatat ceea ce se
întâmplase şi ce decizie luase.
-Foarte bine ai procedat, i-a răspuns doctorul Armand.
Mergi la spital?
-Da, m-am gândit că aşa este mai bine, să fiu acolo.
-Noi te aşteptăm aici. Sper că nu este nimic grav.
Yvette Saullieu şi-a revenit înainte de sosirea
ambulanţei, dar privirea îi era înceţoşată şi-şi căuta părinţii,
neştiind ce i se întâmplase.
-Suntem aici, draga mea, i-a spus doamna Saullieu,
ţinându-i mâna între palmele sale.
-Ce s-a întâmplat? a întrebat ea, cu o voce slabă.
-Ai avut un moment de epuizare, nimic grav. Vom merge
la spital pentru nişte analize.
-Rămâneţi cu mine, da?
-Desigur. Va sta cu tine şi domnul doctor, i–a spus
mama, indicându-l pe Phillip.
-Sunt doctorul Phillip de Chamont, domnişoară. Voi
rămâne cu dumneavoastră cât timp va fi nevoie. Vă felicit
pentru extraordinarul dumneavoastră recital. Un recital cu
adevărat regal.
Faţa tinerei a început să se înroşească uşor. Cuvintele
medicului i-au făcut plăcere, iar recunoașterea deschisă de
către un străin a talentului ei, i-a dat putere. A încercat să se
ridice, dar Phillip s-a opus.
-Aşteptaţi să vină medicul ambulanţei, domnişoară, el vă
va spune ce să faceţi.

7

Medicul a ajuns în câteva minute şi, după îndeplinirea
procedurilor, a decis ca tânăra să meargă la spital cu
ambulanţa, aşa cum spusese şi Phillip.
-Doamnă, domnule, s-a adresat el familiei Saullieu, dacă
doriţi, mergeţi împreună cu mine la spital.
-Să nu vă deranjăm, a spus domnul Saullieu.
-Nu este nici un deranj, domnule, mă bucur să vă fiu de
folos. Mergem cu maşina mea şi după ce vedem că totul este
în ordine, revenim aici.
În nici cincisprezece minute au ajuns la spitalul
Universitar, unde Yvette fusese deja dusă la laboratoare
pentru efectuarea analizelor de către colegii lui Phillip. Acesta
a luat un halat şi a intrat în laboratorul unde tocmai se efectua
electrocardiograma. Văzându-l,Yvette i-a zâmbit bucuroasă.
-Ce bine că aţi venit, domnule doctor, îmi este teamă de
spital. Staţi cu mine?
-Bineînţeles, de aceea am venit. Părinţii dumneavoastră
sunt în sala de aşteptare.
După mai bine de jumătate de oră, Yvette şi Phillip au
revenit în sala de aşteptare. Starea ei psihică s-a îmbunătăţit
mult, simţea doar o oboseală fizică, iar faţa îi era încă palidă.
-Vă voi face internarea, domnişoară Saullieu, i-a spus
medicul de gardă. Până dimineaţă sunt gata toate analizele,
dar din cele preliminare, se pare că treceţi printr-o stare de
epuizare cronică. Vom vedea mâine toate datele şi ne
pronunţăm.
S-a întors către Phillip:
-Rămâi aici în continuare, domnule doctor?
-Da, rămân până va adormi. Mulţumesc pentru ajutor!
-De aceea suntem aici, doctore Phillip, i-a răspuns
colegul lui, zâmbind trist. Îmi pare rău, dar cred că nu este
doar o stare de epuizare. Mă voi pronunța după ce obţin
rezultatele analizelor, dar ceva nu este tocmai în ordine.
-Vrei să spui că ar putea fi ceva mai grav?
-Da, dar nu mă pot pronunţa. Nu le spune nimic
părinţilor.
-Bine, am înţeles. Mulţumesc.
Părinţii lui Yvette îl priveau întrebători pe Phillip.
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-Totul este în ordine. Voi rămâne cu domnişoara în salon
până va adormi, iar mâine dimineaţă, la prima oră, voi fi aici.
Îmi lăsaţi un număr de telefon şi vă ţin la curent, iar acum ar fi
bine să vă înapoiaţi la sala de bal.
-Credeţi că putem sta acolo, liniştiţi? Nici vorbă.
-Este mai bine pentru dumneavoastră şi pentru
domnişoara Yvette să mergeţi în continuare, la bal. Va adormi
liniştită dacă va şti că este totul în ordine cu dumneavoastră.
Voi fi eu aici. Este mai bine aşa, credeţi-mă.
-Atunci, mergem înapoi la complex, a spus domnul
Saullieu, întinzându-i o carte de vizită. Vom lua un taximetru.
Vă mulţumim, domnule doctor.
-Nu aveţi pentru ce, domnule.
Phillip de Chamont s-a îndreptat spre salonul 111, aflat
la primul etaj, unde fusese internată Yvette. Urcând scările, a
sunat-o pe mama sa şi i-a spus că va mai rămâne un timp la
spital, dar se va înapoia la ei de îndată ce va fi posibil.
Asistenta era în salon şi se ocupa de Yvette.
-Va primi un somnifer, domnule doctor şi se va odihni, a
spus ea, punând fişa de observaţii în spaţiul destinat acesteia.
Abia am avut timp să schimbăm lenjeria, bolnava care a fost
aici a plecat de câteva minute, a mai spus ea. Salonul are
fereastra spre parc şi soare întreaga dimineaţă.
-Mulţumesc, i-a spus Phillip. Voi pleca mai târziu, dacă
apare ceva, te rog să mă suni şi pe mine.
-Bineînţeles, domnule doctor.
Yvette era întinsă pe pat, cu o transfuzie la mâna
stângă. Îl privea speriată pe Phillip, iar ochii îl priveau rugători.
-Mi-e frică, domnule doctor, a spus ea ceea ce-i mai
spusese de câteva ori. Să nu plecaţi.
Ochii, faţa şi întreaga ei stare îl înduioşau, mai ales
după ceea ce-i spusese colegul lui, medicul de gardă. Era
parcă mai frumoasă aşa, neajutorată, speriată, şi simţea
nevoia să o protejeze, să o apere de orice rău ar putea
surveni. Dar trebuia să aştepte până dimineaţă, să vadă şi el
rezultatele analizelor medicale. I-a luat mâna între palmele
sale, iar ea l-a strâns de mână, îngrijorată.
-Nu sunt bolnavă, nu-i aşa?
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-Nu, domnişoară, doar obosită. Veţi fi bine
supravegheată aici şi totul va fi bine, a spus el cu un zâmbet
încrezător.
Somniferul a început să-şi facă efectul şi Yvette a
adormit. Faţa i s-a destins, iar respiraţia era normală, liniştită.
Phillip o privea, ţinându-i încă mâna. Îi plăcea această tânără,
i-a încântat auzul cu vioara ei, iar acum îl încânta cu faţa ei
frumoasă şi nevinovată. Parcă o cunoştea de mult timp, nu de
doar câteva ore. S-a ridicat cu greu de lângă ea, punându-i
mâna pe pat. Din uşă s-a întors şi a privit-o lung. “Doamne, ai
grijă de ea ! Îmi doresc din tot sufletul să nu fie nimic grav.”
Phillip se simţea puţin obosit. S-a îndreptat spre maşină
şi mergând încet, s-a înapoiat la complexul expoziţional, a
trecut prin holul mare printre dansatori şi a intrat în sala de bal.
Tocmai se terminase strângerea de fonduri, iar invitaţii, mai
relaxaţi, au ocupat locul de dans. Părinţii lui erau în sală şi
vorbeau cu părinţii domnişoarei Yvette.
-Ai noutăţi, Phillip? l-a întrebat tatăl său, Armand, când
l-a văzut apropiindu-se de ei.
-Nu am noutăţi. Domnişoara este internată şi acum
doarme. I s-a făcut o transfuzie pentru întărirea organismului,
iar dimineaţă, când vor fi gata rezultatele analizelor, voi fi şi eu
acolo.
-Vă mulţumim, domnule doctor, i-a spus domnul
Saullieu. Părinţii dumneavoastră au fost atât de amabili şi
ne-au încurajat. Vom rămâne la hotel şi dimineaţă vom merge
şi noi la spital.
-Eu voi fi acolo, vă aştept, le-a spus Phillip.
Membrii familiei de Chamont au părăsit sala de bal
noaptea târziu şi, cu autoturismul condus de Phillip, s-au
îndreptat spre cartierul Mont Boron, unde acesta locuia.
Ocolind campusul, s-au îndreptat spre bulevardul bine
iluminat, ce mergea paralel cu faleza. Erau destul de puţine
maşini, oricum la sfârşitul lunii septembrie se terminase şi
sezonul estival.
O mulţime de poliţişti erau pe faleză, chiar înainte ca
bulevardul să se intersecteze cu şoseaua ce urca spre Mont
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Boron. Toate maşinile încetiniseră, iar poliţiştii priveau atent
pasagerii fiecărei maşini.
-Probleme în Mont Boron, domnule? l-a întrebat Phillip
pe unul din poliţişti.
Acesta i-a privit suspicios, dar văzând că poartă haine
elegante, de seară, a devenit respectuos.
-Nu, domnule. A fost astă seară o răfuială între două
bande, cu împuşcături, dar acum este linişte. Rar se petrec
astfel de întâmplări la noi.
-Mulţumesc, domnule poliţist.
-Vă doresc noapte bună, domnule.
Au continuat drumul ce urca spre vârful dealului şi au
oprit în faţa garajului. Luminile în casă erau toate aprinse,
semn că Madame Lisa, menajera, nu se culcase, a aşteptat
venirea lor.
-Domnule Armand, doamna Sophie, ce mult mă bucur că
sunteţi toţi aici, împreună cu dragii mei copii.
Madame Lisa se agita, se mişca prin salon, nu ştia cum
să-şi exprime fericirea de a-i avea pe toţi în grija ei.
-Cu ce să vă servesc, de mâncare nu este cazul, dar o
cafea, un vin, un pahar cu suc de portocale?
-Madame Lisa, i-a spus Sophie amuzată, nu avem
nevoie de nimic, doar un duş şi la culcare.
-Dar nu se poate să mă supăraţi, un suc natural de
lămâie ajută la somn.
Râzând, Phillip a cerut câte un pahar de vin pentru toţi
patru, ceea ce a liniştit-o pe menajeră, în sfârşit, iar ei se
puteau pregăti de culcare.
-Plecaţi astăzi sau mai rămâneţi, papa? Eu merg de
dimineaţă la spital.
-Cred că vom rămâne şi astăzi, ce spui, draga mea? a
întrebat-o pe soţia sa, Sophie. Dar tu, Evelyn?
-Rămânem, au răspuns amândouă odată. Dar sun la
spital, la Marseille, a spus Evelyn, să-i anunţ că astăzi nu vin.
-Foarte bine, mă bucur, a răspuns Phillip. Şi chiar se
bucura de prezenţa lor. Mă străduiesc să vin şi eu mai
devreme acasă.
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Phillip a adormit uşor, cu gândul că pacienta Yvette îşi
va reveni complet în câteva zile şi va încânta cu muzica ei cât
mai mulţi iubitori ai artei.
Gândul la ea l-a făcut să aibă un vis frumos. Yvette,
îmbrăcată cu un şort alb, bluză subţire de culoarea cerului,
albastru azur, alerga împreună cu un căţel pe gazonul din
Chamont iar el o privea de pe terasă, stând lângă Sophie şi
Armand. Era atâta bucurie în jur, încât Armand, de obicei
sobru, s-a alăturat celor doi, Yvette şi căţelului. S-a trezit cu o
mare bucurie în suflet.
La ora şapte şi jumătate dimineaţa, Phillip era la intrarea
în spital şi urca spre etajul trei, unde avea cabinetul, în secţia
de neurologie. Şi-a îmbrăcat hainele de spital, a trecut în
revistă împreună cu medicul de gardă şi asistenta şefă toate
cazurile urgente, apoi a coborât, pentru câteva minute, la
primul etaj, îndreptându-se spre salonul 111. În faţa lui mergea
un doctor, ce purta halatul secţiei, de culoare alb gălbui.
Doctorul privea numerele saloanelor, ceea ce l-a surprins pe
Phillip. « Poate este nou în secţie, dar în câteva zile învaţă
unde sunt toate încăperile, inclusiv laboratoarele », s-a gândit
el. Dar a devenit atent atunci când a văzut că doctorul s-a oprit
în faţa salonului 111, a privit în dreapta şi în stânga, a deschis
uşa şi a intrat, închizând-o încet după el. Phillip a grăbit paşii
şi a deschis uşa salonului. Doctorul stătea lângă patul lui
Yvette, cu o seringă în mână şi tocmai scotea aerul,
pregătindu-se să-i facă injecţia. Yvette îl privea speriată cum
pregăteşte seringa, dar nu a spus nimic, în faţa ei fiind un
medic.
Cînd Phillip a apărut în uşă, Yvette l-a privit surprinsă,
dar şi bucuroasă.
-Bună dimineaţa, domnule doctor, a salutat ea, cu o
voce plăcută.
Necunoscutul a pus încet seringa pe noptieră, stând cu
spatele la Phillip, după care, brusc s-a întors spre acesta cu
un pumnal în mâna dreaptă. Yvette a scos un ţipăt, iar
doctorul necunoscut a făcut rapid un pas înainte şi a lovit cu
pumnalul spre abdomenul lui Phillip. Instantaneu, acesta a dus
piciorul stâng în spate şi mâna dreaptă în faţă, iar cu
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antebraţul a deviat lovitura spre exterior. A prins cu mâna
dreaptă pumnul în care agresorul ţinea arma, l-a lovit în
abdomen cu mâna stângă, s-a răsucit şi i-a dus mâna cu
pumnalul spre spate, făcându-l să se aplece în faţă. De
durere, a scăpat pumnalul din mână şi a îngenunchiat. L-a
lovit în ceafă cu latul palmei şi agresorul a căzut la pământ,
fără să mai mişte.
Yvette îl privea pe Phillip cu ochii mari, îngrozită, fără să
scoată un cuvânt. Era pe punctul de a-şi pierde cunoştinţa.
Fără să stea pe gânduri, Phillip a apăsat butonul de urgenţă
pentru a chema echipa de serviciu, apoi a luat telefonul mobil
şi a sunat la poliţie.
Medicul ce fusese noaptea de gardă, doctorul Maridane,
a intrat în grabă, întrebându-se ce se întâmplase, dar se
oprise brusc văzând scena. Phillip era în picioare, lângă patul
lui Yvette şi o lovea uşor peste obraz : « Yvette, Yvette » ! Pe
podea, cu faţa în jos şi legat de mâini cu un pansament, era
un necunoscut îmbrăcat cu haine de spital şi halat de medic.
Două asistente au apărut, grăbite şi ele, în spatele medicului.
-Ce se întâmplă aici, doctore? a întrebat medicul uluit.
-Cred că-şi pierde cunoştinţa de frică, a răspuns Phillip.
Medicul şi asistentele au început procedura şi în câteva
minute Yvette şi-a revenit, dar îi era imposibil să scoată un
cuvânt.
-Îmi puteţi explica şi mie ce se întâmplă? s-a întors
medicul către Phillip.
-Încerc, dar nici eu nu ştiu. Când am intrat în salon să o
văd pe pacientă, necunoscutul se pregătea să-i facă o injecţie.
Apoi m-a atacat cu un pumnal şi l-am imobilizat. Am anunţat
deja poliţia.
-Dumneavoastră, doctore, l-aţi imobilizat? a repetat
medicul de gardă. Cum, cu ce?
-Cu mâinile, a răspuns Phillip calm, natural.
Medicul îl privea neîncrezător.
-Da, am văzut, a spus Yvette cu o voce slabă.
Cei doi medici s-au întors spre ea.
-Cum vă simţiţi, domnişoară? a întrebat-o medicul
Maridane.
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-Acum, cred că destul de bine.
Necunoscutul a început să-şi revină, s-a mişcat, a simţit
că este imobilizat şi a început să vorbească repede, sacadat,
într-o limbă străină.
Pe hol s-au auzit zgomote făcute de paşii mai multor
persoane care alergau şi trei poliţişti în uniformă şi-au făcut
apariţia în uşa salonului.
Phillip a povestit totul, amănunţit, poliţiştilor, care îl
ascultau răbdători, apoi neîncrezători.
-Iată, pumnalul este aici, pe podea, unde l-a scăpat din
mână, iar seringa este pe noptieră, unde a pus-o agresorul.
Veţi găsi amprentele lui pe seringă fiindcă nu poartă mănuşi,
după cum vedeţi. Sunt curios ce substanţă este în seringă.
Probabil una cu efect mortal.
-Dar de ce voia să o ucidă? Îl cunoaşteţi, domnişoară? a
întrebat unul din poliţişti.
-Nu, domnule, a răspuns Yvette, din nou speriată.
-Vorbeşti franceza? l-a întrebat poliţistul pe agresor.
Acesta a spus câteva cuvinte în acea limbă străină, ca
mai înainte.
-Îl vom lua la sediu pentru tentativă de omor, a spus
poliţistul, punându-i cătuşele peste legătura făcută de Phillip
cu pansamentul.
-Staţi puţin, le-a spus Phillip, am o idee. Ieri seară, în
acest salon a fost internată o altă persoană. Cine a fost acea
persoană?
-O tânără străină, rănită grav într-un schimb de focuri
între bande, a răspuns medicul de gardă. Fiind în stare gravă,
a fost operată şi mutată în alt salon.
-Pentru mine este clar, a spus Phillip.
Toţi îl priveau curioşi, mai ales poliţiştii.
-Da, cred că a confundat-o pe pacienta noastră cu acea
tânără. Venise probabil să-i închidă gura, să lichideze un
martor al confruntării de ieri.
-Cred că aveţi dreptate, domnule doctor, a spus
poliţistul. Vom face cercetări. Va veni cineva de la noi să vă ia
o declaraţie.
-Sunt la dispoziţia dumneavoastră, domnilor.
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Phillip şi-a privit ceasul, i se păruse că au trecut ore de
la venirea lui în salon, în realitate nu trecuse mai mult de
douăzeci de minute.
-Mergem în cabinetul meu? l-a invitat medicul de gardă.
-Desigur.
-Pacienta noastră este surmenată, dar are şi un mic
deficit de celule roşii. Trebuie să înceapă urgent un tratament
medicamentos şi-i voi scrie indicaţiile pe foaia de externare.
Se impune odihnă, multă odihnă. Dar ce vă spun eu
dumneavoastră, doctore, doar sunteţi neurolog. O cunoaşteţi
bine?
-Nu. Am întâlnit-o astă seară.
Phillip i-a povestit colegului său întreaga întâmplare de
la balul de caritate şi ceea ce a urmat până când a ajuns
bolnava la spital.
-Era aşa de speriată fiindcă nu înţelegea ce i se întâmplă
şi de aceea am şi însoţit-o la spital.
-Ai făcut bine. Credeam că o cunoşti.
-Nu. Pe lângă faptul că era o bolnavă, îi datorez acest
ajutor pentru prezenţa ei la balul organizat de noi şi un recital
de excepţie.
-Mă uimiţi din nou. Eu sunt doctorul Gilles de Maridane.
-Am văzut numele pe halat. Eu sunt Phillp de Chamont.
-Eu vă cunosc, doctore, de la conferinţele profesionale.
Mă bucur că v-am cunoscut mai bine.
-Şi eu, doctore, şi mulţumesc pentru atenţia cu care aţi
tratat pacienta.
-Va fi externată după ora treisprezece.
-Le voi comunica eu părinţilor ei. Mulţumesc, din nou.
În sala de aşteptare, domnul şi doamna Saullieu erau
deja impacientaţi de lipsa oricăror ştiri despre fiica lor. Aveau
cele mai negre gânduri, iar la sosirea lui Phillip l-au privit plini
de speranţe.
-Doamnă, domnule, puteţi fi liniştiţi, fiica dumneavoastră
se simte bine şi va fi externată astăzi după ora treisprezece.
Ne întâlnim aici, voi fi şi eu.
-Doamne, ce bine. Ne-am liniştit. Mulţumim, domnule
doctor.
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-Va primi indicaţiile medicale pe care va trebui să le
respecte. Multă odihnă şi un tratament medical. Este pur şi
simplu epuizată, a muncit mult.
-Aşa este, dar vom avea grijă să se odihnească. Cred că
vom pleca în Alpi.
-Ne vedem după amiază. La revedere Doamnă.
Domnule !
În luna octombrie, Yvette Saullieu a venit în Nice, la
spitalul Universitar, pentru un control medical. Dr. Phillip de
Chamont a mai sunat-o de două ori în acest interval de timp,
pentru a se interesa de starea ei de sănătate, odată a vorbit şi
cu domnul Saullieu. S-a bucurat auzind că şi-a revenit complet
după trei săptămâni şi a reluat cursurile la Universitatea de
Muzică din Marseille. Ca asistentă la clasa de vioară avea
mult de lucru cu studenţii săi.
Convorbirile telefonice cu dr. Phillip au bucurat-o mult pe
Yvette, iar această bucurie a surprins-o. Probabil din cauza
muncii a neglijat socializarea cu alţi tineri şi s-a izolat,
involuntar, în lumea mirifică a muzicii. Era fericită cu viaţa
intelectuală şi muzicală pe care o ducea, cu toate concertele
pe care le-a avut în multe oraşe din Europa, cu deplasările în
zone cu un farmec natural deosebit. După concerte avea
momentele ei de bucurie şi relaxare, care erau suficiente
pentru reîncărcarea fizică şi psihică, pentru alungarea oboselii.
Dar se dovedise că nu au fost suficiente acele momente de
relaxare şi deconectare de la atmosfera stresantă, emoţiile şi
eforturile depuse pentru fiecare concert. Iar organismul ei, deşi
tânăr, a reacţiona, avertizând-o să-şi schimbe modul de viaţă
şi stilul de muncă.
Dr. Phillip a apărut tocmai în aceste momente de
cumpănă, de căutare a unui alt mod de viaţă. În afară de
părinţi, nu avea pe nimeni atât de apropiat încât să–i fie ghid
pe acest drum al normalităţii. Se simţea tristă şi a găsit în
mama sa confidentul ideal, ceea ce a ajutat-o enorm pentru
a-şi reveni din starea de epuizare psihică.
Phillip a apărut de multe ori în gândurile ei, ca un tânăr
politicos, plin de compasiune, cu o înfăţişare mai mult decât
agreabilă. Derulând în minte imaginile luptei cu agresorul care
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o atacase în spital, vedea un cavaler medieval ce a transcens
timpul şi s-a transformat într-un cavaler modern. Un astfel de
om ar fi visul oricărei fete, dar Yvette l-a localizat în planul
teoretic, ideatic, proiectat dincolo de ea şi de sentimentele ei. Îl
vedea pe Phillip ca într-un film, fără legătură cu realitatea ei.
Dar era un film plăcut, liniştitor, iar când se gândea la el avea
şi un sentiment de siguranţă, de protecţie.
După terminarea vizitei medicale, Phillip a aşteptat-o,
împreună cu domnul şi doamna Saullieu, apoi au mers în oraş
şi au mâncat la unul din restaurantele de pe faleză. Phillip s-a
dovedit a fi un om sociabil, spiritual şi servitul mesei s-a
desfăşurat într-o atmosferă agreabilă. Bucuria familiei Saullieu
era cu atât mai mare, datorită şi rezultatelor foarte bune ale
analizelor medicale.
În lunile noiembrie şi decembrie cei doi tineri s-au văzut
de nenumărate ori la Frejus, în Marseille şi la domeniul
Chamont şi, chiar înainte de sărbătorile de iarnă, au hotărât să
locuiască împreună. Se pare că amândoi şi-au găsit, unul în
celălalt, dragostea vieţii lor. Şi această întâlnire fericită s-a
petrecut datorită unui eveniment nefericit. O surpriză pe care
viaţa le-a pregătit-o, după ani de aşteptare neştiută.

*

Sunetul melodios al telefonului mobil, aflat pe masă, l-a
făcut pe Phillip de St. Denis- Chamont să-şi ridice privirea de
pe hârtiile ce le studia cu atenţie. Cu ochii pe ceasul de pe
perete, duse telefonul la ureche. S-a făcut deja ora 13.00.
-Hallo, Phill! Ce faci, eşti la spital?
I-a făcut plăcere să audă vocea calmă a lui Yvette.
-Hello, Yvette ! Da, sunt în birou, verific referatele
studenţilor.
-Este deja ora prânzului, m-am gândit că ai terminat
munca.
-Citeam un studiu despre neurologie am găsit câteva
abordări interesante.
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-Să nu uit, spuse Yvette, te felicit pentru lucrarea
publicată în Études d'histoire de la médecine. A apărut în
numărul de azi.
-Mulţumesc, draga mea. Am primit revista şi eu. Vreau
să văd şi recenziile ce vor apare săptămâna viitoare, mă
interesează punctele de vedere ale colegilor.
-Chiar şi cele răutăcioase? întrebă Yvette pe un ton
glumeţ.
-Desigur, unele sunt chiar binevenite. Bine, lăsăm tema
pentru mai târziu.
-Ai dreptate, voiam să te felicit şi să văd dacă nu s-a
schimbat ceva în programul pentru sfârşitul de săptămână.
Doar este vineri azi, nu?
-Nu s-a schimbat nimic. Plecăm la Chamont; m-a sunat
Evelyne ceva mai devreme,vine şi ea. Tu eşti acasă?
-Da, am ajuns de câteva minute. Tu când ajungi?
-Cred că într-o oră ajung şi eu. Ce face Brice?
-Alintatul este tot după mine, cu mingea. Vrea să ne
jucăm.
-Foarte bine, jucaţi–vă.
-După el, ar trebui să ne jucăm întreaga zi. Dar aşa, o
joacă, facem împreună.
-Au revoire, chery !
-A bientot, darling !
Philip şi-a luat sacoul, a oprit aparatul de aer
condiţionat, a încuiat biroul şi s-a îndreptat spre lift.
Dr. Phillip de St. Denis – Chamont era medic neurolog,
angajat la spitalul Universitar, ce aparţinea de Universitatea de
Medicină din Nice. Cu o săptămână în urmă împlinise treizeci
şi doi de ani şi se simţea în plină formă, deşi era la sfârşit de
iunie când, de regulă, orice om simte în preajma vacanţei de
vară oboseala anului de muncă. A fost un an plin, cu multă
muncă şi program foarte încărcat. Pentru anul următor va
continua să practice neurologia, dar va face şi cercetare
ştiinţifică, la Spitalul Universităţii din Marseille, şi va fi coleg cu
tatăl său, la acel spital.
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Avea o mulţime de prieteni în întreaga regiune, fiind
membru în diverse asociaţii sportive şi profesionale din Nice şi
Marseille.
Dotat cu o vie inteligenţă şi pasionat de medicină, dar şi
de literatură şi de muzica de operă, a fost un student eminent
şi, la numai douăzeci şi şase de ani, şi-a susţinut doctoratul cu
o temă ce a suscitat mare interes în cercurile ştiinţifice, despre
neurologia în diverse perioade istorice. Studiile şi lucrările
publicate i-au adus o recunoaştere europeană în domeniu,
fiind consultat pe diferite teme de tot mai mulţi specialişti în
istoria medicinii. A ajuns astfel coleg, în diverse proiecte de
cercetare, cu foştii lui profesori de la Universitatea de Medicină
din Nice, cu ei întreţinea de altfel, relaţii profesionale dintre
cele mai bune.
De statură peste medie, bine proporţionat, avea tenul
ușor închis, poate şi datorită bronzului de pe terenul de golf,
cu ochii căprui, părul des, închis la culoare, spre negru.
Întotdeauna îmbrăcat cu gust, de o eleganţă înnăscută, afişa
prestanţă şi încredere în propriile puteri. În faţa lui, de cum te
privea cu ochii săi strălucitori, te simţeai ca un şcolar, impunea
prin personalitatea ce se observa imediat. Avea mersul elastic,
de sportiv, deşi niciodată nu a reuşit să facă performanţă în
vreo ramură sportivă, cu toate că încercase mai multe. A
început cu nataţia, apoi a practicat, pentru perioade scurte, de
unu, doi ani, tirul, luptele greco-romane, chiar şi fotbal. Ca
student la gimnaziu, a jucat tenis de câmp, era la modă printre
studenţi, dar nu simţea acea atracţie care să te mobilizeze
pentru performanţă, chiar locală. Se pare că şi-a găsit sportul
favorit în golf.
Clădirea spitalului era aproape de campusul universitar,
se putea spune chiar că făcea parte din marea structură a
campusului. Spitalul deservea oraşul, dar prin laboratoarele
sale performante asigura şi condiţii bune pentru cercetarea
ştiinţifică în domeniul medical, atât pentru medici, cât şi pentru
studenţii de top.
Liftul a ajuns la parter şi la ieşirea din clădirea
administrativă a resimţit căldura amiezii de iunie, deşi aerul
era, cât de cât, răcorit de verdeaţa din campus. În partea
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stângă era Campusul Universității, care se întindea pe câteva
hectare, ocupând o bună parte din terenul situat în partea de
nord a oraşului. Zona, sub formă relativ dreptunghiulară, era
un adevărat parc, cu un lac în mijloc, iar clădirile administrative
şi cele de cursuri erau răspândite, parcă întâmplător, fără o
anume sistematizare, printre tufele de flori şi arbori. Ansamblul
arhitectural al campusului avea un farmec deosebit, îmbinând
utilitatea perdelelor de verdeaţă cu estetica amenajărilor
peisagistice şi a construcţiilor ridicate după stilul anilor ’60.
Aleile, sub formă şerpuitoare, se strecurau printre arbori şi
arbuşti şi dădeau senzaţia de răcoare, pe tot parcursul zilei,
datorită umbrei acestora.
Parcarea era la vreo două sute de metri de clădire şi
întotdeauna îi făcea plăcere sa străbată pe jos această
distanţă, ca o plimbare autoimpusă. Liniştea din parc îi aminti
că începe vacanţa de vară şi se gândea cu bucurie la
programul lejer ce-l aştepta, cel puţin o lună, în această
binevenită vacanţă.
Pornind maşina, s-a îndreptat spre ieşirea din zona
spitalului, către bulevardul Saint Lambert, din obişnuinţă, dar şi
pentru că i se părea mai uşor de circulat pe acest traseu, spre
casă.
Phillip locuia în Mont Boron, pe deal, într-o vilă cochetă
compusă din două dormitoare, două birouri, living şi bucătărie.
Avea şi o terasă mare, dispusă pe două laturi ale vilei. Casa,
acum renovată şi modernizată, construită în anii ’40 de un
antreprenor german, se ridica în mijlocul unei grădini nu prea
mari, având în jur de o mie de metri pătraţi. Casa avea un corp
separat, cu două încăperi, pentru menajera care locuia
permanent acolo şi îngrijea vila în perioada cât el şi Evelyne
absentau. Iar acest lucru se întâmpla destul de frecvent.
Pentru îngrijirea grădinii, au angajat un grădinar, ce venea de
două ori pe săptămână.
În colţul din dreapta al grădinii pline de rondouri cu flori,
lămâi pitici, palmieri de diferite mărimi şi tufe de mahonia, se
afla garajul pentru două maşini, cu intrare directă din stradă şi
o uşă ce dădea spre interior, într-o alee.
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Terasa avea o privelişte superbă spre mare şi era,
pentru el, locul ideal de citit şi de dormitat.
Stăpânul absolut al casei era Brice, un foxterrier cu păr
sârmos, talie medie, o comoară de căţel. Cu blana frumoasă,
albă cu pete negre și maro, ochii negri, strălucitori, expresivi,
de o inteligenţă uimitoare, urechile cu vârfurile îndoite,
botişorul cu o bărbiţă frumos tunsă şi ajustată, codiţa mică,
uşor îndoită în faţă şi mereu ridicată, era un exemplar tipic al
rasei sale, vioi, chiar agitat, pus pe joaca zi şi noapte, iubitor,
dar şi independent, cu o personalitate extrem de puternică;
răspândea în permanenţă bucurie şi era sufletul casei şi al
familiei.
Simţea şi anunţa cu câteva minute înainte, printr-un
lătrat vesel mişcări din codiţă şi agitaţie în faţa uşii, sosirea lui
Yvette sau Phillip, astfel încât Madame Lisa ştia din timp să
pregătească mâncarea, sucul sau cafeaua.
Yvette era pe terasă, la umbră, şi citea o revistă. Brice,
care stătea şi el într-un fotoliu din ratan, în faţa lui Yvette, s-a
ridicat brusc şi a alergat spre uşa de la stradă, lătrând vesel.
Stătea în faţa uşii mişcând codiţa de bucurie şi nerăbdare.
În câteva minute, Phillip a intrat cu maşina în garaj, apoi
a apărut pe alee, prin uşa spre grădină. Brisucu i-a sărit în
braţe şi l-a pupat pe ureche. Cu el în braţe, s-a apropiat de
terasă.
Când l-a văzut pe alee, Yvette i-a ieşit bucuroasă, în
întâmpinare, l-a sărutat şi a întins urechea lui Brice, pentru a o
pupa. Era un adevărat ritual, inventat de Brice.
-Am pregătit un suc de portocale, sau vrei să mănânci?
Madame Lisa a pregătit masa, nu ştia dacă mâncăm aici.
-Mulţumesc, fac un duş şi apoi prefer sucul. Tu ai
mâncat? Ţi-e foame?
-Da, dar nu am mâncat, te-am aşteptat.
-Atunci, mâncăm, doar să fac un duş, bine?
L-a lăsat pe alee pe Brisucu şi a intrat în casă. Acesta,
dezorientat un moment, l-a urmat înăuntru. Nu suporta uşi
închise, trebuia să circule peste tot şi, curios din fire, să vadă
tot ce se întâmplă în casă.
-Te aştept pe terasă, i-a strigat Yvette.
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După zece minute, îmbrăcat ușor, cu pantalon lung, alb,
şi cămașă de mătase albă, Phillip, urmat de Brisucu, s-a
apropiat şi s-a aşezat în şezlong, în faţa lui Yvette, cu un
pahar cu suc în mană. Brisucu a sărit în fotoliul lui şi-i privea
atent, încercând să înţeleagă ce vorbesc.
-Plecăm pe la ora trei? întrebă Phillip. Evelyne ajunge pe
la ora cinci.
-Mâncăm aici, pe terasă?
-Da, este mai plăcut aici, i-a răspuns Phillip, privind-o cu
zâmbind. Ochii lui arătau cât de mult o iubea.
După absolvirea Universităţii, cu ani în urmă, Yvette a
rămas să predea, la clasa de vioară din Universitatea de
Muzică, dar a fost primită şi la Opera din Marseille, efectuând
numeroase turnee în Europa. Locuind împreună cu Phillip în
Nice, a reuşit să se transfere la Opera de aici, ceea ce a
bucurat-o foarte mult.
Între timp Phillip, când timpul îi permitea, o însoţea în
oraşul ei natal, Frejus, spre bucuria părinţilor acesteia, care-i
primea cu drag în vizitele prea scurte, după părerea lor. Tatăl
lui Yvette era descendentul unei vechi familii provensale şi
avea, de mai bine de treizeci de ani, o antrepriză de
construcţii, iar mama era profesoară de desen la unul din
liceele din oraş, dar şi un apreciat designer de exterioare.
Părinţii lui Yvette locuiau în Frejus, la ieşirea spre Saint
Raphael, într-o casă veche, fost conac, modernizată prin anii
şaptezeci. Tot atunci a fost amenajat şi parcul locuinţei, ce se
întindea pe mai bine de un hectar. Planul amenajării parcului a
fost întocmit în stilul şi după modelul arhitectului Dominique
Girard, cel care și-a făcut ucenicia la grădinile din Versailles,
ca student al lui André Le Nôtre, marele arhitect francez.
Girard era, de altfel, unul din preferaţii doamnei Saullieu, din
care se inspirase în multe din proiectele sale.
De trei ani, de când locuiau împreună, îl aveau şi pe
Brice. Yvette îşi dorea un câine, dar nu era hotărâtă ce talie să
fie, mare sau mică şi nici dacă să fie de rasă sau metis.
Cineva i-a condus la o doamnă, Dory, care avea căţeluşi
de vânzare. Au mers la domiciliul acesteia mai mult din
curiozitate. La intrarea în apartament cei trei au fost
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întâmpinaţi de Dory şi de două căţeluşe Foxterrier, Bella şi
Ada, deosebit de frumoase şi de jucăuşe. Gesturile lor de
bucurie i-au cucerit instantaneu şi, pentru prima dată, Yvette a
văzut şi înţeles ce înseamnă bucuria sinceră, dezinteresată,
mai mult, dorinţa lor de a te bucura pe tine, de a te face fericit,
aşa cum înțeleg aceste fiinţe nevinovate. Imediat au apărut trei
ghemuleţe pufoase, cu blăniţele în culori alb cu negru, trei
ursuleţi grăsuţi, vioi, zburdalnici, grăbiţi să-şi arate şi ei bucuria
de a-i vedea. Deloc speriaţi, priveau în sus, la oameni, cu o
curiozitate drăgălaşă, de parcă voiau să înţeleagă de ce erau
străinii acolo.
Puţin mai mari decât o palmă, cu blăniţa pufoasă şi
strălucitoare, cu codiţele în permanentă mişcare, cu năsucurile
negre în sus, erau nişte păpuşi adorabile ce concentrau
bucuria extremă.
Vrăjiţi de cei trei ursuleţi, de frumuseţea şi puritatea lor,
de lumina şi bucuria ce o răspândeau aceştia, Yvette şi Phillip
îi priveau zâmbitori, parcă nu le venea să creadă că fiinţele
acestea pot aduce atâta emoţie şi bucurie. Yvette a început să
se joace cu ei, să-i strângă la piept, să-i mângâie. Parcă
înţelegând bucuria oamenilor şi nevrând să întrerupă
momentele emoţionante, căţeluşele Bella şi Ada, mama şi
bunica ursuleţilor, priveau scena dând din codiţe, bucurându-se la rândul lor.
-Văd că sunteţi cuceriţi de ursuleţi, le spuse Dory. Vreţi
să luaţi unul?
-Nici nu mă gândesc altfel, spuse Yvette. Dar nu mă pot
hotărî pe care să-l luăm.
În acest timp, cele trei păpuşi alergau prin cameră, se
jucau între ele, bucuroase de musafiri şi voind să le arate ce
ştiu ele să facă. Şi totuși, un motocel părea tot mai curios de
Yvette, era tot mai des la picioarele ei.
-Se pare că te place acesta, Yvette, a spus Phillip,
privind cu atenţie. Este un băieţel.
-Îl luăm pe băieţel. Ce nume are?
-Brice, a răspuns Dory. Dar puteţi schimba numele, dacă
nu vă place.
-Nu, este perfect, numele-i drăguţ ca şi cel care îl poartă.
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Brice a pus stăpânire pe casă şi grădină din prima zi, ca
şi pe cei doi, a devenit un mic prinţişor. Madame Lisa îl mânca
din priviri, devenise preferatul ei.
La ora trei şi jumătate, Phillip şi Yvette s-au urcat în
maşină sub privirile materne ale lui Madame Lisa. Brice şi-a
luat locul în braţele lui Yvette, gata de drum şi o privea mândru
pe Madame Lisa.
Lisa era mai mult decât menajera lui Phillip. Avea
cincizeci şi şapte de ani şi lucra pentru familia St. Denis –
Chamont de când se ştia. A locuit pe domeniul acestora din Le
Creusse şi când tatăl lui Phillip a cumpărat casa în Mont
Boron, în urmă cu vreo cincisprezece ani, pentru ca acesta săşi continue studiile în Nice, Madame Lisa l-a urmat şi l-a avut
în grijă. Era ca o adevărată mamă pentru el. A plăcut-o imediat
pe Yvette şi se bucura că Phillip a întâlnit o astfel de
persoană.
Pentru a ajunge la Le Creusse, o mică aşezare cu circa
o mie cinci sute de locuitori, trebuia să meargă pe autostrada
A 8, până la Brignoles, localitate aflată la o sută douăzeci de
kilometri de Nice. Phillip a alimentat maşina cu benzină la o
pompă aflată la ieşirea din oraş şi a sunat-o pe mama sa,
dorind să o anunţe că într-o oră ajung în Le Creusse.
Vacanţa se simţea şi prin numărul tot mai mare al
turiştilor şi traficul destul de intens. S-a destins când Yvette a
reglat aparatul radio pe Simfonia a 5-a a lui Beethoven, ale
cărei acorduri i-a învăluit în armonia lor.
Familia de St. Denis – Chamont era una dintre cele mai
vechi din Provence. Atestată documentar din perioada
primelor Cruciade, membrii familiei lui Phillip au participat activ
la multe din evenimentele importante din istoria Franţei,
faptele lor de arme au fost consemnate în cronicile vremii, dar
şi în documentele de familie, adevărate lucrări de istorie
veche. Numele lor se regăsesc şi în manuscrisele vechi ale
călugărilor de la mănăstirile din zonă.
Numele familiei provenea de la domeniul ce-l aveau în
proprietate de sute de ani. Domeniul familiei Chamont
aparţinea de localitatea Le Creusse, situată la câţiva kilometri
de vechea localitate Brignoles şi cuprindea cincizeci de
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hectare pădure, aproape o sută de hectare de teren cultivabil,
din care douăzeci de hectare cu viţă de vie, precum şi vechiul
castel Chamont. Construcţia castelului a început înainte de
perioada primei Cruciade, se pare că prin anul 1000 d.H.,
după cum arătau unele însemnări din arhiva castelului. Se ştie
că în jurul anului 1040 d.H. era locuit şi adăpostea familia unui
senior, supus Contelui de Provence, iar terenurile din jurul
acestuia erau lucrate de ţăranii din localităţile din jur. Ţăranii,
pentru a fi mai aproape de Seniorul lor, au construit mici case
pe vechile ruine romane, înfiinţând astfel aşezarea Le
Creusse.
Phillip i-a descris lui Yvette, de la primele lor deplasări
spre Nice, momente din istoria zonei, fiind un adevărat ghid
pentru ea. Yvette îl asculta cu plăcere, dar şi cu interes, mai
ales datorită faptului că s-a născut şi a locuit în Frejus, unde
părinţii ei îşi aveau reşedinţa. Ştia şi ea că localnicii sunt
oameni harnici şi hotărâţi, istoria punându-i deseori la
încercare şi trebuind să-şi apere adesea libertatea şi avuţia.
Strămoşii lui Phillip se înrudeau cu Seniorii din Frejus şi
Brignoles, localităţi importante, situate pe autostrada A 8.
Frejus s-a ridicat pe ruinele romane ale unei vechi așezări şi
se văd şi azi urmele apeductului ce aproviziona aşezarea cu
apă. Împăratul Julis Caesar a decis începerea lucrărilor de
construcţie a drumului Adrianus, destinat să facă legătura între
Roma şi teritoriile situate în Spania de azi. Drumul trecea pe la
Frejus şi Brignoles, pe traseul actualului DN 7.
În acele timpuri, aşezarea s-a transformat într-un port
prosper, purtând denumirea de Forum Juli.
Între secolele al şaptelea şi al nouălea, armatele
musulmane efectuau incursiuni peste Marea Mediterană şi
invadau, în mod repetat, Frejus şi localităţile din zonă,
ajungând şi la Brignoles. De fiecare dată erau respinşi, chiar
dacă distrugerile erau semnificative.
Frejus, în vechimea evului mediu, era o așezare de
pescari, comercianti şi navigatori, dar şi un centru religios, de
artă şi cultură. Puţini ştiu că St. Maximus a fost episcop de
Frejus. Phillip şi Yvette, împreună cu părinţii lor, au vizitat de
mai multe ori Biserica Sfântului Maximinus, a cărei construcţie
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a început în secolul al treisprezecelea, la cererea regelui Carol
al II-lea, fiind terminată după trei sute de ani. Au admirat
Catedrala Saint-Léonce şi au vizitat toate ruinele romane,
apeductul, arcadele porţii şi amfiteatrul.
Este o splendoare de oraş, ce avea în faţă marea, iar în
fundal, spre nord masivul Esterel, ce poate fi admirat de pe
plaja nisipoasă.
Localitatea Brignoles, acum mic şi frumos centru zonal,
este la fel de veche, pe timpul romanilor purtând numele de
Terminus Broniolacensis; în secolul al doisprezecelea se
numea Brinonia. Din secolul al doisprezecelea, la Brinonia îşi
petreceau vara Conţii de Provence, binefăcătorii Seniorilor de
St. Denis-Chamont.
Despre istoria zonei discutau şi acum Phillip şi Yvette,
astfel că timpul a trecut repede şi au ajuns la Brignoles.
Brisucu dormea adânc, în braţele lui Yvette. Au ieşit de pe
autostradă şi s-au îndreptat spre Le Creusse, aflată spre nord,
la mai puţin de zece kilometri. Drumul mergea şerpuit prin
valea largă, pe lângă culturile de porumb aflate spre est; spre
vest şi nord, după câţiva kilometri, începeau dealurile cu viţă
de vie, apoi munţii împăduriţi. Arşiţa verii era oprită în valea
mărginită de coline, de pădurile seculare, astfel că în zonă
producţia de cereale şi de struguri era în fiecare an bună, iar
prosperitatea oamenilor era vizibilă.
După zece minute de mers, au ajuns la Le Creusse, au
traversat localitatea şi, după alte câteva minute, au virat spre
stânga, pe drumul spre reşedinţa Chamont. Direcţia spre
proprietate era semnalizată printr-un indicator şi drumul de un
kilometru era străjuit de salcâmi, tei şi tufe de rododendron şi
mahonia, bine întreţinute.
La intrarea în domeniu, drumul trecea printr-o poartă
mare, ce se continua în stânga şi dreapta cu un gard din
sârmă împletită, susţinută de stâlpi din beton. Pe vremuri, era
un zid de apărare mare, înalt de aproape trei metri, ce proteja
castelul şi curtea exterioară. Pe arcada porţii era o placă din
marmură albă, cu numele domeniului, iar în dreapta porţii,
înscrisul de pe o altă placă arăta, pe scurt, istoria castelului.
Drumul se termina într-o parcare mare, dreptunghiulară, ce
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era acoperită cu piatră şi marmură mărunţită. În stânga
parcării se ridica maiestuos castelul, construit din piatră.
Poarta mare era deschisă şi se vedeau dalele din piatră de râu
din curtea interioară, mare de vreo opt, nouă sute de metri
pătraţi.
Chiar în mijlocul curţii, pe un soclu din granit, era statuia
unui cal, în mărime naturală. Pe soclu, cu litere aurite, scria
“Aris, cu recunoştinţă”. În cele patru colţuri ale soclului statuii
erau vaze din marmură, pentru flori.
Castelul, cu temelia pusă prin secolul nouă, nu era mare,
ca cele de pe Valea Loirei, dar suficient de bine făcut cât sa
reziste unui atac armat, cu armele evului mediu. Două turnuri
se înălţau falnice în partea din față şi două foişoare în partea
din spate, asigurând observarea terenului pe o distanţă
suficientă pentru a nu fi surprinşi de atacatori.
Castelul era bine întreţinut, multele sale camere erau
chiar şi mobilate parţial cu piese de mobilier din perioada
evului mediu. Singurul element de modernitate consta în
asigurarea iluminatului electric.
De prin secolul al nouăsprezecelea, unul din baronii de
Chamont a avut ideea de a amenaja un mic muzeu familial, cu
obiecte originale ale castelului. În decursul anilor, fiecare
generaţie a familiei de Chamont şi-a pus amprenta asupra
muzeului, astfel încât a devenit un muzeu zonal al
cavalerismului medieval, deşi faţă de muzeele consacrate
avea mult mai puţine exponate.
Puteai găsi în muzeu obiecte de îmbrăcăminte
medievale, confecţionate mult mai aproape de zilele noastre,
dar care includeau părţi şi piese de îmbrăcăminte originale,
apoi panoplii cu arme specifice Provence, dar şi altor ţinuturi,
mai ales Orientului Apropiat. Una din săli era dedicată
manuscriselor, papirusurilor, lucrărilor literare medievale, dar
şi din secolele următoare, până la lucrări literare, beletristice
sau ştiinţifice, despre cavalerismul provensal şi Cavalerii
Ospitalieri.
Unul din obiectele cele mai frumoase, dar şi valoroase,
era un Sceptru din argint, împodobit cu acea cruce malteză,
sau ospitalieră, cum se mai numeşte. Sceptrul era aşezat în
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mijlocul sălii pe un piedestal confecţionat din lemn de salcâm
şi protejat printr-un geam de sticlă obişnuită. Inscripţia de pe
soclul de susţinere specifica faptul că este o copie a celebrului
Sceptru Ospitalier, copie realizată în anul 1930.
Dată fiind starea bună a castelului şi importanţa sa
istorică, a fost inclus în circuitul turistic al provinciei.
Şanţul de apărare din faţă şi din părţile laterale fusese
acoperit de mult timp, dar şanţul din spatele castelului era un
adevărat heleşteu, plin cu peşti. Pe apa lină erau o mulţime de
gâşte şi raţe, precum şi câteva lebede. Era un loc liniştit, de
odihnă pentru turiştii obosiţi.
Cele câteva zeci de maşini din parcare arătau că sunt
destui turişti interesaţi de monumentul medieval.
În dreapta parcării mari, o alee mărginită de arbuşti
ornamentali şi tufe de mahonia înflorite, ducea la un grup de
clădiri, construite după o arhitectură ce se încadra perfect
zonei, dar realizate în timpurile mai recente şi modernizate
după anii șaptezeci.
Una din clădiri era un hotel pe trei nivele, cu şaizeci de
camere, destinat în special jucătorilor de golf. Aici era şi sediul
clubului de golf, un bar, două restaurante, sală de reuniuni şi
alte facilităţi. O altă clădire, o vilă cu două nivele, situată nu
departe de hotel, era reşedinţa familiei de Chamont, iar altă
construcţie mai mică, pe un nivel, era destinată personalului
de deservire. Între hotel şi reşedinţă erau garajele şi câteva
şoproane utilitare.
Chiar în faţa hotelului începea terenul de golf, cu zece
piste de câte optsprezece găuri fiecare.
Vila se afla în dreapta hotelului, la vreo sută de metri,
având în faţă o parcare circulară, în mijlocul căreia era o
fântână arteziană. Bazinul fântânii era rotund, iar arteziana
avea trei discuri suprapuse, din marmură albă, de dimensiuni
tot mai mici spre vârful acesteia, realizând curgerea apei sub
formă de cascadă. În spatele vilei era piscina, nu prea mare,
cu o terasă largă, pe jumătate acoperită cu o copertină,
mărginită de un teren cu gazon.
În dreapta era garajul fără uşă, unde puteau fi parcate
şase, şapte maşini, iar în stânga o altă terasă deschisă.
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Vila avea parter şi etaj. La intrare era un hol mare şi
luminos cu înălţimea cât cele două nivele, ce dădea într-un
salon. Partea de perete ce corespundea etajului era din sticlă
şi asigura iluminarea naturală a spaţiului. Două rânduri de
scări în arc de cerc se uneau la etaj, iar între ele era o uşă în
două canate ce ducea spre spatele clădirii; acolo erau piscina,
alte terase, bucătăria de vară, grădina cu flori şi gazon. La etaj
erau amenajate trei apartamente şi încă trei dormitoare, toate
independente.
La parter, spre stânga, era un salon mare, apoi, în
continuarea lui, un alt salon, ceva mai mic, în care erau
canapele şi fotolii; urma o sufragerie cu masă pentru
douăsprezece persoane şi, mai în spate, bucătăria, cu intrare
separată din parcare.
În dreapta holului principal era un alt hol lung, îngust, ce
făcea legătura cu trei camere mobilate ca birouri, toate cu
geamuri spre grădină.
Aici îşi aveau reşedinţa permanentă părinţii şi sora lui
Phillip. Mama, Sophie, avea cincizeci şi şase de ani, de
înălţime medie, cu corpul bine întreţinut, ce arăta o bună
condiţie fizică, părul şaten tuns până aproape de umeri, tenul
bronzat şi faţa bine proporţionată, deschisă, luminoasă, fără
nici un rid. Ochii albaştri, surprinzător de strălucitori, arătau o
fire calmă, liniştită, dar prin sclipirile dure indicau şi o
personalitate puternică. Îmbrăcată acum într-o fustă albă cu
bordura albastră şi bluză de culoarea cerului de vară, avea o
înfăţişare aristocrată, dar nu arogantă, ci mai degrabă
îngăduitoare. Instinctiv, orice persoană se simţea atrasă de
ea, deşi impunea respect.
Tatăl lui Phillip, Armand de St. Denis-Chamont, împlinea
şaizeci de ani în octombrie, dar nici el nu-şi arăta vârsta. Înalt
peste medie, şaten spre brunet, cu părul înspicat la tâmple,
corpul bine făcut, părea chiar suplu; ochii căprui, nas acvilin de
roman, cu o educație severă în şcoli catolice, impunea prin
ţinută şi prestanţă. Spre deosebire de soţia lui, afişa o
oarecare rezervă în relaţiile cu alte persoane şi doar faţă de
persoanele pe care le cunoştea bine îşi arăta adevărata fire,
de o bunătate rar întâlnită. Politicos din fire şi prin educaţie,
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era amabil faţă de toţi, indiferent cine erau, politicieni de top
sau oameni modeşti. Acest lucru l-a ajutat şi în profesie, fiind
un medic dintre cei mai buni, cunoscut în Europa. Lui îi
semăna Evelyne, fiica lor, medic şi ea.
Phillip conduse maşina direct spre garaj şi, împreună cu
Yvette, după ce au coborât, s-au îndreptat spre terasă, unde
părinţii lui îi așteptau, având fiecare din ei câte un pahar cu
suc de kiwi. Brice era deja lângă aceştia, bucuros să-i vadă. Sau ridicat de pe scaune, l-au luat în braţe pe rând, acceptând
să fie pupaţi de el, apoi l-au lăsat jos şi i-au întâmpinat pe cei
doi tineri.
-Bună, mama, papa! spuse Yvette. Se vedea bucuria pe
feţele celor doi părinţi.
-Yvette, Phill ! Ne bucurăm că vă vedem, răspunse
Sophie.
-Şi eu mă bucur, spuse şi Armand. Mergeţi să vă
schimbaţi hainele sau staţi cu noi câteva minute? întrebă el.
-Avem timp să ne schimbăm, aş prefera să beau un suc
aici, cu voi, răspunse repede Yvette. Ce zici? s-a întors ea
către Phillip.
-Desigur ! Evelyne a sosit?
-Nu încă, probabil în jumătate de oră, răspunse mama.
La începutul relaţiei sale cu Phillip, Yvette li se adresa
părinţilor acestuia foarte protocolar, cu dumneavoastră. Deşi
au simpatizat-o de la primele lor întâlniri, aceştia au aşteptat
câteva luni, să o cunoască şi să vadă cum evoluează relaţiile
dintre cei doi tineri. Când Yvette era venită într-o vizită la
locuinţa din Nice a lui Phillip, unde erau şi părinţii acestuia,
Sophie i-a spus că o consideră fiica ei şi că, normal, ar trebui
să renunţe la formulele de adresare protocolare. La fel ar
trebui să i se adreseze şi lui Armand, ca unui tată. Iar Yvette,
foarte bucuroasă, dar şi emoționată, a îmbrăţişat-o şi, din acel
moment, părinţii lui Phillip au devenit, pentru ea, mama şi
papa.
-Ce fac părinţii tăi? Totul este bine? a întrebat-o Sophie.
-Da, mulţumesc ! răspunse Yvette. Am înțeles că aţi
vorbit cu ei şi peste două săptămâni este posibil să ne întâlnim
toţi.
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-Mama ta ne-a invitat să ne vedem la ei, în Frejus. Ne-ar
face plăcere, desigur, dar mai vorbim şi stabilim detaliile cu
voi.
Brice, cu o minge de tenis în gură, s-a apropiat, a lăsat-o
la picioarele lui Armand şi a început să latre vesel, alintat,
aşteptând ca acesta să i-o arunce cât mai departe. Era joaca
lui preferată, cineva să-i arunce mingea departe, el să alerge
şi să o aducă. Putea alerga aşa ore întregi.
-Armand, băiatul aşteaptă să-i arunci mingea, i-a atras
atenţia Sophie. Se poate?
-Scuzaţi, domnule Brice. Armand a luat mingea şi a
aruncat-o.
Era o imagine surprinzătoare dar, în acelaşi timp,
fermecătoare: aristocraticul Armand jucându-se cu drăgălaşul
Brice.
-La voi totul este bine? a continuat discuţia Sophie.
-Îl las pe Phillip să răspundă. Eu, una, sunt fericită.
-Totul merge foarte bine, răspunse Phillip. Yvette mai
are un concert la Geneva, peste trei săptămâni, după care
este în vacanţă. La mijlocul lui august susţine un concert, la o
activitate de binefacere. Dar voi le ştiţi aceste activităţi. Ştii că
am publicat ultima lucrare şi cred că, împreună cu papa,
aranjăm manuscrisele din arhiva castelului. De acord, papa?
-De acord ! Înseamnă că staţi aici mai mult timp. Ne-am
bucura. Ai adus manuscrisele din Nice?
-Bineînţeles !
Apoi, către Yvette:
-Duc bagajele şi facem un duş? După care s-a întors
către Brice:
-Vii cu mine, Brice?
Dar Brice nu avea timp de el, era preocupat de joaca sa
cu Armand.
-Acum vin şi eu, a răspuns Yvette.
-Sunt fericită cu ei aici, i-a spus Sophie soţului ei. Merg
la bucătărie să văd dacă totul este în ordine pentru astă seară.
-Eu mai rămân, răspunse Armand luând în mână o
revistă de golf, încercând să citească. Dar fără succes, era
sub vraja lui Brice.
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Armand de St. Denis – Chamont era profesor de
chirurgie la Facultatea de Medicină din Marseille dar mai
profesa şi ca medic specialist la Spitalul St. Jean. Ca
recunoaștere a meritelor sale profesionale, a fost ales în
Comitetul Asociației Naționale de Medicină, fiind implicat activ
în viaţa medicală.
Dar acest lucru nu l-a făcut să renunţe la una din
pasiunile sale, golful.
În perioada studenţiei a avut şi alte pasiuni, dar golful,
prin regulile sale, l-a cucerit. Iar pasiunea a transformat-o întro afacere de succes: a construit, în perioada anilor şaptezeci,
un teren de golf pe aproape zece hectare, cu zece piste,
angajând constructori de specialitate de peste ocean.
Constructorii au îmbunătăţit proiectul iniţial, ridicând un hotel
cu anexele necesare, dotat şi amenajat la standard de cinci
stele. Ca descendent al uneia dintre familiile cele mai vechi din
Provence şi datorită multiplelor lui relaţii în lumea bună, nu i-a
fost greu să înfiinţeze un club privat de golf şi terenul să-l
introducă în circuitul internaţional. Clubul şi hotelul funcţionau
independent; clubul era recunoscut ca exclusivist şi organiza
un turneu propriu cu participare internaţională, spre marea lui
satisfacţie.
Tot independent funcţionau şi ferma viticolă, pe cele
douăzeci de hectare de viţă de vie, ferma agricolă şi pădurea,
moştenite în această formă de organizare de la părinţii săi. A
reuşit să le adapteze timpurilor moderne şi astfel îşi asigura
libertatea practicării profesiei, dar şi timpul necesar celorlalte
preocupări extraprofesionale.
Sophie era cea care supraveghea administrarea
proprietăţilor. Absolvise cu mulţi ani în urmă Universitatea,
secţia matematică, dar adevărata sa realizare personală a
avut-o în pictură. A urmat diverse cursuri de pictură şi, în timp,
a prezentat mai multe expoziţii, destul de bine apreciate de
critică. Dar nu a făcut o adevărată profesiune, în adevăratul
sens al cuvântului, deşi mulţi spun că are talent şi o viziune
proprie. Peisajele şi portretele sale apar ca o transpunere
geometrică a realităţii, folosea un simbolism specific, ceea ce
i-a adus multe aprecieri pozitive.
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Evelyne, fiica lor, a sosit ceva mai târziu decât anunţase,
obosită, dar bucuroasă de întâlnirea cu Phillip şi Yvette. Cel
mai mult o bucura, însă, prezenţa lui Brice, iubirea ei. Şi Brice
abia aştepta să se joace împreună, simţea şi savura bucuria
acesteia.
-Îmi pare rău de întârziere, am întâlnit un blocaj pe
autostradă. Şi vin direct de la spital, nici nu am trecut pe la
apartament.
Evelyne avea douăzeci și şase de ani şi semăna perfect
cu mama ei. Cei care le vedeau împreună pentru prima dată,
spuneau că sunt surori. Până şi coafura lor era asemănătoare.
Evelyne profesa ca medic la acelaşi spital la care lucra şi tatăl
ei, Armand. Locuia împreună cu părinţii la reşedinţa Chamont,
având aici un apartament în casa mare, dar avea şi un mic
apartament, de două camere, în Marseille, unde rămânea
uneori în zilele mai aglomerate.
Întâlnirea cu Phillip şi Yvette era, ca întotdeauna, un
motiv de bucurie, timpul petrecut împreună însemna glume,
râsete, veselie, iar Brisucu era animatorul, centrul atenţiei.
Era un vechi obicei, preluat de Armand de la părinţi şi
bunici, ca sfârşitul de săptămână, atunci când munca le
permitea, copiii să-l petreacă împreună cu părinţii, la
reşedinţă. Dar, cel puţin odată pe lună, trebuiau să ia masa
împreună, sâmbăta. Iar acest obicei a fost respectat
întotdeauna. Yvette venea împreună cu Phillip încă din primele
luni ale relaţiei lor şi, periodic, erau invitaţi la masă şi părinţii
ei. De multe ori au fost şi părinții lui Phillip la Frejus, la
reşedinţa părinţilor lui Yvette.
Erau şi alte reguli respectate din vremurile vechi: de
fiecare dată când luau prânzul şi cina, servite de regulă la ore
fixe, erau îmbrăcaţi cu grijă, bărbaţii având haină şi cravată,
doamnele – costumaşe sau rochii elegante. Regulile seculare,
tradiţionale, ale politeţii, eleganţei, respectul reciproc impuse
de etichetă, stăteau la baza educaţiei copiilor şi de mici le
deveneau un mod normal de comportare. Era dezastruos să
încalce regulile de etichetă şi politeţe. Cultura şi educaţia erau
criterii esențiale după care judecau oamenii din anturajul lor,
dar şi cei care solicitau să fie primiţi în clubul de golf. La fel
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erau şi ei judecaţi şi apreciaţi de ceilalţi oameni. Poate de
aceea clubul era considerat ca exclusivist.
Cina a început la ora şapte seara, în sufragerie.
Îmbrăcaţi elegant dar lejer, în costume uşoare, bărbaţii cu
cravată, iar doamnele purtând costumaşe de vară, au început
masa de seară prin a gusta din şampanie, înainte de meniu.
Când participau la cină toţi membrii familiei, sau aveau şi
invitaţi, erau serviţi de ospătari de la restaurantul hotelului, dar
la mesele obişnuite din timpul săptămânii servea Madame
Anette, bucătăreasa. Uneori, în timpul săptămânii, mâncau la
restaurantul hotelului, împreună cu multele lor cunoştinţe.
Când au ajuns la cafea şi cogniac, s-au retras în salon,
fetele deoparte, iar Armand cu Phillip. Brice era, bineînţeles,
cu fetele.
-Cum stai cu documentarea pentru lucrarea despre
Cruciade? l-a întrebat Armand, aşezat comod în fotoliu şi cu
paharul cu cognac în mână.
-Oarecum bine, răspunse Phillip. Am primit fotocopiile
din Roma, dar încă nu am început să le studiez Trebuie să
merg şi la Francois Labrosse, la muzeu, a găsit şi el două
manuscrise care mă pot ajuta la documentare. Dacă mă ajuţi
şi tu, cred că încep să scriu lucrarea săptămâna aceasta, cel
târziu săptămâna viitoare.
– Sigur. Acum, după douăzeci şi cinci iunie, când începe
vacanţa, am mai mult timp, doar să-mi spui cu ce să te ajut.
-A apărut articolul despre Sceptrul Ospitaler, papa. L-ai
citit?
-Bineînţeles, mi-a plăcut. Dar ai pus accent pe legenda
sceptrului, pe puterile lui miraculoase, ezoterice, şi vor fi
oameni care vor crede că aşa era în realitate.
-Dar am specificat că este o legendă. Cum sunt şi alte
legende despre puterile misterioase ale unor obiecte vechi. Se
pare că articolul a avut o frumoasă primire în rândul cititorilor,
am primit zeci de telefoane de la cercetători din multe ţări.
-Foarte bine, astfel obţii şi alte date de documentare
despre cavalerismul cruciat.
-Poate discutăm, papa, despre primele manuscrise
referitoare la familia noastră, despre strămoşii noştri,
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participanţi la prima Cruciadă. Tu ştii mult mai multe lucruri
despre acest subiect.
-Am mai vorbit despre asta.
-Da, dar vreau mai multe amănunte, tu ştii mult mai bine
vechea istorie a familiei şi legendele ce ne-au însoţit de-a
lungul vremii.
Au privit zâmbind către fete, de unde se auzeau hohote
de râs.
-Îmi amintesc ce frumos îmi povesteai despre cavalerii
medievali, cum luptau pentru credinţa şi onoarea lor.
-În acele vremuri, spuse Armand, cavalerii din toate ţările
aveau codurile lor de onoare, la care ţineau mai mult decât la
propria viaţă. Aşa cum samuraii japonezi aveau codul lor,
bushido, la fel aveau şi cavalerii europeni. Nu concepeau viaţa
în dezonoare. Şi ţineau la statutul lor de cavaleri. Astfel au
apărut Ordinele Cavalereşti, care cuprindeau reguli stricte
pentru membrii lor, obligaţii, dar erau şi apăraţi de aceste
ordine.
-Ştiu, m-am documentat. Majoritatea acceptau numai
nobili şi impuneau o conduită onorabilă şi curajoasă.
Phillip îşi amintea de multe din discuţiile lor, avute încă
din adolescenţă, pe diverse teme. Vorbind despre simbolism,
tatăl său i-a spus pe când erau amândoi în biroul acestuia: “Lucrurile, ca şi cuvintele, de multe ori nu sunt ceea ce par a
fi... – Cum nu sunt? a întrebat el surprins. Uite, scaunul este
scaun, masa este masă, stiloul este stilou. -Ai dreptate. Dar ce
semnifică un scaun? l-a intrebat Armand. Şi fără să aştepte
răspunsul, a continuat: -Scaunul este obiectul pe care stăm
comod. Dar scaunul, prin forma lui, are şi alte semnificaţii.
Poate fi un simbol al funcţiei, al poziţiei sociale. Scaunul unui
director este mai mare, mai impozant, de regulă aşezat pe un
piedestal. Tronul regal este un scaun făcut să simbolizeze
autoritatea şi puterea regelui, care era şeful statului. Forma,
stilul şi eleganţa scaunului, devenit uneori fotoliu, simbolizează
poziţia socială a celui în casa căruia se află.”
Astfel de discuţii l-au făcut să înţeleagă mult mai
devreme şi mai bine decât alţii, taine şi noţiuni ale gândirii
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umane, poate datorită tatălui său şi-a format şi pasiunea
pentru istorie.
Tot în adolescenţă, când au început lucrările de
construcţie la noua clădire a cramei, tatăl său l-a luat cu el să
urmărească lucrările. Privind muncitorii care trasau fundaţia cu
unghiurile drepte, tatăl său i-a spus: “Vezi, când începi să faci
orice lucru în viaţă, verifică dacă este drept, cinstit şi onorabil
şi aşa să-l duci până la capăt, până îl termini”.
Când au lucrat la fundaţie, i-a explicat că pentru a fi
durabilă, rezistentă şi a-şi menţine verticalitatea, construcţia
trebuie să aibă fundaţie puternică. Pregătirea omului, pentru a
avea o viaţă durabilă, dreaptă, onorabilă, pentru a deveni un
real profesionist în meseria ce şi-o alege, începe din copilărie,
învăţând
mereu,
asimilând
cunoştinţe,
dezvoltând
personalitatea prin cultură şi învăţătură.
Niciodată părinţii nu le-au impus, lui sau Evelynei, să
facă ceva, dar întotdeauna i-au ghidat şi sfătuit, lăsându-le
libertatea de a decide singuri. El şi Evelyne se sfătuiau asupra
unor lucruri şi întotdeauna se întrebau: “cum ar face papa sau
mama?”.
Armand îl privea pe Phillip, parcă ghicind la ce se
gândeşte acesta. Iar când Phillip şi-a întors privirea către el,
pentru a-l readuce la realitatea zilei, Armand l-a întrebat:
-Facem mâine dimineaţă o partidă de golf? Vin Monsieur
Lambert Becroix şi Monsieur Marc Bossuet, cred că-ţi face
plăcere să joci cu ei.
-Chiar voiam să-ţi propun un golf pentru mâine, dar nu
ştiam ce program ai. Iar cu cei doi, desigur, îmi face plăcere să
joc, doar ştii acest lucru. Sunt membrii asociaţiei noastre.
-Draga mea, i s-a adresat Armand Sophiei, noi avem
program pentru mâine dimineaţă, aşa că tu şi fetele veţi fi
singure.
-Şi noi ne-am făcut program, urma să văd ce faceţi voi
doi. Mergem afară, pe terasă?
-Mergem, afară este chiar plăcut la ora aceasta. Brice,
mergem afară !
Acesta, lătrând vesel, îi aştepta în dreptul uşii,
nerăbdător.
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II. Sceptrul
În liniştea nopţii, sunetul alarmei părea şi mai strident
decât era în realitate. După câteva secunde, s-au auzit două
focuri de armă. Phillip a sărit din pat, şi-a schimbat pantalonul
de pijama cu un şort şi a ieşit în fugă din cameră.
-Stai liniştită, vin imediat, i-a strigat el din uşă lui Yvette,
care îl privea speriată.
Ştia că a sunat alarma instalată la castel, aşa că s-a
îndreptat spre poarta mare, ce dădea în curtea interioară a
castelului. Poarta era însă, încuiată. În spatele lui s-au auzit
paşii mai multor persoane care alergau spre castel şi primul a
ajuns custodele, apoi Armand şi oamenii din serviciul
castelului.
-Deschid acum poarta, domnule, a spus custodele,
având în mână cheile. Ce s-o fi întâmplat?
-Vom vedea imediat, a spus Phillip.
-Papa, merg eu cu cei din pază, i-a spus el lui Armand.
Mă aştepţi aici?
-Nu, vin şi eu. Mergem la muzeu, cred că s-a declanşat
alarma instalată acolo.
Uşa holului ce ducea spre camerele muzeului era larg
deschisă, toate luminile erau aprinse, cum era normal. Ceea
ce au văzut i-a uimit: la doi paşi în interior, era întins la podea
paznicul de noapte. În faţă, din hol, se intra, pe dreapta şi pe
stânga, în cele patru încăperi ale micului muzeu familial, iar în
dreptul uşii de intrare, în cea de-a doua încăpere din dreapta,
se vedeau picioarele unei alte persoane întinse pe podea.
-Eu merg la cel din faţă, papa, a spus Phillip grăbit.
Era un bărbat solid, puternic, îmbrăcat în trening de
culoare neagră, cu o cagulă trasă peste cap şi faţă. Stătea
întins cu faţa în jos, cu mâna stângă prinsă sub corp, iar mâna
dreaptă, întinsă în faţa capului, ţinea încă un pistol. Phillip s-a
apropiat prudent, a pus piciorul pe mâna care ţinea pistolul şi
i-a strigat « Nu mişca ! ». Neprimind nici un răspuns, s-a
aplecat şi i-a luat pulsul la vena gâtului. Era mort.
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S-a ridicat şi s-a întors îndreptându-se spre uşa de la
intrare, unde Armand era aplecat deasupra paznicului. Acesta
gemea încet, de durere.
-Ajutaţi-mă să-l sprijin de perete, le-a spus Armand
însoţitorilor ce stăteau lângă el.
L-a prins cu grijă de mâini şi umeri şi l-au tras lângă
perete, iar Armand i-a descheiat haina şi cămaşa pline de
sânge. A văzut imediat rana de la piept, în dreapta, sub
omoplat.
-Phillip, te rog, adu-mi feşe şi pansament să-i oprim
sângerarea. Nu este o rană gravă, dar sângerează.
-Imediat. Sun acum după ambulanţă şi la poliţie.
Necunoscutul este mort.
În casă Phillip i-a găsit pe toţi speriaţi, neliniştiţi şi abia a
putut să-i liniştească.
-Acum totul este sub control, le-a spus el privindu-le
calm pe doamne. Erau strânse în salon mama sa, Yvette,
Evelyne şi Madame Anette, bucătăreasa.
-Sigur? l-a întrebat Sophie. Dar ce s-a întâmplat?
-Cineva, un necunoscut, a încercat să intre în sălile
muzeului şi a avut un schimb de focuri cu paznicul.
Necunoscutul este mort, iar paznicul uşor rănit. Aşteptăm să
vină ambulanţa şi poliţia.
-Armand unde este?
-Papa se ocupă de rănit. Merg repede înapoi cu trusa de
prim ajutor.
În mai puţin de jumătate de oră, holul se umpluse de
paramedici şi poliţişti. Toţi au aşteptat să–i fie acordat primul
ajutor paznicului rănit şi să-l ducă la ambulanţă, apoi poliţiştii
au început cercetarea locului.
În trei din sălile micului muzeu exponatele erau la locul
lor, nimic nu părea să fi fost mutat sau deranjat. În cea de-a
patra sală, unde era şi cadavrul necunoscutului, se vedea
sceptrul spart în câteva bucăţi ce erau aruncate pe podea.
-Noi am terminat aici, domnule doctor, i-a spus comisarul
de poliţie Dominique Lafonte. Mâine vom discuta şi cu
paznicul rănit. Suspectaţi pe cineva de această tentativă de
furt?
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-Nu, domnule comisar. Nici o piesă expusă nu are
valoare prea mare, toate sunt de interes familial şi au valoare
mai mult sentimentală. Valoarea lor istorică nu justifică
spargerea şi riscul la care s-ar fi expus autorul.
-Vă mulţumesc. Vom ţine legătura. Va fi ridicat acum şi
cadavrul necunoscutului, după care plecăm şi noi.
După plecarea poliţiştilor, lucrurile au intrat în normal la
castel, la vilă şi la hotel, liniştea nopţii punând stăpânire din
nou peste domeniu.
Madame Anette a adus lapte cald pentru doamne şi câte
un pahar cu vin pentru domni, niciunul din cei prezenţi nevoind
să meargă la culcare.
-Papa, ai vreo idee despre această tentativă de furt? l-a
întrebat Phillip.
Doamnele îl priveau şi ele întrebătoare. Niciodată până
acum nu a mai avut loc vreun furt pe domeniu, sau măcar o
tentativă de furt. Iar acum au fost şi schimburi de focuri, cu un
mort şi un rănit. Se produsese un eveniment cu totul deosebit
în aceste locuri liniştite.
-Nu am nici o idee. Singurul obiect care a prezentat
interes pentru spărgător a fost sceptrul. De ce? Nu ştiu. Şi
dacă l-a interesat atât de mult, de ce l-a distrus?
-Să fie spargerea rezultatul articolului publicat de mine
despre sceptrul ospitalier şi misterele lui?
-Nu ar fi exclus ca cineva să fi crezut legenda despre
sceptru şi să fi comandat furtul. Probabil a dat indicaţii precise
spărgătorului, să caute bucata din toiagul lui Moise, descrise
de tine.
-Şi pentru că nu l-a găsit, a distrus sceptrul, a continuat
Phillip.
-Da, ar fi o ipoteză de lucru pentru poliţie. Pentru noi,
lucrurile sunt încheiate.
-Dacă eşti de acord, voi vorbi mâine cu acel comisar
despre această ipoteză. Ar fi bine dacă ar ajunge în presă o
scurtă notiţă despre sceptrul fals, distrus pe timpul unei
spargeri. Aşa se vor linişti lucrurile deplin.
-Da, foarte bine. Voi contacta şi eu câteva persoane în
acest sens.
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-Dar ce are special sceptrul ospitalier? a întrebat Sophie.
Desigur, în afara legendei despre puterile sale oculte?
Phillip şi Armand s-au privit unul pe altul. Ce ar putea
răspunde? Nici ei nu ştiau. Şi totuşi aveau în casă o copie a
sceptrului.
-Nu-ţi pot răspunde la această întrebare, draga mea, a
spus Armand. Chiar nu ştiu.
-De ce nu încercaţi să aflaţi? Nu vreţi să ştiţi adevărata
poveste a sceptrului? Mie mi-ar place să o ştiu.
-Şi mie. Phillip, ar fi interesant să cercetăm toate
documentele ce le găsim despre sceptru, despre povestea lui
adevărată, aşa cum a spus mama?
În vocea lui Armand se distingea o notă de curiozitate,
dar şi o stimulare a interesului fiului său pe această idee.
-Unde este acum sceptrul adevărat? a întrebat din nou
Sophie.
-Nu ştiu, draga mea. Dacă Phillip va studia vechile
papirusuri şi manuscrise, poate va afla.
-Odată cu studiul despre cruciade, voi aduna documente
vechi şi despre sceptru. Voi scrie istoria lui, aşa cum o voi găsi
în manuscrise.
-Phillip, îţi voi face cunoştinţă cu cineva care te poate
ajuta, a spus Armand. Eu aş vrea să ştiu totuşi, cine a
organizat spargerea la castel. Cunosc persoana potrivită
pentru aşa ceva.
-Este ora două, nu mergem la culcare? Bine că totul s-a
liniştit, a spus Sophie.
-Ai dreptate, draga mea, să mergem la culcare, acum
simt oboseala, a spus Arman.

*
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După o săptămână
Luni dimineaţă, pe la nouă, Phillip era în biblioteca vilei,
încercând să pună ordine în hârtiile ce le-a adus din Nice,
când telefonul celular a început să sune. Francois a citit el pe
ecranul telefonului. “Ar trebui azi, mâine, să merg la muzeu“,
gândi el. Era vorba de muzeul din Marseille, unde Francois
Labrosse era director şi de multe ori îl ajuta cu documente
vechi, pentru diverse studii de specialitate.
Francois era de aceeaşi vârstă cu Phillip, înalt, brunet,
bine făcut; când îl vedeai nu credeai că are un doctorat în arta
medievală, ci te gândeai la un fost sportiv, sau profesor de
sport. Îi lega o veche prietenie, fiind colegi în primii ani de
şcoală, apoi uniţi prin preocupări ştiinţifice şi membrii ai
aceleiaşi asociaţii caritabile.
-Francois, mă bucur să te aud. Ar trebui să vin la tine,
dar cred că mâine o voi face.
-Phillip, i-a răspuns acesta pe un ton grav, te sun în altă
chestiune. Am nevoie de sfatul domnului Armand şi al tău. Ne
putem vedea astăzi?
-Sper că nu este nimic grav cu tine.
-Nu, este o chestiune a muzeului.
-Bine, m-am liniştit. Îl sun pe tatăl meu, este în Marseille
şi vin şi eu acolo. Te anunţ eu în legătură cu întâlnirea.
-Mulţumesc, aştept.
Phillip a format numărul tatălui său.
-Papa, scuză-mă că te sun, Francois ne roagă să-l
întâlnim azi, într-o problemă legată de muzeu. Vei avea timp?
-Sigur, roagă-l să vină la Chamont, la ora patru după
amiază. Este cel mai bine, ajung şi eu la timp.
-Perfect, mulţumesc, papa.
La ora patru după amiază, erau toţi trei în biroul lui
Armand.
-Excelenţă, i-a spus lui Armand, vă mulţumesc pentru
primire. Trebuie să mă sfătuiesc cu dumneavoastră.
Armand şi Phillip îl priveau întrebători, aşteptând ca
acesta să vorbească în continuare. În vocea lui era o oarecare
tensiune. Se gândea cu ce să înceapă, să poată fi mai explicit.
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-Printre primele aşezăminte ale Cavalerilor ospitalieri
ridicate în Provence, a fost şi Capela din Fortul Portului. Acest
lucru îl ştiţi foarte bine. Parte din obiectele vechi ale capelei,
cele mai valoroase, sunt păstrate în depozitul muzeului nostru.
Astăzi de dimineaţă m-a sunat custodele capelei şi mi-a spus
că nu găseşte două din manuscrisele de inventar ale capelei.
Se referea la inventarele din secolul al doisprezecelea şi
treisprezecelea, valoroase ele însele prin vechimea lor.
-Ce înseamnă că nu le găseşte? a întreba Armand.
-Pur şi simplu nu sunt în magazia capelei. Custodele are
relativ puţine obiecte şi documente la Capelă, le ştie locul
fiecăruia din acestea. M-a sunat să mă întrebe dacă nu sunt
cumva la noi, luate fără ştirea lui. L-am asigurat că nu sunt la
muzeu. Este disperat şi m–a întrebat cum să procedeze, dacă
să anunţe poliţia.
-Ştie când le-a văzut ultima dată? a întrebat Phillip.
-L-am întrebat şi eu, spunea că în urmă cu zece zile,
două săptămâni manuscrisele erau în depozit, cu siguranţă.
-Părerea mea este să le caute din nou, poate le-a pus el
sau altcineva în altă parte. Poate le-a rătăcit printre alte
documente. Dacă nu le găseşte, va trebui să anunţe poliţia,
le-a spus Armand.
-Cred că aşa este mai bine, a răspuns Francois pe un
ton mai calm. Acum, că am vorbit cu dumneavoastră, mă simt
şi eu mult mai liniştit. M-am impacientat ştiind cele întâmplate
la castel. Am citit şi articolul din ziar despre distrugerea copiei
sceptrului.
-Vom confecţiona o nouă copie a sceptrului după
modelul pe care l-a gândit bunicul nostru în anii treizeci, a
spus Phillip. Suntem bucuroşi că paznicul s-a vindecat
aproape complet. Asta este important.
-Vă mulţumesc şi vă aştept la muzeu. Se vedea după
modul în care mergea că este mai liniştit, dacă nu chiar
bucuros că a clarificat, pentru început, ceea ce trebuia să facă
administratorul Fortului.
-Cred că se leagă unele lucruri, papa, a spus Phillip
după plecarea lui Francois Labrosse.
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-Da, cred şi eu. Probabil persoana interesată de sceptru
a căutat să afle unde este acesta şi de aceea a luat
manuscrisele de inventar. Se aştepta ca sceptrul să fie la
capela fortului. Nu l-a găsit în capelă şi nici în lista de inventar,
de aceea a venit la castel. S-a convins apoi că sceptrul este
fals. Întrebarea este dacă va continua să-l caute sau se va
opri.
-Indiferent de ce va face acel necunoscut, eu voi căuta
să aflu mai multe lucruri despre sceptru. Se cunosc foarte
puţine date despre el. Puţini ştiu şi despre existenţa lui, a spus
Phillip.
-Sună-l pe domnul Jean Dupont, aşteaptă telefonul tău,
i-a spus Armand.
-Cine este domnul Dupont?
-Este persoana care ne poate ajuta. A fost mulţi ani
poliţist în Paris, a lucrat pentru Interpol, ca inspector. În urmă
cu vreo patru ani a fost rănit grav aici, la Marseille, dar am
reuşit să-l salvez. S-a retras din poliţie şi s-a stabilit, împreună
cu familia, la Marseille, unde a deschis o şcoală de detectivi
particulari. Mă sună periodic în semn de recunoştinţă. Este un
om bun şi de încredere.
-Din cele ce-mi spui, îmi place deja această persoană. Îl
voi suna mâine, când voi merge şi la muzeu, la Francois
-Foarte bine, Phillip...
Lui Phillip îi plăcea oraşul Marseille, datorită spiritului şi
atmosferei sale cosmopolite, în care se întâlneau multiplele
culturi, de la cea provensală, la cea iberică, grecească, arabă,
africană, fiecare cultură cu specificul şi farmecul ei. Dar şi alte
două componente îi sporeau afecţiunea faţă de acest oraş:
aşezarea geografică, oraşul fiind ridicat pe pantele muntelui şi
se întindea de la malul mării, până pe vârful muntos, unde se
ridicau maiestuos turnurile bisericii; a doua componentă era
istoria bogată în evenimente a oraşului şi a întregii regiuni. De
multe ori a încercat să-şi imagineze cum s-au desfăşurat unul
sau altul din evenimentele istorice petrecute cu secole în
urmă.
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A trecut pe la două librării pentru a vedea recentele
apariţii editoriale din domeniul medical, după care a coborât în
portul vechi şi a oprit maşina în faţa muzeului.
Francois Labrosse era într-un din sălile cu exponate şi,
la apariţia lui Phillip, s-a îndreptat bucuros spre el.
-Mă bucur că ai venit, Phillip. Mergem în birou?
-Da, aş vrea să vorbim ceva.
-Cu plăcere. Cafea, suc natural?
-Un pahar cu apă, te rog.
Biroul directorului Labrosse, spaţios şi luminos, cu pereţii
acoperiţi de rafturi pline cu lucrări de specialitate, cărţi,
albume, mici statuete frumos aranjate, era plăcut şi degaja o
atmosferă de sală de studiu a unei biblioteci.
-Francois, a spus Phillip aşezându-se într-un fotoliu,
după spargerea petrecută la castel şi distrugerea sceptrului,
mi-am dat seama că nu ştiu aproape nimic despre adevăratul
Sceptru ospitalier. Mă poţi ajuta să găsesc înscrisuri despre
acesta?
-La castel nu aveţi manuscrise despre sceptru?
-Voi căuta zilele acestea, dar te rog şi pe tine să-mi cauţi
în biblioteca voastră, deoarece are mult mai multe cărţi şi
manuscrise decât avem noi la castel. Ce ştii despre Sceptru?
-Date generale. A fost confecţionat pe la începutul
primului mileniu, în Ţara Moabului, şi a ajuns, ceva mai târziu,
la aşezământul Sfântul Ioan de la Ierusalim, la Cavalerii
Ospitalieri ai Sfântului Gerard. Foarte puţini ştiu faptul că nu
există doar un singur sceptru, cel original, Sceptrul Sfântului
Gerard. În anul 1306, când Ordinul Cavalerilor Ioaniţi s-a
stabilit în Insula Rhodos, Marele Maestru a făcut o copie fidelă
a Sceptrului.
După ce au fost nevoiţi să plece din Ierusalim, în 1187,
au ajuns la Akra, apoi în Insula Cipru, iar aceste mutări
succesive l-au determinat pe Marele Maestru să ia măsuri
pentru protejarea simbolurilor onoarei, curajului și sacrificiului
Ospitalierilor, unul din simboluri fiind şi Sceptrul. Cel original a
fost pus la loc sigur, iar cel făcut în 1306 a fost ţinut în
permanenţă în preajma Marelui Maestru. Sigur că şi acesta
are o mare valoare istorică şi simbolică, iar pe piaţa pieselor
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istorice valorează câteva zeci de milioane de euro. Iar cum
existenţa lui este cunoscută de doar câteva persoane de
maximă onorabilitate, mai presus de orice îndoială, valoarea
este şi mai mare.
-Mă gândesc la faptul că al doilea sceptru poate fi
considerat pentru toţi, aşa cum a fost de altfel cunoscut, ca
Sceptrul Ospitalierilor original, dată fiind vechimea lui şi
semnificaţia. Este adevărat?
-Da, poate fi considerat ca fiind cel adevărat.
-Scuză–mă un moment, trebuie să dau un telefon, a
spus Phillip.
A format numărul de telefon pe care l-a primit de la
Armand.
-Domnul inspector Dupont? a întrebat el persoana care ia răspuns la telefon.
-Da, eu sunt, bună ziua !
-Bună ziua, domnule. Sunt doctorul Phillip de Chamont.
-Aşteptam telefonul dumneavoastră, domnule doctor. Ma avizat domnul doctor Armand că mă veţi căuta. Unde
sunteţi?
-La Muzeul portului, în Marseille.
-Dacă doriţi să ne întâlnim, vin eu acolo în câteva
minute.
-Ar fi minunat, domnule Dupont. Mă salvaţi de un drum
prin oraş.
-Aşteptaţi-mă acolo, vă rog. La revedere.
-Francois, i s-a adresat Phillip directorului muzeului, mă
voi întâlni cu un detectiv particular în faţa muzeului. Va trebui
să plec, dar ţinem legătura.
-De ce nu-l inviţi aici? Dacă vreţi să discutaţi confidenţial,
vă las singuri.
-Îţi mulţumesc pentru ofertă şi o accept cu plăcere. Nu
este nimic confidenţial, aş vrea să mă ajute să–l găsim pe cel
care a comandat spargerea de la castel. A fost poliţist şi încă
lucrează cu poliţia. Poţi asista la discuţie, nu am nimic de
ascuns.
După vreo douăzeci de minute, secretara a deschis uşa
şi a intrat în birou domnul Jean Dupont.
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Jean Dupont avea cam patruzeci de ani, de statură sub
medie, slab, cu un ten măsliniu. Faţa era prelungă, iar ochii
negri priveau iscoditor. Îmbrăcat într-un costum ușor, de vară,
de culoarea maro foarte deschis, cu pantofi asortaţi, de
culoare deschisă, părea un profesor de gimnaziu aflat în
vacanţă. Înfăţişarea lui nu se remarca prin nimic, era un
anonim şi asta era, probabil, un avantaj pentru el.
-Bună ziua, domnilor, a salutat el dezinvolt, privindu-i cu
un zâmbet deschis.
-Bună ziua, domnule Dupont, s-a ridicat Phillip din fotoliu
şi i-a întins mâna. Sunt Phillip de Chamont, iar domnul este
Francois Labrosse, directorul muzeului. Nu am nimic de
ascuns faţă de el, putem vorbi aici.
-Mă bucur să vă cunosc, domnilor.
-O cafea, apă? l-a întrebat Francois.
-Cafea, dacă nu vă deranjează. Scurtă şi cu lapte, vă
rog, i-a spus el secretarei care aştepta lângă uşă.
-Vă ascult, domnule doctor.
-Aţi aflat despre spargerea ce a avut loc acum o
săptămână la castel?
-Da, mi-a relatat întâmplarea domnul Armand. Am luat
legătura şi cu poliţia, sunt la zi cu toate datele.
-Credeţi că ne puteţi ajuta să aflăm cine este persoana
interesată de sceptrul nostru?
-Desigur. Dar sunteţi sigur că sceptrul este în atenţia
spărgătorului? Poate alte exponate.
-A fost singura piesă pe care spărgătorul a pus mâna
Am o teorie.
-Vă ascult.
Domnul Dupont îşi schimbase complet atitudinea:
zâmbetul i–a dispărut de pe faţă, asculta cu atenţie cuvintele
lui Phillip, iar privirea îi devenise tăioasă. Era ca un câine de
vânătoare ce adulmeca vânatul.
-Am publicat un articol, cu vreo trei săptămâni în urmă,
despre Sceptrul ospitalier şi legendele care au circulat în
legătură cu aşa zise puteri misterioase ce le-ar avea acesta.
Probabil că cineva a devenit interesat de sceptru ca urmare a
apariţiei articolului şi doreşte să-l obţină, indiferent de mijloace.
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-Ar trebui să-i spunem şi despre manuscrisele de la
Fortul portului, a intervenit Francois.
-Ai dreptate, deşi nu văd legătura dintre cele două
evenimente.
-Despre ce este vorba? a întrebat Dupont.
-Custodele Fortului ne-a sesizat dispariţia manuscriselor
cu inventarul obiectelor ce se păstrau la Capela fortului în
secolele doisprezece şi treisprezece. I-am sugerat acestuia să
le caute mai bine, poate sunt în altă parte, tot la Capelă.
-Am înţeles mai bine situaţia de fapt, domnilor. Vă voi
ţine la curent cu ceea ce voi afla.
-Vă mulţumesc, domnule inspector Dupont. Vom aştepta
noutăţi de la dumneavoastră.
Detectivul şi-a reluat înfăţişarea obişnuită, agreabilă,
zâmbitoare. Se pare că-i făcea plăcere să fie apelat cu gradul
ce-l avusese în poliţie. Un poliţist rămâne poliţist toată viaţa,
fiind văzut cu acelaşi respect ce-l avusese în timpul activităţii.
-Trebuie să plec. La revedere, domnilor, a spus el ieşind
din birou.
-Este un om agreabil, a remarcat Francois. Ştie ce vrea.
-Sperăm să avem cât mai curând noutăţi. Te mai rog
ceva, Francois. Verifică dacă s-a interesat cineva despre
sceptru, dacă a cerut pentru studiu manuscrise din epocă,
fiindcă bănuiesc faptul că persoana interesată s-a documentat
în legătură cu sceptrul. Şi unde altundeva putea merge decât
la biblioteca muzeului Fortului ospitalier?
-Fără probleme, Phillip, chiar acum, după ce pleci, mă
voi interesa.
-Mulţumesc, aştept un telefon de la tine.
-Bine, te voi suna cum aflu ceva.
Phillip s-a întors la Chamont bine dispus, rezolvase în
oraş cam tot ce şi-a propus şi abia aştepta să facă o baie în
piscină, să se răcorească după căldura oraşului. Până la
sosirea lui Armand, şi-a petrecut timpul cu Brice şi Yvette, întro atmosferă veselă, de adevărată vacanţă.
Abia începuse să-i povestească tatălui său ceea ce
făcuse în oraş şi discuţiile purtate cu Dupont şi Francois, că a
sunat telefonul mobil. Era Francois.
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-Bună ziua, Phillip, ce faci?
-Stau pe terasă cu papa, vorbim despre ceea ce am
stabilit cu domnul Dupont.
-Transmite-i salutări domnului Armand. Am noutăţi. Treci
mâine pe la mine?
-Desigur, dar cred că ajung spre orele amiezii.
-Când poţi tu, te aştept.
A doua zi Phillip era în Marseille şi a mers la muzeu, aşa
cum promisese, către orele amiezii. Deschizând uşa biroului,
Francois i-a ieşit în întâmpinare, jovial, bucuros că-l vede.
-Ia loc, te rog. Apoi, fără nici o altă introducere, a trecut
la subiect:
-Am verificat dacă cineva a cerut manuscrise despre
Sceptru. La noi, la Muzeul Portului, apar înscrise la biblioteca
internă peste cincizeci de persoane care au solicitat pentru
studiu acte şi manuscrise din secolele al unsprezecelea şi al
doisprezecelea. Ce este mai interesant, şi la Capela din
Martigues apare o persoană, cu acelaşi tip de solicitare,
manuscrise din secolul al unsprezecelea şi doisprezecelea.
-Ştim cine este? În vocea lui se simţea nerăbdarea, dar
şi interesul de a afla totul, cât mai repede.
-Desigur, este înregistrată cererea lui pentru
manuscrisele solicitate. Se numește Charles Borville, este
arheolog şi locuieşte în Menton, strada Thymus, numărul 16.
-Dacă mai vine la muzeu, te rog să mă anunţi. Voi merge
la Menton, zilele acestea, să vorbesc cu el. Lipseşte vreun
document?
-Din cate ştiu eu, nu lipseşte. Bibliotecara mi-a spus că
părea un profesionist, avea cunoștinţe de istorie veche, ştia ce
documente să caute. Tocmai despre prima cruciadă şi despre
sceptru. Ce crezi, să fie o coincidenţă?
-Nu cred că este o coincidenţă interesul lui despre
sceptru, chiar în această perioadă. De la cine putem afla mai
multe date despre acest arheolog? Ştii pe cineva din acest
domeniu?
-Îl cunosc pe Bernard Mantouse, director al Institutului
Mării, institut privat, ce lucrează pentru o firmă de cercetări
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marine; nu ar crea suspiciuni interesul meu pentru un
arheolog.
-Foarte bine. Mă suni, te rog, când ştii mai multe lucruri?
-Desigur. Dar nu am terminat. A fost găsit manuscrisul
dispărut de la Capela fortului.
-Cum aşa? Unde şi cine l-a găsit?
-Custodele a căutat prin toate manuscrisele şi le-a găsit
pe cele dispărute, printre alte documente. Este foarte bucuros.
-Tu ce crezi?
-Eu cred, a răspuns Francois, că cineva le-a studiat în
ascuns, apoi le-a pus în alt loc decât cel în care erau păstrate.
Din grabă sau neatenţie.
-Mă bucur că manuscrisele sunt la locul lor. Îl voi anunţa
şi pe domnul Dupont.
-Mai rămâi în oraş? l-a întrebat Francois.
-Nu, merg la Chamont, trebuie să lucrez la un studiu. Am
cumpărat cărţile care mă interesau pentru Universitate.
Seara, când ajunsese acasă şi Armand, Phillip i-a relatat
tot ce aflase în acea zi. Ar fi vrut să lucreze la studiul istoric, să
se documenteze, dar în acelaşi timp voia şi să facă investigaţii
despre arheologul interesat de perioada medievală. Poate era
o întâmplare interesul lui faţă de documentele despre acea
perioadă, cea a secolului al doisprezecelea. Trebuia să se
convingă de acest lucru.
-Astept să mă sune Francois şi să-mi spună dacă a aflat
ceva mai multe date despre acel arheolog. După aceea, dacă
eşti de acord, voi merge la Menton să discut cu el.
-Da, poţi vorbi cu el, dar fără a crea suspiciunea că ne
implicăm în anchetă.
Francois Labrosse l-a sunat ceva mai târziu.
Terminaseră de mâncat şi urmăreau la televizor o emisiune de
divertisment. Aproape că uitase de telefonul promis, dar acum
interesul i-a revenit.
-Hello, Phillip, îmi pare rău că te sun atât de târziu.
Amicul meu este plecat la Montreal, nu pot vorbi cu el, datorită
diferenţei de fus orar. Cred că doarme la ora aceasta. Dar
sper să-l găsesc la telefon spre dimineaţă. O cunoştinţă
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comună mi-a spus că acesta va lipsi din ţară o perioadă de
timp mai lungă.
-Stai puţin, i-a răspuns Phillip, având o presimţire nu
tocmai plăcută. Nu vorbi cu el despre acest subiect. Dacă te
sună el, găseşte un motiv pentru care l-ai căutat. Ce-mi poţi
spune despre el?
-Este specializat în biologia marină, are multe lucrări
publicate şi este cunoscut pe întreaga Rivieră. Dar este
specializat şi în arheologia marină, are cunoștinţe de istorie. A
făcut scufundări în Mediterana, la diferite situri, cred că pentru
o firmă privată. În rest, o persoană agreabilă.
-Mulţumesc. Rămânem în legătură.
-Desigur. Vrei să vin cu tine în Menton? Cunosc şi
câţiva membri ai Yachting Club, dacă am avea nevoie de
ceva.
-Ar fi bine, mulţumesc. Poţi veni mâine dimineaţă aici şi
plecăm împreună la Menton?
-Sigur. La ora nouă este bine?
-Perfect, te aştept.
Menton, oraş al florilor şi lămâilor, este aşezat între mare
şi muntele ce se înălţa semeţ, nu prea departe de mare. Panta
muntelui lăsa o suprafaţă destul de îngustă pentru cele două
zone ale oraşului Menton, oraşul vechi şi oraşul nou, cu plaja
lui îngustă pe alocuri, dar bine amenajată. Cele două aşezări
diferă sub aspectul construcţiilor, oraşul vechi fiind construit în
pantă, pe povârnişul muntelui, cu străduţe înguste şi case mai
mici, în timp ce oraşul nou se întindea pe teren ceva mai plan
şi erau ridicate hoteluri şi vile moderne, iar plaja, mai largă,
oferea o frumoasă privelişte, cu şezlonguri şi umbrele viu
colorate ce acopereau o mare parte a zonei nisipoase.
Oraşul vechi are nenumărate monumente şi clădiri în
stilul baroc, medieval, cu capele şi biserici reprezentative,
specifice culturii secolelor unsprezece-treisprezece, unele mai
noi, din secolul al optsprezecelea. Spre munte, se vedea
cimitirul, aşezat în patru trepte, fiecare treaptă aparţinând unui
cult religios; apoi pădurea ce decorează pe timpul verii în
verde întreg fundalul muntos al oraşului, ca o mare pictură
văzută dinspre mare.
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Locul are atâta farmec, încât se spune că Eva a plecat
din rai cu o lămâie şi a plantat seminţele în locul cel mai
frumos din lume. Iar acesta a fost Menton.
Ziua se anunţa călduroasă, ca de obicei, încă de la
orele dimineţii. Cei doi tineri, conform celor convenite, au
părăsit domeniul la ora nouă, cu maşina, plecând spre
Menton. Au circulat pe A8, La Provencale, de pe care au ieşit
pe artera ce dă în Avenue de Sospel, intrând în oraş prin nordvest şi reuşind, astfel, să evite traficul aglomerat de sutele de
turişti de la începutul sezonului.
Francois a rămas la Yachting Club, iar Phillip, cu harta
în mână, a plecat să caute casa arheologului. A găsit-o relativ
uşor, în oraşul vechi. Era o casă mică, în stilul de dinainte de
război, cochetă, cu o grădină minusculă, dar îngrijită. Pe
străduţa îngustă, abia a avut loc să parcheze maşina. A
apăsat pe butonul soneriei şi, instantaneu, uşa casei s-a
deschis. A ieşit un bărbat slăbuţ, de înălţime medie, cu faţa
bronzată ce arăta vârsta în jur de cincizeci de ani. Ochii, vioi, îl
priveau întrebători prin ochelarii de vedere.
-Bună ziua, vă pot ajuta? a întrebat el.
-Dacă sunteţi domnul Charles Borville, da. Sunt Phillip
de Chamont, medic la Spitalul din Nice. Specialitatea mea
este neurologia, dar am o oarecare pregătire şi în istorie, în
perioada romană şi medievală. Dacă-mi puteţi acorda câteva
minute.
-Desigur, intraţi, vă rog.
În casă era o răcoare plăcută, de la aparatul de aer
condiţionat. Dar probabil ar fi fost plăcut şi fără a pune în
funcţiune aparatul, deoarece răcoarea munţilor se îmbina cu
briza mării, într-o adiere mângâietoare. Casa avea trei
camere, frumos mobilate, cu cărți şi reviste peste tot, dar puse
într-o anumită ordine.
-Vă uitaţi la cărţi, i-a spus el surprinzându-i privirea lui
Phillip. Sunt arheolog, dar probabil ştiţi asta, şi este o
deformaţie profesională aranjarea pieselor într-o anumită
ordine. Spre satisfacţia soţiei, trebuie să spun.
-Da, este plăcut la dumneavoastră. Să nu vă reţin prea
mult timp. Mă documentez acum despre perioada evului
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mediu. Mi s-a recomandat să discut cu dumneavoastră pentru
documentare.
-Mai concret, ce anume v-ar interesa?
-Lucrarea pe care o pregătesc se referă la contribuţia
populației din Provence la prima cruciadă. Am găsit unele
documente din epocă, dar sunt puţine date arheologice care
să le susţină. Ori, eu sunt obişnuit să scriu şi să public numai
pe bază de dovezi.
-Cum aţi spus că vă numiţi? l-a întrebat cu o notă
ciudată în glas.
-Phillip de Chamont, domnule Borville. Este vreo
problemă?
-Faceţi parte din familia de Chamont, din La Creusse?
Aveţi legătură cu domeniul Chamont?
-Da, am onoarea de a face parte din această familie.
Tatăl meu este ultimul baron de Chamont. De ce?
-În cercetările mele arheologice am întâlnit numele de
Chamont, atât în Provence, cât şi în Ierusalim.
-Da, înaintaşii noştri au participat la prima cruciadă, de
aceea mă interesează această perioadă.
Arheologul l-a privit intens, şi-a luat ochelarii şi i-a şters
încet, cu grijă, i-a pus din nou, apoi l-a întrebat:
-Aveţi o carte de vizită?
-Desigur, i-a răspuns Phillip surprins. Poftim, i-a întins el
cartea de vizită.
Arheologul a luat-o, a privit-o, apoi i-a înapoiat-o.
-Voiam să fiu sigur că sunteţi într-adevăr de Chamont. Şi
iată de ce. La începutul anului am fost angajat de o firmă din
străinătate ca, în calitate de arheolog, să fac săpături şi
cercetări despre perioada primei cruciade şi despre înfiinţarea
Ordinului Ospitalier.
-Nu era surprinzătoare angajarea? l-a întrebat Phillip.
-Nu, fiindcă de multe ori am primit astfel de angajamente
de la firme private, dar şi de la universităţi sau institute de
cercetare istorică. Am primit un onorariu frumos, dar şi bani
pentru cercetări. De asemenea, am primit uşor toate
permisele. Abia acum, dacă stau şi mă gândesc, instinctul îmi
spune că ceva nu este în ordine, dar nu ştiu exact ce anume.
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De aceea vreau să ştiu cu cine vorbesc. Nu sunt fricos, dar
vreau să mă feresc de necazuri.
-Foarte bine. Unde aţi făcut cercetări?
-În Ierusalim şi împrejurimi, precum şi în Provence. Am
întocmit un studiu sintetic despre tot ce am aflat şi l-am predat
în urmă cu o lună.
-Aş putea să primesc un exemplar al studiului?
-Îmi pare rău, studiul aparţine celui care m-a angajat,
aşa a fost înţelegerea.
-Păcat, ar fi fost foarte interesant. Dar cine v-a angajat,
îmi puteţi spune?
-Da, nu este nici un secret. Domnul Bernard Mantouse.
Phillip s-a ridicat de pe fotoliu. Pentru moment era
suficient, nu voia să-i creeze suspiciuni arheologului, mai ales
că acesta părea sincer.
-Vă mulţumesc, a spus el. Poate că ne mai vedem.
Desigur, momentan îmi sistematizez documentaţia pentru o
lucrare ce vreau să o public, deci sunt acasă. Vă dau numărul
meu de telefon. A luat un blocnotes, a scris numărul său de
telefon şi i-a întins hârtia.
-Pot să vă rog ceva? a spus Phillip. Fără să aştepte
răspuns, a continuat: să nu mai discutaţi cu nimeni despre
preocupările mele. Ştiţi, secretul cercetării ştiinţifice.
-Fiţi fără grijă.
Domnul Carles Borville l-a condus până în stradă şi i-a
întins mâna, dar s-a oprit cu un gest neaşteptat.
-Dacă nu pot să vă dau studiul, vă pot da notiţele mele.
Acestea îmi aparţin, sper să vă descurcaţi cu aceste notiţe.
Am un scris îngrozitor. Haideţi înapoi.
-Nu ştiu cum să vă mulţumesc, i-a spus Phillip, primind o
mapă din plastic, plină de hârtii, precum şi două caiete.
-Tot ce vă rog este să le studiaţi cu grijă şi când nu mai
aveţi nevoie de ele, să mi le înapoiaţi.
-Bineînţeles, iar în lucrare vă voi menţiona la bibliografie.
-Aş fi onorat, a răspuns arhitectul.
Francois îl aştepta la Club, pe terasă, împreună cu doi
bărbaţi. Erau cam de aceeași vârstă cu Francois, bronzaţi,
îmbrăcaţi fiecare cu pantalon de culoare deschisă şi cămaşă
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din bumbac, albă, cu emblema clubului cusută în partea
stângă. Se făcuse ora prânzului, aşa că oprirea era binevenită.
-Domnul Phillip de Chamont, medic, a făcut el
prezentările și Domnii Virgil Paraille, antreprenor - fabrică bărci
- și Mark Versoil, secretarul clubului. Mâncăm aici?
-Da, mi-ar face plăcere, locul este încântător. Clădirea
clubului era făcută din lemn vopsit în culoare albă, ridicată pe
trei nivele, cu terase spre munte la parter și primul nivel, cu
ponton mare, pe două nivele, spre apa golfului. Pontonul de la
parter se prelungea cu alte două pontoane pe piloni din lemn,
pardosit cu scândură, spre largul golfului. De aceste pontoane
erau legate, una lângă alta, bărci de diferite forme şi mărimi,
iar la intrarea în golf, se vedeau ancorate şapte, opt yachturi
de dimensiuni mai mici. Ceva mai departe se vedeau mai
multe yachturi de mari dimensiuni.
-Vă rugăm să ne scuzaţi, au spus cei doi ridicându-se.
Trebuie să plecăm. Ne bucurăm că v-am cunoscut, domnule,
i-au spus lui Phillip.
-La fel şi eu.
Francois îl privea întrebător, aşteptând să-i spună ceva
despre discuţia avută de acesta cu arheologul, dar nu a spus
nimic.
-Totul este bine, i-a spus Phillip, ghicindu-i întrebarea.
Au comandat o mâncare uşoară, de peşte şi apă plată.
-Nu-mi amintesc numele amicului tău, directorul
institutului de cercetări marine. Poate avem nevoie de el.
-Se numește Bernard Montouse. Apropos, nu m-a sunat.
Poate nu are timp.
-Nu-i nimic, este mai bine aşa. Ştii pentru ce firmă
lucrează acum?
-Nu, dar aflu în câteva minute, a răspuns el formând un
număr de telefon. După o conversaţie de câteva minute, i-a
spus:
-Lucrează pentru firma Silver Teck, din Panama. Firma
se ocupă cu tehnologie pentru cercetări marine. Nu este prea
cunoscută în zonă, dar se pare că are multe afaceri de succes
în America Latină. Nu se cunosc proprietarii.
-Suficient, mulţumesc.
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După amiază, traficul pe autostradă era şi mai
aglomerat, cel puțin spre Marseille. Obişnuiţi cu circulaţia din
sezon, au mers relaxaţi până la La Creusse. De la Chamont,
Francois a plecat spre Marseille, iar Phillip a rămas cu Brice și
Yvette, era rândul lui să-l alinte pe micul lor prieten. Joaca lui
Brisucu era doza zilnică de bucurie.
Când a ajuns Armand, Brice a alergat în faţa lui cu
mingea în gură, bucuros că-l vede, fiindcă şi-l voia partener de
joacă. Văzând că Armand pleacă spre vilă, dezamăgit, a
plecat şi el la Yvette.
Din vilă a ieşit pe terasă şi Sophie, atrasă de vocile ce le
auzise.
-Să-ţi aducă o gustare în salon sau vii pe terasă? l-a
întrebat ea sărutându-l.
-Fac un duş şi vin pe terasa piscinei. Aş face şi o baie.
Atmosfera liniştită de familie şi răcoarea terasei i-a făcut
să stea împreună aproape o oră, fiecare povestind câte ceva
şi aruncând pe rând mingea lui Brice.
-Îmi cer scuze, a spus Phillip la un moment dat, am
ceva de lucru şi merg în bibliotecă.
-Vin şi eu cu tine, s-a ridicat şi Armand de pe fotoliu. Ce
noutăţi ai?
-Am fost la Menton. I-a relatat apoi ceea ce aflase de la
arheolog şi i-a arătat notiţele acestuia. Vreau să studiez
notiţele şi să le compar cu manuscrisele ce le avem noi. Mă
ajuţi cu nişte date?
-Sigur. Dar mai întâi nu ai vrea să ştii ce a stabilit
poliţia?
-Ba da, sunt foarte curios.
-Poliţia a stabilit că autorul spargerii este un cunoscut
hoţ din oraş, ce lucra pe cont propriu şi la o scară mică,
mărunţişuri. Ei nu cred că este opera unei bande specializate,
cu pregătire în astfel de furturi. Dar nu exclud posibilitatea unui
furt la comandă.
-Eu cred că este comanda vreunui colecţionar de
artefacte, de piese valoroase, alt interes nu văd, a spus Phillip.
Sustragerea nu a fost bine pregătită. Cred că este implicat şi
un director al unui institut de cercetări marine, institut privat,
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din Menton. Poţi afla cine sunt proprietarii firmei Silver Teck
din Panama?
-Voi încerca să aflu. Mâine ne întâlnim la club, în
Marseille, nu ai uitat?
-Nu, voi fi acolo. Cred că seara aceasta voi lucra până
mai târziu. Voi merge trei, patru zile, la Nice, mai am ceva de
lucru la Universitate. Va merge şi Yvette, are un concert de
binefacere.
-Va merge şi Brice cu voi? Poţi să-l laşi aici, cu noi,
dacă vrei. Dacă am noutăţi, ţi le voi spune la telefon. Dar,
repet, nu ne implicăm în mod direct în treburile poliţiei.
-Am inţeles, papa.
La sfârşitul săptămânii, Phillip, Yvette şi Brice erau din
nou la Chamont, intenţionând să stea cel puţin trei săptămâni.
-Phillip, i-a spus Armand stând împreună la un pahar de
Chardonais, iată ce am aflat: Silver Teck este o companie
mare, are afaceri cu exploatări miniere în Brazilia, pentru
extracţia de minereuri neferoase. Fabrică utilaje pentru
cercetări şi exploatări marine, deţine un vas pentru croaziere,
ultramodern, şi are în construcţie încă unul. Proprietarul
companiei este Jason Kraine, din Cape Town, care are o
reşedinţă la Marseille şi o alta în Panama. Este colecţionar de
opere de artă, dar şi de artefacte. Se bănuieşte că a cumpărat
obiecte mayaşe şi egiptene furate din siturile istorice. Nu s-a
putut dovedi nimic ilegal.
-Dacă eşti de acord, plec la Paris pentru o zi, împreună
cu Francois. Vreau să ştiu dacă muzeul medieval din Paris
deţine manuscrise despre prima cruciadă şi despre sceptru.
-Dacă tu crezi că este necesar, mergi.
Au plecat cu avionul spre Paris, prima cursă de
dimineaţă. Călătoria a decurs agreabil, Phillip citind o carte
despre vechiul oraş Niceea şi, când au fost anunţaţi că se
pregătesc de aterizare, nu i-a venit să creadă ce repede a
trecut timpul.
-Mergem direct la muzeu? l-a întrebat Francois. Luăm un
taximetru.
-Bineînţeles, ajungem mult mai repede decât cu
autobuzul aeroportului.
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Muzeul Evului Mediu era pe strada Matisser, pe malul
Senei, într-o clădire din secolul al şaisprezecelea, acum
frumos renovată. Poarta masivă, mare, era complet deschisă
şi, trecând de ea, ajungeai într-o curte interioară, cu alei din
marmură mărunţită, ce şerpuiau printre rondourile cu flori
multicolore. În mijlocul curţii era o mică fântână arteziană, mai
bine zis un bazin rotund, din beton placat cu marmură, iar în
mijlocul bazinului era un cub din marmură cu un orificiu prin
care curgea încet apa, cu un susur liniştitor. În curte, pe bănci,
erau câţiva studenţi, care citeau.
Directorul muzeului, domnul Pierre Antoine, i-a primit în
biroul mare, cu mobilă de epocă. Scund, grăsuţ, avea peste
şaizeci de ani, părul puţin era tuns scurt, faţa era deschisă,
sinceră, zâmbitoare. S-a ridicat vioi de pe scaun şi le-a ieşit în
întâmpinare.
-Mă bucur că vă cunosc personal, domnule Francois
Labrosse, până acum doar ne-am auzit la telefon. Mă bucur să
vă cunosc şi pe dumneavoastră, Domnule de Chamont. Cu ce
vă pot fi de folos?
-Amicul meu, domnul de Chamont, este într-o călătorie
de studiu. Vă spune el mai multe.
-Beneficiez de sprijinul prietenului Francois pentru o
documentare despre cruciade, mai bine zis, prima cruciadă.
M-ar interesa manuscrise din epocă, dacă deţineţi aşa ceva, a
spus Phillip. Şi, mai ales, despre un obiect mai puţin cunoscut,
denumit Sceptrul ospitalier.
-Da, deţinem câteva. Voi vorbi cu bibliotecara noastră să
vi le caute. Le studiaţi aici?
-Nu, aş vrea o fotocopie a manuscriselor, dacă este
permis.
-Da, sunt puse în circuitul ştiinţific. În jumătate de oră le
puteţi primi.
-Vă mulţumesc, domnule Antoine. Iertaţi-mă, domnule
Director, a continuat Phillip. Aveţi deschisă expoziţia şi acum?
-Desigur, este organizată o expoziţie cu obiecte din
perioada medievală şi va sta la dispoziţia publicului o perioadă
de trei luni. Vă conduc.
-Mulţumesc !
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-Foarte interesant, a spus Phillip, privind exponatele.
Cum v-a venit ideea organizării unei astfel de expoziţii
medievale? Este o idee excelentă, dar dumneavoastră aveţi
muzeul deschis zilnic, tocmai cu astfel de exponate.
-Noi avem expuse permanent piesele noastre, dar neam gândit să aducem piese şi de la alte muzee din Franţa.
-Nu sunt costuri prea mari cu transportul şi asigurările?
-Ba da, dar am avut noroc să găsim sponsori şi în acest
fel bugetul a rămas intact.
-O situaţie foarte bună, a intervenit şi Francois. Să-mi
daţi detalii, vă rog, fiindcă vă voi urma exemplul. Voi căuta
sponsori pentru fiecare expoziţie, punctual, nu pentru întregul
buget, în general.
-Se pot găsi sponsori, dacă ştii unde să-i cauţi.
-În Paris găseşti uşor banii, la Marseille, ceva mai greu.
-Nu spuneţi aşa, noi am găsit sponsorul prin intermediul
unui coleg din Menton.
Francois şi Phillip au tresărit şi s-au întors către domnul
Antoine.
-Nu se poate, eu îi cunosc pe toţi specialiştii din
domeniu, a spus Francois. Nu ştiu nici unul care să fie aşa
bogat.
-A, nu el a dat banii, ci firma la care lucrează. Şi, dacă
stau acum să mă gândesc, a fost propunerea lui de a organiza
această expoziţie, pe banii lor. Spuneau că au deducere de la
plata impozitului pe profit. Eu, unul, mă bucur să mai găsesc
astfel de sponsori dezinteresaţi faţă de mine.
Convorbirea a fost întreruptă de una din angajatele
muzeului, care le-a adus trei dosare cu fotocopii ale
manuscriselor.
-Domnule Antoine, mi-aţi fost de mare folos. Vă
mulţumesc. În lucrarea mea ştiinţifică voi menţiona
manuscrisele şi muzeul dumneavoastră ca deţinător al lor.
-Vă rog. Mă bucur că v-am ajutat. La revedere.
La ieşirea din muzeu, Francois era tare nedumerit.
-Îţi vine să crezi? Şi eu îl căutam pe Bernard. Trebuie să
vorbesc neapărat cu el.
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-Nu ar fi indicat acum, i-a răspuns Phillip, poate mai
târziu, peste două, trei luni.
“Ce vrea să spună?” gândi Francois, dar nu a mai zis
nimic. “ Este ceva care mă depăşeşte, dar îmi va spune el”.
-Mergem direct la aeroport? a întrebat Francois. Putem
rămâne aici până mâine.
-Cred că mai bine ne întoarcem la Marseille. Vrei să
rămâi aici?
-Nu, vin cu tine. Plecăm cu o cursă de după amiază?
-Da. Luăm un taximetru spre aeroport.
Ca să treacă timpul mai uşor în avion, Phillip a început
să citească fotocopiile manuscriselor primite de la muzeu. Le
înţelegea mai greu, erau scrise în dialectul normand folosit în
secolul al zecelea, până prin secolul al cincisprezecelea.
Descria organizarea armatei normande ce pleca în prima
cruciadă, date despre nobilii comandanţi, itinerariu şi o parte
din drumul până la Constantinopol. Descria modul în care
ajunsese să conducă această armată normandă fratele
Regelui Franciei şi nu Regele, datorită unor intrigi şi
ameninţări cu excomunicarea.
Privi la Francois, dar acesta dormea adânc. Zgomotul
uniform al motoarelor şi oboseala acumulată pe drum, l-au
făcut să adoarmă şi el. A început să viseze.
Era ca într-un cinematograf panoramic. Pe un ecran al
minţii, vedea un cavaler îmbrăcat cu platoșă neagră, peste
care avea o mantie albă cu o cruce roşie în faţă şi alta pe
spatele mantiei şi care călărea în fruntea unui grup de ostaşi
îmbrăcaţi la fel. Cavalcada se desfăşura sub zidurile unei
cetăţi. ”Antiochia”, parcă a primit el un mesaj. Vedea în luptă
mii de astfel de ostaşi, care încercau să urce pe zidurile cetăţii,
fiind mereu respinşi.
L-a văzut apoi, pe acelaşi cavaler, cu un grup de ostaşi,
cum treceau de pe platforma unui turn de asalt din lemn, pe
zidurile altei cetăţi. “Ierusalim”, a ştiut el.
O altă scenă de luptă. Acelaşi cavaler, dar îmbrăcat
altfel, ca şi ostaşii ce erau cu el, având platoşa şi mantie
neagră, pe care era o cruce albă în opt colţuri, luptau lângă o
pădure, împotriva unui mare grup de orientali.
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Imaginile se succedau, când cu repeziciune, când cu
încetinitorul. Deodată, l-a văzut pe cavaler, îmbrăcat cu mantie
neagră, îngenunchiat în faţa unui sfânt, ce avea acelaşi tip de
mantie. Ţinea în mâini Sceptrul şi i-l da acestui sfânt. A
înţeles, din ceea ce spunea sfântul, doar numele cavalerului:
”Cavalere Simon de Chamont”.
S-a trezit brusc şi a privit în jurul său. Era în avion,
Francois dormea în dreapta lui. “Am visat, dar ce vis a fost?
Atât de real cum nu am visat niciodată”, gândi el. “Cred că
datorită documentelor citite până acum, s-au imprimat în
subconştient imagini descrise în diverse papirusuri”.
Phillip avea frecvent vise premonitorii, o intuiţie ieşită din
comun, ca şi o permanentă putere de sugestie. Îl moştenise
pe tatăl său, Armand, care avea aceleaşi tipuri de percepţii,
dar şi pe mama sa, Sophie, ale cărei percepţii erau şi ele
deosebite, dar pe care le folosea pe latura artistică. Aşa se
explica şi succesul unora din picturile ei, caracterizate printr-un
simbolism subtil. Armand putea descrie perfect o persoană
sub aspectul cinstei, al trăsăturilor de caracter, pe când
Sophie percepea simţămintele, sentimentele, uneori bunătatea
sau răutatea oamenilor, intuia modul cum acestea înţeleg
natura, frumosul, arta în general. Interesant era că sora sa,
deşi medic, avea aceleaşi percepţii ca şi mama, Sophie, de
aceea obişnuia să spună că medicina este o artă.
Dar ceea ce a visat şi limpezimea, claritatea visului,
sentimentele cu care s-a trezit din vis, i-au dat de gândit.
-Tu nu dormi? l-a întrebat Francois, în timp ce-şi întindea
mâinile. A privit ceasul de la mână şi a continuat: Ne
apropiem, într-un sfert de oră vedem Marseille.
-Am citit şi cred că am aţipit puţin.
-Maşina muzeului va fi la aeroport, Mergem împreună
până la muzeu ca să-ţi iei autoturismul. Mai stai în oraş sau
mergi la domeniu?
-Merg direct la domeniu. Sunt puţin obosit. Mulţumesc
de companie.
-Ramâi dator cu un meci de golf.
-De acord. Când vrei, dar să mă anunţi cu o zi înainte.
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Era ceva mai preocupat, se gândea la visul avut în
avion. Abia aştepta să le povestească lui Sophie şi Armand.
Iar Francois i-a respectat tăcerea, deşi nu-i ştia cauza. Era
obişnuit cu stările meditative ale lui Phillip.
Când a ajuns la domeniu şi l-a văzut pe Brice, i-a trecut
orice urmă de oboseală.
-Nu ştiam de ce Brisucu era atât de agitat, i-a spus
Yvette din uşa casei. Intraţi amândoi.
După ce s-a răcorit sub duş, Phillip s-a simţit mult mai
bine, mai liniştit, împreună cu Brice şi Yvette.
Seara, la cină, Phillip le-a povestit tuturor ceea ce
visase în avion.
-Eram în mijlocul luptei şi totuşi în afara ei, simţeam
trăirile luptătorului, dar fizic eram detaşat. Simon este unul din
strămoşii noştri. Trebuie să fie o explicaţie. Voi citi mai mult
despre el.
-Poate eşti influenţat de ceea ce citeşti în manuscrise, a
spus Yvette.
-M-am gândit şi eu la asta, dar am mai citit documente
vechi şi nu m-au influenţat atât de mult.
-Poate s-au refăcut legăturile nevăzute şi neştiute dintre
strămoşi şi urmaşii lor, poate ţi-ai dorit să ştii cum a fost în
cruciadă şi subconştientul tău a receptat acest gând, a spus
Armand.
-Important este mesajul, semnificaţia, a spus Sophie.
Trebuie să descrii, într-o lucrare, viaţa strămoşilor noştri, să
cauţi în manuscrise tot ce se poate afla despre Cavalerul
Simon
-Poate el îţi trimite un mesaj despre Sceptrul care ne
preocupă acum, a spus Armand. Apoi, în linii mari, le-a
povestit fetelor despre semnificaţia Sceptrului şi puţinele date
aflate de la Francois despre acest obiect.
-În mod sigur, asta este, a spus şi Sophie. Îmi promiţi că
începi cât mai repede să lucrezi la acest studiu, mai ales
despre sceptru, şi că ni-l dai şi nouă să-l citim?
Phillip a privit întrebător la fiecare din ei, începând cu
Armand, a stat puţin pe gânduri, după care le-a spus:
-Bine, promit. Dar mă ajută şi papa.
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-Te ajută, i-a răspuns Sophie, privindu-l pe Armand cu
afecţiune.
Din uşa salonului, s-a auzit un scurt lătrat, ca o alintare.
Brice îi privea fix, mişcând din codiţă.
-Şi noi te ajutăm, a spus Yvette, Brisucu va fi cel care te
inspiră.
-Bine, a spus el, de mâine începem să scriem lucrarea.
Dar dacă mă gândesc mai bine, voi scrie o lucrare beletristică,
însă voi respecta datele istorice despre familia noastră, despre
sceptru şi Ordinul ospitalier. Să nu vă surprindă că va fi o
lucrare de ficţiune.
-Abia aştept să citesc lucrarea, i-a răspuns Armand.
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III. Cavalerul Simon
Decembrie, în Provence, era o lună frumoasă.
Sărbătorile ce se apropiau şi schimbarea de an îţi creau o
stare aparte de bucurie, îmbinată cu nostalgia anilor ce trec şi
speranţa de mai bine a anului ce vine. Apropiindu-se de satul
La Creusse, după o rodnică vânătoare, pe Seniorul Simon îl
invadau amintirile.
Locuitorii din Creussis (actualul Le Creusse), mica
localitate aflată la câţiva kilometri nord de Brinonia (Brignoles
de astăzi), prin care tocmai trecea împreună cu suita sa, erau
dependenti de Seniorul de Chamont, pe pământurile căruia
trăiau şi lucrau.
Seniorul Simon de Chamont avea în jur de treizeci și
şase de ani, de statură medie spre înalt, bine făcut, şi
stăpânea domeniul de mai mulţi ani. Viaţa lui era o adevărată
epopee, dacă ar fi povestit-o cuiva.
S-a născut la curtea Contesei Gerberga și Contelui
Gilbert I de Gevaudan, Conţi de Provence, în Arles, şi a fost
crescut doar de mama sa, servitoare a familiei nobiliare. Nu
ştia cine era tatăl său, nu i s-a spus niciodată. Stăteau,
împreună cu alţi slujitori, într-o cămăruţă din aripa castelului,
destinată servitorilor familiei nobiliare. Când mama s-a stins
din viaţă, avea zece ani şi a fost mutat într-o cameră aflată la
staulul cailor. Şeful îngrijitorilor, Pierre şi caii, au fost singurele
persoane, în afara mamei sale, de la care a primit afecţiune, lau învăţat cum să se poarte şi i-au deschis ochii, fiecare în
felul lor, asupra vieţii, asupra oamenilor şi locul fiecăruia în
structura socială.
A îngrijit caii cu afecţiune şi a învăţat de la ei cum să
supravieţuieşti într-o colectivitate în care fiecare are un loc
bine definit, a văzut ce înseamnă loialitatea şi necesitatea de
a-ţi apăra familia şi grupul, dar şi ce înseamnă libertatea,
atunci când sutele de cai alergau liberi pe câmpie.
Printr-un simţ înnăscut, ştia imediat când un cal era
bolnav şi putea să-l vindece cu ierburi sau prin masare cu
mâna. Cât timp a fost el îngrijitor la cai, nu a murit niciunul, de

63

i s-a dus vestea ca vindecător de cai. Darul acesta l-a folosit şi
la oamenii bolnavi, fiind chemat de multe ori şi la castel.
De la Pierre a învăţat să scrie şi să citească, a învăţat
istoria locală, Pierre i-a deschis ochii asupra lumii.
Tot Pierre l-a învăţat, atât cât ştia şi el, tainele mânuirii
armelor, arcul, sabia şi securea, dar şi să muncească din greu.
Când ceilalţi copii, îngrijitori la cai, se culcau, obosiţi, Pierre îl
punea să antreneze unul sau altul din cai, să-i țesale, sau să
se lupte cu sabia, până pica din picioare de oboseală.
La început, credea că-l va urî pe Pierre, dar şi-a dat
seama, în timp, că Pierre era pentru el tatăl pe care nu l-a
cunoscut niciodată şi că-l pregăteşte pentru viaţă.
I-a dovedit lui Pierre cât ţine la el atunci când, bolnav
fiind de plămâni, i-a dat fiertură de ierburi ştiute numai de el şi
l-a pus pe picioare în doar câteva zile.
De multe ori Pierre îl lăsa împreună cu soldaţii Contelui
la exerciţiile acestora, deşi era încă un copil. Iar soldaţilor le
plăcea acest copil grăjdar, ambiţios, dornic să afle de la ei cât
mai multe lucruri despre arme.
La nouăsprezece ani era bine dezvoltat fizic, un
adevărat soldat.
Pierre a făcut în aşa fel, încât Contele Gilbert, Senior de
Provence, să-l vadă pe Simon la un exerciţiu cu soldaţii. Era o
zi însorită de primăvară, zi frumoasă cum sunt cam toate zilele
primăvara în Provence şi Contele a hotărât să le arate
invitaţilor săi, nobili din Toulouse, cum se instruiesc ostaşii din
solda sa. Locul de instruire era un câmp deschis, la aproape
doi kilometri de castel, unde ostaşii, localnici şi mercenari,
făceau exerciţii de mânuire a armelor, în grupuri mici, de
călărie şi de atac în cavalcadă.
Pierre îi însoţea ca responsabil al grajdurilor, să
îngrijească vreun cal, dacă era nevoie. Cu el, era şi Simon,
bucuros să vadă ostaşii în acţiune.
Exerciţiile se desfăşurau ca la paradă, organizate şi
executate cu grijă pentru feţele nobiliare, spre satisfacţia
Contelui, mândru de ostaşii săi.
Înainte de terminarea exerciţiului, Pierre s-a apropiat de
Conte şi i-a şoptit ceva. Acesta a dat din cap a încuviinţare.
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Simon, îmbrăcat în hainele lui obişnuite de lucru, dar
curate, cu o sabie în mână, a încălecat şi a pornit în galop
spre grupul de ostaşi. Cinci dintre aceştia s-au desprins din
grup şi au ieşit în întâmpinarea lui, începând o luptă ce părea
reală, între ostaşi şi tânărul grăjdar.
Grupul de nobili vorbeau între ei, Contele explicându-le
cum încurajează el exerciţiile militare şi turnirurile. Nu au dat
nici o importanţă grăjdarului călare, dar văzând lupta ce s-a
încins între acesta şi ostaşi, s-au oprit din discuţie, surprinşi de
ceea ce vedeau. Tânărul făcea bine faţă atacatorilor, mânuia
arma ca un veritabil spadasin. Nu se lăsa încercuit de ostaşi,
ci conducea calul în aşa fel încât să fie mereu în afara
cercului. Dacă lupta ar fi fost reală, după douăzeci de minute
ostaşii ar fi fost răniţi sau ucişi.
Comandantul militarilor a făcut un semn şi toţi s-au oprit,
Simon i-a salutat cavalereşte, iar ei i-au răspuns la fel. Contele
i-a făcut semn cu mâna, Simon s-a înclinat şi a revenit lângă
Pierre. Nobilii îl priveau binevoitori, plăcându-le ceea ce au
văzut.
Ca urmare a acestei demonstraţii, Pierre şi Seniorul au
avut o discuţie de taină, consecinţele fiind benefice pentru
viitorul tânărului Simon. A fost mutat într-una din grupele de
soldaţi, dintre care mulţi mercenari, care-i însoţeau în
permanenţă pe Conte şi Contesă, la castel şi în toate
deplasările pe care aceştia le făceau. Ostaşii aveau în grijă şi
apărare şi cele două fiice ale Contelui şi Contesei, Dulcia şi
Stephanie.
În primăvara anului ce trecuse, Simon a primit de la
Pierre un mânz de şase luni, rasă arabă, negru cu pete albe,
cu stea albă in frunte. Era bucuria vieţii lui, avea, în sfârşit şi el
o fiinţă pe care să o îngrijească şi ocrotească, era copilul lui. Ia pus numele Aris şi, împreună cu Pierre, l-au învăţat tot ce
ştiau şi ei. De multe ori, Simon dormea în staul cu Aris. Se
înţelegeau din priviri, îşi simţeau reciproc dorinţele şi stările
sufleteşti.
Deşi tânăr, pentru cinstea, loialitatea şi abilităţile sale
militare, în anul de graţie 1095, la nici douăzeci de ani, Simon
a ajuns unul dintre adjuncţii comandantului soldaţilor
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mercenari, care păzeau castelul şi familia Contelui. Iar Pierre
era tare mulţumit de reuşitele lui Simon, cu care petrecea
ceasuri bune vorbind şi sfătuindu-se, atunci când aveau timp.

*
Între cele două fete ale Contelui de Provence era o
mare diferenţă de fire şi comportament. Dulcia era mai mare
cu câţiva ani decât sora sa şi avea o fire delicată, romantică, îi
plăcea să asculte poveşti cavalereşti şi muzica menestrelilor.
Stephanie, în schimb, era hotărâtă, voluntară, ea căuta
compania băieţilor, nu a fetelor de vârsta ei. Când Dulcia se
juca în salon cu păpuşile, Stephanie alerga pe holuri cu sabia
din lemn în mână. Crescând, a învăţat mânuirea armelor şi, ca
adolescentă, mergea de multe ori la vânătoare cu Contele.
Contesa Gerberga îl chema pe Simon înaintea fiecărei
ieşiri din castel şi-i dădea poruncă să stea cu ochii pe
Stephanie şi să o apere, chiar dacă aceasta s-ar supăra. Şi
Stephanie avea poruncă să-l asculte pe Simon şi să facă ce-i
spune acesta, dar datorită firii sale voluntare şi independente,
uita toate poveţele şi poruncile mamei.
Aşa s-a întâmplat şi în primăvară, la vânătoarea de
mistreţi. Când a văzut primul mistreţ, Stephanie a dat pinteni
calului şi s-a avântat în pădure, în urmărirea vânatului. Până
când s-au dezmeticit ceilalţi participanţi la vânătoare, ea
dispăruse printre copaci. Singurul care a reacţionat a fost
Simon, el se aştepta la astfel de gesturi şi, dintr-un impuls, s-a
avântat după ea. Căutarea ei a durat mai mult de jumătate de
ceas şi, la un moment dat, a auzit grohăit nervos, ameninţător,
de porc mistreţ. Calul lui, Aris, s-a oprit, gata de luptă şi s-a
ridicat în două picioare. Fără să piardă nici o clipă, a luat
securea din teaca de la şeaua calului, a sărit de pe cal şi a
fugit spre locul unde era mistreţul. Scena pe care a văzut-o l-a
înfricoşat: Stephanie era căzută la pământ, cu sânge pe
frunte, calul dispăruse, iar mistreţul, rănit de săgeată, frământa
pământul cu picioarele, pregătindu-se să o atace.

66

Într-o clipă a sărit în faţa lui Stephanie, cu securea în
mâna stângă şi scoţând, în acelaşi timp, sabia cu mâna
dreaptă. Noul duşman a înfuriat mistreţul, care s-a repezit spre
Simon. Acesta a făcut un salt înainte, s-a aşezat într-un
genunchi şi l-a străpuns cu sabia în piept. S-a ridicat şi cu
securea l-a lovit în cap, omorându-l pe loc. Stephanie îl privea
nemişcată, în stare de şoc, galbenă la faţă şi cu ochii măriţi de
groază. S-a aplecat către ea, a rupt o bucată din ţesătura
rochiei şi i-a şters faţa de sânge. Era o rană mică, provocată
de o creangă de care se lovise în goana ei după vânat. Şocul
şi starea de uşoară ameţeală nu-i trecuse, drept pentru care
Simon a sunat din corn, chemându-şi însoţitorii în ajutor. Între
timp, a găsit şi calul tinerei vicontese, pe care l-a legat de calul
lui, a ridicat-o pe cal în faţa sa şi împreună au pornit spre
marginea pădurii. Când s-au întâlnit cu Contele Gilbert şi
ceilalţi însoţitori, le-a spus că Înălţimea Sa Stephanie s-a rănit
uşor, dar că trebuie să o ducă la castel. Contele, îngrijorat, a
anulat vânătoarea şi a poruncit ca toţi să se înapoieze la
castel, împreună cu Stephanie.
Încă de pe drum, Stephanie şi-a revenit, iar atunci când
au ajuns la castel, era doar emoţionată de întâmplarea prin
care trecuse. Abia a intrat în apartamentul ei, că nu se mai
oprea din povestit. Contesa, Dulcia şi toate doamnele de
onoare ale acestora au venit la ea impacientate, unele
speriate, dar şi curioase să afle întreaga întâmplare. Contesa,
mai mult decât speriată, l-a chemat pe Simon şi i-a cerut să-i
povestească, în detaliu, ce s-a întâmplat:
-Simon, te rog să-mi spui, cu amănunte, toată
întâmplarea, fiindcă din ceea ce a povestit Stephanie, era să
moară.
-Înălţimea Voastră, a spus Simon, făcând o adâncă
plecăciune, nu a fost mare lucru. S-a lovit de o creangă şi a
căzut de pe cal. Am ridicat-o şi am adus-o la castel.
-Şi mistreţul?
-Era rănit, abia se mişca.
-Deci este adevărat ce mi-a povestit Stephanie, i-ai
salvat viaţa.

67

-Înălţimea Voastră, ea este stăpâna mea şi sunt obligat
să o apăr, aşa am şi porunca Domniei Voastre. Sunt situaţii
mai grave şi mai puţin grave. Aceasta era mai puţin
periculoasă.
-Îţi mulţumesc! O vei avea în grijă de câte ori părăseste
castelul. Poţi pleca.
Toată întâmplarea, desigur şi cu câteva înflorituri despre
curajul lui Simon, a fost povestită, apoi repetată de alţii, zilele
următoare. Poveştile cavalereşti, cu eroi, aveau mare căutare,
iar menestreii le transpuneau în cântece.
Una dintre Doamnele de onoare ale Vicontesei
Stephanie, pe nume Melanie de St. Denis-Ribeyre, era mai
curioasă să afle amănunte şi căuta orice ocazie să se apropie
de el, cerându-i alte şi alte amănunte. Simon observase cu
mai mult timp înainte că Melanie îl privea altfel decât celelalte
doamne, uneori insistent, alteori gânditoare. Dar el se purta
natural, nu i-a acordat o altă atenţie în afara celei normale şi
datorate poziţiei şi rangului ei. Era fiica Seniorului de St.
Denis-Ribeyre, nobil din Frejus, iar el era simplu slujbaş,
soldat al Contelui.
Vara a trecut, întâmplarea şi-a pierdut din actualitate, dar
de atunci şi Stephanie şi Simon, de câte ori mergeau în grupul
Contelui la vânătoare, erau mult mai prudenţi, lucru ce-i făcea
mare plăcere Contesei. Dar interesul Melaniei faţă de Simon
nu s-a diminuat şi, se pare că fără să vrea, inima lui Simon
începea să-i bată mai tare atunci când o vedea. Astfel că
încercau să se vadă cât mai des, căutând diverse motive. Iar
atracţia dintre ei nu a trecut neobservată, toate Doamnele de
onoare observau cum se înroşeau amândoi la faţă atunci când
se vedeau. Era o situaţie nevinovată, când tinereţea îşi cerea
drepturile ei. Îi priveau şi-şi făceau semne discrete, dar ei
oricum nu le observau.

*
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Mai erau două săptămâni până la Crăciunul anului 1095
şi în castel era mare agitaţie. Contesele se pregăteau pentru
balurile sărbătorilor de iarnă, ceea ce semnifica multă muncă
şi agitaţie. Erau atâtea lucruri de făcut, pentru baluri, dar şi
pentru primirea sutelor de musafiri din rândul familiilor
nobiliare provensale, dar şi cele ce veneau din alte provincii
ale Imperiului.
Şi parcă nu era destul, Contele Gilbert a convocat
Seniorii Provinciei pentru convorbiri de cea mai mare
importanţă. Au venit peste o sută de Seniori, mai importanţi şi
mai puţin importanţi, cavaleri şi înalţii prelaţi ai Provinciei.
-Seniori, s-a adresat el asistenţei, Sanctitatea sa, Papa
Urban al II-lea, a convocat Conciliul la Clermont, timp de zece
zile, între 18 şi 28 noiembrie. A fost un sinod unde au
participat Monseniorii clerici, dar şi nobili şi importanţi cavaleri.
Am avut cinstea să merg şi eu, împreună cu mulţi dintre voi.
Las pe Monseniorul Cardinal de Provence să vă spună
deciziile Sfântului Sinod.
-Serenissime Conte, Înălţimile Voastre, Monseniori,
Conciliul de la Clermont, unde Sanctitatea Sa a participat şi a
ţinut o ilustră şi sfântă cuvântare, intră în istorie pentru ceea ce
ne cere şi pentru consecinţele creştine şi politice ce le are.
Împăratul Bizanţului, Alexis I Comneanul, a trimis mesaj de
disperare pentru pământurile şi credincioşii împărăţiei, cotropiţi
şi omorâţi de necredincioşii turci selgiucizi, dar şi mesaj de
pericol pentru Pământurile Sfinte ale Ierusalimului, aflate sub
stăpânirea străină necredincioasă. Conducătorii provinciilor
turceşti, descendenţi din sultanul Segiuc, au supus
pământurile arabilor, dar şi Anatolia, şi caută noi pământuri şi
robi. De aceea vor să distrugă Sfânta Credinţă Creştină şi pe
copiii lui Dumnezeu, să le ia pământurile şi să le înrobească
familiile. În Împărăţia Bizanţului şi în Locurile Sfinte,
necredincioşii au început prigoana dărâmând biserici şi
batjocorind Sfânta Credinţă.
Pentru apărarea fraţilor bizantini şi eliberarea Pământului
Sfânt al Ierusalimului, Sanctitatea Sa, după cum a spus în ziua
de douăzeci şi şapte a lunii trecute, cheamă neamurile
Franciei şi întreaga creştinătate să se unească şi să
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pornească războiul sfânt împotriva necredincioşilor, pentru
eliberarea pământului Ierusalimului. Aceasta este voinţa
Domnului : “Deus Vult!”.
Să afle toată creştinătatea chemarea Sanctităţii sale şi
să purceadă nobili, cavaleri şi oameni simpli, bogaţi şi săraci,
călare şi pedeştrii, spre Ţara Sfântă şi să fie pregătiţi până în
cincisprezece august, în ziua de sărbătorire a Adormirii Maicii
Domnului, anul viitor, 1096, ca să pornească lupta sfântă sub
conducerea Monseniorului Cardinal Adhemar de Le Puy. Să
se ştie că toţi cei care se încred şi merg la lupta sfântă vor fi
pomeniţi în rugăciunile sale de Sanctitatea Sa, Papa, şi li se
vor ierta păcatele.
Înălţimea sa Raymond al IV-lea de Toulouse, un model
de credinţă şi hotărâre, este pregătit de mai mult timp să
plece, cu armatele sale, la război, şi aşteaptă în Flandra pe toţi
nobilii şi cavalerii să i se alăture pentru eliberarea Ţării Sfinte.
Cruciada Sfântă trebuie să înceapă într-o zi sfântă: Adormirea
Maicii Domnului.
-Înălţimea Ta, Conte, i s-a adresat Monseniorul Cardinal
de Provence, am arătat voinţa Domnului spusă nouă de
Sanctitatea Sa.
Cuvântarea s-a încheiat într-un puternic strigăt al celor
prezenţi, ridicaţi în picioare, cu săbiile în mână: La lupta
sfântă!
-După sărbătoarea Naşterii Domnului, începem
pregătirile, li s-a adresat Contele Gilbert. Toţi seniorii îşi
pregătesc grupurile armate şi la început de iunie ne punem în
mişcare spre locul de adunare a armatei de Provence. Fiecare
să-şi lase o parte din armată să păzească şi pământurile lor.
Domnul să fie cu voi!
*
Au venit şi sărbătorile de iarnă cu cadouri, balul nobililor
şi multă bucurie pentru toţi. Toţi slujbaşii munceau cu sârg,
dornici să ghicească voile stăpânilor şi ca invitaţii să simtă
bucuria sărbătorilor. Odată cu stăpânii, simţeau bucuria
Naşterii Domnului şi slujbaşii, ostaşii şi oamenii din aşezările
seniorilor.
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Balul a fost aşteptat cu nerăbdare de toţi Seniorii de
Provence, iar în seara balului erau care mai de care mai
frumos îmbrăcat, bărbaţi semeţi şi vestiţi, la braţ cu soţiile lor,
iar prezentarea domnişoarelor şi tinerilor domni, semnificând
sfârşitul copilăriei şi intrarea lor în societate, a fost momentul
culminant. Apoi, menestreii au dat semnalul şi dansul a fost
deschis de Contele şi Contesa de Provence, urmaţi de cele
două frumoase fiice.
Melanie i-a facut un semn discret lui Simon, să o invite
la dans şi pentru prima dată a ţinut-o aproape de el. Pierduţi
printre ceilalţi dansatori, la menuet, simţeau că întreaga sală
de bal se învârtea odată cu ei.
Erau o pereche frumoasă. Melanie avea optsprezece
ani şi Simon douăzeci de ani. El blond, bine făcut, cu talie
subţire şi umeri largi, de luptător, înălţime medie spre înalt,
îmbrăcat elegant cu pantaloni albaştri, strânşi pe pulpă şi
ciorapi înalţi roşii, redingota roşie tivită cu albastru, de militar
comandant, cu fireturi, şi Melanie - şatenă spre brunetă, părul
lung ondulat natural, ceva mai scundă decât Simon, îmbrăcată
în rochie vaporoasă de culoarea cerului senin, pantofiori albi,
ar fi putut fi lesne regele și regina balului. În afara Seniorului şi
Doamnei de St. Denis-Ribeyre, care-i urmăreau din priviri cu
plăcere, dar şi cu suspiciune, doar o persoană îi privea din
când în când: Contesa Gerberga de Provence. Părea
mulţumită de ceea ce vedea, doi tineri frumoşi şi loiali care se
iubeau şi se respectau.
Pe la ora două dimineaţa, menestreii au făcut o pauză şi
participanţii au ieşit pe holuri, în grupuri mai mari sau mai mici,
să vorbească şi să se răcorească, după căldura din sala de
bal. Simon şi Melanie au ieşit şi ei, pierzându-se printre
grupurile vesele de tineri. Fără să-şi dea seama, paşii i–au
purtat spre aripa unde era camera lui Simon. S-au privit în ochi
şi au intrat.
După jumătate de oră, feţele lor roşii, fericirea de pe
chipurile lor, dar şi vinovăţia ce li se citea în ochi, i-au trădat,
lucru remarcat imediat, cu groază, de Contesa de Provence.
S-a apropiat de ei şi, fără să pună nici o întrebare, l-a trimis pe
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Simon să inspecteze posturile de pază, iar pe Melanie a trimiso lângă Seniorul de St. Denis-Ribeyre.
Din acea noapte, se părea că între ei nu s-a schimbat
nimic, dar cineva cu o privire mai atentă ar fi observat că
atitudinea lor era mai profundă şi parcă evitau să se privească
în ochi de faţă cu alte persoane. Iar Doamnele de onoare
aveau priviri atente la tot ce se întâmpla în Castel, curioase să
ştie tot. Orice noutate le hrănea curiozitatea, le stârnea
interesul, le făcea să viseze. După anul nou 1096, Simon a
cerut o audienţă Contesei, care i-a fost acordată, dar fără
martori.
-Înălţimea Voastră, sunt vinovat de trădare şi mă supun
voinţei Voastre de a-mi da pedeapsa meritată, spuse Simon,
stând în genunchi.
-Ridică-te şi explică-mi despre ce este vorba.
-Nu merit să stau în picioare în faţa Voastră. Am trădat
faţă de Voi, Înălţimea Voastră. Am trădat încrederea ce aţi
avut-o în mine. Am trădat şi faţă de cineva care merită cinste
şi respect.
-Nu înteleg. În ce constă trădarea?
-Am săvârşit o faptă mişelească faţă de Domnişoara de
onoare Melanie de St. Denis-Ribeyre.
-Înţeleg, răspunse Contesa. Ai abuzat de forţă?
-Nu, Înălţimea Voastră, am abuzat de încredere.
-Înainte de a stabili ce pedeapsă se cuvine pentru fapta
ta, voi vorbi cu Pierre, dar şi cu Domnişoara Melanie de St.
Denis-Ribeyre. Te rog să nu mai vorbeşti cu nimeni, nici
măcar cu Domnul Conte. Poruncesc să nu o mai întâlneşti pe
Domnişoara Melanie decât cu martori de faţă.
-Am înţeles, aşa voi face. Vă predau sabia, fiindcă am
dezonorat-o. Am dezonorat şi postul de comandant adjunct.
-Ţine sabia, deocamdată, răspunse Contesa pe un ton
tăios. Îţi voi spune eu când predai sabia. Eşti liber să pleci.
-Prea bine, Înălţimea Voastră. S-a ridicat încet, parcă
ţinea o greutate enormă în spate. A salutat şi a ieşit mergând
cu spatele spre uşă.
Contesa a rămas îngândurată. De hotărârile ei
depindeau vieţile, viitorul şi onoarea a doi tineri pe care-i
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simpatiza, precum şi a familiei Seniorului de St. DenisRibeyre.
Luna ianuarie a anului 1096 se apropia de sfârşit, iar
Simon trăia în incertitudine. A respectat porunca dată de
Contesă, iar aceasta se purta faţă de el ca şi cum nu s-ar fi
întâmplat nimic.
Contele Gilbert şi Seniorii locali angajau mercenari şi-şi
pregăteau armata pentru Prima Cruciadă împotriva
necredincioşilor. Au fost trimişi mesageri prin toate satele
pentru a recruta tineri, iar comercianţii au fost anunţaţi să
aducă, până în vară, alimente şi hrană pentru cai.
Pe la mijlocul lunii februarie, Contesa Gerberga i-a
chemat pe Simon, Melanie şi Pierre. Ultimul era liniştit, avea
încredere în înţelepciunea şi bunăvoinţa Contesei, o cunoştea
de ani şi ani de zile. În schimb, cei doi tineri erau neliniştiţi, se
aşteptau la lucruri din cele mai rele. Dacă îşi va propune
Contesa să-i despartă? Cum vor putea trăi în dezonoare? Aşa
că, la intrarea în salon, paşii lor erau şovăielnici, privirea în
pământ, iar inima le bătea în ritm accelerat, parcă le sărea din
piept.
Contesa le-a răspuns la salut şi a păstrat un moment de
linişte, privindu-i atentă.
-Iată hotărârea mea, le-a spus Contesa. M-am gândit la
loialitatea voastră faţă de Casa nobiliară de Provence, la
serviciile voastre credincioase de până acum şi la serviciile ce
ni le veţi aduce în viitor. Seniorul de St. Denis-Ribeyre este de
acord cu ceea ce hotărăsc eu. La aceste vorbe, Melanie a
tresărit şi s-a albit la faţă. “Tata ştie “, s-a gândit ea cu groază.
“Cum să mai stau în faţa lui?”.
-Comandante Simon, a continuat ea, vei pleca la Sfânta
Cruciadă cu Domnul Conte Gilbert I şi cu cei două mii de
soldaţi. Tu vei fi aghiotantul lui şi-l vei apăra, cu preţul vieţii, în
luptele la care veţi merge. Dumnezeu să vă aibă în paza lui! –
Când vă veţi înapoia, prin voia Domnului, o vei lua de soţie pe
Domnişoara Melanie!
Lăsându-se în genunchi, Simon simţea că ameţeşte şi,
pentru a nu cădea, s-a sprijinit cu o mână de podea.
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-Îmi redaţi viaţa, Înălţimea Voastră! a reuşit el să
murmure.
-Domnişoara Melanie, vei rămâne la Curte, cu
consimţământul Seniorului de St. Denis-Ribeyre. El a consimţit
şi la căsătoria ta cu adjunctul de Comandant Simon. Melanie
tremura din tot corpul, nereuşind să scoată un cuvânt. Eşti
promisă Comandantului şi te vei purta ca atare. Logodna
voastră va fi anunţată de mine.
-Pierre, tu vei avea grijă ca ceea ce am hotărât să se
împlinească întocmai. Astăzi ajung aici Seniorul şi Doamna de
St. Denis-Ribeyre. Mâine veţi veni împreună cu ei în faţa mea.
-Prea bine, Stăpâna mea, a răspuns Pierre, zâmbind.
Totul va fi după voia Voastră.
-Puteţi pleca.
S-au ridicat în picioare toţi trei, Melanie a făcut
reverenţa cum ştia ea mai bine, Pierre şi Simon au făcut o
adâncă plecăciune şi au ieşit mergând cu spatele către uşă.
În antecamera Contesei şi pe holul larg erau destul de
multe persoane, iar la ieşirea celor trei din salonul de primiri sa făcut linişte şi toți i-au privit cu interes, căutând să ghicească
noutăţi pe feţele lor. Melanie era galbenă la faţă, dar liniştită,
în schimb faţa lui Simon era roşie, dar exprima fericire.
Singurul care zâmbea era Pierre. Au trecut încet printre
grupurile de oameni care aşteptau să fie primiţi de Contesă şi
s-au îndreptat spre saloanele lui Stephanie. Simon şi Pierre sau oprit la camera soldaţilor din pază, iar Melanie a intrat în
salonul mare, unde Doamnele de onoare şi Stephanie
ascultau cântecul unui menestrel.
Când a intrat Melanie, Stephanie i-a făcut semn
menestrelului să se oprească din cântat şi să iasă din salon,
apoi i s-a adresat acesteia:
-Vreau să ştiu tot! Sper că totul este de bine.
Doamnele de onoare erau ochi şi urechi. Aşa ceva nu sa mai întîmplat la castel. Trăiau un adevărat eveniment.
-Înălţimea Sa, Contesa, mi-a poruncit să nu spun nimic,
va face Domnia Sa anunţuri.
-Deci este bine! strigă entuziasmată Stephanie. Rămâi
aici, ca doamnă de onoare. Ce mă bucur! Era de-a dreptul
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incitant. A continuat: Şi pot să ghicesc despre ce este vorba.
Eu voi spune ce cred, iar tu, pentru a nu încălca poruncile
Contesei, doar faci semn din cap.
-Bine ! Contesa v-a certat?.
Melanie o privea fără sa facă nici un gest.
-Nu, nu v-a certat. Atunci v-a iertat.
Iarăşi Melanie o privea fără să facă nici un gest. Într-un
târziu, a dat afirmativ din cap, dar abia perceptibil.
-Nu pot să cred! Ce s-a întâmplat acolo?
Întrebarea ei a rămas fără nici un răspuns. Doamnele
de onoare o priveau pe Melanie dezorientate, nedumerite, dar
şi încremenite de curiozitate.
-Voi afla eu imediat, a strigat Stephanie; s-a ridicat şi a
ieşit din salon. Toate doamnele au năvălit pe Melanie, cu mii
de întrebări.
În acest timp, Simon se sfătuia cu Pierre ce să facă şi
cum să procedeze pe viitor, cum să se comporte cu seniorul,
tatăl lui Melanie.
După nici jumătate de oră, Stephanie, împreună cu sora
ei, Dulcia, au intrat vesele în salonul mare şi toate doamnele
le-au privit întrebătoare, într-o linişte deplină.
-Veşti bune, strigă Stephane. Înălţimea Sa, Contesa de
Provence, anunţă cu bucurie logodna Domnişoarei de St.
Denis-Ribeyre cu comandantul Simon. Ne bucurăm pentru
fericirea lor !
Doamnele băteau din palme ca nişte copii şi au
îmbrăţişat-o pe Melanie. Fiecare dintre ele visa la aşa ceva,
să-l găsească pe Făt Frumos, alesul visurilor lor, şi întreaga
Curte să afle despre fericirea lor. Iar Melanie, dintr-o dată,
aflată în centrul atenţiei după mai bine de o lună de
incertitudini, simţea că pluteşte, era ameţită, nu putea percepe
clar ce se întâmplă cu ea. Nu avea aer, simţea că leşină. Au
întins-o pe una din canapele, lăsând-o să-şi revină, iar ele
continuau să vorbească, să se agite, să facă planuri de viitor,
într-un cuvânt erau emoţionate şi fericite pentru evenimentul
ce tocmai fusese anunţat.
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A doua zi, către amiază, în salonul de primire al
Contesei de Provence, erau Contele, Seniorul şi Doamna de
St. Denis-Ribeyre, Pierre, Simon şi Melanie.
-Domnilor, Doamna Baroană şi Domnişoara, pentru
anunţul ce-l voi face, am consimţământul soţului meu, Contele
de Gevaudan.
Acesta a încuvinţat, dând afirmativ din cap. Cei doi,
Contele şi Contesa stăteau pe scaunele lor nobiliare, iar cei
chemaţi stăteau în picioare, în faţa acestora la câţiva metri
depărtare. Erau oarecum neliniştiţi, dar ştiau că discuţia va fi
binevoitoare.
-Am făcut ieri anunţul de logodnă dintre Comandantul
Simon şi Domnişoara de St. Denis-Ribeyre. Logodna a fost
consimţită de Seniorul de St. Denis-Ribeyre. Acesta a
încuvinţat şi el. Seniorul nu s-a opus, deşi avea tot dreptul.
Domnia sa are rangul de Baron, Senior al provinciei noastre,
iar Comandantul Simon este un simplu slujbaş, militar în slujba
Casei noastre. Pentru loialitate şi serviciile pe care Seniorul de
Ribeyre le-a adus Casei noastre, dar şi pentru meritele
Comandantului Simon, am hotărât să-l ridicăm la rangul de
Cavaler pe Comandantul Simon şi să-i dăm domeniul de
Chamont din Le Creusse, format din o sută de hectare de
pădure şi două sute hectare de pământ de cultură, cu satul
Creusse şi castelul de acolo. Domeniul este în proprietatea
noastră şi nelocuit în acest moment. Soţul meu, Contele
Gilbert de Gevaudan, îi dăruieşte, ca dar de logodnă, o mie de
taleri din aur, cu care să înceapă repararea şi consolidarea
castelului Chamont, spre folosul Provinciei. Jumătate din
domeniu va fi plătit Curţii noastre de către Baronul de St.
Denis-Ribeyre, iar jumătate este donaţia noastră.
Cei prezenţi au făcut o plecăciune adâncă, muţi de
uimire. În acele vremuri tulburi, cu un război greu ce urma să
fie, asemenea fapte de bunăvoinţă era greu de crezut că se
pot petrece.
-Înălţimile Voastre, spuse Seniorul de St. Denis –
Ribeyre, făcând un pas înainte, ca cel mai mare în rang dintre
supuşii Voştri aici prezenţi, vă aduc mulţumire şi mă rog
Domnului pentru Voi. Am hotărât să pregătesc pe cheltuială
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proprie trei sute de soldaţi care să-l însoţească pe Stăpânul
nostru, Contele Gilbert de Gevaudan, numit şi Gilbert cel Bun,
dar acum ridic numărul soldaţilor la cinci sute. Tot pe
cheltuiala mea voi pregăti şi apăra domeniul de Chamont
împotriva oricăror duşmani ai Provinciei şi până la înapoierea,
cu voia Domnului, a Contelui şi Cavalerului de la război, voi
plăti eu dările domeniului către Casa Voastră.
-Aşa va fi, răspunse Contesa. Apoi i s-a adresat lui
Simon:
-Comandante, vino aici!
Simon a făcut trei paşi şi a pus un genunchi pe
pardoseaua din marmură a salonului. Contele de Gevaudan sa ridicat, având sabia în mână, a pus-o pe umărul, apoi pe
capul lui Simon şi a spus: “Domnule Simon, prin puterile pe
care mi le conferă rangul meu, Te ridic la rangul de Cavaler de
Chamont, pe tine şi toţi urmaşii tăi”. După care i-a înmânat
sabia rangului de Cavaler. Simon s-a ridicat, a luat sabia cu
vârful în sus, a sărutat mânerul în formă de cruce, a ridicat
mâna cu sabia în semn de onor, a sărutat din nou cruceamâner şi a coborât mâna cu sabia cu vârful în jos. A făcut trei
paşi în spate şi s-a alăturat celorlaţi participanţi. Atât Melanie,
cât şi Pierre, aveau lacrimi în ochi. Chiar şi Contesa era
emoţionată.
-Dumnezeu să vă aibă în paza Lui! le-a spus ea. Puteţi
pleca!
După ce au făcut plecăciunile, au ieşit din salon.
Contesa, cu emoţie în glas, i s-a adresat Contelui:
-Am făcut ceea ce trebuia! Dumnezeu să te aibă în pază
şi să te aducă înapoi sănătos de la cruciadă, dragul meu !
Contele, fără să scoată un cuvânt, s-a apropiat de ea şi
i-a sărutat mâna. Apoi a sărutat-o pe buze. –“Eşti un Înger!” i-a
spus el.
În antecameră era linişte. În acea zi, Contesa nu mai
primea nici o persoană în audienţă, aşa că erau doar doi
ostaşi de pază la uşă. Simon, de faţă cu Pierre şi Melanie, i sa adresat Baronului de St. Denis-Ribeyre.
-Domnule Baron, v-am cerut iertare de nenumărate ori,
vă cer şi acum şi vă voi cere iertare de câte ori vă întâlnesc.
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Dar azi vreau să vă mulţumesc pentru bunăvoinţa ce o aveţi
faţă de mine. Vă asigur, pe onoarea şi pe viaţa mea, că voi
avea grijă de Domnişoara Melanie şi o voi preţui ca pe cea
mai de preţ comoară. Veţi fi întotdeauna Seniorul şi stăpânul
meu, binefăcătorul meu, şi mă închin Domniei Voastre. La fel,
mă înclin Stăpânei mele, Doamna Baroană de Ribeyre,
binefăcătoarea noastră.
Baronul, surprins de cele spuse, nu avea cuvinte să
răspundă.
-Ce pot să spun? Până la căsătorie, îmi va trece
supărarea. Eşti fiul meu, doar.
Baroana l-a îmbrăţişat. Avea lacrimi în ochi. Melanie a
venit lângă cei doi şi Baroana i-a ţinut strâns, minute în şir.
Simon şi Melanie se ţineau strâns de mână exprimându-şi, în
acest fel, marea lor dragoste.

*
Spre sfârşitul lui martie 1096, vremea era frumoasă şi
lucrările câmpului erau în toi. În aer plutea sentimentul
începutului, al renaşterii naturii, ca în fiecare primăvară.
Plantele, oamenii şi animalele se bucurau de soare şi de
căldură. Florile pomilor nu numai că delectau, prin colorit,
ochii, dar răspândeau un parfum aparte, de inocenţă şi
speranţa de rod îmbelşugat.
Melanie, de ceva vreme, simţea că se întâmplă ceva cu
ea, dar nu ştia ce anume. Pe cine să întrebe? La Contesă nu
îndrăznea să meargă şi să o întrebe, iar mama sa era departe.
Era tot mai speriată şi mai retrasă. De mai multe ori i s-a făcut
rău, era să leşine de faţă cu celelalte doamne. Căuta să
meargă cât mai mult afară, pe terasă şi în grădină, parcă acolo
se simţea mai bine.
Într-o dimineaţă frumoasă, când stăteau toate doamnele
de onoare ale lui Stephanie în grădină şi se pregăteau să
înceapă un joc de societate, a apărut pe alee Contesa, cu
doamnele ei. Una din ele s-a apropiat de Stephanie:
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-Domnişoară Stephanie, Contesa mi-a poruncit să-ţi
spun că i-ar face plăcere dacă ai îngădui ca Melanie să vină
cu noi.
-Desigur, a răspuns aceasta. Apoi, către Melanie:Contesa vrea să stai cu doamnele ei. O privea întrebătoare pe
Melanie.
-Dacă-mi îngădui, Înălţimea Ta, a răspuns ea, speriată,
cu ochii plecaţi, galbenă la faţă. Nu era după eticheta curţii ca
să stea cu doamnele de onoare ale Contesei.
-Mergi, Melanie.
Ajungând în faţa Contesei, Melanie a făcut o reverenţă şi
a aşteptat, privind în pământ, ca aceasta să-i vorbească.
-Melanie, ce zi frumoasă, a spus ea. Vino să ne plimbăm
împreună. Celelalte doamne s-au îndepărtat.
– Cum te simţi? a continuat Contesa. Încerca să poarte o
discuţie pe ton calm, liniştitor, bănuind că Melanie era
neliniştită.
-Mulţumesc, Înălţimea Voastră, mă simt bine. Tonul îi
trăda neliniştea.
-Am auzit că ai stări de leşin, ai ameţeli. Spune-mi
deschis, să nu ai teamă. Tonul vocii ei era şi mai cald, mai
liniştitor.
-Înălţimea Voastră, a prins curaj Melanie, de ceva vreme
nu prea pot să mănânc şi de multe ori am ameţeli. I-a descris
toate stările ei, tot ce gândea, dar şi teama pentru Simon, care
va pleca la război. Au vorbit mai mult de jumătate de oră,
celelalte doamne privindu-le discret, dar curioase. Simţea
nevoia să se confeseze, să-şi descarce sufletul, să-i spună
temerile, ştiind, intuitiv, că stăpâna îi va înţelege starea
confuză ce o avea.
Iar Contesa o înţelegea foarte bine, a trecut prin astfel
de stări, cunoştea gândurile ce o frământa pe Melanie, ea
însăşi se gândea la cruciada ce va începe în curând. Trebuia
să facă ceva, să amelioreze lucrurile.
Peste două săptămâni, care au trecut atât de repede, în
salonul Contesei erau primiţi, din nou, Baronul şi Baroana de
Ribeyre, Melanie, Cavalerul Simon şi Pierre.
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-V-am chemat, le-a spus Contesa, să vă dau o veste
care vă va bucura, cred eu, a spus ea, ascunzând cu greu un
zâmbet. Ceilalţi o priveau curioşi.
-Domnişoara Melanie este însărcinată. Ea şi Cavalerul
Simon vor avea un copil. Apoi, a continuat repede, să nu fie
intreruptă: Îmi asum eu răspunderea şi, cu îngăduinţa
Baronului, vom fi naşi, eu şi Contele.
Nimeni nu a îndrăznit să spună ceva. Fiecare din cei
prezenţi avea gândurile lui, unele de bucurie, altele de
nelinişte, Baronul cu gândurile sale de nemulţumire. Au
îngenunchiat toţi în semn de mulţumire.
Ce puteau spune? Melanie şi Simon, roşii la faţă,
priveau în pământ, ruşinaţi. Baroana de St. Denis-Ribeyre
zâmbea, la fel ca Pierre, iar Baronul privea încruntat la
Contesă.
-Ridicaţi-vă, a spus Contesa. Înseamnă că sunteţi de
acord.
-Înălţimea Voastră, a spus Baronul, este o cinste prea
mare pentru noi şi vă mulţumim. Rămânem supuşii Voştri umili
şi loiali. Vorbesc şi în numele Cavalerului şi a Domnişoarei
Melanie. Îi privea în continuare, încruntat. Eu, unul, nu ştiu ce
să spun.
-Mulţumesc, Baroane de St. Denis-Ribeyre. Am hotărât
să se căsătorească după întoarcerea Cavalerului de la război,
dar cum lucrurile se precipită, mă gândesc să facă în aprilie
cununia, la capela castelului nostru. Vom invita numai Seniorii
supuşi nouă şi cei de la Curte. Baroane?
-Voia Înălţimii Voastre, Contesă, a răspuns acesta, acum
ceva mai liniştit.
-Domnişoara Melanie va rămâne aici, la Curte, şi după
ce va naşte, îi punem la dispoziţie un apartament.
-Vă mulţumim din nou, Înălţimea Voastră, pentru marea
onoare ce ni-o faceţi. Dacă îngăduiţi, va rămâne aici, cu
Melanie şi soţia mea, Baroana, împreună cu servitoarele ei,
totul pe cheltuiala noastră.
-O primesc cu bucurie, Baroane.
După plecarea din salonul de primire, Baronul, tot
încruntat, i-a întins mâna Cavalerului Simon:
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-Cavalere, la început am vrut să te provoc la duel, dar
acum ţi-o încredinţez cu bucurie şi cu încredere pe fiica
noastră. Să ai grijă de ea ca de Domnia Ta, încă mai mult
-Înălţimea Ta, nu-ţi poţi închipui ce mare onoare îmi faci.
Păcatul săvârşit îl iau asupra mea şi mă va chinui toată viaţa,
dar îl voi duce mai uşor având această mare fericire. Îmi voi
răscumpăra păcatul cu viaţa, dacă va fi nevoie. Îngenunchez
în faţa Ta, Înălţime, drept mulţumire pentru bunăvoinţa arătată
faţă de mine şi Melanie.
-Ridică-te, Cavalere, nu se cade să îngenunchezi, i-a
spus Baronul foarte surprins. L-a prins de umeri şi l-a ridicat. –
Numai Dumnezeu te poate ierta, eu, unul, am trecut peste
această greșeală. Dar îmbrăţişează mireasa.
Cei doi tineri s-au îmbrăţişat cu atâta dragoste, încât cei
prezenţi au rămas surprinşi. Regulile de la Curte spuneau
altceva, dar dragostea a trecut peste ele.
Nu se poate descrie fericirea celor doi tineri şi nici
cuvintele ce şi le-au spus.

*
În zece aprilie, toţi Seniorii şi curtenii au participat la
cununia Cavalerului Simon cu Domnişoara Melanie de
Ribeyre, ţinută în biserica din Arles. A fost o celebrare
frumoasă, patronată de Contesa şi Contele de Provence,
despre care s-a vorbit destul timp după aceea.
Cavalerul Simon şi Doamna Melanie primiseră domeniul
Chamont, iar acum, că venise primăvara, trebuia să înceapă
repararea zidurilor, a şanţurilor de apărare, dar şi a castelului.
Baronul de St. Denis-Ribeyre a tocmit deja meseriaşii pentru
lucrări şi de câte ori putea, trecea pe acolo.
La o săptămână după cununie, când lucrurile se mai
aşezaseră la locul lor, Melanie i-a spus lui Simon:
-M-aş bucura tare mult, dragul meu Simon, dacă am
merge la domeniu. Timpul este frumos, s-a încălzit afară şi îmi
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doresc o excursie. Nu am mai fost la Chamont. Tatăl meu,
Baronul, spunea că este o zonă minunată.
-Dorinţa ta va fi îndeplinită, i-a răspuns el. Dar mai întâi
cere îngăduinţa Contesei. Baroana, mama ta, merge cu noi.
Poate are timp să vină şi Baronul?
-Le voi întreba, pe Contesă şi pe mama. Trimit mesager
şi la tata, mi-ar face plăcere să petrecem împreună timpul
acum, primăvara.
Într-o sâmbătă dimineaţa, când se anunţa o zi senină,
patru caleşti şi douăzeci de însoţitori călări au ieşit din cetatea
Arles, pe drumul spre Brignoles, pentru a merge la domeniul
Chamont. În prima trăsură erau Melanie şi mama sa, iar în
următoarele două erau doamnele de onoare şi servitoarele
Baroanei. Simon călărea pe calul său, Aris, mergând mai tot
timpul pe lângă caleaşcă, pe partea unde era Melanie. Din
caleaşcă se auzeau voci şi râsete, semn că erau amândouă
fericite.
Deşi voiau să ajungă în aceeaşi seară la domeniu, au
hotărât să înnopteze la castelul din Aix – en – Provence,
castel ce aparţinea Contesei Gerberga şi unde erau
întotdeauna bineveniţi.
A doua zi, când au trecut de La Creusse, Melanie era
atentă la tot ce era în jur. În dreapta drumului era o zonă
colinară, întinsă pe zeci de kilometri şi în depărtare se vedeau
şirul de creste ale munților. Colinele erau verzi, un verde
frumos, crud.
Pe stânga, cum părăseai satul, era o fâşie de pământ
cu iarbă apoi râul ce trecea pe lângă liziera pădurii, o pădure
destul de deasă. Valea râului era, pe o porţiune, paralelă cu
drumul, apoi cotea spre stânga printre colinele împădurite,
perpendicular pe drum. Pădurea era mărginită şi pe această
parte de un pârâu, mic, din care, printr-un canal, apa ajungea
la castel, în şanţurile de apărare. De la pădure spre dealurile
din faţă, pe dreapta şi pe stânga drumului spre castel, se
întindeau pământurile ce aparţineau domeniului.
Din drumul principal, spre stânga, începea drumul
domeniului care, după aproape un kilometru, ajungea la o
poartă mare, grea, din lemn masiv, prins cu coliere şi bolţuri
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din fier. Zidul masiv, construit din piatră brută, înalt de trei –
patru metri şi gros de un metru şi jumătate, înconjura o
suprafaţă de două hectare, unde erau curţile şi castelul. Din
loc în loc erau foişoare din piatră, unde stăteau apărătorii.
Castelul, la rândul lui, avea şanţuri de apărare adânci de doi
metri, pline cu apă adusă de la pădure. Intrarea în castel se
făcea pe un pod mobil şi printr-o poartă grea, la fel ca cea
exterioară.
Domeniul avea o garnizoană formată din douăzeci de
soldaţi, din care jumătate mai în vârstă şi vreo cincisprezece
servitori care trăiau la castel. Pe ziduri se vedeau lucrătorii
care refăceau construcţia, pe alocuri surpată de vreme şi de
atacurile din anii trecuţi.
În curtea exterioară erau două construcţii din piatră şi
şoproanele, unde stăteau servitorii şi ţineau o parte din cai.
Aici se vedeau vreo douăzeci-treizeci de cai şi trei trăsuri.
Caleştile au trecut de poarta exterioară şi au tras lângă
cele aflate în curte. De pe podul mobil al castelului, s-a
apropiat zâmbind Baronul de Ribeyre, îmbrăcat lejer, ca de
vară, cu vesta din piele peste care era diagonala de prins
teaca sabiei.
Simon a aşteptat ca Baronul să-şi îmbrăţişeze soţia şi
fiica, apoi s-a apropiat să-l salute. Baronul l-a îmbrăţişat şi pe
el;
-Eşti fiul meu, Cavalere, şi-mi datorezi respectul ca un
fiu, nu ca un străin. Să ducem doamnele în castel şi apoi să-l
inspectăm şi să vedem ce este de reparat. Eu am început,
deja.
-Înălţimea Voastră, tată, i-a spus Simon. Vă sunt
recunoscător pentru Melanie şi pentru tot ce ne daţi: liniște,
dragoste şi ajutor. Voia Domniei Tale, vom merge să vedem
întreg domeniul.
Doamnele au intrat în curtea castelului, însoţite de suita
lor. Aici erau aşteptate de persoanele care îngrijeau castelul şi
care le-au urat bun venit. Fără să se odihnească, au inspectat
castelul şi împreună, mamă şi fiică, au hotărât cum să fie
aranjate apartamentele şi saloanele, precum şi tot ce este
necesar pentru a locui aici într-un viitor apropiat. În acest timp,
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Cavalerul şi Baronul de St.Denis-Ribeyre au inspectat întreg
exteriorul castelului. Se făcuse seara, iar în curtea exterioară
erau adunaţi aproape două sute de oameni, locuitori din
Creusse, veniţi să-i vadă pe noul Senior şi Doamna lui. Au
ieşit să-i întâlnească pe locuitori, fapt nemaiauzit, dar care i-a
bucurat mult pe aceştia. Ca urmare, în zilele următoare,
castelul era plin de lucrători, care nu ştiau cum să se facă mai
utili.
Timp de o săptămână au vorbit şi au făcut planuri de
amenajare a castelului şi a zidului de apărare, s-au gândit la
administrarea întregului domeniu, la organizarea garnizoanei,
ce alte noi construcţii să facă şi multe altele. Ceea ce au
hotărât şi au început ei să facă în acele zile, au fost de mare
folos şi s-au păstrat sute de ani.
Au trecut zece zile atât de repede, încât nu le venea să
creadă că trebuie să plece la Curtea din Arles. Au părăsit cu
regret domeniul, devenit căminul lor, locul unde-şi vor creşte
copiii.
La cererea Contesei Gerberga, au rămas să locuiască,
în continuare, la Curtea din Arles. Simon se ocupa de
pregătirea micii armate pentru cruciadă, împreună cu Contele,
precum şi cu cele trebuincioase pentru drum.
Melanie se simţea bine, ocrotită şi menajată de toată
lumea. Zilnic veneau la ea doamnele de onoare, poate cu
gândul ascuns că vor ajunge şi ele căsătorite şi cu copii, visul
oricărei fete. Sarcina Melaniei era tot mai vizibilă şi bucuria lui
Simon era ca seara, când avea timp, să ţină palma pe
pântece, gândindu-se că va fi băiat, urmaş care să-i poarte
mai departe numele de Chamont, probabil dorinţa oricărui
bărbat de a avea urmaşi care să-i perpetueze numele.
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